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PIATOK, 29. 7. 2022
GASTRO STAGE
16.00 – 16.45 ⬤ Divadlo Hoki Poki
Pesničkovo ‑divadelné predstavenie pre najmenších
17.00 – 18.00 ⬤ Maca a Kapela roka
Marcela Cmorejová s hudobnou formáciou
18.00 – 18.50 ⬤ Divadlo ŠiBe
Bábkoherci rozdávajúci radosť s príbehmi  
z čarovného sveta rozprávok
19.30 – 20.15 ⬤ CreDance
Lacko Cmorej a jeho tanečno ‑umelecké zoskupenie
21.00 – 22.00 ⬤ Funkies
Koncert funkovej kapely

RADNICA STAGE
15.00 – 15.30 ⬤ Otvárací ceremoniál
15.30 – 16.10 ⬤ Sláčikové kvarteto
Zaznejú najkrajšie skladby klasickej hudby
16.30 – 17.00 ⬤ Papermoon Trio
Autentické prevedenie piesní z 20. ‑ 30. rokov 20. stor. 
v podaní dámskeho vokálno ‑inštrumentálneho 
zoskupenia
17.30 – 18.10 ⬤ Sláčikové kvarteto
18.30 – 19.30 ⬤ Vlado Kulíšek, pantomíma

20.00 – 20.30 ⬤ Papermoon Trio

CHILLOUT STAGE
16.00, 18.00 ⬤ Divadlo ŠEM
Nezávislé zoskupenie venujúce sa divadelnej  
a audiovizuálnej tvorbe pre deti aj dospelých
17.00, 19.30 ⬤ Campana Batucada
Prvá škola samby na Slovensku

HLAVNÝ PROGRAM – NÁMESTIE
15.30 – 21.00 ⬤ Živé sochy
Hlavní hostia:
Marián Labuda ml.
The Mat Hatter (Brazília)
Niekoľkonásobný víťaz celosvetovej súťaže Živých sôch 
z holandského Arnhemu
Candyman (Nemecko)
Umelec a organizátor medz. festivalu Živých sôch  
v Berlíne so svojou sladkou show
Adelina Rajska – Lady Medusa
Lukasz Rajski – Mr. Jeans
Živá socha v netradičnom prevedení
Vincent & Pascal duo – The Big Hat Company
Neopakovateľní pouliční zabávači

SPRIEVODNÝ PROGRAM
16.00, 17.30, 19.00 ⬤ Adrián Ohrádka
Klaun a kúzelník, majster komediálneho herectva
15.30 – 21.00 ⬤ Mirror Family
Jedinečná vizuálna show zrkadlových bytostí
15.30 – 21.00 ⬤ Kvetináče
Interaktívny svet vizuálneho umenia

SOBOTA, 30. 7. 2022
GASTRO STAGE
11.00 – 11.45 ⬤ Divadlo Hoki Poki
13.00 – 13.45 ⬤ Sem a Tam
Koncert mladej kapely z Nitry s prvkami funky,  
popu a hip ‑hopu
14.30 – 15.30 ⬤ Divadlo ŠiBe
16.00 – 16.30 ⬤ Campana Batucada
17.00 – 17.30 ⬤ Sem a Tam
18.00 – 18.45 ⬤ CreDance
19.00 – 20.00 ⬤ Bon Bon Trio
Nádherný svet šansónov a piesne parížskych kaviarní
20.00 – 20.30 ⬤ Záverečný ceremoniál
21.00 – 22.00 ⬤ Robo Opatovský
Koncert známeho speváka a gitaristu

RADNICA STAGE
10.30 – 11.00 ⬤ Autogramiáda Marián Labuda ml.
11.00 – 12.00 ⬤ Sláčikové kvarteto
13.30 – 14.00 ⬤ Papermoon Trio
14.30 – 15.30 ⬤ Súsošie Big Names
Ožívajú najslávnejšie osobnosti ľudských dejín
15.30 – 16.00 ⬤ Papermoon Trio
17.30 – 18.00 ⬤ Autogramiáda Robo Opatovský
18.00 – 19.00 ⬤ Vlado Kulíšek

CHILLOUT STAGE
13.00, 15.00, 17.00 
⬤ Divadlo ŠEM
17.30 
⬤ Campana Batucada

HLAVNÝ PROGRAM
– NÁMESTIE
11.00 – 21.00 
⬤ Živé sochy

SPRIEVODNÝ
PROGRAM
12.00, 19.00 
⬤ Adrián Ohrádka
12.00 – 21.00 
⬤ Mirror Family
12.00 – 21.00 
⬤ Kvetináče

Radničné nám. 4 Radničné nám. 4
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DOKÁŽETE ČOKOĽVEK 

UROBTE SI POHODLIE 

Platí v OBI Spišská Nová Ves od 1. 7. do 31. 7. 2022 
alebo do vypredania zásob. 

Vrátane pohodlných podušiek v šedej 
farbe. OBI č. 1336221

SEDACIA SÚPRAVA 
„OLEA” 5-DIELNA 

449,99

WWW.POSVANCFITNESS.COM
WWW.IGLOGYM.SK

ANALÝZA CELÉHO TELA 

ODBORNÁ KONZULTÁCIA S
PROFESIONÁLNIMI TRÉNERMI 

UKÁŽKOVÝ TRÉNING S
TRÉNEROM/TRÉNERKOU

WORKSHOP - 17:30
ZDRAVÁ A SILNÁ CHRBTICA 

PIATOK 15.7.2022.
OD 9:00 DO 18:00
IGLO GYM
Námestie Iglovia 

Tomáš Pošvanc
Mgr. Ján Uhrin
Mgr. Viktor Tušek
Bc. Mária Relovská 

TRÉNERI: 

odbornú konzultáciu, kompletnú analýzu tela, alebo
ukážkový tréning s trénerom/kou. Úplne zdarma!

Navštívte profesionálnych trénerov z POŠVANC
FITNESS v IGLO GYM, kde môžete absolvovať

SLUŠNOSŤ, OTVORENOSŤ, PROFESIONALITA

www.lagunareality.sk

Od ro
ku 2008

AKO LUSK REKREAČNÉ

PONÚKAME AJ
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Milí Spišskonovovešťania!

S veľkým potešením sledujem, ako sa vracia život do nášho mesta, 
ako sa so slnkom vrátila ľuďom chuť do života. Najlepšie to vidno na 
podujatiach, na ktorých sa spoločne stretávame. Našou budúcnos‑
ťou sú naše deti a vnúčatá, ktorým sme mohli po dvoch rokoch pri‑
praviť akciu Mesto plné detí. Naše námestie je stvorené pre kultúru, 
šport a zábavu, ktorá je zároveň aj poučením. Naši najmenší s chuťou 
spoznávajú krásy, históriu a súčasnosť Spišskej Novej Vsi a ich úspe‑
chy v škole, na súťažiach a v tvorbe sú pre nás najväčšou odmenou. 
Dúfam, že si spoločne zachováme entuziazmus a pozitívne myslenie 
nielen počas celého leta, obdobia oddychu a vzájomných stretnutí, 
ale aj po zvyšok tohto neľahkého roka. 

Spišská Nová Ves je miestom, kam smerujú kroky Spišiakov, obyva‑
teľov Slovenska, ale aj turistov z  mnohých iných krajín. Pred nami 
je tradičný Spišský trh, o ktorý nás v posledných dvoch rokoch pri‑
pravila pandémia. Cyklisti sa určite tešia na Spišských 333 extreme 
a  celé rodiny poteší ďalší ročník festivalu Živé sochy na konci júla. 
Prázdninové obdobie uzavrú Dni mesta a Trh ľudových remesiel na 
konci augusta. Verím, že nám leto ponúkne dostatok slnečných dní, 

počas ktorých si budeme môcť 
vychutnať nielen letné kúpalis‑
ko, ale aj rekreačnú zónu Schu‑
lerloch s  novou a  vôbec prvou 
rozhľadňou nad mestom.

Veľmi si želám, aby sa život 
vrátil naplno do žíl nášho krás‑
neho mesta a  Spišská Nová 
Ves bude, tak ako po iné roky, 
mestom, ktoré sa oplatí vidieť 
každý deň. Chcem poďakovať 
všetkým, ktorí pri nás stáli pri 
riešení tohtoročných zložitých 
situácií – humanitárnej pomoci Ukrajine, obnove domova dôchod‑
cov a prispeli do zbierok vyhlásených mestom. Všetci spoločne vie‑
me perlu stredného Spiša skrášliť, zveľadiť a priniesť sem zaujímavé 
nápady i  ľudí. Do konca roka nás čaká ešte množstvo chvíľ, kedy si 
budeme môcť povedať – podarilo sa! Užívajte si leto s úsmevom na 
tvári a v kruhu svojich blízkych!

Pavol Bečarik

Cena mesta Spišská Nová Ves za rok 2021
V obradnej sieni radnice 26. mája primátor mesta Pavol Bečarik slávnostne odovzdal 4 ceny mesta  
a 2 ceny primátora.

Mesto Spišská Nová Ves v snahe oceniť akti‑
vitu, pravidelnú činnosť, pomoc pri výstavbe, 
zveľaďovaní a  reprezentácii mesta udeľuje 
raz ročne Cenu mesta Spišská Nová Ves. Cenu 
môžu získať jednotlivci a kolektívy na základe 
návrhov od občanov a  predstaviteľov inšti‑
túcií pôsobiacich na území mesta. Kancelárii 
primátora bolo doručených 8 návrhov na jej 
udelenie, na základe ktorých mestské zastu‑
piteľstvo na svojom aprílovom zasadnutí roz‑
hodlo o udelení tohto ocenenia 4 laureátom.

Cenu mesta získal Ján Koťuha za vynikajúce 
výsledky a reprezentáciu mesta Sp. Nová Ves 
v raketovom modelárstve.
Patrí k  svetovej elite v  odvetví raketovo‑
mode lárskeho športu. Je zaslúžilý majster 
športu, viacnásobný majster Slovenskej repub‑
liky, Európy i  sveta v  raketovom modelárstve 
jednotlivcov a trikrát majster sveta v  raketo‑
vom modelárstve družstiev, športový rozhod‑
ca pre letecké športy – raketové modelárstvo 
a odborník Technical Expert S Space Modelling.
Dlhodobo sa venuje mládeži; vedie raketo‑mo‑
delársky krúžok pri tunajšej Strednej priemy‑
selnej škole technickej. Veľkým podielom sa 
pričinil o  špičkovú úroveň športového mode‑
lárstva nielen v  našom meste, ale Slovensko 
sa zásluhou J. Koťuhu zaradilo a podnes patrí 
medzi svetové veľmoci v tomto odvetví. Dôka‑
zom sú vynikajúce výsledky našich športovcov 
na súčasných medzinárodných fórach.

Ocenenie bolo udelené aj Jozefovi Danielovi 
za celoživotnú odbornú činnosť v oblasti ba‑
níctva a životného prostredia.
Svoju dlhoročnú kariéru začal v  Uránových 
baniach Dolní Rožinka, no najdlhšie pracoval 
v  Uránovom prieskume, závod IX Sp. Nová 
Ves, neskoršom Uranprese. Pracoval na vy‑
hľadávaní nerastov a  venoval sa aj inžinier‑
skej geológii. Bol hlavným autorom Atlasu 
prírodnej rádioaktivity Slovenska so širokým 
ohlasom v  zahraničí, oceneného kolektívnou 
Cenou MŽP SR. Zaoberal sa prírodnou rádio‑
aktivitou a  radónovým rizikom v  mnohých 
lokalitách Slovenska.

Zaslúžil sa o objavenie uránového ložiska Ko‑
šice  – Jahodná. Inicioval projekt Geotermál‑
neho vrtu v Poprade a  jeho využitia v Aqua‑
parku Poprad. Bol riešiteľom regionálnej 
úlohy Geotermálne zhodnotenie Popradskej 
a Hornádskej kotliny. Angažuje sa v Spišskom 
dejepisnom spolku. Založil a dodnes je členom 
výboru Baníckeho spolku Spiš. Autorsky sa 
spolupodieľal na publikácii Technické pamiat‑
ky spojené s baníckou a hutníckou činnosťou 
na Spiši. Svoje vedomosti a  odborné skúse‑
nosti prezentoval na vedeckých konferenciách 
v  zahraničí. Rezortné a  stavovské inštitúcie 

 z dokončenie na str. 14
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moci Ukrajincom. V spolupráci s Úradom 
práce, sociálnych vecí a rodiny je veľmi ná‑
pomocné najmä pri hľadaní zamestnania. 
Práve s tým aj najčastejšie potrebujú Ukra‑
jinci pomôcť. Záujem majú aj o vyplnenie 
voľného času a  jazykové kurzy. S  tými im 
zase pomáha tunajšie Centrum voľného 
času. Útočisko v Sp. Novej Vsi a okolí už na‑
šlo takmer 650 utečencov, niektorí z nich sa 
v priebehu 2 mesiacov stihli aj zamestnať. 
Zároveň bolo do našich škôl umiestnených 
120 ukrajinských detí.

