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Najúspešnejší športovci 
mesta za rok 2021

Ty nahlásiš, 
my urobíme!

Víkend otvorených 
parkov a záhrad
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mesto plné detí3. 6.

PRIESTOR PRI EVANJELICKOM KOSTOLE
 9.00 - 14.00 Tvorivá dielňa Galérie umelcov Spiša
 10.00 - 14.00 CHILLOUT ZÓNA Klubu mladých a prezentácia stredných škôl
 11.00 Koncert EMILY A JUSTICE
 14.00 SPIŠ DANCE BATTLE - tanečná súťaž
 12.30 - 17.30 Prenosné planetárium ASTRO SHOW (vstup každých 15 minút)
 9.00 - 16.00 Nafukovacie atrakcie

PARK PRED REDUTOU
 9.00 Festival maskotov 

- otvorenie, predstavovanie maskotov a ich privítanie na pódiu
 9.20 Fotografovanie s maskotmi
 9.50 Tárajko a Popletajka: Z rozprávky do rozprávky
 10.30 Prezentácie policajných zložiek (psovodi, policajné vozidlá…)
 11.00 Minidiskotéka a sprievod maskotov s deťmi
 11.20 Prekážková súťaž pre maskotov
 11.40 Vyhlásenie výsledkov súťaže 

O najpopulárnejšieho maskota a dekorácia maskotov
 12.00 BDSKrew - tanečné vystúpenie a tanečná škola
 12.30 Denzz Industry - tanečné vystúpenie a tanečná škola
 12.50 Žrebovanie výhercov súťaže Poznáš svoje mesto?
 13.00 La Danza - tanečné vystúpenie
 13.30 Klauniáda: Teáter Komika: Pśśśśt! Ešte spinká…
 9.00 - 12.00 Prezentácia Hasičského a záchranného zboru

Sprievodné programy:
 9.00 - 15.00 Prezentácia a tvorivé dielne: 

Spišské kultúrne centrum a knižnica 
Správa Národného parku Slovenský raj 
Horská záchranná služba Slovenský raj 
Múzeum Spiša 
Galéria umelcov Spiša 
Nafukovacie atrakcie

  Poznáš svoje mesto? - zábavná súťaž o ceny pre žiakov ZŠ
  „Pozor! Už ide…!“ - klaunská tricyklová  

pouličná klauniáda - Teáter Komika

4. 6. 2022 Košiarny briežok
 10.00 - 15.00 MDD v prírode - podujatie Centra voľného času Sp. Nová Ves 

pre rodiny s deťmi
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DOKÁŽETE ČOKOĽVEK 

ŠPECIÁLNA PONUKA! 

Platí v OBI Spišská Nová Ves od 1. 6. do 30. 6. 2022 
alebo do vypredania zásob. 

Z oceľovej rúrky s priemerom 24 cm, 
textilný poťah (450 g/m²). Kovové kĺby 
a plastové opierky. Ležadlo možno 
sklopiť. Rozmery cca: š 50 x d 150 cm. 
OBI č. 1293877 a i.

BAZÉNOVÉ  
LEŽADLO

32,99

ODPOČINOK NA 
ČERSTVOM VZDUCHU

NOVOOTVORENÁ TERASA
PRIVÍTA A OSVIEŽI KAŽDÉHO

Polož činkuPolož činku
daj si drinkdaj si drink

SLUŠNOSŤ, OTVORENOSŤ, PROFESIONALITA

Od ro
ku 2008

+421 907 898 188

www.lagunareality.sk
info@lagunareality.sk
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Najúspešnejší športovci mesta  
Spišská Nová Ves za rok 2021
Vyhlásenie výsledkov Najúspešnejších špor‑
tovcov mesta Spišská Nová Ves za rok 2021 
sa uskutočnilo 25. apríla t. r. V  podvečer sa 
v  koncertnej sieni Reduty zišlo vedenie mes‑
ta, poslanci Košického samosprávneho kraja, 
mestského zastupiteľstva a  priaznivci športu, 
aby svojím potleskom ocenili tých najúspeš‑
nejších. Primátor mesta Pavol Bečarik a vice‑
primátori Jozef Gonda a Dávid Demečko sa 
chopili tej najdôležitejšej úlohy – oceniť, poďa‑
kovať a popriať víťazom v ich osobnom, profe‑
sionálnom a športovom živote. A tu sú víťazi:

Kategória Zaslúžilí funkcionári, 
tréneri a športovci:
Ing. Jozef Gonda 
Basketbalový klub 04 AC, Spišská Nová Ves
Ladislav Karabin 
Hokejový klub, Spišská Nová Ves
Ján Koňak 
Mestský šachový klub, Spišská Nová Ves
František Šoltés 
Klub orientačného behu, Spišská Nová Ves
Anton Vaľo 
Letecko ‑modelársky klub, Spišská Nová Ves

Kategória Jednotlivci 
– mládež do 19 rokov:
1. miesto: Maroš Janovčík, 

Karate klub IGLOW, Spišská Nová Ves
2. miesto: Timotej Tomala, 
Hokejový klub, Spišská Nová Ves
3. miesto: Marek Šoltés, 
Atletický klub Slávia, Spišská Nová Ves
4. miesto: Lucia Rumančíková, 
Futbalový klub, Spišská Nová Ves
5. miesto: Veronika Pachingerová, 
Športovo ‑strelecký klub Rušňové depo, 
Spišská Nová Ves

Kategória Jednotlivci - dospelí:
1. miesto: Sára Krivdová, 
Karate klub IGLOW, Spišská Nová Ves
2. miesto: Ing. Mgr. Peter Mlynarčík, 
Športovo ‑strelecký klub Rušňové depo, SNV
3. miesto: Tomáš Kamas, 
TJ Tatran, Spišská Nová Ves

Kategória Kolektívy - mládež:
1. miesto: U17 kadetky, Športový klub 
basketbalu dievčat, Spišská Nová Ves
2. miesto: 6. – 7. ŠHT (mladší žiaci), 
Hokejový klub, Spišská Nová Ves
3. miesto: Športovo ‑strelecký klub Rušňo‑
vé depo, Spišská Nová Ves

Kategória Kolektívy - dospelí:
1. miesto: Basketbalový klub 04 AC LB, SNV

Kategória Talent roka:
Gabriel Olejník, 
Hokejový klub, Spišská Nová Ves
Marek Krivda, 
Karate klub IGLOW, Spišská Nová Ves
Marek Hamrák, 
Futbalový klub, Spišská Nová Ves

Kategória Tréner roka:
PaedDr. Jaroslav Javorský, 
Karate klub IGLOW, Spišská Nová Ves

Kategória Osobitná cena 
primátora:
Ing. arch. António Higino Barbosa 
Monteiro da Cruz,  
Športový klub basketbalu dievčat,  
Spišská Nová Ves

Slávnostnú atmosféru ocenenia podčiarkli 
umelecké vystúpenia žiakov a  učiteľov Zá‑
kladnej umeleckej školy Spišská Nová Ves 
a moderátorské slovo Zuzany Kleinovej a Lu‑
káša Frankoviča.

Všetkým oceneným prajeme v roku 2022 špor‑
tové víťazstvá a osobné úspechy.

 z Edita Gondová

 z red



4 SPRAVODAJSTVO www.spisskanovaves.eu

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Schválenou 1. zmenou sa rozpočet mesta zvýši o 2 951 986 € na čiastku 44 439 764 €. Cena mesta bude udelená 
4 laureátom: Jánovi Koťuhovi, Jozefovi Danielovi, Jozefovi Parovi a Stanislavovi Susovi. Športové kluby získali ďalších 
45-tis. eur. Do funkcie náčelníka mestskej polície bol vymenovaný Ľubomír Chroust. Mesto predáva objekt bývalej 
MŠ na Hviezdoslavovej ul. Na obnovu objektu domova dôchodcov môže verejnosť prispieť už aj prostredníctvom 
transparentného účtu bez nutnosti uzatvárať darovaciu zmluvu.

Poslanci sa 28. apríla stretli na 25. zasadnutí 
mestského zastupiteľstva. V  úvode schválili 
doplnenie programu rokovania o Návrh na vy‑
hlásenie dobrovoľnej zbierky v súvislosti so si‑
tuáciou v domove dôchodcov.

Mládežnícky parlament
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie infor‑
máciu o založení a o náplni činnosti Mládežníc‑
keho parlamentu mesta Sp. Nová Ves.
Občianske združenie je oficiálne registrované 
Ministerstvom vnútra SR od 29.  3.  2022. Jeho 
hlavným cieľom je zastupovať mladých ľudí 
a  ich záujmy a  potreby na území mesta. Viac 
o jeho činnosti sa dočítate v júlovom Ičku.

Záverečný účet
Minuloročný rozpočet mesta bol schválený 
v objeme 38 399 545 €. Následne bol štyrmi 
zmenami a zapojením finančných prostriedkov 
ŠR, EÚ a darov navýšený na 45 701 094 €.
Výrazný rast výdavkov zaznamenali investície, 
nárast oproti roku 2020 predstavoval čiast‑
ku  4 404 tis. €. Kapitálové výdavky smerovali 
do rekonštrukcií športovísk, tepelného hospo‑
dárstva, chodníkov, viac fin. prostriedkov sa 
použilo na projektové dokumentácie k pripra‑
vovaným akciám a projektom.
Suma dlhu mesta (bez dlhu ŠFRB) do‑
siahla 20,66  % skutočných bežných príjmov 
predchádzajúceho roka, ktoré boli vo výške 
35 701 866,97 €. V  prepočte na jedného oby‑
vateľa mesta sa dlh (vrátane úveru zo ŠFRB) 
zvýšil na 213 €.

1. zmena rozpočtu
Schválenou 1. zmenou sa rozpočet mesta 
na rok 2022 zvýši o  2 951 986 € na čiastku 
44 439 764 €.
Kapitálové výdavky sa zvýšili o 1 617 476 €. 
Z  navýšenia sa plánujú financovať najmä 
tieto investičné akcie:

 z rekonštrukcia detských ihrísk, verejného 
osvetlenia, rozvodov tepla (371 601 €),

 z rekonštrukcia miestnych komunikácií, 
parkovísk, chodníkov a výstavba cyklotrás 
(769 495 €), realizácia projektov Ekologicky 
a bezpečne (40 000 €), Obnova zdravotného 
strediska sídl. Západ (50 000 €), Revitali‑
zácia vnútrobloku sídl. Východ (28 000 €), 
rekonštrukcia ZUŠ (73 000 €),

 z rekonštrukcia zimného štadióna, športové‑
ho komplexu, atletického štadióna a realizá‑
ciu vyhliadkovej veže (457 000 €),

 z kapitálový príspevok pre STEZ (107 000 €).

Hospodárenie obchodných 
spoločností
Spoločnosť EMKOBEL, a. s., zaznamenala v mi‑
nulom roku zníženie predaja teplej úžitkovej vody 

v porovnaní s rokom 2020 o 9 109 m3, pričom do‑
kázala vytvoriť použiteľný zisk vo výške 67 939 €.
Spoločnosť Lesy mesta Spišská Nová 
Ves, s. r. o., ukončila rok 2021 so ziskom 189 € po 
zdanení. Hospodársky výsledok pred zdanením 
bol 9 053 €, pričom celkové výnosy spoločnos‑
ti v uvedenom roku boli 2 067 226 € a náklady 
2 056 143 €. Pod hospodársky výsledok sa pod‑
písala hlavne situácia s COVID‑19, nestabilný trh 
s drevom (veľké nárasty a prepady cien dreva 
v priebehu roka), nedostatok kvalitnej drevnej 
hmoty na trhu, zníženie celkovej ročnej výšky 
ťažby a pokračujúca diverzifikácia výroby a tr‑
žieb spoločnosti.
Spoločnosť BIC Spišská Nová Ves,  s.  r.  o., je 
v prevažnej časti výrobcom a vysielateľom te‑
levízneho vysielania programovej služby TV Re‑
duta. Zároveň je členom združenia právnických 
osôb Podnikateľský inkubátor Spišská Nová 
Ves. Spoločnosť vykázala v účtovníctve v roku 
2021 zisk vo výške 374,87 €, po zúčtovaní dane 
z príjmov právnických osôb 203,79 €. TV Redu‑
ta v roku 2021 odvysielala 253 premiér Aktualít 
a 52 premiér Minút týždňa. Denne sa aktualizo‑
val videotext a webová stránka www.snv.sk. Do 
vysielania boli zaradené aj nové monotematic‑
ké relácie mesta Zabudnuté miesta a televízia 
začala vyrábať taktiež reláciu Významní ľudia 
mesta. Zároveň produkovala reláciu Farky v Re‑
dute pre mladých divákov, kde sa prezentujú 
úspešní Spišiaci.
Spoločnosť MEPOS SNV, s. r. o., r., s. p., ukonči‑
la rok 2021 so ziskom pred zdanením v hodnote 
93 215,81 €. Medzi svoje služby počas roka prida‑
la zriadenie testovacieho miesta na ochorenie 
COVID‑19. Počas celoplošných testovaní zabez‑
pečovala testovanie obyvateľov pre 26  okoli‑
tých obcí. Od 1. 5. 2021 spoločnosť prevzala do 
nájmu od mesta Sp. Nová Ves Regionálne cen‑
trum zhodnocovania biologicky rozložiteľných 
odpadov. S  prevádzkovaním kompostárne sú‑
časne začala so zberom zeleného BIO odpadu 
pre mestá Sp. Nová Ves, Levoča, Sp. Podhradie, 
Dobšiná a  ďalšie obce združenia SEZO ‑SPIŠ. 
Následne po zakúpení potrebnej technológie 
a  zabezpečení potrebných povolení spustila 
zber a  zhodnotenie kuchynského BIO odpadu 
pre mesto a ďalšie právnické subjekty. Spoloč‑
nosť zároveň podporuje aj šport v meste. „Na 
základe zmlúv o reklame sme v roku 2021 vyplatili 
futbalovému klubu sumu 5-tisíc € a hokejovému 
klubu sumu 10 440 €. Tieto platby pokračujú aj 
v  roku 2022. S  hokejovým klubom je uzatvore-
ná zmluva na 3 480 € mesačne, ktorá skončila 
v  apríli a  s  futbalovým klubom zmluva v  sume 
tisíc eur mesačne, ktorá končí koncom júna,“ 
uviedol riaditeľ spoločnosti Tomáš Hamráček.
V  roku 2021 spoločnosť obstarala investičný 
majetok v  hodnote 299 233,85 €. Aktuálne má 
vo vlastníctve 10 vozidiel a  jedno pásové rý‑

padlo a  ďalších 9 vozidiel v  nájme od mesta. 
K 31. 12. 2021 zamestnávala 57 osôb.

Cena mesta
Mesto Spišská Nová Ves v snahe oceniť aktivitu, 
pravidelnú činnosť, pomoc pri výstavbe, zveľa‑
ďovaní a reprezentácii mesta udeľuje raz ročne 
Cenu mesta Spišská Nová Ves. Mestské zastu‑
piteľstvo schválilo udeliť ocenenie Jánovi Ko‑
ťuhovi, Jozefovi Danielovi, Jozefovi Parovi 
a Stanislavovi Susovi.

Dodatky k VZN
Z dôvodu zvýšenia finančného pásma pre ná‑
kup potravín v  školských jedálňach a  potreby 
doplnenia podmienok oslobodenia od platenia 
príspevkov bol schválený Dodatok č. 1 k VZN 
č. 3/2021 o určení výšky príspevkov v ško‑
lách a školských zariadeniach.
Finančné pásma určujú rozpätie nákladov na 
nákup potravín na jedno jedlo podľa vekových 
kategórií stravníkov a  materiálno ‑spotrebné 
normy a  receptúry pre školské stravovanie. 
V praxi to znamená navýšenie úhrady rodi‑
ča na 1 jedlo. Napr. rodič dieťaťa na 1. stup‑
ni ZŠ zaplatí viac o 0,13 €/1 jedlo (zvýšenie 
z  0,28 na 0,41 €). Pričom 1 jedlo stojí 1,71 € 
(1,21 € cena potravín + 0,50 € réžia, štát pri‑
spieva 1,30 €, rodič 0,41 €). Schválený doda‑
tok rieši aj situáciu vzniknutú v súvislosti s prí‑
chodom detí z Ukrajiny, ktoré sa zaraďujú do 
výchovno ‑vzdelávacieho procesu.
Schválený bol tiež Dodatok č.  5 k  VZN 
č. 2/2016. Zvyšuje sa ním sadzba dane za uží‑
vanie verejného priestranstva pre konanie Spiš‑
ského trhu a Vianočného trhu o cca 12 % (s vý‑
nimkou predajných zariadení s potravinárskym 
a spotrebným tovarom nad 6 bežných metrov 
a pohostinskej činnosti nad 10 bežných metrov).

Dotácie pre športové kluby
V  rámci 1. zmeny rozpočtu boli navýšené fi‑
nančné prostriedky na transfery pre športo‑
vé kluby o sumu 45‑tis. €. Na základe návrhu 
komisie športu mestské zastupiteľstvo schválilo 
poskytnutie dotácií pre športové kluby:
1. Hokejový klub SNV 18 593 €
2. Futbalový klub SNV 9 939 €
3. BK 04 AL LB 9 632 €
4. ŠK basketbalu dievčat 2 940 €
5. FbC Young Arrows SNV 1 655 €
6. ŠK FbK Kométa SNV 1 604 €
7. Hockey club SNV (ženy) 637 €

Vyradenie neupotrebiteľného 
majetku
Schválené bolo vyradenie neupotrebiteľného 
majetku v správe ZŠ Z. Nejedlého v celkovej 
obstarávacej hodnote 44 787,33 €. Ide o ma‑
jetok opotrebovaný, nefunkčný, príp. zastaraný, 
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KYPri príležitosti Dňa vtákov Správa Národ‑
ného parku Slovenský raj pripravila pre 
deti základných škôl množstvo zaujíma‑
vých aktivít. Zamerané boli na hniezdenie 
či výrobu vtáčích búdok. Pozrieť si mohli 
aj ošetrovňu pre hendikepované živočíchy. 
Zároveň boli pre deti pripravené rôzne en‑
vironmentálne hry. Veľkou atrakciou bola 
ukážka dravcov, ktorých priniesli sokoliari 
majstra Vagana zo Starej Ľubovne.

Múzeum Spiša pripravilo 4. – 8. 4. pre deti 
materských a základných škôl veľkonoč‑
né tvorivé dielne zamerané na zdobenie 
veľkonočných vajíčok. Spojené boli s pred‑
náškou o  veľkonočných zvykoch a  tradí‑
ciách. Súčasťou podujatia bola aj výstava 
kraslíc a predstavenie rôznych techník ich 
zdobenia.

Odstránením bariér na moste pri Lidli sa 
6. 4. cestná premávka v tejto časti vrá‑
tila do pôvodného stavu. Znamená to 
teda, že križovatka na Ul. Za šestnást‑
kou je opätovne obojsmerná. Mnoho vo‑
dičov sa však mýli, keďže na odbočovanie 
vľavo aj vpravo počas obmedzenia pre‑
mávky využívali oba jazdné pruhy a väč‑
šina z nich jazdí po pamäti. PRI JAZDE JE 
VŠAK POTREBNÉ RIADIŤ SA ZVISLÝM 
DOPRAVNÝM ZNAČENÍM.

V  Galérii umelcov Spiša 6.  4. sprístupni‑
li výstavu výtvarných diel pedagógov 
a osobností kultúry výtvarne pôsobiacich 
na Spiši pod názvom Učitelia a dejatelia. 

Brány Spišského hradu sa pre verej‑
nosť otvorili 14.  4. na Zelený štvrtok. 
Úplnou novinkou bude využitie hradných 
obranných veží dolného nádvoria. V jednej 
z  nich je prvýkrát inštalovaná mučiareň 
a zároveň je aj po prvýkrát sprístupnená 
verejnosti. Novinkou tohtoročnej sezóny 
sú tiež gastro zážitky.

Evanjelickí veriaci slávili tohtoročné 
veľkonočné sviatky už vo vynovenom 
kostole. Jeho renovácia spolu s  pande‑
mickými prestávkami trvala 2  roky. Naj‑
zložitejšou časťou boli najmä práce na 
omietkach na prízemí. Vymenená bola 
strecha a odliate mnohé prvky, ktoré zdo‑
bia kostol. V  severovýchodnej časti kos‑
tola na mieste bývalej sakristie pribudlo 
nové sociálne zázemie. Pod schodiskom 
by malo pribudnúť ďalšie, aktuálne sa už 
pracuje na jeho statickom posudku.

Spišskonovoveská kapela Smola a hrušky 
oslavuje svoje 25. výročie špeciálnym 
akustickým turné, ktoré odštartovalo 
22.  4. vystúpením v  Koncertnej sieni Re‑
duty.

Slovenský raj dostal k  100. výročiu 
svojho názvu vlastnú hymnu. Pieseň 

ktorý už nie je vhodný na ďalšie používanie.

Náčelník MsP
Z funkcie náčelníka Mestskej polície Sp. Nová 
ves bol s  účinnosťou od 1.  5.  2022 odvolaný 
Marcel Garčár a na jeho miesto bol vymeno‑
vaný Ľubomír Chroust. Viac sa dočítate v sa‑
mostatnom článku na str. 8.

Správa o výsledkoch kontroly
Ukončené boli 2 následné finančné kontroly 
dodržiavania všeobecne záväzných práv‑
nych predpisov:

 z pri vyrubení a výbere miestnej dane za 
psa za roky 2019 – 2021,

 z v oblasti poskytnutia a použitia účelovej 
dotácie z rozpočtu mesta vybraným prijí‑
mateľom za rok 2021.

Obidve kontroly boli ukončené bez kontrol‑
ných zistení.

Vysporiadanie vzťahov 
k nehnuteľnostiam, predaj 
objektu bývalej MŠ na 
Hviezdoslavovej ul.
Okrem iného poslanci rozhodovali o  predaji 
pozemkov z  dôvodu hodného osobitného 
zreteľa. Jednalo sa o  pozemok zabezpeču‑
júci jediný možný prístup k nehnuteľnostiam 
žiadateľa, ďalej  pozemok zastavaný stavbou 
a tvoriaci dvor.
Formou priameho predaja bol schválený 
predaj pozemkov zastavaných trafostanicami 
a  ich príslušenstvom v  prospech spoločnosti 
Východoslovenská distribučná, a. s.
Mestské zastupiteľstvo schválilo predaj ob‑
jektu bývalej MŠ na Hviezdoslavovej ul. 
spolu s  pozemkom s  celkovou výmerou 
589 m2 prostredníctvom obchodnej ve‑
rejnej súťaže. Keďže ide o nehnuteľnosť na‑
chádzajúcu sa blízko centra mesta, na návrh 
poslanca Adnana Akrama poslanci schválili 
jej predaj za najmenej 250‑tis. €. Pričom časť 
dvora predmetnej stavby bola odčlenená 
na ďalší budúci predaj ako samostatného 
stavebného pozemku.
V  prípade 3 žiadostí mestské zastupiteľstvo 
schválilo uzatvorenie zmlúv o  zriadení 
vecného bremena, a to za účelom realizácie 
týchto stavieb:

 z dodatočnej montáže loggií na bytovom 
dome na Javorovej ul. 5, 6,

 z uloženie, prevádzku a údržbu podzemné‑
ho elektrického vedenia a jeho príslušen‑
stva pri garážach na Brezovej ul.,

 z dopravného napojenia pre IBV Kamenný 
obrázok I.

Vyhlásenie dobrovoľnej zbierky
Za účelom obnovy objektu domova dô‑
chodcov a  odstránenia následkov spôsobe‑
ných požiarom poslanci schválili vyhlásenie 
dobrovoľnej zbierky formou zriadenia trans‑
parentného účtu. Ten pribudol k existujúcemu 
darovaciemu účtu, ktorý je využívaný na daro‑
vanie prostredníctvom darovacej zmluvy.
Finančné prostriedky je tak po novom možné 
poukázať bez potreby uzatvárania darovacej 
zmluvy na transparentný účet číslo (IBAN): 
SK23 0200 0000 0045 9420 9757.

