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KULTÚRNOSPOLOČENSKÝ
MESAČNÍK

Cenu mesta Spišská Nová Ves
získali manželia Mgr. Eva Šterbáková, DiS. art. a Anton Šterbák (štvrtý a piata zľava),
MUDr. Ján Mokriš (prvý zľava), Mgr. Michal Búza (štvrtý sprava) a MUDr. Alexander Jedlovský,
in memoriam. Jeho ocenenie prevzali dcéry Aneta a Alica (druhá a tretia zľava).
Primátor mesta Pavol Bečarik sa rozhodol udeliť Cenu primátora Ing. Rastislavovi Jacákovi (piaty sprava),
Ing. Markéte Ďuríkovej (tretia sprava), Okresnej organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska
(na fotografii súčasný predseda Ing. Štefan Handžák, šiesty sprava)
a Ing. Lukášovi Barčovi, in memoriam - cenu prevzal otec zosnulého (druhý sprava).

inzercia

DONÁŠKA

0910 740 224

PONUKA:

www.toplangose.sk
www.donaska.toplangose.sk

POLIEVKY:

všetky za 3,00 €/400 ml
• podľa dennej ponuky (držková, boršč)

PIZZA: rôzne druhy
MÄSOVÉ LANGOŠE:
•
•
•
•

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

PLNENÉ LANGOŠE:
•
•
•
•

všetky za 3,60 €/340 g
plnený so šunkou a nivou + tatárska, kečup, syr, obloha
plnený so slaninou a šunkou + tatárska, kečup, syr, obloha
plnený 4-mi druhmi syra + tatárska, kečup, syr, obloha
plnený Gorgonzolou + tatárska, kečup, syr, obloha

KLASICKÉ LANGOŠE
ŠPECIÁLNA PONUKA:

• šišky s čokoládou
• hot-dog (langoš s párkom)
• langoš s treskou a syrom

3,00 €/250 g (4 ks)
2,50 €/200 g
3,00 €/250 g

Prevádzka: Letná 55 (Adam podlahy), Spišská Nová Ves
Nájdete nás: Tesco SNV, OC Madaras • Minimálna objednávka: 4,90 €
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spravodajstvo

Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2019
V Koncertnej sieni Reduty sa 17. septembra konalo slávnostné udeľovanie ocenení Cena mesta a Cena primátora mesta za rok 2019.
Cenu mesta získali manželia Mgr. Eva Šterbáková, DiS. art. a Anton Šterbák, MUDr. Ján Mokriš, Mgr. Michal Búza a MUDr. Alexander
Jedlovský, in memoriam. Cena primátora bola udelená Ing. Rastislavovi Jacákovi, Ing. Markéte Ďuríkovej,
Okresnej organizácii Jednoty dôchodcov Slovenska a Lukášovi Barčovi, in memoriam.
Mesto Spišská Nová Ves v snahe oceniť aktivitu, pra‑
videlnú činnosť, reprezentáciu, pomoc pri výstavbe
a zveľaďovaní mesta, ako aj podnietiť aktivitu tunaj‑
ších obyvateľov každoročne udeľuje Cenu mesta. Tú
môžu získať jednotlivci a kolektívy na základe návrhov
od občanov a inštitúcií. Na základe výzvy bolo kance‑
lárii primátora doručených 9 návrhov na jej udelenie,
z ktorých poslanci 28. mája na zasadnutí mestského
zastupiteľstva uznesením rozhodli udeliť toto ocenenie
4 laureátom.

Za výrazné zásluhy pri rozvoji mesta v oblasti internej
medicíny a v nadstavbových odboroch vnútorného le‑
kárstva bola Cena mesta udelená MUDr. Alexandrovi
Jedlovskému, in memoriam. Cenu prevzala dcéra
laureáta Dr. Aneta Jedlovská: „Som veľmi vďačná
mestu Spišská Nová Ves, že odmenili môjho otca.
Musím povedať, že tu prežil skoro celý život, takmer
60 rokov. Robil, čo mohol, aby zlepšil zdravotnú sta‑
rostlivosť jej obyvateľov. Spišskú Novú Ves mal celý ži‑
vot veľmi rád a stále hovoril, že je to najkrajšie mesto.
Nikdy nemal tendenciu ísť niekam inam, vždy tu bol
spokojný.“
MUDr. Alexander Jedlovský (pôvodným menom Ten‑
nenbaum) sa narodil v roku 1930 v Levoči. Spolu so
sestrou Miriam prežili obdobie holokaustu ako ukrý‑
vané deti. Absolvoval tri ročníky košickej lekárskej fa‑
kulty. Kvôli politickému kádrovaniu musel prestúpiť na
Hygienickú fakultu Karlovej univerzity, kde v roku 1955
promoval. Začínal na OHES v Moldave nad Bodvou,
odtiaľ odišiel na Detskú kliniku v Košiciach. V rokoch
1959 – 1965 bol zástupcom primára interného odde‑
lenia levočskej nemocnice a potom prevzal primariát
Interného oddelenia „Pri stanici“ v Spišskej Novej Vsi.
Prvýkrát prednášal v roku 1959 v Karlových Varoch na
medzinárodnej konferencii o EKG zmenách pri akút‑
nych hepatitídach pred auditóriom renomovaných
kapacít. Od profesora Taylora dostal pozvanie za asis‑
tenta na univerzitu do Cambridgu. Absolvoval stáže
u profesorov Niederlanda na III. Internej klinike v Bra‑
tislave a Waldenströma na Internej klinike Lundskej
univerzity v Malmö. V roku 2000 odišiel do dôchodku,
no ordinoval v internej ambulancii na Šafárikovom ná‑
mestí a neštátnom zariadení Lumiter, s. r. o.
Odborná, vedecká a publikačná činnosť MUDr. Jedlov‑
ského je bohatá. Zúčastnil sa na kongresoch Európskej
spoločnosti gastroenterológov v Eisenachu a Lisabone.
Ako prvý v Československu popísal familiárnu pankrea‑
www.spisskanovaves.eu

titídu. Bol laureátom viacerých ocenení: bronzovej, strie‑
bornej, zlatej a Guothovej medaily Slovenskej lekárskej
spoločnosti. Pamätnú medailu udelila MUDr. Jedlovské‑
mu Fakultná nemocnica Louisa Pasteura v Košiciach.
Získal aj Čestnú cenu akademika Teofila Rudolfa Nie‑
derlanda za celoživotné zásluhy v medicíne.
Manželia Mgr. Eva Šterbáková, DiS. art. a Anton
Šterbák získali Cenu mesta za činnosť, ktorou sa vý‑
znamným spôsobom pričinili o kultúrny rozvoj mesta,
jeho propagáciu doma i v zahraničí a za vynikajúce tvo‑
rivé výkony a významné výsledky v umeleckej činnosti.
„Myslím, že pre každého je veľmi príjemné, ak niekto
zhodnotí jeho celoživotnú prácu. Možno povedať, že
práca toho, kto pôsobil na základnej umeleckej škole,
je verejná a vníma ju celé mesto a okolie. Na druhej
strane je to aj veľká zodpovednosť, pretože každý
úspech a každý neúspech sa vidí. Pracujem v základnej
umeleckej škole už 40 rokov, z toho som 27 rokov bola
jej riaditeľkou. Bola mojím jediným zamestnávateľom,
prežila som tu kus mladosti, ale aj zrelosti. Potešením
pre mňa bolo aj to, že som v práci spoznala môjho
manžela a tým pádom sa nám skĺbili vlastne naše ro‑
dinné záležitosti s prácou, pretože sme sa vedeli na‑
vzájom porozumieť. Manžel bol roky primášom súboru
Čačina a chápala som aj to, keď boli vystúpenia a nebol
doma, že je to potrebné a že je to v prospech mesta.
Dnes ma veľmi potešilo, že všetkých ľudí, ktorých som
videla na pódiu, prešli rukami našich pedagógov, poč‑
núc od Zuzky Kleinovej, ktorá k nám chodila na klavír,
všetci speváci, všetci klaviristi sú absolventi umeleckej
školy. Človeka to hreje pri srdci, keď vidí výsledok svo‑
jej práce. Pracovať s umením je niečo krásne. Poteší
to dušu a zároveň učíte aj všetkých ostatných. Takže
je to veľmi ušľachtilé,“ povedala po prevzatí ocenenia
Mgr. E. Šterbáková, DiS. art.
Mgr. Eva Šterbáková, DiS. art., v roku 1979 absolvova‑
la košické Konzervatórium v študijnom odbore hudba,
hlavný predmet hra na akordeóne. Magisterské štú‑
dium ukončila v odbore učiteľstvo predmetov hudobná
výchova a cirkevná hudba. V roku 1979 začala v ZUŠ
Sp. Nová Ves vyučovať hru na akordeóne. V roku 1990
prevzala riadiace kompetencie pri rozčlenení školy
na dve samostatné umelecko
‑výchovné koncepcie.
E. Šterbáková ostala verná klasickej forme. Pod jej ve‑
dením získala škola mnoho celoslovenských ocenení
a stala sa jednou z dominánt kultúrno‑spoločenského
diania v meste aj na Spiši.
Pružne reagovala na nové trendy výučby. Podporila
zriadenie učebne IKT. Otvorila triedu bicích nástrojov,
hru na cimbal aj nový odbor masmediálnej a multime‑
diálnej tvorby. Všestranne podporovala účinkovanie
pedagógov a žiakov na verejnosti. Výsledkom jej úsilia
je viacero renomovaných hudobných telies.
Anton Šterbák pôsobil od roku 1972 v spišskono‑
voveskej Základnej umeleckej škole ako učiteľ hry
na husle. Viac než dvadsaťtri rokov bol primášom
a vedúcim hudobno‑speváckej zložky súboru Čači‑
na. S pedagogickou intuíciou dopĺňal súbor mladými
talentovanými folkloristami. Viedol aj súbor Špjevanka
a vytvoril z tohto ansámblu liaheň budúcich taneční‑
kov, muzikantov a spevákov. Oba súbory reprezento‑
vali mesto i tradičnú ľudovú kultúru Spiša na vystúpe‑
niach v zahraničí.

A. Šterbák účinkoval aj v Spišskom komornom súbore,
s ktorým absolvoval veľa vystúpení na rôznych sláv‑
nostiach a výchovno‑vzdelávacích podujatiach.
Počas slávnostného udeľovania ocenení prišiel man‑
želom Šterbákovcom zahrať súbor Špjevanka. Po sláv‑
nosti A. Šterbák neskrýval dojatie: „V živote sa snažím
všetko predvídať a málo čo ma môže prekvapiť. To, čo
som dnes zažil, bolo ale veľké prekvapenie. Nečakal
som to. Že vystúpia moji žiaci, ktorí možno už 5 rokov
nie sú spolu, lebo každý je na inom mieste, študujú
v Prahe, Olomouci a že sa zas takto dajú dohromady
a prekvapia ma týmto pekným vystúpením, to bol pre
mňa najväčší darček. Čím ďalej, tým viac si začínam
uvedomovať, že moja práca v súboroch Špjevanka,
Čačina aj na základnej umeleckej škole má hlboký
zmysel. Neviem to ani vypovedať. Stále, každou minú‑
tou si viac a viac uvedomujem, že to nebolo márne.“
Cenu mesta za rok 2019 si prevzal aj MUDr. Ján Mokriš
za výrazný prínos pri rozvoji mesta Sp. Nová Ves.
Spišskonovoveská verejnosť dlhé roky pozná
MUDr. Jána Mokriša ako renomovaného stomatológa.
V rokoch 1998 – 2014 bol poslancom mestského za‑
stupiteľstva a dve volebné obdobia predsedom Mest‑
ského výboru na Sídl. gen. Svobodu (Tarča). V tejto
dobrovoľnej funkcii sa principiálne zasadzoval za za‑
chovanie voľných plôch pre výstavbu detských ihrísk
a oddychových zón.
V zdravotníctve začal pracovať roku 1973. Zastával
funkcie riaditeľa spišskonovoveskej Nemocnice s po‑
liklinikou a od roku 1986 Okresného ústavu národného
zdravia. V tejto riadiacej pozícii koordinoval výstavbu
nemocnice lôžkového typu na Blaumonte. Postupne
pribúdali interné, detské a novorodenecké oddelenia.
Počas svojej dlhoročnej praxe sa venoval systema‑
tickej edukácii pacientov, preventívnym programom
a diagnostickým metódam.
Po roku 1989 sa výraznou mierou pričinil o prevod sídla
bývalého OV KSS do majetku mesta a taktiež o zriade‑
nie detskej polikliniky v týchto priestoroch. „Myslím, že
to ocenenie by malo patriť všetkým zdravotníkom, ktorí
so mnou začínali v novej poliklinike. Bola to naozaj ťažká
doba. V roku 1986 nebolo lekárov, nebolo bytov, nebolo
ničoho. Pomaly sa to však rozbiehalo. Chcel by som sa
poďakovať všetkým, ktorí sme začínali, lebo bola tažká
doba. Teraz je to iné. Pomáhali mi veľmi aj vtedajší pred‑
seda ONV p. Užák i predseda MsNV p. Pukluš, ktorí mi dali
7 bytov, lebo nebolo lekárov. Nechceli prísť, keď nemali
byty. Išiel som za nimi a behom mesiaca som ich zohnal.
V bývalej budove OV KSS všetko možné chceli robiť. Vtedy
som povedal, keď nám ju komunisti nechali, dajme tam
polikliniku. Beriem to ako svoje víťazstvo,“ zaspomínal si
počas slávnostného večera MUDr. J. Mokriš.
Za svoje pôsobenie v oblasti kultúry a propagácie mes‑
ta Sp. Nová Ves si Cenu mesta za rok 2019 z rúk pri‑
mátora prevzal aj Mgr. Michal Búza: „Mám toto mesto
naozaj rád. Žijem tu celý život a mne sa tu páči. Má jed‑
nak krásnu architektúru, sú tu veľmi dobrí a zaujímaví
ľudia, je tu vždy príjemná atmosféra. Ľudia, ktorí pri‑
chádzajú zvonku, mi to sami hovoria. Keďže mesto mi
čosi dáva, tak ja som mal tiež pocit, že aj ja mu musím
niečo odovzdať. V staršom veku, kedy som už konečne
dokončenie na str. 4
10/2020
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Policajti počas letnej turistickej sezóny vyšli aj
do rekreačných oblastí Slovenského raja, aby
zmonitorovali miesta, kde dochádza k zvýšenému
počtu krádeží. Spolu s ochranármi sa zameriavali
aj na kontrolu dodržiavania návštevného poriadku
národného parku a dodržiavania dopravného zna‑
čenia v tejto oblasti.
Ministerstvo financií SR na svojej webovej strán‑
ke zverejnilo informácie, o koľko finančných pro‑
striedkov prišli jednotlivé mestá a obce v súvislosti
s koronakrízou. Jedná sa o výpadok dane z príjmov
fyzických osôb za rok 2020. Pre Sp. Novú Ves
vyčíslili stratu na 851 289 €. Výpadok uvedenej
dane pre všetky mestá a obce na Slovensku je vo
výške 121 527 000 €.
Na strelnici v Šulerlochu prebiehalo 15. 8. posledné
kolo Slovenskej streleckej ligy v streľbe z historických zbraní a zároveň Majstrovstvá Košické‑
ho kraja. Stretli sa na ňom strelci z celého Sloven‑
ska, ktorí súťažili v 15-tich disciplínach.
Centrum voľného času od 17. do 28. 8. opätovne
sprístupnilo detské dopravné ihrisko pre verejnosť. Zároveň od septembra spustilo množstvo
tradičných aktivít, ku ktorým pribudlo aj niekoľko
noviniek. Medzi nimi je napr. tenisový záujmový útvar. Mladí s hudobným vzdelaním si môžu
v priestoroch CVČ vyskúšať hru v kapele.
Horská záchranná služba zvládla 18. 8. v Slovenskom raji náročnú záchrannú akciu. Privola‑
ná bola na pomoc 68-ročnej českej turistke, ktorá
si v rokline Piecky poranila koleno. V čase úrazu
sa nachádzala v ťažkom teréne zabezpečenom
rebríkmi medzi Veľkým a Terasovým vodopádom.
Záchranári žene na mieste poskytli prvú pomoc
a pomocou nosidiel ju preniesli nad Veľký vodo‑
pád. Následne ju na dostupnom mieste pripravili
na letecký transport, odkiaľ ju vrtuľníkom previezli
leteckí záchranári do nemocnice.
Spevák Spoko – Jozef Kramár zo spišskonovo‑
veskej kapely Smola a hrušky pokračuje vo svojej
sólovej tvorbe. Po vydaní úspešných singlov Pla‑
mene, Na vlnách a rádiového hitu Aj ty to tak cítiš,
prichádza s ďalšou novinkou Láska2, ktorej
názov nesie aj jeho prvé debutové EP. Videoklip
k singlu sa natáčal v priestoroch jednej reštaurácie
a baru v Sp. Novej Vsi. Za čiernobielym klipom stojí
kameraman a fotograf Peter Regec. Hlavnú úlohu
zahrala Bianca Jančurová z tanečnej skupiny Den‑
zz Industry a Divadelného sveta.
Súčasťou opatrení ministerstva školstva na zmier‑
nenie dopadov koronakrízy boli letné školy, ktoré
vznikli ako dôsledok prerušenia vyučovania v ško‑
lách. Niektorí žiaci sa tak do školských lavíc vrátili
už v auguste. V ZŠ Ing. O. Kožucha sa do letnej
školy zapojilo 11 žiakov 1. stupňa. Učitelia v rámci
nej u detí rozvíjali hlavne čitateľskú a matematickú
gramotnosť prostredníctvom hier, ďalej výtvarnú
činnosť, športové hry či dopravnú výchovu. Okrem
pedagóga sa im venovala aj Jaroslava Kotlárová
z OZ Spolu - Slovensko. Vyučovanie bolo rozdelené
na doobedňajšiu hravú výučbu v triede a poobed‑
ňajšie aktivity, pri ktorých sa učili zážitkovou a tvo‑
rivou formou. Pripravili si pre nich aj výlet zamera‑
ný na históriu Rómov na Spiši alebo na separovanie
odpadu. Hlavným cieľom letnej školy bolo poskyt‑
núť možnosť adaptácie žiakov na začiatok nového
školského roka.
Týždennú prípravu pred začiatkom novej sezóny
absolvovali hokejisti zo ZŠ na Komenského ul. Pe‑
dagógovia tu pre nich zriadili letnú hokejovú školu, v rámci ktorej sa venovali tréningom na suchu aj
na ľade, regenerácii na krytej plavárni či prednáš‑
kam zameraným na zdravý životný štýl.
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dokončenie zo str. 3
zmúdrel, prestal som sa zaoberať inými vecami a začal
som robiť niečo, aby som ho spropagoval prostredníc‑
tvom kníh, hudby, fotografie a týchto záležitostí.“
Mgr. M. Búza zmaturoval na bývalej spišskonovoves‑
kej SVŠ a promoval na Filozofickej fakulte, Katedre
manažmentu cestovného ruchu Prešovskej univerzity.
Prešiel profesiami grafika BMZ, pôsobil v Mestskom
kultúrnom stredisku, viedol klub mladých, bol vedúcim
Turisticko‑informačného centra a podnikal v reklame.
Založil divadielko malých javiskových foriem KIKS, na‑
písal tri knihy v spišskom nárečí. Rokmi sa vypracoval
na znalca i majstra fotografického objektívu, pripravil
viacero vlastných autorských výstav.
Polyžánrová tvorba Michala Búzu originálne a pôso‑
bivo prezentuje Sp. Novú Ves a obohacuje kultúrnu
diplomaciu samosprávy v regionálnych aj celosloven‑
ských kontextoch.

Primátor mesta zároveň každoročne na základe vlast‑
ného rozhodnutia a uváženia udeľuje Cenu primátora
obyvateľom, prípadne kolektívom, právnickým a fyzic‑
kým subjektom z územia mesta za ich prínos a do‑
siahnutie významných výsledkov v oblasti kultúrneho,
spoločenského, vedeckého a verejného života. Uvede‑
né ocenenie za rok 2019 sa primátor Pavol Bečarik
rozhodol udeliť štyrom laureátom.
Za výrazný prínos pri rozvoji nášho mesta získal oce‑
nenie Ing. Rastislav Jacák.
Narodil sa v roku 1940 v Spišských Matejovciach.
Základnú školu vychodil v rodnej dedine a Spišskej
Sobote. Maturoval na Strednej priemyselnej škole
geologickej v Sp. Novej Vsi. Vyštudoval odbor hlbinné
dobývanie ložísk na Baníckej fakulte VŠT v Košiciach
a zamestnal sa ako technológ v Slovenských magne‑
zitových závodoch Lubeník.
V septembri 1967 sa presťahoval do Sp. Novej Vsi, kde
začal učiť. Absolvoval doplnkové štúdium pre stredo‑
školských pedagógov na Univerzite Komenského. Ne‑
prešiel však normalizátorskými straníckymi previerkami
a v roku 1973 musel školu opustiť. Nastúpil na miesto
vedúceho skupiny Ústavu pre výskum rúd v Rudňanoch.
Podieľal sa na riešení odborných úloh v závodoch rud‑
ného baníctva v Jelšave, ŽB SNV, Kutnej Hore a Příbrami.
Bol prvým demokraticky zvoleným primátorom Sp.
Novej Vsi v období transformácie a vytvárania de‑
mokratického systému verejnej správy. V zložitých
spoločensko‑politických pomeroch osvedčil svoje dip‑
lomatické schopnosti v regionálnej i zahraničnej samo‑
správe. Sústredil sa na zachovanie historického jadra
mesta a jeho obnovu. Podarilo sa mu obnoviť väčšinu
budov, dokončiť rekonštrukciu Reduty a rozšíriť ZOO
s okolím. Osobitnú pozornosť venoval bytovej výstavbe
a príprave projektov na využitie pomoci z programov
Európskej únie. Mesto počas jeho primátorstva získalo
medzinárodný kredit, rozvíjalo sieť partnerských miest,
ekonomických aj kultúrno‑spoločenských vzťahov.
Cena primátora bola udelená aj Ing. Markéte Ďuríkovej za výrazný prínos pri rozvoji predškolského
vzdelávania.
Pred deviatimi rokmi sa stala vedúcou oddelenia so‑
ciálnych vecí Mestského úradu v Sp. Novej Vsi. V tejto
funkcii osvedčila vrodenú empatiu k ľuďom prežívajú‑
cim jeseň života, no aj k sociálne núdznym a odkáza‑
ným na pomoc. V rokoch 2012 – 2019 bola riaditeľkou
Správy školských zariadení, rozpočtovej organizácie
mesta zodpovedajúcej za predprimárne vzdelávanie.
M. Ďuríková s prehľadom zvládala zložité úlohy v ria‑
dení, financovaní a technickom zabezpečení týchto in‑
štitúcií. Pohotovo riešila prevádzkové problémy škôlok,

jedální a zariadení starostlivosti o deti do troch rokov
veku. Manažérsku a ekonomickú sféru svojho profe
sionálneho pôsobenia neoddeliteľne spájala s ľud‑
ským prístupom k pracovnému tímu.
Pri príležitosti 25. výročia založenia si Cenu primátora
prevzala aj Jednota dôchodcov Slovenska v Spišskej Novej Vsi.
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov v Sp. Novej
Vsi vznikla v roku 1994. Prvým predsedom sa stal
Ing. Eduard Škerlík. Počas dvadsiatich piatich rokov
rozpracovala viacero zaujímavých a úspešných projek‑
tov, akými bol napríklad dnes už tradičný Mesiac úcty
k starším. Podporila založenie aj účinkovanie súborov
Rozmarín, Markušovčan a zriadenie Rady starších.
Jej členovia sa zúčastňujú kurzov tvorivého písania,
projektu Umelecké slovo, podujatí venovaných ľudo‑
vej slovesnosti aj tradičnej kultúre. Vďaka ústretovosti
Spišského divadla môžu dôchodcovia celého Sloven‑
ska od roku 2011 navštevovať predstavenia tejto pro‑
fesionálnej scény za zľavnené vstupné.
Na mimoriadnom sneme Okresnej organizácie Jedno‑
ty dôchodcov Slovenska v Sp. Novej Vsi sa 17. januára
2019 stal predsedom Ing. Štefan Handžák. Členskú
základňu tvorí v súčasnosti 756 seniorov združených
v siedmich miestnych a základných organizáciách.