Po zrušení protiepidemických opatrení 
sa život vrátil do normálu aj v tunajšom 
Klube mladých, ktorý opäť naplno roz‑
behol svoju činnosť. V apríli tu prebiehalo 
viacero aktivít. Spestrením sú najnovšie 
koncerty a ako prvá 22. 4. v klube vystúpi‑
la kapela Sám sebou.

V  našom Turistickom informačnom cen‑
tre začala 1.  5. letná turistická sezóna. 
V  rámci nej tu bola predĺžená otváracia 
doba, pribudli ďalšie vstupy do kostolnej 
veže a  zároveň pracovníci sú pre náv‑
števníkov k  dispozícii aj počas víkendov. 
Inštalovaná tu bola aj nová reliéfna mapa 
Slovenského raja, na ktorej sú vyznačené 
turistami najnavštevovanejšie miesta.

V priestoroch Kina Mier bola 4. 5. otvorená 
predajná výstava obrazov s  názvom Slo‑
venská krása. Prezentované na nej boli 
diela, ktoré namaľoval Američan Arthur 
Thomas Smith. Ten je zároveň členom dob‑
ročinnej organizácie Rotary club Sp. Nová 
Ves a  v  koordinácii s  Ústredím medziná‑
rodnej pomoci pre Ukrajincov sa rozhodol 
venovať polovicu výťažku z predaja ukra‑
jinským rodinám v našom meste a okolí.

Centrum voľného času po dvoch rokoch 
pandemickej pauzy zorganizovalo 11.  5. 
v  Koncertnej sieni Reduty okresné kolo 
30. ročníka súťaže v  interpretácii ľudovej 
piesne pod názvom Slávik Slovenska. 
V 3 kategóriách podľa veku súťažilo spolu 
27 žiakov, ktorých doprevádzali na hudob‑
ných nástrojoch pedagógovia zo škôl. Ich 
výkony hodnotila 5‑členná porota.

V Sp. Novej Vsi sa 12. 5. stretlo vyše 50 kňa‑
zov z  dolnospišských dekanátov na pra‑
covnom stretnutí. To pozostávalo z dvoch 
častí, duchovnej a  pracovnej. Téma, kto‑
rej sa venovali, mala názov Tajomstvo 
a transparentnosť v kánonickom práve.

Na Radničnom námestí pred budovou 
Reduty sa 13. 5. stretli motorkári z celého 
východného a  časti stredného Slovenska, 
aby symbolicky zahájili tohtoročnú mo‑
tosezónu. Pozdraviť ich prišiel aj primátor 
mesta Pavol Bečarik, ktorý im poprial veľa 
krásnych motorkárskych zážitkov.

Začala výstavba parkoviska 
na Javorovej ulici
Parkovisko bude mať kapacitu 77 parkovacích miest so šikmým státím 
v 4 radoch. Celkové náklady na jeho výstavbu predstavujú 408-tis. eur.

Na základe dlhoročnej požiadavky príslušné‑
ho mestského výboru (č. 2) pristúpilo mesto 
v roku 2019 k zadaniu vypracovania projek‑
tovej dokumentácie na rozšírenie parkova‑
cích miest na Javorovej ul. „V roku 2020 bola 
následne vypracovaná projektová dokumen-
tácia pre stavebné povolenie, ktorá sa v roku 
2021 prepracovala a doplnila o projektovú do-
kumentáciu vegetačných úprav vrátane den-
drologického prieskumu v zmysle usmernenia 
a požiadaviek Okresného úradu v Spišskej No-
vej Vsi, odbor starostlivosti o životné prostre-
die. So zreteľom na množstvo vzrastlej zelene 
rieši upravená projektová dokumentácia už 
iba centrálnu parkovaciu plochu v  samotnej 
slze Javorovej ulice,“ vysvetlil vedúci oddele‑
nia výstavby a dopravy MsÚ Milan Mucha.
Výstavba parkoviska začala 13. júna odo‑
vzdaním staveniska zhotoviteľovi na základe 
uzavretej zmluvy o dielo po ukončení procesu 
verejného obstarávania. Na novom parkovis‑
ku sa počíta s celkovou kapacitou 77 stá‑
tí, čo predstavuje nárast o 16 parkovacích 

miest. Parkovanie vozidiel bude šikmé 
pod uhlom 60 stupňov v  4 radoch, medzi 
ktorými budú 3 jednosmerné vnútroparko‑
viskové komunikácie. Rozmery parkovacích 
miest sú navrhované 2,8 x 4,8 m. V  mieste 
začiatkov a koncov parkovacích radov, ako aj 
v ich strede, sú navrhnuté ostrovčeky zelene.
Počas trvania stavebných prác je dopra‑
va na Javorovej ulici obmedzená pre‑
nosným dopravným značením a  riadená 
zhotoviteľom stavby v zmysle projektovej 
dokumentácie a právoplatného stavebného 
povolenia. Lehota výstavby diela je stano‑
vená do 153 kalendárnych dní. Celkové fi‑
nančné náklady na realizáciu stavby boli 
vyčíslené na 408‑tis. €. „Prosíme obyvateľov 
Javorovej ulice o  trpezlivosť a  ohľaduplnosť. 
Veríme, že touto stavbou sa vyrieši dlhoročný 
problém parkovania osobných motorových 
vozidiel a kolízne situácie v tejto lokalite,“ do‑
dal na záver M. Mucha.

 z Edita Gondová

Verejné osvetlenie svieti v pôvodnom 
režime
Na aprílovom zasadnutí mestského zastupi‑
teľstva v rámci interpelácií poslanec Tomáš 
Cehlár poukázal na problém s  verejným 
osvetlením v  našom meste. Od 8. apríla 
došlo totiž zo strany správcu – spoloč‑
nosti FIN.M.O.S. bez predchádzajúceho 
súhlasu samosprávy k zmene časov jeho 
zapínania a vypínania. Interval prevádzky 
verejného osvetlenia sa tak skrátil o  jednu 
hodinu, a  to 30 minút ráno a  30 minút ve‑
čer. „Daný krok viedol k  výraznému zhorše-
niu svetelných podmienok a v tejto súvislosti 
sme zaznamenali viacero sťažností zo strany 
občanov. Z  uvedeného dôvodu sme 13. apríla 
oficiálne vyzvali správcu osvetlenia, aby usku-
točnil nápravu a zabezpečil riadnu prevádzku 
verejného osvetlenia, t. j., navrátenie intervalu 

svietenia do pôvodného stavu,“ vysvetlil ve‑
dúci oddelenia komunálneho servisu MsÚ 
Peter Hamrák.
Možnosť okamžitého zjednania nápravy 
však výrazne skomplikoval fakt, že konces‑
né zmluvy s uvedenou spoločnosťou z  roku 
2015 a 2017 neobsahujú v žiadnej časti časo‑
vý rozsah prevádzky verejného osvetlenia. 
Po viacerých vyjednávaniach sa však nako‑
niec podarilo zjednať nápravu a  intervaly 
svietenia boli 11. mája uvedené do pô‑
vodného stavu. „Veríme, že do budúcna sa 
to nebude opakovať, čo však vzhľadom k tur-
bulentnej situácii na trhu s energiami a obsa-
hovej stránky koncesných zmlúv nie je možné 
zaručiť,“ dodal na záver P. Hamrák.

 z Edita Gondová
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Pri príležitosti 100. výročia úmrtia P.  O. 
Hviezdoslava herci Divadelného súboru 
Hviezdoslav pri MKC uviedli 14. 5. v Spiš‑
skom divadle premiéru divadelného pred‑
stavenia s názvom Kar. Scenár inscenácie 
napísal Albín Medúz, ktorý ju zároveň aj 
režíroval. Hra je poskladaná z  mnohých 
spomienok na Hviezdoslava rodinných 
príbuzných, ale aj kritikov. Zaznamenala 
úspech na prestížnej krajskej súťaži v Tre‑
bišove, kde vyhrala hlavnú cenu s postu‑
pom na Belopotockého Mikuláš.

Po dlhej 2‑ročnej prestávke sa 14.  5. 
v  Koncertnej sieni Reduty konal XXIV. 
Ples ľudí s  dobrým srdcom. Podobne, 
ako v posledných ročníkoch, tu nechýba‑
lo dobré jedlo, tanečná zábava. V  rámci 
programu vystúpili žiaci Základnej ume‑
leckej školy. Pre rodičov si deti pripravili 
vlastné vystúpenie, ktorým im chceli 
poďakovať za starostlivosť. Organizáto‑
rom plesu je Spišská katolícka charita, 
Mestské kultúrne centrum a  Slovenský 
zväz zdravotne postihnutých, Klub detí 
a mládeže Sp. Nová Ves.

Pred otvorením letnej sezóny absolvovalo 
v  polovici mája 7 záujemcov záchranár‑
sky kurz na tunajšej krytej plavárni 
pod vedením inštruktora Vodnej záchran‑
nej služby SR. Jeho súčasťou je okrem 
praktickej časti aj osvojenie si základov 
poskytnutia prvej pomoci. Záujem o  ta‑
kéto kurzy majú hlavne študenti, ktorí si 
chcú počas leta privyrobiť.

Popredný slovenský basista a  dlhoroč‑
ný sólista Opery SND Peter Mikuláš sa 
17.  5. predstavil v  Koncertnej sieni Redu‑
ty v  piesňovom recitáli. Popri pôsobení 
v  SND pravidelne účinkuje na operných 
scénach v  zahraničí, ako napr. v  Tokiu, 
Prahe, Viedni, Berlíne a  ďalších mestách. 
Piesňový repertoár zaznel spolu s  klavír‑
nym sprievodom vynikajúcej Jany Nagy‑
‑Juhász, ktorá sa na koncerte predstavila 
aj ako sólistka.

Práce na rekonštrukcii atletického 
štadióna Tatran v  hodnote viac ako 
1 mil. € by mali byť ukončené do konca 
júla. S revitalizáciou vrátane umelej drá‑
hy, sektorov a  inžinierskych sietí začalo 
mesto ešte v  druhej polovici minulého 
roka. Na projekt získalo dotáciu vo výš‑
ke 250‑tis. € od Slovenského atletického 
zväzu. Zvyšné náklady pokrýva z  vlast‑
ných prostriedkov a  úverových zdrojov. 
V areáli chce dobudovať aj zázemie. Pre 
tréningové atletické centrum získalo do‑
táciu z Fondu na podporu športu vo výš‑
ke takmer 209‑tis. €. K  uvedenej sume 
však potrebuje ďalších približne 140‑tis. 
€, preto sa zatiaľ plánuje výstavba pre‑
vádzkovej budovy a  v  druhej etape do‑
budovanie krytej bežeckej dráhy.

Rekonštrukcia historickej budovy 
Reduty
Obnovená bude časť fasády, dokončená výmena vonkajších okien a dve-
rí. Celkové náklady na rekonštrukciu sú vo výške 391-tis. eur. Podieľať sa 
na nej bude mesto aj Košický samosprávny kraj.

Historickú budovu Reduty čakajú viaceré 
rekonštrukčné práce. Renováciou prejde 
vonkajšia fasáda divadelnej časti vrá‑
tane výmeny okien. „Mesto Spišská Nová 
Ves pripravilo a vyhodnotilo verejnú súťaž na 
vybúranie pôvodných okenných otvorov, vý-
robu a montáž nových eurookien s izolačným 
trojsklom, výmenu klampiarskych prvkov a re-
konštrukciu oblúkovej časti fasády, v ktorom 
sídli Spišské divadlo,“ vymenoval Štefan Sa‑
netrik z oddelenia výstavby a dopravy MsÚ.
Hlavným dodávateľom stavebných prác 
bude spoločnosť MIGI, s. r. o., Sp. Nová Ves. 
Výrobu okien zabezpečí Drevovýroba Ko‑
čiš,  s.  r.  o., Žehra. Celkové náklady na re‑
konštrukciu sú mestom zazmluvnené na 
210‑tis. € a samotná realizácia by mala trvať 
120 dní od odovzdania staveniska.
Budova je sídlom Spišského divadla, ktoré‑
ho zriaďovateľom je Košický samosprávny 
kraj. Spolu s mestom preto hľadali riešenie, 
ako spojiť sily a  vyčleniť časť finančných 
prostriedkov na spolufinancovanie na ne‑
vyhnutné opravy. Po vzájomnej dohode kraj 
zabezpečí výmenu dverných konštrukcií. 
„Aktuálne pripravujeme výmenu dverných 
výplní so zárubňou. Pôjde o presné kópie pô-

vodných dverí. Keďže ide o historickú budovu, 
vyhotovenie aj osadenie bude špecifické nielen 
použitým materiálom, ale aj inštaláciou. Rea-
lizovať to môže len odborne vyučený umelecký 
remeselník so skúsenosťami s obnovou histo-
rických alebo výrobou dobových stolárskych 
výrobkov,“ zdôraznila vedúca komunikačného 
oddelenia KSK Anna Terezková.
Predpokladaná hodnota zákazky je sta‑
novená na viac ako 181‑tis. € a  samotná 
realizácia by mala trvať 100 dní.