Interpelácie
V rámci posledného bodu rokovania poslanec 
Valter Retter poďakoval vedeniu mesta za 
ochotu zameniť pozemky pri ZŠ a MŠ na Lipo‑
vej ul., kde sa už začala budovať autobusová 
zastávka, ktorá prispeje k  zvýšeniu bezpeč‑
nosti detí v tejto lokalite.
Poslanec Adnan Akram upozornil na viacero 
podnetov súvisiacich s prísnymi podmienkami 
na dokladovanie pri uplatňovaní nároku na zní‑
ženie alebo odpustenie poplatku za komunálne 
odpady pre občanov, ktorí bývajú mimo územie 
mesta. „Urobil som krátky prieskum v  piatich 
mestách na Slovensku a musím skonštatovať, že 
podmienky sú viac -menej rovnaké ako u nás. Ne-
znamená to však, že by sme s tým nemohli niečo 
urobiť,“ skonštatoval počas rokovania.
Ďalej poslanec Tomáš Cehlár poukázal na 
problém s verejným osvetlením a  informoval 
sa, aké kroky v tomto smere vyvíja mesto. Pri‑
mátor mesta P. Bečarik v tejto súvislosti uvie‑
dol, že má prebehnúť rokovanie so spoločnos‑
ťou, ktorá spravuje verejné osvetlenie. O jeho 
výsledku bude vedenie mesta informovať.

Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hla‑
sovanie poslancov, zvukový záznam nájdete na 
www.spisskanovaves.eu  – Hľadám info  – 
Samospráva – MsZ.  z Edita Gondová

Mesto Spišská Nová Ves na základe ust. § 281 až 288 obchodného  
zákonníka oznamuje, že mieni formou obchodnej verejnej súťaže predať 
nehnuteľnosti nachádzajúce sa na Hviezdoslavovej ulici, Sp. Nová Ves, a to:

 z stavbu súp. č. 465, postavenú na pozemku par. č. KN ‑C 1949/1, k. ú. SNV,
 z geometrickým plánom č. 30/2022, úradne overeným Okresným úradom Spiš‑

ská Nová Ves, katastrálny odbor, dňa 11. 4. 2022 pod č. 229/2022, novovytvorené 
pozemky par. č. KN ‑C 1949/1 (zast. pl.) s výmerou 392 m2 a KN ‑C 1950/2 (zast. pl.) 
s výmerou 197 m2, z pozemkov par. č. KN ‑C 1949 a KN ‑C 1950, k. ú. SNV,

za kúpnu cenu minimálne 250 000,00 €.
Lehota na predkladanie návrhov kúpnych zmlúv je do 13.00 hod. dňa 18. 7. 2022 výlučne 
do podateľne Mestského úradu, Štefánikovo nám. 1, 052 01 Spišská Nová Ves.
Ostatné podmienky obchodnej verejnej súťaže sú uverejnené na úradnej tabuli mes‑
ta Spišská Nová Ves situovanej pred radnicou mesta a na internetovej stránke mesta  
https://www.spisskanovaves.eu/hladam ‑info/majetok ‑mesta/aktualna ‑ponuka.

 z Ing. Pavol Bečarik, primátor mesta
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Smola a Hrušky Jozef Spoko Kramár. 

Svetový Deň Zeme si 22. 4. pripomenuli 
aj lesníci. Na lesnícko ‑náučnom chodníku 
Diana privítali viac ako stovku detí z ma‑
terských a základných škôl, ktorým poroz‑
právali, ako les žije a ako ho môžeme chrá‑
niť. Zamestnanci Lesov mesta Sp. Nová 
Ves vyčistili lokality najviac navštevované 
ľuďmi a tiež okolie cesty z Nov. Huty sme‑
rom na Hnilčík a  Grajnár, kde vyzbierali 
tony odpadu. Tunajší včelári zas deťom 
hovorili o živote včiel.

V priestoroch Multicentra bola 22. 4. sláv‑
nostne otvorená zmodernizovaná Ban‑
ská múzejná expozícia. Doplnená bola 
o  nové moderné digitálne technológie, 
ako napr. interaktívnu banskú mapu, vir‑
tuálnu prehliadku banských obcí na Spiši 
či mobilnú aplikáciu pre turistov.

Poslanci Košického samosprávneho kraja 
na svojom zasadnutí 25.  4. schválili do‑
táciu 100‑tis. € na práce spojené s od‑
stránením škôd po požiari tunajšieho 
domova dôchodcov. Ďalších 200‑tis. € 
vyčlenil zo svojej rezervy predseda vlá‑
dy Eduard Heger,  ktorého na pôde mes‑
ta v  tento deň privítal primátor Pavol 
Bečarik. Zároveň sa premiér počas svojej 
návštevy osobne stretol s  dôchodcami 
dočasne ubytovanými v zariadení MV SR 
na Prednej Hute.

Pod Tomášovským výhľadom v  Sloven‑
skom raji objavili 26.  4. bezvládne telo 
muža. Nachádzalo sa mimo značeného 
turistického chodníka pod exponovaným 
terénom. Z  Horskej záchrannej služby in‑
formovali, že mŕtvolu spozoroval na úbočí 
počas kontroly a  prehliadky terénu prís‑
lušník tamojšieho oblastného strediska. 
Najpravdepodobnejšou príčinou mužovho 
úmrtia bol podľa HZS pád. Ďalšími okol‑
nosťami nehody sa ďalej bude zaoberať 
polícia.

Príspevok za ubytovanie osôb s udele‑
ným štatútom dočasného útočiska majú 
ubytovateľom vyplácať samosprávy, a  to 
z  prostriedkov poukázaných z  Minister‑
stva vnútra SR. V Sp. Novej Vsi požiadalo 
o tento príspevok 33 žiadateľov. Žiadosti 
sa týkali 132 odídencov a celková suma po‑
žadovaná na uplatnenie príspevku pred‑
stavuje viac ako 14‑tisíc eur.

Spisovateľ Jozef Banáš 26. 4. v Koncertnej 
sieni Reduty predstavil čitateľom svoj naj‑
novší motivačný román pod názvom Som 
Baťa, dokážem to. Vďaka Knižnici pre ne‑
vidiacich M. Hrebendu v Levoči môžu toto 
dielo spoznať aj zrakovo hendikepovaní 
ľudia, a to vďaka 22‑hodinovej audio verzii 
románu v podaní Jozefa Lapšanského.

Revitalizácia areálu SPŠ technickej
V Strednej priemyselnej škole technickej v lete plánujú začať s realizáciou 
vodozádržných opatrení. Pribudne tu vegetačná strecha a na nádvorí 
vznikne zelená oddychová zóna. Celkové náklady na realizáciu projektu 
si vyžiadajú 1,038 mil. eur.

S obnovou poškodenej krajiny v Košickom kraji 
aj tento rok pomáha Program obnovy krajiny. 
Košický samosprávny kraj vďaka nemu od 
roku 2018 realizuje vodozádržné opatrenia na 
zlepšenie klímy v obciach a mestách. V tomto 
roku plánuje zrealizovať niekoľko projektov. 
Jedným z  nich je aj realizácia vodozádrž‑
ných opatrení na Strednej priemyselnej 
škole technickej v našom meste, kde vznik‑
ne pilotná vegetačná strecha s  rozlohou 
2 270 m2. Zároveň bude upravené nádvorie 
medzi historickou budovou, telocvičňou a je‑
dálňou, ktoré v  minulosti slúžilo na oddych 
počas prestávok. Asfaltové plochy v areáli 
nahradia zelené a  pribudnú tiež retenč‑
né nádoby na zachytenie dažďovej vody zo 
strechy, dažďové záhrady či jazierka. „Škola 
realizáciou projektu vytvorí kvalitné prostredie 
pre oddych a  relax študentov počas vyučova-

cieho dňa a zároveň prispeje k ich vzdelávaniu 
v  oblasti ochrany životného prostredia,“ vy‑
svetlil riaditeľ školy Ladislav Ruttkay.
V  súčasnosti prebieha verejné obstarávanie 
na zhotoviteľa a  s  realizáciou projektu by 
sa malo začať už toto leto. „Doba realizácie 
je stanovená na 270 dní a projekt by mal byť 
ukončený ku koncu budúceho roka,“ informo‑
val ďalej L. Ruttkay.
Celkové náklady na realizáciu projektu boli 
vyčíslené na 1 038 436,80 €. Náklady na 
stavebnú časť projektu predstavujú sumu 
853 002,06 €. Financované sú z Kohézneho 
fondu EÚ a Štátneho rozpočtu SR v podiele 
90  %, čo predstavuje čiastku 810 351,96 €. 
Ostatná časť bude financovaná z  vlastných 
zdrojov Košického samosprávneho kraja.

 z Edita Gondová

Deň Zeme sme oslávili rekordom
Ľudia po celom svete si každoročne 22. 4. pri‑
pomínajú Deň Zeme. Pri tejto príležitosti v na‑
šom meste prebiehal 2. ročník dobrovoľníckej 
akcie Deň Zeme ‑ Upracme si mesto. Podu‑
jatie sa konalo v rámci celoslovenského podu‑
jatia Upracme Slovensko. Pre mesto Spišská 
Nová Ves udelil záštitu nad týmto podujatím 
minister životného prostredia Ján Budaj.
Do upratovania vo všetkých častiach mes‑
ta boli zapojení najmä žiaci základných 
a  stredných škôl, ale aj lesníci a  pracovníci 
mestských lesov. Mladší žiaci a škôlkari hra‑
bali lístie v  areáloch škôl a  ich okolí, starší 
odstraňovali čierne skládky a dlhodobo zne‑
čistené a problémové lokality. Spolu sa do 
tejto akcie zapojilo až 4 643 účastníkov, 
čím sa nám podarilo dosiahnuť slovenský 
rekord v  najväčšom upratovaní mesta. 

Spoločnými silami vyzbierali až 8,96 ton 
komunálneho odpadu a 6,88 ton BIO od‑
padu. „Takýto rekord na Slovensku ešte nebol 
evidovaný. Ide aj o aktivitu, ktorou sa najmä 
mladšie deti učia neznečisťovať prírodu a vi-
dia, koľko námahy stojí opäť ju dať do poriad-
ku,” uviedol pri tejto príležitosti Igor Svítok 
z Knihy slovenských rekordov.
Podujatie v popoludňajších hodinách v priesto‑
re pred Redutou zavŕšil pestrý program. Na  
deti aj dospelých čakala prezentácia zbe‑
rovej a komunálnej upratovacej techniky, 
množstvo hier a súťaže s environmentál‑
nou tematikou. Našich najmenších prišiel 
pozdraviť Tárajko a  Popletajka či rôzne  
rozprávkové postavičky a nechýbala kúzel‑
nícka a bruchovravecká show.

 z Edita Gondová
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27. 4. konalo slávnostné otvorenie cowor‑
kingového centra Unity pre študentov 
zo Sp. Novej Vsi. Viac informácií bude zve‑
rejnených v júlovom Ičku.

V  uliciach po celom Slovensku prebiehal 
28.  4. už 26. ročník verejno ‑prospešnej 
zbierky pod názvom Deň narcisov. Sym‑
bol žltého kvietka pripínali dobrovoľníci 
a skauti. V uliciach mesta sa pohybovali aj 
škôlkari z MŠ na Komenského ul., ktorá je 
už od r. 2003 súčasťou zbierky a ako jediná 
z predškolských zariadení v Sp. Novej Vsi 
má na to licenciu.

Po dvoch rokoch nútenej prestávky súvi‑
siacej s pandémiou sa 29. 4. v Koncertnej 
sieni Reduty konal už 25. ročník Plesu 
Spišiakov spojený s  5. ročníkom Ple‑
su Košičanov. Výťažok z neho vo výške 
1 550 € bol venovaný na opravu tunajšieho 
domova dôchodcov.

Centrum mesta ožilo 30. 4. tancom, hud‑
bou a  skvelou náladou. Klub mladých 
a  Centrum voľného času Adam v  spolu‑
práci s tanečnou skupinou Denzz Industry 
a OZ Mladí ľudia a život pripravili už 3. roč‑
ník podujatia pod názvom Deň tanca so 
zaujímavým programom. V  rámci neho 
mohli záujemcovia absolvovať tanečné 
workshopy. Na pódiu sa vystriedalo nie‑
koľko tanečných zoskupení od začiatoč‑
níkov až po skúsených tanečníkov. Pre di‑
vákov bola k dispozícii aj oddychová zóna. 
Podujatie ukončil exhibičný battle.

V okrese Sp. Nová Ves končia 2 z 3 dia‑
betologických ambulancií. Jedna lekár‑
ka ukončila svoju činnosť 30. 4. z vážnych 
zdravotných dôvodov. Dvere druhej sa 
definitívne zatvoria 30. 6. Hrozilo tak, že 
tisícky pacientov ostanú bez špecialistu. 
Košický samosprávny kraj, ktorý je zria‑
ďovateľom diabetologických ambulancií, 
preto hľadal riešenie s  diabetológmi zo 
Spiša a  z  Gemera i  so zdravotnými pois‑
ťovňami. Podarilo sa mu nájsť nástupcu 
a  v  súčasnosti už realizuje všetky po‑
trebné administratívne kroky smerujúce 
k otvoreniu novej ambulancie. Nová dia‑
betologička by mala ordinovať v  polik‑
linike za Hornádom po splnení všetkých 
zákonom stanovených podmienok pre vy‑
danie povolenia na prevádzku. Oddelenie 
zdravotníctva KSK verí, že sa to podarí už 
v priebehu júna 2022.

Okresná organizácia Jednoty dôchod‑
cov Slovenska, laureát Ceny primátora 
mesta Sp. Nová Ves, 3.  5. na XI. okres‑
nom sneme potvrdil do funkcie predsedu 
Ing.  Štefana Handžáka, podpredsedníčku 
Mgr. Jolanu Prochotskú, tajomníčku Danu 
Rosovú, hospodárku Zuzanu Barilovú 
a  predsedníčku revíznej komisie Blaženu 

Novovešťanka oslávila 
v zdraví sto rokov
Spišskonovovešťanka Juliana Hönischová 
oslávila 100 rokov. Prvú šoférku automobi‑
lu v  našom meste a  dlhoročnú pracovníčku 
jazdeckého oddielu privítal v  obradnej sále 
radnice primátor mesta Pavol Bečarik. Pani 
Juliana je stále aktívna, so svojimi blízkymi 
komunikuje na sociálnych sieťach a medzi jej 
hobby patrí lúštenie krížoviek. Medzi gratu‑
lantmi na radnici nechýbala ani jej vnučka, 
operná speváčka Ester Pavlů, ktorá ju pri tej‑
to príležitosti potešila áriou. „Som nesmierne 
rád, že som mohol jubilantke zablahoželať 
k  tak krásnemu veku, ktorý prežíva v  kruhu 
milujúcej rodiny a hlavne v zdraví. Jej doterajší 
život je pre nás všetkých vzorom a motiváciou 
a k storočnici jej prajem ešte veľa lásky, zdravia 
a pohody. Rovnako všetkým seniorom, ktorí sa 
v  našom meste dožívajú tak krásneho veku,“ 
uviedol primá‑
tor P. Bečarik.

Juliana Höni‑
schová sa na‑
rodila v  apríli 
1922. Po ukon‑
čení strednej 
ekonomickej 
školy sa v roku 
1948 vydala 
za Ing.  Vikto‑
ra Hönischa 
v  Komárne. 
Jej manžel bol 
ako profesor 
na SPTŠ pre‑
ložený do Mi‑

chaloviec a neskôr na jeho vlastnú žiadosť na 
SPTŠ do Spišskej Novej Vsi, kde rodina zostala 
až dodnes. Pani Hönischová bola zamestna‑
ná ako riaditeľka v detskom domove v Novo‑
veskej Hute. Neskôr nastúpila ako účtovníčka 
na Poľnohospodárske odborné učilište v SNV, 
kde pracovala až do dôchodku. Za jej prácu 
bola viackrát ocenená. Okrem tejto práce 
bola tiež hospodárkou pre Jazdecký oddiel 
TJ Slávia v SNV, ktorý založil jej manžel a vie‑
dol ho ako predseda až do svojej smrti. Pani 
Hönischová pracovala pre jazdecký oddiel až 
do svojich 80. rokov. S manželom sa venovali 
aj iným športom, napr. lyžovaniu. Zmyslom 
jej života v  súčasnosti sú jej tri dcéry s  ro‑
dinami. Teší sa z úspechov svojich 7 vnúčat 
a 13 pravnúčat.

 z Tomáš Repčiak

Náš kalendár je opäť najkrajší 
na Slovensku
Spišskonovoveský kalendár Premeny v čase vyhral 1. miesto v kategórii 
miest na 30. ročníku prestížnej súťaže Najkrajší kalendár Slovenska.

Mesto Sp. Nová Ves po 2‑ročnej prestávke 
tento rok opäť prihlásilo kalendár Premeny 
v čase do prestížnej súťaže slovenskej kalen‑
dárovej tvorby s názvom Najkrajší kalendár 
Slovenska. Súťaž organizuje Klub fotopubli‑
cistov Slovenského syndikátu novinárov. Jej 
cieľom je spoločenské zvýraznenie a  pro‑
pagovanie tohto významného kultúrno‑
‑spoločenského, informačne a  výtvarne 
hodnotného produktu. Zároveň tiež prispieť 
k  zvyšovaniu estetickej úrovne kalendárov 
vytvorených, predávaných alebo šírených na 
Slovensku, aby boli rovnocenné úrovni pro‑
duktov vychádzajúcich v  členských štátoch 
Európskej únie. Prihlásené diela hodnotí od‑
borná porota, ktorá posudzuje vizuálnu úro‑
veň exponátov aktuálneho roka, so zreteľom 

na ich kvalitu, grafické riešenie, kvalitu foto‑
grafie, polygrafickú úroveň, použitý materiál 
(papier a pod.).

V Banskej Bystrici prebiehalo 27. 4. vyhláse‑
nie výsledkov súťaže spojené s  vernisážou 
putovnej výstavy víťazných prác. V kategórii 
miest bol náš posledný kalendár Premeny 
v čase v kategórii miest vyhlásený za Naj‑
krajší na Slovensku. Dohromady kalen‑
dáre Sp. Novej Vsi na tejto súťaži vyhrali 
už desať prvých miest a  jeden kalendár 
sa umiestnil na striebornej priečke. Mô‑
žeme sa tak radiť medzi lídrov v tvorbe naj‑
krajších mestských kalendárov na Slovensku.

 z Edita Gondová
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prácu III. stupňom JDS: Danu Rosovú, Má‑
riu Kalafutovú ZO JDS Markušovce a Ruže‑
nu Solákovú ZO JDS Kolinovce. 

Hasiči, policajti a horskí záchranári ab‑
solvovali 3‑dňový výcvik spolu so svo‑
jimi psími kolegami, ktorého výsledkom 
má byť koordinovaná záchrana ľudských 
životov. V  rámci neho trénovali transport 
na lane, prácu s GPS, plošné vyhľadávanie, 
nočnú akciu či zlaňovanie skaly. Vyskúšali 
si tiež veľkú simulovanú akciu zameranú na 
vyhľadávanie ľudí v  zadymených priesto‑
roch horiacej budovy a hasenie požiaru.

Hasiči na celom Slovensku si 4.  5. pripo‑
mínajú sviatok sv. Floriána, ktorý je ich 
patrónom. Inak to nebolo ani tento rok 
a  hasiči v  Sp. Novej Vsi pri tejto príleži‑
tosti otvorili dvere pre verejnosť a dovolili 
im nahliadnuť do svojho profesionálne‑
ho sveta. Počas dňa otvorených dverí sa 
v budove, ale aj v areáli hasičskej stanice, 
striedali škôlkari, žiaci základných škôl, ale 
aj rodičia s deťmi.

V  rámci internej výzvy Tradície inšpirujú 
inovácie podporil Košický samosprávny 
kraj v tomto roku 4 projekty a na ich reali‑
záciu vyčlenil 200‑tis. €. V  Múzeu Spiša 
v Sp. Novej Vsi, ktoré už v minulosti obo‑
hatilo expozíciu Ateliér Matz a spol. o prv‑
ky virtuálnej reality, teraz pribudnú ino‑
vatívne novinky aj v nových expozíciách 
Príroda a História Spiša.

Spišské divadlo uviedlo 6.  5. premiéru 
komornej komédie Mira Gavrana pod 
názvom Muž mojej ženy. Predstavenie 
bolo súčasťou programu dňa otvorených 
dverí Spišského divadla, ktorý bol orga‑
nizovaný v  rámci Župných dní Košického 
samosprávneho kraja. Režisérom inscená‑
cie je Michal Babiak, ktorý zároveň preložil 
Gavranovu hru do slovenčiny. Navrhol tiež 
scénu, kostýmy a vybral hudbu do insce‑
nácie.

Spišské kultúrne centrum a  knižnica 
pripravili 6.  5. v  rámci Župných dní Deň 
otvorených dverí. V priestoroch knižnice 
slávnostne uviedli novú rozprávkovú kni‑
hu od talianskej autorky Angely Nanetti 
pod názvom Mágovo tajomstvo. Prezen‑
tácia sa uskutočnila za účasti prekladateľ‑
ky Daniely Lozanovej a ilustrátorky Ivany 
Pančákovej. Počas celého dňa prebiehala 
pred budovou knižnice Burza kníh.  Záro‑
veň boli pre žiakov základných škôl pri‑
pravené tvorivé workshopy vo výstavnej 
miestnosti, ateliéri a foyer nádvornej časti 
na Zimnej 47.
V  Strednej priemyselnej škole technickej 
prebiehalo 6. 5. v rámci Župných dní pre‑
zentačné podujatie na tému Moderné 
technológie okolo nás. Jeho cieľom bolo 

Nový náčelník chce zvýšiť 
dôveryhodnosť mestskej polície
Po úspešnom absolvovaní výberového konania bol od 1. mája 2022 
vymenovaný Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Novej Vsi do funkcie 
náčelníka mestskej polície (MsP) Mgr. Ľubomír Chroust. Prinášame vám 
prehľad jeho doterajších skúseností a plánov v rozvoji tohto poriadkového 
útvaru mesta.

Stali ste sa novým náčelníkom MsP. 
Mohli by ste nám priblížiť vašu dote-
rajšiu kariéru a  skúsenosti s  prácou 
v  policajnom zbore a  obecných polí-
ciách?
Mám za sebou 31 rokov práce s ľuďmi, takmer 
30 rokov som bol príslušníkom Policajného 
zboru Slovenskej republiky. V Spišskej Novej 
Vsi som od roku 1993 pôsobil vo viacerých 
funkciách v rámci obvodného oddelenia poli‑
cajného zboru. Od roku 2010 som bol ustano‑
vený do funkcie zástupcu riaditeľa Obvodné‑
ho oddelenia Policajného zboru v Spišských 
Vlachoch a po roku do funkcie riaditeľa tohto 
obvodného oddelenia. V  rokoch 2016 ‑ 2021 
som pôsobil vo funkcii riaditeľa Obvodné‑
ho oddelenia Policajného zboru v  Marku‑
šovciach. Spomínané policajné útvary boli 
ohodnotené najvyšším stupňom – výborný. 
Obdobný bol aj obsah môjho hodnotenia ako 
jednotlivca a taktiež pracovného posudku zo 
strany nadriadených.
Som 26 rokov ženatý a s manželkou Elenou 
vychovávame syna a  dcéru. K  mojím záľu‑
bám patrí šport, poľovníctvo a rybárstvo.