Cena primátora za rok 2019 bola udelená aj Ing. Lukášovi Barčovi, in memoriam, zakladateľovi inter‑
netového portálu „Novejša“. Lukáš do kolísky dostal
dar tvorivého vnímania moderných informačných
technológií. Už v smižianskej Základnej škole Povýše‑
nia sv. kríža zvládol vlastnú webstránku. Zmaturoval
na spišskonovoveskej Strednej priemyselnej škole.
Promoval na Fakulte baníctva, ekológie, riadenia
a technológií Technickej univerzity v Košiciach. Po‑
čas vysokoškolského štúdia bol webdizajnérom firmy
Pathox, s. r. o., v Sp. Novej Vsi. Cez prázdniny brigádo‑
val s kamarátmi v USA a zdokonaľoval sa v angličtine.
Začal pracovať vo webovej divízii spišskonovoveskej
firmy K_CORP, v roku 2017 sa presťahoval do Košíc
a nastúpil na pozíciu produktového manažéra firmy
bart.sk, s. r. o.
Srdcom verného lokálpatriota však neprestajne zotr‑
vával na Spiši aj v Smižanoch. V roku 2018 vymyslel
a založil lokálnu značku „Novejša“. Okrem značky
oblečenia išlo o portál, na ktorom Lukáš písal o zaují‑
mavých ľuďoch, mapoval dianie v Sp. Novej Vsi a pod‑
poroval zaujímavé podujatia.
Rád bicykloval, chodil do hôr, spoznával krásy prírody,
fotografoval a veľa cestoval. Mal zmysel pre inteligent‑
ný humor, zapĺňal časopriestor mnohých spoločen‑
ských stretnutí svojou charizmou dobráckeho, pria‑
teľského človeka. V septembri budúceho roka sa mal
ženiť, no 28. augusta jeho šľachetné srdce nečakane,
neodvratne dotĺklo…
red
október 2020

V dôsledku spadnutia lávky
dochádza k zmene dopravy
Na Starosaskej ul. došlo od 11. septembra k úprave dopravnej situácie na moste v smere
od sídl. Mier. Na vozovke mesto pristúpilo k vyhradeniu jedného jazdného pruhu pre chodcov.
Koncom júla došlo na Starosaskej ul. v skorých ran‑
ných hodinách k zrúteniu lávky pre peších. Mesto
z tohto dôvodu vyhlásilo mimoriadnu situáciu a miesto
následne zabezpečilo. Od 13. augusta tu začali hlavné
búracie práce. V priebehu necelých troch dní bol spad‑
nutý most postupne odstránený. Pri jeho búraní bol
prítomný aj statik, ktorý kontroloval demoláciu a pátral
po príčine jeho zrútenia. Keďže ide o pomerne frek‑
ventovaný úsek, od 11. septembra na moste v smere
od sídl. Mier, došlo k úprave dopravnej situácie. „Na‑
koľko spadnutá lávka slúžila pre chodcov, po konzul‑
tácii s okresným dopravným inšpektorátom a násled‑
nom vypracovaní projektu autorizovaným dopravným
projektantom sme pre peších pristúpili k vyhradeniu
jedného jazdného pruhu na existujúcom moste. Kvôli

ich bezpečnosti boli na vozovke umiestnené betónové
zátarasy oddeľujúce oba jazdné pruhy,“ vysvetlil ve‑
dúci oddelenia výstavby a dopravy mestského úradu
Milan Mucha.
Po novom tak z ľavého jazdného pruhu bude možné
v smere od letiska odbočiť k obchodnému centru Lidl,
alebo pokračovať ďalej ku križovatke pri hoteli Metro‑
pol. Počas prvých dní v tejto časti priebežne dozerali na
dopravnú zmenu príslušníci policajného zboru. „Žiada‑
me občanov o rešpektovanie ich pokynov a zároveň vy‑
zývame k zvýšenej pozornosti pri riadení sa dočasným
zvislým a vodorovným dopravným značením. Zároveň
ďakujeme za ohľaduplnosť voči ostatným účastníkom
cestnej premávky,“ zdôraznil M. Mucha.
Edita Gondová, foto: Tomáš Repčiak

Turisti si v prípade núdze už dokážu jediným tla‑
čidlom privolať pomoc. K dispozícii je totiž nová
mobilná aplikácia Horskej záchrannej služby,
ktorá zároveň ponúka užitočné informácie ako pre‑
hľad o počasí, výstrahách či teréne. Stlačením tla‑
čidla sa odošle núdzová správa a zároveň je turista
prepojený na dispečing horských záchranárov.
Okrem polohy GPS zdieľa zdravotné údaje, špeci‑
fikáciu problému, kontakty na blízke osoby a ďalšie
dôležité informácie, ktoré urýchlia pomoc. Apliká‑
cia rovnako funguje aj v zahraničí, a to v Rakúsku,
Maďarsku a v Českej republike.
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V Galérii umelcov Spiša sa 20. – 23. 8. stretlo
7 mladých umelcov z celého Slovenska na 5. roční‑
ku voľnej tvorby moderného umeleckého suveníru
pod názvom Vytvorené na Slovensku – Suvenír
Spiš 2020. Počas štyroch dní vytvárali návrh su‑
veníru pre návštevníkov Spiša. Nechali sa pritom
inšpirovať históriou, umeleckými pamiatkami či
tvorbou významných maliarov a sochárov v re‑
gióne. Výsledky ich tvorivej práce si budete môcť
pozrieť na výstave v galérii v priebehu novembra.
Tie najúspešnejšie budú k dispozícii v predajniach
suvenírov.
Spišské osvetové stredisko zorganizovalo počas
letných prázdnin 20. 8. a 27. 8. dva Graffiti work
shopy pre deti 2. stupňa ZŠ. V rámci nich priblí‑
žili deťom moderné umenie a subkultúru graffiti
a sreet‑art. Išlo zároveň o pokračovanie úspešné‑
ho projektu Graffiti v lavici. Workshopy prebiehali
pod vedením autora a koordinátora projektu Mar‑
tina Hlavatého v spolupráci s odborným lektorom
a graffiti umelcom Štefanom Virom. Spišské osve‑
tové stredisko plánuje vo workshopoch pokračovať
aj v novom školskom roku. Zamerať sa chce pri‑
tom na organizáciu ďalších voľných či tematických
graffiti jamov v spolupráci so žiakmi základných
škôl v okrese Gelnica a Sp. Nová Ves.

Rozšírenie komunikácie
Na Ul. J. Wolkera 25 – 31 dôjde k rozšíreniu komunikácie a úprave parkovacích plôch.
S realizáciou stavebných prác plánuje oddelenie výstavby a dopravy mestského úradu
začať už v októbri.
Pôvodne bolo v danom úseku cesty pri realizácii plá‑
nované pozdĺžne parkovanie. „Skrz nedostatok parko‑
vacích miest začali obyvatelia danej lokality parkovať
šikmo, čo malo za následok zúženie komunikácie pre
prejazd vozidiel v oboch smeroch. Nakoľko rozmery
vozidiel sa neustále zväčšujú, v súčasnosti je takmer
nemožné, aby vozidlá prešli okolo seba súčasne
v oboch smeroch. Hrozí tak vysoké riziko zrážky vo‑
zidiel,“ vysvetlil vedúci oddelenia výstavby a dopravy
mestského úradu Milan Mucha.
Vzhľadom na uvedenú situáciu mesto pristúpilo k vy‑
pracovaniu projektovej dokumentácie, ktorá prešla
schválením Okresného dopravného inšpektorátu v Sp.
Novej Vsi. V rámci nej sa ráta s posunom parkovacích
miest v smere ku chodníku, s realizáciou oporného
múra a vytvorením bezbariérových vstupov. „Alterna‑
www.spisskanovaves.eu

tíva rozšírenia komunikácie opačnou stranou, t. j. do
svahu nebola možná, nakoľko nad komunikáciou sa
nachádzajú garáže a došlo by tak k oslabeniu svahu,
čo by v ďalších krokoch výrazne navýšilo investíciu,“
zdôraznil ďalej M. Mucha.
Realizácia rozšírenia uvedenej komunikácie by mala
prispieť k zvýšeniu bezpečnosti pri prejazde daným
úsekom, zníženiu rizika kolízie vozidiel a v neposled‑
nom rade aj zlepšeniu prístupu občanov k vozidlám
vytvorením bezbariérových vstupov od bytového domu.
„Aj v tomto prípade žiadame obyvateľov daného úseku
ulice o rešpektovanie obmedzení zo strany stavebníka
a prosíme, aby pre parkovanie svojich vozidiel využili
parkoviská v susediacich uliciach. Za ochotu a ústre‑
tovosť vopred ďakujeme,“ dodal na záver M. Mucha.
Edita Gondová

Na Školskej ul. došlo 21. 8. ku kurióznej dopravnej nehode. Hasičské vozidlo tu smerovalo na
zásah so zapnutou zvukovou aj svetelnou signali‑
záciou. Z dôvodu hustej premávky prešlo do protis‑
mernej strany vozovky, aby obišlo pred ním idúce
auto. Šoférovala ho 33-ročná vodička, ktorá v tom
čase odbočovala vľavo. Hasičské auto si nevšimla,
skrížila mu cestu, následkom čoho došlo k zrážke.
Pri nehode došlo k jej zraneniu, ktoré si vyžiadalo
jednorazové ošetrenie. Hasičské auto po zrážke
narazilo do betónového odpadkového koša a želez‑
ného zábradlia chodníka. Dychová skúška u oboch
vodičov bola negatívna. Celková škoda bola vyčís‑
lená na cca 9 300 €.
V kaviarni Mlynček previedlo 25. 8. Kóšer Expres(so) prítomných hudbou Židov z celého sveta.
Počas večera vystúpila skupina Mojše band, kto‑
rá v tomto roku oslavuje jubilejných 10 rokov od
svojho vzniku. V jej podaní zazneli ukážky židovskej
svetskej hudby z konca 19. a z prvej polovice 20.
stor., Jidiš tango a kaviarenské skladby. Program
bol výsledkom rezidenčného pobytu Františka Ku‑
biša, ktorý podporil z verejných zdrojov Fond na
podporu umenia a Prešovský samosprávny kraj.
Šestica mladých ľudí zo susedných Harichoviec
vytvorila recyklačný stroj na plasty. V rámci
projektu Precious Plastic Slovakia tak dáva plas‑
tovému odpadu druhú šancu. Ich cieľom je ukázať
verejnosti, čo všetko je možné vyrobiť z vyhodené‑
ho plastu. S pomocou stroja z neho vyrábajú rôzne
reprezentatívne výrobky. Okrem nich na Slovensku
rovnakým spôsobom recyklujú plasty iba v Starej
Turej. V budúcnosti by svoj projekt chceli rozšíriť
a začať vyrábať praktické veci, ako napr. lavičky
či police.
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Hlavnou činnosťou Baníckeho spolku Spiš je za‑
chovávanie kultúrnych hodnôt, baníckych tradícií
a histórie baníctva na Spiši. Jednou z foriem, ako
túto históriu zachovávať, je vydávanie knižných
publikácií. Zo všetkých vydaných je to napríklad
dielo na pokračovanie – Technické pamiatky
autorov Ing. Mariána Jančuru, CSc., Ing. Jozefa
Daniela, Ing. arch. Adriány Klingovej a Bc. Lukáša
Pateru. Ďalšou zaujímavou publikáciou je kniha
Baníctvo mesta Spišská Nová Ves a kniha Hnilčík autora Ing. Mariána Jančuru, CSc. V prípade
záujmu o ich kúpu môžete kontaktovať Banícky
spolok Spiš mailom na adrese: banicke.centrum.
snv@gmail.com, telefonicky na t. č. 0904 114 435
alebo správou cez Messenger. Banícky spolok Spiš
má svoj profil na sociálnej sieti FB https://www.
facebook.com/banickyspolok.spis.9.
Pri Pamätníku osloboditeľov sa 28. 8. v predve‑
čer 76. výročia Slovenského národného povstania
konala pietna spomienková slávnosť spojená
s kladením vencov. Vedenie mesta spolu so zá‑
stupcami politických strán a združení spolu s ob‑
čanmi mesta vzdali úctu padlým počas bojov, ktoré
prebiehali prevažne na strednom Slovensku, ale
zasiahli aj Spiš.
Vo Ferčekovciach sa 30. 8. konal už 6. ročník obľú‑
benej gurmánskej súťaže Kotlíkový festival 2020.
Počas neho si súťažiace družstvá zmerali sily vo
varení kotlíkového guláša. V rámci festivalu nechý‑
bala ochutnávka, občerstvenie a kopec zábavy pre
malých aj veľkých.
Záver letných prázdnin patril 30. 8. na Radničnom
námestí podujatiu Cesta rozprávkovým námestím. V rámci neho na všetky deti čakala škola. Nie
však hocijaká, ale čertovská, v ktorej je všetko
naopak. Absolvovať mohli 6 stanovíšť reprezentu‑
júcich netradičné školské predmety.
Horskí záchranári zasahovali 30. 8. v Slovenskom
raji. Ukrajinský 12-ročný chlapec spadol z výš‑
ky približne 12 m zo skaly pri Dúhovom vodopáde
v Kláštorskej rokline. Na miesto bol z paluby vrtuľ‑
níka vysadený záchranár HZS a spoločne s pozem‑
nou skupinou mu poskytli prvú pomoc. Za pomoci
leteckej techniky ho z miesta evakuovali. Na me‑
dzipristátí na Kláštorisku pacienta ošetrila lekárka,
nakoľko utrpel vážne poranenia hlavy a dolnej kon‑
čatiny. Následne ho letecky previezli do nemocnice
v Poprade.
Primátor mesta Pavol Bečarik spolu s vicepri‑
mátormi Jánom Volným a Jozefom Gondom 2. 9.
prijali v obradnej sále Radnice úspešné mladé
basketbalistky – juniorky a kadetky ŠKBD Sp.
Nová Ves a ich úspešných trénerov. Poďakovali im
za výbornú reprezentáciu mesta na tohtoročných
Majstrovstvách Slovenska, kde juniorky získali
bronzovú medailu a kadetky vybojovali striebornú medailu.
V zasadačke radnice sa 3. 9. stretli členovia MsV
č. 8 Staré mesto. Na zasadnutí sa vrátili k úlohám
z predchádzajúceho stretnutia a vyhodnotili plne‑
nie jednotlivých požiadaviek. Zároveň si prešli pri‑
hlásené projekty od občanov v rámci výzvy Dobrá
vec vyhlásenej mestom Sp. Nová Ves. Za uvedený
mestský výbor boli zaevidované 2 projekty, a to po‑
žiadavka na zorganizovanie kultúrno‑spoločenskej
aktivity a doplnenie detského ihriska na sídl. Vý‑
chod. Na tomto sídlisku mesto pripravilo anketu,
v ktorej si mohli obyvatelia vybrať zo 4 alternatív
revitalizácie vnútrobloku. Zúčastnilo sa jej 45 %
občanov, ktorí si vybrali variant D. Ďalším krokom
na základe výsledku hlasovania bude vypracovanie
projektovej dokumentácie, ktorá bude podkladom
pre uchádzanie sa o získanie finančných prostried‑
kov z externých zdrojov.
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Prebieha kontrola mostov
Mesto Spišská Nová Ves reaguje na spadnutie lávky
na Starosaskej ulici ďalšími aktivitami. Po pracovných
stretnutiach s mostnými špecialistami bola oslove‑
ná špecializovaná firma, ktorá ako prvá pristúpila
k diagnostike mostov rovnakej konštrukcie, ako bola
spadnutá lávka. Odborníci vytvárajú 3D model mosta
jedinečnou technológiou, podobnou CT‑čkam z ne‑
mocníc. Táto technológia umožňuje zistiť do hĺbky
jedného metra prítomnosť vody, železa a solí v most‑
nej konštrukcii. Mosty na Fabiniho, Radlinského a na
Ul. Ing. O. Kožucha a tiež lávka pre peších pri Zimnom
štadióne tak prešli laserovým skenom, na základe
ktorého bude možné identifikovať trhliny a praskliny.
Mosty následne prešli georadarovým meraním za úče‑
lom identifikácie porúch v železobetónovej konštrukcii.
„Výsledkom meraní bude odporúčanie statika a po‑
súdenie, teda kategorizácia mostnej konštrukcie do
príslušnej triedy,“ uviedol vedúci oddelenia výstavby
a dopravy MsÚ Milan Mucha.
Spišskú Novú Ves navštívil v tejto súvislosti aj prof. Vla‑
dimír Benko zo Slovenskej komory stavebných inžinie‑
rov na Slovensku, ktorý si prezrel vyššie spomenuté
mosty a lávku. „V súčasnosti pripravujeme hĺbkovú
kontrolu mostov a lávok oceľových konštrukcií s vý‑
sledným zatriedením a odporúčaním. Nakoľko mesto
pri delimitácii mostov neobdržalo žiadnu projektovú
dokumentáciu, zatriedenie všetkých mostov v našom
meste si bude vyžadovať určitý čas. Popri kontrolách
mostov však myslíme taktiež na riešenie aktuálnej

situácie s dočasnou uzávierkou a plánujeme zadať
realizáciu projektovej dokumentácie pre nový most,“
dodal M. Mucha.
Mesto Sp. Nová Ves plánuje postupne odborne skon‑
trolovať stav aj ostatných mostných konštrukcií (aj
železných lávok).
Tomáš Repčiak

Kontrolou prešiel jeden z mostov na Fabiniho ulici.
Málokto si uvedomuje, že nadjazd tvoria 4 mosty,
teda nielen ten železničný.

Obnova športovísk pokračuje
Projekt rekonštrukcie futbalového štadióna, realizo‑
vaný v spolupráci so Slovenským futbalovým zväzom,
zahŕňa vybudovanie aj novej tribúny a rekonštrukciu
existujúcej tribúny. „Zároveň obnovujeme rozvody
vody, elektriny a kanalizáciu v areáli štadióna. V sú‑
časnosti dostávajú novú podobu vnútorné priestory
tribúny, tzn. šatne, sprchy, miestnosti pre rozhodcov
a delegátov, a taktiež sociálne zariadenia pre divákov,“
uviedol riaditeľ STEZ Vladimír Hovaňák. V budúcnosti
bude mať štadión kapaci‑
tu 1 650 divákov. Stavba
musí byť skolaudovaná
najneskôr na konci roka
2021.
Na rekonštrukciu prispie‑
va Slovenský futbalový
zväz čiastkou 750-tisíc
eur, aktuálna investícia
mesta do tohto športo‑
vého stánku je na úrovni
551-tisíc eur.
Správa telovýchovných
zariadení bola úspešná
s projektom na zabez‑
pečenie automatického
zavlažovacieho systému.
10-tisíc eur poskytol Slo‑
venský futbalový zväz,
mesto prispieva spolu‑
financovaním vo výške
8-tisíc eur.
Obnova pokračuje aj na
ďalších
športoviskách.
„Na zimnom štadióne
sme vymenili kompresory,

rozdelili chladenie veľkej a malej ľadovej plochy na
samostatné celky. Táto rekonštrukcia nám už prináša
prvotné úspory vo forme znížených nákladov na elek‑
trinu,“ doplnil riaditeľ STEZ a dodal: „Na tenisových
kurtoch sme počas leta opravili odrazovú stenu, na
ktorú mesto získalo financie z Nadácie SPP vo výške
1 200 €, zostávajúce náklady vo výške 3 500 € boli vy‑
kryté z rozpočtu STEZ‑u.“
Tomáš Repčiak
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oprava chodníkov pokračuje
Oddelenie výstavby a dopravy pokračuje v oprave
chodníkov a v najbližších dňoch začne s opravou
chodníka na Kolárskej ulici. „Všetky opravy chodní‑
kov vychádzajú z požiadaviek občanov a príslušných
mestských výborov. Danú opravu realizujeme opäť
s Mestským podnikom služieb,“ objasňuje vedúci odd.
výstavby a dopravy MsÚ Milan Mucha.
V súčasnosti bola ukončená oprava chodníka na
Tr. 1. mája a zároveň prebieha rekonštrukcia chodníka

na Ul. Čsl. armády (foto), kde bude vymenená kom‑
pletná stavba chodníka s osadením nových obrubní‑
kov. „V danej lokalite vznikla nová bytová zástavba,
čo malo za následok výrazné navýšenie peších v danej
lokalite. Preto sme pristúpili ku kompletnej obnove
chodníka. Cena jeho rekonštrukcie bola vysúťažená
vo výške 31 400 €,“ doplnil vedúci odd. výstavy a do‑
pravy.
Tomáš Repčiak

Divadlo Kontra odštartovalo 6. 9. novú divadelnú
sezónu premiérou hry Sama Sheparda Pravý západ. Ide o starší titul z 80. rokov a predstavuje
americkú klasiku.
Košický samosprávny kraj ocenil 7. 9. vo Výcho‑
doslovenskej galérii v Košiciach spolu 135 členov
územných organizácií dobrovoľnej požiarnej
ochrany. Tí sa popri svojom zamestnaní podieľali na
pomoci pri ubytovaní repatriantov v župných karan‑
ténnych zariadeniach počas prvej vlny pandémie. Za
3 mesiace im cez ruky prešlo viac ako 950 navrátil‑
cov z Veľkej Británie, Rakúska, Nemecka či Česka.

bleskovky
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Seniori z Klubu dôchodcov Lipa 8. 9. zorganizova‑
li po dlhšej prestávke v súvislosti s koronakrízou
športový deň spojený s varením gulášu. Podu‑
jatie prebiehalo v priestoroch Hotela Preveza v sú‑
lade s opatreniami hygienikov.
Členovia MsV č. 7 sa stretli 8. 9. v zasadačke
mestského úradu. Na zasadnutí zhodnotili plnenie
jednotlivých úloh a riešili požiadavky od občanov.
Medzi nimi hovorili aj o probléme s dopravou pri
ZŠ Ing. O. Kožucha. Niektoré plánované úlohy budú
musieť počkať do budúceho roka kvôli výpadku
v rozpočte v súvislosti s koronakrízou. Zaoberali sa
tiež návrhmi v rámci projektu Dobrá vec.

Bilancia letnej
turistickej sezóny
Tohtoročnú letnú turistickú sezónu poznačila situácia ohľadom nového koronavírusu.
Pozreli sme sa teda na to, aká bola z pohľadu návštevnosti.
Turistické informačné centrum navštívilo v júli
2 085 Slovákov a 533 cudzincov. V auguste počet
domácich turistov mierne stúpol na 2 251. Zahranič‑
ných návštevníkov však bolo o niečo menej, a to 508.
V predchádzajúcom roku v júli sem zavítalo 2 398 Slo‑
vákov a 899 cudzincov. V auguste ich počet stúpol na
2 697 Slovákov a 1 303 zahraničných hostí. Čo sa týka
národnostného zloženia, najviac turistov k nám zavítalo
už tradične zo susedných Čiech, Nemecka a Poľska.
„Tohtoročnú letnú sezónu hodnotíme celkom pozitívne.
Vzhľadom na situáciu sme sa obávali veľkého poklesu
návštevníkov, avšak naše obavy sa ukázali ako neo‑
podstatnené. Poklesol len počet návštevníkov zo zahra‑
ničia, čo sa dalo aj čakať. Rozdiel vidíme len v číslach,
ale počas práce sa nám zdalo, že tu bolo stále plno.
Bol veľký záujem aj o výstup na vežu rímskokatolíc‑
keho kostola. V porovnaní s minulým rokom však bol
povolený počet osôb na maximálne 10 namiesto 20,
čiže jednotlivé výstupy sa rýchlo zapĺňali a ľudia si ich
rezervovali dopredu,“ zhodnotila Veronika Štefániková z Turistického informačného centra.
Zoologická záhrada musela byť od 11. marca do
6. mája kvôli šíreniu nového vírusu COVID-19 zatvo‑
rená. „V mesiacoch máj a jún mávame za normálnych
okolností veľa školských výletov, čo kvôli koronavírusu
tento rok nebolo, napriek tomu hodnotím letnú sezónu
ako dobrú,“ uviedla v tejto súvislosti riaditeľka ZOO
Jana Dzuríková.
V júli a v auguste tohto roku návštevnosť zoologickej
záhrady lámala rekordy. Do konca augusta tu bola celková návštevnosť 104 599 ľudí, čo je o 3 726 menej
ako v minulom roku za rovnaké obdobie. Kým v júli
prešlo bránami 35 774 návštevníkov, v auguste ich
bolo už 37 858. „Do ZOO prišli návštevníci z rôznych
www.spisskanovaves.eu

kútov Slovenska, zo zahraničia to boli hlavne Česi,“
doplnila ďalej J. Dzuríková.
Počas letných mesiacov mali možnosť deti navštíviť
Letný ZOO krúžok, ktorý sa konal vo štvrtok a v pia‑
tok. Tento rok sa do krúžku zapojilo 272 detí.
Tohtoročná sezóna na letnom kúpalisku kvôli ne‑
priaznivému počasiu nezačala práve najlepšie. Poča‑
sie sa však nakoniec umúdrilo, čo sa odrazilo aj na
jeho návštevnosti. „Letná sezóna na kúpalisku bola
z nášho pohľadu, čo sa návštevnosti týka, celkom
dobrá. Napriek upršanému a chladnému júlu, sme
nakoniec atakovali priemerné úrovne návštevnosti za
posledných 5 rokov,“ priblížil riaditeľ STEZ‑u Vladimír
Hovaňák.
Celkovo počas letných mesiacov za tých niekoľ‑
ko slnečných dní navštívilo naše kúpalisko skoro
25 000 ľudí. Oproti minulému roku ide o nárast
o 4 500 návštevníkov. „Minulý rok nám počasie vô‑
bec neprialo, takže sme radi, že tento rok bolo leto
o niečo priaznivejšie,“ vysvetlil ďalej V. Hovaňák.
Mesto počas tohtoročnej letnej sezóny pristúpilo
k sprísneniu pravidiel pre návštevníkov letného
kúpaliska. Udialo sa tak vzhľadom na zhoršujúcu sa
situáciu ohľadom šírenia nákazy COVID-19 a tiež kvôli
nedodržiavaniu hygienických požiadaviek vyplývajú‑
cich z jeho prevádzkového poriadku. Každý návštevník
kúpaliska sa tak pred vstupom musel preukázať vhod‑
ným kúpacím odevom. Vstup k bazénom bol povolený
iba cez šatne, v ktorých sa pred vstupom do bazé‑
na musel každý aj osprchovať. Dodržiavanie týchto
opatrení pravidelne monitorovali aj hliadky mestskej
a štátnej polície. Uvedené opatrenia ostávajú v plat‑
nosti aj budúcu sezónu.
Edita Gondová