Nahrávacie štúdio a kaviareň

Košický samosprávny kraj do budovy Re‑
duty plánuje v  tomto roku investovať do‑
kopy viac ako 309‑tis. €, keďže Spišské 
divadlo uspelo aj v  internej výzve kraja 
s  projektom Divadlo 21. V  rámci neho tu 
vznikne profesionálne nahrávacie štú‑
dio a  zrealizuje sa aj obnova hydroizolá‑
cie. V pláne je tiež investičná akcia spojená 
s rekonštrukciou a modernizáciou priestorov 
divadla, kde by mohla vzniknúť i divadelná 
kaviareň.

 z Edita Gondová

Na detskom dopravnom ihrisku 
pribudlo minimestečko
Na dopravnom ihrisku v  Spišskej Novej Vsi 
sprístupnili predškolákom detské mestečko 
v podobe prvých štyroch domčekov a benzí‑
novej pumpy, ktoré môžu deťom pomôcť pri 
zlepšení dopravnej výchovy. „Pozvali sme deti 
materských škôl mesta, približne sto predško-
lákov, ktorých sme rozdelili do štyroch skupín, 
pričom pri každom 
domčeku príslušná 
inštitúcia prezen-
tovala názornými 
ukážkami svoju čin-
nosť. Otvorenie det-
ského mestečka je 
súčasne aj okresným 
metodickým dňom 
učiteľov a  vycho-
vávateľov pre vyu-
čovanie  dopravnej 
výchovy,“ uviedla za 
organizátorov riadi‑
teľka CVČ Adam Ľu‑
bica Šefčíková.
Pri realizácii projek‑
tu pomohli s mate‑
riálom Lesy mesta 

Spišská Nová Ves a pracovníci MEPOS‑u po‑
čas zimných mesiacov domčeky skonštru‑
ovali. Detské mestečko tak budú môcť na 
dopravnom ihrisku využívať všetky deti, 
ktoré sem zavítajú, v  budúcnosti tu určite 
zažijú aj podobnú prezentáciu záchranných 
zložiek.  z Tomáš Repčiak
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dajcov potravín na Slovensku dlhodobo 
podporuje biologickú rozmanitosť rastlín 
a  živočíchov. Na potrebu chrániť biodi‑
verzitu poukazuje aj výstavbou špeciál‑
nych hotelov pre drobný hmyz, vrátane 
divokých včiel.  V  okolí predajní reťazca 
a na ďalších miestach po celom Slovensku 
ich dnes stojí už 20 a najnovšie hmyzie 
hotely pribudnú v zoologických záhra‑
dách v Bojniciach, Košiciach a v Sp. Novej 
Vsi.

Kynológovia Horskej záchrannej služ‑
by cestovali do Bulharska, aby odo‑
vzdali svoje skúsenosti tamojším zá‑
chranárom. Takéto cezhraničné semináre 
zároveň pomáhajú rozvíjať spoluprácu 
medzi tímami z jednotlivých krajín, ktoré 
by dokázali spoločne zasiahnuť v prípa‑
de živelných katastrof.

Cyklus autorských stretnutí pod názvom 
Kde končí kniha, tam začína literár‑
ny večer v  Spišskom kultúrnom centre 
a knižnici pokračoval 19. 5. besedou s ďal‑
šou obľúbenou slovenskou spisovateľkou 
Luciou Saskovou. Hosťom ďalšieho ob‑
ľúbeného literárneho stretnutia bola 9. 6. 
Zdenka Wenzlová Švábeková, ktorá je 
nielen známou slovenskou spisovateľ‑
kou, ale i poetkou, úspešnou podnikateľ‑
kou a tak trochu aj filantropkou.

Deti zo siedmich spišskonovoveských 
základných škôl 19.  5. navštívili pamäti‑
hodnosti mesta v  rámci projektu Pre‑
chádzky pamiatkami Spišskej Novej 
Vsi, ktorý organizuje Školský úrad SNV 
v spolupráci s klubovou radou dejepisu, 
občianskej náu ky a  etiky. Deti, okrem 
iného, zavítali aj na radnicu, kde ich priví‑
tal primátor mesta Pavol Bečarik a uká‑
zal im nielen svoje pracovné priestory, 
ale aj insígnie mesta a obradnú sieň.

Horskí záchranári z  oblastného stre‑
diska Slovenský raj pomáhali 21.  5. po‑
poludní 70‑ročnej turistke, ktorá ne‑
šťastne spadla do Hornádu pri Čingove. 
Udalosť nahlásili náhodní svedkovia, 
ktorí jej pomohli dostať sa z vody a čaka‑
li na príchod záchranárov pri rázcestí na 
Čingove. Po nehode mala turistka tržnú 
ranu na hlave a bola mierne dezoriento‑
vaná.

Prvých 23 klientov tunajšieho domo‑
va dôchodcov, kde pred dvoma me‑
siacmi vypukol požiar, sa 24. 5. sťahovalo 
späť do svojich izieb. Ďalší sa do za‑
riadenia vrátili v priebehu nasledujúcich 
dní, pričom do konca júna sa tu podarilo 
znovu obsadiť prvé 3 poschodia.

Známe herecké osobnosti sa 25. 5. pred‑
stavili divákom v  Dome kultúry Mier 

Mládežnícky parlament prezentoval 
svoju činnosť a plány
Na aprílovom zasadnutí mestského zastupiteľstva prezentovali mladí 
Spišskonovovešťania činnosť mládežníckeho parlamentu (MP), na ich 
potreby a plány sme sa opýtali predsedníčky Kataríny Halasovej.

Čo je mládežnícky parlament, kto ho 
tvorí a kto ho reprezentuje?
Mládežnícky parlament je organizácia, ktorá 
zastáva záujmy a  reprezentuje názory mla‑
dých ľudí v Spišskej Novej Vsi. Pôsobíme ako 
spojka medzi mládežou a  kompetentnými 
orgánmi mesta, čiže posúvame potreby mla‑
dých ľudí k  vedeniu mesta a  naopak všetky 
požiadavky od vedenia presúvame naspäť 
k širokej škále mladých. Momentálne má náš 
Mládežnícky parlament 20 členov, ktorými 
sú zväčša zástupcovia rôznych mládežníckych 
organizácií či školských parlamentov. Repre‑
zentáciu a chod parlamentu zabezpečuje náš 
výkonný výbor v zložení: predsedníčka Ka‑
tarína Halasová (Klub mladých a Denzz In‑
dustry), podpredseda Timotej Krupa (Zbor 
Skautov), Simona Hrebeňárová (Školský 
parlament Javorky), Sára Dutková (Mládež 
Červeného kríža) a Dominik Joppa (Centrum 
Unity).

Mohli by ste predstaviť aké aktivity 
zatiaľ MP realizoval a aké pripravuje?
Vznikli sme v  septembri 2021 a  do februára 
2022 naše fungovanie značne obmedzovali 
pandemické opatrenia, sústredili sme sa skôr 
na osobnostný rast našich členov skrz rôznych 
workshopov a  online konferencií. Rozbehli 
sme spolupráce s  viacerými mládežníckymi 
parlamentmi na Slovensku a zamerali sme sa 
na správu našich sociálnych sietí. Po uvoľnení 
opatrení sme sa zúčastnili medz. konferencie 
mládeže vo Varšave, zorganizovali sme prvé 
oficiálne stretnutie všetkých školských par‑
lamentov v  Spišskej Novej Vsi a  stretnutie 
všetkých mládežníckych organizácií. Úlohou 
týchto stretnutí bolo nadviazať kontakty či 
spoluprácu a vytvoriť obrovskú sieť aktívnej 
mládeže. Ďalej sme sa venovali dobrovoľníc‑
tvu v  zmysle zabezpečovania humanitárnej 
pomoci Ukrajine či odčerpávaniu vody po 
tragédii v našom domove dôchodcov. Ďalšie 

podujatia chceme zamerať práve na témy, 
ktoré v  školách a  našom vzdelávacom sys‑
téme absentujú a  pre mládež sú nesmierne 
potrebné. Takisto máme v pláne každoročne 
organizovať slávnostné oceňovanie mládeže 
nášho mesta v rôznych kategóriách.

Čo bolo obsahom prezentácie MP 
mestskému zastupiteľstvu a aké oča-
kávania majú od mesta členovia MP?
Poukázali sme na výbornú prácu mladých 
ľudí v meste a ponúkli prítomným náš pohľad 
na vec. Máme totiž pocit, že práca mladých 
nie je vždy a dostatočne docenená. V závere 
sme poukázali práve na to, čo mládeži v na‑
šom meste chýba. Vypichli sme hlavne ne‑
vhodné priestory pre fungovanie viacerých 
mládežníckych organizácií a  absenciu domu 
kultúry, kde by bolo možné organizovať ví‑
kendové večerné podujatia, hlavne hudobno‑
‑tanečného charakteru. Mladí sa totiž nema‑
jú kam ísť v piatok večer zabaviť a možno aj 
to je jedna z vecí, ktorá negatívne prispieva 
k rastúcej problematike pouličného popíjania 
či rušenia nočného pokoja. A  čo očakávame 
od mesta my? V prvom rade prospešnú spo‑
luprácu, ktorá bude smerovať k vylepšovaniu 
podmienok pre rast mladých ľudí. Keďže mlá‑
dežnícky parlament vznikol z iniciatívy vede‑
nia mesta, v podstate si sami túto spoluprácu 
vyžiadali a ponúkli nám priestor. Tak veríme, 
že sa bude pracovať na našich požiadavkách 
minimálne tak intenzívne ako my, mladí, pra‑
cujeme pre mesto už dlhé roky.

Počas prezentácie ste spomína-
li úspechy mladých v  našom meste, 
ktoré sú príkladom pre iné mestá. 
Môžete nám ich priblížiť?
Môžeme spomenúť napríklad OZ Mladí ľudia 
a  život, 75. Zbor skautov Jána Vojtaššáka, 
Mládež Červeného kríža či tanečníkov Denzz 
Industry. Nehovoriac o  viacerých mladých, 
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s  divadelnou hrou Sylvia miláčik. Dej 
stvárňujú piati herci, no divadelných po‑
stáv je v  nej viac. Hra divákom prináša 
množstvo vtipných momentov. V príbe‑
hu narobí najviac problémov práve nový 
miláčik v  rodine Sylvia, ktorú stvárňuje 
naša rodáčka Natália Puklušová. Podu‑
jatie si diváci mohli pozrieť vďaka Mest‑
skému kultúrnemu centru.

V  Oblastnom stredisku Slovenský raj 
28. – 29. 5. pred zahájením letnej turistic‑
kej sezóny prebiehalo tradičné preško‑
lenie profesionálnych a  dobrovoľ‑
ných záchranárov Horskej záchrannej 
služby. Spoločne si precvičili záchranné 
činnosti pomocou lanovej techniky, vy‑
slobodenie zraneného z  rokliny Kyseľ 
pomocou lanovky a  následne vytiah‑
nutie za pomoci motorového navijaka. 
Školenie bolo zamerané aj na vyšetrenie 
a ošetrenie pacienta po úraze či poskyt‑
nutie rozšírenej kardiopulmonálnej re‑
suscitácie.

Pri príležitosti smutného 80. výročia 
1.  transportu Židov z  Popradu OZ Pro 
Memory, ZUŠ a mesto Sp. Nová Ves pod 
záštitou primátora Pavla Bečarika uspo‑
riadali súťaž pod názvom Holokaust 
mojimi očami. Zapojilo sa do nej 51 sú‑
ťažiacich z 11 základných a stredných škôl 
z  regiónu Spiša. Vyhodnotenie súťaže 
prebehlo 31.  5. v  priestoroch Spišského 
kultúrneho centra a  knižnice. Výtvarné 
práce boli následne vystavené v  spolo‑
čenskej miestnosti knižnice, kde si ich 
návštevníci mohli pozrieť do 10. 6.