Aké sú vaše plány a priority, čo podľa 
vás potrebuje zlepšiť naša MsP, kde 
vidíte možnosti jej rozvoja?
Mojou prioritou bude dôsledný výkon hliad‑
kovej služby vo frekventovaných a rizikových 
lokalitách mesta, profesionálne vystupova‑
nie policajtov pri výkone služobnej činnosti, 
zvyšovanie odborných vedomostí a preven‑
tívna oblasť. Činnosť bude zameraná na zvý‑
šenie dôveryhodnosti a  autority zo strany 
obyvateľstva. Pre dosiahnutie týchto cieľov 
je nevyhnutné vytvoriť dobré medziľudské 
a  pracovné vzťahy  na pracovisku.  Dôraz 
budem klásť na zodpovednosť a spoluprácu 
s pracovníkmi mestského úradu, Policajného 
zboru Slovenskej republiky a  so všetkými 
dotknutými subjektmi s  cieľom dosiahnutia 
maximálnej spokojnosti občanov.

Nie je tajomstvom, že aj váš otec bol 
v  minulosti okresným riaditeľom PZ 
SR a  neskôr náčelníkom MsP v  SNV. 
Čerpali ste pri návrhoch aj z jeho skú-
seností?
Na jeho pôsobenie v  tejto funkcii sú veľmi 

pozitívne ohlasy a z toho dôvodu som čerpal 
pri príprave organizačných zmien a koncepč‑
ných zámerov aj z jeho návrhov. Taktiež som 
absolvoval aj stretnutia s  ďalšími bývalými 
náčelníkmi Mestskej polície v Spišskej Novej 
Vsi a tie boli pre mňa tiež veľmi prínosné.

Vo funkcii ste iba krátky čas, aké ak-
tivity vás čakajú v najbližšej dobe?
Rozhovor prebieha po piatich dňoch od môj‑
ho nástupu do funkcie, počas týchto dní som 
prevzal administratívnu agendu, realizovali 
sme personálne zmeny, v rámci výkonu pre‑
vencie sme v priestoroch Gymnázia na Škol‑
skej ul. pripravili prednášku, ďalšia podobná 
akcia s ukážkami činnosti policajtov mestskej 
polície je naplánovaná v spolupráci s nezis‑
kovou organizáciou Alžbetka priamo na 
pracovisku mestskej polície. Absolvoval som 
pohovor s  uchádzačmi, ktorí majú záujem 
o činnosť v rámci občianskej stráže, pracov‑
né stretnutia a riešili sme viacero podnetov 
od občanov. V najbližšej dobe, vzhľadom na 
zmiernenie opatrení v súvislosti s covidovým 
ochorením, sa bude mestská polícia spolu‑
podieľať na zabezpečení nerušeného priebe‑
hu spoločenských, športových a  kultúrnych 
opatrení, aby obyvatelia a návštevníci Spiš‑
skej Novej Vsi pociťovali našu prítomnosť 
predovšetkým ako službu a nie ako represiu. 
Som presvedčený, že slušní občania vnímajú 
prítomnosť policajta pozitívne.
Ďakujeme za rozhovor.

 z Tomáš Repčiak

Mobilné odberové miesto ‑ testovanie na COVID‑19 
v Multicentre, Nábrežie Hornádu 14 (pri supermarkete 
Tempo Jednota) bolo k 15. 5. 2022 zrušené.
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Najlacnejšia energia je tá, ktorá sa nespotrebuje
Každý občan sleduje správy o vývoji cien tepla, súvisiace s cenou plynu. Na to, čo nás čaká do budúcna, ale aj na 
formu úspor za teplo sme sa opýtali riaditeľa spoločnosti Emkobel, a. s., Ing. Mariána Bubeníka.

Z čoho sa skladá cena tepla, ktorý pre-
dáva Emkobel občanom SNV a ako na 
ňu vplýva vývoj ceny plynu?
Ak sa nič mimoriadne nestane, cena tepla pre 
rok 2022 sa do konca roka meniť nebude. Je 
schválená pre Emkobel, a. s., Úradom pre regu‑
láciu sieťových odvetví SR (URSO) vo výške Vz = 
0,0446 €/kWh, Fz = 126,8426 €/kW (Vz = varia‑
bilná zložka, Fz = fixná zložka, bez DPH). Prepo‑
čítaná jednozložková cena tepla pre rok 2022 je 
82,2 €/MW s  DPH. Cenu tepla tvoria cca  zo 
60 % Vz (náklady na energie ‑ plyn, elektrika, 
voda) z 20 % Fz (náklady na odpisy, nájomné, 
opravy a údržba, režijné náklady) a z 20 % DPH. 
Priemerná cena v našom meste za teplo na byt 
v roku 2021 bola 501 € s DPH.

Aké sú očakávania vedenia Emkobelu 
v súvislosti s nárastom ceny plynu?
Emkobel, a. s., má pre rok 2022 zakontrahovanú 
cenu plynu na úrovni 19,95 €/MWh. V súčasnosti 
sa cena na spotovom trhu pohybuje okolo 100 €/
MWh. Aká bude cena v lete, keď sa robí zmluva 
s  dodávateľmi pre rok 2023 vám momentálne 
nepovie asi nikto. URSO stanoví maximálnu cenu 
plynu pre rok 2023 až v letnom období a maxi‑
málna stanovená cena bude pre nás záväzná.

Akým spôsobom vedia sami obyvatelia 
ovplyvniť cenu za teplo a ako vie „ušet-
riť“ Emkobel?
Ceny tepla sa menia hlavne vďaka zmenám cien 
primárnej energie ako je plyn, elektrina a voda. 
Stúpajúce ceny môže sériou uvážených krokov 
regulovať každý občan.
Jediná cesta ako ušetriť na energiách je 
uvedomiť si, že najlacnejšia energia je tá, 
ktorá sa nespotrebuje. Preventívne opatre‑
nia a cielená úspora sú jediným spoľahlivým 
riešením šetrenia v  domácom rozpočte na 
energiách.

Ako šetrenie ovplyvňuje Emkobel?
Emkobel každoročne investuje do modernizácie 
svojich technologických zariadení ako aj riadia‑
cich systémov. Neustálym monitorovaním čin‑
ností na jednotlivých kotolniach Emkobelu je 
zabezpečená efektívna a  účinná výroba tepla 

pre koncových odberateľov. Jedná sa o nasledu‑
júce činnosti:
Na dispečingu sa nepretržite monitoruje stav 
technológie v kotolniach a pravidelným mera‑
ním a kontrolovaním výroby tepla na jednotli‑
vých technologických celkoch a vetvách zabra‑
ňujeme stratám a znižujeme úniky energie, čím 
ovplyvňujeme účinnosť a úsporu energií. V prí‑
pade mimoriadnych udalostí sa operatívne za‑
sahuje a tým sa eliminujú straty. Riadenie tech‑
nológie v kotolniach prebieha v automatickom 
režime. Riadiaci systém riadi a ovláda chod jed‑
notlivých prvkov na minimálnu potrebnú mieru, 
čím šetrí elektrickou energiou a takisto sa po‑
dieľa na efektívnosti a účinnosti výroby tepla. 
Na kotolniach sú osadené obehové čerpadla 
s frekvenčnými meničmi, ktoré majú tretinovú 
spotrebu el. energie. Za kotlovými jednotka‑
mi máme osadené kondenzačné výmenníky 
tzv.  termokondenzátory. Jednou zložkou vzni‑
kajúcou pri výrobe tepla je vodná para. Táto 
vodná para sa v termokondenzátore ochladzuje 
a teplo, ktoré odovzdá, využívame na podporu 
ohrievania teplej úžitkovej vody.

Ako šetriť v  rámci centrálneho zdroja 
tepla (CZT)?
Tieto opatrenia by mal urobiť správca domu 
a jedná sa hlavne o hydraulické vyregulova‑
nie domových teplovodov, termostatizácia 
vykurovacích telies ‑ radiátorov v  dome, 
zabezpečenie merania spotreby tepla v jed‑
notlivých bytoch, zateplenie obvodového 
plášťa, výmena okien, izolácia strechy, vý‑
mena rozvodov teplej vody a mnohé ďalšie.
Hoci sú hore uvedené opatrenia v prvom kroku 
finančne náročné a prácne, ich efekt je z dlho‑
dobého hľadiska nepochybne veľký. Úspora 
tepla, ktorú je možné dosiahnuť zateplením, 
môže predstavovať 25 – 35 %, v niektorých 
prípadoch aj 50 %. Zateplením sa okolo domu 
vytvorí ochranná vrstva s  minimálnym množ‑
stvom tepelných mostov. Tým sa súčasne znižuje 
riziko zrážania vodných pár na vnútornej strane 
obvodových stien a následný vznik plesní. Sta‑
vebná konštrukcia je vďaka zatepleniu chráne‑
ná pred nepriaznivými vplyvmi počasia, čím sa 
predlžuje jej životnosť. Takto má spotrebiteľ 

k  dispozícii komfort, ktorý mu CZT poskytuje, 
výrazne šetrí energie a teda svoje financie.

V domácnosti môžu odberatelia ušetriť 
teplo najmä:
a) správnym používaním termostatických 

hlavíc ‑ termostatické hlavice slúžia na re‑
gulovanie teploty vykurovacieho tepelného 
zdroja a sú dôležitým predpokladom aj pre 
montáž pomerových rozdeľovačov vykuro‑
vacích nákladov i absolútnych fakturačných 
meradiel. Treba ich vhodne používať:

 z pri vetraní  ‑ otočením termostatickej 
hlavice na najnižšiu hodnotu sa predíde 
zbytočnému okamžitému zvýšeniu výko‑
nu radiátora, čím sa zamedzí úniku tepel‑
nej energie pri vetraní. Odporúča sa vetrať 
krátko, ale intenzívne. Pri dlhodobom vet‑
raní dochádza k nadmernému vychladzo‑
vaniu miestností a stien;

 z pri nastavení požadovanej teploty 
v  priestoroch bytu  ‑ pri odchode z  bytu 
napr. do zamestnania a v nočných hodi‑
nách je možné nastavením nižších hodnôt 
na termostatických hlaviciach na niekoľko 
hodín utlmiť výkon radiátorov. Je potreb‑
né si uvedomiť, že zníženie teploty v byte 
o  1 °C znamená úsporu cca  5  %. To zna‑
mená, že znížením vnútornej teploty, 
napr. z 23 °C na 20 °C sa ušetrí v byte 
počas daného obdobia až 15 % nákla‑
dov na vykurovanie.

b) utesnením okien a dverí ‑ ak nie je možné 
okná vymeniť za kvalitnejšie plastové, resp. 
drevené, je možné ich utesniť izolačnými 
penami, tesniacou páskou alebo profilom. 
Vchodové dvere je zvlášť vhodné utesniť 
proti nadmernému prúdeniu vzduchu, často 
až prievanu;

c) vložením reflexnej hliníkovej fólie  ‑ do 
úzkej medzery medzi radiátor a stenu, ktorá 
odráža teplo späť do miestnosti;

d) upravením dĺžky záclon a používanie ro‑
liet  ‑ ak záclony zakrývajú radiátor, bránia 
šíreniu tepla do miestnosti. Najvhodnejšia 
dĺžka je po parapetnú dosku.

Ďakujeme za rozhovor.
 z spracoval Tomáš Repčiak

Podkrovie Domu Matice slovenskej, Zimná 68
ATTICOKULTÚRNE 

CENTRUM

utorok 28. jún 2022 o 18.00 h | Vstupné: 5 €

SPIŠSKÉ GERIA-TRIO
Chudobno-šmešný večar... Účinkujú: Peter König, Emil Labaj, 

Albín Medúz, Karol Bendžala, Jozef Valkoššák

Rezervácie: 0918 905 437
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posunula v  súčasnosti technika. Vedenie 
školy zároveň pre svojich žiakov pripravi‑
lo stretnutie s jej úspešným absolventom 
Petrom Fullom prostredníctvom video ho‑
voru, ktorý v súčasnosti prednáša na tokij‑
skej univerzite. Župné dni zároveň pre‑
biehali aj v  stredných odborných školách 
drevárska a ekonomická, taktiež v Hotelo‑
vej akadémii či Gymnáziu na Javorovej ul.

Pri príležitosti 77. výročia ukončenia 2. sve‑
tovej vojny sa 6. 5. pri Pamätníku oslobo‑
denia konala Pietna spomienková sláv‑
nosť spojená s kladením vencov.

Spišské kultúrne centrum a  knižnica vy‑
hlásilo vo februári 2022 kvízovú súťaž 
s  názvom Najčítanejšie slovenské spi‑
sovateľky. Dospelí čitatelia odpovedali 
na 10 kvízových otázok písomnou alebo 
elektronickou formou. Súťaž prebiehala 
do konca apríla 2022. Kvízové otázky boli 
zamerané na život a  tvorbu najpopulár‑
nejších slovenských autoriek. Do súťaže sa 
zapojilo 47 čitateľov. Zo 40 správnych od‑
povedí boli 2. 5. vyžrebované 3 výherkyne, 
ktoré získali najnovšie romány a hrnčeky 
s motivačnými citátmi od slovenskej spi‑
sovateľky Jarmily Slovákovej.

Spišskonovoveský závod Embraco Slova‑
kia odstavil od 12. do 17. 5. na 4 pracov‑
né dni všetky výrobné linky. Dôvodom 
je pokračujúci pokles dopytu v  súvislosti 
s  vojnovým konfliktom na Ukrajine. Za‑
mestnanci v  uvedenom období nepraco‑
vali a  vyplatená im bola náhrada mzdy 
v súlade s platnou kolektívnou zmluvou.

Galéria umelcov Spiša pripravila už 8. roč‑
ník multižánrového projektu Križovatky 
s podtitulom Umenie spája v rámci celo‑
európskeho podujatia Noc múzeí a galérií 
2022. Program orientovaný pre širokú ve‑
rejnosť spojil umenia viacerých druhov  – 
výtvarné, hudobné a  audiovizuálne. Ma‑
ratón aktivít uviedla galéria v sobotu 14. 5. 
Sprievodné podujatia v  rámci projektu 
prebiehali počas celého týždňa 13. – 18. 5.

Ty nahlásiš, my urobíme!
Mesto Spišská Nová Ves od 1. júna, pod vede‑
ním viceprimátora Dávida Demečka, spúšťa 
testovaciu fázu nového projektu TY NAHLÁ‑
SIŠ, MY UROBÍME!.
Cieľom projektu je priblížiť samosprávu oby‑
vateľom mesta prostredníctvom flexibilnejšej 
reakcie pracovníkov na nahlásené podnety na 
pozemkoch a objektoch mesta Spišská Nová 
Ves zo strany jeho obyvateľov. „Prostredníc-
tvom formulára projektu, TY NAHLÁSIŠ, MY 
UROBÍME!‘ na webovej stránke mesta, majú 
naši obyvatelia od júna možnosť nahlasovať 
podnety, ktorých odstránenie bude vyriešené 
do 72 hodín,“ priblížil Dávid Demečko.

Čo možno nahlásiť
Trávnaté plochy: nepokosená trávnatá plo‑
cha na detských ihriskách, nedôsledne/zle 
pokosená trávnatá plocha, nezaliaty kveti‑
nový záhon/vyschnutý kvetino‑
vý záhon
Stromy a  okrasné dreviny: 
spadnutý konár na mestských 
komunikáciách, zlomený/nalo‑
mený konár, resp. suchý strom, 
ktorý ohrozuje bezpečnosť oby‑
vateľov, strom/krík bráni vo vý‑
hľade v križovatke
Mestský mobiliár: poškodený/
preplnený odpadkový kôš, po‑
škodená mestská lavička, poško‑
dený/chýbajúci kanalizačný po‑
klop, poškodený prvok detského 
ihriska

Podnety budú spracované pracovníkmi od‑
delenia komunálneho servisu mestského 
úradu v  čo najkratšom čase. Občania budú 
o  úspešnom vyriešení nahláseného podne‑
tu informovaní prostredníctvom poskytnu‑
tých kontaktných údajov (e ‑mail, tel. číslo), 
že ich požiadavka na odstránenie problému 
bude zrealizovaná. Úspešné vyriešenie pod‑
netu bude potvrdené zverejnením fotografie 
miesta po odstránení predmetného problé‑
mu v sekcii nahlásených podnetov.
„Som presvedčený, že vďaka podnetom obča-
nov spoločne zlepšíme kvalitu života v meste 
a prinesieme rýchle a užitočné zlepšenia v na-
šej komunite,“ dodal viceprimátor Dávid De‑
mečko.
Odkaz na formulár pre nahlasovanie pod‑
netov nájdete na úvodnej stránke mesta 
www.spisskanovaves.eu.

Výsledky meraní obmedzenia rýchlosti
Po rekonštrukcii miestnej komunikácie na 
Ul. J. Fándlyho a  Obrancov mieru mnoho 
vodičov malo „ťažšiu nohu“ na plynovom pe‑
dále a  nerešpektovalo maximálnu povolenú 
rýchlosť. Tento fakt znepríjemňoval predo‑
všetkým vjazd a výjazd vozidiel z priľahlých 
rodinných domov, na čo vedenie mesta Sp. 
Nová Ves upozornili občania formou sťaž‑
ností a  zároveň požiadali o  riešenie tejto 
nepríjemnej situácie. Následne bola začiat‑
kom roka 2020 v tomto úseku po konzultácii 
s  Okresným dopravným inšpektorátom PZ 
SR SNV znížená povolená rýchlosť na maxi‑
málne 40 km/h. V  nasledujúcom roku boli 
29. 10. v oboch smeroch jazdy nainštalované 
2 merače rýchlosti s cieľom zistiť rozsah poru‑
šovania obmedzenia rýchlosti. „Okrem zobra-
zovania rýchlosti na displeji zaznamenávajú 
aj počty vozidiel a  rýchlosť jednotlivých vozi-
diel. Meranie rýchlosti vozidla a jej zobrazenie 
má hlavne psychologický efekt a vodič tak po 
upozornení zníži rýchlosť,“ vysvetlil vedúci od‑
delenia vnútornej správy MsÚ Štefan Pohly.
Celková investícia mesta do 2 ks meračov 
rýchlosti bola 3 850 €. Meranie následne 
prebiehalo v  období od 29.  10.  2021 do 

31. 3. 2022 s nasledovnými zisteniami:
Smer od Leteckej po Gorkého ul.
Povolenú rýchlosť 40 km/h v rozsahu od 41 do 
49 km/h porušilo 62 % vodičov (197 680 vodi‑
čov). Povolenú rýchlosť 40 km/h nad 50 km/h 
porušilo 16 % vodičov (51 402 vodičov).
Smer od Gorkého po Leteckú ul.
Povolenú rýchlosť 40 km/h v rozsahu od 41 do 
49 km/h porušilo 19 % vodičov (57 890 vodi‑
čov). Povolenú rýchlosť 40 km/h nad 50 km/h 
porušilo 2 % vodičov (4 817 vodičov).
Na základe zistených meraní teda vyplýva, 
že na uvedenom úseku nedochádza k závaž‑
ným porušeniam pravidiel cestnej premávky 
vyššími rýchlosťami. „Najvyššia frekvencia 
porušenia je v rozmedzí medzi 40 – 50 km/h, 
čo nepredstavuje z  pohľadu bezpečnosti po-
hybu chodcov v  úseku zvýšené riziko. Z  uve-
deného merania sa teda nevytvára potreba 
osadenia spomaľovačov rýchlosti (retardérov) 
na tomto úseku. Meranie rýchlosti budeme 
vykonávať i naďalej a v prípade radikálneho 
zhoršenia stavu budeme prijímať opatrenia,“ 
zhodnotil viceprimátor Jozef Gonda.

 z Edita Gondová

Pozor! Zmena MHD
Zmena v  CP  MHD liniek č.  3, 8 a  12 
s platnosťou od 10. 5. 2022 (drobné ča‑
sové úpravy na trasách liniek bez vply‑
vu na odchody z  východzích zastávok) 
a  liniek MHD č.  9, 14 s  platnosťou od 
16. 5. 2022 (zmeny realizované na zák‑
lade požiadavky spol. Embraco – Nidec).

CP MHD nájdete na  
www.spisskanovaves.eu / MHD.
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VEnvirocenu Atlas 2022 získali ochranári 

zo Spišskej Novej Vsi
Pri príležitosti Dňa Zeme 22. 4. 2022 boli v Prüger‑
‑Wallnerovej záhrade v Bratislave udelené enviro‑
ceny Atlas, podľa mýtickej osoby, pre tých, ktorí 
symbolicky nesú osud planéty na svojich pleciach.
V  kategórii biodiverzita cenu Atlas 2022 získali 
ochranári Slovenského zväzu ochrancov prí‑
rody a krajiny, ZO Slovenský raj, Spišská Nová 
Ves (SZOPK Slovenský raj) za dlhoročnú akti‑
vitu v  projekte Ochrana netopierov a  vtákov 
pred usmrtením a  vytváranie podmienok pre 
ich život pri zatepľovaní budov. Z rúk známeho 
britského ochranára a televízneho producenta Ni‑
gela Marvena cenu prevzal Bedřich Hájek, pred‑
seda SZOPK Slovenský raj.
Na prelome storočia začala intenzívna starost‑
livosť o  bytový fond, objekty obecných úradov, 
kultúrne domy a  školy. Boli utesňované 
špáry medzi panelmi, zatepľované celé 
plochy panelových domov. Pod nimi zo‑
stali uväznené a hynuli stovky, tisícky ra‑
niakov hrdzavých a dážďovníkov tmavých. 
Inde zasa stavbári zhadzovali hniezda be‑
lorítok obyčajných aj s  mláďatami, lebo 
im prekážali pri zatepľovaní. Opierajúc sa 
o Usmernenie MŽP SR a MDVaRR SR čle‑
novia SZOPK Slovenský raj od r. 2013, prav‑
depodobne ako prví na Slovensku, začali 
zakresľovať do výkresovej dokumentácie 
projektantov osídlenie objektov živočích‑

mi pre ich vysťahovanie, zakresľovať umiestnenie 
polystyrénových búdok, ako náhrady za zniče‑
né hniezdiská či zimoviská tak, aby neobťažovali 
obyvateľov. Opatrenia na ochranu živočíchov sa 
tak stali záväznými pre stavbárov a  investorov 
vrátane nákladov hradených z eurofondov či iných 
fondov. Zásluhou členov aj iných mimovládnych 
organizácií – Spoločnosti pre ochranu netopierov, 
Slovenskej ornitologickej spoločnosti a  ďalších ‑ 
boli zachránené pred usmrtením tisícky netopierov 
a vtákov, boli vytvorené podmienky pre hniezde‑
nie a  zimovanie tisíckam živočíchov, až neskoršie 
sa záchranou živočíchov začala zaoberať štátna 
ochrana prírody.

 z Bedřich Hájek 
SZOPK Slovenský raj

Hlavnou témou stretnutia 
členov MsV č.  3 Ferčekovce 
bol 2. 5. projekt týkajúci sa vý‑
stavby nového komunitného 
centra. V  rámci neho plánujú 
postaviť budovu sendvičovej 
konštrukcie na Nitrianskej ul. 
vedľa detského ihriska. Me‑
dzi ďalšie ciele výboru patrí 
rekonštrukcia chodníka na 
Muráňskej ul. Po dlhej dobe 
bude zrekonštruovaná aj 
auto busová zastávka na Tren‑
čianskej ul. a Tatranskej ul. Na 
Gemerskej ul. zas chcú zreali‑
zovať novú zastávku s nasvie‑
tením,  odstavným pruhom 
a  vyznačeným priechodom 
pre chodcov. V rámci projektu 
Dobrá vec plánujú vybudovať 
pocitový chodník pre chodcov 
na boso. Nachádzať by sa mal 
na ihrisku na Dunajskej ul. Ne‑
dávno tu prešiel rekonštruk‑
ciou aj prameň, pri ktorom by 
ešte mali pribudnúť tabule aj 
materiál, ktorý by pripomínal 
históriu Ferčekoviec.
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Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície 
začal 9. 4. 2022 trestné stíhanie za prečin 
porušovania domovej slobody, ktorého 
sa dopustil doposiaľ neznámy páchateľ. 
Ten v bližšie nezistenom čase v období od 
8. 4.  2022 od 16.00 hod. do 9. 4.  2022 do 
9.15 hod. v obytnom dome na Kolárskej ul. 
využil neprítomnosť vlastníčky bytu, kde 
prehľadal úložné priestory v  izbách, pri‑
čom doposiaľ nebolo zistené, aké veci od‑
cudzil. Z miesta činu odišiel a poškodením 
vecí spôsobil zatiaľ nezistenú škodu.

Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polície 
začal 18. 4. 2022 trestné stíhanie pre zlo‑
čin lúpeže spáchaného formou spolupá‑
chateľstva. Doposiaľ nezistení páchatelia 
mužského pohlavia 18. 4. 2022 v čase okolo 
3.20 hod. na križovatke ulíc Štúrovo nábre‑
žie a J. Matušku násilím zhodili na zem po‑
škodených D. J. a J. Š., kde s nimi poškode‑
ní krátko zápasili. Jeden z páchateľov pod 
hrozbou ublíženia poškodenému D. J. nási‑
lím z vrecka vytiahol slúchadlá v hodnote 
400 € a  mobilný telefón, ktorý mu však 
poškodený z ruky vytrhol. Druhý z pácha‑
teľov prehľadal poškodeného J. Š., ktorému 
nič mu neodcudzil a z miesta odišli. Obom 
poškodeným neboli spôsobené zranenia, 
ktoré by si vyžiadali lekárske ošetrenie. 
Uvedeným konaním poškodenému D. J. 
spôsobili škodu v celkovej výške 400 €.

Poverený príslušník OO PZ SNV začal 
24. 4. 2022 trestné stíhanie vo veci preči‑
nu krádeže. Páchateľka 24. 4. 2022 v čase 
o  13.15 hod. v  obchodnom dome na Ul. 
Medza ukradla tovar v  celkovej hodnote 
12,98 €. Obdobného skutku sa dopusti‑
la 5.  12. 2021, za ktorý bola Rozhodnutím 
Okresného úradu v SNV prejednaná, a to 
uložením pokuty vo výške 45 €.

Z činnosti MsP v SNV

Hliadke MsP 14.  4.  2022 odovzdala G. Š. 
hotovosť 100 €, ktorá bola nájdená v ban‑
komate SLSP. Nález bol odovzdaný na po‑
bočke SLSP v SNV.

Na útvar MsP 21.  4.  2022 telefonicky 
oznámila T. R., že ju v  byte verbálne na‑
páda osoba, ktorá tam nemá trvalý po‑
byt, vulgárne jej nadáva a vyhráža sa jej 
fyzickým napadnutím. Hliadka na mieste 
zistila totožnosť osoby P. M. Menovaný na 
výzvu hliadky, aby upustil od svojho kona‑
nia a byt dobrovoľne opustil, nereagoval, 
a preto v zmysle platných právnych pred‑
pisov boli voči nemu použité donucovacie 
prostriedky – hmaty a chvaty sebaobrany 
a bol hliadkou MsP z bytu vyvedený.

Hliadka MsP 23.  4.  2022 po telefonickom 

Divadelný súbor Hviezdoslav  
víťazí a postupuje
Silne omladený Divadelný súbor HVIEZDO‑
SLAV pri MKC Spišská Nová Ves sa 22. apríla 
2022 zúčastnil s inscenáciou KAR (autor a re‑
žisér Albín Medúz) na Malej scénickej žatve 
ochotníckych divadelných súborov Košické‑
ho kraja XXIV. Divadelný Trebišov. Túto insce‑
náciu pripravil súbor ako pietnu spomienku 
na sté výročie úmrtia básnika, ktorého meno 
nesie súbor od svojho založenia v roku 1932.
V  konkurencii ďalších štyroch ochotníckych 
súborov náš divadelný súbor zvíťazil v ka‑
tegórii Prúdy tradičného divadla, a  tým 

získal aj priamy postup na celoslovenskú 
divadelnú prehliadku Belopotockého Miku‑
láš v júni tohto roku.
Týmto úspechom si súbor venoval predčas‑
ný darček k jubilejným oslavám 90‑ročného 
trvania v  decembri 2022, ale týmto ďakuje 
hlavne svojmu zriaďovateľovi Mestskému 
kultúrnemu centru za 30 rokov (od 2/1992) 
úspešnej spolupráce a podpory svojej ochot‑
níckej činnosti.

 z Peter König, DS Hviezdoslav

Klub dôchodcov Lipa, Fabiniho 7, Spišská Nová Ves

6. 6. Vychádzka do Schulerlochu 
Stretneme sa o 9.00 h pri Madaras parku.

14. 6. Samospráva organizuje pre členov Športový deň a bude sa variť guláš 
o 10.00 h. Prihlásiť sa do 10. 6. 2022. Poplatok  4 €. 
Každý účastník si donesie misku a lyžicu na guláš a pohár na kávu.

22. 6. Stretnutie jubilantov na osobné pozvanie. Po slávnostnom akte 
na Radnici sa presunieme na obed do Klubu dôchodcov Lipa.

29. 6. Autobusový zájazd Klokočov – Šírava 
Poplatok je 12 € a prihlásiť sa je potrebné  
do 27. 6. 2022. Odchod autobusu od COOP  
Jednoty je o 6.00 h. Prihlásený, ktorý sa  
nezúčastní - je potrebné nájsť si náhradu.

Pripravujeme púť na Levočskú horu 5. 7. 2022. 
Poplatok - 2,50 €. Prihlásiť sa do 1. 7. 2022.

Oznam o uzávere cestných komunikácií
Mesto Spišská Nová Ves usporiada 3. 6. 2022 v priestoroch Radničného námestia v Spiš‑
skej Novej Vsi podujatie: „Mesto plné detí a 30. ročník Večerného behu mestom“.
Z uvedeného dôvodu dôjde 3. 6. 2022 od 8.00 do 20.00 hod. k uzávere cestných ko‑
munikácií nasledovne:
a) Zimná ulica ‑ od križovatky s Elektrárenskou ul. (gen. Nálepka) po budovu Reduta
b) Letná ulica ‑ od križovatky pri budove Reduta po križovatku na Školskej ulici
c) Radničné námestie ‑ spojnica medzi Letnou a Zimnou ulicou
Vzhľadom na tieto podujatia žiadame vodičov o disciplinovanosť a trpezlivosť.
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hluk rozbíjajúceho sa skla, vykonala jeho 
kontrolu. Zistila prevrátené odpadkové 
kontajnery a rozbité fľaše. V blízkosti ob‑
jektu školy boli spozorovaní traja mladíci, 
ktorí javili známky požitia alkoholických 
nápojov. Jeden mal mierne krvácajúcu 
ranu na pravej ruke a nevedel hodnover‑
ne zdôvodniť toto poranenie. U všetkých 
troch osôb bola vykonaná dychová skúška 
na prítomnosť alkoholu v dychu. Ňou bolo 
namerané: mal. P. R. 0,28 mg/l = 0,58 ‰, 
ml. E. H. 0,92 mg/l = 1,92  ‰ a  ml. K. M. 
0,70 mg/l = 1,48 ‰. Maloletého si na útva‑
re MsP prevzal zákonný zástupca.

Počas konania kultúrneho programu na 
Radničnom nám. bol 30. 4. 2022 hliadkou 
MsP zistený priestupok proti verejné‑
mu poriadku, ktorého sa dopustil V. H. 
Priestupca pod vplyvom alkoholu narú‑
šal verejný poriadok a  iným správaním 
obmedzoval konanie kultúrneho podu‑
jatia.

18. 5. 2022 bol cca o 9.00 h na Ul. J. Fabi‑
niho (pri kotolni) nájdený mobilný tel. 
Iphone APPLE čiernej farby. IC 273/2022

18. 5. 2022 bola na Zimnej 33 pri pamät‑
níku gen. J. Nálepku nájdená kapsa zn. 
Adidas, žolíkové karty a 50 ks žetónov. 
IC 272/2022

14. 5. 2022 sa na Ul. E. M. Šoltésovej 25 
našli v čiernej kľúčenke 4 ks kľúče ‑ FAB 
kľúče, 1 ks kľúč značky JMA a 1 ks kľúč 
od nejakej skrinky. IC 263/2022

14. 5. 2022 bol na Duklianskej ulici náj‑
dený horský bicykel zn. CTM. IC 260/2022

13. 5. 2022 Nález ‑ preukaz poistenca 
VŠZP na meno Pavol Pihík. IC 256/2022

11. 5. 2022 o 13.30 h bola na Ul. odbo‑
rárov 33 nájdená e‑čítačka kníh Pocket 
Book v čiernom obale. IC 244/2022

9. 5. 2022 bol na Zimnej ul. na parkovis‑
ku pri trhovisku nájdený zväzok 3 kľú‑
čov a 1 prívesok. IC 240/2022 

5. 5. 2022 na Ul. M. Gorkého nájdený zvä‑
zok 9 kľúčov a 1 čip od dverí. IC 231/2022 

4. 5. 2022 bol na Radničnom námestí 
nájdený horský bicykel zn. CTM Axon. 
IC 225/2022

Nálezy sú uložené na MsP, Školská 2

MESTSKÁ POLÍCIA
STRATY A NÁLEZY

ROZPIS POHOTOVOSTNÝCH SLUŽIEB LEKÁRNÍ
8.00 - 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15, T.: 053/417 68 84
8.00 - 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, T.: 0901 961 073
8.00 - 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39, T.: 0903 295 513

Klub Spoločnosti M. R. Štefánika SNV
organizuje pre členov a sympatizantov

28. júna 2022
JEDNODŇOVÝ POZNÁVACÍ 

AUTOBUSOVÝ ZÁJAZD S TÉMOU 
PO STOPÁCH M. R. ŠTEFÁNIKA 
V PODBRADLIANSKOM KRAJI

s návštevou miest: Stará Turá, Myjava, 
Brezová pod Bradlom, Bradlo, Košariská.

Bližšie informácie pre záujemcov: 
0911 110 458 (R. Kormošová) 

0903 127 180 (B. Šivecová)

Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, 
laureát Ceny primátora mesta Spišská Nová Ves,

pozýva členov JDS na 4. ročník

STRETNUTIA TURISTOV OO JDS
14. 6. 2022

Trasa: NP Slovenský raj
SNV, Hrabušice, Blajzloch (náučný chodník), Hrabušice, SNV 

odchod autobusu z AS 9.52, Hrabušice 10.22, návrat autobusom Hrabušice 14.18 hod., 
SNV 14.40 hod. alebo 15.40 hod., SNV 16.05 hod.

Turistov budú sprevádzať pracovníci NP SR s odborným výkladom. Tešíme sa na stretnutie!
Na túru ide každý účastník na svoju vlastnú zodpovednosť.

V Infomúzejke Múzea Spiša pribudli 
opäť nové knižné tituly
Tak, ako v predchádzajúcich rokoch, aj v roku 
2021 sa podarilo Múzeu Spiša do svojej In‑
fomúzejky (knižnice) zakúpiť množstvo 
nových knižných titulov. Výraznou mierou 
k tomu prispel sumou 1  000 € Fond na podpo‑
ru umenia (FPU). Z 87 kníh zakúpených vďaka 
FPU môžeme spomenúť niektoré z  nich. Po 
kom boli pomenované jednotlivé lokality vo 
Vysokých Tatrách mapuje kniha Ivana Bohuša 
Osobnosti v  názvoch 
Vysokých Tatier. Tat‑
rám sa venuje vo svojej 
poslednej knihe aj ne‑
dávno zosnulý spisovateľ 
Anton Marec. Jeho kniha 
má názov Tatranské 
osady. Udalosti, stav‑
by a postavy. V aktuál‑
nych pomeroch je mimo‑
riadne podnetné prečítať 
si ako podobnú situáciu 
zvládali naši predkovia 
pred sto rokmi v  publi‑
kácii Španělská chřip‑
ka. Příběh pandemie 
z  roku 1918. Je možné 
spísať históriu prakticky 

čohokoľvek. Preto v knižnici Múzea Spiša náj‑
dete aj knihy ako Dejiny poisťovníctva či Jed 
‑ Ilustrovaná historie. Nadšenci slovenského 
národopisu si celkom iste prídu na svoje v kni‑
he Ovčiari na Slovensku. Ukrátení nie sú ani 
milovníci prírody. V našej knižnici nájdu knižku 
V  túlavých topánkach slovenskou príro‑
dou od najznámejšieho slovenského ornitoló‑
ga Miroslava Sanigu. Zaujať môže aj publikácia 

Les nemlčí. Jak spolu 
houby, rostliny a zvířa‑
ta komunikují. Okrem 
FPU bola knižnici múzea 
poskytnutá finančná 
podpora aj od Košického 
samosprávneho kraja. 
Vďaka nej sa zakúpilo 49 
kníh v hodnote 1  000 €. 
Všetky tieto a  mnohé 
ďalšie zaujímavé tituly 
nájdete v  Infomúzejke 
Múzea Spiša v  Spišskej 
Novej Vsi každý pra‑
covný deň od 9.00 do 
16.00 h.

 z Martin Furmanik 
knihovník
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Deň narcisov

Aj 15 žiakov 8. A triedy ZŠ Z. Nejedlého sa zúčastnilo 
verejno ‑prospešnej zbierky Ligy proti rakovine pod vede‑
ním Mgr. K. Lenártovej Kováčikovej, Mgr. M. Zahurancovej 
a Bc. D. Nálepkovej. Predchádzali tomu aktivity na pod‑
poru a  propagáciu tohto výnimočného dňa: zhotovenie 
propagačných násteniek a  relácie v  školskom rozhlase 
a obchodnom centre TESCO prostredníctvom školskej re‑
dakcie naživo – Terezky Hollujovej, Branka Bujňáka, Peťa 
Kotradyho a Mišky Dudášovej. Tri skupiny dobrovoľníkov 
zbierku vykonávali v  priestoroch školy, jej okolí, uliciach 
sídliska Mier, pri obchodných strediskách Kaufland, Lidl, 
COOP Jednota, BILLA, na námestí nášho mesta, železnič‑
nej stanici a poliklinike na Chrapčiakovej ulici. Rozdali viac 
ako 1 700 narcisov dobrovoľnej zbierky zaslaných organi‑
zátorom. Spolu takto vyzbierali sumu 1 854,31 €. „Pre 
mňa osobne je tento deň krásnym aj v najsychravejšom 
počasí. Tí, ktorí si pripnú kvet narcisu, vnesú do ulíc empa‑
tiu, nádej a prejav spolupatričnosti. Kvietky narcisov v uli‑
ciach svietia ako slniečka či rozkvitnutá lúka prinášajúca 
radosť, hrejivý pocit, porozumenie,“ uviedla Mgr. K. Lenár‑
tová Kováčiková.

Také divadlo sme tu ešte nemali!

Unikátna divadelná maringotka ťahaná konským zá‑
prahom… Presne tak pricestovalo do ZŠ Ing.  O. Kožu‑
cha. Drevené divadlo, aby jeho herci deťom z ŠKD zahrali 
marionetovými bábkami predstavenia Čert a  Kača. Pod 
holým nebom a s drevenými bábkami tak, ako sa hrávalo 
pred mnohými rokmi či storočiami. Predstavenie bolo viac 
než len divadlom. Bolo pripomienkou zašlých dôb. Poba‑
vilo, no najmä inšpirovalo deti. Po dlhej pandémii si to 
naozaj užili. A všetko to navyše zachytili aj kamery RTVS. 
Skvelé popoludnie v školskej záhrade .

Slovak Barista Cup junior 2022

29. apríla 2022 sa žiaci Hotelovej akadémie v Spišskej 
Novej Vsi zúčastnili baristickej súťaže s názvom SLOVAK 
BARISTA CUP junior 2022. Súťaž sa konala počas výstavy 
cestovného ruchu Danubius Gastro v bratislavskej Inche‑
be, kde bolo vytvorené samostatné „kávové mestečko“.
Hotelovú akadémiu reprezentovali žiačky Iveta Dudová‑
‑Bašistová a  Kristína Briestenská. Súťažilo sa v  troch 
kategóriách. V  kategórii A  s  názvom Technika mlynčeka 
mali žiaci v  priebehu desiatich minút poskladať kávový 
mlynček, namlieť kávu na správnu hrúbku a pripraviť kva‑
litné espresso. Žiačke HA SNV Ivete Bašistovej sa to po‑
darilo najlepšie a v najkratšom čase. V kategórii A získala 
krásne 1. miesto.

25. ročník tradičnej súťaže

V Koncertnej sieni Reduty 27. 4. po dvoch rokoch prebie‑
hal 25. ročník tradičnej súťaže v účesovej tvorbe a de‑
koratívnej kozmetike študentov Strednej odbornej 
školy. Ich prácu posudzovala odborná porota. Škola zá‑
roveň zorganizovala vo svojich priestoroch menšiu súťaž, 
na ktorej boli prezentované úspechy žiakov učebných od‑
borov, ako je elektromechanik, auto opravár, inštalatér, 
murár či krajčír.

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

Prečo študovať na VŠZaSP sv. Alžbety 
v Bratislave:

• VŠ v SR s najnižším školným
• VŠ bola prijatá v r. 2007 medzi signatárov Veľkej Charty Bolonskej 

univerzity
• VŠ bola prijatá v r. 2011 za riadneho člena Európskej asociácie 

univerzít

Možnosť študovať na detašovanom pracovisku v Sp. Novej 
Vsi - študijný odbor SOCIÁLNA PRÁCA.

Poplatok za prijímacie konanie (prihláška) - 50 €.

Prihlášky odoslať: 
VŠZaSP sv. Alžbety, P. O. Box 104, 810 00 Bratislava
Informujte sa na T.: 0911 104 940, resp. na Zimnej ul. 48.  
Ďalšie informácie: www.vssvalzbety.sk

Učenie je radosť. 
Radi (sa) učíme.

ponuka celoročných kurzov – 4 hod. týždenne popoludní 
(september – jún)

pre deti od 10 rokov, študentov a dospelých
z angličtina z nemčina z švédčina z taliančina z španielčina z ruština 

z francúzština z japončina s rodeným hovorcom
od začiatočníkov až po pokročilých

prípravné kurzy pre maturantov 
2‑hodinové kurzy na zlepšenie gramatiky 

prekladovo ‑esejový seminár z angličtiny a nemčiny

U NÁS AJ ŠTÁTNA JAZYKOVÁ SKÚŠKA A KONVERZAČNÉ KURZY
Prihlásiť sa môžete od júna 2022.

Vyskúšajte si svoju jazykovú úroveň v online teste: www.jssnv.sk
Poplatky: celoročný kurz ‑ deti a študenti 130 €, dospelí 210 €
Kontakt: www.jssnv.sk, 0905 727 558, 0917 801 457, js@jssnv.sk

Javorová 16 (budova gymnázia) pon ‑ pia: 12.00 ‑ 18.00 h.
Na kurzy angličtiny sa môžete prihlásiť aj na našich pobočkách 

v Smižanoch a Spišskom Podhradí.
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RNDr. Ladislav Ruttkay
Ak má mesto kvalitne fungovať a uspokojovať očakávania a potreby 
obyvateľov, musia spolupracovať poslanci, primátor a celý mestský úrad.
Komunikácia primátora a  poslancov, ale aj poslancov navzájom, je 
nielen o prijímaní riešení a nastavovaní priorít, ale aj o hľadaní doho‑
dy, niekedy aj kompromisov. Lebo požiadaviek, potrieb, aj očakávaní 
od obyvateľov mesta je veľmi veľa. A rozpočet neumožňuje v pomer‑
ne krátkom čase všetko zrealizovať.
Predmetné konštatovanie by som uviedol ako charakteristické pre 
pomaly končiace sa volebné obdobie. Bolo, a  je zložité nielen uda‑
losťami, ktoré ho sprevádzali, ale aj zostavou poslaneckého zboru.
Som rád, že máme za sebou 26 zasadnutí mestského zastupiteľstva. 
Žiadne z nich neskončilo neschválením podstatných materiálov alebo 
nepodpísaním prijatého uznesenia zo strany primátora.
Častokrát zastupiteľstvu predchádzali trpezlivé jednania medzi 
poslancami a  primátorom a  zasadnutia komisií. Hľadali sa riešenia 
medzi požiadavkami obyvateľov, prioritami poslancov a  najmä fi‑

nančnými možnosťami mesta.
Z  pozície predsedu spoločného 
poslaneckého klubu chcem vyslo‑
viť uznanie kolegom – poslancom, 
že dokázali niekedy ustúpiť zo 
svojich predstáv v  prospech naj‑
prijateľnejších riešení. Vnímam to 
ako kontrast s  „veľkou“  – parla‑
mentnou politikou…
Prekonali sme náročné obdobie – 
nielen na osobný a  pracovný ži‑
vot, ale aj na fungovanie mesta 
a plnenie jeho základných úloh. Niektoré stavebné a rekonštrukčné 
projekty boli pozastavené, v iných sa znižoval rozpočet. Časť z nich sa 
realizuje až teraz alebo v najbližších mesiacoch. Verím, že v správnej 
dynamike a k spokojnosti tých, ktorí to očakávajú.

PARK NAJDLHŠIEHO
ŠOŠOVKOVITÉHO NÁMESTIA

Radničné námestie, Sp. Nová Ves

VÝSTUP NA NAJVYŠŠIU KOSTOLNÚ 
VEŽU SLOVENSKA*

 z Piatok 3. 6. 2022 / 10.00, 11.00, 13.00, 14.00, 
15.00, 16.00, 17.00

 z Sobota – nedeľa 4. – 5. 6. 2022 / 10.00, 
12.00, 14.00, 16.00

Počet osôb na výstup je obmedzený.
Info/rezervácie: +421 53 429 8293, 
tic@mestosnv.sk, facebook.com/tic.snv

PRÍRODOVEDNÉ VÝSTAVY 
V MÚZEU SPIŠA

 z Piatok 3. 6. 2022 / 9.00 – 17.00
 z Sobota 4. 6. 2022 / 9.00 ‑ 13.00
 z Nedeľa 5. 6. 2022 / 13.00 ‑ 17.00
 Kamufláž  Prírodovedné zbierky 
posledného desaťročia
V piatok ponúka múzeum prehliadku parku 
na námestí pre školské skupiny. * Informácie: 
+421 53 442 3757, lektorky@muzeumspisa.com, 
muzeumspisa.com

ZÁHRADA UMENIA
Galéria umelcov Spiša, Zimná 46, Sp. Nová Ves

KOMENTOVANÉ PREHLIADKY VÝSTAV
 z Piatok 3. 6. 2022 / 10.00 – 17.00

Komentované prehliadky exteriérových 
výstav v galérii i meste.
 Záhrada umenia  Galéria pri dufarte  
 Park na Radničnom námestí.

NEDEĽNÉ PUTOVANIE GALÉRIOU
 z Nedeľa 5. 6. 2022 / 11.00 – 16.00

NEDEĽNÝ KREATÍVNY ATELIÉR
 z Nedeľa 5. 6. 2022 / 13.00 – 15.30

Info/rezervácie: +421 53 4174 621, 
programy@gus.sk, gus.sk

MADARAS PARK
Sadová ul. ‑ Tepličská cesta, Sp. Nová Ves

ZOO A MONKEYLAND
 z Piatok – nedeľa 3. – 5. 6. 2022

ZOO – zľava 20 % na vstupné, Monkeyland – 
štandardné vstupné. Informácie: zoosnv.sk

DEŇ DETÍ V ZOO
 z Nedeľa 5. 6. 2022 / od 15.00

Zábavný program pre rodiny s deťmi.
Informácie: zoosnv.sk

POHYBOM SI MA NÁJDI
 z Piatok – nedeľa 3. – 5. 6. 2022

Zábavná pohybová aktivita pre všetky vekové 
skupiny. Informácie: kobcingov.sk

STREDISKO
ENVIRONMENTÁLNEJ
VÝCHOVY PRVOSIENKA

Správa NP Slovenský raj so sídlom v SNV, 
Štefánikovo námestie 9

NÁUČNÝ PROGRAM PRE DETI*
 z Piatok 3. 6. 2022 / 10.00 – 16.00
 z Nedeľa 5. 6. 2022 / 10.00 – 16.00

Prehliadka strediska, poznávanie liečivých 
rastlín, ukážka biotopov jasoňa červenookého 
a sysľa pasienkového, ochutnávka bylinko‑
vých čajov a limonád. Info/rezervácie: tel. 
0903 298 221, matej.pisarcik@sopsr.sk

ŽIDOVSKÝ CINTORÍN
Cintorínska ul., Sp. Nová Ves

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
 z Piatok 3. 6. 2022 / 10.00 – 17.00

Prehliadka poslednej zachovanej pamiatky 
židovskej kultúry v Sp. Novej Vsi. Cintorínom 
sprevádzajú študenti Gymnázia na Školskej ul. 
Vstup voľný. Info: +421 911 110 458,  
facebook.com/OZpromemory

FRANCÚZSKY PARK
V MARKUŠOVCIACH

Michalská 55 a 59, Markušovce

PREHLIADKA FRANCÚZSKEHO PARKU
 z Piatok, sobota 3. – 4. 6. 2022 / 9.00 – 17.00

S panelovou výstavkou o histórii a vývoji 
parku. Vstup voľný.