V spišskonovoveskej zoologickej záhrade sa 9. 9.
uskutočnilo jedno z podujatí v rámci 8. ročníka naj‑
väčšej preventívnej akcie z oblasti dentálnej hygie‑
ny Spolu za krásny a zdravý úsmev. V rámci nej
budúci dentisti z Lekárskej fakulty Univerzity Pavla
Jozefa Šafárika v Košiciach poskytovali záujem‑
com informácie týkajúce sa zubnej hygieny.
Do práce na bicykli je národná kampaň, ktorej
hlavným cieľom je podporiť rozvoj nemotorovej,
predovšetkým cyklistickej dopravy v mestách. Zá‑
roveň je to aj súťaž pre všetkých obyvateľov slo‑
venských miest. Podmienkou zapojenia sa do nej
je registrácia na internetovej stránke. Do 6. roční‑
ka podujatia sa v našom meste zapojilo 5 firiem,
mesto Sp. Nová Ves a tiež žiaci a učitelia z Gymná‑
zia na Školskej ul.
Na tunajšom letisku sa 11. 9. konalo Medzinárodné letecké stretnutie, ktorého sa zúčastnili
milovníci lietania zo Slovenska, Poľska a Česka.
V rámci neho tu priletelo spolu 21 rogál, 8 lieta‑
diel a 2 vírniky. Cieľom akcie, ktorú zorganizovala
Letecká amatérska asociácia Slovenska, bolo ob‑
letieť všetky krajiny V4. Piloti z Maďarska sa pre
opatrenia v súvislosti s pandémiou stretnutia nezú‑
častnili. Ich kolegovia ich však pozdravili preletom
nad ostrihomskou katedrálou.
V termíne od 16. do 22. 9. sa každoročne koná
celoeurópska kampaň pod názvom Európsky týždeň mobility. Pravidelne sa do nej zapája aj mesto
Sp. Nová Ves. Kampaň v tomto roku pozostávala
z 3 okruhov aktivít. Aj v tomto roku sa do nej zapo‑
jilo naše mesto. Počas Dňa bez áut 22. 9. tak bolo
cestovanie mestskou hromadnou dopravou pre
všetkých ľudí zadarmo. Druhým okruhom aktivít
je implementácia jedného alebo viacerých trvalých
opatrení, v rámci ktorých má mesto vypracovanú
projektovú dokumentáciu k verejnému obstaráva‑
niu na realizáciu výstavby cyklotrasy Ferčekovce –
Novoveská Huta, prestavby cyklochodníka pri bý‑
valých kasárňach – 1. etapa a cyklistickej radiály:
Duklianská ul., železničná a autobusová stanica,
sídl. Západ I.
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Z činnosti OR PZ v SNV
Poverený príslušník PZ OO PZ SNV začal trestné
stíhanie pre prečin krádeže v súbehu s prečinom
porušovanie domovej slobody. Doposiaľ neznámy
páchateľ 16. 8. 2020 v čase o 00.20 hod. v pen‑
zióne v Smižanoch doposiaľ nezisteným spôsobom
vošiel do izby penziónu a odcudzil z nej ruksak
čiernej farby. Nachádzala sa v ňom koženková
peňaženka červenej farby v hodnote 20 € s osob‑
nými dokladmi, bankomatovou kartou na meno A.
L. a finančnou hotovosťou v celkovej sume 250 €.
A. L. spôsobil celkovú škodu vo výške 270 €. Ďalej
sa v ruksaku nachádzala čierna kožená peňaženka
v hodnote 40 € s osobnými dokladmi, platobnou
kartou na meno D. L. a finančnou hotovosťou 100 €.
D. L. spôsobil celkovú škodu vo výške 140 €.
Poverený príslušník OO PZ SNV začal 19. 8. 2020
trestné stíhanie za prečin krádeže. Páchateľ od
presne nezistenej doby do 19. 8. 2020 na odbernom
mieste na Letnej ul. po neoprávnenom zásahu do
elektromera neoprávnene odoberal elektrickú ener‑
giu. Pre spoločnosť Východoslovenská distribuč‑
ná, a. s., spôsobil škodu vo výške najmenej 8 000 €.
Vyšetrovateľ OKP OR PZ SNV začal 28. 8. 2020
trestné stíhanie pre zločin lúpeže spáchaného for‑
mou spolupáchateľstva. Dvaja neznámi páchatelia
27. 8. 2020 okolo 20.15 hod. na chodníku vedúcom
popri zadnej časti oplotenia ZŠ Hutnícka pristúpili
k R. J., ktorého jeden z páchateľov udrel päsťou do
tváre. Následne spadol na trávnik, kde mu prilo‑
žil koleno na hruď, čím si ho pridržal. Potom R. J.
z krku strhol striebornú retiazku a zo zadného vrec‑
ka nohavíc mu vytiahol peňaženku, z ktorej vybral
finančnú hotovosť cca 62 €, ktoré si ponechal. Pe‑
ňaženku odhodil a vtedy ku nim pristúpil druhý pá‑
chateľ, ktorý R. J. z predného vrecka nohavíc vytia‑
hol mobilný telefón zn. Honor 7 A a zväzok kľúčov,
ktoré si ponechal. Následne obaja páchatelia odišli
na neznáme miesto. R. J. spôsobili pomliaždenie
hornej pery bez práceneschopnosti a odcudzením
vecí škodu cca 360 €.
Poverený príslušník OO PZ SNV začal 3. 9. 2020
trestné stíhanie vo veci prečinu nebezpečné vyhrá‑
žanie. Páchateľka pod vplyvom alkoholu 3. 9. 2020
okolo 21.30 hod. v prenajatom byte v obci Smižany
s upaženou rukou, v ktorej držala mäsiarsky nôž
na spracovanie hovädzieho mäsa s čepeľou dlhou
17 cm, stála nad posteľou, v ktorej spal jej manžel.
Po zobudení sa mu vyhrážala, čím u neho vzbudila
dôvodnú obavu o život a zdravie. Podozrivá bola
4. 9. 2020 o 00.30 hod. zadržaná a umiestnená
v cele predbežného zaistenia.
Poverený príslušník OO PZ SNV začal 7. 9. 2020
trestné stíhanie a súčasne vzniesol obvinenie
V. P. za prečin krádež. Menovaný 7. 9. 2020 okolo
8.30 h v budove ÚPSVaR v SNV vošiel na treťom
poschodí do kancelárie, kde z kabelky vybral peňa‑
ženku. Na šramot sa poškodená sediaca chrbtom
k dverám otočila. Páchateľ jej následne peňažen‑
ku, ktorú držal v ruke, hodil na stôl a ušiel chod‑
bou dole schodmi, kde bol zadržaný pracovníkom
úradu. Krádežou peňaženky by spôsobil škodu vo
výške 10 €. Obvinený sa skutku dopustil aj napriek
tomu, že bol za obdobný čin v predchádzajúcich
dvanástich mesiacoch postihnutý. OO PZ Šurany
mu 3. 3. 2020 za priestupok proti majetku uloži‑
lo blokovú pokutu vo výške 20 €. Za krádež bol
v predchádzajúcich dvadsiatich štyroch mesiacoch
odsúdený Okresným súdom v SNV trestným rozka‑
zom vydaným 19. 2. 2019, ktorý nadobudol právo‑
platnosť 28. 2. 2019. Trestné stíhanie bolo začaté
vykonaním zaisťovacieho úkonu, a to obmedzením
osobnej slobody 7. 9. 2020 v čase o 9.15 hod.
a následným prevzatím osoby 7. 9. 2020 o 11.15 h
Obvinený bol umiestnený do cely predbežného
zaistenia na OO PZ SNV.

Opravujeme evanjelický kostol
Bočné štíty vznikli z praktických dôvodov. Medená strecha pomohla zachrániť novoveské
zvony. Dôstojné miesto pre sochy evanjelistov aj obľúbené hudobné podujatia.
Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi a. v. na Sloven‑
sku Spišská Nová Ves bola poskytnutá dotácia zo
štátneho rozpočtu z Ministerstva kultúry Slovenskej
republiky na podporu realizácie projektu s názvom
Obnova interiéru kostola, podprogram 1.6 vo výške
255 287 € na komplexnú obnovu národnej kultúrnej
pamiatky. Rekonštrukcia potrvá dva roky.
„Ide o najväčšiu rekonštrukciu po sto rokoch, bude
obnovený interiér nášho kostola. Napríklad - pôvod‑
né farby a omietky obsahovali soli, ktoré kryštalizo‑
vali a poškodzovali steny, vnútorná výzdoba sa teraz
realizuje pod odborným dohľadom s použitím súčas‑
nej technológie. Naši veriaci zatiaľ využívajú mož‑
nosti bohoslužieb na farskom úrade v Spišskej Novej
Vsi a v evanjelickom kostole v Smižanoch,“ uviedol
zborový farár evanjelickej cirkvi v Spišskej Novej Vsi
Mgr. Jaroslav Matys.
Evanjelický kostol posvätili v roku 1796 a v roku 1888
založili na popud miestneho farára Johana Fábryho
základinu na jeho obnovu. V roku 1896 sa počítalo
s výstavbou dvoch veží na priečelí chrámu smerom
k vyšnému koncu, nakoniec ich však nepostavili. Vežu
projektoval Imrich Steindl, ten istý architekt, ktorý na‑
vrhol novú vežu rímsko‑katolíckeho kostola.
„Síce sme v deväťdesiatych rokoch realizovali viaceré
čiastkové opravy, ale takéto rekonštrukčné práce kos‑
tol za našej éry nepamätá,“ pripomína Jaroslav Matys.
Prvá z veľkých opráv kostola sa uskutočnila v roku
1896. „Kostol bol vtedy jednoduchý a veriaci sa ho
rozhodli vyzdobiť. Zároveň zistili, že strecha s kryti‑
nou z pálenej škridly je ťažká. Preto sa postavili ďalšie
dva štíty, strechu zakryli medeným plechom, položili
dlažbu z keramických platní, ktorá tam je dodnes
a urobili oveľa viac ďalších inovácií
vrátane opravy organa či osadenia že‑
lezných okien s kovaním. Celkovo to
stálo, podľa našich záznamov približ‑
ne, 28-tisíc zlatých,“ hovorí J. Matys.
Takto opisuje prvú fázu rekonštruk‑
cie evanjelického kostola. Na ďalšiu
sa čakalo až do roku 1996, po ďal‑
šej storočnici začal s opravami vte‑
dajší farár T. J. Žiak. Pri omaľovaní
kostola však boli použité nevhodné
farby, ktoré za desať rokov narušili
štruktúru omietky a v roku 2003 mu‑
sela cirkev pristúpiť k stopercentnej
oprave omietky a celého exteriéru
kostola. „Celý projekt vypracova‑
la Ing. arch. Magdaléna Janovská.
Vymenili sme dažďovú kanalizáciu,
opravili celý exteriér kostola. Proble‑
matická bola statika strechy. Projek‑
tovú dokumentáciu vypracoval statik
Ing. Vít Svoboda. Menili sme prehnité
úžľabia strechy. Meď na streche dáv‑
no nebola, počas prvej svetovej vojny
ju ponúkli štátu, aby zachránili zvony
na veži, ktoré sa vtedy rekvirovali po
celom Rakúsko‑Uhorsku. Potom tam
desiatky rokov bola eternitová streš‑
ná krytina,“ približuje druhú etapu
opráv J. Matys.
Evanjelický kostol patrí medzi dôležité
pamiatky a turistické atrakcie v na‑
šom meste. Interiér je zdobený oltár‑
nym obrazom Krista modliaceho sa na

Olivovej hore z roku 1797 od dánskeho maliara Jána
Jakuba Stundera z Kodane a alabastrovým reliéfom
znázorňujúcim rozhovor Krista so Samaritánkou pri
studni. Lavice z červeného smreka zhotovil stolársky
majster Thomas Thern v roku 1797. Organ postavil
v rokoch 1822 - 1823 viedenský majster Friedrich
Deutschmann. Vďaka výbornej akustike je kostol ob‑
ľúbeným miestom organizovania koncertov a festi‑
valov vážnej a organovej hudby (napr. Medzinárodný
organový festival Ivana Sokola). Na chóre kostola sa
dodnes nachádza cenná knižnica niekdajšieho Evan‑
jelického gymnázia v Spišskej Novej Vsi, kde vôňa
zašlých stáročí dýcha doslova s každým listom tisícok
vzácnych knižných zväzkov. V interiéri kostola môžete
od júla 2013 obdivovať aj zreštaurované originály sôch
štyroch evanjelistov - sv. Jána, sv. Lukáša, sv. Mareka
a sv. Matúša, ktoré boli pôvodne umiestnené na prie‑
čelí vstupu do mestského cintorína.
Tretia fáza rekonštrukcie v kostole začala v čase úprav
centrálneho parku mestom Spišská Nová Ves. Inštalo‑
vali sa nové obrubníky a priestor sa esteticky upravil.
„Do minulého roka sme sa už štyrikrát uchádzali o do‑
táciu štátu na rekonštrukciu historických pamiatok, ale
márne. Podarilo sa to až v roku 2019. Opravy potrvajú
dva roky. Aj keď väčšinu murárskych prác chceme
ukončiť na jeseň, po dohode s architektkou M. Jánov‑
skou necháme steny vyzrieť. Všetky práce realizujeme
po konzultáciách s Krajským pamiatkovým úradom.
Pribudne malé sociálne zázemie v zadnej časti sa‑
kristie aj malé sociálne zázemie v núdzi pod schodmi,
samozrejme, so všetkým citom pre sakrálnu stavbu,“
dodáva J. Matys.
Tomáš Repčiak
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Odstraňovanie vrakov
Mestá po celom Slovensku trápi nedostatok parkovacích miest. Mestská polícia v Spišskej
Novej Vsi od začiatku tohto roka iniciovala odstránenie 36 vrakov. Uvoľnili sa tak
parkovacie miesta, ktoré môžu ďalej využívať občania.
Vrakom rozumieme vozidlo, ktoré poškodzuje alebo
ohrozuje životné prostredie, alebo narušuje estetický
vzhľad obce či osobitne chránenej časti prírody a kra‑
jiny. „Občania často mylne považujú za vrak aj vozidlo,
ktoré zaberá dlhodobo parkovacie miesto alebo nemá
platnú emisnú kontrolu a STK. V takom prípade sa
jedná o priestupok, ktorého riešenie spadá do kompe‑
tencie okresných úradov,“ vysvetlil náčelník mestskej
polície Marcel Garčár.
Vrakom je teda vozidlo, ktoré nemá EVČ, ohrozuje život‑
né prostredie vytekajúcimi prevádzkovými kvapalinami
a ohrozuje život alebo zdravie občanov (rozbité sklá,
ostré hrany). Ich odstránenie je často problematické
a pre vyšetrovateľov mestskej polície znamená dlhodo‑
bý proces. „Najväčší problém je ten, že osobné motoro‑
vé vozidlá, uvádzané ako vraky, sú v dedičských alebo
exekučných konaniach a nie je možné s týmto majet‑
kom hýbať alebo ho premiestňovať. Občania sa tiež

často mýlia, čo je v kompetenciách mestskej polície.
Keď sa jedná o súkromný pozemok, hoci je verejne prí‑
stupný, upozorňujeme jeho majiteľa, aby vrak odstránil
na svoje náklady. Mestská polícia spolupracuje v tejto
oblasti s oddelením výstavby a dopravy mestského
úradu, pri likvidácii a odťahu skutočných vrakov bez
nejakého vecného bremena,“ vysvetlil ďalej M. Garčár.
Mestská polícia tak od začiatku tohto roka odstránila
celkovo 36 vrakov. V prvom štvrťroku ich pritom bolo
16, v druhom 5 a v treťom 9. Do posledného štvrťroku
bude započítaných ďalších 6 vrakov, ktoré mestská
polícia odstránila v priebehu mesiaca august. „Táto
problematika je len jedna z mála oblastí, ktorá podľa
dnešnej legislatívy je veľmi ťažko riešiteľná, hlavne
bez snahy a ochoty druhej strany. Týka sa to väčšiny
miest a obcí na Slovensku,“ skonštatoval na záver ná‑
čelník mestskej polície.
Edita Gondová

Protifašistickí bojovníci
uchovávajú pamiatku predkov
Začiatkom augusta si tajomník Oblastnej organizá‑
cie Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov
(SZPB) v Spišskej Novej Vsi Michal Kuchár prevzal
v obradnej sieni Radnice medailu Milana Rastislava
Štefánika II. stupňa za úspešné pôsobenie v SZPB.
„Odbojárom som už sedemnásť rokov. Môj otec bojo‑
val v 1. Česko‑slovenskom armádnom zbore pod ve‑
dením Ludvíka Svobodu do 4. augusta 1945. Dvakrát
bol počas oslobodzovacích bojov ranený. Uchovávame
spomienku na našich predkov, ktorí nás oslobodzovali
od nacizmu, stále živú, to je našou hlavnou úlohou,“
uviedol M. Kuchár. Vďaka práci v SZPB mal možnosť
stretnúť sa po 67-ich rokoch so synom spolubojovní‑
ka svojho otca. Spišskonovoveská oblastná pobočka

SZPB má celkovo 271 členov, ktorí sa pravidelne stre‑
távajú a záujemcovia ich kanceláriu nájdu v objekte
Detskej polikliniky na Námestí SNP (4. poschodie,
č. dverí 404, v utorky a štvrtky od 8.00 do 13.00 hod.).
„Spoločne spoznávame históriu našich dedov a pra‑
dedov a informujeme o nej aj na stránkach nášho ča‑
sopisu Bojovník. Sme apolitické občianske združenie,
naši členovia navštevujú pamätníky a pietne miesta
bojov druhej svetovej vojny a povstania. Rovnako sa
snažíme iniciovať opravy pamätníkov na Spiši a bu‑
deme radi, keď k nám zavítajú ďalší záujemcovia,
ktorí si uvedomujú dôležitosť protifašistického hnutia
v súčasnej dobe,“ dodal M. Kuchár.
Tomáš Repčiak

Slovanský pôvod mesta
Aby sme všetci verní Slaviani, žili tak bratsky v radosti. Duch v nás slaviansky nech vždy
panuje, nech prápor lásky zaveje… (M. Jevjak)
Slovanský pôvod dnešnej Spišskej Novej Vsi v archeo‑
logických svedectvách PhDr. Mariána Sojáka, PhD., bol
témou prednášky konanej v Dome Matice slovenskej
4. 9. 2020, ktorej sa
zúčastnili okrem ve‑
rejnosti aj študenti
Cirkevného gymná‑
zia Štefana Mišíka
a matičiari. Význam‑
ný archeológ priblížil
osídľovanie územia
Spiša, ale aj mesta
Spišská Nová Ves za‑
znamenané vo video
prezentácii s vyko‑
pávkami, ktoré doku‑
mentujú pravdivosť
tvrdení. Upozornil aj
na nové nálezisko
pod Modrým vrchom.
www.spisskanovaves.eu

Návštevníci držali vo svojich rukách slovanské kera‑
mické črepy, nádobu, ale aj hrivnu. Pozreli si aj film
Veľká Morava. V závere ešte prednášateľ odpovedal
na niekoľko otázok.
„Snahou Miestneho
odboru Matice slo‑
venskej bolo naplne‑
nie hlbokej myšlien‑
ky Sama Tomašíka
- Aby národ vedel mi‑
lovať a vážiť si svoje
rodisko, svoju vlasť,
musí predovšetkým
dobre poznať svoje
rodisko, tú kolís‑
ku dávnych svojich
predkov, pamiatku
ich dejov,“ uviedla
predsedníčka MO MS
Jolana Prochotská.

Z činnosti MsP v SNV
Hliadka MsP asistovala 6. 8. 2020 o 12.45 hod. pri
odchyte zraneného psa v lokalite zv. Vilčurňa. Pes
mal reznú ranu na krku, preto pracovníčka SPOTZ
vec oznámila OO PZ SR v SNV pre podozrenie
z trestného činu týrania zvierat.
Na základe telefonického oznámenia riešila vysla‑
ná hliadka MsP 12. 8. 2020 o 23.35 hod. na Ul.
Odborárov zistený priestupok proti verejnému po‑
riadku, ktorého sa dopustil S. M. Menovaný rušil
nočný pokoj hlasnou reprodukciou hudby z moto‑
rového vozidla. Náprava bola zjednaná na mieste,
priestupok bol riešený v kompetencii MsP.
Hliadka MsP riešila 14. 8. 2020 o 11.05 hod. na
Cintorínskej ul. zistený priestupok, ktorého sa do‑
pustil P. J. Menovaného pes nebol riadne zabez‑
pečený, voľne sa potuloval, preto bol odchytený
a umiestnený v SPOTZ. Priestupok bol vyriešený
v kompetencii MsP.
Hliadka MsP zabezpečovala 17. 8. 2020 o 17.50 h
miesto činu dopravnej nehody, pri ktorej došlo
k zrazeniu cyklistu, ktorému nedalo prednosť mo‑
torové vozidlo. Cestou stálej služby bola na miesto
privolaná RZP, ktorá zraneného odviezla k ďalšie‑
mu ošetreniu. Hliadka MsP zabezpečovala dopra‑
vu do 19.30 hod., kým sa na miesto nedostavila
hliadka PZ.
Na útvare MsP bola 21. 8. 2020 o 17.05 hod. obslu‑
hou kamerového systému vykonaná kontrola v škol‑
skom dvore ZŠ Hutnícka. Hliadka MsP na mieste na‑
šla maloletú osobu v bezvedomí, ktorá javila známky
silnej opitosti. Nakoľko sa hliadke MsP osobu nepo‑
darilo prebrať, bola jej poskytnutá predlekárska po‑
moc a na miesto bola privolaná sanitka RZP, ktorá ju
prevzala k lekárskemu ošetreniu na urgent.
Na základe kamerového systému riešila
31. 8. 2020 o 2.45 hod. hliadka MsP na Školskej ul.
zistený priestupok proti verejnému poriadku, kto‑
rého sa dopustil N. E. Menovaný znečistil verejné
priestranstvo rozbitím sklenenej fľaše na chodníku.
Výzvu uposlúchol, sklo upratal a z miesta odišiel.
Priestupok vyriešený v kompetencii MsP.
Hliadka zabezpečovala 6. 8. 2020 o 15.08 hod. pri
Veľkom splave pracovníkov RZP počas ošetrovania
zraneného muža, ktorý bol pod vplyvom alkoholu.
Jednalo sa o S. Ľ. Menovaný údajne skočil do rieky
Hornád, pričom si poranil hlavu.

policajné okienko
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Mestská polícia v SNV

STRATY A NÁLEZY

19. 9. 2020 sa našiel zväzok 8 kľúčov (4 + 4) na
karabíne zavesenej na čiernom popruhu v lokalite medzi Malým Poľom a Medveďou hlavou.
11. 9. 2020 priniesla nálezkyňa mobilný telefón
Iphone, ktorý našla v parku medzi fontánou
a ev. kostolom. IC 1067/2020
9. 9. 2020 na útvar MsP priniesol nálezca horský bicykel čierno-červenej farby, zn. Kenzel,
nájdený na Svätoplukovej ul., v blízkosti malého kostola. IC 1060/2020
26. 8. 2020 bol na útvar MsP odovzdaný nález
detských alebo dámskych kolieskových korčulí ružovo-čiernej farby. IC 1001/2020
24. 8. 2020 nález diaľkového ovládača (pravdepodobne od brány) čiernej farby, s karabínkou a 4 tlačidlami na Slovenskej ulici pri Pohrebnej službe R. Findura. IC 992/2020

Nálezy sú uložené na MsP, Školská 2.
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ROZVOJOM GRAMOTNOSTI
K LEPŠIEMU UPLATNENIU
NA TRHU PRÁCE
V Strednej odbornej škole ekonomickej, Sto‑
jan 1, Spišská Nová Ves je začiatok nového škol‑
ského roka 2020/2021 v znamení nového projektu
v rámci Operačného programu Ľudské zdroje.
Jeho hlavným cieľom je zvýšenie kvality odborného vzdelávania a prípravy, reflektujúc
potreby trhu práce s cieľom zlepšiť študijné vý‑
sledky žiakov v oblasti čitateľskej, matematickej,
prírodovednej, ale i finančnej gramotnosti vrátane
podnikateľských vedomostí a ekonomického mys‑
lenia. Žiaci školy si budú v rámci projektu rozvíjať
aj jazykové a IKT zručnosti. Projekt podporí aj pro‑
fesijný rozvoj pedagogických zamestnancov pôso‑
biacich v odbornom vzdelávaní a príprave.
www.employment.gov.sk/sk/esf
www.minedu.sk
23. MEDZinárodné
INTERPRETAČNÉ MAJSTROVSKÉ
KURZY KOMORNEJ HRY
V dňoch 23. 7. – 2. 8. 2020 sa v Komárne uskutoč‑
nili 23. Majstrovské interpretačné kurzy komornej
hry, ktoré sú určené pre študentov základných
umeleckých škôl, konzervatórií, mladých čle‑
nov komorných orchestrov, sólistov, a to formou
týždenného workshopu. Aj napriek nepriaznivej
situácii s ochorením Covid 19 sa kurzu zúčastnili
účastníci zo SR, ČR, Nemecka, Talianska.
V kurzoch pedagogicky pôsobili poprední slovenskí
uznávaní umelci vážnej hudby. ZUŠ v Spišskej Novej
Vsi na kurzoch reprezentovala žiačka Tamara Gurčíková z triedy pedagóga PaedDr. Mgr. art. Petra
Šterbáka. Jej pedagogického vedenia počas kur‑
zov sa ujal František Török, s ktorým pracovala na
husľovom koncerte G‑dur od Josepha Haydna. Ta‑
markina snaha počas kurzov bola odmenená účin‑
kovaním na záverečnom koncerte najlepších účast‑
níkov 23. majstrovských interpretačných kurzov.

Rekonštrukcia stredných škôl
Po takmer šiestich mesiacoch sa 2. septembra opäť vrátili do škôl aj stredoškoláci.
Košický samosprávny kraj využil obdobie letných prázdnin na opravy stredných škôl,
internátov či telocviční. Na tieto práce vyčlenil celkovú sumu 4 700-tis. €.
V našom meste prešli obnovou viaceré školy.
Stredná priemyselná škola technická (pred‑
tým Technická akadémia) úspešne ukončila projekt
„Strojárstvo, elektrotechnika a robotika bližšie
k žiakom v praxi“. Jedným z cieľov projektu bolo
zmodernizovať technické vybavenie školy v súlade
s aktuálnymi potrebami praxe.
Najväčšia časť nákladov bola financovaná z pro‑
striedkov Európskej únie, časťou prispel zriaďovateľ
Košický samosprávny kraj. Zakúpené stroje, systémy,
ďalšie príslušenstvo a software majú hodnotu takmer
660-tis. €. „V Centre odborného vzdelávania boli
inštalované nové obrábacie stroje s digitálnym od‑
meriavaním polohy a najmodernejšie CNC stroje.
Pre vyučovanie mechatroniky a robotiky bude slú‑
žiť programovateľný modulárny výrobný systém
a priemyselný robot. Oblasť metrológie skvalitní
trojsúradnicový merací stroj, prístroj na meranie tva‑
rových odchýlok a ďalšie zariadenia. Elektrotechni‑
ci, ale aj žiaci ďalších študijných odborov, sa môžu
tešiť na laboratórium pre multimediálne vyučovanie
elektrotechnických predmetov a taktiež systém pre
počítačom podporované vzdelávanie a prípravu v ob‑
lasti elektrotechniky a elektroniky,“ vymenoval zá‑
stupca riaditeľa Martin Kokoruďa a zároveň doplnil:
„S ohľadom na neustále rastúcu potrebu technického
zázemia pre vyučovanie informačných technológií
boli počas prázdnin vybudované a zariadené aj ďalšie
odborné učebne výpočtovej techniky a učebňa počí‑
tačových sietí.“

V májovom Ičku sme občanov informovali o zriadení mobilného odberového miesta v tunajšej nemocnici. Prebieha tu testovanie aj naďalej?
V nemocnici naďalej prebieha odber vzoriek pre PCR
vyšetrenie ochorenia Covid-19. Nemocnica je len rea‑
lizátorom odberu pre pacienta, požiadavky pre odber
organizuje naďalej Národné centrum zdravotníckych
informácií (NCZI).