Spišskonovoveský závod Embraco Slo‑
vakia musel začiatkom júna obmedziť 
výrobu kvôli nepravidelným dodávkam 
materiálu a  súčiastok z  Ázie do Európy 
a tiež z dôvodu preťaženosti európskych 
námorných prístavov. Ako uviedol riadi‑
teľ spoločnosti Tomáš Kandra, Ústredie 
práce, sociálnych vecí a  rodiny chcú po‑
žiadať o kompenzáciu v rámci kurzarbei‑
tu. Zamestnanci dostanú za neodpra‑
cované hodiny náhradu mzdy v  zmysle 
platnej kolektívnej zmluvy.

Zástupcovia z jednotlivých miestnych 
organizácií Jednoty dôchodcov Slo‑
venska z celého nášho okresu sa stretli 
na XI. sneme, aby zhodnotili svoju čin‑
nosť. Na stretnutí spoločne sumarizovali 
obdobie rokov 2018 – 2021.

Po nedávnom požiare tunajšieho domo‑
va dôchodcov priniesla tamojším obyva‑
teľom rozptýlenie Literárna hodinka, aj 
keď zatiaľ len v  provizórnych podmien‑
kach. Na kultúrnom stretnutí zaznelo 
11  piesní a  verše známych slovenských 
autorov v  podaní Jozefa Lapšanského 
a Miroslava Kopnického.

ktorí sú aktívni nielen v Spišskej Novej Vsi, ale 
zbierajú ocenenia v rámci celého kraja. Napo‑
sledy to bol práve Matúš Gavin, ktorý si pre‑
vzal cenu Študent Košického samosprávneho 
kraja 2021. Matúš je súčasťou troch mládež‑
níckych organizácií u nás a maká na každom 
fronte :) Ďalšou veľmi aktívnou mládežníčkou 
je napríklad Zorka Frankovičová, ktorá sa 
cez školskú radu Gymnázia na Školskej ul. do‑
stala až do Krajskej rady žiackych školských 
rád, kde dlhodobo a  veľmi pozitívne repre‑
zentuje naše mesto. Obaja sú súčasťou nášho 
parlamentu, čo je pre nás obrovská česť.

Aká je vízia MP o fungovaní mladých 
v  našom meste z  pohľadu perspek-
tívy nasledujúcich rokov?
Z  dlhodobého pozorovania je naša mládež 
rozdelená na tri skupiny. Prvá skupina maká 
ako o život, vzdeláva sa, organizuje, zapája, 
dobrovoľnícky pracuje, motivuje a aktivizu‑
je ostatných rovesníkov. Druhá skupina sú 
mladí, ktorí sa postupne pridajú, ale je po‑

trebné ich trošku postrčiť, či ukázať im cestu. 
Tretia skupina je tá, ktorá nám robí najväčšie 
starosti a  dlhodobo s  nimi nevieme nijako 
pohnúť. To, ktorá skupina bude naďalej rásť 
a  ktorá naopak znižovať svoje počty, závisí 
od celkového smerovania našej spoločnosti 
a systému. Niektoré veci nezávisia priamo od 
nás a  nič s  nimi neurobíme, avšak so všet‑
kými ostatnými, s ktorými vieme pohnúť, na 
tých budeme naďalej pracovať.
Pozitívnym faktom je zdravá konkurencia, 
ktorá v našom meste medzi mladými určite 
rastie a  keďže sme sa postupnými krokmi 
dopracovali až k  existencii mládežníckeho 
parlamentu, ktorý má možnosť s  mestom 
spolupracovať na oficiálnej úrovni, veríme, 
že podmienky pre mládež sa budú neustále 
vylepšovať, čo spôsobí ďalšiu motiváciu mlá‑
deže, ďalší rast a ešte lepšie úspechy.

Ďakujeme za odpovede.

 z Upravil Tomáš Repčiak

 z Tomáš Repčiak

Mladí majú svoj vlastný pracovný 
priestor
Koncom apríla slávnostne otvorili coworkin‑
gové centrum uniTy pre študentov v Spišskej 
Novej Vsi. Priestory v  budove tunajšieho 
mestského úradu zrekonštruovali a vybavili 
s  pomocou grantu Ministerstva školstva SR 
a s pomocou mesta. Priestory slúžia na vzde‑
lávanie a rozvoj stredoškolákov i vysokoško‑
lákov z mesta i okolia.
Podľa iniciátorky projektu Zuzany Dudžáko‑
vej sa myšlienka projektu uniTy zrodila v ob‑
dobí september/október roku 2020. „Vtedy 
sme sa inšpirovali podobným už existujúcim 
projektom v  Poprade. Nasledovali stretnutia 
s vedením mesta, kde sme spoločne riešili otáz-
ky typu - kde by sme to mohli realizovať, akým 
štýlom by sme to vedeli realizovať, ako by sme 
to financovali. Po nájdení priestorov sme sa 
zamerali na financovanie projektu. V priebehu 
januára až marca roku 2021 sme vypracovali 
žiadosť o dotáciu od MŠVVaŠ SR, sekcie stred-
ných škôl a celoživotného vzdelávania. Tá bola 
najprv zamietnutá z dôvodu nedostatočného 
množstva finančných prostriedkov. V  októbri 
roku 2021 sme boli oslovení IUVENTOU, ktorá 

túto výzvu sprostredkovávala, či by sme stá-
le mali záujem o  dotáciu. Túto možnosť sme 
prijali, a  tak sme od decembra roku 2021 do 
konca marca 2022 čerpali dotáciu a  vytvorili 
funkčné priestory pre mládež. Vytvorenie tých-
to priestorov zahŕňalo plánovanie rozpočtu 
a  návrh vybavenia miestností. Následne sme 
pokračovali stavebnými úpravami a  ma-
teriálnym vybavením,“ hovorí Z. Dudžáko‑
vá. Priestory sú momentálne dostupné 
každý deň od 15.00 do 20.00 h, prípadne 
po dohode s  organizátormi aj v  inom čase. 
Do budúcna bude činnosť uniTy obsahovať 
work shopy a konferencie v IT sektore, súťaže 
a ligy v online športoch.
Vedenie mesta už dlhodobo hľadalo rieše‑
nie pre podobný projekt mladých, preto ich 
iniciatívu privítalo a podporilo: „Som rád, že 
budú mať mladí svoj vlastný coworkingový 
priestor, kde sa budú realizovať. Verím, že ich 
projekty budú odrážať potreby spoločnosti 
a  mladí Spišiaci tak budú úspešní v  ďalšom 
profesionálnom živote,“ dodal primátor SNV 
Pavol Bečarik.
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národný deň detí návštevami 5 centier pre 
deti a rodiny na Slovensku. Okrem toho, že 
deti potešili darčekmi a zahrali sa s nimi, 
s tými staršími a vedením centier hovorili 
o ich potrebách a fungovaní. V Sp. Novej 
Vsi štátna tajomníčka Soňa Gaborčá‑
ková zavítala do troch centier: Alžbet‑
ka, n. o. (18 detí), Dom sv. Jozefa (16 detí) 
a Centrum pre deti a rodiny (71 detí).

Novým riaditeľom Inšpektorátu život‑
ného prostredia Košice, stáleho praco‑
viska v Sp. Novej Vsi, je Peter Gacík.

Medzinárodný deň detí 1.  6. oslavovali 
deti spolu s rodičmi aj v Centre voľného 
času na Hutníckej ul. Pripravených bolo 
pre nich množstvo súťaží, rôznych aktivít, 
vystúpení, hudba a veľa zábavy.

Pravidelný návštevník Slovenského raja 
z Čiech Jiří „George“ Pešák napísal o svo‑
jich zážitkoch knihu s názvom Moje půl‑
století ve Slovenském ráji. Popisuje 
v nej svoje prvé skúsenosti z ciest od roku 
1968. Publikácia zároveň slúži aj ako turis‑
tický sprievodca.

Slovenská obchodná a priemyselná komo‑
ra vyhlásila 2.  6. výsledky 19. ročníka sú‑
ťaže Veľká cena Slovenskej obchodnej 
a  priemyselnej komory za uplatňovanie 
etických princípov v podnikaní. Medzi krité‑
riami výberu firiem boli bonita plnenia zá‑
väzkov, ekonomické výsledky za posledné 
3 roky, dlhodobý rozvoj či starostlivosť o za‑
mestnancov a zákazníkov. Ocenenie získali 
Kooperativa i sklárska firma Rona. Z nášho 
mesta komora udelila čestné uznanie 
spoločnosti Embraco Slovakia, s. r. o.

Členovia komisií mestského zastupiteľstva 
sa 2.  6. stretli, aby spoločne diskutovali 
o  Programe hospodárskeho a  sociál‑
neho rozvoja. Ide o strategický rozvojový 
dokument, ktorý zahŕňa rozvojovú politi‑
ku a ďalšie predstavy o tom, ako by malo 
mesto ďalej napredovať. Na stretnutí ten‑
to dokument prezentovala nezávislá od‑
borná organizácia pod názvom Karpatský 
rozvojový inštitút.

Po dvoch rokoch centrum Sp. Novej Vsi 3. 6. 
opäť zaplnili naši najmenší. Pri príležitosti 
osláv Medzinárodného dňa detí pripravilo 
pre ne mesto darček v podobe tradičného 
podujatia Mesto plné detí s  bohatým 
sprievodným programom. Oslavy pokračo‑
vali aj nasledujúci deň na Košiarnom briež‑
ku, kde Centrum voľného času pripravilo 
pre rodiny s deťmi deň plný hier a zábavy.

Unikátny víkend otvorených parkov 
a záhrad ponúkol 3. – 5. 6. pre návštev‑
níkov jedinečnú možnosť navštíviť a spo‑
znať viac ako 100 parkov a  záhrad po 

V mestských lesoch pribudnú státisíce 
nových stromov
Lesy mesta SNV hospodária na ploche 7 400 
hektárov, čo je územie väčšie ako štáty San 
Marino alebo Bermudy. Každoročne naši lesní‑
ci vysadia 60 až 150 hektárov územia novými 
stromami, snažia sa najmä o výsadbu zmie‑
šaných lesov – jedľa, buk, smrek a smrekovec. 
V  tomto roku sa do zeme dostane približne 
180‑tisíc nových stromčekov. Náklady na za‑
lesňovanie predstavujú od 100  do 200‑tisíc 
eur ročne, v závislosti od počtu sadeníc.
„V  posledných rokoch ťažba dreva klesá, čo 
je spôsobené aj menším výskytom veterných 
kalamít. Z  roka na rok zvyšujeme počet na-
sadených stromčekov, čoho svedectvom je aj 
tento rok, kedy sadíme plochu rovnajúcu sa 
62 futbalovým ihriskám. Využívame sadeni-
ce aj z vlastných škôlok, tohto roku približne 
30-tisíc stromčekov, v budúcom roku to bude 
napríklad 100-tisíc jedličiek,“ uviedol riaditeľ 
Lesov mesta SNV Ján Novák.
Snaha o získanie pomocníkov zo strany dobro‑
voľníkov bola doteraz viac‑menej neúspešná, 
na posledné výzvy reagovala dvadsiatka ľudí, 
ktorí prišli pomôcť pri výsadbe našich lesov. 
Preto sa musia lesníci spoliehať na starších bri‑
gádnikov, ktorí sú na výsadbu zvyknutí.
Lesy mesta obhospodarujú lesnú škôlku 
Gretľa s  produkčnou plochou 0,25 ha spolu 
s funkčnou plochou pre výsevy lesných dre‑
vín v lokalite Nová Štôlňa. „Táto lesná škôlka 
je s ohľadom na jej malú výmeru obhospoda-
rovaná s minimálnym využitím mechanizácie 
a manuálnou závlahou pri veľkom podiele ruč-
nej práce. Produkcia výsadby schopných sade-
níc je v rozmedzí 20 až 50-tisíc kusov ročne, pri-
čom veľký vplyv na nerovnomernosť produkcie 
má úspešnosť výsevov a  odrastanie sadeníc 
v  závislosti na klimatických podmienkach 
v  danom roku. Množstvo zrážok, skoré či ne-
skoré mrazy, ako i škodcovia v lesných škôlkach 
majú veľký vplyv na ročnú produkciu, podobne 
ako v poľnohospodárstve. Vzhľadom na lokali-
záciu škôlky a mnohoročné skúsenosti pestu-
jeme sadenice, hlavne jedle a  smrekovca, ale 
i borovice, smreka či buka. Aj keď škôlky malých 
výmer nie sú ekonomicky efektívne, ich hlavný 
benefit je v dopestovaní sadbového materiálu 
z vlastných semenných zdrojov, z novoveských 
jedlí a smrekovcov, v našich pôdnych a klima-
tických podmienkach, čo má zásadný vplyv na 
ujatosť sadeníc. Keď hovoríme o celkovej uja-
tosti zalesňovania, tá je odhadom 50 až 80 % 
sadeníc, no v  rokoch s  extrémnym vlahovým 