LETOHRANIE
 z Nedeľa 5. 6. 2022 / od 13.00

Zábavné popoludnie venované rodinám  
s deťmi pri príležitosti MDD.
18.00 Koncert Adama Ďuricu
Vstupné: deti do 6 r. ‑ zdarma;  
do 15 r. ‑ 5 €, dospelí ‑ 10 €

KAŠTIEĽ A LETOHRÁDOK DARDANELY
Renesančný kaštieľ rodu Máriássy s expozíciou 
historického nábytku a inovované priestory 
letohrádku Dardanely s expozíciou kláveso‑
vých hudobných nástrojov.
Vstupné (kaštieľ + letohrádok): dospelí 7 €; 
deti, študenti a dôchodcovia 4 €; ZŤP 3,50 €

VÍKEND OTVORENÝCH PARKOV A ZÁHRAD
3. – 5. JÚN 2022

vopz.sk
* Záujem je potrebné nahlásiť vopred.
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MATERSKÉ 
CENTRUM 
DIETKA
Šafárikovo nám. 3, 
sídl. Mier, budova 
zdravot. strediska
FB MATERSKÉ CENTRUM DIETKA
Messenger: Materské centrum - DIETKA
*Nahlasovanie na aktivitu najneskôr deň vopred.

1. 6. o 16.00 h | Knižnica, pobočka Mier
ČÍTAME DETSKÝM SRDIEČKAM:
NAJKRAJŠIE ILUSTRÁCIE
Detský knižný klub s témou knižných ilustrácií 
a tvorivou dielňou.

16. 6. o 10.00 h
Mestský park pri evanjelickom kostole
RANDE S LEPORELOM
Čítanie rozprávok spojené s divadelným 
predstavením, klauniádou a tvorivou dielňou.

10. 6. 2022 o 16.00 h
BESEDA: ZELENÉ POTRAVINY
TEHOTENSTVO, 
DOJČENIE A DETÍ
Príspevok: 4 €

7. 6. / 14. 6. / 21. 6. / 28. 6. o 16.00 h
SPIEVAJ A TANCUJ
Vek: 1,5+, príspevok: 4 €
* Katka: 0904 264 075

1. 6. / 8. 6. / 15. 6. / 22. 6. / 29. 6. o 9.30 h
FIT BABY SO ZUZKOU
Vek: 4 mesiace +, príspevok: 4 €
*Zuzka: 0902 225 798

6. 6. / 13. 6. /20. 6. / 27. 6. o 17.00 h
TABATA
pre mamičky a oteckov. Možnosť prísť s dieťaťom.
Príspevok: 5 €, *Marcela: 0915 937 167

8. 6. / 15. 6. / 22. 6. / 29. 6. o 16.00 h
OBJAVUJEME RÚČKAMI
Vek: 3+, príspevok: 5 €, *Lucia: 0911 647 409

2. 6. / 9. 6. / 16. 6. / 23. 6. / 30. 6. o 16.00 h
ANGLIČTINA 
PRE NAJMENŠÍCH
Vek: 3 - 6 rokov, príspevok: 5 €
*Martina: 0948 500 492

7. 6. / 9. 6. / 14. 6. / 16. 6. / 21. 6. / 
23. 6. / 28. 6. / 30. 6. * 13.00 - 15.00 h
HERŇA PRE DETI
Veková kategória: 4 mesiace+

15. 6. o 11.00 h
ZÁKLADNÉ VYŠETRENIE 
ZRAKU
Beseda s detskou očnou lekárkou (MUDr. 
Gibalová) a špeciálnou pedagogičkou 
(Mgr. Garneková) z CŠPP pre zrakovo 
postihnutých v Levoči, očné vyšetrenie 
a besedu o zraku detí vo veku 3 - 7 rokov.
Lucia: 0911 647 409

KAŽDÝ pon, uto, štv, pia 8.00 - 12.00 h
ADAPTAČNÁ ŠKÔLKA
Príprava pre deti pred nástupom do škôlky.

PRIPRAVUJEME:
Denný letný tábor
Besedu na tému zdravej výživy detí

BABYSITTING
V prípade záujmu nás môžete kontaktovať 
cez Messenger

MOŽNOSŤ PRENÁJMU PRIESTOROV

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v SNV
pozýva svojich členov na aktivity

utorok 21. jún 2022 | Odchod vlakom RR 767 o 9.09 h
Košice – vyhliadková veža Hradová

streda 29. jún 2022 | Odchod z parkoviska oproti okresnému súdu o 7.00 h
Autobusový zájazd do Zvolena

Rozdelenie na dve skupiny, podľa záujmu:
1. skupina: zámok a arborétum, 2. skupina: Pustý hrad

Poplatok: 10 €, prihlásiť sa do 23. júna 2022

Prosíme členov, ktorí sa prihlásili na pobyt „Harmony rezort Piešťany“ 
od 14. do 20. 9. 2022, aby prišli v priebehu júna zaplatiť zálohovú platbu 

100 € - vždy vo štvrtok od 9.00 do 11.00 h.

Aktivity sú pre členov MO JDS.
Na turistické vychádzky ide každý účastník na svoju vlastnú zodpovednosť.
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5. 6. o 13.30 – 16.00 h
Park pred kultúrnym domom
Rozprávkový deň detí

5. 6. o 16.00 h | vstupné: 3,50 €
Kultúrny dom, Smižany

Čáry máry
Divadlo Portál Prešov

Detektívna rozprávka o hľadaní 
strateného prútika

9. 6. o 18.00 h | vstupné: 18 €
Kultúrny dom, Smižany
Ešte raz, ale lepšie
Divadlo Kumšt Teatro

Hrajú: M. Igonda, M. Mňahončák, 
A. Vargová, K. Greppelová Palonder

10. – 11. 6.  | vstupné: pia 1 €, sob 2 €
Park pred kultúrnym domom

Pivko fest
Spojenie folklóru s pivným festivalom 

(deti do 15 rokov zdarma)

11. 6. od 15.00 h | vstupné: 2 €
Park pred kultúrnym domom

Smižianske folklórne slávnosti, 
Trh remesiel

Hlavný program zaobstará FS Železiar 
a o zábavu sa večer postará ĽH Filipa 
Žigu a ľudový rozprávač Jožko Jožka.

 (deti do 15 rokov zdarma)

18. 6. 
Volejbalový turnaj 

o pohár starostky obce

Informácie a predpredaj: 0918 590 123, 
kultura@smizany.sk, www.okcsmizany.sk

www.facebook.com/okc.smizany

Stále výstavy a expozície:
HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI, MERAČSKO–GEOLOGICKÁ EXPOZÍCIA

ZBIERKA NERASTOV JITKY BOHOVICOVEJ A INÝCH ZBERATEĽOV
TVORBA INSITNÉHO UMELCA TIBORA GURINA

sú otvorené v pondelok – piatok od 8.00 do 16.00 h
Privítame vás v zmodernizovanej expozícii, kde sme pre vás pripravili nové aplikácie, 

nové výstavy, nové exponáty... Všetko v novom šate.

14. 6. 2022 o 16.00 h pozývame na prednášku o novej publikácii

Technické pamiatky spojené s banskou a hutníckou činnosťou 
na Spiši – VI. časť: Smolník, Smolnícka Huta, Úhorná

vydanej s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR

BANSKÁ MÚZEJNÁ EXPOZÍCIA Spišská Nová Ves 
Multicentrum, Nábrežie Hornádu 14, SNV, www.banskyspis.sk 

053/415 29 16, +421 948 625 165, banicke.centrum.snv@gmail.com

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
https://vo.spisskanovaves.eu/ 
potrebné je uviesť adresu 
poruchy a č. stĺpa
PLYNOVÉ ZARIADENIA:
nepárne týždne - 0905 534 800 
párne týždne - 0905 241 080
TEPELNÉ HOSPODÁRSTVO MESTA
EMKOBEL, a. s., dispečing:
0917 949 656, 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
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1. 6. streda o 9.00 a 10.45 h 70 min.
2. 6. štvrtok o 9.00 a 11.00 h
5. 6. nedeľa o 10.30 a 16.00 h
6. 6. pondelok o 9.00 a 11.00 h
12. 6. nedeľa o 10.30 a 16.00 h
MICHAL BABIAK – VIKTOR KOLLÁR
PERNÍKOVÁ CHALÚPKA
Príbeh o Jankovi a Marienke, ktorý chytí za srdce malých aj veľkých.

4. 6. sobota o 19.00 h od 15 rokov, 110 min.
GYÖRGY SPIRÓ
BÚRAČKA
Hromadná búračka vtipným spôsobom odhaľuje charaktery jej účastníkov.

7. 6. utorok o 10.00 h 50 min.
14. 6. utorok o 9.00 a 10.30 h
15. 6. streda o 9.00 a 10.30 h
19. 6. nedeľa o 10.30 a 16.00 h
PETER PALIK
JANKO HRAŠKO
Rozprávkový príbeh o maličkom chlapčiatku a jeho veľkom dobrodružstve.

8. 6. streda o 10.00 h od 12 rokov, 120 min.
MIRO GAVRAN v predstavení sa fajčí
ZMRZLINA
Komédia nadväzujúca na inscenácie Všetko o mužoch a Všetko o ženách.

11. 6. sotoba o 19.00 h od 16 rokov, 110 min.
MIRO GAVRAN
MUŽ MOJEJ ŽENY
Ta co inšo jak paľenku najdze Spišak v bratislafskej Petržke, ked hľeda 
hlopa svojej ženy? – Hlopa jeho ženy!

13. 6. pondelok o 9.00 a 11.00 h od 6 rokov, 70 min.
PETER PALIK
KRÁSKA A NETVOR
Ako láska a krása v srdci premôžu zlé čary.

16. 6. štvrtok o 10.00 h 150 min., od 15 rokov
18. 6. sobota o 19.00 h
ROBIN HAWDON
GUĽOVÝ BLESK
Skaza Titanicu je v porovnaní s našou komédiou slnkom zaliata výletná idylka!

21. 6. utorok o 10.00 h 90 min.
MARTIN KUKUČÍN/PETER PALIK
RYSAVÁ JALOVICA
Komediálny príbeh o mužoch, ženách, pijatike a jednej jalovici.

22. 6. streda o 10.00 h od 6 rokov, 80 min.
ĽUBOMÍR FELDEK
PERINBABA
Nesmrteľný príbeh o rozprávkovej Perinbabe, v ktorom láska a dobro 
porazia zlobu a chamtivosť.

26. 6. nedeľa o 19.00 h
ZLATÁ LABUŤ
Galavečer pri príležitosti vyhodnotenia ankety o najlepšiu herečku a naj-
lepšieho herca sezóny.

Zmena programu vyhradená.

www.spisskedivadlo.sk
Aktuálne informácie o predstaveniach: 053/417 32 75, 053/417 32 71,

0903 613 259, 0948 194 643 alebo e -mailom na: prevadzka@spisskedivadlo.sk

PROGRAM
KULTÚRNO ‑OSVETOVÁ ČINNOSŤ

ČÍTAME DETSKÝM SRDIEČKAM – NAJKRAJŠIE ILUSTRÁCIE*
1. 6. 2022 o 16.00 h | Pobočka Mier, Šafárikovo nám. 3

Obľúbený detský knižný klub, tento krát s témou knižných ilustrácií.

FOTO KURZY
Výstavná miestnosť SKCaK, Zimná 47 | Vstupné: 10 €

7. 6. 2022 o 16.00 h | FOTO KURZ 6 
Kompozícia – základné pojmy a vzťahy
21. 6. 2022 o 16.00 h | FOTO KURZ 7 

Svetlo a jeho využitie v tvorivej fotografii - spracovanie fotografie
28. 6. 2022 o 16.00 h | FOTO KURZ 8 

Záver, zhrnutie - otázky a diskusia, workshopy pre začiatočníkov s lektorom 
Miroslavom Dibákom.

Potrebné nahlásiť sa vopred / bukovinska@skcak.sk / 053/442 52 50

ATELIÉRY KRESBA – PORTRÉT
9. 6. 2022 o 16.00 h | SKCaK, Zimná 47 | Vstupné: 5 €

4-hod. workshop pre neprofesionálnych výtvarníkov a širokú verejnosť. 
Potrebné nahlásiť sa vopred / vlasicova@skcak.sk / 053/442 52 50

KDE KONČÍ KNIHA, TAM ZAČÍNA LITERÁRNY VEČER*
9. 6. 2022 o 16.30 h | Knižnica, Letná 28

Zdenka Wenzlová Švábeková – „Povedz to knihou“ 
Slovenská autorka kníh so silnými príbehmi a témami, ktoré momentálne hýbu 

svetom. Knižne debutovala básnickou zbierkou Roztavené putá. Nasledujú 
úspešné prózy Nesmieš povedať, Navždy prekliata, Naposledy plačem…

AMFO 2022
14. 6. – 15. 7. 2022 | SKCaK, Zimná 47

Výstava najlepších fotografií krajského kola celoštátnej postupovej súťaže 
a výstavy neprofesionálnej fotografickej tvorby Košického kraja.

Vernisáž 14. 6. 2022 o 16.30 h.

RANDE S LEPORELOM*
16. 6. 2022 o 10.00 h | park pri evanjelickom kostole, Radničné nám.

Čítanie rozprávok spojené s divadelným predstavením, klauniádou „Divadla 
v kufri“ a tvorivou dielňou pre deti. Realizované v spolupráci s MC DIETKA.

VIDEO KURZ 3
22. 6. 2022 o 16.00 h | SKCaK, Zimná 47 | Vstupné: 10 €

Workshop s filmárom Petrom Čajom.
Potrebné nahlásiť sa vopred / bukovinska@skcak.sk / 053/442 52 50

KNIŽNÝ KLUB BELETRIE
22. 6. 2022 o 16.00 h | Knižnica, Letná 28

Stretnutie priaznivcov dobrej knihy o pocitoch a zážitkoch z prečítanej literatúry.

SPIŠSKÉ FOLKLÓRNE SLÁVNOSTI
25. – 26. 6. 2022 | Spišský salaš - Spišské Podhradie

48. ročník nadregionálneho folklórneho festivalu, kde sa prezentuje tradičná 
ľudová kultúra z regiónu Spiša a Slovenska vo všetkých formách a podobách 

(hudba, spev, tanec, prezentácia remesla a gastronómie). Predstaví sa Juhaska 
reguľa SNV, O Gadže bašaven Bratislava, DSpS Šafolka Smižany, spevácka 

zložka FS Magura Kežmarok, ŽSSK Ulijanky z Nitry a mnoho ďalších…
Vstupné: dospelý 5 €/deň, dieťa do 6 r. vstup voľný, žiak, študent 6 - 15 r., 

dôchodca 3 €/deň.

ATELIÉRY OLEJOMAĽBA – SECESIA
29. – 30. 6. 2022 o 16.00 h | SKCaK, Zimná 47 | Vstupné: 15 €

8-hod. workshop určený pre neprofesionálnych výtvarníkov a širokú verejnosť.
Potrebné nahlásiť sa vopred / vlasicova@skcak.sk / 053/442 52 50
* Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

KNIŽNICA / KNIŽNÉ NOVINKY
PRE DETI

James Norbury: Veľká panda a malý drak
Dvaja priatelia putujú ročnými obdobiami, mnohokrát sa stratia, delia sa o radosti 

i starosti. Kniha je určená nielen deťom, ale všetkým, ktorí sa občas stratia.

PRE DOSPELÝCH - beletria
Sebastian Fitzek: Strach z lietania

Nočný let. Na palube je duševne labilný cestujúci a psychiater s panickým 
strachom z lietania. Tento strach, nie je to najhoršie, čo možno zažiť na palube.

PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra
Jarmila Mandžuková: Liečivá sila vody

Publikácia prináša veľa informácií o vode, pitnom režime, vodoliečbe a odpovedá 
na množstvo otázok: Kedy a koľko piť? Čo signalizuje nedostatok vody?

POBOČKA MIER
Roxie Cooper: Deň, keď sme sa stretli

Román o láske, ktorá núti premýšľať o zmysle tradičných hodnôt a postavení 
morálky v našich životoch. Vydajte sa do sveta plného umenia a krásnej hudby.

Letná 28, Sp. Nová Ves | tel.: 053/415 03 01 | www.skcak.sk

SPIŠSKÉ KULTÚRNE CENTRUM A KNIŽNICA

OZNAM O ZATVORENÍ KNIŽNICE
27. 6. - 17. 7. 2022 

bude knižnica na Letnej 28 vrátane pobočky na sídlisku Mier (Šafárikovo 

nám. 7) z dôvodu revízie knižničného fondu pre verejnosť zatvorená. 

V tomto čase nebude k dispozícii na vrátenie kníh ani bibliobox.

Podrobnejšie informácie nájdete na webovej stránke www.skcak.sk.
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Nisima voloren dandes  
nosa quias denderum  
es ex eosantur?

OD 6.JÚNA VÝSTAVA: 
SPIŠSKÁ FOTOGRAFIA
FILMOVÝ KLUB vstupné: členovia a ZŤP: 4 € / nečlenovia: 5 €

7. 6. utorok o 19.00 h
PREMLČANÉ
ČR, triler/ krimi, titulky, 95 min., MP-15
14. 6. utorok o 19.00 h
PETER DVORSKÝ
SR, biografický dokument, 77 min., MP-12
21. 6. utorok o 19.00 h
AMÉLIA Z MONTMARTRU 
FRA., romantická komédia, titulky, 119 min., MP-15
28. 6. utorok o 19.00 h
ELVIS
USA, životopisná dráma, titulky, MP-15
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING Vstupné: 5 € / štud., deti, dôchod., ZŤP: 4.50 €

4. – 5. 6. sobota, nedeľa o 17.00 h
TVOJA ZEM
SK, CZ, BE, 85 min., MP
11. – 12. 6. sobota, nedeľa o 17.00 h
25. – 26. 6. sobota, nedeľa o 17.00 h
HAFTAŇAN A TRAJA MUŠTETIÉRI
Špan., animovaná komédia, 84 min., MP
18. – 19. 6. sobota, nedeľa o 17.00 h
BUZZ LIGHTYEAR - RAKEŤÁK
USA, animovaný film, sci -fi, dobrodružný, 120 min., MP-7
1. – 2. 7. piatok, sobota o 17.00 h
MIMONI 2: ZLODUCH PRICHÁDZA
USA, animovaná komédia, 88 min., MP
AKCIA PRE SENIOROV vstupné: 3 €

13. 6. pondelok o 16.30 h
ČO SME KOMU VŠETCI UROBILI?
FRA., komédia, český dabing, 98 min., MP-12
8. 6. / 22. 6. / 29. 6. KINO MIER NEHRÁ
2. – 3. 6. štvrtok, piatok o 19.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
6. 6. pondelok o 19.00 h
17. 6. piatok o 17.00 h
PÁNSKY KLUB
ČR, romantická komédia, 89 min., MP-12
4. 6. sobota o 19.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
6. 6. pondelok o 17.00 h
11. 6. sobota o 19.00 h
27. 6. pondelok o 17.00 h
ČO SME KOMU VŠETCI UROBILI?
FRA., komédia, český dabing, 98 min., MP-12
9. – 10. 6. štvrtok, piatok o 19.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
ÚSMEV, PROSÍM!
FRA., komédia, 95 min., MP-12
13. 6. pondelok o 19.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
PREMLČANÉ
ČR, triler, krimi, titulky, 95 min., MP-15
15. 6. streda o 18.00 h vstupné: 19 €
NESKORO VEČER
Hostia: Mário „KULY“ Kollár, Dominika Richterová, Martin Klinčúch
16. – 18. 6. štvrtok, piatok, sobota o 19.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
KEBY RADŠEJ HORELO
ČR, komédia, 90 min., MP-15
20. 6. pondelok o 17.00 h vstupné: 2 €
Poďme spoločne so žiakmi zo ZŠ Hutnícka SNV vkročiť do príbehu Lesany, 
ktorá predstavuje teba i mňa… 45 min.
23. 6. štvrtok o 17.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
24. – 25. 6. piatok, sobota o 19.00 h
27. 6. pondelok o 19.00 h
ELVIS
USA, životopisná dráma, titulky, MP-15
30. 6. štvrtok o 18.00 h
ZÁVEREČNÉ VYSTÚPENIE TANEČNEJ SKUPINY BDSKREW
1. – 2. 7. piatok, sobota o 19.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
PREZIDENTKA
ČR, romatický, komédia, 100 min., MP-12
Informácie a predpredaj vstupeniek pol hodiny pred začiatkom 
filmového predstavenia. Kino Mier 053/442 87 66

Šafárikovo námestie 7, SNV 
facebook.com/Kino.Mier.SNV | T.: 053/442 87 66
www.mkc.snv.sk
V Kine Mier sú zabezpečené všetky 
protiepidemické opatrenia. Vstup s respirátorom!

15. 6. 2022 (streda) o 18.00 h
Dom kultúry Mier

NESKORO VEČER
Talkshow Petra Marcina

Večer plný zábavy, zaujímavé rozhovory, vtipné scénky, 
hry, piesne a skvelá live atmosféra.

Hostia: Mário „KULY“ Kollár, Dominika Richterová, 
Martin Klinčúch
Vstupné: 19 €

INFORMÁCIE A PREDPREDAJ VSTUPENIEK
MKC – Reduta, 053/442 32 49 

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

Hutnícka 18
cvcsnv@azet.sk

www.cvcadam.sk

1. 6. 2022 streda od 14.30 do 17.00 h | Vstup voľný

areál pred CVČ Hutnícka, sídlisko Západ I

JUNILIÁDA – MDD
oslavy DŇA DETÍ

súťažno ‑zábavné popoludnie pre deti a rodičov

Čo Vás čaká
od 14.30 h – zábavný veselý program pre deti, tanec, 

hudba, maľovanie, zábava, radosť a smiech…
od 15.00 do 17.00 h ‑ zábavné, športové a súťažné 
aktivity pre deti a rodičov, nafukovacie skákajúce 

UFO, samozrejme, sladkosť a odmeny…
PREKVAPENIE

Informácie: Klaudia Bigošová, Matej Farkalín

JÚL – AUGUST 2022

LETNÉ DETSKÉ TÁBORY
DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO

Bližšie informácie na:

www.cvcadam.sk



20 www.spisskanovaves.euKULTÚRA ⬤ OZNAM

Kapacita je 30 miest. Je potrebné si rezervovať miesto vopred!
Rezervácie: 0907 908 986

10. jún o 19.00 h | Vstupné: 8 €
Marek Koterski „Nenávidím”

Čerstvé ocenenie! Najlepšie predstavenie 36. Stretnutí divadiel 
jedného herca v Toruni (PL) - Cena Akreditovaných Novinárov.
Uletene zábavná jazda o našej nie veľmi zábavnej každodennosti. 

One man show, pri ktorej budete plakať od smiechu.

11. jún o 19.00 h | Vstupné: 8 €
Stephen Mallatratt - Susan Hill „Žena v čiernom”

V hmle zahalené odľahlé sídlo na Úhorných močariskách ukrýva 
tajomstvo, ktoré sa rozhodne odhaliť mladý londýnsky advokát 
Arthur Kipps. Najlepší hororový príbeh, aký ste kedy na javisku 

videli. Na londýnskom West Ende už 30 rokov. 
Na Slovensku len v Divadle Kontra!