HANDMADE TRHY
TRHOVISKO, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

3.10.2020
10:00 - 18:00 hod.

KONTAKT: 0948 004 046
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Spišské Handmade Trhy

Počas leta však začal kraj s opravami aj na ďalších
stredných školách v našom meste. Na Strednej
odbornej škole ekonomickej začali 17. augusta
s výmenou okien a dverí na budove školy a telocvične. Obstarávacia cena uvedenej rekonštrukcie je
v celkovej sume 149-tis. € a je financovaná z bež‑
ných výdavkov Úradu Košického samosprávneho
kraja. „Výmenou okien a dverí na budove školy a te‑
locvične sa zvýši tepelný komfort v priestoroch školy
a zlepšia sa podmienky výchovno
‑vzdelávacieho
procesu,“ uviedla v tejto súvislosti riaditeľka školy
Andrea Iovdijová.
Na prízemí budovy Gymnázia na Javorovej ul. zas
položili novú dlažbu. Na poschodí bola v 4 učebniach
a v 1 kabinete zrekonštruovaná elektroinštalácia a na‑
inštalované nové úsporné svietidlá. Uvedené práce si
vyžiadali sumu cca 43 100 €.
Edita Gondová

Testovanie na COVID-19
v Sp. Novej Vsi
Vzhľadom na aktuálnu situáciu ohľadom šírenia koro‑
navírusu sme v spišskonovoveskej nemocnici zisťo‑
vali informácie týkajúce sa testovania v tunajšom mo‑
bilnom odberovom mieste. Na naše otázky odpovedal
námestník pre liečebno‑preventívnu starostlivosť ne‑
mocnice Svet zdravia MUDr. Martin Šimo, MBA.

SPIŠSKÉ

Hotelová akadémia počas leta zrealizovala výmenu
interiérového osvetlenia v telocvični za účinnejšie
a hospodárnejšie LED svietidlá, ktoré vyhovujú požia‑
davkám normy na osvetlenie športovísk. Hodnota zá‑
kazky bola vo výške 7 680,51 €. V súčasnosti prebieha
oprava fasády – dvorovej časti A, B, C. Tieto práce
boli predbežne vyčíslené na 50 305,56 €. Výmena
svietidiel a oprava fasády sú financované z rozpočtu
školy.

V ktoré dni sa u vás môžu dať pacienti otestovať?
Testovanie aktuálne prebieha v pondelok, stredu
a piatok v dopoludňajších hodinách. Potrebu navýše‑
nia môžeme vždy realizovať na požiadanie NCZI, ktoré
odbery organizuje. Sme pripravení kedykoľvek navýšiť
počet odberových dní i predĺžiť prevádzku mobilného
odberového miesta podľa potreby regiónu. Riadime sa
v tom požiadavkou NCZI.
Postup je rovnaký ako predtým? Musí mať pacient
pridelený COVID-19-PASS alebo vyšetrujete aj samoplatcov?

Na mobilnom odberovom mieste je možné realizovať
odber iba u:
»» pacienta, ktorý má pridelený platný COVID-19
PASS, teda cez aplikáciu NCZI na stránke korona.
gov.sk, formulár môže vypísať pacient, praktický
lekár, prípadne môže Covid-19-pass prideliť Re
gionálny úrad verejného zdravotníctva,
»» samoplatcu, ktorý využije platný formulár na strán‑
ke spoločnosti Alpha medical - lab.online,
»» priamo na mieste jedine v prípade tzv. „osobitého
zreteľa“, to znamená pacient s evidentnými znám‑
kami ochorenia Covid-19, ktorý nemá prístup
k praktickému lekárovi. Cieľom takejto možnosti je
zabezpečiť prístup k vyšetreniu pre pacientov, kto‑
rí by mohli byť šíriteľmi ochorenia, avšak nemajú
možnosť kontaktovať praktického lekára (napr. bez‑
domovci).
V prípade samoplatcov, koľko stojí vyšetrenie?
Vzorky samoplatcov sú organizované a vyšetrované
prostredníctvom spoločnosti Alpha medical. Nemoc‑
nica je opätovne výlučne realizátorom odberov. Všetky
informácie prehľadne poskytuje spoločnosť Alpha me‑
dical na stránke lab.online. Cena testu pre samoplatcu
je aktuálne 49 €.
Ďakujeme za informácie.
Edita Gondová
október 2020
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riaditeľ, ktorý dokázal
do divadla vrátiť diváka
Emil Spišák sa rozhodol po trinástich rokoch odísť z postu riaditeľa Spišského divadla. Pri
tejto príležitosti sme mu položili otázky, v ktorých zhodnotil svoje pôsobenie v našom meste.
Divadlo sa v čase vášho nástupu nachádzalo v tvorivej a personálnej kríze. Bolo výrazne finančne
podvýživené. Vám sa podarilo vybudovať zo Spišského divadla erbovú inštitúciu nielen mesta SNV,
ale aj Košického samosprávneho kraja.
V novembri 2007, keď som po úspešnom konkurze na‑
stúpil do Spišského divadla, nebolo v najlepšom stave.
Stálo na okraji slovenského divadelného sveta a mnohí
ľudia ani nevedeli, že Spišská Nová Ves má profesionál‑
ne divadlo. Za rok 2007 naštudovali, lepšie povedané
„nacvičili“, len jednu premiéru a aj tá sa dočkala asi
troch – štyroch repríz. Herecký súbor tvorili prevažne
amatérski herci. Technické a materiálne vybavenie bolo
v žalostnom stave. Čo však bolo najhoršie, tou bola apa‑
tia zamestnancov.
Aké boli vaše prvé kroky?
V prvom rade bolo potrebné sústrediť sa na umeleckú
tvorbu a po ďalšie realizovať moju koncepciu – prebu‑
dovať Spišské divadlo na klasické repertoárové divadlo
mestského typu, ako sú divadlá v Martine, Zvolene či
v Trnave. Začať sa orientovať na dospelého večerného
diváka, a pritom nerezignovať na tvorbu pre deti a mlá‑
dež. To nebolo možné bez spolupráce s významnými
tvorcami. Bol tu však problém. So Spišským divadlom
nechcel spolupracovať žiaden významnejší umelec, či
už režisér alebo výtvarník. Medzi prvými krokmi, ako
dosiahnuť reštart, boli potrebné personálne zmeny
najmä v umeleckom súbore a nahradenie reprofesio‑
nalizovaných amatérov odborne pripravenými absol‑
ventami umeleckých škôl. Musel som k tomu využiť
moje osobné kontakty, bez ktorých by to nešlo. Bolo
takisto potrebné dôsledne trvať na dodržiavaní plnenia
si pracovných povinností všetkými zamestnancami. To
všetko, samozrejme, narážalo na odpor.
Podarilo sa vám za relatívne krátky čas dopracovať
sa k prvým úspechom.
V roku 2008 sa mi podarilo angažovať do Spišského
divadla významného slovenského divadelníka, dnes už
profesora PhDr. Jána Sládečka, PhD. Takisto niekoľko
mladých absolventov herectva. V roku 2009 sme v di‑
vadle nerušili pracovné miesta a neznižovali stavy za‑
mestnancov napriek tomu, že nám v tomto období znížili,
aj tak malý, rozpočet. Jediným východiskom bolo zvýšiť
príjmy. Na to boli potrebné úspešné predstavenia. Na tie
sme nemali ani peniaze, ani režisérov, výtvarníkov a ešte
ani nie dobudovaný umelecký súbor. Vtedy som sa vrátil
k svojmu povolaniu režiséra a za minimálnych finanč‑
ných nákladov som zinscenoval hru M. Gavrana „Všetko
o mužoch“. Stal sa zázrak. Divadlo, do ktorého na večer‑
né predstavenia (hralo sa iba v piatok) chodilo od dvoch
do maximálne desiatich divákov, sa zrazu naplnilo. Re‑
prízy boli vypredané, do divadla sa vrátil divák a z hercov
Mikuláša Macalu, Jozefa Novysedláka a Petra Slováka
sa z večera do rána stali lokálne celebrity. Zvýšené príj‑
my zo vstupného sme investovali do tvorby a nasledovali
ďalšie úspešné inscenácie ako Palárikovo „Zmierenie,
alebo dobrodružstvo pri obžinkoch“ (réžia Ján Sláde‑
ček), J. Mokoš „Jánošík alebo pravda je len jedna“ (réžia
Peter Palik), J. G. Tajovský „Ženský zákon po špisky“
(réžia Matúš Oľha) a ďalšie. Nerezignovali sme ani na
detskú tvorbu a po rozpačitých skúsenostiach s mladými
absolventmi réžie sme angažovali do súboru skúseného
www.spisskanovaves.eu

režiséra Petra Palika a jeho inscenácie rozprávok náš
detský, ale aj dospelý divák dôverne pozná („Palculien‑
ka“, „Kráska a Netvor“, „Perinbaba“). Postupne sa poda‑
rilo nadviazať spoluprácu so špičkovými režisérmi ako
prof. Ľubomírom Vajdičkom, ktorého inscenácie Ostrov‑
ského „Pozdnej lásky“ a Feydauho „Dámskeho krajčíra“
patria k tomu najlepšiemu, čo v SD vzniklo. Aj v sezóne
2020/2021 pokračujeme v tejto spolupráci s prof. Ľ. Vaj‑
dičkom a ako ďalšieho významného režiséra sme pri‑
zvali k spolupráci p. Svetozára Sprušanského. Príležitosť
dostane aj mladý režisér Karol Redli. A pri inscenovaní
rozprávok pokračujeme v úspešnej spolupráci s docen‑
tom P. Palikom, dnes umeleckým šéfom divadla Jozefa
Gregora Tajovského vo Zvolene.
V akom stave odovzdávate Spišské divadlo?
Sústredím sa iba na fakty. Po prvé, divadlo je po eko‑
nomickej stránke vo výbornej kondícii. K 31. augustu
2020 neevidujeme žiadne záväzky a ani nevyplatené
pohľadávky. Je pripravený dostatok finančných pro‑
striedkov na realizáciu inscenácií do konca roku 2020,
ako aj na samotný chod divadla. Ľudovo povedané, di‑
vadlo odovzdávam bez dlhov a ešte aj s peniazmi do
konca roka. Po druhé, sú pripravené hracie plány, ter‑
míny skúšok a premiér do konca roka 2020. Po tretie, je
pripravený dramaturgický plán, teda hry, ktoré sa budú
inscenovať v sezóne 2020/2021. Sú naplánované a do‑
hodnuté s tvorcami termíny skúšobných období a kon‑
trahovaní režiséri a ich tvorivé tímy do konca sezóny
2020/2021, t. j. 30. jún 2021. Po štvrté, divadlo je vybu‑
dované personálne, či už v umeleckých zložkách alebo
v zložkách technických. Aj po odchode Jána Sládečka
zo zdravotných dôvodov sa podarilo na post režiséra
a umeleckého šéfa divadla angažovať významného slo‑
venského divadelníka docenta PhDr. Michala Babiaka,
Mr. O svojich režisérskych kvalitách presvedčil svojou
tvorbou. Inscenácie ako Kalinčiakova „Reštavrácia“,
Timravini „Hrdinovia“, jeho vlastná hra „Až tri v taňcu
na vidermaňcu“ či Bukovčanov „Sneh nad limbou“, kto‑
rý zaznamenala a odvysielala RTVS Bratislava, svedčia
o tom, že to bola dobrá voľba. Michal Babiak by mal byť
aj v budúcnosti zárukou odborne a profesionálne vyso‑
kej úrovne tvorby v Spišskom divadle.
Čo sa vám nepodarilo z vašich plánov realizovať?
Jednoznačne rekonštrukcia divadla. Mali sme ju de‑
tailne pripravenú tak, aby sa z divadla stala otvorená
umelecká inštitúcia na realizáciu nielen klasických
divadelných predstavení, ale aj aktivít súvisiacich v šir‑
ších rozmeroch s dramatickým umením. Žiaľ, táto vízia
narazila v prvom rade na nepochopenie zriaďovateľa.
Mám už dlhoročnú prax, aby som tvrdeniam, že nie sú
peniaze, neveril. Tých nebolo pre kultúru nikdy dostatok.
Ani v roku 2009, a napriek tomu sme divadlo aj vtedy
rozvíjali. Kde nie je vízia, nie je ani ochota čokoľvek, čo
sa líši od priemernosti, realizovať.
Podarilo sa vám reprezentovať so Spišským divadlom slovenskú kultúru aj v zahraničí.
Áno, Spišské divadlo, ako jedno z mála slovenských pro‑
fesionálnych divadiel súčasnosti, reprezentovalo sloven‑
ské divadelníctvo za hranicami. Pravidelne v rumunskom
Nadlaku, srbskom Báčskom Petrovci, v Maďarsku v Bu‑
dapešti a Békešskej Čabe. Ďalej v Českej republike a aj

Primátor Pavol Bečarik 28. 8. v obradnej
sieni radnice poďakoval Emilovi Spišákovi
za 13 úspešných rokov pôsobenia vo funkcii.

v Albánsku. Tvorba Spišského divadla bola prezentovaná
aj na divadelných konferenciách v švédskom Štokholme
a nemeckom Berlíne. Mimoriadne som si cenil najmä
naše hosťovania medzi našimi rodákmi na Dolnej zemi.
S mnohými sme nadviazali až osobné priateľstvá a diváci
sa na nás každý rok tešili. Tvorbu divadla sme pravidelne
prezentovali aj na domácich a zahraničných festivaloch
ako Zámocké hry Zvolenské, Dotyky a spojenia, Petrov‑
ské dni divadelné (Srbsko), Albamono (Albánsko). Roz‑
behli sme aj kontakty o možnej spolupráci s divadlami
v Srbsku, Slovinsku, Chorvátsku, Česku a Poľsku.
Jedným z vašich počinov bolo aj otvorenie Štúdia
SD a založenie festivalu Divadelný Spiš.
Festival Divadelný Spiš som koncipoval ako prehliadku
komorných inscenácií slovenských profesionálnych di‑
vadiel. Cieľom je porovnávať tvorbu Spišského divadla
s tvorbou ostatných divadiel a súčasne divákom priniesť
aj inscenácie iných divadiel. V súčasnosti má festival
medzinárodný rozmer. Už sa ho zúčastnili divadlá z Čes‑
ka, Maďarska a Srbska.
Zriadenie Štúdia SD malo za cieľ vytvoriť priestor pre
tvorbu pre náročného diváka. Takisto umožniť členom
umeleckého súboru kvalitatívny rast na významných
dielach svetovej dramatiky (Čechov, O’Neil, Strindberg
a podobne). Plniť mimoriadne náročné úlohy pri výstav‑
be postáv a zoznamovať sa s rozličnými divadelnými
postupmi s možnosťou experimentálnej tvorby.
S akým pocitom odchádzate zo Spišského divadla
a na čo budete najviac spomínať?
Na výborné inscenácie, ktoré žali úspech nielen v za‑
hraničí, ale aj doma – na našich pravidelných hosťova‑
niach v Trnave, Zvolene a Košiciach. Tam sme si mohli
overiť reakcie aj iných ako domácich divákov. Samo‑
zrejme, na vzácnych ľudí, tých mojich kolegov, ktorým
v prvom rade išlo o divadlo, ktorí milujú divadlo a nie
seba v divadle. Želám všetkým pracovníkom, kolegom
a priateľom veľa ďalších tvorivých úspechov, Košickému
samosprávnemu kraju ako zriaďovateľovi divadla šťast‑
nú ruku pri výbere nového riaditeľa. Dovoľte, aby som
sa osobitne poďakoval predstaviteľom mesta Spišská
Nová Ves, dlhoročnému primátorovi Jánovi Volnému za
priazeň a pomoc Spišskému divadlu, ako aj súčasnému
primátorovi mesta Pavlovi Bečarikovi za jeho snaženia
v prospech SD. Obom srdečne ďakujem za slávnostné
prijatie na radnici mesta a milú a priateľskú rozlúčku pri
príležitosti môjho ukončenia pôsobenia v SD. Vám, milí
milovníci divadla, za priazeň, ktorou SD zahŕňate, veľa
krásnych inscenácií a niekedy dovidenia.
Ďakujeme za rozhovor, ako i za Vašu výborne vykonanú
prácu.
redakcia
10/2020
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Medzinárodný
deň mládeže
Organizácia spojených národov vyhlásila 12. august za
Medzinárodný deň mládeže. Pri tejto príležitosti zverejnil Štatistický
úrad SR údaje o mládeži na Slovensku. Tá aktuálne predstavuje
10 % z celkovej slovenskej populácie.

Tej zemi malej, zemi zázrakov, vtlač lásku svoju, Pane. Pošli ju
krídlom nebeských vtákov, ľudu v stvrdnuté dlane. Na nivy rozsyp
božieho mieru a smädným otvor žriedla, daj ľudu lásku, nezlomnú
vieru a k cieľu? Krídla, krídla! (Ľudovít Bešeňovský)
Miestny odbor Matice slovenskej, Spišská knižnica,
DS Hviezdoslav a Gymnázium, Školská ulica v SNV
pozývajú pri príležitosti 110. výročia narodenia na

STRETNUTIE S POÉZIOU
ĽUDA BEŠEŇOVSKÉHO
vlastným menom Ľudovít Baran

19. 10. 2020 o 15.30 h v Spišskej knižnici, Letná 28
Na podujatí sa bude vyhotovovať fotografický a kamerový
záznam. Realizované s finančnou podporou mesta SNV.

12

Na základe kritérií OSN je mládež vy‑
medzená ako skupina ľudí vo veku od
15 do 24 rokov. Slovenská legislatíva
do tejto skupiny zahŕňa ľudí vo veku do
30 rokov. Mládež na Slovensku aktuálne tvorí 555-tis. chlapcov a dievčat. Pre porovnanie v roku 2000 ich
bolo viac ako 916-tis. Ich počet sa
teda zredukoval o viac ako 39 %.
Najpočetnejšie zastúpenie má mládež
v Prešovskom (viac ako 100-tis. ľudí)
a Košickom kraji (vyše 90-tis. ľudí). Na‑
opak najmenej ich žilo v Bratislavskom
(vyše 48-tis. ľudí), Trnavskom a Tren‑
čianskom kraji (po viac ako 50-tis. ľudí).
„V spomínanej vekovej skupine v rám‑
ci Slovenska je podiel mladých mužov
vyšší ako podiel mladých žien. Je to
prirodzený dôsledok stavu, že sa rodí
viac chlapcov ako dievčat. Aktuálne
početnosť a podiel skupiny mladých
ľudí na populácii klesá, čo je spôsobené
dlhodobo nízkou pôrodnosťou, zvyšo‑
vaním strednej dĺžky života, teda cel‑
kovým dlhodobým starnutím populácie

Slovenska,“ vysvetlila riaditeľka odboru
štatistiky obyvateľstva ŠÚ SR Zuzana
Podmanická.
Podľa Štatistického úradu SR podiel
mládeže v populácii Slovenska sa mení
v určitých vlnách. Najvyšší, a to 19,3 %
z celkového počtu obyvateľov, bol za‑
znamenaný v roku 1945. Následne sa
tento podiel znižoval, v rokoch 1961 až
1973 však opäť mierne rástol. Od spo‑
mínaného roku až po rok 1986 došlo
k poklesu podielu mládeže. Po tomto
roku až po rok 1997 ich podiel zasa
mierne narástol. Za posledných 10 rokov dochádza k poklesu počtu mladých ľudí na Slovensku v priemere
o 20-tis. osôb ročne.
V tomto roku OSN pri príležitosti Medzi‑
národného dňa mládeže zvolila tému
aktívne zapojenie do verejných a ob‑
čianskych aktivít na miestnej, národnej
a globálnej úrovni.
Edita Gondová
Zdroj: Štatistický úrad SR

október 2020

kultúra

október 2020

Dosky Najobľúbenejšie divadlo sezón 2018 a 2019

Divadlo

október
3. 10. 2020 (sobota) o 16.00 hod. | Dom kultúry Mier | Vstupné: 6 €

HANIČKA A MURKO

Veselé pesničkovo-divadelné vystúpenie obľúbenej bábkovej dvojice pre malé
deti. Haničku a Murka poznáte aj z detskej televízie JOJKO a z YouTube.
5. 10. 2020 (pondelok) o 18.00 hod. | Koncertná sieň Reduty

XXV. MEDZINÁRODNÝ HUDOBNÝ FESTIVAL
MUSICA NOBILIS
Jiří Lábus, Vilma Cibulková, Vilém Udatný – recitácia
Komorný Súbor Barocco Sempre Giovane, Ján Souček – hoboj
Gustáv Beláček – basbarytón
Program: Johann Sebastian Bach: Kantáta Ich habe genug BWV 82
Arnošt Lustig: Kantáta Tanec šialených
Réžia: Eva Lustigová
Vstupné: 10 €, deti: 5 €

P r i p r av u j e m e :
14. 11. 2020 (sobota) o 16.00 hod. | Dom kultúry Mier | Vstupné: 7 €

PACI PAC

Pesničková show pre deti.
19. 11. 2020 (štvrtok) o 18.00 hod. | Dom kultúry Mier | Vstupné: 22 €

KLAMSTVO

Divadelná komédia, v ktorej sa protagonistom podarí vyriešiť večnú tému,
kde začína lož a končí pravda? Tému, ktorá je vždy aktuálna. Dôležité je,
aby sme sa vedeli zasmiať aj vo vážnych situáciách.
Účinkujú: Emília Vášáryová, Milan Kňažko, Gabika Škrabáková a Juraj Ďurdiak.

Kontra
Dom Matice slovenskej, Zimná 68

7., 8., 18., 22. a 30. október o 19.30 h | Vstupné: 8 €
Nová premiéra v Kontre!

Sam Shepard: Pravý západ

Najväčší hit posledných čias na Broadway a West Ende, od ikony americkej
dramatiky - Sama Sheparda, držiteľa najprestížnejších svetových cien.
Pravý západ je hrou, na ktorú si trúfli len tí najlepší: T. L. Jones, J. Malkovich,
G. Sinese, P. S. Hoffman, B. Willis. Dvaja bratia: hollywoodsky scenárista Austin
a večný tulák a zlodejíček Lee, sa stretávajú v dome ich matky v Kalifornii.
V kuchyni, pri zvuku kojotov a cvrčkov, sa odohráva pravdivý americký western.
Bratská rivalita prechádza do vojny na život a na smrť. Hitchcockovské napätie,
čierny humor, plnokrvné dialógy. Pravý západ je kus ozajstného divadla.
9. október o 19.00 h | Vstupné: 7 €

W. Kurtyka: Čínsky Maharadža

Slovenská a svetová premiéra scénickej verzie knihy ikony svetového
himalájizmu Wojteka Kurtyku. Magický a filozofický príbeh o prekonaní samého
seba. Hypnotizujúci svet Džemu, Číslice, Magickej Pumpy a jašteričky zvanej
Geko… Silné emócie a skvelý humor… Nielen pre horolezcov!
14. október o 19.00 h | Vstupné: 8 €

S. Mallatratt - S. Hill: Žena v čiernom

Hit z West Endu hraný v Londýne denne 30 rokov! Brilantný viktoriánsky
thriller s atmosférou, ktorá postupne hustne, až sa bude dať krájať. Anglický
vidiek, tajomné močiare, všadeprítomná hmla a dom, v ktorom by ste nechceli
nocovať… Mrazivý príbeh mladého londýnskeho advokáta, ktorý prichádza
do odľahlého sídla usporiadať pozostalosť po nebohej pani Drablowej…
16. a 23. október o 19.00 h | Vstupné: 7 €

Mark O’Rowe: Howie a Rookie

Informácie a predpredaj vstupeniek:

Pred 10 rokmi Dosky Objav roka. Teraz v novom šate. Divadelný Trainspotting.
Tarantino v zrážke s Homérom. Hit z Edinburghu, Londýna a New Yorku.

MKC – Reduta, 053/442 32 49
MKC – Dom kultúry Mier, 053/442 87 66
TIC – Letná 49, 053/442 82 92, Ticketportal

Martin McDonagh: Poručík z Inishmore

17. a 31. október o 19.00 h | Vstupné: 8 €

Vražedne smiešna komédia o írskych teroristoch. Jedného dňa na írskom
ostrove Inishmore záhadne zahynie kocúr. Nie hocijaký, ale miláčik
radikálneho teroristu, ktorý prichádza pomstiť svojho obľúbenca…
Iba pre divákov, ktorí majú silné nervy! Prístupné od 15 rokov. Skvelá zábava!
19. október o 19.00 h | Vstupné: 7 €

október
1. 10. 2020 o 16.30 h | Vstupné: 8 €

Homo universalis

Workshop maľby na textil. Lektorka Zdenka Koštialová.
Účasť na základe prihlášky.
6. 10. 2020 o 16.30 h | Vstup voľný.

Fajna Folklórna Fotka

Conor McPherson: Rum a vodka

Hádka so šéfom. Pár pív. Hádka so ženou. Zase pár pív. Koniec? Nie!
To je len začiatok šialeného víkendu, v ktorom sa môže prihodiť všetko…
Iba pre milovníkov silných dojmov a silných drinkov. Svokry a mamy
radšej nechajte doma! Už viac ako 400 repríz!
20. október o 19.00 h | Vstupné: 7 €

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…

Vernisáž súťažnej fotografickej výstavy. Výstava potrvá do 6. 11. 2020.

21. október o 19.00 h | Vstupné: 8 €

22. 10. 2020 o 16.30 h | Vstupné: 3 €
Workshop zameraný na digitálnu maľbu. Lektor Gabriel Nagypál.
Účasť na základe prihlášky.

Vynikajúca komédia! 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.

29. 10. 2020 o 16.30 h | Vstup voľný.