deficitom, ktorý je už takmer pravidelne, môže 
ujatosť klesnúť aj pod polovicu všetkých sa-
deníc. Chcel by som však upozorniť na to, aby 
nevznikol dojem zbytočného zalesňovania, že 
hektárová hustota sadby počíta s prirodzenou 
stratou v ujatosti sadeníc,“ približuje proble‑
matiku vedúci úseku výroby a hlavný inžinier 
Lesov mesta SNV Marek Burik.
V posledných piatich rokoch významne klesli 
čísla kalamitných ťažieb, hlavne v polesí No‑
voveská Huta a  Hnilčík, čo malo významný 
vplyv na pokles zalesňovania a  túto jar sa 
podarilo vysadiť posledné väčšie plochy ho‑
lín po kalamitách na polesí Mlynky. „Úspech 
sadby je závislý už len na dostatku vlahy. 
V  číslach to znamená pokles z  50 až 70 ha 
ročnej výsadby za posledné roky na polovicu, 
teda cca 20 – 30 ha. V množstve sadeníc je to 
pokles z ročných 150 až 200-tisíc kusov na ma-
ximálne 80 až 100-tisíc kusov sadeníc ročne 
v  horizonte najbližších dvoch - troch rokoch. 
Dlhodobým cieľom je nahradiť umelú výsadbu 
prirodzenou obnovou, tzv.  samosej, prípadne 
zabezpečiť vlastnú sadbu kapacitne z vlastnej 
lesnej škôlky,“ upresňuje M. Burik.
Čo našich lesníkov skutočne mrzí, sú reakcie 
niektorých ľudí na tzv. holiny v našich lesoch. 
„Chcem ubezpečiť všetkých kritikov, že každá 
plocha širšia ako dve výšky porastu a  väčšia 
ako hektár, nevznikla nijak inak ako spracova-
ním smrekových kalamít spôsobených vetrom, 
suchom alebo následne kôrovcom. V  zásade 
každá z týchto plôch musí byť do dvoch rokov 
od vyťaženia zalesnená, ako podmieňuje lesný 
zákon. To je aj dôvod, prečo nestabilné smre-
činy výsadbou meníme na zmiešané porasty 
s  prevažným zastúpením iných drevín, ako sú 
buk, javor, smrekovec, jedľa a ostatné. Ak nie-
kto kritizuje prácu lesníkov, sedí na drevenej 
stoličke a v zime sa hreje pri krbe, mal by mať 
aspoň elementárne poznatky o  problemati-
ke, inak to nie je kritika, ale osočovanie práce 
mnohých ľudí, ktorí svojimi mozoľmi obnovujú 
les pre ďalšie generácie Novovešťanov. Pre tých, 
ktorí problematiku chcú pochopiť, máme vo 
firme vyškolených lesných pedagógov a  stačí 
sa nahlásiť. V  novoveských lesoch po doznie-
vajúcich smrekových kalamitách vyrastá na 
tzv. holinách nová vitálna generácia lesa zlo-
žená mnohokrát z piatich až siedmich druhov 
drevín, pre úžitok mesta, ako i občanov, tak ako 
to bolo v minulosti,“ dodáva J. Novák.

 z Tomáš Repčiak

ROZPIS POHOTOVOSTNÝCH SLUŽIEB LEKÁRNÍ
5. 7. 2022

8.00 - 18.00
Lekáreň PRI STANICI, Odborárov 567/47, 

T.: 053/429 86 93
OSTATNÉ DNI:

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
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celom Slovensku. Dlhoročným partnerom 
podujatia je aj naše mesto, ktoré do tohto 
24. ročníka zapojilo 6 lokalít: park najdlh‑
šieho šošovkovitého námestia, Záhradu 
umenia Galérie umelcov Spiša, Madaras 
park, Stredisko environmentálnej výchovy 
Prvosienka, židovský cintorín a francúzsky 
park v Markušovciach.

Francúzsky park pri kaštieli a  letohrádku 
Dardanely v  Markušovciach 5.  6. zaplni‑
li rodiny s deťmi. Múzeum Spiša pre nich 
pripravilo festival pod názvom Letohra‑
nie s bohatým programom plným zábavy 
a hier. Ten odštartoval športovou súťažou 
pre najmenších, po ktorej nasledovalo 
vystúpenie Eda Drewa a lesných víl s ná‑
zvom Živý strom. Podujatie vyvrcholilo 
koncertom Adama Ďuricu.

Takmer 30 účastníkov charitatívneho cyk‑
listického podujatia Na bicykli deťom 
2022 dorazilo 7. 6. popoludní pred Radnicu. 
Za prítomnosti vedenia mesta a riaditeľov 
mestských firiem MEPOS a Lesy mesta si 
zástupca občianskeho združenia Deťom 
pre život prevzal 2 symbolické šeky, kaž‑
dý v  hodnote 500 €. Tento finančný dar 
použije občianske združenie na realizáciu 
rekondičných pobytov pre onkologicky 
choré deti, ako aj na podporu detských 
onkologických oddelení v  konkrétnych 
nemocniciach. Súčasný 13. ročník poduja‑
tia mal celkovo 6 etáp a cyklisti prešli po 
Slovensku približne 750 kilometrov.

V Koncertnej sieni Reduty 10. 6. prebiehal 
už 25. ročník súťaže Miss Spiša. Porota 
v čisto mužskom zložení sa rozhodla titul 
udeliť 21‑ročnej Romane Ugrayovej z Kež‑
marku.

BL
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KYSpišská Nová Ves sa stala „hlavným“ 
mestom kompresorov v strednej 
Európe
Vedenie spoločnosti Secop oficiálne pred‑
stavilo svoje nové výskumno‑vývojové 
pracovisko v  Spišskej Novej Vsi. Po spo‑
ločnosti Embraco, patriacej pod korporáciu 
Nidec, ide o  druhého veľkého hráča na trhu 
s  kompresormi, ktorý bude mať svoje pôso‑
bisko v  Spišskej Novej Vsi. Tunajšia pobočka 
sa chce zamerať na vývoj nových produktov, 
spoluprácu s  miestnou Strednou priemy‑
selnou školou technickou a  vytváraniu pra‑
covných miest s  vyššou pridanou hodnotou. 
Spoločnosť Secop bola v minulosti známa pod 
značkou Danfoss a  jej slovenská základňa je 
v Zlatých Moravciach.
„Som rád, že môžeme privítať v našom meste 
vývojové pracovisko svetoznámeho producen-
ta. Po spoločnosti Embraco, ktorá je najväčším 
zamestnávateľom v regióne, budeme môcť zu-
žitkovať kvality našich odborníkov aj v ďalšej 
firme pôsobiacej v  oblasti výroby kompreso-
rov. Dúfam, že to bude znamenať príležitosti 
a rast pre celú Spišskú Novú Ves a okolie,“ uvie‑
dol primátor mesta Pavol Bečarik.
Po firemnej prezentácii absolvovalo vedenie 
spoločnosti návštevu radni‑
ce a nezabudlo ani zazvoniť 
na Mieste prianí a  zaželať 
úspech ďalšej spolupráci so 
Spišiakmi. Norbert Brath, 
generálny riaditeľ Secop, 
s.  r.  o., vidí veľké perspek‑
tívy firmy a synergie s ma‑
terskou spoločnosťou: „Do 
nášho tímu v Spišskej Novej 
Vsi sa nám podarilo prilákať 
talenty a rozšíriť tak know-
how dostupné v spoločnosti 
Secop, ktoré disponuje dob-

rou kombináciou kompetencií a  skúseností 
v  oblasti dizajnu kompresorov v  segmente 
industriálneho chladenia, cez produktové in-
žinierstvo až po kvalitu. Región Spišská Nová 
Ves má dlhú históriu v oblasti chladenia, nový 
tím výskumu a  vývoja má bohaté skúsenosti 
a  môže podporiť rozvojové plány spoločnos-
ti Secop. Kancelária v  Spišskej Novej Vsi bude 
ponúkať silné synergie s prevádzkou v Zlatých 
Moravciach, s cieľom urýchliť čas uvedenia na 
trh a dizajn ku kvalite našich nových produktov 
zameraných na výrobu na Slovensku a mnohé 
ďalšie. Na Slovensku sa vyrába väčšina platfo-
riem nášho portfólia, rôzne projekty, ktoré už 
pripravujeme, sú spojené s  rozširovaním tých-
to platforiem s  cieľom podporiť viac aplikácií 
a  ponúknuť zákazníkom vylepšené výkony. 
Jedným z hlavných cieľov, ktoré máme, je silné 
prepojenie medzi výskumom,  vývojom a  pre-
vádzkou, aby sme zaručili vynikajúci dizajn až 
po kvalitu a rozvoj dodávateľov, čo je najlepší 
prístup k  zaisteniu toho, že dobré inovatívne 
riešenia sú správne navrhnuté a podporované 
pre hromadnú výrobu.“

V Liptovskom Mikuláši sa naši 
ochotníci nestratili
Na 47. ročníku celoslovenskej postupovej 
súťaže a  prehliadky neprofesionálnych di‑
vadiel Belopotockého Mikuláš sa náš ochot‑
nícky divadelný súbor Hviezdoslav pri MKC 
predstavil s inscenáciou KAR z pera a v réžii 
Albína Medúza. V konkurencii skúsených 
ochotníckych súborov z celého Slovenska 
sa umiestnil v bronzovom pásme v súťaž‑
nej kategórii II ‑ Tradičné prúdy divadla.
Vyššie méty sú, zatiaľ, pre náš omladený 
neskúsený súbor momentálne ťažko do‑
siahnuteľné, veď prevažná väčšina členov 
súboru vystupovala prvýkrát na takej vy‑
sokej celoslovenskej súťažnej úrovni.
Mladícky elán a  ochota ďalej ochotníc‑
ky pracovať sú, hádam, zárukou toho, že 
oslava 90. rokov trvania súboru v decem‑

bri t. r. plánovanou inscenáciou Jána Chalup‑
ku (titul zatiaľ tajný) bude ďalším krokom 
k  zvýšeniu ochotníckeho hereckého maj‑
strovstva mladých Hviezdoslavovcov.

 z Ing. Peter Kraus, DS Hviezdoslav

 z Tomáš Repčiak

UZÁVIERKA 
KOMUNIKÁCIÍ 

Z DÔVODU KONANIA 
SPIŠSKÉHO TRHU

Letná ul.: od 13. 7. 2022 od 6.00 h 
do 17. 7. 2022 do 20.00 h

Štefánikovo nám., Zimná, 
Radničné nám., časť Ing. O. Kožucha, 

Elektrárenská a Školská: 
od 14. 7. 2022 od 4.00 h 
do 17. 7. 2022 do 20.00 h

Zrušené a náhradné zastávky MHD:
Sídl. Východ: pri ihrisku Hotelovej 

akadémie
Radnica, Letná: Hviezdoslavova ul. 

pri SPŠ technickej
Radnica, Zimná: J. Hanulu pri MŠ
Štefánikovo nám. ‑ bez náhrady

Zimný štadión ‑ bez náhrady
Športová hala ‑ bez náhrady
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Poverený príslušník OO PZ SNV začal 
7.  5.  2022 trestné stíhanie pre prečin 
ublíženie na zdraví v súbehu s prečinom 
výtržníctva. Páchateľ pod vplyvom al‑
koholu 7. 5. 2022 v čase okolo 15.15 hod. 
na parkovacej ploche pred budovou 
železničnej stanice fyzicky napadol po‑
škodeného M. D. Podľa lekárskej správy 
mu spôsobil zranenia s  dobou liečenia 
14 dní.

Poverený príslušník OO PZ SNV začal 
20.  5.  2022 trestné stíhanie pre prečin 
krádeže. Doposiaľ neznámy páchateľ 
20. 5. 2022 v čase od 10.30 hod. do 22.30 
hod. vnikol na nesúvisle oplotený súk‑
romný pozemok prislúchajúci k  rodin‑
nému domu na Duklianskej ul. Doposiaľ 
nezisteným spôsobom z  neho odcudzil 
153 kg stavebných železných roxorov 
v  hrúbkach 6, 8 a  10 mm v  hodnote 
360 € a  taktiež železný šrot v  hodnote 
50 €. Poškodenému tak spôsobil celkovú 
škodu vo výške 410 €.

Z činnosti MsP v SNV

Hliadka 22. 5. 2022 o 12.20 hod. preverila 
oznam, že na Lipovej ul. došlo k napad‑
nutiu osoby. Hliadka MsP zistila totož‑
nosť útočníka a privolala RZP pre poško‑
deného. Vec v riešení PZ SR.