15. jún o 19.00 h | Vstupné: 8 a 4 €
William Shakespeare „Hamlet”

Predstav si, že si sa dozvedel, že tvojho otca zabil tvoj strýko.
Predstav si, že ten strýko je teraz mužom tvojej matky.

Predstav si, že o vražde ti povedal duch tvojho otca, ktorý ťa 
donútil k prísahe, aby si pomstil jeho smrť...

18. a 29. jún o 19.00 h | Vstupné: 8 €
Martin McDonagh „Poručík z Inishmore”

Jedného dňa na írskom ostrove Inishmore záhadne zmizne kocúr. 
Nie hocijaký, ale miláčik člena paramilitárnej organizácie INLA, 

ktorý prichádza pomstiť svojho obľúbenca. Vražedne smiešna 
komédia o írskych teroristoch. Pre divákov, ktorí majú silné nervy!

22. jún o 19.00 h | Vstupné dobrovoľné
Anna Jablonska „Kdesi a naokolo”

SLOVENSKÁ PREMIÉRA
Hrdinovia komédie tápajú v živote v tme, robia chyby, hľadajú 

zmysel, šťastie a lásku, sú stále „kdesi a naokolo“, mimo obežnej 
dráhy historických udalostí. Musia sa niekoľkokrát popáliť, aby 

napokon zistili, že slepo spoliehať sa na osud nemá zmysel.

23. jún o 19. 00 h | Vstupné dobrovoľné
Katarzyna Mazur -Lejman, 

Nadácia Banina (PL /UA) „Cudzinka”
Cudzinka je zápisom zážitkov Ukrajinky Solomie Mardarovych, 

herečky a spolutvorkyne predstavenia, ktorá prišla do Poľska 
po protestoch na Majdane a vzniku vojny v Donbase. 
Jej emigračný príbeh sa stal hlasom celého pokolenia.

24. jún o 19.00 h | Vstupné dobrovoľné
Natalia Blok „Cez kožu”

SLOVENSKÁ PREMIÉRA
Na Ukrajine sa šíri nový vírus: KFK – „koža farby kaki“. Na koži 
infikovaných sa objavujú škvrny pripomínajúce vzor vojenských 

maskáčov. Natalia Blok, ukrajinská dramatička, režisérka 
a scenáristka, opisuje mechanizmy vojnovej traumy u ľudí 

vychovaných v časoch rozmachu sociálnych sietí.

26. jún o 19.00 h | Vstupné dobrovoľné
Lucy Prebble „Veľmi drahý jed”

SLOVENSKÁ PREMIÉRA
1. novembra 2006 bol v Londýne otrávený polóniom-210 bývalý 

agent KGB a toho času disident v exile Alexander Litvinenko.
O tri týždne na to zomrel trýznivou smrťou. Európsky súd pre 
ľudské práva prehlásil, že za jeho smrť je zodpovedné Rusko.

DOSKY NA JOBĽÚBENEJŠIE DIVADLO 
SEZÓN 2018 a 2019

DIVADLO
KONTRA

Dom Matice slovenskej, Zimná 68

0905 349 152
www.mestskyutuloksnv.sk

utulok@mestosnv.sk
Fb: Mestský útulok a KS Spišská Nová Ves

ArgoArgo
Dostal sa k nám 
v hroznom zdravot‑
nom aj psychickom 
stave. Život na reťazi 
a dlhodobý nedostatok 
stravy. Hľadá si spoloč‑
níka s dostatkom času 
venovať sa mu.

BoltBolt
Cca 3‑roč. psík, ktorý 
sa potuloval a nepo‑
zná domov, nepoznal 
pohladenie a lásku. Je 
šikovný, odvážny, no 
aj nedôverčivý. Miluje 
voľnosť vo výbehu 
a varené mäsko.

TofiTofi
Starší 10‑ročný psík, 
ktorý má rád pokoj. 
Voči ľuďom, ktorých 
nepozná, je veľmi 
nedôverčivý. Jeho 
srdiečko si získate 
jedlom, trpezlivým 
a láskavým prístupom.

JustyJusty
Trojročný kríženec 
jazvečíka. Hľadáme 
rodinku, ktorá s ním 
bude mať trpezlivosť 
a ukáže mu, že aj pre‑
chádzky a pohladenie 
sú príjemné veci.

PitPit
Šteniatko, ktoré smrti 
uniklo len o vlások. Je 
veľmi priateľský, zve‑
davý, rád sa učí, miluje 
ľudskú spoločnosť 
a hru s inými psíkmi. 
Predpoklad stredného 
vzrastu.

KikoKiko
Cca 3‑roč. psík, 
ktorý sa už 2x ocitol 
v našom útulku. Je 
priateľský, kontaktný, 
nekonfliktný, voči 
cudzím ľuďom trošku 
plachý. Má rád pre‑
chádzky a dobré jedlo.

BenyBeny
Krásny mladý nemec‑
ký ovčiak, ktorý žil 
v osade na metrovej 
reťazi. Našťastie 
sa jeho trápenie už 
skončilo a teraz čaká 
u nás na vhodného 
majiteľa.

MartyMarty
Starší psík ‑ kríženec 
labradora pokojnej 
povahy, nenáročný, 
na dlhé prechádzky. 
Hľadá milujúceho 
majiteľa.

BelaBela
6‑ročná sučka 
belgického ovčiaka 
odobratá z osady 
z množiarne. Užíva 
si každú voľnosť 
a pohyb vo výbehu, so 
psíkmi vychádza dob‑
re, najradšej aportuje.

LesyLesy
Mladučká fenočka 
vyhodená v lese. 
Zo začiatku plachá 
a bojazlivá, po zistení, 
že jej nechceme 
ublížiť, robí pokroky. 
Potrebuje ešte veľa 
trpezlivosti a lásky.

SteveSteve
Starší, nepočujúci 
psík, ktorého sa 
zbavili pre potrebný 
chirurgický zákrok. 
Dnes je po operácii. 
Hľadá rodinu, v ktorej 
by mohol stráviť po‑
sledné roky života

ČikoČiko
Šteniatko vyhodené 
do lesa. Prahne po lás‑
ke, pohladení a množ‑
stve pohybu. V koterci 
veľmi trpí, celý deň 
plače. Bude väčšieho 
vzrastu s nárokmi na 
množstvo aktivít.
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Nisima voloren dandes  
nosa quias denderum  
es ex eosantur?

KRYTÁ PLAVÁREŇ ⬤ 053/416 63 53
Ranné plávanie Školy Verejnosť Sauna 2

pon 6.30 - 7.45 SANIT. DEŇ 15.00 - 20.00 14.00 - 20.00 Ž
uto 8.00 - 12.00 13.00 - 20.00 14.00 - 20.00 M
str 8.00 - 12.00 13.00 - 20.00 14.00 - 20.00 Ž
štv 6.30 - 7.45 8.00 - 12.00 13.00 - 20.00 14.00 - 20.00 M
pia 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30 14.00 - 20.00 Ž

sob 9.00 - 20.30 7.30 - 12.00 M 
13.00 - 19.00 M

ned 9.00 - 20.30 7.30 - 12.00 Ž
13.00 - 19.00 Ž

ŠPORTOVÁ HALA ⬤ 053/416 63 35
Cenník 
prenájmu:

športová 
príprava

pon - pia 7.00 - 14.00 20 €/hod.
14.00 - 22.00 40 €/hod.

sob - ned 8.00 - 20.00 40 €/hod.
podujatie nešportového charakteru 960 €/deň

4. 6. sob 10.00 ŠKBD - TYDAM Košice, basketbal ml. žiačky
10. 6. pia 8.00 Spišské športové hry

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN ⬤ 0903 405 466
Hracia plocha 2 hod./1 zápas bez osvetlenia 130 €
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas 170 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke 50 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením 80 €
4. 6. sob 11.00/13.30 FK SNV - Námestovo, U19/U17

11. 6. sob
10.00/12.00 FK SNV - Lokomotíva KE, U15/U14

17.00 FK SNV - Stropkov, liga dospelí
12. 6. ned 10.00/11.30 FK SNV - Michalovce, U13/U12
18. 6. sob 11.00/13.30 FK SNV - Bardejov, U19/U17

KOLKÁREŇ ⬤ 0907 428 935
Cenník prenájmu: 22 €/hod./4 dráhy

TENISOVÝ AREÁL ⬤ 0903 403 459
Vstupné 
verejnosť
tenisové 
kurty

pon - pia 9.00 - 14.00 5 €/h/kurt
14.00 - 21.00 8 €/h/kurt

sob - ned 9.00 - 21.00 8 €/h/kurt
permanentka 70 €/10 hodín

200 €/neobmedzená

HOTEL PREVEZA ⬤ 053/416 63 01 ⬤ 0911 669 863
svadby ⬤ stužkové ⬤ posedenia ⬤ školenia ⬤ ubytovanie

DENNÉ MENU 4,70 €/porcia, možný dovoz
Stravovanie DÔCHODCOV od 3,20 €/porcia

Zrekonštruovaný SALÓNIK - školenia ⬤ porady (TV, WIFI)
www.hotel ‑preveza.sk ⬤ recepcia@hotel ‑preveza.sk

www.facebook.com/hotel.preveza.snv

Aktuálne informácie nájdete: www.stez.sk

Basketbalová 
spokojnosť
Basketbalisti Spišskej Novej Vsi majú 
za sebou náročnú sezónu. Vstupovali 
do nej ako úradujúci majster Sloven-
ska a okrem extraligy pôsobili v Tipsport 
Federálnom pohári, Alpsko -jadranskom 
pohári, Niké Slovenskej basketbalovej lige 
i Slovenskom pohári.

„Najvýznamnejším úspechom ukončenej sezóny je historický prvý postup 
klubu do semifinále – Final Four Alpsko -jadranského pohára, kde sme 
sa v konkurencii stredoeurópskych družstiev určite nestratili, práve na-
opak. Samozrejme, výborné je aj umiestnenie na štvrtom mieste v Niké 
SBL a v Slovenskom pohári,“ uviedol na oficiálnej klubovej stránke šta‑
tutár BK 04 AC LB Ľubomír Slaninka a pokračoval: „Ako vo všetkých 
kluboch, aj u nás bol opäť značný výpadok príjmu z predaja permanen-
tiek a vstupného na zápasy. V porovnaní s riadnou sezónou sme zazna-
menali pokles až o 70 %. Z dôvodu negatívnych dopadov pandémie nás 
nemohli podporiť ani niektorí stabilní sponzori, čo produkovalo ďalšie 
výpadky vo financovaní. Veríme, že pandemické časy už sú za nami a od 
novej sezóny sa zase vrátime do starých koľají.“

V akej finančnej kondícii je momentálne klub?
„Klub je stabilizovaný, a  to hlavne vďaka podpore sponzorov, mesta 
a  štátnym dotáciám. Všetky záväzky vrátane výplat hráčov platíme 
v  riadnych termínoch, rovnako je to aj s pohľadávkami. Podľa doteraj-
ších rokovaní s podporovateľmi basketbalu na Spiši môžeme s radosťou 
oznámiť, že už sa začíname pripravovať na ďalšiu zaujímavú sezónu.“
A aké sú ďalšie plány a ciele vedenia klubu?
„Neviem, či to nie je prehnané, ale osobne by ma najviac potešilo, ak by 
sa nám opäť podarilo získať majstrovský titul v mužskej súťaži. Rovnaký 
úspech prajem tiež aj mládežníckej kategórii klubu. Osobne si myslím, že 
s mužmi budeme mať šancu. Náročnejšia bude aj kvôli pandémii mládež, 
preto musíme poriadne zabrať.“

Beh okolo Schulerlochu
V prvú májovú sobotu, na okraji Spišskej Novej Vsi, sa uskutočnil „Beh 
okolo Schulerlochu“. Súťaž zorganizoval „Klub biatlonu a triatlonu SPIŠ“ 
v spolupráci s MA Schulerloch, CVČ Adam a mestom Spišská Nová Ves. 
Rozmanitosť kategórií, dĺžok tratí i skutočnosť, že išlo o súťaž v rámci 
Spišskej bežeckej ligy, prilákal celkom 68 bežcov v siedmich kategóriách. 
V absolútnom poradí, ktoré zahŕňalo kategórie muži a ženy, bolo hod‑
notených 55 pretekárov.

Na 10 km trati s  časom 0:36:01 sa medzi mužmi umiestnil Erik Revaj 
z K_CORP, druhý s časom 0:39:00 bol Vladimír Majerčák z JOGI tímu 
(obidvaja Spišská Nová Ves) a  tretí s  časom 0:39:05 bol Miroslav Gad 
z ŠK COPY ‑SERVIS Liptovský Mikuláš. Necelých 11 minút za prvým mu‑
žom dorazila do cieľa najlepšia žena – bežkyňa, Michaela Kucháriková 
z ŠK KRIVÁŇ Liptovská Ondrašová s časom 0:46:28, druhá dobehla Hele‑
na Kráľová z STG Krompachy s časom 0:50:27 a tretia Monika Tkáčová 
z FabianSKI s časom 0:54:28.

Pretekári i  organizátori hodnotili priebeh, trať aj účasť veľmi dobre. 
Všetko nasvedčuje tomu, že po doladení drobností sa v tomto okruhu 
bude pokračovať aj v budúcnosti. Pekná príroda, dostupnosť i prime‑
rané zázemie v Multifunkčnom areáli Schulerloch, dávajú dobré pred‑
poklady pre konanie verejných bežeckých pretekov možno aj viackrát 
v roku.

 z Jozef Repko

 z Jozef Petruška

Keď si myslíš, že už nemôžeš, môžeš ešte trikrát toľko!
Všetkých nadšencov horskej cyklistiky (MTB), ktorí sú odhodlaní na 

hraniciach svojich možností zabojovať s krásnou prírodou Spiša pozývame

22. – 23. 7. 2022 do Spišskej Novej Vsi
na 10. ročník extrémnych nonstop MTB pretekov.

Prihlásiť sa môžete od 1. 6. 2022 online na: www.333extreme.sk
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SILOVÝ TROJBOJ: V  Nitre sa 22.  – 
24. 4. konali Medzinárodné Majstrovstvá 
Slovenska a  Česka v  silovom trojboji ‑ 
drepe, tlaku na lavičke a  mŕtvom ťahu. 
Súťaže sa zúčastnil aj Stanislav Jakubec 
zo Sp. Novej Vsi, ktorý v  kategórii Muži 
M50 ‑ 59 110 kg RAW, v disciplíne tlak čin‑
ky na lavičke obsadil 2. miesto. Zároveň 
sa nominoval aj na tohtoročné majstrov‑
stvá sveta, ktoré sa budú konať v jeseni.

DŽUDO: 1. 5. sa v Spišskom Bystrom ko‑
nalo 1. kolo Východoslovenskej oblas‑
ti žiakov a žiačok v judo, kde pretekári 
Džudo klubu SNV dosiahli tieto výsledky: 
WU11‑25: 1. Dominika Biganič; MU11‑46: 
1.  Samuel Šlenker; MU13‑42: 1.  Hugo Bi‑
ganič; MU13‑55: 2. Maroš Blahut; WU15‑
57: 1.  Karolína Mravčáková a  2.  Sofia 
Gánovská; WU15‑63: 1. Zuzana Hambo‑
rová; WU15+63: 1. Sabina Cvengrošová; 
MU15‑50: 2. Joachim Christea. V Martine 
sa 23. 4. konali MSR dorastencov a do‑
rasteniek v judo, kde pretekárka Džudo 
klubu SNV Sabina Cvengrošová v kategó‑
rii WU18+70 kg obsadila 3. miesto.

CYKLISTIKA: Nora Jenčušová: Pred‑
stavila sa 28. 4. – 1. 5. na 34. ročníku me‑
dzinárodného etapového preteku žien 
WE 2.2 v cestnej cyklistike Gracia Orlová 
2022 v Českej republike. Výsledky: Etapa 
1 (104 km – hromadný štart): 43. miesto. 
Etapa 2 (100 km  – hromadný štart): 
43.  miesto / celkové poradie 39.  miesto. 
Etapa 3 (13,5 km – časovka jednotlivcov): 
27. miesto / celkové poradie 37. miesto. 
Etapa 4 (68,5 km  – hromadný štart): 
25.  miesto / celkové poradie 37.  miesto. 
Etapa 5 (101,6 km  – hromadný štart): 
38.  miesto. Konečné celkové poradie: 
33.  miesto. GP Ciudad de Eibar (8.  5., 
ESP): 34. miesto. Emakumeen Nafarro‑
ako Women’s  Elite Classics 1.1 (10.  5., 
ESP): 48. miesto ELITE ženy / 14. miesto 
U23.

KARATE: Karate klub Iglow opäť repre‑
zentoval naše mesto na viacerých súťa‑
žiach. Výsledky: 17. ročník Harasuto Cup 
(Lodž, 9. 4.–10. 4.): Marek Krivda: kumite 
kadeti – 52 kg, prehral v prvom kole; Do‑
minik Antoš: kumite kadeti – 52 kg, pre‑
hral v prvom kole; Vojtech Antoš: kumite 
juniori + 76 kg – získal 3. miesto. 3. kolo 
žiackej ligy VÚKABU a TAÚK: Dominik 
Ali: kumite mladší kadeti 12 ‑ 13 rokov do 
55 kg začiatočníci: 3. miesto; Samuel Ali: 
kumite mladší kadeti 12 ‑ 13 rokov nad 
55 kg začiatočníci: 3. miesto; Dominik 
Antoš: kumite mladší kadeti 12 ‑ 13 ro‑
kov do 55 kg pokročilí: 2. miesto; Michal 
Čarnogurský: agility chlapci 8‑roční: neu‑
miestnil sa; Alexander Dúbravec: kumi‑
te chlapci 6 ‑ 7 rokov do 26 kg: 2. miesto, 
agility chlapci 6‑roční: 1. miesto; Leonard 
Dúbravec: kumite mladší žiaci 8 ‑ 9 ro‑

Do novej sezóny 
s novým trénerom
V zaujímavý dátum piatok 13. mája sa v priestoroch 
radnice konala tlačová konferencia pred novým ročníkom 
2022/23, na ktorej vedenie HK Spišská Nová Ves predstavilo 
niekoľko noviniek.

Po odchode Miroslava Mosnára bolo veľ‑
kým otáznikom meno jeho nástupcu. Stal sa 
ním Čech Vlastimil Wojnar. „Naša priorita 
bola angažovať slovenského alebo českého 
trénera. Mali sme vytypované viaceré mená 
a z nich nám pán Wojnar vyšiel ako najlepšia 
voľba. Dlhé roky pracoval v Třinci, ktorý je je-
den z najlepších klubov v Česku a v uplynulých 
troch rokoch dosiahol majstrovský hetrik. 
Verím, že jeho angažmán u  nás bude úspeš-
né a  splní stanovené ciele,“  povedal kapitán 
mužstva Branislav Rapáč.
Na tlačovej konferencii sa predstavila nová 
ofenzívna akvizícia – Michael Vandas. Skú‑
sený 31‑ročný hokejista prichádza do klubu 
po dvoch rokoch v  rodnom Poprade. Pred‑
tým nastupoval v  drese Slovana i  Zvolena, 
a taktiež viackrát okúsil, aký je to pocit no‑
siť na hrudi reprezentačný znak. „Mám rád 
veľké výzvy, preto verím, že naplním klubové 
očakávania. Nebude to ľahké, ale verím, že to 
spoločne zvládneme,“ uviedol Michal Vandas.
Jeho príchod si veľmi pochvaľuje aj nový 
športový manažér Radomír Heizer: „Je to 
hráč, ktorý nám pasuje do koncepcie. Je rýchly, 
silný na puku s výborným zakončením a verí-
me, že nám pomôže. Bol jedna z našich najdô-
ležitejších volieb pre nasledujúcu sezónu.“
Ďalšou zaujímavou novinkou je, že prípravné 

zápasy odohráme v  špeciálnej sade dresov, 
odkazujúcej na úspešnú históriu nášho hoke‑
ja. V roku 1988 sme vystupovali pod názvom 
TJ Štart Spišská Nová Ves. Žlto ‑čiernu fareb‑
nú kombináciu zdobí na hrudi veľké písmeno 
„Š“. „Chceme vzdať úctu hráčom, ktorí tu boli 
pred nami a  tvorili históriu hokeja v  našom 
meste. Máme v pláne špeciálnu letnú akciu, na 
ktorú chceme pozvať hokejové legendy Spiš-
skej Novej Vsi a  aj slovenského hokeja. Viac 
však v  tomto momente neprezradím,“ infor‑
moval generálny manažér Richard Rapáč.
Záver venoval cieľom, ktoré by chceli Rysy 
dosiahnuť v  budúcom ročníku. „Naše ciele 
chceme stále posúvať vyššie. Naše predsa-
vzatie v  prvej sezóne bolo hrať pekný hokej 
a vyhnúť sa bojom o záchranu. To sa podarilo. 
Naši fanúšikovia nám dali počas kvalifikácie 
play -off impulz transparentom Spolu prepí-
šeme históriu. Aj kvôli tomuto motivujúcemu 
podnetu od fanúšikov je štvrťfinále jasným 
cieľom a ja verím, že fanúšikom opäť spravíme 
radosť. Hokej v mojom rodnom meste chcem 
stále posúvať, a to je cieľom A -mužstva aj na-
šej mládeže každú sezónu. Byť o  malý kúsok 
lepším. Radi by sme znovu chceli začať vycho-
vávať reprezentantov a  postupnými krokmi 
vrátiť aj našu mládež tam, kam patrí,“ doplnil 
Richard Rapáč.

Slovenský pohár v cestnej cyklistike
Jakub Husár, Flaviol – Bike Team Spiš - opätovný víťaz druhej etapy.

Druhé kolo Slovenského pohára, ktoré sa 
konalo v Krupine a viedlo dedinami regiónu 
Hont, sa za medzinárodnej účasti piatich kra‑
jín stal opätovným víťazom náš domáci jaz‑
dec a odchovanec klubu Flaviol – Bike Team 
Spiš Jakub Husár (kategória kadet). Etapa 
patrí medzi najťažšie na Slovensku v  rámci 
celkového Slovenského pohára. S dĺž‑
kou trate 65 km a nastúpaných 850 m 
rozdelila pelotón na viacero skupín. 
Prvá skupina, v  ktorej bolo 7 prete‑
károv, sa v  záverečnom šprinte na 
krupinskom námestí dočkala svojho 
víťaza, ktorým sa stal spomínaný 
Jakub. Priebeh pretekov bol napí‑
navý už od štartu, nakoľko na prvom 
stúpaní sa takmer okamžite dopredu 
dostali najlepší kadeti, a  išli si svoje 
vlastné preteky. Boli nimi Jakub Husár 
(Flaviol ‑ Bike Team Spiš), Adam Mro‑
cek a Lukáš Vranák (CK EPIC Dohňany), 
Samuel Fedor (ŠK Železiarne Podbre‑
zová,  a.  s.), Fabian Wieland a  Jakub 

Javor (Slávia Trenčín) a Marek Mojto (Cycling 
Academy Trenčín).
Celkové výsledky: www.cyklistikaszc.sk/
sk/cestna ‑cyklistika/kalendar

 z Spracoval: Jakub Novák, 
tréner klubu Flaviol – Bike Team Spiš

 z Jozef Petruška
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kov do 26 kg začiatočníci: 1. miesto, agility 
chlapci 9‑roční: 1. miesto; Tobias Hlaváč: 
kumite chlapci 6 ‑ 7 rokov nad 30 kg: 
1. Miesto, agility chlapci 7‑roční: 3. miesto; 
Adam Janovčík: kumite starší žiaci 10 ‑ 
11  rokov nad 40 kg pokročilí: 3.  miesto, 
agility chlapci 11‑roční: neumiestnil sa; 
Matúš Jurčák: kumite mladší žiaci 8 ‑ 
9 rokov do 30 kg začiatočníci: neumiestnil 
sa, agility chlapci 9‑roční: neumiestnil sa; 
Šimon Jur čák: kumite chlapci 6 ‑ 7 rokov 
do 22 kg: 3. miesto, agility chlapci 7‑roční: 
2. miesto; Andrej Špičuk: kumite mladší 
kadeti 12 ‑ 13 rokov do 55 kg začiatočníci: 
2. miesto. Karate1 Premier League (Ma‑
tosinhos / Oporto, Portugalsko, 22. – 24. 4.): 
Dominik Imrich: kumite muži do 60 kg: 
5.  miesto. M ‑SR juniorov, dorastencov 
a ml. dorastencov za r. 2021 (7. 5.): Do‑
minik Antoš: kumite mladší kadeti 12 
‑ 13 rokov do 55 kg: 5. miesto; Vojtech An‑
toš: kumite juniori 16 ‑ 17 rokov nad 76 kg: 
1. miesto, získal titul majstra SR; Dominik 
Ali: kumite mladší kadeti 12 ‑ 13 rokov do 
55 kg: prehral v 1. kole; Samuel Ali: kumi‑
te mladší kadeti 12 ‑ 13  rokov nad 55 kg: 
5. miesto; Marek Krivda: kumite kadeti 
14 ‑ 15 rokov do 52 kg: 5.  miesto; Domi‑
nik Kešelák: kumite juniori 16 ‑ 17 rokov 
do 76 kg: 1. miesto, získal titul majstra SR; 
kumite družstvá juniori 16 ‑ 17 rokov (Voj‑
tech Antoš, Marek Krivda, Dominik 
Kešelák): 2. miesto.