25. október o 17.00 h | Vstupné: 8 €

Homo universalis

Maliarky

Nick Reed: Life kouč

Marie Jones: Davey by to tak chcel

Vernisáž jubilejnej výstavy diel členiek Art klubu: Danka Košková,
Anka Paličková, Gerta Hojstričová. Výstava potrvá do 23. 12. 2020.

Komédia o dvoch opatrovateľkách, ktoré vedia odolávať všetkému okrem
pokušenia. Prvé uvedenie na Slovensku od autorky megaúspešného titulu
Kamene vo vreckách, ktorý sme hrali v Kontre viac ako 10 rokov.

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

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

www.spisskanovaves.eu
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17. 10. (sobota) o 19.00 h
LADISLAV NÁDAŠI-JÉGÉ / MICHAL BABIAK

90 min. s prestávkou

MAGDA MAROŠOVÁ

JANKO JESENSKÝ / MICHAL BABIAK

PANI RAFIKOVÁ
2. 10. (piatok) o 19.00 h Slovenská premiéra
PATRICK HAMILTON

70 min.

PLYNOVÁ LAMPA

Kriminálny príbeh plný napätia a manipulácie s nečakaným rozuzlením.
3. 10. (sobota) o 19.00 h
J. B. P. MOLIĒRE

70 min.

LEKÁROM PROTI SVOJEJ VÔLI

Výborná francúzska komédia sršiaca vtipom, sarkazmom a skvelými dialógmi.
6. 10. (utorok), 7. 10. (streda), 8. 10. (štvrtok) o 10.00 h
IVAN STODOLA / EMIL SPIŠÁK

150 min.

MARÍNA HAVRANOVÁ

Nádherný príbeh lásky k milovanej bytosti i lásky k národu.
9. 10. (piatok) o 19.00 h
JORDAN TANNAHILL

od 16 rokov, 90 min.

ONESKORENÁ NÁVŠTEVA

Súčasný príbeh o prekračovaní hraníc – toho, čo je neprekročiteľné…
11. 10. (nedeľa), 12. 10. (pondelok) o 10.00 h
100 min.
Monika Gerbocová (na motívy RozpRávky bratov Grimmovcov)

Snehulienka a sedem trpaslíkov

Snehulienka, trpaslíci, zlá kráľovná a princ, ktorý zachráni jablkom otrávenú krásavicu.
13. 10. (utorok) o 9.00 a 11.00 h
PETER PALIK

od 6 rokov, 70 min.

Ako láska a krása v srdci premôžu zlé čary.

NEPREBUDENÝ

PERINBABA

Príbeh o rozprávkovej Perinbabe, v ktorom láska a dobro porazia zlobu a chamtivosť.
23. 10. (piatok) o 10.00 a 19.00 h
120 min.
29. 10. (štvrtok) o 19.00 h
v predstavení sa fajčí
CARLO GOLDONI

ŠKRIEPKY NA KORZE

Skvelá komédia korenená talianskym temperamentom.
25. 10. (nedeľa) o 16.00 h
LADISLAV FARKAŠ

60 min.

Rozprávka nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov.
28. 10. (streda) o 9.30 h 85. repríza
30. 10. (piatok) o 19.00 h
MARTIN KUKUČÍN / PETER PALIK

90 min.

TRI PRASIATKA A VLK

RYSAVÁ JALOVICA

Komediálny príbeh o mužoch, ženách, pijatike a jednej jalovici.
Štúdio SD
7. 10. (streda) o 19.00 h
JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ / MICHAL BABIAK

40 min.

MAMKA PÔSTKOVÁ

KRÁSKA A NETVOR

14. 10. (streda) o 19.00 h
MARTIN KUKUČÍN / MICHAL BABIAK

Magda Marošová: O sile nešťastnej lásky, ktorá dokáže človeka pripraviť o nádej
v lepšiu budúcnosť. Pani Rafiková: Človek niekedy ani len netuší, že jeho klebety
a klamstvá sa môžu otočiť proti nemu.
18. 10. (nedeľa), 19. 10. (pondelok), 27. 10. (utorok) o 10.00 h od 6 rokov, 80 min.
26. 10. (pondelok) o 9.00 h
ĽUBOMÍR FELDEK

110 min. s prestávkou
v predstavení sa fajčí

Predstavenie venované okrúhlemu životnému jubileu herečky Márie Brozmanovej.
Slováci vedia rozprávať o pánoch, grófoch, princoch, ale medzi svojimi nikto nehľadá príkladu.
21. 10. (streda), 28. 10. (streda) o 19.00 h
90 min.
AUGUST STRINDBERG

TANEC SMRTI

JÁN ČAJAK / MICHAL BABIAK

ECCE HOMO!

Neprebudený: Dojímavý príbeh o snoch a bolestiach husára Ondráša Machuľu s telom
mrzáka, mysľou dieťaťa, ale bohatým citovým životom. Ecce homo!: Ajhľa človek! –
Božie stvorenie, v ktorom sídli duch, ale aj telesná žiadostivosť.

Strhujúci manželský tanec, ktorý môže prerušiť len smrť.
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

Akadémia tretieho veku
Zápis študentov Akadémie tretieho veku na školský rok 2020/2021 sa uskutoční 19. októbra 2020 o 14.00 hod. v priestoroch budovy Zimná 48.
Akadémia tretieho veku je inštitúciou pre záujmové vzdelávanie občanov v staršom veku. Zohráva významnú úlohu a pozitívne vplýva na študentov, ktorí majú chuť si
rozšíriť, prehĺbiť či doplniť oblasť poznania i v staršom veku. Zvyšuje znalosti, vedomosti, informácie, ktoré sú menej známe, témy sú šité na mieru. Študenti získajú širší
rozhľad z rôznych oblastí života. Podmienkou štúdia je vek 45 rokov a viac a ukončené stredoškolské vzdelanie. Príď medzi nás a dozvieš sa viac!
Kontakt: 0904 348 762, brziakova.janka@gmail.com

Klub dôchodcov Lipa, Fabiniho 7, SNV
5. 10. o 14.30 h | Beseda v klube: Spolu sa kráča ľahšie… a to nielen z pohľadu psíka.
Vzájomné dialógy a živé interakcie medzi verejnosťou rôznej vekovej kategórie a psíkmi z mestského útulku.
Každý pes je osobnosť - predstavíme príbehy niektorých psíkov. Podelím sa o skúsenosti z našej práce priamo z terénu.
Porozprávame sa o psychických a fyzických benefitoch pre človeka v súvislosti so spolužitím s domácim zvieratkom.
8. 10.		 | Návšteva ZOO. MHD č. 2 o 10.00 h, Štefánikovo námestie
12. 10. o 17.00 h | Kino Mier - film Fatima, vstup voľný pre členov Klubu Lipa,
záujem nahlásiť do 9. 10. 2020 vedúcej klubu. Film o zjavení vo Fatime, ktoré zmení životy detí
16. 10. | Vychádzka ku Krížovej ceste Smižany– Iliašovce. MHD č. 4 o 9.10 h, Štefánikovo námestie
19. 10. a 21. 10. od 14.00 h do 16.00 h | Beseda pre seniorov: Díky moc za pomoc
V priestoroch veľkej zasadacej miestnosti mestského úradu, Štefánikovo nám. č. 1,
záujem nahlásiť do 16. 10. 2020 vedúcej klubu.
		 Workshopy pre seniorov o práci s technológiou, ako pracovať s mobilom
s internetom, ako si ukladať súbory a pod.
26. 10. o 17.00 h | Kino Mier - film Karel, vstupné 3 €.
Celovečerný dokumentárny životopisný film o Karlovi Gottovi
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7. 10. streda - kino MIER nehrá

ŠTVRTOK - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU

8. 10. štvrtok o 17.00 h | 4,50 €
ŠARLATÁN
CZ/SK, život./dráma/historický, 118 min., MP12
8. 10. štvrtok o 19.00 h | 4,50 €
LÁSKA V TOSKÁNSKU
Tal./VB, 100 min., MP15, romantická komédia

22. 10. štvrtok o 17.00 h | 4,50 €
karel
ČR, 120 min., MP12
23. – 24. 10. piatok, sobota o 19.00 h
5 € / ZŤP 4,50 €
NIGHTLIFE
Nem., komédia, romant., 111 min., dabing, MP15

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING

10. – 11. 10. sobota, nedeľa o 17.00 h
17. – 18. 10. sobota, nedeľa o 17.00 h
5 € / ZŤP 4,50 €
MALÝ YETI 2
Bel./Fra., 89 min., MP
10. 10. sobota o 19.00 h | 5 € / ZŤP 4,50 €
BÁBOVKY
ČR, komédia/dráma, 97 min.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING

24. – 25. 10. sobota, nedeľa o 17.00 h
5 € / ZŤP 4,50 €
MALÝ YETI 2
Bel./Fra., 89 min., MP
25. – 26. 10. nedeľa, pondelok o 19.00 h
5 € / ZŤP 4,50 €
SMRŤ NA NÍLE
USA, 119 min., MP15, titulky, detektívka

FILMOVÝ KLUB

AKCIA PRE SENIOROV MESIAC ÚCTY K STARŠÍM
+ TOMBOLA

ŠTVRTOK - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU

FILMOVÝ KLUB MKC
Milí priaznivci filmového klubu! Ponúkame vám mož‑
nosť zakúpiť si nový členský preukaz, ktorý platí celý
rok 2020 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
V Kine Mier budú zabezpečené všetky hygienické
a bezpečnostné opatrenia!
ŠTVRTOK - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU

1. 10. štvrtok o 17.00 h | 4,50 €
FATIMA
Port./USA, hist. dráma, 113 min., titulky, MP12
1. 10. štvrtok o 19.00 h | 4,50 €
NÁDEJ
Nor., 120 min., romant. dráma, české titulky, MP12
2. 10. piatok o 19.00 h | 5 € / ZŤP 4,50 €
4. 10. nedeľa o 19.00 h | 5 € / ZŤP 4,50 €
NÁDEJ
Nor., 120 min., romant. dráma, české titulky, MP12
3. 10. sobota o 16.00 h | 6 €
HANIČKA A MURKO
Veselé pesničkovo-divadelné vystúpenie obľúbenej
bábkovej dvojice pre malé deti.
3. 10. sobota o 19.00 h | 5 € / ZŤP 4,50 €
9. 10. piatok o 19.00 h | 5 € / ZŤP 4,50 €
ŽENSKÁ POMSTA
ČR, 88 min., MP-15, česká komédia
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING

4. 10. nedeľa o 17.00 h | 5 € / ZŤP 4,50 €
MÁŠA A MEDVEĎ: MÁŠINE PESNIČKY
Rusko, animovaný rodinný, 90 min.
5. 10. pondelok o 17.00 h | 5 € / ZŤP 4,50 €
11. 10. nedeľa o 19.00 h | 5 € / ZŤP 4,50 €
FATIMA
Port./USA, hist. dráma, 113 min., titulky, MP12
5. 10. pondelok o 19.00 h | 5 € / ZŤP 4,50 €
LÁSKA V TOSKÁNSKU
Tal./VB, 100 min., MP15, romantická komédia
FILMOVÝ KLUB

6. 10. utorok o 19.00 h | 3 € / nečlen 4,50 €
KRAJINA MEDU
Maced./Tur., MP12, 78 min., titulky

13. 10. utorok o 19.00 h | 3 € / nečlen 4,50 €
MILAN SLÁDEK
SK, 92 min., MP12
PROGRAM XXVIII. MEDZINÁRODNÉHO FESTIVALU
HORSKÝCH FILMOV V POPRADE a SPIŠSKej NOVej Vsi
14. – 18. 10. 2020

Vstupné: 5 €
14. 10. streda o 19.00 h | Blok 2:
SÁM, DE, 2019, 10 min.
Grand Paradiso Tour, SK, 2019, 14 min.
Dreamland, PL, 2018, 86 min.
15. 10. štvrtok o 19.00 h | Blok 5:
Do toho! IT, 2020, 7 min.
Finding Courage, SK, 2020, 37 min.
Životné cesty – príbeh dvoch priateľov,
CH, 2020, 23 min.
Línie, FR, 2018, 28 min.
Hmlovina, CA, 2019, 13 min.
16. 10. piatok o 19.00 h | Blok 7:
Slnovrat, CA, 2019, 4 min.
Od oceánu k oblohe, AU, 2019, 106 min.
17. 10. sobota o 19.00 h | Blok 7:
Everest – najťažšia cesta, SK, 2020, 52 min.
Ísť na bomby, CA, 2019, 4 min.
Eric Escoffier, chuť žiť, US, 2020, 52 min.
18. 10. nedeľa o 19.00 h
Projekcia ocenených filmov
15. – 16. 10. štvrtok, piatok o 17.00 h
19. 10. pondelok o 19.00 h
23. 10. piatok o 17.00 h
5 € / ZŤP 4,50 €
KAREL
ČR, 120 min., MP12, dokumentárny, životopisný

26. 10. pondelok o 17.00 h | 3 €
KAREL
ČR, 120 min., MP12, dokumentárny, životopisný
FILMOVÝ KLUB

27. 10. utorok o 19.00 h | 3 € / nečlen 4,50 €
CORPUS CHRISTI
Pol., MP15, 116 min., titulky
28. 10. streda - kino MIER nehrá
DOPOLUDŇAJŠIE PRÁZDNINOVÉ PREMIETANIE o 10.00 h
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING

29. 10. štvrtok o 10.00 h | 3 €
MINNA A TOVÁREŇ NA SNY
Dánsko, 81 min., MP
30. 10. piatok o 10.00 h | 3 €
MÁŠA A MEDVEĎ: MÁŠINE PESNIČKY
Rusko, animovaný rodinný, 90 min.
PRÁZDNINOVÉ PREMIETANIE

29. 10. štvrtok o 17.00 h | 4,50 €
100% VLK
Austr., animovaný, rodinný, 96 min., MP
29. 10. štvrtok o 19.00 h | 4,50 €
NIGHTLIFE
Nem., kom., romant., 111 min., český dabing, MP15
30. 10. piatok o 19.00 h | 4,50 €
KAREL
31. 10. sobota o 17.00 h | 4,50 €
100% VLK
31. 10. sobota o 19.00 h | 4,50 €
NIGHTLIFE
Nem., kom., romant., 111 min., český dabing, MP15
Digitalizáciu a modernizáciu vybavenia
Kina MIER finančne podporil

FILMOVÝ KLUB

20. 10. utorok o 19.00 h | 3 € / nečlen 4,50 €
KRÁLI VIDEA
SK, MP15, dokument, 90 min.
21. 10. streda - kino MIER nehrá

Informácia a predpredaj vstupeniek 1 hod. pred
začiatkom filmu. Kino Mier, 053/442 87 66
facebook.com/Kino.Mier.SNV

Klub dôchodcov
Komenský
pozýva pedagogických pracovníkov,
dôchodcov na stretnutie, ktoré
sa uskutoční pri príležitosti
Mesiaca úcty k starším

8. 10. 2020
o 13.00 h

v reštaurácii Finestra, Letná 77
Tešíme sa na vás.

www.spisskanovaves.eu

1. 10.
Králi videa
Wonder Women 1984
TBA
Raj na Zemi
8. 10.
Milan Sládek
Malý Yeti 2

Pl á n p r e m i é r
15. 10.
Candyman
Karel
Maškrtné medvedie
príbehy
Pre balík prachov
Smrť na Níle

22. 10.
Dračia krajina
Muž so zajačími ušami
Nightlife
Pripojení
29. 10.
100 % Vlk

10/2020
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Knižné
novinky
Spišskej knižnice
www.spisskakniznica.sk

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

Slávka Kubíková: Krotitelia displejov
Ako vychovávať deti, aby zvládli digitálny svet?
Aby technológie nebrali deťom viac, ako im dávajú.
Víťazné MIRNIX DIRNIX
poviedky pre deti a násťročných
Pätnásťročná sonda, zrkadlo života v rodinách, hľa‑
danie si svojho miesta, vlastnej identity. Výnimoč‑
ný projekt vydavateľstva Perfekt, víťazné poviedky
z doterajších štrnástich uverejnených zborníkov.
Andrea Gregušová: Gréta
Veľryba Gréta jedného dňa stratí hlas a nikto ne‑
vie prečo. Originálny príbeh vychádzajúci z lásky
k prírode a hudbe.
PRE DOSPELÝCH – beletria

Lisa Jewell: Jednoducho zmizla
Tínedžerka Ellie sa vybrala do knižnice. Nedošla
tam a odvtedy ju nikto nevidel.
Thomas Harris: Cari Mora
Napínavý príbeh, prešpikovaný drsnými scénami,
kde v centre diania stojí krásna, mladá Cari Mora.
Michal Havran: Poľovačka na Che Guevaru
Na príbehu Che Guevaru ani čas neubral nič z jeho
revolučnej legendy. Napriek všetkým ideologic‑
kým obratom žije naďalej.
PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra

Jack Gilbert: Špina je dobrá
Je v poriadku, aby vaše deti jedli špinu? To je len
jedna z mnohých otázok rodičov po celom svete, na
ktorú sa Gilbert snaží vo svojej knihe odpovedať.
Edward Glaeser: Triumf mesta
Jeden z najvýznamnejších ekonómov mesta pri‑
chádza s prelomovou knihou o veľkoleposti miest.
Cestuje po celom svete, pričom opisuje, ako veľko‑
mestá fungujú a ako ľudstvo vďaka nim napreduje.
Jessica Joelle Alexander:
Prečo sú dánske deti šťastné?
Dáni sú už roky považovaní za najšťastnejších ľudí
na planéte. Zo šťastných detí rastú šťastní dospelí,
ktorí vychovávajú šťastné deti, a tak stále dookola.
Pobočka MIER, Šafárikovo nám. 7
053/446 26 26, mier@spisskakniznica.sk
PRE DETI

Cube Kid: Denník malého Minecrafťáka
Minus má dvanásť, chystá sa do školy a má
z neho byť farmár, kováč alebo mäsiar ako všetci
dedinčania… Tajne však sníva o tom, že sa stane
bojovníkom a bude brániť svoju dedinu pred útok‑
mi nepriateľských mobov.
PRE DOSPELÝCH – beletria

Jo Jakeman: Cukor a bič
Tri ženy zdieľajú osud s jedným mužom – ex man‑
želka, súčasná manželka a milenka. Musia sa
spojiť, aby vytvorili koalíciu proti manipulátorovi.
PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra

Milan Dermek: Hasičské automobily
od histórie po súčasnosť
Kniha je určená pre priaznivcov hasičskej tech‑
niky. Od malých detí, ako prvé zoznámenie s ha‑
sičskou technikou, cez hasičov, až po tých skôr
narodených ako pamiatka na hasičstvo.
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Program Materského
centra Dietka

Zdravotné stredisko, sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3
Materske centrum - DIETKA – Spisska Nova Ves a na oficiálnom webe mesta
Kompletný program a všetky informácie nájdete na Facebooku Materske centrum - DIETKA - Spisska Nova Ves
a na oficiálnej webovej stránke mesta.

Poďme spolu čítať

Hravé aktivity hlavne pre predškolákov spojené
s diskusiou s rodičmi. 15. 10. 2020 o 15.30 h
Špeciálna pedagogička Mgr. Zuzana Hronová
oboznámi s predčitateľskou gramotnosťou. Hláste sa
na e‑mail: hronova74@gmail.com. Príspevok: 4 €

LESNÝ KLUB KORIENOK
Vytvárame skupinku 10 detí od 3 rokov,
s ktorými sa budeme stretávať pravidelne
každý štvrtok a piatok v čase od 7.30 - 13.00 h.
Dôraz na zdravý vývoj sociálnych zručností a kontakt
s prírodným prostredím - komunitná záhrada ZáZeMie.
Deti majú možnosť naplno vyjadriť svoju individualitu
aj počas rôznych tvorivých činností a voľnej hry. Všetko
v stále sa opakujúcom rytme dňa a roka. Možná aj
adaptácia dieťaťa s rodičom.
V cene 7 €/deň je zahrnutá desiata.
Bližšie info: FB: Lesný klub Korienok. Prihlásiť deti
môžte na: michaela.parackova@gmail.com
CVIČENIE TABATA
Pre mamky s účasťou detičiek.
Cvičí sa s vlastnou záťažou, občas vám pribudne
aj pár kilogramov, keď na vás vylezie váš drobec.
V pondelky o 17.00 h.

FITBABY

Podpora správneho psychomotorického vývoja detí,
cvičenie mamičiek s deťmi. Počet obmedzený, preto
sa hláste na tel. čísle: +421 918 690 100.
Fyzioterapeutka Zuzana Milčáková.
Pondelok 9.00 - 10.00 h * deti 3 - 6 mesiacov
Utorok 9.00 - 10.00 * deti 6 - 12 mesiacov
Streda 9.00 - 10.00 * deti 1 - 2 rokov. Momentálne
cvičíme mimo Dietky v novootvorených priestoroch
Zumifyziostudio na plavárni - Za Hornádom 13.
Príspevok: 4 €/dieťa

OBJAVUJEME RÚČKAMI
Každú stredu sa opäť budeme stretávať a objavovať
vždy niečo nové, vždy niečo zaujímavé, niečo, čo
by sme s deťmi doma nerobili. Streda o 16.00 h.
Nahlasujte sa aspoň deň vopred na: 0911 647 409.
Príspevok: 4 €
PORADENSTVO V NOSENÍ DETÍ
Mgr. Barbora Vajová - tel. č. 0948 480 510
alebo barbora.vajova@gmail.com,
MUDr. Veronika Smiková - tel. č. 0910 554 177
alebo veronika.smikova01@gmail.com.
PORADENSTVO PRI DOJČENÍ
PhDr. Júlia Novotná - 0902 221 295
Silvia Pramuková - 0948 040 203

Pozor ZMENA: HERŇA Dietka
utorky 8.00 - 12.00 h a štvrtky 14.00 - 17.00 h.

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

FYZIOTRÉNING PRE ŽIENKY
(nielen pre mamky)
Zameraný na spevnenie vnútorného brušného svalstva.
Každý utorok o 17.30 h pod dohľadom trénerky
Zuzky (fitLes) - 0918 398 874 a fyzioterapeutky
Zuzky Milčákovej (zumifyziostudio) - 0948 138 082.
Prihlasovanie na uvedených tel. číslach. Príspevok: 4 €

DETSKÁ NARODENINOVÁ OSLAVA
(sobota, nedeľa)
Objednávky: 0903 493 922. Príspevok: 10 €/2 h
(možnosť doobjednania animátorských aktivít,
maľovanie na tvár, tvorivé dielničky)
Bližšie info na fb stránke
Materske centrum - DIETKA - Spisska Nova Ves

Spišská knižnica

Letná 28, SNV

9. 10. 2020 (piatok)

VIA APIS SCEPUSIENSIS
– CESTY VČELY NA SPIŠI

II. ročník venovaný včelárstvu na Slovensku
10.00 h, mestský park
Medové rande s leporelom
Čítanie rozprávok o včielkach pre malých
a veľkých v spolupráci s MC DIETKA.

15.00 h, spoločenská sála Spišskej knižnice
Od Buenos Aires po Kazachstan
Prednáška o úspechoch slovenského včelárstva.
PhDr. Ján Repka, šéfredaktor časopisu Včelár
15.30 h, spoločenská sála Spišskej knižnice
Maja a Jarošova Tisícročná včela
Včelie motívy v slovenskej próze.
Lektor PhDr. Peter Karpinský, PhD.
16.00 – 18.00 h, priestory Spišskej knižnice
Ochutnávka výrobkov z medu
13. 10. 2020 (utorok) o 17.00 h

spoločenská sála Spišskej knižnice
Psychosomatika - vplyv myslenia
na zdravie človeka

Pohľad psychosomatiky na zákony
zdravia a choroby.
22. 10. 2020 (štvrtok) o 17.00 h

spoločenská sála Spišskej knižnice
SPIŠSKÍ CTITELIA TÁLIE – OPEN THEATRE
Otvorené scénické pouličné inscenácie autora
a režiséra PhDr. Petra Karpinského, PhD.

Podujatie z verejných zdrojov podporil
Fond na podporu umenia.

Výpožičný čas od 2. 9. 2020
Pondelok
Utorok
Streda
Štvrtok
Piatok
Sobota
Dezinfekčná prestávka:
11.30 – 12.30 h * zatvorené

8.00 – 16.00 h
9.00 – 17.00 h
10.00 – 16.00 h
9.00 – 17.00 h
8.00 – 16.00 h
ZATVORENÉ

október 2020

kultúra

VÍKEND OTVORENÝCH PARKOV A ZÁHRAD

OKTÓBER 2020
V GALÉRII UMELCOV SPIŠA

STÁLE EXPOZÍCIE ZO ZBIERKY GALÉRIE
TERRA GOTHICA
Gotická cesta v soche i obrazoch.
JOZEF HANULA
O živote a diele spišského maliara.
ZÁHRADA UMENIA
Stála exteriérová expozícia 16-tich sochárskych diel.
POMNÍK CSONTVÁRYHO
Pamätná busta maliara – faksimília diela J. Kerényiho.
AKTUÁLNE VÝSTAVY

SAMPLE DATA /
RICHARD KITTA & MARTIN KUDLA
Multimediálna výstava z cyklu
DVOJICE: od klasického obrazu
po jeho rekontextualizáciu cez
digitálnu technológiu. Kurátorka:
Mgr. art. Katarína Balúnová, ArtD.
—
NARNIA: INÝ PRÍBEH
M. Banášová, K. Ilkovičová,
J. Kalixová, J. Kiselová-Siteková,
P. Kocák, P. Krupa st., N. Ráczová,
E. Sedlák
Premeny súčasnej slovenskej
ilustrácie v dialógu s graﬁkou
a keramikou z cyklu výstav TÉMA.
Kurátorka: Mgr. Zuzana Juháziová.
—
AMALKA Ľ. VALENČÍKOVÁ:
PRIESTOR IN(DENTITY)
Výstava jubilujúcej (40) spišskej
umelkyne z cyklu výstav PROFILY:
rodové otázky a intimita ženy.
Kurátor: PhDr. Vladimír Beskid.

ZÁHRADA UMENIA A GALÉRIA PRI DUFARTE
do 30. 10. 2020
ZO ZBIERKY GALÉRIE
Banerová výstava 19-tich diel zo zbierkového fondu.
PETER SMIK: KRABICE & KLOBÚKY & SRDCIA
Keramické diela z fundusu galérie v dialógu
so „zelenou oázou“.