V priebehu mája 2022 hliadka MsP v SNV 
opakovane preverovala podnety ob‑
čanov vo veci rušenia nočného pokoja, 
porušovania verejného poriadku a  zne‑
čisťovania verejného priestranstva zo 
strany návštevníkov prevádzky „LUNA“ 
v  priestoroch bývalého obchodného 
domu Spišan na Zimnej ul. Po opakova‑
ných stretnutiach a  následnej dohode 
s majiteľom objektu, prevádzkovateľom, 
s  účasťou primátora mesta Pavlom Be‑
čarikom bola činnosť disco baru pozasta‑
vená. Majiteľ objektu pozitívne reagoval 
na požiadavky občanov mesta Sp. Nová 
Ves.

V  máji bola tiež vykonaná preventívna 
činnosť a  prednášky v  školských zaria‑
deniach: Gymnázium Školská ul., ZŠ Le‑
vočská, SOŠ Ekonomická. Preventívna 
činnosť a ukážky činnosti MsP boli vyko‑
nané aj priamo na pracovisku mestskej 
polície pre neziskovú organizáciu Alžbet‑
ka. S činnosťou pracoviska sa oboznámili 
aj žiaci ôsmych tried ZŠ Lipová ul.

Mestská polícia ďakuje občanom mesta 
a  príslušníkom Policajného zboru SR za 
spoluprácu a ústretovosť pri plnení spo‑
ločných cieľov.

Počas podujatia Mesto plné detí boli na námestí nájdené čierna mikina (Playsta‑
tion) a farebný detský dáždnik. Nachádzajú sa na radnici.

13. 6. 2022 bol na radnicu odovzdaný mobil čiernej farby zn. Honor. IC 350/2022

1. 6. 2022 bol na Malej ul. nájdený zväzok 4 kľúčov na krúžku. IC 322/2022

31. 5. 2022 bola za Novoveskou Hutou nájdená malá modrá kapsa (3 ks pečiatky dá‑
tumovky, zápisník kontrol, fixky). IC 316/2022

28. 5. 2022 bol na Ul. Medza nájdený zväzok 3 ks kľúčov s príveskom strieborný jed‑
norožec + iné. IC 305/2022

 z Nálezy sú uložené na MsP, Školská 2
MESTSKÁ POLÍCIA ⬤ STRATY A NÁLEZY

Opravy zázemia športovísk 
a skejtparku
Dôvodom nedávnej rekonštrukcie šatní, 
spŕch a  chodieb v  športovej hale boli opa‑
dávajúce omietky, obklady, havarijný stav 
elektroinštalácie a  rozvodov vody. Preto sa 
Správa telovýchovných zariadení rozhodla 
zrekonštruovať celkovo sedem šatní a spŕch, 
ale aj všetky chodby v zázemí športovej haly. 
„Naši zamestnanci vybúrali všetky nepotreb-
né priečky, zhodili staré obklady a dlažby, vy-
menili rozvody vody v sprchách, naniesli nové 
omietky a  maľovku. Taktiež sme kompletne 
vymenili elektroinštaláciu v  šatniach a  na 
chodbách, a namontovali nové svietidlá. Do-
dávateľsky sme si zabezpečili montáž nových 
podláh a pokládku dlažby a obklady,“ hovorí 
riaditeľ STEZ Vladimír Hovaňák.
K  podobným renovačným prácam pristúpili 
zamestnanci STEZ aj v  prípade šatní, spŕch 
a  chodieb v  administratívnej budove futba‑
lového štadióna. „Priestory administratívnej 
budovy neboli súčasťou veľkej rekonštrukcie 
futbalového štadióna z  roku 2020. Vzhľadom 
na to, že šatne v tejto budove boli už v hroznom 
stave  – plesnivé steny, opadávajúce omietky, 
staré drevené okná, zničená podlaha, tak sme 
sa rozhodli postupne šatňu po šatni rekon-
štruovať. Naši zamestnanci urobili väčšinu 
prác. Vybúrali všetky nepotrebné priečky, znížili 

sadrokartónom stropy, natiahli omietky, vy-
menili kompletne elektroinštaláciu a svietidlá, 
a na záver vymaľovali. Ostatné práce ako vý-
mena starých okien za nové plastové a poklád-
ku podlahy a obkladov sme si zabezpečili do-
dávateľsky,“ približuje práce V. Hovaňák.
Opravy v  zázemí športovej haly a  futba‑
lového štadióna vyšli STEZ na 88‑tisíc eur. 
„Veľkú časť finančných prostriedkov sme hra-
dili z vlastného rozpočtu, hlavne z úspor, ktoré 
sme si vytvorili kvôli covid situácii. Mesto nám 
pomohlo sumou 33-tisíc eur. Väčšinu prác sme 
boli schopní urobiť vo vlastnej réžii našimi za-
mestnancami, za čo im veľmi pekne ďakujem, 
odviedli skvelú prácu. Spolu sme vytvorili mo-
dernejšie, krajšie a  lepšie zázemie pre našich 
športovcov,“ pripomína V. Hovaňák.
Ďalším pozitívnym krokom posledných týž‑
dňov je postupná rekonštrukcia skejtparku pre 
našu mládež. STEZ na ňu získal dotáciu z Košic‑
kého samosprávneho kraja vo výške 5 000 €.
„Naším cieľom je postupne opraviť celé 
schodisko a  prekážky tak, aby bol celý are-
ál bezpečný. Som rád, že spolupracujeme 
s  dobrovoľníkmi z  radov skejtbordistov, ktorí 
sa na prácach výrazne podieľajú,“ dodáva 
V. Hovaňák.

 z Tomáš Repčiak
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Nisima voloren dandes  
nosa quias denderum  
es ex eosantur?

Spišských 333 EXTREME 2022
V piatok a sobotu 22. a 23. júla 2022 región Spiš opäť ožije sviatkom húžev-
natých nadšencov horskej cyklistiky. Tento rok sa koná už desiaty ročník 
obľúbeného extrémneho horského cyklomaratónu Spišských 333 EXTREME.

Maratón už tradične organizuje Oblastná 
organizácia cestovného ruchu Slovenský 
raj & Spiš v spolupráci s mestom Spišská Nová 
Ves. Prihlásení cyklisti a  cyklistky si zmera‑
jú svoje sily v  samostatných kategóriách, na 
tratiach rôznych dĺžok. Najväčšia pozornosť je 
venovaná extrémne náročnému okruhu s dĺž‑
kou 333 kilometrov, ktorý je potrebné zdolať 
bez podpory, v časovom limite 33 hodín. Orga‑
nizátori však vyšli v ústrety aj širšej komunite 
cyklistov rôznej výkonnosti, a  to skrátenými 
traťami s  dĺžkou 222, 111 a  66 kilometrov. 
Nechýba ani kategória 66 km e ‑bike a  ro‑
dinná trať pre rodinky s  deťmi dlhá 11 ki‑

lometrov. Štart všetkých kategórií bude opäť 
pred Športovou halou v Spišskej Novej Vsi, ale 
cieľ je kvôli bezpečnosti presunutý na Sadovú 
ulicu (pri B ‑nove).
Zápolenie na tratiach dlhých 333 a  222 km 
začne v piatok 22. 7. 2022 o 8.00 hod. Pre‑
tekári na tratiach s dĺžkou 111 a 66 km/66 km 
e ‑bike odštartujú v sobotu 23. 7. o 8.00 hod. 
Rodinná trať bude mať štart takisto v sobo‑
tu o  14.00 hod. Slávnostné vyhodnotenie 
všetkých kategórií a tombola sa uskutoční pri 
športovej hale v sobotu o 17.00 hod.
Prihlasovanie prebieha elektronickou formou 
na stránke 333extreme.sk, kde pretekári náj‑

du kompletné pro‑
pozície, mapy tratí 
a  všetky detailné 
informácie a  po‑
kyny. Aktuality 
nájdete na webe 
OOCR Slovenský 
raj & Spiš vraji.sk, 
ako aj na stránke 
facebook.com/
spoluvraji.

Leto v Slovenskom raji plné noviniek
Oblastná organizácia cestovného ruchu 
Slovenský raj & Spiš (OOCR) v  spolupráci 
so svojimi členmi a partnermi pre tohtoročnú 
letnú sezónu opäť pripravila viacero noviniek, 
s cieľom zatraktívniť náš región pre návštevní‑
kov z blízka i z ďaleka.

Cykloregión južný Spiš sa môže pochvá‑
liť novými prvkami pre zlepšenie orientácie 
cykloturistov v teréne. Zrealizovala sa výme‑
na 22 kusov exteriérových cykloturistických 
máp. Na všetkých exteriérových mapách tak 
cykloturisti nájdu najaktuálnejšie mapové 
podklady obsahujúce aj novo vzniknuté cyk‑
loturistické trasy a  trasy zmenené v  súlade 
s  novým návštevným poriadkom NP Sloven‑
ský raj. Momentálne je v našom cykloregióne 
umiestnených už celkovo 42 exteriérových 
cykloturistických máp. Medzi nové miesta 
patrí Tisícročná kaplnka Sans‑Souci, Podle‑
sok a Geravy. Po druhýkrát bola vymenená aj 
sprejermi poškodená mapa pri Madaras parku 
v Spišskej Novej Vsi.

V spolupráci s autobusovým dopravcom euro‑
bus, a. s. a Železničnou spoločnosťou Sloven‑
sko OOCR predstavuje už tradične obľúbený 
Letný bus, ktorý premáva medzi severom 
a juhom cez sedlo Kopanec, a tiež nový se‑

zónny vlak zo Zvolena a Banskej Bystrice 
do Slovenského raja a späť. Kompletné gra‑
fikony týchto spojov a podrobnejšie informá‑
cie o  nich môžete nájsť na oficiálnej stránke 
OOCR www.vraji.sk.

Vďaka iniciatíve Krajskej organizácie cestov‑
ného ruchu Košice Región Turizmus bude 
toto leto v mesiacoch jún až september kaž‑
dú sobotu premávať cyklobus z  Košíc cez 
Rožňavu a Dobšinú až k Dobšinskej ľado‑
vej jaskyni a späť. Cyklonosičom pre 6 bi‑
cyklov budú vybavené aj dva pravidelné 
auto busové spoje dopravcu eurobus, a. s., 
na trase Košice – Gelnica a späť premávajú‑
ce cez víkendy a sviatky od 18. júna do 16. 
októbra 2022.

Nová pieseň spolu s  videoklipom „Chys‑
tám sa do Raja“, ktorú pre OOCR a Správu NP 
Slovenský raj pripravil známy novoveský hu‑
dobník Jozef Spoko Kramár z kapely Smola 
a Hrušky, bola slávnostne predstavená kon‑
com apríla tohto roku.

Zážitky s nádychom dobrodružstva a možnos‑
ti aktivít pre biznisovú klientelu v Slovenskom 
raji a  na južnom Spiši prezentujú dve nové 
destinačné videá.

Tvárou prvého spomínaného videa je známy 
horolezec a cestovateľ Michal Sabovčík spolu 
so svojou partnerkou. Potenciálnym návštev‑
níkom na „vlastnej koži“ ukazujú tie najzaují‑
mavejšie dobrodružné zážitky s nádychom 
adrenalínu. Spolu so športovo‑dobrodruž‑
nými podujatiami (spolu)organizovanými 
OOCR, ako sú Vrchárska koruna Spiš 2022, 
Spišských 333 EXTREME či Beh v Raji, takto 
cielene budujeme imidž našej turistickej desti‑
nácie ako ideálneho miesta pre aktívnu dovo‑
lenku plnú dobrodružstva.

Druhé z videí predstavuje služby a aktivity, 
ktoré v našom regióne môžu čerpať a za‑
žiť obchodní cestujúci v rámci svojho pra‑
covného pobytu. Dialógy protagonistov vo 
videu sú v  anglickom jazyku, aby upútalo aj 
zahraničných divákov.