BEH: Beh Hornádskou kotlinou (10. 4., 
Kysak, 21,1 km): M 60 – 69: 2. Milan Hru‑
šovský (ŠK STEZ SNV, Cargo, 1:37:35). 
Jarná Banícka fuška (23.  4., Rožňava, 
13,5 km, +328 m): M: 2. Tomáš Kamas (TJ 
Tatran SNV, 0:55:18). 1 000 ročný beh 
(30.  4., SNV, 10 km, +288 m): M 50  – 59: 
2.  Štefan Summerling (Fitnesscentrum 
SNV, 0:43:19), 3.  Peter Kukura (SNV, 
0:46:30); M 60 – 69: 2. Milan Hrušovský 
(STEZ SNV, 0:52:03), 3. Miroslav Fuker 
(Chata Maratón SNV, 0:54:32); M 70: 1. Ja‑
roslav Tekely (MK ‑SNV, 1:01:19), 2. Ondrej 
Kozák (Veterán SNV, 1:01:36); Ž 40  – 49: 
2.  Monika Tkáčová (FabianSKI SNV, 
0:57:27). Prvomájový beh zdravia (1. 5., 
Pečovská Nová Ves, 18 km): M 18  – 39: 
1. Tomáš Kamas (TJ Tatran SNV, 1:05:55). 
Beh okolo Šulerlochu (7. 5., SNV, 9,5 km, 
+243 m): M 18 – 40: 1. Erik Revaj, (K_CORP 
SNV, 0:36:01); M 40  – 49: 1. Tomáš Ka‑
mas (TJ Tatran SNV, 0:39:41); M 50 – 59: 
2. Štefan Summerling (FitnessSport SNV, 
0:41:59), 3. Slavomír Imrich (KBT Spiš SNV, 
0:45:13); M 60  – 69: 1. Milan Hrušovský 
(STEZ SNV, 0:49:31), 2. Vladimír Šmida 
(MK Tatran SNV, 0:51:38); M 70: 1. Ondrej 
Kozák (Veterán SNV, 0:55:54); Ž 18  – 39: 
2. Karin Maria Dvorak (DIXI SNV, 0:55:58); 
Ž 40 – 49: 1. Monika Tkáčová (FabianSKI 
SNV, 0:54:28), 3. Michaela Berníková (ŠK 
Ferčekovce, 1:02:20); Ž 50: 2. Zuzana Kar‑
tusková (Fitles SNV, 0:58:15).
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V Spišskej Novej Vsi bol opäť veľký futbalový sviatok. Po 
skvelej jesennej časti sú zverenci trénera Branislava On-
dáša stále v hre o prvú priečku v 3. lige Východ.

Ich najväčším rivalom v  boji o  prvenstvo je 
slávny klub Tatran Prešov. Ten sa predstavil 
v druhú májovú sobotu na spišskonovoveskom 
trávniku. Po kvalitnom výkone z oboch strán 
zápas roka skončil nerozhodne 2 : 2.

„Proti Prešovu sme sa chceli vytiahnuť, naj-
mä po slabom výkone v Lipanoch. Zámer bol 
jasný, chceli sme hrať nátlakovo, agresívne 
a súpera zaskočiť. To sa nám podarilo, rýchlo 
sme išli do dvojgólového vedenia. Naše góly 
padli po veľmi pekných krídelných akciách. 
Škoda straty koncentrácie na konci prvého 
polčasu, kde sa súperovi podarilo vyrovnať. 
Musím však povedať, že najmä prvému gólu 
predchádzalo niekoľko chybných verdiktov, tie 
vyústili do rohového kopu, ktorý bol nariadený 
nesprávne. V druhom polčase chceli obe muž-
stvá strhnúť víťazstvo na svoju stranu, no gól 
už nepadol. Myslím, že divákom sa zápas mu-
sel páčiť. Videli góly, množstvo osobných sú-
bojov, emócie. Chlapcom za predvedený výkon 
ďakujem, príkladne bojovali. Išli naozaj na do-
raz, predviedli výkon, aký by som chcel vidieť 
stále,“ skonštatoval po dôležitom zápase tré‑
ner FK Spišská Nová Ves Branislav Ondáš.

Po tomto zápase ešte ostáva do konca sezó‑
ny v hre pätnásť bodov a stále nie je o víťa‑
zovi definitívne rozhodnuté.

„Napriek tomu, že 
sme zápas nevyhrali, 
som spokojný. Naši hrá-
či ukázali srdce, bojovnosť, 
zdravú agresivitu a aj futbalové umenie. Bol 
to zápas prvého tímu z tabuľky s druhým so 
správnym nábojom a  slušnou diváckou kuli-
sou. Išli sme do rýchleho dvojgólového vede-
nia, no paradoxne ešte v  kratšom časovom 
úseku sme o neho prišli. Druhý polčas bol už 
menej zaujímavý, ale chlapcom treba poďa-
kovať, pretože takto by sme sa chceli prezen-
tovať aj v ďalších zápasoch. Po dlhšom čase tu 
súper neprišiel brániť, čo nám vyhovovalo. Boli 
sme pripravení v správny moment zapresovať 
a  vyrážať do brejkov. Dve nám aj vyšli. Ško-
da, že sme nevydržali do konca polčasu s ak-
tívnym skóre. Súper využil naše zaváhania, 
hlavne pri góle na 2 : 1. To nás môže mrzieť, 
pretože to bola štandardka a nemala by nám 
tak prepadnúť lopta. Hrá sa ešte o  15 bodov 
a budeme sa snažiť vyťažiť maximum,“ dodal 
asistent trénera Spišiakov Marek Janečka.

Júnový program:
5. júna: Kalša – Sp. Nová Ves
11. júna: Sp. Nová Ves – Stropkov
18. júna: Rudňany – Sp. Nová Ves

 z Jozef Petruška

 z Jozef Petruška
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Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie 
tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. júna na adresu redakcie s heslom 
„Krížovka“. Správne znenie tajničky z minulého čísla: Krásny máj je tu zas, prebudí lásku 
v nás.

Denné kreatívne 
a pohybové tábory 

počas leta
realizované centrom BEZ ROZDIELU

cvičenia na rozvoj jemnej, hrubej 
motoriky, bilaterálne pohybové 

programy, senzorická integrácia, 
kreatívne dielne, výroba senzorických 

pomôcok, workshopy, výlety do 
prírody, spoznávanie okolia. 

Budeme sa veľa hýbať
1. turnus: 

15. – 19. 8. 2022, 8.30 – 13.30
2. turnus: 

22. – 26. 8. 2022, 8.30 – 13.30
v cene je zahrnuté pohostenie počas 

dňa (ovocie, zelenina, pitný režim, 
pomôcky na workshopy, cesta autom 

na výlety nielen do prírody)
Cena 130 €/týždeň 

alebo 30 €/deň
Centrum Bez rozdielu 

Šafárikovo nám. 3 
Zdravotné stredisko MIER SNV

Viac info: 0915 718 705, 
bezrozdielu@gmail.com
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Mesto Spišská Nová Ves ponúka možnosť individuálneho (príp. kolektívneho) slávnostného prijatia jubilanta alebo individuálneho 
(príp. kolektívneho) slávnostného prijatia novorodenca v obradnej miestnosti Radnice. V prípade vášho záujmu o toto bezplatné prijatie si, 
prosíme, nahláste váš záujem telefonicky u Mgr. Z. Kleinovej 053/417 66 25, resp. 0908 343 208 alebo osobne v Radnici, I. posch.

Vlastimila Opielová
Rozália Kalatovičová
Eva Kupčíková
Eva Fabiánová
Cecília Sokolská
Sabína Pirzkalová
Terézia Kellová
Ján Milčák
Mária Babičová
Valéria Sotáková
Václav Barabáš
Ing. Ján Bočkay
Janka Lapšanská
Milan Pevný
Mária Podracká
Anna Badiarová
Mgr. Ján Bajtoš
Irena Bérešová
Zdenka Kederová
Margita Kolárčiková

Janka Martonová
Ján Mertinko
Ján Novotný
Ján Smyk
Jozef Viša
Anna Bajtošová
Kristína Gajdošová
Mária Habiňáková
Walburga Horváthová
Alica Kolesárová
Alžbeta Kovačovičová
Kvetoslava Miklošová
Jozef Mrosko
Elena Nikorovičová
Peter Rihák
Gerhard Simonis
Gottfried Theiss
Anna Toporcerová
Alžbeta Vešelenyiová
Pavol Brutvan

Pavol Fabiny
Emil Galik
Ľudmila Hamračeková
Jozefína Hatalová
Magdaléna Holecová
Ján Hric
Edita Kenderová
Marta Kocúrová
Ing. Marta Kucháreková
Daniela Kurucová
Ján Pamula
Ján Plata
Eva Smolejová
Anton Šterbák
Veronika Tökölyová
Ing. Viliam Varecha
Anna Augustinová
Lýdia Bandžuchová
František Barabas
Ján Barčák

Anna Baronová
RNDr. Barbora Bendžalová
Ružena Dzugasová
Vlasta Fabiánová
František Fanta
Mária Fülőpová
Zbigniew Ján Gasior
Katarína Gubalová
Angela Guzová
Ján Hambor
Elena Hönschová
Emil Horváth
Miroslav Hovan
Marta Hricková
Blažena Janíková
Emil Jelínek
Dana Kačalová
Darina Kalnová
Anna Košárová
Bohumil Kuchár

Katarína Kuzmiaková
Johana Kuzmová
Ing. Anton Mackových
Albín Medúz
Mgr. Helena Olekšáková
Ján Ondruš
Jaroslav Paračka
Katarína Richtarčíková
Mária Semančinová
Anna Sertlová
Margita Schindlerová
Helena Smotrilová
Ing. Václav Šľachtič
Ján Šmelko
PharmDr. Marcela 

Toporcerová
Lýdia Turčaniková
Anna Valovičová

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym za prejavy 
sústrasti, kvetinové dary a  tichú spomienku a  za spoluúčasť 
pri rozlúčke s  našou drahou mamičkou, manželkou a  babkou 
PhDr.  Angelou SVITEKOVOU, ktorá od nás navždy odišla 
28. 2. 2022 a 3. 6. 2022 by sa dožila 74 rokov.
Spomíname s láskou.
Andrej Dominik, Zuzana, Katarína, Sebastián a Milan
Už len kyticu na hrob môžeme Ti dať, za všetko krásne ďakovať 
a s láskou v srdci na Teba spomínať.
20. 4. 2022 nás vo veku 79 rokov opustila naša drahá mamička, 
babka, prababka, príbuzná a známa Terézia GREŠÁKOVÁ, rod. 
Kacvinská.
Úprimne ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a  kvetinové 
dary. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.‑kat. farskému úradu 
v SNV, Pohrebnej službe R. Findura a PhDr. J. Lapšanskému, PhD.
Mamička, ďakujeme Ti za Tvoju dobrotu, lásku, pomoc a úsmev, 
ktorý si nám rozdávala.
S láskou a vďakou smútiaca rodina.
„Lúčim sa s vami, moji milí, ruky stisk vám dnes už nemôžem dať. 
Srdce mi dotĺklo, odišli sily, lúčim sa s každým, kto ma mal rád…"
Z  celého srdca ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, 
susedom, kolegom a  známym, ktorí sa prišli 2.  5.  2022 rozlúčiť 
na poslednej ceste s naším drahým manželom, otcom, starkým, 
bratom, švagrom, ujom, príbuzným, susedom a  kolegom 
Františkom SEKANOM, ktorý nás opustil 24.  4.  2022 vo veku 
75 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a  kvetinové dary. Ďakujeme 
Pohrebnej službe R. Findura, našim rodinným kňazom a pánovi 
Lapšanskému za dôstojnú rozlúčku.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a vďakou manželka Regina, dcéry Adriana a Regina a syn 
František s rodinami a ostatní príbuzní.
Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám, len brána spomienok 
ostala dokorán. Ten, kto Ťa poznal, si spomenie a ten, kto Ťa mal 
rád, nikdy nezabudne.
27.  4.  2022 vo veku 75 rokov nás navždy opustil náš milovaný 
otec, dedko, pradedko, svokor, brat, švagor, ujo Jozef HUŇOR.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a  kvetinové dary príbuzným, 
priateľom, susedom a  známym,  ktorými ste sa snažili zmierniť 
náš žiaľ.
Ďakujeme pánovi J. Lapšanskému a  ZPOZ pri MsÚ v  SNV za 
dôstojnú rozlúčku.
dcéra Ingrid, syn Radovan s rodinami a ostatná smútiaca rodina

Ako tíško žila, tak tíško odišla, skromná vo svojom živote, veľká vo 
svojej láske a dobrote.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, 
za prejavy sústrasti, kvetinové dary, rozlúčku a tichú spomienku, 
ktorú ste venovali našej milovanej mamke Eme KOVÁČOVEJ, 
ktorá nás opustila 29. 4. 2022 vo veku nedožitých 96 rokov.
Ďakujeme DD v Sp. N. Vsi a Senior parku v Kvetnici za opateru 
v poslednom roku života.
dcéra Janka a syn Ján s rodinami
„Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.“
Bolesťou unavená tíško si zaspala zanechajúc všetko, čo si rada 
mala. Za všetky Tvoje trápenia a bolesti nech Ti dá Pán Boh večnej 
milosti.
Úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a  kvetinové dary 
vyslovujeme všetkým príbuzným, susedom, známym, priateľom, 
ktorí sa 4.  5.  2022 prišli rozlúčiť s  našou babkou Máriou 
HURŇANSKOU, rod. Hradiskou, ktorá nás navždy opustila 
30. 4. 2022 vo veku 76 rokov.
Poďakovanie vyslovujeme pátrom Rehole dominikánov, Rím.‑
kat. farskému úradu v SNV, s. A. Medveckej a Pohrebnej službe 
S. Badziková za dôstojnú rozlúčku.
Odpočívaj v pokoji.
smútiaca rodina

Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život 
a  všetkých nás. Odišiel si navždy, hoci túžil si 
žiť, ale osud tak zariadil, že musel si nás navždy 
opustiť. Hoci si odišiel a  nie si medzi nami, 
v našich srdciach ostaneš stále s nami.
Z  úprimného srdca ďakujeme  všetkým 
príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli 
3. mája 2022 rozlúčiť s naším milovaným otcom, 
bratom, svokrom, dedkom, švagrom a  ujom 
Andrejom DULÍKOM.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti 
a  kvetinové dary. Ďakujeme Pohrebnej službe 
S. Badziková.
Zároveň si 14. 6. 2022 pripomenieme rok, čo nás 
navždy opustila naša drahá mamička, babička, 
svokra, sestra a  teta Irena DULÍKOVÁ, rod. 
Duláková.
Venujte jej s nami tichú spomienku.
„Ste opäť spolu, navždy, tak ako ste boli 
v živote."
smútiaca rodina
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srdciach ostávate vždy s nami.
18.  5.  2022 uplynuli 2  roky, kedy nás navždy 
opustil náš milovaný otec, dedko a  pradedko 
Emil ŠPIRKO a  5.  6.  2022 si pripomenieme 
10  rokov od úmrtia našej milovanej mamky, 
babky a prababky Jany ŠPIRKOVEJ.
S  láskou a  úctou spomínajú synovia Roman 
a Branislav s rodinou.

Keď umrie mamička, slniečko zájde… V srdciach sa uhniezdi smútok 
a chlad. Na celom svete sotva sa nájde, kto by ako mamička vedel 
mať rád. Sú chvíle, keď sa ťažko hľadajú slová útechy, čas však ide 
ďalej, ale vracia sa v láskavých spomienkach…
26.  5.  2022 uplynuli 2 smutné roky, kedy nás navždy opustila 
naša mamička, babka, prababka a  manželka Margita 
MARTINKOVIČOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej, prosíme, tichú spomienku.
S  láskou a  úctou spomína manžel Ján a  deti Janko, Blaženka 
a Daniela s rodinami.
Čas zmierni smútok, spomienky však neodveje…
Koncom mája uplynulo desať smutných rokov, čo do večnosti 
po nerovnom boji s chorobou odišiel náš milovaný otec, dedko 
a svokor Štefan BREZOVAJ.
S  pokorou si na príjemne prežité chvíle spomínajú spolu so 
svojimi  najbližšími synovia Patrik a  Branislav, ako aj dcéra 
Martina.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu, prosíme, krátku 
spomienku.
Už je to dlhých päť rokov, kedy sme Ti povedali zbohom a dovidenia.
Dotĺklo Tvoje starostlivé srdce a nám všetkým stále neuveriteľne 
chýbaš  – môj manžel, náš otec, dedko a  pradedko Ladislav 
DRAVECKÝ.
S láskou spomína Tvoja milujúca rodina.

Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým. Už nič nie je také, ako 
bolo predtým. Čas nelieči bolesť, ani rany, iba nás učí žiť bez tých, 
ktorých sme milovali.
1. 6. 2022 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustila naša milovaná 
manželka, mamka a babka Anna TÖKÖLYOVÁ.
S láskou spomína manžel, dcéry, syn a vnúčatá.
Odišiel tíško, nie je medzi nami, no v  našich srdciach žije 
spomienkami.
S tichou spomienkou v srdci si 1. 6. 2022 pripomenieme 1. výročie 
úmrtia nášho milovaného manžela, ocka, svokra, dedka 
a pradedka Valentína FILIPA.
S láskou a vďakou spomínajú manželka Zlata, dcéra Dadka, syn 
Dušan s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá.
Privrel si oči pred všetkým navždy. Pred svetom, rodinou, 
priateľmi… Zmeravelo rameno, ktoré nás zastávalo, prestalo byť 
srdce, ktoré nás milovalo.
5. 6. 2022 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustil náš ocko, dedko, 
starký Ján HRUŠOVSKÝ.
Tí, ktorí Ťa mali radi, nikdy nezabudnú, tí, ktorí Ťa poznali, si spomenú.
S  láskou a  úctou spomínajú dcéry Mária, Janka, synovia Jozef 
a Stanislav s rodinami.
Keby sa dalo zavolať do neba, povedať, ako smutno je bez Teba. Keby 
sa dal vrátiť čas, pohladiť, počuť Tvoj hlas, stretnúť sa s Tebou zas.
6.  6.  2022 si pripomenieme 5. výročie úmrtia Jaroslava 
PROKEINA.
S láskou spomína manželka Janka, syn Jaroslav, dcéry Miroslava, 
Michaela, vnúčatá Samuel, Melanie, Lucián, Matias, Lucas.
Tí, čo ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Neplačte nado mnou, tichý sen mi prajte, len spomienku si na mňa 
v srdci uchovajte.
7. 6. 2022 uplynie 10 rokov od úmrtia môjho manžela, nášho otca 
a dedka Jána HOLEČKA.
Sú slová, ktoré mu už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabudneme.
S  úctou, láskou a  vďakou spomínajú manželka Mária, dcéry 
a synovia s rodinami.
7. 6. 2022 uplynie 20 rokov, odkedy sme sa navždy rozlúčili s naším 
drahým manželom a otcom RNDr. Stanislavom FABŠÍKOM.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomíname.
manželka Mária, synovia Igor a Peter

Jeho duša je v nebi, jeho úsmev v našom srdci. Už ho nestretávame 
a predsa je stále s nami. Nikdy nezabudneme.
Tí, ktorí ste poznali nášho syna a ktorým chýba Roman KOLLÁR, 
spomínajte s nami.
9. 6. 2022 si pripomenieme jeho nedožité 40. narodeniny.
S láskou a úctou spomínajú rodičia a sestra s rodinou.

Čas plynie, spomienky zostávajú.
9. 6. 2022 si pripomíname 50 rokov a 24. 9. 2022 
si pripomenieme 15 rokov, čo nás navždy opustili 
naši milovaní rodičia, starí rodičia a prarodičia 
Jozef a Alžbeta KARABINOVÍ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí 
ste ich poznali.
S  láskou, úctou a  vďakou v  srdci spomínajú 
synovia a dcéry s rodinami.

Ťažko je nespomínať, keď v očiach slza stojí. Ťažko je zabudnúť, 
keď srdce stále bolí.
9. 6. 2022 si so smútkom v duši pripomíname 1. výročie úmrtia 
mojej milovanej manželky, mamky, babky a svokry Magdalény 
KNIZNEROVEJ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ju poznali a nezabudli.
manžel Dušan, syn Dušan, nevesta Barbora a vnúčatá Sandrika 
a Danko
Tí, ktorých milujeme, neodchádzajú. Žijú v našich srdciach každý deň.
10.  6.  2022 si pripomenieme 5 rokov od úmrtia našej mamky, 
babky a prababky Jolany KOVÁČOVEJ.
Tí, ktorí ste ju mali radi, spomeňte si na ňu spolu s nami.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú dcéry s rodinami.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ju poznali a nezabudli.
Odišla si, a my sme to nečakali. Chýbaš nám, veľmi, veľmi, lebo si 
sa dotkla našich sŕdc i duší. Veľmi, veľmi to bolí, lebo s Tebou sme 
šťastní boli.
10.  6.  2022 uplynie rok, čo nás opustila naša drahá manželka, 
mamka, sestra, teta a príbuzná Anna BARTOŠOVÁ, rod. Babejová.
Za tichú spomienku a modlitby ďakujeme všetkým, ktorí ju poznali.
S láskou a úctou spomína r. Bartošová a Babejová.
Nevidíme Tvoju tvár, nepočujeme Tvoj hlas. Milovali sme Ťa tak, 
ako Ty si miloval nás. Tu lásku v našich srdciach nezničí ani čas. 
Spi sladko, drahý náš, snívaj svoj večný sen, v spomienkach sme pri 
Tebe každučký deň.
11. 6. 2022 uplynie 8 rokov od smutnej chvíle, keď nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec, dedko a pradedko Michal TOMALA.
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S  láskou a  úctou spomínajú manželka Anna, syn Pavol, dcéry 
Ľuba a Iveta s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
S tichou spomienkou v srdci si 15. 6. 2022 pripomenieme 3 roky, 
kedy nás navždy opustila naša milovaná manželka, mama, babka 
Mária TÖKÖLYOVÁ, rod. Zupková.
Tí, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, spomeňte si na ňu 
spolu s nami.
S  úctou spomínajú manžel František, dcéra Adriana, synovia 
František a Radoslav s rodinami.
Len ten, kto stratil, koho mal rád, vie, čo je bolesť a žiaľ.
16.  6.  2022 uplynie 8 rokov od úmrtia môjho manžela, otca, 
dedka, pradedka, brata, švagra, svokra Jána ŠIŠKU.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.

Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami, v našich srdciach navždy budeš 
s nami.
17.  6.  2022 si pripomíname rok, čo od nás navždy odišiel náš 
manžel, otec, dedko, pradedko František PAĽA.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou manželka, synovia, dcéry s rodinami.
Kedysi žil niekto, kto nás miloval celým srdcom, skromný vo svojom 
živote, veľký vo svojej láske a dobrote.
17. 6. 2022 uplynie 5 rokov od úmrtia môjho milovaného manžela, 
otca, dedka Ing. Dušana ŠENKOCA.
S  úctou, vďačnosťou a  nekonečnou láskou v  srdci spomína 
manželka Viera s rodinou.
17. 6. 2022 uplynú dva roky odvtedy, ako nás vo svojich nedožitých 
50‑tich rokoch navždy opustil náš milovaný otec, syn, synovec 
a strýko Milan GROMOŠ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
dcéra Denisa, mama Mária a ostatná smútiaca rodina
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bolo predtým. Bolestný je pre nás Tvoj odchod náhly, ale v našich 
srdciach zostávaš navždy s nami.
18. 6. 2022 si pripomíname 13. výročie, odkedy nás navždy opustil môj 
milovaný manžel, otec, svokor, dedko a pradedko František KUPEC.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou smútiaca rodina.
Mamka je osobou, ktorá môže nahradiť všetkých ostatných, no ju 
nemôže nahradiť nik.
18. 6. 2022 uplynul už celý rok, čo nás opustila vo veku 96 rokov 
naša drahá mamička Anna JANOVOVÁ.
Kto ste ju poznali, spomínajte s nami.
Ďakujeme, že si bola a budeš v našich srdciach navždy.
dcéra Anna, synovia Miroslav a Bohuslav
Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám, len brána spomienok 
ostala dokorán. Ten, kto Ťa poznal, si spomenie a ten, čo Ťa mal 
rád, nikdy nezabudne.
18.  6.  2022 uplynie rok, čo nás navždy opustil môj manžel Ján 
RÉVAI.
S láskou a úctou spomína celá rodina.
19. 6. 2022 si pripomenieme 2. výročie úmrtia Františka BAVALU.
S  láskou spomína manželka Oľga, syn Peter a  dcéra Janka 
s rodinami a ostatná rodina.
Chýbaš nám.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.

Sú chvíle, sú okamihy, na ktoré veľakrát spomíname.
Pripomíname si 10. výročie od úmrtia mamky, 
babky, krstnej mamky, tety a  známej Anny 
SLIVOVEJ a 20. výročie od úmrtia otca, dedka, 
krstného otca, uja a známeho Alberta SLIVU.
Venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou deti s rodinami.

Aj keď nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s nami.
Tí, ktorí ste poznali Ing. Máriu MLYNARČÍKOVÚ a mali ju radi, 
venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou manžel Ján, dcéra a syn s rodinami.

Mama je osobou, ktorá môže nahradiť všetkých ostatných, no ju 
nemôže nahradiť nik.
S  láskou a úctou si 22. 6. 2022 pripomenieme 5. výročie úmrtia 
a  20.  5.  2022 sme si tiež pripomenuli nedožité 73. narodeniny 
mojej milovanej manželky, našej mamky, starej mamy a príbuznej 
Boženy PECHOVEJ.
Ďakujeme všetkým, ktorí na ňu s úctou spomínajú.
manžel Gejza, dcéry Jana, Dana a Martina s rodinami
Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám, len brána spomienok 
ostala dokorán… Ten, kto Ťa poznal, si spomenie a ten, čo Ťa mal 
rád, nikdy nezabudne.
22. 6. 2017 zastavil sa pre nás čas, keď Ing. Jozef TLUŠČÁK, ocko 
a manžel, odišiel tak náhle od nás.
Odpočívaj v pokoji.
dcéra Paťka, syn Matúš, manželka Mária
Čas plynie, ale spomienky ostávajú navždy.
23. 6. 2022 uplynie 9 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel, 
otec, svokor a dedko Ján KAMENICKÝ.
S úctou a láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali 
a nezabudli.

„Všetko, čo žije po mne v  mojom mene, v  práci 
i v láske, nech ma pripomenie."
23.  6.  2022 si pripomenieme deň, kedy sa naša 
mamka, manželka, príbuzná Mária DOBRANSKÁ 
pred dvoma rokmi pobrala do večnosti.
Ďakujeme Ti za každý úsmev, pohladenie, 
obetavosť… za Teba.
Už ste spolu so svojím bratom Jozefom 
MLYNÁROM, ktorý nás opustil pred 8 rokmi.
Keby sa tak dal vrátiť čas späť, aspoň na 
chvíľku… nejde to… veríme však, že raz už 
budeme navždy spolu.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami 
tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina.

Očiam si odišiel, ale v našich srdciach zostaneš navždy…
25.  6.  2022 uplynie 6 rokov, keď nás náhle opustil môj manžel, 
otec, dedko Štefan JARABEK.
S  láskou a  úctou spomínajú manželka Agnesa, deti Tatiana, 
Zuzana, Števo s rodinami.

25.  6.  2022 si pripomenieme 20. výročie úmrtia nášho drahého 
manžela, otca a dedka Františka TOMAJKA.
Za tichú spomienku ďakujeme.

Kto stratil lásku matkinu, ten často na ňu v bôli spomína, veď bola 
to láska najdrahšia, ktorú k nám mala len mamička jediná.
26.  6.  2022 si pripomenieme 2. výročie, kedy nás navždy 
opustila naša milovaná mamička, babička a  prababička Anna 
BARANIOVÁ.
So žiaľom, ale s  láskou v  srdci spomínajú dcéra Eva s  rodinou, 
synovia Jozef a Vlado s rodinami.

Sú slová, ktoré Vám nikdy nepovieme, sú chvíle, 
na ktoré nikdy nezabudneme, sú okamihy, na 
ktoré stále spomíname.
27.  6.  2022 si pripomenieme 3. výročie úmrtia 
našej mamky, babky a  prababky Márie 
DRAVECKEJ a  20.  10.  2022 si pripomenieme 
10. výročie úmrtia nášho otca, dedka a pradedka 
Michala DRAVECKÉHO.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami 
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomíname.
deti s rodinami

Odchod Tvoj bol rýchly a nečakaný, niet Ťa už medzi nami. Všade 
okolo chýba Tvoj hlas, mal si rád prírodu, hory a  všetkých nás. 
V neznámy svet odišiel si spať, už nepovieš nám, moji drahí, mal 
som vás všetkých veľmi rád.
27.  6.  2022 si pripomenieme 3. smutný rok, keď nás navždy 
opustil môj milovaný manžel, náš drahý ocko, dedko a  starký 
RSDr. Rudolf FRANKO.
Dopísaný bol príbeh jedného života, príbeh, ktorý však nekončí – 
pokračuje v nás. Spomíname.
manželka Eulália, dcéra Janka a syn Miroslav s rodinami
Čas plynie, roky ubiehajú a spomienky v nás ostávajú.
28. júna 2022 uplynie 12 rokov od úmrtia Ladislava KUFČÁKA.
Ak ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina.

Prišlo to tak zrazu, nečakane a  nádeje na život už niet. Zostalo 
prázdne miesto v dome a pár nedokončených viet…
29. 6. 2022 uplynú smutné 3 roky, keď nás navždy opustila naša 
milovaná manželka, matka a stará matka MUDr. Eva KARNIŠOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
manžel Andrej a ostatná smútiaca rodina
Prestalo srdiečko tĺcť. Prestali sa ústa smiať. Budeme, mamička 
drahá, stále na Teba spomínať.
30. 6. 2022 uplynie rok od úmrtia našej milovanej mamky, babky 
a svokry Dariny BARČOVEJ.
S láskou a vďakou na Teba denne spomínajú deti Silvia s rodinou, 
Slavo s rodinou, Pavol ml.

Odišiel si od nás, už nie si medzi nami, ale 
v našich srdciach ostávaš stále s nami.
30. 6. 2022 si pripomenieme nedožité 60. naro‑
deniny manžela a otca Petra KOŇAKA a záro‑
veň 3. výročie, čo nás navždy opustil syn a brat 
Maroš KOŇAK.
S  láskou  a  vďakou spomína manželka Darina, 
syn a brat Patrik, ostatná rodina a známi.
Ďakujeme všetkým za tichú spomienku, ktorí 
nezabudli a mali ich radi.

Veľmi pekne ďakujem za zodpovednú starostlivosť o  moju dlhodobú chorobu 
a  zdravie ošetrujúcim lekárom MUDr.  Francisty, pľúcnej MUDr.  Hrebíkovej, 
urológovi MUDr.  Šimovi, gastro MUDr.  Varmega a  MUDr.  Žondovej, in. príj‑
mu MUDr.  Pavlíkovej so sestričkami a  celému kolektívu ODCH pod vedením 
MUDr. Rychnavského.
Srdečná vďaka za Vašu starostlivosť. S. Kapalla
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JÚL - AUGUST 2022 
- Ak vieš jazyk, máš viac možností. U nás sa 
dieťa prestane báť angličtiny.
- Rozšírte deťom možnosti výberu / školy, 
miesta na život, vzdelania / s angličtinou
                        u nás sa ju naučia

Termíny
1: Termín: 4.- 8.7.2022
2: Termín: 11.- 15.7.2022
3. Termín: 18.- 22.7.2022

4. Termín: 25.- 29.7.-2022
5. Termín : 1.- 5.8.2022
6. Termín: 8.- 12.8.2022
7. Termín: 15.- 19.8.2022

8 . Termín: 22.- 26.8.2022

Kvalifikovaní lektori
Pondelok - Piatok
Čas od 8:00 - 16:00
IJAV SNV

jedno dieťa : 16€ / Denné
Cena: 80€ / týždennéVRÁTANE OBEDA

Hravá Angličtina s dôrazom na rozvoj osobností detí a precvičenie komunikačnej „ Angličtiny „ každý deň

Anglický táborAnglický tábor

Potrebné nahlásiť do 30. 6. 2022
na tel.čísle: 0902 584 989
                   0911 900 068

alebo emailom: ijav.snv@gmail.com

Inštitút jazykov
a vzdelávania
Najväčšia vzdelávaco-prekladateľská
spoločnosť na Slovensku

10. 6. 2022 • 19.00 hod. 
Spišské divadlo •  Sp. Nová Ves

25. ročník

2022

www.agenturastyl.sk

KONCERT PRE VEREJNOSŤ 
PETER BIČ PROJECT • Radničné námestie 
(priestor pred Redutou) • 21.30 h • gastro zóna

POZOR!

Michal Hudák  
Peter Bič Project  

9 finalistiek 
exkluzívna porota

MEDIÁLNY PARTNER:

REKLAMNÍ PARTNERI:

HLAVNÍ PARTNERI:

GENERÁLNY PARTNER:
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BBIIOO    strava z rastlín

PIROHYBBeezzlleeppkkoo  

 jednodruhové a zmesiCCaajjee

 100% za studena lisovanéOOlleejjee

BBIIOO  ppoottrraavviinnyy 

z ekologického hospodárstva

 jednodruhové a zmesiCCaajjee

 100% za studena lisovanéOOlleejjeeˇ̌

ˇ̌

ˇ̌

ˇ

MMaassttiicchhaa  CChhiioosskkaa
(zabijak helicobactera)

intolerancii na histamín, kazeín,

laktózu, sóju, pšenicu a lepok, vajcia

prevencii chorôb

obezite

ociste organizmu (detoxikácii)

LLIIEECCBBEE  tteellaa  aa  dduucchhaa  JJEEDDLLOOMM

ZZiimmnnáá  4455,,  SSppiiššsskkáá  NNoovváá  VVeess

OOttvvoorreennéé::

KKoonnttaakktt::

Po - Pia

       So
8.30 - 17.00

8.30 - 11.30

       

tel.: 0948 068 786

facebook.com/komorka.snv

PPRREE  VVAAŠŠEE  ZZDDRRAAVVIIEE

... a poradi pri:

Kontakt:
Tel. č. call centrum: 0850 111 800
e-mail: info@pvpsas.sk
 www.pvpsas.sk

U nás výhodný 
a spoľahlivý vývoz 

žúmp alebo septikov.

Chráňme
životné prostredie 

a likvidujme 
  splaškové vody 

       legálne.

Služba pre Vás 
   každý týždeň 
        vo štvrtok.
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 z Predám 3‑izb. byt s garážou na sídl. Západ 

‑ Kamenárska 1, SNV. Cena 125 000 €, príp. do‑
hoda. T.: 0904 667 761 alebo 0904 656 874.

 z Predám slnečný 3‑izbový byt na sídl. Mier, 
3. poschodie, 70 m2, plastové okná, bezpeč‑
nostné dvere, inak pôvodný stav, nutná re‑
konštrukcia. Cena 125 000 €. T.: 0918 868 049.

HĽADÁM / PRÁCA
 z Hľadám do dlhodobého prenájmu za ro‑

zumnú cenu garáž na sídl. Tarča, najradšej 
v  blízkosti Lipovej ul., nie je to podmienka. 
T.: 0902 407 920 * e ‑mail: juperko@gmail.com

 z Prijmem do trvalého pracovné‑
ho pomeru SKLADNÍKA  – VODIČA. 
T.: 0907 321 086.

 z Hľadám opatrovanie k  staršej osobe za 
výhodných podmienok. Čas opatrovania sa 
dá dohodnúť. T.: 0949 506 140.

RÔZNE
 z NEFUNGUJE POČÍTAČ?  Štrajkuje IN‑

TERNET a je práve nedeľa? Rozbil sa disp‑
lej? Profesionálny  servis notebookov, 
PC a  kancelárskej  techniky u  vás doma 
24 h/7 dní v týždni za rozumné ceny. OB‑
NOVA  STRATENÝCH DÁT! WINDOWS  11 
na každom PC. Nastavenie  WIFI! SER‑
VISNÁ PREHLIADKA ZDARMA!  Poradí‑
me bezplatne! a  NONSTOP. Doktor PC. 
T.: 0904 318 235 * www.fixnet.sk

 z ÚČTOVNÍCTVO * DPH * MZDY * DA‑
ŇOVÉ PRIZNANIA. T.: 0905 936 156 * info: 
www.danemzdy.sk * slavka.snv@gmail.com

 z ZALOŽÍME S. R. O. ZA VÁS. Kompletné 
založenie, s. r. o. na kľúč * komplet všet‑
ky zmeny v,  s.  r.  o. * predaj (hotových) 
READY MADE,  s.  r.  o., platca aj neplatca 
DPH, založenie živnosti, atď. Kvôli súčas‑
nej situácii všetko vybavíme a zapíšeme 
aj bez nutnosti osobného stretnutia. TI‑
MID,  s.  r.  o., spoločnostiSRO.sk, Štefáni‑
kovo nám. 5 (prízemie za Tatra bankou), 
SNV. T.: 0948 249 495 * www.spolocnosti‑
sro.sk

 z STAVEBNÉ PRÁCE ‑ REGEC PETER. Pre‑
stavba bytového jadra na kľúč * zatepľo‑
vanie * 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.

 z PEDIKÚRA * suchá, kombinovaná * 
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.

 z www.murardanielsnv.wbl.sk * PRO‑
FESIONÁLNE RENOVÁCIE KÚPEĽNÍ A  BY‑
TOVÝCH JADIER s  búraním aj bez búra‑
nia * výmena vaní a  sprchovacích kútov 
* obklady, omietky, podlahy, maľby 
a  doprava. Všetko na kľúč a  ochotne. 
T.: 0904 185 527.

 z MONTÁŽ VŠETKÝCH DRUHOV STREŠ‑
NÝCH KRYTÍN za rozumnú cenu. Kvalita, 
rýchlosť práce a spokojnosť zákazníka za‑
ručená. T.: 0902 249 396 ‑ Peter Ilašenko.

 z ALTÁNKY * TERASY * PRÍSTREŠKY NA 
AUTÁ * ZÁHRADNÉ CHATY * STRECHY, za‑
riadenia altánkov * DREVENÉ PODLAHY, 
atypy…, atď. Pozri foto na FB ‑ Rusticstyle 
Artorius * T.: 0948 026 248.

 z „Ste zlatý“ ‑ tak mi hovoria. SLUŽ‑
BY PRE DOMÁCNOSŤ * čistenie kober‑
cov, sedačiek, pomníkov * sťahovanie 
* 100  % mikrovlnná likvidácia húb, ples‑
ní, červotočov * mikrovlnné sušenie + 
zdarma určenie vlhkosti muriva a  iné. 
T.: 0904 865 262.

 z MASÁŽE, s. r. o. – vyskúšajte aj vy po‑
zitívne účinky masáží, zbavte sa bolesti, 
napätia a stresu. Ponúkame rôzne druhy 
masáží podľa vlastného výberu v cene už 
od 9 € za 30 minút. V ponuke aj možnosť 
zakúpenia darčekových poukážok. Spiš‑
ská Nová Ves, Zimná 102 * T.: 0917 507 854 
* www.masazesnv.sk

 z Vykonávame PRESTAVBY KÚPEĽNÍ 
(bytové jadrá), rekonštrukcie bytov a do‑
mov, všetky vodárenské práce (výmena 
batérií, WC, radiátorov, preplach. potru‑
bia), rezanie otvorov do panelu, montáž 
sadrokartónu, elektroinštalačné práce. 
T.: 0903 277 634.

 z HĹBKOVÉ ČISTENIE A TEPOVANIE všet‑
kých čalúnených nábytkov (sedačiek, 
kobercov, matracov…). Najnovšia tech‑
nológia tepovania: 4 fázy čistenia * turbo 
hĺbkové vyklepávanie * špeciálne profi 
čistiace prostriedky. T.: 0949 353 731.

 z KUBSOFT  – SERVIS POČÍTAČOV, NO‑
TEBOOKOV A  VÝPOČTOVEJ TECHNIKY. 
Softvérové a  hardvérové opravy * vý‑
mena LCD * čistenie notebookov * inšta‑
lácie Windows. Námestie  M. Pajdušáka 
40, Smižany. T.:  0949 547 412 * e ‑mail: 
kubsoft@kubsoft.sk * www.kubsoft.sk

 z TEPOVANIE BUBLINKA ‑ tepujem PRO‑
FESIONÁLNYM STROJOM (3 x procesy 
čistenia) hĺbkovým spôsobom ‑ sedač‑
ky, koberce, postele, matrace… + UMÝ‑
VAM OKNÁ a UPRATUJEM DOMÁCNOSTI. 
T.: 0950 511 616, 0905 824 096.

 z Ak potrebujete PREROBIŤ BYT či 
DOM  – volajte kedykoľvek. Som samo‑
statný murár s  vlastným autom a  nára‑
dím. Okres SNV, PP. T.: 0944 038 471.

 z V  júni končí škola, dovolenka volá. 
Upraceme pred odchodom alebo hneď 
po príchode? Záleží to na dohode. Okná, 
koberce či celý byt, v  lete sa má predsa 
žiť. PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS 
a tel. č., kde sa dozviete viac: 0903 100 508 
* www.upratovaniesnv.sk

 z PRERÁBANIE BYTOV – sadrokartóny * 
murárske práce * obklady * dlažby * elek‑
tro * podlahy, atď. T.: 0904 443 543.

 z FELICITÁ  – OPRAVA odevov * dáždni‑
kov * žalúzií * roliet * zipsov na všetkom 
(aj na topánkach) * a  ruksakov. Staro‑
saská 7, SNV. T.: 0911 981 549.

0904 318 235

DOKTOR PC

0904 318 235NONSTOP PC SERVIS WWW.FIXNET.EU

OKAMŽITÁ ZÁCHRANA pre váš počítač!

Aj v nedeľu, či  sviatok!
DIAGNOSTIKA ZDARMA

NEFUNGUJE počítač?

NEJDE  internet?

PROBLÉM s programom?

POMOC JE TU!

Komplexná ponuka služieb

Individuálny prístup

Trvalé odstránenie ťažkostí

Zameranie na prevenciu

Najnovšie technológie

Dostupné pre každého
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Midea posúva Inverter Quattro kompresory
medzi najlepšie svetové kompresory. Za akýchkoľvek
vonkajších podmienok sú kompresory schopné energicky,
rýchlo a stabilne pracovať.

VÝKONNOSŤ
RÝCHLE SPUSTENIE
STABILITA
EFEKTIVITA

INVERTER
QUATTRO™

Režim Midea iECO používa celkom nový, takzvaný Alfa 
Energi Chip. Je to vlastne mikroprocesor, ktorý disponuje 
s aktuálne najpokročilejším algoritmom riadenia
presne riadeného invertora 4. generácie.
Toto umožňuje pre mikrochip presnejší príjem signálu, 
výpočet údajov a čo je najdôležitejšie, presné ovládanie 
kompresora a predpoveď otáčok, aby kompresor
Inverter Quattro predišiel zbytočnému plytvaniu 
energiou. Týmto novým vývojom sa dosiahne skutočná 
prevádzka, ktorá šetrí energiu, čo napomáha dosiahnuť 
úplný domáci komfort.
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Viac info +421 905 794 705

LETO 
NA KONCI
SVETA!

62 EUR / NOC
O D

www.poracpark.sk

poracpark@poracpark.sk

Poráčska Dolina

www.poracpark.sk

NÁJDETE U NÁS



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
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KULTÚRNO-
SPOLOČENSKÝ

MESAČNÍK

SPRAVODAJSTVO  KULTÚRA  ŠPORT  SPOMIENKY  OZNAMY

Požiar v domove  
dôchodcov

Otvorenie  
vyhliadkovej veže 

Komédia  
Silvia Miláčik

3

8

19

námestieradničné

mesto plné detí3. 6.

PRIESTOR PRI EVANJELICKOM KOSTOLE
 9.00 - 14.00 Tvorivá dielňa Galérie umelcov Spiša
 10.00 - 14.00 CHILLOUT ZÓNA Klubu mladých a prezentácia stredných škôl
 11.00 Koncert EMILY A JUSTICE
 14.00 SPIŠ DANCE BATTLE - tanečná súťaž
 12.30 - 17.30 Prenosné planetárium ASTRO SHOW (vstup každých 15 minút)
 9.00 - 16.00 Nafukovacie atrakcie

PARK PRED REDUTOU
 9.00 Festival maskotov 

- otvorenie, predstavovanie maskotov a ich privítanie na pódiu
 9.20 Fotografovanie s maskotmi
 9.50 Tárajko a Popletajka: Z rozprávky do rozprávky
 10.30 Prezentácie policajných zložiek (psovodi, policajné vozidlá…)
 11.00 Minidiskotéka a sprievod maskotov s deťmi
 11.20 Prekážková súťaž pre maskotov
 11.40 Vyhlásenie výsledkov súťaže 

O najpopulárnejšieho maskota a dekorácia maskotov
 12.00 BDSKrew - tanečné vystúpenie a tanečná škola
 12.30 Denzz Industry - tanečné vystúpenie a tanečná škola
 12.50 Žrebovanie výhercov súťaže Poznáš svoje mesto?
 13.00 La Danza - tanečné vystúpenie
 13.30 Klauniáda: Teáter Komika: Pśśśśt! Ešte spinká…
 9.00 - 12.00 Prezentácia Hasičského a záchranného zboru

Sprievodné programy:
 9.00 - 15.00 Prezentácia a tvorivé dielne: 

Spišské kultúrne centrum a knižnica 
Správa Národného parku Slovenský raj 
Horská záchranná služba Slovenský raj 
Múzeum Spiša 
Galéria umelcov Spiša 
Nafukovacie atrakcie

  Poznáš svoje mesto? - zábavná súťaž o ceny pre žiakov ZŠ
  „Pozor! Už ide…!“ - klaunská tricyklová  

pouličná klauniáda - Teáter Komika

4. 6. 2022 Košiarny briežok
 10.00 - 15.00 MDD v prírode - podujatie Centra voľného času Sp. Nová Ves 

pre rodiny s deťmi