9. 10. 2020 / 10.00 – 19.00
ZÁHRADA PLNÁ UMENIA
Prehliadka exteriérových výstav.
—
9. 10. 2020 / 16.00 – 19.00
ŽENY ON LINE 8: MIX-MÉDIA
Vstupné 4 € / osoba. Tvorba dekorov na plátenú
tašku: šablónovanie, dekupáž a glitrovanie.
Lektorka: Jitka Nováková.
—
11. 10. 2020 / 11.00 – 16.00
GALERIJNÁ NEDEĽA
Sprístupnené všetky interiérové a exteriérové expozície.
Štandardné vstupné.
PROGRAMY PRE VEREJNOSŤ
21. 10. / 9.00 – 18.00; 22. 10. / 9.00 – 12.00
ORBIS PICTUS / U-POINTS: UMENIE VO VEREJNOM
PRIESTORE – SOCHA VERSUS ARCHITEKTÚRA
Registrácia: 20 € / osoba. Dvojdňové odborné kolokvium o sochárskych realizáciách v urbánnom prostredí
v SR a v ČR. Kurátorka: Mgr. Zuzana Juháziová
—
21. 10. 2020 / 19.00 – 20.30
KONCERT V GALÉRII / KEHAN ZHANG
Vstupné 5 € / osoba. Sólový husľový recitál Kehana
Zhanga (Čína) z produkcie Hevhetia.
—
25. 10. 2020 / 13.00 – 15.30
NEDEĽNÝ KREATÍVNY ATELIÉR: OKTÓBROVÝ LIST
Vstupné 2 € / osoba. Maľovaný list na pauzáku.
PROGRAMY PRE ŠKOLY
1. 10. – 31. 10. 2020 / 9.00 – 16.00
TVORIVKY / TVORIVÉ DIELNE PRE ŠKOLY
Vstupné 2 € / žiak (zahŕňa sprievodcu).
—
6. 10., 8. 10., 13. 10. 2020 / 9.00 – 13.00
EDU-ART: JEDEN DEŇ V GALÉRII
Vstupné 3,50 € / žiak.

Galéria umelcov Spiša | www.gus.sk
VSTUPNÉ: JEDNA VÝSTAVA / CELÁ GALÉRIA
dospelí: 2 € / 4,50 €;
deti, študenti, dôchodcovia, ZŤP: 1 € / 3 €;
deti do 6 rokov, držitelia preukazov ICOM, novinári,
pracovníci galérií a múzeí, držitelia Jánskeho plakety
(diamantová, zlatá): zdarma;
rodinná vstupenka: 2 dospelí + max. 2 deti: 3 € / 6 €;
prvá nedeľa v mesiaci zdarma / pre všetkých
OTVÁRACIE HODINY:
utorok – piatok, 10.00 – 17.00
nedeľa, 11.00 – 16.00 (4. 10. 2020, nedeľa – vstup zdarma)

KOMENTOVANÉ PREHLIADKY, EXKURZIE

DLHÉ DNI S UMENÍM / 10.00 – 19.00:
9. 10. 2020 / Galerijný piatok
21. 10. 2020 / Galerijná streda

1. 10. – 31. 10. 2020 / 9.00 – 15.00
Vstupné 4 € / osoba. Doba trvania: 1 – 2,5 hod.
Potrebné sa nahlásiť minimálne jeden deň vopred!
U-POINTS – S GALÉRIOU PO MESTE.
Komentovaná prehliadka sochárskych objektov.

KONTAKT / INFORMÁCIE:
Galéria umelcov Spiša – kultúrne zariadenie
Košického samosprávneho kraja
Kontakt: Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves
tel. 053 4174621, sekretariat@gus.sk

ok t ó ber
Informácie: 0918 590 123
www.okcsmizany.sk
www.facebook.com/okc.smizany

www.spisskanovaves.eu

3. 10. o 19.30 h XXV. Medzinárodný hudobný festival
MUSICA NOBILIS
Účinkujú: M. Koudelková - zobcové flauty,
L. Mašek - violončelo, M. Knoblochová – čembalo
Rímsko‑katolícky kostol Povýšenia sv. Kríža
8. 10. o 18.00 h Milka Zimková – Divadlo jedného herca
Slovenská herečka, autorka a spisovateľka sa
predstaví svojimi monodrámami na motívy filmu
Pásla kone na betóne a Katarína Veľká.
Kultúrny dom Smižany. Vstupné: 8 €
24. 10. o 18.00 h Kultúrou za kultúrnosť
4. ročník koncertu študentov hudby.
Kaštieľ Smižany. Vstupné dobrovoľné
P R I P R AVU JEM E
8. 11. o 15.00 h Gizela „Gizka“ Oňová – koncert
26. 11. o 18.00 h Chlieb s maslom – divadelné predstavenie

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

október 2020
ŠARKANIA SHOW

Košiarny briežok
3. 10. 2020 (sobota) * 13.00 - 16.00 h
Program:
13.30 – 14.00 h * PREZENTÁCIA
14.00 – 15.30 h * SÚŤAŽ v súťažných kategóriách
1. SÚŤAŽ VO VÝTVARNEJ ZRUČNOSTI
2. SÚŤAŽ V TECHNIKE LETU
15.30 – 16.00 h * VYHODNOTENIE
Súťažné kategórie:
MŠ * ZŠ 1. - 4. roč. * ZŠ 5. - 9. roč. * SŠ * rodičia
Hodnotí sa vlastnoručne zhotovený a výtvarne
upravený šarkan. Zakúpený šarkan sa hodnotí len
v technike a v dĺžke letu. Pripravené sú zábavné
aktivity pre deti.
Info: Klaudia Bigošová, Katarína Štrauchová

RODINNÁ GULÁŠOVÁ
PÁRTY

Košiarny briežok
3. 10. 2020 (sobota)
Pozývame detičky a rodičov
našich členov ZÚ V CVČ
10.00 – 13.00 h * Rodinné stretnutie členov
ZÚ v CVČ
13.00 – 16.00 h * ŠARKANIA SHOW – RODINNÁ
SÚŤAŽ V PÚŠŤANÍ ŠARKANOV
Program:
Dobrá sobotná nálada
Zoznámenie sa detičiek, rodičov a zamestnacov CVČ
Súťažné aktivity pre deti a rodičov
Rodinný obed – gulášik, občerstvenie
Poplatok: žiadny (na náklady CVČ)
Záujem a počet gulášikov, prosíme, nahláste
na tel.: 0914 176 083 – Klaudia Bigošová
do 1. 10. 2020.

www.cvcadam.sk

Multifunkčné energetické a banícke centrum,
Nábrežie Hornádu 14, SNV
053/429 75 46, banicke.centrum.snv@gmail.com
oznamuje širokej verejnosti,
že stála výstava a expozície histórie
baníctva na Spiši je pre pretrvávajúcu
pandémiu COVID-19 zatvorená.
O jej znovuotvorení budeme informovať.

P R E D N Á Š K A
20. 10. 2020 (utorok) o 16.00 h

NAJNOVŠIE ARCHEOLOGICKÉ
OBJAVY NA SPIŠI
Mgr. Mária Hudáková a Mgr. Matúš Hudák
Múzeum Spiša
Vstupné: dobrovoľný príspevok

10/2020
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kultúra, oznamy, pozvánka

OTO
Narodený: 6/2017
Rozvážny mladý do‑
spelý pes. Miluje voľné
priestranstvo a voľnosť
pohybu. Má rád pokoj
a spoločnosť ľudí. Vylu‑
čuje sa adopcia s účelom
stráženia objektu.
MILAN
Narodený: 10/2018
Mladý, aktívny psík, ktorý
má veľmi rád spoločnosť
človeka. Má potrebu byť
verný a oddaný. Potre‑
buje domov so záhradou,
kde sa môže slobodne
pohybovať.
Shein
Narodený: 7/2018
Úžasný, má veľmi rád
ľudí. Je priateľský,
verný a stále s dobrou
náladou. Miluje sa dobre
vybehať a pomojkať. Je
ideálny parťák k rodinke
s domčekom.
IRA
Narodená: 1/2013
Fenočka mierumilovnej
povahy. Je vhodná pre
rodinku s rodinným
domom. Má veľmi rada
ľudskú spoločnosť a ne‑
náročné prechádzky.
MEDAS
Narodený: 5/2017
Dospelý majestátny psík,
ktorý sa po utvorení
vzťahu s človekom
stane verným a oddaným
spoločníkom. Má rád
pokojné prechádzky
a hru vo výbehu.
REX
Narodený: 8/2017
Mladý, hravý a veľmi
spoločenský psík, ideálny
k rodinke so záhradou.
Vylučuje sa adopcia
s účelom stráženia
objektu.
Máša
Narodená: 5/2018
Mladá dospelá fenka
s mierumilovným cha‑
rakterom. Má veľmi rada
spoločnosť ľudí a aktívny
pohyb. Vylučuje sa adop
cia s účelom stráženia
objektu.

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

www.mestskyutuloksnv.sk
https://www.facebook.com/snvutulok
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SPIŠSKÁ BURZA STAROŽITNOSTÍ
A KURIOZÍT
Soboty / 24. 10 * 28. 11.
Príďte predať, kúpiť alebo vymeniť
starožitnosti, zberateľské predmety
a predmety minulých čias.

od 8.00 do 15.00 h

na starom trhovisku oproti OC Sintra
Bližšie informácie: +421 905 799 177

október 2020

oznamy, inzercia

Rozpis pohotovostných služieb lekární v meste Spišská Nová Ves

8.00 - 20.00
8.00 - 20.00
8.00 - 20.00

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

T.: 053/417 68 84
T.: 0901 961 073
T.: 0903 295 513
Riky
Mladý, temperamentný
a milý, stredne veľký
psík. Oddaný priateľ
a spoločník vhodný
do rodiny, miluje
prechádzky.

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

7. 10. / 8.00 – 15.00 h

DASTY
Zvedavý mladý psík
vhodný k aktívnej
rodine.

• Brezová: 328, 329, 332, 334, 335, 337, 338, 3363, 4330

13. 10. / 9.00 – 11.30 h
• Horská: 1, 3, 9, 19, 4 – 32 párne, 8790, 9137/10 • Kvetná: 1, 2, 3, 7, 8, 10, 11, 12, 9157/6, 9176/9
• Jasná: 1, 2 • Novoveská cesta: 5, 16 – 26 párne, 25, 29, 31, 35, 9002/5, 9019/25, 9019/16, 9026/33
• Rybničná: 6 – 29, 9029/1, 9195/2, 9198/6, 9211/20, 9307/4 • Snežná: celá

KELY
Temperamentná mladá
silná fenka, ktorá miluje
spoločnosť ľudí a hlad‑
kanie.

• Slnečná: 4, 5, 6, 9, 10, 12, 16, 9092/2 • Novoveská Huta: 3, 8326/1, 9029/1, 9030/3, 9273/21, 9304/28
Aktuálne informácie (i o prípadnom skoršom ukončení prác) nájdete na portáli VSD www.vsds.sk v časti
Plánované odstávky.

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY
Voda a kúrenie
SPRÁVCOVSKÁ FIRMA, s. r. o.: 0905 215 732
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
KANALIZÁCIA – HAVARIJNÁ SLUŽBA
KANAL SERVIS, s. r. o.: 0914 153 003
Výťahy • voda, ÚK • elektro
BYTOVÉ DRUŽSTVO
dispečing: 053/416 65 04, mob. 0905 499 881

Šteniatka

Na základe realizovaného monitoringu SPOTZ
v miestnej časti Vilčurňa bolo odobratých
14 šteniatok, nakoľko sa nachádzali
vo veľmi zlých podmienkach. Šteniatka
sú k dispozícii na adopciu. V prípade
záujmu volajte na t. č. +421 905 349 152.
Vzhľadom k väčšiemu počtu šteniatok
zásoby uterákov, posteľných obliečok, diek
sa nám stále míňajú. Ak máte nepotrebné
zásoby, radi ich prijmeme. Môžete nám ich
priniesť do útulku alebo sa dohodneme
na prevoze. ĎAKUJEME.

Bližšie info k adopcii a dočasnej opatere:

0905 349 152

E-mail: utulok@mestosnv.sk
www.mestskyutuloksnv.sk
https://www.facebook.com/snvutulok
Činnosť Klubu dôchodcov
Novoveská Huta
9. 10. | Opekačka v Medvedej dolke
10. 10. | Posedenie v penzióne
Kráľov prameň:
Október - Mesiac úcty k starším

www.spisskanovaves.eu
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šport

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

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

Školy
sanitárny deň
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00

6.30 - 7.45

Verejnosť
15.00 - 20.00
13.00 - 20.00
13.00 - 20.00
13.00 - 20.00
13.00 - 20.30
9.00 - 20.30
9.00 - 20.30

Sauna a ceragem T.: 053/416 63 54
SAUNA 1
14.00 - 20.00
14.00 - 20.00
14.00 - 20.00
14.00 - 20.00
14.00 - 20.00
7.30 - 19.00
7.30 - 19.00

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

M
M
Ž
M
Ž
M
M

10. 10.
11. 10.
18. 10.
24. 10.
25. 10.
29. 10.

SAUNA 2
14.00 - 20.00
14.00 - 20.00
14.00 - 20.00
14.00 - 20.00
14.00 - 20.00
7.30 - 19.00
7.30 - 19.00

Ž
Ž
M
Ž
M
Ž
Ž

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

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

4. 10.

14.00 - 19.00
9.00 - 19.00

10.00
nedeľa /12.00
sobota 14.30
10.00
nedeľa /12.00
10.00
nedeľa /12.00
10.00
sobota /12.00
nedeľa 14.00
12.00
štvrtok /14.00

FK SNV - Košice, U15/U14
FK SNV - Plavnica, liga dospelí
FK SNV - Poprad, U13/U12
FK SNV - Stropkov, U15/U14
FK SNV - Sobrance, liga dospelí
FK SNV - Snina, U13/U12
FK SNV - Trebišov, U13/U12

KOLKÁREŇ T.: 0907 428 935
Cenník prenájmu. 18 €/hod./4 dráhy
10. 10. sobota
18. 10. nedeľa
24. 10. sobota

10.00
13.30
10.00
10.00
13.30
16.30

TJ TATRAN SNV „A“ - Fiľakovo, extraliga muži
TJ TATRAN SNV „B“ - Fiľakovo „B“, 1. liga východ
TJ TATRAN SNV - Vrútky, dorastenecká liga východ
TJ TATRAN SNV „A“ - Košice, extraliga muži
TJ TATRAN SNV - Sučany, extraliga ženy
TJ TATRAN SNV „B“ - Šemša, 1. liga východ

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

Mimo uvedený čas možnosť objednávky na t. č. : 0905 954 792.

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

Športová
príprava

pondelok - piatok

sobota - nedeľa
Podujatie nešportového charakteru

7.00 - 14.00
14.00 - 22.00
8.00 - 20.00

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený!
3. 10.

sobota

4. 10.

nedeľa

7. 10.

streda

10. 10. sobota
11. 10. nedeľa
17. 10. sobota
24. 10. sobota

11.00
14.30
18.00
10.00
13.30
15.00
18.00
15.00
18.00
10.00
12:30
15.00
11.00
18.00
11.00
14.00
18.00

25. 10. nedeľa

31. 10. sobota

16.00
10.00
14.00
18.00

15 €/hod.
30 €/hod.
30 €/hod.

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN T.: 0903 405 466

UMELÁ TRÁVA / Cenník prenájmu.
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Cenník vstupu

tenisové
kurty

pondelok - nedeľa
pon‑ pia: 9.00 - 14.00
pon‑ pia: 14.00 - 20.00
sob ‑ ned: 9.00 - 20.00
permanentka

840 €/deň

BK04 - RIM BASKET Košice, basketbal žiaci
BK04 - Košice, basketbal kadeti
Young Arrows - Trnava, florbal extraliga muži
BK04 - Galaxy Košice, basketbal žiaci
BK04 - Michalovce, basketbal žiaci
ŠKBD - Young Angels Košice, basketbal žiačky
BK04 - Svit, basketbal extraliga muži
ŠKBD - Stará Ľubovňa, basketbal staršie žiačky
ŠKBD - Piešťany, basketbal extraliga ženy
ŠKBD - Bardejov, basketbal staršie žiačky
Young Arrows - Lipany, florbal starší žiaci
Young Arrows - Mikuláš Prešov, florbal juniori
VK SNV - Poprad, volejbal juniorky
BK04 - Prievidza, basketbal extraliga muži
ŠKBD - Rožňava, basketbal žiačky
Young Arrows - Žilina, florbal extraliga muži
BK04 - Inter Bratislava, basketbal extraliga muži
ŠKBD - Bardejov, basketbal mladšie žiačky
Kométa - Sabinov, florbal extraliga ženy
ŠKBD - Šamorín, basketbal extraliga ženy
ŠKBD - Young Angels Košice „17“, basketbal kadetky
Young Arrows - Florko Košice, florbal extraliga muži
BK04 - Levice, basketbal extraliga muži

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

www.stez.sk

9.00 - 20.00
4 €/hod./kurt
6 €/hod./kurt
6 €/hod./kurt
50 €/10 hod
200 €/neobmedzená

ZIMNÝ ŠTADIÓN T.: 053/446 10 86
Aktuálne informácie na www.stez.sk (hľadaj - týždenný rozpis).
2. 10. piatok
4. 10. nedeľa
9. 10. piatok
10. 10. sobota
11. 10. nedeľa
16. 10.
18. 10.
23. 10.
25. 10.
28. 10.
29. 10.
30. 10.

piatok
nedeľa
piatok
nedeľa
streda
štvrtok
piatok

18.00
17.30
18.00
15.00
10.30
17.30
18.00
17.30
18.00
17.30
16.00
18.00
18.00

HK SNV - Žilina, SHL
Verejné korčuľovanie
HK SNV - Považská Bystrica, SHL
HK SNV - Skalica, extraliga dorast
HK SNV - Skalica, extraliga dorast
Verejné korčuľovanie
HK SNV - Martin, SHL
Verejné korčuľovanie
HK SNV - Dubnica, SHL
Verejné korčuľovanie
HK SNV - Trenčín, extraliga dorast
HK SNV - Trenčín, extraliga dorast
HK SNV - Trnava, SHL

hotel preveza**
T.: 053/416 63 01, 0911 669 863
Pozývame vás na chutné DENNÉ MENU iba za 4,20 €.
Hotel ponúka ubytovanie aj pre jednotlivcov a skupiny
spolu s priestormi reštaurácie, snack baru a salónika.

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

Radi vám zorganizujeme:
* rodinnú oslavu * firemný večierok * svadbu * stužkovú slávnosť

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

október 2020

oznam, pozvánky, šport

Oznámenie o zbere
objemného odpadu

Klub dôchodcov, Levočská č. 1

Mestský úrad, oddelenie komunálneho servisu, ozna‑
muje občanom mesta Spišská Nová Ves termíny pre
jesenný zber objemných odpadov v jednotlivých čas‑
tiach mesta. Objemný odpad je komunálny odpad,
ktorý svojím rozmerom nie je možné uložiť do štandardnej nádoby – napr. sanita, matrace, nábytok… (nepatria sem
nebezpečné odpady, elektroodpady, stavebné odpady a pneumatiky).
Pre bytové domy formou pristavenia veľkokapacitných kontajnerov:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

bytovka býv. VKaŠ (Nov. Huta)
Gaštanová ul. - býv. Overall
Lipová ul.
Kamenný obrázok
Z. Nejedlého / Tr. 1. mája
Štúrovo nábrežie - parkovisko pri OD Prima
Štúrovo nábrežie 11 - 13
Hutnícka ul.
Strojnícka ul.
E. M. Šoltésovej
Hurbanova - pri kotolni
Za Hornádom - zadná strana obchodu
sídl. Východ - Fr. Kráľa
Rázusova ul.
Koceľova ul.
Filinského ul. – bytovka
garáže pri Židovskom cintoríne

5. 10.
5. 10.
5. 10.
5. 10.
6. 10.
6. 10.
6. 10.
6. 10.
7. 10.
7. 10.
7. 10.
7. 10.
8. 10.
8. 10.
8. 10.
14. 10.
14. 10.

Vyzývame občanov bývajúcich v bytových domoch, aby nepotrebný objemný
odpad umiestňovali do pristavených veľkokapacitných kontajnerov. Upozorňujeme, že kontajnery nie sú určené na ukladanie stavebného odpadu,
zeminy, konárov z orezov stromov a krov, nebezpečného odpadu (akumulátory, „vyjazdený“ olej, žiarivky, televízory, monitory…), elektroodpadu a pneumatík. Upozorňujeme, že pôvodcovi takéhoto odpadu môže
byť uložená sankcia do výšky 1 500 €.
Termíny a podmienky zberu objemných odpadov pre občanov bývajúcich v rodinných domoch sú uvedené v Kalendári zvozu separovaných
zložiek z komunálnych odpadov pre rok 2020.
Pripomíname, že drobný stavebný odpad vznikajúci pri bežných udržiava‑
cích prácach sú občania v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta
č. 2/2015 o nakladaní s komunálnymi a drobnými stavebnými odpadmi na
území mesta Spišská Nová Ves povinní odovzdať na Zbernom dvore drobných stavebných odpadov - areál Regionálnej skládky odpadov Kúdelník II (po - pi * 7.00 – 14.30).
Nebezpečný odpad môžu občania odovzdať na Zbernom dvore na Sadovej
ulici (po - pi * 7.00 – 15.00) – dovoz odpadu si je potrebné dopredu dojednať
s obsluhou Zberného dvora, Sadová ulica – T.: 0903 439 589.
Tento odpad bude občanom prevzatý po predložení občianskeho preukazu
a za podmienok určených v horeuvedenom všeobecne záväznom nariadení.
Pneumatiky môžu občania bezplatne odovzdať v PNEUSERVISE alebo
v predajni s pneumatikami.
odd. komunálneho servisu, MsÚ

OZ KLUB KAKTUSÁROV SNV
vás pozýva na prednášku

VÝSEVY KAKTUSOV –
AKO TO ROBÍM JA
13. 10. 2020 o 16.00 h
v Multifunkčnom energeticko-baníckom
centre, Nábrežie Hornádu 14

www.spisskanovaves.eu

5. 10. o 18.00 h | Koncertná sieň Reduty
Medzinárodný hudobný festival Musica Nobilis.
Jiří Lábus, Vilma Cibulková, Vilém Udatný – recitácia.
Komorný súbor Barocco Sempre Giovane. Ján Souček – hoboj, Gustáv Beláček – basbarytón. Vstupné
pre členov klubu 1 €, záujem nahlásiť vedúcej klubu.
6. 10. o 14.00 h | Prednáška v klube na tému:
Koronavírus v našich životoch s PhDr. M. Michalec
13. 10. o 14.30 h | Beseda v klube: Spolu sa kráča ľahšie… A to nielen z pohľadu psíka.
Vzájomné dialógy a živé interakcie medzi verejnosťou rôznej vekovej kategórie a psíkmi z mestského
útulku. Každý pes je osobnosť - predstavíme príbehy
niektorých psíkov. Podelím sa o skúsenosti z našej
práce priamo z terénu. Porozprávame sa o psychických a fyzických benefitoch pre človeka v súvislosti so
spolužitím s domácim zvieratkom.
16. 10. o 14.00 h | Posedenie v reštaurácii Venuša:
Október - mesiac úcty k starším.
19. a 21. 10. o 14.00 h | Díky moc za pomoc
Veľká zasadačka mestského úradu,
záujem nahlásiť do 15. 10. 2020 vedúcej klubu.
22. 10. Autobusový zájazd | Kaštieľ Betliar
26. 10. o 17.00 h | Kino Mier, film Karel
Vstupné 3 eurá. Celovečerný dokumentárny
životopisný film o Karlovi Gottovi.
27. 10. Turnaj Šípky v klube

Úspešný záver
cyklistickej sezóny
v tíme Flaviol Bike
Team Spiš
V pretekoch Dni cyklistiky na Spiši sa na domácej pôde predstavilo celé
družstvo. Zverenci tímu sa v týchto pretekoch neumiestnili na popredných
miestach. V celkovom poradí Slovenského pohára v cestnej cyklistike si
Jakub Husár (foto) vybojoval 2. miesto a v kriteriálnej lige sa umiestnil na
zaslúženom 1. mieste.
Počas víkendu 12. a 13. septembra 2020
sa konali dráhové preteky na velodróme
v Prešove. Jakub Husár úspešne ukončil
náročnú sezónu výbornými výkonmi. Vy‑
bojoval si 1. miesto v disciplíne olympijské omnium a 2. miesto v šprintérskom omniu. Tieto umiestnenia ho
posunuli v celkovom hodnotení Slovenského pohára v dráhovej cyklistike na
2. miesto za Tomáša Drobného z Trnavy.
V kategórii mladších žiakov obsadili v cel‑
kovom hodnotení tímoví chlapci Samuel
Husár - 6. miesto a Tomáš Ištvánik 8. miesto. Kategóriu kadetiek úspešne
reprezentovala Katarína Fľaková, ktorá
obsadila 5. miesto. Blahoželáme.
Konkrétne výsledky a ďalšie podrobnosti
nájdete na www.cyklistikaszc.sk/sk/sub‑
menu/kalendar‑výsledky alebo na www.
cyklistikaszc.sk/sk/drahova‑cyklistika/
kalendar.
Jakub Novák, tréner

10/2020
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Šport v skratke

šport, pozvánka

BEH: Podtatranská pätnástka (23. 8. 2020, Vý‑
chodná, 15 km): M 60: 3. Vladimír Šmída (MK Tatran
SNV, 1:22:17). Beh v srdci SNP (29. 8. 2020, Skla‑
biňa, 17 km): M 60: 2. Vladimír Šmída (MK Tatran
SNV, 1:26:33). Horský kros Gerlach (29. 8. 2020,
Gerlachov, 8,4 km; +879 m): Ž 50: 2. Zuzana
Kartusková (SNV, 1:23:08). Ľubotická desiatka
(1. 9. 2020, Ľubotice, 10 km): M 40 – 49: 1. Tomáš
Kamas (TJ Tatran SNV, 0:40:28); M 60 – 69: 3. Mi‑
lan Hrušovský (STEZ SNV, 0:52:07). 12 mierových
kilometrov okolo Spišského hradu (6. 9. 2020,
Spišské Podhradie, 12 km): M 40 – 49: 2. Tomáš
Kamas (TJ Tatran SNV, 0:45:39); M 60 – 69: 3. Mi‑
lan Hrušovský (STEZ SNV, 1:00:39); M 70: 1. On‑
drej Kozák (SNV, 1:02:22), 2. Jaroslav Tekely (MK
Tatran SNV, 1:05:41). Beh Novoveskou Hutou
(13. 9. 2020, Novoveská Huta, 15/10 km): M 40 –
49: 1. Tomáš Kamas (TJ Tatran SNV, 0:57:50);
Ž 35 – 49: 3. Monika Tkáčová (Fabian SKI SNV,
0:50:55) – 10 km; Ž 50: 2. Zuzana Kartusková
(SNV, 0:56:14) – 10 km; M 60 – 69: 2. Miroslav
Fuker (Chata Maratón SNV, 0:47:38) – 10 km,
3. Milan Hrušovský (STEZ SNV, 0:49:35) – 10 km;
M 70: 1. Ondrej Kozák (SNV, 0:52:02) – 10 km,
3. Jaroslav Tekely (MK SNV) – 10 km. Memoriál
Michala Suju (15. 9. 2020, Markušovce, 8 km,
+250 m): Ž 18 – 39: 3. Monika Tkáčová (Fabian
SKI SNV, 0:45:19); M 40 – 49: 1. Tomáš Kamas
(TJ Tatran SNV, 0:32:50); M 50 – 59: 2. Jozef Bakó
(SNV, 0:39:26), 3. Igor Šimo (SNV, 0:41:10); M 60 –
69: 1. Milan Hrušovský (STEZ SNV, 0:42:44), 3. Mi‑
roslav Fuker (Chata Maratón SNV, 0:44:22); M 70:
1. Ondrej Kozák (SNV, 0:51:38), 2. Rudolf Mikolaj
(SNV, 1:28:49).