Výzva občanom 
mesta Spišská 
Nová Ves
Spišský záloh mal v  našom meste vý‑
znamné postavenie. Trval tristošesťde‑
siat rokov. Počas neho mesto zazname‑
nalo rozmach v rôznych oblastiach. Nastal 
rozvoj baníctva, taktiež sa vytvárali ce‑
chy, v  období zálohu sme zaznamenali 
nárast vzdelanostnej úrovne občanov 
mesta. V  tomto roku si pripomíname 
významné jubileum, dvestopäťdesiat 
rokov od jeho ukončenia. V čase zálo‑
hu sa ďalej rozvíjala zvonolejárska dielňa 
a  taktiež prekvital obchod. V  meste sa 
mohli konať trhy, z čoho mesto veľmi bo‑
hatlo a mohlo sa vzmáhať. 
Rozhodol som sa poprosiť občanov náš‑
ho mesta prostredníctvom mestského 
mesačníka Informátor o  príspevok do 
verejnej zbierky na vyhotovenie pamät‑
nej tabule, ktorá by bola dôstojnou pri‑
pomienkou tohto významného obdobia 
v dejinách nášho mesta.
Svoje dobrovoľné príspevky môžete po‑
sielať na nasledovné číslo účtu:
SK97 5600 0000 0080 6529 1001.

 z Viktor Pamula

Doplňujúca informácia k  parkovaniu 
na Čingove: Služby obce Spišské Tomá‑
šovce informujú, že poplatok za parkova‑
nie na parkovisku Čingov pre obyvateľov 
mesta SNV, obce Smižany a  Sp. Tomá‑
šovce je 2 €/deň. Za vstup do národného 
parku obyvatelia týchto obcí neplatia.

 z Michaela 
Kriváňová

 z Michaela Kriváňová
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Fénix day

Sobota, 21. 5. 2022, bola super, počasie prialo, 
všetci sa zabávali. Pre deti Základnej školy 
Ul. Z. Nejedlého mali pripravené športové 
stanovištia, tvorivé dielne, kde si mohli ut‑
kať koberec alebo plstiť ozdoby rôznych tva‑
rov. Vyskákali sa na skákavej žirafe a na jumb 
trampolínach a zatancovali si. Na záver čaka‑
la bohatá tombola. Súčasťou tejto akcie boli 
aj dve zbierky: zbierka okuliarov pre Afriku 
a  zbierka hračiek pre Detské oddelenie Svet 
zdravia a  Alžbetku. „Ďakujeme všetkým, ktorí 
túto fantastickú atmosféru vytvorili a  veríme, 
že sa všetkým páčilo. Niekoľkomesačná príprava 
stála za to. Týmto by som sa chcela poďakovať 
všetkým animátorom, ktorí podali neskutočný 
výkon a bez nich by táto akcia nebola možná. 
Boli ste neskutoční, obrovská vďaka DJ-ovi za 
super hudbu, bez ktorej by to nefungovalo. Zá-
roveň ďakujeme všetkým sponzorom, ktorí nás 
podporili,“ uviedla Michaela Revajová, orga‑
nizátorka podujatia.

Odborná zahraničná prax 
na Malte

V dňoch 16. – 28. 5. 2022 sa 12 študentov tre‑
tieho ročníka odboru obchodná akadémia 
a ekonomické lýceum SOŠ ekonomickej spolu 
s 2 učiteľmi v rámci programu ERASMUS+ zú‑
častnilo odbornej zahraničnej praxe na ostrove 
Malta. Prax vykonávali vo vybraných spoloč‑
nostiach a zároveň sa zdokonaľovali v anglic‑
kom jazyku. Voľnočasové aktivity študenti 
vypĺňali spoznávaním maličkého ostrovného 
štátu v  Stredozemnom mori. Navštívili histo‑
rické mestá Mdina, Valleta a tiež ostrov Gozo.

Bezpečne na cestách

Projektový deň Bezpečne na cestách bol v ZŠ 
Lipová zameraný na informovanosť žiakov 
o dôležitosti správneho a bezpečného správa‑
nia sa na cestách, chodníkoch a  cyklistických 
chodníkoch. Veď mať aj správne posklada‑
ný, nastavený a premastený bicykel nie je na 
škodu, o čom žiakov presvedčil p. Boris Šoltés 
z  firmy Mebik. Príslušníci PZ SR žiakov infor‑
movali o zásadách bezpečnosti na cestách, na 
mestskej polícii zase videli pracovisko kamero‑
vého systému mesta, vyskúšali si vysielačky, 
húkanie policajnej sirény a s dostatočným reš‑
pektom poobzerali zbrane. Mládež zo Sloven‑
ského Červeného kríža predviedla, ako správne 
podať prvú pomoc, či už dospelému alebo die‑
ťaťu, pri dopravnej alebo inej nehode.
Mladším žiakom sa veľmi rátalo, že si mohli 
doniesť svoj vlastný bicykel alebo kolobež‑
ku a predviesť jazdu zručnosti, pri ktorej sa 
museli riadiť dopravnými značkami a pred‑
pismi.
Súčasťou dňa bol aj pokus o slovenský rekord 
v najdlhšej kolóne autíčok. Autíčkami prispe‑

li aj deti z MŠ Lipovej a MŠ Brantia. Podarilo sa 
vytvoriť kolónu dlhú 188 metrov, na čo sú všet‑
ci patrične hrdí. „Veríme, že v najbližších dňoch 
nám rekord potvrdia a naša škola sa zapíše do 
Slovenskej knihy rekordov,“ uviedla J. Péchyová.

Skvelý výsledok Adama Kleina

Triedy s  intelektovým nadaním na ZŠ Ing. O. 
Kožucha dokážu vychovať skvelých žiakov. 
Adam Klein je jedným z takýchto príkladov. Je 
žiakom 7. roč. a už v minulom školskom roku sa 
dostal medzi matematickú špičku Slovenska, 
keď na celoštátnom kole matematickej súťa‑
že Pytagoriáda obsadil výborné 4. a 6. miesto. 
Tento rok svoje výsledky ešte vylepšil, keď sa 
opätovne prebojoval na celoštátne kolo, a  to 
nielen vo svojej kategórii, ale aj v o rok vyššej. 
Na celoštátnom kole predviedol obdivuhodné 
výkony a v oboch súťažiach dosiahol vynikajú‑
ce výsledky. V celoštátnom kole v kategórii P7 
skončil na 3. mieste  a  v  kategórii  P8 obsadil 
2. miesto, čím ukázal, že v tejto súťaži patrí me‑
dzi absolútnu špičku na Slovensku. Adamovi zo 
srdca blahoželáme a  ďakujeme za vynikajúcu 
reprezentáciu školy, ako aj mesta. Už teraz mu 
želáme veľa úspechov v budúcom ročníku tejto 
súťaže, aby dosiahol to, čo si želá: víťazstvo.

Zahraničné vzdelávanie

SPŠ technická umožnila v  máji 2022 ďal‑
ším svojim žiakom absolvovať odbornú stáž 
v  zahraničí. Jedna skupina absolvovala kurz 
elektropneumatiky a  druhá skupina kurz 
elektrotechniky na strednej odbornej škole 
Berufsschule für Fertigungstechnik v  nemec‑
kom Mníchove.
Obidva kurzy ukončili trojročný projekt, počas 
ktorého sa v  zahraničí vzdelávalo 29 žiakov 
v partnerských školách a firmách. Absolvovali 
odbornú stáž v nemeckom Mníchove na tému 
internet vecí, kolaboratívne roboty (cobo‑
ty) a programovanie PLC‑automatov. V čes‑
kom meste Tábor absolvovali programovanie 
CNC‑strojov a metrológiu, v slovinskej Škofja 
Loke programovanie CNC‑strojov a 3D tlač. 
Okrem toho sa zúčastnili pilotného projektu 
v  technických zručnostiach vo švajčiarskych 
mestách Zug, Pfäffikon, Goldau.
Škola zároveň pripravila dvakrát dvojtýždenné 

medzinárodné odborné vyučovanie v  oblasti 
programovania CNC‑strojov, na ktorom sa 
spolu so žiakmi školy učili Nemci, Švajčiari, Slo‑
vinci a Česi.
Na všetkých odborných stážach si žiaci zlep‑
šovali svoje teoretické vedomosti a praktické 
odborné zručnosti, riešili zadané úlohy v zmie‑
šaných medzinárodných tímoch, aplikovali 
získané kompetencie vo firmách. Na záver 
vykonali teoretickú a praktickú skúšku, ktorej 
výsledky prezentovali pred odbornou komi‑
siou. Všetko prebiehalo v  anglickom jazyku 
a účastníci získali okrem medzinárodného 
certifikátu aj certifikát Europass‑mobility.

Základná umelecká škola 
hodnotí školský rok

Po nútenej pauze, dištančnom vzdelávaní, sa 
koncom marca naplno rozbehla aj naša Zuška. 
Opäť stúpol záujem mesta a  množstva iných 
organizácií o vystúpenia našich žiakov. Privíta‑
nie novorodeniatok, Oceňovanie najlepšieho 
športovca mesta, rôzne vernisáže výstav, spo‑
mienkové slávnosti, Cena mesta a pod. sú ma‑
lým výpočtom našich aktivít. Umelecké školy 
začali organizovať súťaže na svojej pôde a žiaci 
sa mohli verejne prezentovať. Konečne. Ani ob‑
dobie súťažného pôstu nezaznamenalo zníže‑
nie kvality výkonov našich žiakov. Umiestne‑
nia na okresných, krajských a celoslovenských 
súťažiach sú toho dôkazom. Spomenieme tých 
najúspešnejších: Adriana Hořáková, Aneta 
Bryndzová, Lucia Karascónyová, Leona Žol‑
dáková úspešné žiačky výtvarného odboru 
od pani učiteľky Dominiky Vojtášovej, Diva‑
delné štúdio 12+20 z triedy Evy Kopperovej, 
nádejná klaviristka Laura Zoe Vaščáková 
z triedy Lucie Štapinskej či cimbalistka Janka 
Režnická z triedy Štefana Vansača. Tešíme sa 
z  úspechov našich žiakov, ďakujeme rodičom 
za podporu a našim učiteľom za zodpovednú 
prácu, obetavosť, vzťah k  hodnotám, ktoré 
formujú žiakov pozitívnym smerom.

Deťmi sme celý život 
alebo chémia trochu inak

Chemické laboratórium Gymnázia na Škol‑
skej ul. sa stalo miestom spojenia príjemné‑
ho s  užitočným a  miestom realizácie projektu 
pod záštitou klubu Amavet 833 pri Gymnáziu, 
Školská 7. A prečo takýto názov? Projekt spojili 
s  Medzinárodným dňom detí, pretože sú pre‑
svedčení, že v každom z nás v každom veku je 
ukrytá hravá detská duša. Študenti 1. ročníka sa 
naučili, ako prebiehala výroba mydla v  minu‑
losti a vlastnoručne si vyskúšali aj jeho výrobu. 
Vlastné mydielka rôznych tvarov, farieb, vôní 
aj zloženia potešili zrak aj čuch a boli krásnym 
darčekom pre niekoho milého. Kým mydielka 
tuhli, prváci sa o  účinkoch esenciálnych ole‑
jov a  ich vplyve na ľudské zdravie aj psychiku 
človeka dozvedeli od naslovovzatého odbor‑
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Nisima voloren dandes  
nosa quias denderum  
es ex eosantur?

níka Stanky Harangošovej zo spoločnosti 
Dottera. Chémia trošku inak sa prvákom 
síce páčila, ale svoje bádanie sa rozhodli 
posunúť o stupienok vyššie. Opäť v spolu‑
práci s  klubom Amavet 833 pri gymnáziu 
a s učiteľkou chémie RNDr. Janou Dolinskou 
zavítali do regionálnej kozmetickej firmy 
Herba drugs, s. r. o. „Sme veľmi radi, že sme 
mohli nahliadnuť do tajov alchýmie a  do 
výroby kozmetických produktov. Ďakujeme, 
že nás zakladateľka spoločnosti pani Milá 
osobne privítala vo svojej rodinnej firme a že 
nám umožnila vidieť proces návrhu výrobku, 
prototyp prvej vzorky, ktorého príprava trvá 
aj celý rok až do obdobia testovania kvality, 
a  napokon samotný proces výroby vo veľ-
kom vo výrobnej hale. Milé privítanie, skvelí 
ľudia, laboratórium plné farebných fľašti-
čiek, darčeky, spoločné fotenie… Zaujímavo 
a  podnetne strávených niekoľko hodín nás 
inšpirovalo a umožnilo spoznať, ako funguje 
chémia v praxi a ako sa zdanlivo jednoduché 
a obyčajné každodenné kozmetické výrobky 
rodia krok za krokom, aby nám, užívateľom, 
pomáhali a  spríjemňovali život,“ uviedla 
Jana Dolinská.

Stredná odborná 
škola drevárska, 
Filinského 7, SNV

ponúka v školskom roku 2022/2023 
nadstavbové štúdium

študijný odbor 6403 L podnikanie 
v remeslách a službách

(2‑ročné štúdium pre absolventov 
všetkých trojročných učebných odborov)
 z Prihlášku na štúdium podáva uchá‑

dzač riaditeľovi školy 
do 31. júla 2022

 z Spolu s prihláškou je potrebné zaslať 
kópiu vysvedčenia o záverečnej 
skúške a kópiu výučného listu

 z Externá večerná forma štúdia, 2 dni 
týždenne (zvyčajne v pondelok 
a v stredu) v rozsahu 10 vyučovacích 
hodín (45‑minútových) v popoludňaj‑
ších hodinách

 z Štúdium trvá 2 roky, končí maturitnou 
skúškou zo slovenského jazyka a li‑
teratúry, cudzieho jazyka, teoretickej 
časti odbornej zložky a praktickej časti 
odbornej zložky

 z Štúdium je bezplatné
Uplatnenie: Absolvent počas štúdia získa 
teoretické i praktické vedomosti o založe‑
ní a vedení malého a stredného podniku. 
Vie tvorivo využívať moderné marketin‑
gové techniky pri rešpektovaní podni‑
kateľskej etiky. Je schopný viesť účtovnú 
evidenciu a vykonávať iné administratívne 
práce, stáva sa zručným pri využívaní vý‑
počtovej techniky a jej uplatňovaní v pra‑
xi, pri prevádzkovaní vlastného súkromné‑
ho podniku.