23. Ročník Kvadratlonu
v Slovenskom raji

V sobotu 1. 8. 2020 sa už tradične uskutočnil XXIII.
ročník jedného z najťažších pretekov na Slovensku –
Kvadratlon v Slovenskom raji. Organizuje ho Horolezecký oddiel James klub Spiš v spolupráci s Horskou službou na Slovensku oblasť Slovenský raj.
Tento ročník sa uskutočnil v južnej časti Slovenského
raja.
Preteky, ktoré sú určené hlavne pre horolezcov, skialpi‑
nistov, horských bežcov a cyklistov, triatlonistov a iných
extrémistov, začali ako každý rok plávaním naprieč
najstudenšou priehradou na Slovensku – Palcmanskou
mašou na Dedinkách. Tohto roku zostala dlžná svojej
povesti a v príjemnej 20 stupňovej vode po 800 m vy‑
plával ako prvý Marek Černý v čase 13:07 minút.

CYKLISTIKA: Dni cyklistiky na Spiši - Spišská
Nová Ves a jej okolie sa stali 5. a 6. septembra
2020 centrom športového diania. 49. ročník ča‑
sovky Grajnár odštartovalo v Novoveskej Hute
215 pretekárov a pretekárok. Medzi úspešnými Spi‑
šiakmi bola víťazka na trati dlhej 5,1 km v kategórii
kadetky Klaudia Varšová z CYKLO SPIŠ s časom
14:17,79. V nedeľu sa na spišskonovoveskom ná‑
mestí pretekalo v súťaži 66. ročník kritéria „O štít
mesta Spišská Nová Ves“. So 17-timi bodmi
a 2. miestom v kategórii ženy a juniorky sa darilo
Nore Jenčušovej zo SCHWABIK CYCLING CEA.

Horský bicykel začal nenáročne, na rozdýchanie
okolo priehrady, pod Gugeľ do Rakovca. Tu začal
prvý z troch tvrdých stúpaní s celkovým prevýšením
1 500 m. Pretekári vyšliapali masívom Súľovej na
hrebeň, z neho zišli do Dobšinej a cez Lániho Hutu sa
opäť zapotili hore na Voniarky. Pokračovali na Nižnú
záhradu a Sámelovou dolkou zišli do Dobšinskej ľa‑
dovej jaskyne a cez Stratenský kaňon po 42 km prišli
do Stratenej. Na horskom bicykli sa najrýchlejším stal
Miro Kovalík za 1:53 hodiny. Zo Stratenej nasledoval
beh. Tvrdým výšľapom medzi Marčekovou a Sokolími
skalami sa pretekári dostali na Občasný prameň pod
Havraňou skalou, zbehli na Malé Zajfy a pokračovali
hore na Geravy. Z Geráv zbehli do Dediniek a ponad
Palcmanskú Mašu sa dostali na Stratenskú Pílu ku
skale, kde ich čakalo lezenie. S traťou sa najlepšie
vysporiadal Miro Kovalík za 1:28 hodiny. Lezenie
na horúcej skale v slnečnom počasí bolo poslednou
náročnou skúškou. Cesty klasifikácie 4, 5 a 6 preverili
zvyšky síl štartujúcich. Mnohí zabojovali a popasova‑
li sa aj s touto poslednou disciplínou a najrýchlejším
lezcom sa stal Rudolf Golec. Celý pretek po 3:40 hodinách vyhral Miro Kovalík z Martina, pred druhým
Marekom Černým a Rudolfom Golecom. Medzi
ženami zvíťazila Denisa Šulcová v čase 4:19 hodiny
pred Gabrielou Thurskou a Dorotou Štorcelovou.
Podrobnejšie výsledky a fotografie z priebehu prete‑
ku môžete nájsť na facebook/kvadratlon slovenský
raj. Poďakovanie patrí všetkým pomocníkom na vode,
v teréne i v cieli (20 ľudí) a tiež sponzorom, bez ktorých
by bol pretek veľmi ťažko zrealizovateľný.
Miroslav Hoza

Aj basketbalistky
budú hrať
extraligu
Veľmi rušné a basketbalovo plodné bolo leto v ex‑
traligovom tíme mužov. Po krátkej odmlke sa v se‑
zóne 2020/2021 pôjde aj na ženský extraligový
basketbal. Prológom k novému ročníku, ale aj celej
prípravy v ŠKBD Spišská Nová Ves boli skvelé vý‑
sledky mládežníčok. Juniorky získali bronzovú
medailu na Majstrovstvách Slovenska a kadetky v celoslovenskej konkurencii získali striebro.

jedinečná atmosféra * pohybové a dýchacie cvičenia * relax a meditácia
rozprávanie na tému život s jogou * pre začiatočníkov a pokročilých

Ženská basketbalová pyramída v klube ŠKBD je
tak kompletná. Prvé dva majstrovské zápasy v no‑
vej sezóne odohrajú Novovešťanky v Ružomberku
a Banskej Bystrici.
Doma sa v premiére predstavia v treťom kole
10. októbra proti Piešťanom. V nasledujúcom štvr‑
tom kole cestujú do susedného Popradu a 24. ok‑
tóbra hostia doma Šamorín. Októbrové zápasy
zakončia v posledný deň mesiaca na palubovke
Young Angels Košice.
Jozef Petruška
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Hostiteľ / workshopom sprevádza
FITMAMA LUCIA
pohybový terapeut a fyzio tréner pre ženy

FIT HOUSE | Slnečné nábrežie 1
Registrácia * 14.00 – 14.30
Ukončenie * 17.30 – 18.00

Cena: 22 € (25 € od 1. 10. 2020). Kapacita obmedzená!
Program a info: www.LAcademy.sk. Predpredaj vstupeniel: ticketportal

október 2020
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Spišský hasičský deň 2020
1. kolo Slovenskej ligy v behu na 60 m cez prekážky 2020
Spišský hasičský deň 2020 bol iný ako predchádzajú‑
ce roky. Nielen tým, že sa uskutočnil v inom termíne
ako obvykle. Pre epidemiologickú situáciu sme tento
rok usporiadali len preteky v behu na 60 m cez pre‑
kážky. Keďže sa neuskutočnili tímové súťaže disciplín
CTIF a Požiarneho útoku, utrpela aj hromadnejšia
účasť v šesťdesiatkách. V krásnu slnečnú nedeľu,
26. 7. 2020 sa na Základnej škole na Lipovej ulici
zúčastnilo to najlepšie, čo na Slovensku momen‑
tálne máme. A niektoré výkony vzbudili pozornosť.
Asi najviac záverečný rozbeh starších dievčat, kde
Magdaléna Štinčíková a Michaela Petrušková
dosiahli zhodný čas 11,91 s. Každá jedenástka je
ozdobou šesťdesiatkových pretekov. Ale aj v os‑
tatných kategóriách deti predviedli pekné výkony
a ukázali sa noví talentovaní pretekári. A nestratili
sa ani mladí hasiči zo ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves, čo je posledný aktívny krúžok
mladých hasičov v Spišskej Novej Vsi.
Výsledky Spišského hasičského dňa 1. kola
SLv60 2020 v jednotlivých kategóriách:

Prípravka: 1. miesto Nina Oravcová DHZ Madunice,
2. miesto - Dárius Krempaský, 3. miesto - Jakub
Pribula, obaja ZK IMA ZŠ Hutnícka SNV.
Mladšie dievčatá: 1. miesto Sabina Golisová DHZ
Zákopčie Tarabov, 2. miesto Elizabet Slipková DHZ
Kolárovice, 3. miesto Lucia Pilková DHZ Veľký Lapáš.

Mladší chlapci: 1. miesto Matej Vavrinec DHZ Ma‑
dunice, 2. miesto Jaroslav Pilka DHZ Veľký Lapáš,
3. miesto Samuel Oravec DHZ Madunice. Staršie
dievčatá: 1. miesto Magdaléna Štinčíková KHŠ Svit,
Michaela Petrušková DHZ Spišská Teplica, 3. miesto
Eliška Karabová DHZ Dvorníky. Starší chlapci:
1. miesto - Michal Rerko, 2. miesto - Andrej
Krempaský, obaja ZK IMA ZŠ Hutnícka SNV,
3. miesto Patrik Rak DHZ Madunice.
Súťaž Spišský hasičský deň aj v týchto ťažkých
časoch podporili naši partneri, s ktorými spolu‑
pracujeme už niekoľko rokov. Ďakujeme. Najväč‑
šia vďaka však patrí členom DHZ Smižany, ktorí
pomohli areál školy a dráhy pripraviť, rozhodovať
a nakoniec to všetko upratať. Veríme, že v bu‑
dúcom roku budeme môcť pre mladých hasičov
zorganizovať súťaž aj v kolektívnych disciplínach
a budeme sa môcť tešiť zo spoločného stretnutia
bez obmedzení.
Jozef Strela
ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves

Strieborný basketbalový memoriál
Po dlhej prestávke sa v Spišskej Novej Vsi 4. – 6. 9.
znova išlo na basketbal. Extraligoví Spišiaci už pod no‑
vým názvom Spišskí rytieri v príprave na nový ročník
odohrali zápasy Memoriálu Vladimíra Jasenčáka.
Vladimír Jasenčák v basketbale pôsobil ako vedúci
družstva mladších dorastencov a od roku 1969 ako
tajomník basketbalového oddielu TJ Lokomotíva Bane.
Neustále bol vedúcim mládežníckych druž‑
stiev basketbalového oddielu.
Aj preto sa na Spiš po rokoch vracia turnaj,
ktorý má pomenovanie práve po nezabudnu‑
teľnom a charizmatickom funkcionárovi. Spiš‑
skí rytieri mu vzdali úctu tým, že obnovená
premiéra bude mať svoje ďalšie ročníky. Ve‑
ríme, že „Memoriál Vladimíra Jasenčáka“ si
postupne získa svoju prestíž.
Na kvalitne zorganizovanom turnaji sa pred‑
stavili basketbalové kluby zo Svitu, poľského
Lancutu a českej Opavy. Spišiaci pod vedením
nového trénera Hojča odštartovali turnaj v pia‑
tok súbojom s poľským Lancutom a po vý‑
sledku 81 : 73 si pripísali na svoje konto prvé

víťazstvo. Divácky atraktívny bol súboj s odvekými ri‑
valmi zo Svitu. Po opäť dobrom výkone Novovešťania
zvíťazili v pomere 70 : 57.
Vyvrcholením turnaja bol nedeľňajší súboj Spišiakov
proti Opave. V tomto zápase sa rozhodovalo o víťazovi.
Lepšie začali hostia a stále si udržiavali dostatočný ná‑
skok. Na začiatku druhého polčasu sa domáci snažili

stiahnuť bodové manko, ale veľmi dobre hrajúci hostia
dominovali v útoku a darilo sa im v streleckých poku‑
soch z trojkového oblúka. Po výsledku 73 : 63 sa tak
víťazmi stretnutia a celého turnaja stali basketbalisti
Opavy. V boji o bronzovú priečku Poliaci zvíťazili nad
Svitom 104 : 99.
„Videli sme dôstojné vyvrcholenie tohto výborne zor‑
ganizovaného turnaja. Napriek prehre sme
podali najlepší výkon v prípravných zápasoch,
určite najbasketbalovejší. Verím, že všetci
zainteresovaní vidia progres. Máme trochu
problém s úzkou rotáciou. Stevanovič ešte
neodtrénoval ani minútu, čo narúša náš tré‑
ningový plán, no musíme sa s tým vyrovnať
a tvrdo pracovať. Opava ukázala, prečo patrí
k špičke českej ligy. Im liga začína už o týž‑
deň a logicky sú v príprave ďalej než my. Ešte
raz ďakujem všetkým, ktorí sa o tento turnaj
postarali a všetkým zúčastneným prajem
úspešnú sezónu,“ povedal po turnaji tréner
Spišiakov Teo Hojč.
Jozef Petruška

Pohárové zápasy a Findurova rozlúčka
Do turnaja Tipsport Kaufland Cup zasiahli aj prvoligoví hokejisti Spišskej Novej Vsi
Postupne v atraktívnych zápasoch na domácom ľade
privítali extraligistov z Michaloviec, Košíc a Popradu.
V prvom súboji s Michalovcami viedli Spišiaci už
2 : 0, ale po predĺžení podľahli 2 : 3.
Dva góly strelili Novovešťania aj v druhom poháro‑
vom zápase proti Košiciam, ale na plný bodový zásah
to nestačilo. V kvalitnom stretnutí vyhral extraligista
4 : 2. S pohárovou súťažou sa rozlúčili prehrou 1 : 6
so susedmi z Popradu, keď nastúpili v zostave: Surák
(Šimo) – Semaňák, Hančák, Chovan, Romaňák, Petrek,
Korenko, Alvo, Tomala – Jakúbek, Vartovník, L. No‑
vák – Giľák, Tyczynski, Koky – Piačka, Tábi, Olejník –
I. Novák, Matej, Saluga.
HK Spišská Nová Ves sa s plnou vážnosťou dôkladne
www.spisskanovaves.eu

pripravuje na nový súťažný ročník 2020/2021.
V útoku však po dlhých rokoch neuvidíme
s číslom 25 dlhoročného hráča a veľkého spiš‑
skonovoveského hokejového srdciara Michala
Finduru.
„V závere predchádzajúceho súťažného roční‑
ka som mal zdravotné problémy s ramenom.
Nechcel som to ďalej siliť, a tak prišlo rozhod‑
nutie skončiť s hokejom,“ vysvetlil ukončenie
dlhoročného pôsobenia v seniorskom prvoligo‑
vom hokeji M. Findura, ktorý v prvej lige debu‑
toval v sezóne 2003/2004, kde dokopy odohral
709 zápasov s bilanciou (222 + 274).
Jozef Petruška
10/2020
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relax, oznam
FORIŠOVINY

BANÍCKA VEREJNÁ
ZBIERKA 2020
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Dátum začatia zbierky: 1. 8. 2020

REGISTROVANÉ ČÍSLO ZBIERKY: 805-2020-010934

Účel: Financovanie vonkajšej banskej
expozície (ako súčasť multifunkčného
banícko-energetického centra)
Bližšie informácie: www.banickyspolokspis.sk
www.spisskanovaves.eu
Budeme vďační, ak nás podporíte. Zdar boh!

krížovka
Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie
tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. októbra na adresu redakcie
s heslom „Krížovka“. Správne znenie tajničky z minulého čísla… pekné dni sa krátia, práve preto, užime si babie leto...
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Cieľ Baníckeho spolku Spiš je zachovanie
kultúrnych hodnôt a výpomoc pri projekcii
banskej mapy a banskej lávky mestu SNV
(na mieste pôvodnej banskej
osady Klopp Orth z roku 1783).
Transparentný účet zbierky - Prima banka

SK15 5600 0000 0034 4653 3008
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Októbroví jubilanti
Mária Kucharovicová
Jozef Gerši
Margita Drusová
Anna Hlavajová
Vilemína Jakubčová
Štefan Džubák
Anna Kováčová
Mária Mrnková
Alžbeta Petáková
Zoltán Petruščák
Ing. Pavol Korpeľ
Katarína Mandáková
Ing. Alojz Mlynárčik
Irena Bartalská
Margita Bryndzová

Emilián Cvengroš
Anna Duľová
Štefan Hrebík
Alžbeta Kopperová
Mária Kováčová
Anna Kuklová
Imrich Lisoň
Fridrich Ondrejčík
Ján Pjontek
Margita Slezáková
Jaroslava Bodová
Helena Fleischerová
Klára Kozáková
Štefan Maniaček
Ing. Jozef Novák

Emilie Paľová
Oľga Pendráková
Margita Scholzová
Gertrúda Tluščáková
Filoména Vincentyová
Michal Zajac
Ing. Angela Babíková
Mária Brežná
Pavel Čeržík
Ružena Dorčáková
Vojtech Dugas
Karol Frankovič
Marta Hamráčková
Ján Henkrich
Anna Hrubiznová

Viera Hudzíková
Michal Chromčo
Marcela Ivanová
Ing. Jozef Jankovič
Andrej Retter
Monika Semaňáková Lorková
Jozef Skalský
Eugen Svitana
Gabriela Šimová
Cecília Švecová
Štefánia Buhovecká
Svetluša Cicmanová
Elena Farkašovská
Ing. Augustin Hajdu
Margita Hatalová

Dušan Hrebeňár
Elena Chorvátová
Jaroslav Jaško
Justína Jungová
Ladislav Jurčák
Mária Kačírová
Janka Kaputová
Vladimír Klučár
Karol Kováč
Ján Marcinko
Anna Melegová
Anna Mičková
Mária Mitterková
Jarmila Mravčáková
Jozef Opremčák

Ing. Jozef Pagáč
Alžbeta Peterlová
Ján Puchalla
Peter Repka
Ján Rusiňák
Ing. Ondrej Salanci
Jana Sedláková
Vladimír Slebodník
Agnesa Slivovská
Eva Šmelková
Jozef Šumanský
Eva Tomaščíková
Ondrej Vaľko
Margita Zahurancová
MUDr. Rudolf Zoričák

Mesto Spišská Nová Ves ponúka možnosť individuálneho slávnostného prijatia jubilanta alebo individuálneho slávnostného prijatia novorodenca v obradnej miestnosti Radnice. V prípade Vášho záujmu o toto bezplatné individuálne prijatie, prosíme, nahláste Váš záujem telefonicky u Mgr. Z. Kleinovej 053/417 66 25,
resp. 0908 343 208 alebo osobne v Radnici, 1. posch.

OZNAM

Vážení občania mesta Spišská Nová Ves. Z dôvodu prijatia Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických
osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES, nie je možné pozývať jubilantov na sláv‑
nostné prijatie primátorom mesta pri príležitosti oslavy ich jubilea bez predchádzajúceho písomného súhlasu.
Z tohto dôvodu mesto Spišská Nová Ves vyzýva všetkých občanov, ktorí majú záujem zúčastniť sa pri príležitosti oslavy ich životného jubilea slávnostného prijatia primátorom mesta, aby odovzdali alebo zaslali doleuvedenú NÁVRATKU na adresu: Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie 7,
052 70 Spišská Nová Ves alebo Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves.

NÁVRATKA - Súhlas dotknutej osoby

podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Dotknutá osoba: (meno a priezvisko, adresa, dátum narodenia). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
......................................................................................................................................
V zmysle § 13 ods. 1 písm. a) zákona č. 18/2018 Z. z. udeľujem súhlas so spracúvaním mojich osobných údajov prevádzkovateľovi – Mesto Spišská Nová Ves, Radničné námestie
č. 1843/7, 052 70 Spišská Nová Ves, IČO: 00 329 614, zapísanému v registri Štatistického úradu SR (ďalej len „prevádzkovateľ“).
Účelom spracúvania osobných údajov je pozvanie na slávnostné prijatie primátorom mesta pri príležitosti oslavy môjho životného jubilea. Právnym základom tohto spracúvania
je súhlas so spracúvaním osobných údajov udelený dotknutou osobou. Poskytnutie osobných údajov dotknutej osoby uvedených v návratke je dobrovoľné, je však nevyhnutné
pre uvedený účel. Súhlas so spracúvaním osobných údajov poskytujem na dobu 20 rokov. Po uplynutí tejto doby budú poskytnuté údaje zlikvidované.
Získané osobné údaje dotknutej osoby nepodliehajú profilovaniu ani automatizovanému rozhodovaniu. Dotknutá osoba má právo kedykoľvek svoj súhlas odvolať. Odvolanie
súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.
V Spišskej Novej Vsi, dňa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Podpis dotknutej osoby . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

POĎAKOVANIa
Kto v srdciach žije – neumiera… F. Hrubín
Zo srdca ďakujeme všetkým príbuzným, kmotrovcom a krstným
deťom s rodinami, priateľom, bývalým kolegom, susedom a zná‑
mym, ktorí sa prišli 24. 8. 2020 rozlúčiť s mojím manželom, naším
otcom, svokrom, dedkom a švagrom Vladimírom ŠIMKOM, ktorý
nás opustil vo veku 64 rokov.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme ZPOZ pri MsÚ, Rím.-kat. farskému
úradu v SNV a Pohrebnej službe R. Findura.
Úprimné poďakovanie patrí aj kolektívu OAMIS a chirurgickému
odd. NsP v SNV za starostlivosť a ľudský prístup.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
Lúčim sa s vami, moji milí, ruky stisk a objatie vám už nemôžem
dať. Srdce mi dotĺklo, odišli sily, lúčim sa s každým, kto ma mal
rád.
Zo srdca ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 15. 8. 2020 s naším manželom,
otcom, dedkom, svokrom a švagrom Jozefom ONDRUŠKOM.
Ďakujeme internému odd. a OMIS NsP v SNV za starostlivosť a ľud‑
ský prístup a Pohrebnej službe S. Badziková za dôstojnú rozlúčku.
smútiaca rodina a pozostalí

www.spisskanovaves.eu

Zo srdca úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary
všetkým príbuzným priateľom, kolegom, susedom a známym,
ktorí sa 3. 9. 2020 prišli rozlúčiť s naším drahým Vladimírom
MRAVČÁKOM.
Za dôstojnú rozlúčku vyjadrujeme poďakovanie Rím.-kat. farské‑
mu úradu v SNV a Pohrebnej službe R. Findura.
S úctou smútiaca rodina.
Prestalo tĺcť srdce Tvoje, bolesťou unavené prestalo biť, nebolo
lieku, aby mohlo žiť…
Z úprimného srdca ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, býva‑
lým kolegom, susedom a známym, ktorí sa prišli 21. 9. 2020 rozlú‑
čiť s mojím drahým a milovaným manželom, našim otcom, dedkom,
svokrom, bratom, švagrom, ujom a príbuzným Mgr. Ing. Petrom
PETKOM, ktorý nás náhle opustil vo veku 67 rokov.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme pánovi primátorovi Pavlovi Bečari‑
kovi a kolektívu ZPOZ pri MsÚ, ako i Pohrebnej službe S. Badziková.
smútiaca rodina
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POĎAKOVANIe a spomienky
Veríme, že dobrí ľudia nikdy skutočne neumrú. Keď odídu z tohto
sveta, to, čo sme na nich skutočne milovali, úsmev, láskavosť, vý‑
nimočnosť, zostane navždy v našich srdciach.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuz‑
ným, priateľom, kolegom, susedom a známym, ktorí sa 14. 9. 2020
prišli rozlúčiť s naším drahým Ladislavom JOCHMANOM.
Úprimné poďakovanie patrí NsP za starostlivosť a ľudský prístup.
Za dôstojnú rozlúčku vyjadrujeme poďakovanie Evanjelické‑
mu farskému úradu, ZPOZ pri MsÚ, Pohrebnej službe R. Findura
a PhDr. J. Lapšanskému, PhD.
smútiaca rodina
Láska je vždy mocnejšia ako zabudnutie. A je vždy krásna, aj keď
je nešťastná.
Uplynulo už 12 rokov, odkedy nás opustila milovaná dcérka a ses‑
trička Barborka MROVČÁKOVÁ.
Ďakujeme všetkým, ktorí venovali Barborke krátku spomienku.
S láskou spomínajú mamka, sestry s rodinami.
14. septembra 2020 uplynulo už 5 rokov, čo nás opustil náš milo‑
vaný manžel, otec, dedko Štefan KARCHŇÁK.
Na Tvoju dobrotu, veľkodušnosť a lásku, ktorú si nám rozdával,
nikdy nezabudneme. Bol si pre nás veľmi vzácnym a hodnotným
človekom, u ktorého rodina bola vždy na prvom mieste.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu pri tomto smutnom výročí venovali
krátku spomienku.
Rodičia nezomierajú, iba spia, aby sa každé ráno
prebudili v srdciach svojich detí…
S bolesťou v srdci sme si 20. 9. 2020 pripo‑
menuli 1. výročie odchodu do večnosti našej
mamičky, babičky, prababičky Márie MÚDREJ
a 29. 9. 2020 aj 13. výročie odchodu do večnosti
nášho ocka, dedka Ivana MÚDREHO.
S láskou a vďakou spomínajú syn Jaroslav, dcéry
Stanislava a Ivana s rodinami, vnúčatá a ostatná
smútiaca rodina.
24. 9. 2020 uplynulo 10 rokov od úmrtia náš‑
ho milého otca, starého a prastarého otca, pána
Emila NAVRÁTILA.
19. 10. 2020 si pripomíname smutné 10. vý‑
ročie, odkedy nás opustila naša drahá mamka
a stará mama, pani Marta ČARNICKÁ.
S úctou, vďakou a láskou spomínajú deti s rodinami.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste
ich mali radi.
26. septembra 2020 sme si pripomenuli 13 rokov od úmrtia
MUDr. Reginy GULOVEJ.
Venujme jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manžel a synovia.
Čas plynie, no spomienky ostávajú.
27. 9. 2020 uplynuli 4 roky, čo nás navždy opustil môj manžel, náš
otec, dedko Pavol SEDLICKÝ.
S láskou spomínajú manželka Valéria a deti s rodinami.
Utíchlo srdce, utíchol hlas Tvoj, milovala si život, milovala si všet‑
kých nás. Osud Ti nedoprial dlhšie byť s nami, no v srdciach našich
budeš stále žiť.
29. 9. 2020 uplynul prvý rok, čo nás navždy opustila mamička,
sestra, krstná a manželka Ľudmila JANUVOVÁ.
S láskou a vďakou spomína manžel, syn a najbližšia rodina.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ju poznali a nezabudli.
Tí, čo Ťa poznali, možno si spomenú, no tí, čo Ťa mali radi, nikdy
nezabudnú…
Uplynulo 20 rokov, čo nás opustila moja drahá manželka, naša
mama, stará mama a teta, pani Oľga FURMANOVÁ.
Spomíname a ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ju po‑
znali a nezabudli.
S láskou a vďakou spomína manžel, deti s rodinami a ostatná rodina.
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29. 9. 2020 uplynulo 9 rokov od náhleho úmr‑
tia nášho otca, dedka a švagra Jozefa BALÁŽA
a 6. 10. 2020 si pripomíname prvé výročie úmr‑
tia našej mamky, babiny, sestry a švagrinej Evy
BALÁŽOVEJ, rod. Kušnyérovej.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spo‑
mienku.
S láskou na Vás myslí celá rodina.
5. 10. 2020 si pripomíname smutné 2. výročie úmrtia našej mam‑
ky, manželky, dadinky a švagrinej Klementíny KUŠNYÉROVEJ.
Kto ste ju poznali, mali radi a nezabudli, venujte jej spolu s nami
tichú spomienku.
S úctou a láskou na Teba spomína celá družná rodinka Kušnyérov‑
cov a všetci príbuzní.
12. 10. 2020 si pripomenieme 3. výročie úmrtia našej drahej
mamky, manželky, babky a sestry Ing. Márie HRICOVEJ, rod.
Kušnyérovej.
Ďakujeme, že jej spolu s nami venujete tichú spomienku.
manžel Ivan, synovia Peter a Ivan a ostatná smútiaca rodina
Ani čas nezahojil ranu, ktorú nám osud nade‑
lil. Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, okamihy,
na ktoré denne spomíname. Čo nám bolo milé
a drahé, osud nám vzal, ostali iba spomienky
a veľký žiaľ.
2. 10. 2020 uplynie 6 smutných rokov, keď
nás náhle opustil milovaný syn a drahý ocko
Mgr. Ľubomír DUCH vo veku nedožitých 50 ro‑
kov.
31. 10. 2020 si pripomenieme 14. výročie úmrtia
môjho manžela Alfonza MRUKA.
Tí, ktorí ste ich poznali, mali radi a nezabudli,
spomínajte spolu s nami. Ďakujeme.
S úctou, láskou, vďakou spomínajú mamka
a manželka, dcéry Katarína, Dominika s rodina‑
mi a ostatná rodina.
Spi ticho, tichučko, dosníval si života sen a cestou bolesti odišiel si
tam, kde je mier a láska len.
3. 10. 2020 uplynú 2 roky od úmrtia nášho drahého manžela, otca,
starého a prastarého otca Tibora BRZIAKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S úctou, láskou a vďakou smútiaca rodina.
Čas plynie a nevráti, čo vzal, len spomienky, láska a úcta v našich
srdciach ostávajú navždy nám.
3. 10. 2020 uplynie 25 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec,
dedko Jozef VRÁBEL.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou manželka Klára a dcéry Marcela a Alena s ro‑
dinami.
Odišla si ticho, už nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ už
len spomienkami. Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy,
na ktoré spomíname, sú slová, ktoré Ti už nepovieme, už niet ná‑
vratu ani nádeje, len cesta k Tvojmu hrobu nás zavedie.
5. 10. 2020 si pripomenieme 5 rokov od úmrtia našej drahej ma‑
mičky Márie BADZIKOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú
spomienku.
S úctou a bolesťou spomína manžel, synovia Pavol, Peter a dcéra
Stana s rodinami.
Chýbaš nám stále viac a viac.
Oči Tvoje už nezaiskria, ústa sa už neusmejú, ruka Tvoja už nepo‑
hladí… Tvoje srdce však ostalo v nás…
5. 10. 2020 uplynie 8 smutných rokov, keď nás navždy opustila
naša milovaná mamka, babka, prababka Marta ZAVAČANOVÁ.
Pozdrav do neba Ti posielame.
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SPOMIENKY
Hoci si odišla a nie si medzi nami, v našich srdciach ostávaš vždy
s nami. Už len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob z lásky dať a pri
plamienku sviečky s úctou spomínať.
7. 10. 2020 uplynie 15 rokov, odkedy nás navždy opustila moja
milovaná manželka, naša drahá mamička, stará mama a prabab‑
ka Irena DŽUBÁKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomínajte s nami.
smútiaca rodina
Rok uplynul ako voda, v našich srdciach ostali len spomienky,
bolesť a smútok.
8. 10. 2020 uplynie rok, odkedy od nás navždy odišla naša mam‑
ka, babka a prababka Anna ŠTEFANOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, spomeňte si spolu s nami.
S úctou, láskou a vďakou spomína smútiaca rodina.
Zavrel si oči, stíchol Tvoj hlas, mal si rád hory a všetkých nás.
8. 10. 2020 uplynie 10 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil
môj manžel, otec, dedko, pradedko a svokor Anton ŠTEFÁNIK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Ďakujeme.
manželka Anna, synovia s rodinami
Už len kytičku kvetov na hrob Vám môžeme dať
a pri plamienku sviečky na Vás spomínať…
5. 10. 2020 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy
opustila moja mama, sestra, babka, švagriná,
a krstná mama Elvíra ĎURANOVÁ.
18. 10. 2020 uplynie 10 rokov, odkedy nás na‑
vždy opustil môj otec, brat, dedo, švagor a krstný
otec Ing. Vincent ĎURANA.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ich
poznali a nezabudli.
dcéra Judka a vnuk Šimonko
Len ten, kto stratil, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ.
Bez Teba žiť musíme, no v našich srdciach Ťa stále nosíme.
10. 10. 2020 si pripomíname druhé smutné výročie úmrtia môj‑
ho milovaného manžela, nášho otca, dedka, pradedka, svokra
a švagra Jozefa KOČTUCHA.
S lásku a úctou spomína manželka Anna a deti s rodinami.

Odišli ste cestou, ktorou ide každý sám. Len
brána spomienok ostala dokorán… Ten, kto Vás
poznal, možno si spomenie, no ten, kto Vás mal
rád, nikdy nezabudne.
10. 10. 2020 uplynie 6 rokov, čo nás opustili môj
manžel a otec Jozef PRACH a švagrinka Gitka
KICKOVÁ, rod. Prachová.
S láskou a úctou spomína celá rodina.
Odišiel si tíško, ako odchádza deň a v našich srdciach zostáva žiaľ
a spomienka len. Už len kyticu z lásky na hrob môžeme Ti dať, za
všetko krásne ďakovať.
10. 10. 2020 uplynie 1 rok, čo nás navždy opustil môj manžel, otec
a dedko Ing. Jozef ŠŤASTNÝ.
S úctou a láskou spomínajú manželka Anna, syn Boris s rodinou,
dcéry Svetlana a Katarína s rodinami.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nikdy nezabudne.
Čas nelieči bolesť ani rany, iba nás učí žiť bez
tých, ktorých sme mali radi.
10. 10. 2020 si pripomenieme 10. výročie, kedy
nás navždy opustil náš milovaný otec, dedko
a pradedko Stanislav ONDREJČÍK.
Zároveň 5. 9. 2020 uplynulo 12 rokov od chvíle,
kedy nás navždy opustila naša milovaná mamka,
babka a prababka Emília ONDREJČÍKOVÁ.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú dcéry Jarka
a Zdenka s rodinami.
Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás…
15. 10. 2020 uplynie 6 rokov, čo nás navždy opustil milovaný
manžel, otec, dedko a pradedko Ján PAZERA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Ďakujeme.
S úctou a láskou spomína celá milujúca rodina.
www.spisskanovaves.eu

V tmavej noci, keď začínal deň, odišiel si snívať svoj večný sen.
Ten, kto Ťa poznal, možno si spomenie, no ten, kto Ťa mal rád,
nikdy nezabudne.
15. 10. 2020 uplynú 3 roky, keď nás navždy opustil náš manžel,
otec, svokor, dedko a pradedko Jozef KYSELA.
S úctou a láskou spomínajú manželka Alžbeta, dcéra Betka s rodi‑
nou, Ondrej a Ľubo s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Vďaka za tichú spomienku tým, ktorí ste ho poznali a nezabudli.
Smutno je nám všetkým, nič nie je také, ako
predtým. Ten, kto Vás poznal, spomenie si, kto
Vás mal rád, nezabudne.
14. 7. 2020 sme si pripomenuli 39 rokov od
úmrtia nášho otca, dedka, pradedka Júliusa
SZENTIVANYIHO a 11. 10. 2020 si pripome‑
nieme 10. výročie úmrtia našej drahej mamky,
babičky a prababičky Anny SZENTIVANYIOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú dcéry, syn, nevesta
s rodinami.
Čas plynie, spomienky ostávajú.
13. 10. 2020 uplynie 5 rokov od úmrtia Róberta KRUPINSKÉHO.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú rodičia, brat, sestry s rodinami
a ostatná smútiaca rodina.
Ten, kto žije v srdciach, nezomiera.
S láskou a úctou spomíname na našich rodičov.
Je to už 30 rokov, čo nás 17. 10. 1990 opustila
naša drahá mamka Mária SOBEKOVÁ a 26 ro‑
kov, čo nás 24. 1. 1994 opustil náš drahý otec
Eduard SOBEK.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami
tichú spomienku.
deti Božka, František, Jozef a Eva s rodinami
Len ten, kto stratil toho, koho mal rád, pochopí,
čo je bolesť a žiaľ. Bez Teba žiť musíme, no v na‑
šich srdciach Ťa stále nosíme.
17. 10. 2020 uplynie 10 rokov od úmrtia našej
drahej mamičky, babičky a prababičky Eleny
CIBUĽOVEJ.
Zároveň bolestne spomíname na 27. 3. 2020,
keď nás navždy opustila naša milovaná Anna
JANIČKOVÁ, rod. Cibuľová, po ktorej ostal veľký
smútok, prílišné ticho. Tak veľmi nám chýba jej
úsmev, jej veľká láska a dobrota, jej láskavé srd‑
ce, tak si ju pamätáme. Okamihy šťastia, ktoré
sme s ňou prežili, sú nezabudnuteľné.
Tí, ktorí ste ich poznali, spomeňte si spolu s nami.
S láskou, úctou a vďakou na nich spomína celá
smútiaca rodina.
Tí, ktorých milujeme, neodchádzajú, žijú v našich srdciach každý deň.
17. 10. 2020 si pripomenieme 90 rokov od narodenia našej
zosnulej mamky, babky, prababky, svokry a príbuznej Kataríny
KRIGOVSKEJ, rod. Garčárovej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú deti s rodinami.

Ťažko je nespomínať, keď v očiach slza stojí. Ťažko je zabudnúť,
keď srdce stále bolí.
19. 10. 2020 uplynie rok, kedy nás navždy opustil milovaný
manžel, otec a dedko Jozef KIPIKAŠA.
S láskou a úctou spomína manželka, deti, vnúčatá a ostatná
smútiaca rodina.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
21. 10. 2020 si pripomenieme 5 rokov, čo nás opustila drahá
mamka Helena PUPÁKOVÁ.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú synovia Vlado a Peter
s rodinou a dcéra Mária s rodinou.
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spoločenská kronika
SPOMIENKY
Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
21. 10. 2020 uplynie 10 rokov, kedy nás opustil náš láskavý
a milovaný otec Viliam KLEIN.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou si spomína dcéra Anna s rodinou.

Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v našich srdciach stále žije
spomienkami.
28. 10. 2020 uplynie rok, čo nás navždy opustil milovaný manžel,
otec a svokor Tibor SCHNEIDER.
S láskou a úctou spomína manželka Zdenka a dcéra Gabika
s rodinou.

Odišla si cestou, ktorou ide každý sám. Len brána spomienok
ostala dokorán. Ten, kto Ťa poznal, možno si spomenie, no ten, kto
Ťa mal rád, nikdy nezabudne.
21. 10. 2020 si pripomenieme 8. výročie, kedy nás opustila naša
drahá mamička, dcéra, sestra, teta, kamarátka Adriana CAKOVÁ,
rod. Podolinská.
S úctou a láskou spomínajú dcéra Lenka, mamka, sestra Lýdia
a brat Ján s rodinami, krstní rodičia, kamarátky a známi…
Odišla si, už nie si medzi nami. V našich srdciach však žiješ
spomienkami.
21. 10. 2020 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustila mamka,
babka, svokra Júlia KARABINOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
dcéra Tonka s rodinou

28. 10. 2020 uplynie rok, čo nás navždy opustil môj manžel, otec
a starý otec Otto NEUPAUER.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte jeho pamiatke tichú spomienku.
manželka Mária, dcéra Monika s manželom a ostatná rodina
Stále je ťažko a smutno nám všetkým, nič už nie je také ako pred‑
tým. Všade okolo chýba Tvoj hlas, mal si rád život, my Teba, Ty nás.
28. októbra 2020 si pripomenieme smutný deň, kedy nás navždy
opustil náš drahý manžel, otec, dedko a kamarát Cyril BUČÁK
zo Spišskej Novej Vsi.
S láskou na neho spomíname.
Čas plynie, ale spomienky ostávajú…
29. októbra 2020 si pripomenieme 5. výročie, keď nás navždy
opustila naša mamka, babka, prababka a teta Žofia KOKAVCOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú synovia Peter a Ján s rodinami.

Smrť je nezvratná, spomienky nie, v srdci Ťa navždy mať budeme.
22. 10. 2020 uplynie 10 rokov od úmrtia našej drahej sestry, šva‑
grinej a tety Ľudmily BOSÁKOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú sestry a bratia s rodinami a ostatná
smútiaca rodina.

Kto žil v srdciach tých, ktorých opustil, ten nezomrel.
31. 10. 2020 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel,
náš otec, dedko a brat Jozef SOMENTÁL.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka, deti s rodinami a sestra Katka.

Navždy Ti prestali hviezdy svietiť a slnko hriať, ale Tí, ktorí Ťa mali
radi, nikdy neprestali spomínať.
23. 10. 2020 uplynie rok od úmrtia nášho drahého dedka Milana
OGURČÁKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu
s nami tichú spomienku.
S láskou a vďakou spomína smútiaca rodina a priatelia.

pozvánky

pozvánka

ZA POMOC

19. 10. 2020 o 14.00 – 16.00 h
PRVÉ STRETNUTIE SO SENIORMI

21. 10. 2020 o 14.00 – 16.00 h
DRUHÉ STRETNUTIE SO SENIORMI

Veľká zasadacia miestnosť Mestského úradu,
Štefánikovo nám. 1, Sp. Nová Ves, 2. poschodie
Na stretnutí sa dozviete základy práce
s technológiou, ako využiť mobilný telefón,
ako funguje internet, základy práce s kamerou,
ako sa podeliť o svoje záľuby…
Doneste si so sebou svoj mobilný telefón.
Vstup je bezplatný.
Prihláste sa, prosím, do 16. 10. 2020,
Ing. Júlia Jančurová, tel.: 053/41 52 112,
e‑mail: julia.jancurova@mestosnv.sk
Organizátor: Šedý medveď
Karpatská 18, 811 05 Bratislava, www.sedymedved.
sk, www.dikymoc.sk, sedymedved@sedymedved.sk,
Ing. Martin Michalica, tel.: 0915 795 240
Spišská
Nová Ves
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SO SVÄTOU OMŠOU
za obete horských nešťastí
v Slovenskom raji.
17. 10. 2020 o 11 00 hod.
Symbolický cintorín na Kláštorisku

Horská záchranná
služba

Horská služba
Slovenský raj

Obec
Letanovce

Správa
NP Slovenský raj

október 2020

oznam, inzercia, pozvánka

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, SNV
oznamuje svojim členom, že vzhľadom k nepriaznivému vývoju epidemiologickej situácie na Slovensku
nebudeme v mesiaci október organizovať žiadne spoločné aktivity.
Za porozumenie ďakujeme. Výbor MO JDS

www.spisskanovaves.eu
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drobná inzercia, inzercia
PREDÁM
 Predám záhradku v záhradkárskej oblasti Smiža‑
ny. T.: 0902 426 841.
 Predám Smart Forfour 1.1, benzín, r. v. 2004, STK
a EK platné 7/2022, manuálna 5-st. prevodovka, čier‑
na metalíza, najazdených 168 355 km, výkon motora
55 kW. El. okná, centrálne zamykanie. Nízka spotreba.
Cena 2 350 €. T.: 0902 127 199.
 Predám chladničku s mrazničkou Whirlpool
A++ class, 318 l objem, r. v. 2018. Cena 400 €.
T.: 0944 208 218.

HĽADÁM
 Hľadám prácu ako opatrovateľka a asistentka
pre ZŤP osoby (opatrovateľský kurz i prax mám).
T.: 0948 163 128.

Rôzne
 NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje internet a je
práve nedeľa? Rozbitý displej? Profesionálny
servis PC a kancelárskej techniky u vás doma
24 h/7 dní v týždni za prijateľné ceny. Inštalácia
Windows! Opravy notebookov! Inštalácia a nastavenie WiFi. Obnovenie vašich stratených či
zmazaných dát! Nastavenie internetového pripojenia. SERVISNÁ PREHLIADKA U VÁS ZDARMA! Volajte: 0904 318 235. Poradenstvo zdarma! E‑mail:
doktorpc@fixnet.eu, www.fixnet.eu
 ÚČTOVNÍCTVO * DPH * MZDY * DAŇOVÉ PRIZNANIA. T.: 0905 936 156 * info: www.danemzdy.sk
* slavka.snv@gmail.com
 ZALOŽÍME S. R. O. ZA VÁS. Kompletné založenie, s. r. o. na kľúč * komplet všetky zmeny v s. r. o. *
predaj READY MADE, s. r. o. * zápis dopravcov do OR
* založenie živnosti, atď. TIMID, s. r. o., spoločnostiSRO.sk, Štefánikovo nám. 5 (prízemie za Tatra bankou), SNV. T.: 0948 249 495, www.spolocnostisro.sk
 ALTÁNKY * TERASY * PRÍSTREŠKY NA AUTÁ *
ZÁHRADNÉ CHATY * STRECHY, zariadenia altánkov
* DREVENÉ PODLAHY, atypy…, atď. Pozri foto na
FB - Rusticstyle Artorius * T.: 0948 026 248.
 STAVEBNÉ PRÁCE - REGEC PETER. Prestavba
bytového jadra na kľúč od 3 000 €, zatepľovanie, všetky stavebné práce, montáž teplovzdušných krbov. Rezanie otvorov do panelu do hrúbky 20 cm. Zľavy pri kúpe materiálu až do 20 %.
T.: 0903 373 486.
 Potrebujete PROFI KAMERAMANA alebo FOTOGRAFA na svadbu či oslavu? Desiatky spokojných
zákazníkov, profi kvalita za super cenu. FB Alfavideo. T.: 0944 684 303.
 Ponúkam KOMPLETNÉ STAVEBNÉ PRÁCE:
FB.Rekonstrukcie eu, sro. * www.rekonstrukcie.eu
* T.: 0907 361 171.
 Vykonávame PRESTAVBY KÚPEĽNÍ (bytové
jadrá), rekonštrukcie bytov a domov, všetky vodárenské práce (výmena batérií, WC, radiátorov,
preplach. potrubia), rezanie otvorov do panelu,
montáž sadrokartónu, elektroinštalačné práce.
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.
 OPRAVA – PREDAJ – SERVIS – POŽIČOVŇA
ELEKTR. NÁRADIA zn. BOSCH - HILTI - DEWALT
- MAKITA, a i. / PREDAJŇA - NÁRADIE EXTRA,
Fabiniho 10, SNV (pri žel. stanici - budova
RESA) * široká ponuka elektr. náradia. E‑SHOP:
naradieextra.sk. T.: 0914 333 344.
 „Ste zlatý“ - tak mi hovoria. SLUŽBY PRE DOMÁCNOSŤ * čistenie kobercov, sedačiek, pomníkov
* sťahovanie * 100 % mikrovlnná likvidácia húb,
plesní, červotočov * mikrovlnné sušenie + zdarma
určenie vlhkosti muriva a iné. Viac: www.spisskanovaves.eu/Inzercia/Katalóg firiem. T.: 0904 865 262.
 MASÁŽE, s. r. o. – vyskúšajte aj vy pozitívne
účinky masáží, zbavte sa bolesti, napätia a stresu.
Ponúkame rôzne druhy masáží podľa vlastného
výberu v cene už od 7 € za 30 minút. V ponuke aj
možnosť zakúpenia darčekových poukážok. SNV
* Zimná 102 – 0917 507 854 a * Šafárikovo nám. 3
(sídl. Mier) - 0918 272 005 * www.masazesnv.sk
 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.
 TANEČNÁ ŠKOLA LaDANZA v SNV organizuje: *
večery tanca - dospelí & svadobné páry * tanečné
hry rodič a dieťa 2 - 4 r. * tanec detí a mládeže
4 - 18 r. * vystúpenia na akcie. INFO: 0905 635 792
* LaDanzaSNV@gmail.com * FB: LaDanzaSnv *
Prihlášky: row.sk/gLvlt
 Ak nemáte dostatok času na vašu domácnosť,
radi vám s tým pomôžeme a byt či dom vám upraceme. POUPRATUJEME buď JEDNORAZOVO, PRAVIDELNE, alebo vám spravíme VEĽKÉ GENERÁLNE
UPRATOVANIE. T.: 0911 235 259.
 ŠTUDUJETE A NESTÍHATE? Nechajte to na nás
a naše 8-ročné skúsenosti v oblasti vypracovávania záverečných prác z rôznych oblastí (diplomové, bakalárske, rigorózne práce a pod.). Seriózne,
odborne, diskrétne. E‑mail: alexandra.lesnicka@
gmail.com * T.: 0917 822 571.
 MAĽUJEME interiéry nebytových priestorov
(kancelárie, ambulancie, školy, škôlky, bytové
domy…). Máme dlhoročné skúsenosti. Zameriavame sa na detaily a čistotu prevedenej práce.
T.: 0948 823 223.
 FELICITÁ – pánske a detské holičstvo * oprava dáždnikov * zipsov a žalúzií. Zimná 65, SNV
(oproti veľkému kostolu) * ut – pi 8.00 – 13.30 h.
T.: 0911 981 549.

 JANKA – ponúkame PORADENSTVO A POMOC
v oblasti zdravia, vzťahu a práce * Choroby – ich
príčiny a prevencia * Relax a dobíjanie energie minerálmi a iné: výklad kariet. Objednávky:
0950 606 740.
 PEDIKÚRA * suchá, kombinovaná s peelingom
* pre diabetikov a imobilných * ošetrenie zhrubnutých, problémových, zarastených nechtov *
šponovanie (narovnávanie) * nechtová protetika (náhrada necht. platničky) * masáž * zábal *
peeling. Adresa: SNP 2 (detská poliklinika), SNV.
T.: 0908 986 685.
 HĹBKOVÉ ČISTENIE A TEPOVANIE všetkých
druhov matracov, postelí, kobercov a iných čalúnených nábytkov v 2 fázach. 1. Čistenie do hĺbky
niekoľkých cm na sucho. 2. Čistenie na mokro špeciálnym čistiacim prostriedkom. T.: 0949 353 731.
 DOUČUJEM ANGLICKÝ JAZYK všetky vekové
kategórie, deti od 10 rokov. Pripravujem na maturitu. Konverzačné hodiny. Mám bohaté skúsenosti
s vyučovaním. T.: 0907 585 817.
 ELEKTRO a VODOINŠTALATÉR. 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
 Ponúkame čistenie kobercov, sedačiek,
postelí a upratovacie práce podľa potreby. PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS.
T.: 053/444 01 19, 0903 100 508, 0903 661 891 *
www.upratovaniesnv.sk

OKAMŽITÁ ZÁCHRANA pre váš počítač!
DIAGNOSTIKA ZDARMA
Aj v nedeľu, či sviatok!

POMOC JE TU!
0904 318 235

NEJDE internet?

DO

KT
OR

PC

NEFUNGUJE počítač?
PROBLÉM s programom?

NONSTOP PC SERVIS

30

0904 318 235

WWW.FIXNET.EU
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VYRIEŠENIE VETRANIA
PREVÁDZKY ALEBO
KANCELÁRIE?
CHEŠ MAŤ CELÚ ĽADOVÚ
PLOCHU LEN PRE
SEBA?
CHCEŠ SI S PRIATEĽMI
ZAHRAŤ HOKEJ?
ALEBO
LEN MÁŠ RÁD
PRIESTOR??

NENECHAJ SA RUŠIŤ
A PRENAJMI SI NAŠU
CELOROČNÚ ICE ARÉNKU
www.poracpark.sk / facebook:poracpark

ocmadaras_jesen_ICKO.indd 1

www.spisskanovaves.eu

www.solidcorp.sk
ponúka riešenia pre každú kuchyňu, reštauráciu, bar či
kanceláriu. Cieľ je náročný, ale nie nesplniteľný. Zabezpečiť
teplotnú pohodu kdekoľvek, v reštaurácií pri sporáku, aj
v kancelárií na 20. podlaží. Cieľ splníme. Spoľahnite sa.

17. 9. 2020 14:14:00
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Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:
AUTOVES s.r.o., Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 0903 645 111, 0911 645 111, www.autoves.sk