Bližšie informácie na t. č.: 053/442 42 46, 
0902 904 810, resp. na www.sosdsnv.sk
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Ľubomír Vaic
Posledné obdobie (2  – 2,5 r.) bolo pre nás 
všetkých veľmi náročné. Covid‑19, vojna 
na Ukrajine, inflácia, zdražovanie energií, 
pohonných hmôt, potravín a  v  konečnom 
dôsledku úplne všetkého. Trochu sme si pri‑
vykli na pokojný život plný blahobytu, kto‑
rý sa za tieto posledné roky vymyká našim 
predstavám. Mojím odvetvím, v  ktorom 
som „doma” je šport, resp. hokej, ktorému 
som sa venoval profesionálne, ale keď som 
vstúpil do komunálnej politiky ako posla‑
nec, tak sa ním stal šport všeobecne, šport 
v našom meste. Zistil som, ako u nás doma 
na Spiši šport funguje, čo sa týka dotácií 
a  celej športovej infraštruktúry. Z  vlastnej 
skúsenosti viem, aké je ťažké zháňanie 
sponzorov funkcionárom všetkých klubov, 
ktoré na našom „malom” území SNV pôso‑
bia a aj to, že žiadny klub nie je spokojný 
s prídelom financií, ktoré dostane od mesta 
a každý by potreboval viac. Aj ja by som bol 
rád, keby všetky športové kluby a športové 
organizácie dostávali väčší prídel financií 
ako dostávajú, ale nesmieme zabúdať, že 
tu nemáme len šport, ale aj kultúru, cesty, 
chodníky, ktoré je potrebné neustále udr‑
žiavať v dobrom stave a  iné… A keby sme 
sa opýtali 100 ľudí, ktoré odvetvie by chceli 
finančne podporiť, tak každý si prirodzene 
vyberie to, čo mu je najbližšie. Bol by som 
veľmi rád, keby sme dokázali nastaviť ur‑
čité fixné percento z  rozpočtu mesta, aby 
každý klub vedel na konci roka pri schva‑
ľovaní rozpočtu mesta, s akými financiami 
môže počítať na nasledujúci rok. To sa nám, 
ktorí sa venujeme športu, zatiaľ nepodari‑

lo, ale verím, že raz to tak bude. Na druhej 
strane však spoločne vytvárame čo najlep‑
šie zázemie pre športovcov, rekonštrukciou 
prechádza atletický štadión Tatran, futba‑
lový štadión, krytá plaváreň a  kúpalisko, 
prekryla sa malá ľadová plocha, budujú sa 
cyklochodníky atď.

Napriek tomu, že patríme k  menším mes‑
tám, tak som stále ohromený, koľko talen‑
tovaných a šikovných športovcov tu vycho‑
vávame. Preto by som chcel popriať „našim” 
deťom  – mládeži, aby športovali, nikdy sa 
nevzdávali, trénovali s radosťou a odhodla‑
nosťou šli za svojím snom.

Chcel by som ešte poďakovať všetkým 
funkcionárom, ktorí sa podieľajú na chode 
všetkých klubov, pretože bez nich by sme 
tých cca 37 klubov v našom meste nemali . 
Klobúk dole!

Na zasadnutí MsV č. 4 sídl. Mier si jeho členovia 23. 5. prešli úlohy, na ktorých sa aktuálne 
pracuje. Záverečné práce prebehli na rekonštrukcii chodníka a parkovacích plôch na Ul. 
J. Wolkera 33 – 39. Pracuje sa tiež na výstavbe spojovacej komunikácie Tesco – Lidl, kde 
bol stanovený predpokladaný termín ukončenia do 15. 9. Rekonštrukciou prešiel aj chod‑
ník smerom od Duklianskej ul. po mostné teleso na Vyšnej Hati (tzv. Fľuder). Venovali sa 
tiež detským ihriskám. Vo fáze vyhodnotenia je verejná obchodná súťaž na výstavbu ihriska 
Rodinka, ktorého realizácia by mala prebehnúť do konca septembra vo vnútrobloku ulíc Tr. 
1. mája, Bezručova a J. Wolkera. Diskutovali však aj o lokalite ďalšieho detského ihriska. Jeho 
výstavbu plánujú buď na Ul. P. Jilemnického alebo pri MŠ na tejto ulici. Na stretnutí bol pre‑
zentovaný aj návrh psieho ihriska, ktoré by sa mohlo vybudovať v rámci projektu Dobrá vec 
v blízkosti malej elektrárne na Fľudri. V rámci tohto projektu sa venovali tiež návrhu na obnovu 
schodov k záhradkárskej osade na Ul. J. Wolkera ešte z  roku 2020 – 2021. V tejto súvislosti 
hľadajú možnosti nákupu materiálov a realizácie. Výbor tiež čaká na vyjadrenie z dopravného 
inšpektorátu ohľadom zjednosmernenia komunikácie na Komenského ul. a naďalej sa chce ve‑
novať aj otázke parkovania.

Členovia MsV č. 8 staré mesto (sever) na svojom zasadnutí 27. 5. kontrolovali plnenie hlav‑
ných úloh. Hovorili o plánovanej rekonštrukcii plynovodov, ale aj o rekonštrukciách chodníkov, 
ktoré sú plánované v rozpočte mesta v tomto roku. Rekonštrukciou by mali prejsť chodníky v 1. 
časti Koceľovej ul., a to obojstranne od Kollárovej po Rastislavovu ul. Ďalšia časť by mala prejsť 
do realizácie na budúci rok. Zároveň sa v tomto roku začne s revitalizáciou 1. časti vnútrobloku 
na sídl. Východ, práce by pokračovali i v roku 2023. Okrem spomínaných prác sa členovia MsV 
zaoberali tiež tohtoročnou plánovanou ďalšou etapou rekonštrukcie Radničného námestia a 
chodníka na Levočskej ul.
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ocenili jeho celoživotné dielo viacerými vy‑
znamenaniami. Cenu Ministra životného pro‑
stredia SR dostal ako člen kolektívu za súbor 
Geochemických atlasov a osobne za celoživot‑
nú prácu v oblasti životného prostredia.

Z rúk primátora si Cenu mesta prevzal aj Jozef 
Para za rozvoj výchovno‑vzdelávacej činnosti 
a výrazné zásluhy pri rozvoji športu v meste 
Sp. Nová Ves.
S aprobáciou matematika – fyzika prešiel nie‑
koľko spišskonovoveských základných škôl, až 
kým ho nevymenovali za riaditeľa ZŠ na Ul. 
Z.  Nejedlého, kde ostal až po dovŕšenie dô‑
chodkového veku.
Aktívne pracoval v školských radách, školskom 
úrade, bol predsedom turistickej a  brannej 
komisie, spolupracoval s  pionierskou organi‑
záciou. Stál pri zrode branno‑športového pio‑
nierskeho viacboja o  Cenu Československého 
rozhlasu. Metodicky aj organizačne garantoval 
projekt pionierskeho trojboja. Predsedal orga‑
nizačnému výboru celoslovenských branných 
hier vo Vysokých Tatrách. Vytvoril stabilný tím 
skúsených funkcionárov z celého okresu, ktorý 
sa zaslúžil o ďalších 7 úspešných ročníkov tohto 
podujatia. Za dlhoročnú prácu v rozvoji brannej 
a  športovej zdatnosti mládeže mu prezident 
republiky udelil vysoké štátne vyznamenanie 
Za službu vlasti. Pôsobil 12 rokov ako poslanec 
mestského zastupiteľstva a predseda komisie 
pre šport, mládež a  školstvo. Dodnes je naj‑
starším členom MsV č. 4 na sídl. Mier. Predložil 
návrh na výstavbu mosta cez Hornád.

Cena mesta bola udelená tiež Stanislavovi 
Susovi za výrazný prínos pri rozvoji mesta Sp. 
Nová Ves.
Začínal v  pozícii stavbyvedúceho Pozemných 
stavieb Poprad, potom nastúpil na rovnaký 
post bratislavskej správy Československých 
štátnych dráh a  neskôr ako samostatný pro‑
jektant v  Drahstave Košice. V  roku 1970 sa 
začala jeho profesijná dráha nerozlučne spo‑
jená so Spišom. Najprv bol hlavným projek‑
tantom  – špecialistom Železorudných baní, 
n. p., Sp. Nová Ves, po pätnástich rokoch bol 
vymenovaný za vedúceho projekcie a napokon 
za riaditeľa závodu Projekcia. V roku 1993 na‑
stúpil do funkcie vedúceho oddelenia výstav‑
by Mestského úradu v  Sp. Novej Vsi. Neskôr 
prevzal vedenie referátu územného plánova‑
nia. Angažoval sa v  občianskom i  spoločen‑
skom dianí mesta. Bol poslancom mestského 
zastupiteľstva, predsedom komisie výstavby 
aj mestského výboru č.  8, v  ktorom pracuje 
dodnes.

Primátor mesta sa zároveň rozhodol udeliť aj 
Cenu primátora 2 laureátom. Ocenenie získal 
Igor Grega za výrazný prínos v  oblasti zbo‑
rového spevu.
V  roku 1976 začal svoju bezmála tridsaťroč‑
nú misiu stredoškolského učiteľa v  levočskej 
Strednej pedagogickej škole ako umelecký 
vedúci, dirigent a  korepetítor dievčenského 
školského zboru Iuventus paedagogica. Pred‑
nášal na Katedre hudobnej výchovy UPJŠ a na 
Fakulte prírodných vied Prešovskej univerzity. 
Umelecky viedol ženský univerzitný spevácky 

zbor. Pričinil sa o oživenie i udržiavanie tradícií 
zborového spevu na Spiši aj vo východoslo‑
venskom teritóriu.
Pôsobil v Ženskom speváckom zbore pri Okres‑
nej správe spojov v Spišskej Novej Vsi, nemoc‑
ničnom spišskonovoveskom spevokole a zmie‑
šanom speváckom zbore Geológ  – dnešný 
Chorus Iglovia. Svoju tvorivú pečať vtláčal aj 
zboru Cantus Villa Nova či zmiešanému zboru 
pri Baníckom spolku Spiš.

Cena primátora bola udelená aj Zoltánovi Fa‑
bianovi za dlhoročnú publicistickú a televíznu 
tvorbu.
Stál pri prvých reláciách, začiatočnej ne‑
dokonalej technike aj provizórnom štúdiu 
Televízie Reduta. Svoju pôvodnú profesiu 
výtvarníka – aranžéra zúročil v jednotlivých 
etapách modernizácie technických zariadení, 
ale najmä v  úpravách interiéru. Predovšet‑
kým v  samotných začiatkoch novoveského 
televízneho vysielania sa osvedčil ako mi‑
moriadne zdatný diplomat v  rokovaniach 
s predstaviteľmi mesta. Rovnako úspešne si 
počínal v  pozícii marketingového manažéra 
v oblasti reklamy.
Absolvoval odborné stáže doma i  vo svete, 
získal Certifikate of TV Managment, Voice of 
America. Zostával verný svojmu štýlu tele‑
víznej žurnalistiky, ktorú v TV Reduta povýšil 
na veľmi kvalitnú úroveň. Bohaté skúsenosti 
televízneho reportéra rád, ochotne, veľkoryso 
odovzdával mladým žurnalistom.

dokončenie zo str. 2

 z Jozef Lapšanský,  
Edita Gondová

Zo zasadnutia mestského zastupiteľstva
Prestavba Hotela Šport si vyžiada takmer 1 mil. eur. Mesto sa chce v tejto súvislosti uchádzať o dotáciu z Minis-
terstva dopravy a výstavby SR a zároveň podá žiadosť o úver zo Štátneho fondu rozvoja bývania. Časť nákladov 
plánuje financovať zo svojho rozpočtu.

Poslanci sa stretli 24. mája na svojom 26. za‑
sadnutí.

Rekonštrukcia Hotela Šport

Mestské zastupiteľstvo schválilo zabezpeče‑
nie financovania investičného zámeru na ob‑
staranie 24 nájomných bytov a prislúchajúcej 
technickej vybavenosti v  rámci rekonštrukcie 
Hotela Šport.
V  tejto súvislosti už prebehlo verejné ob‑
starávanie na výber dodávateľa stavebných 
prác. Víťazom sa stala košická spoločnosť 
Euro‑Bau,  s.  r.  o., s  rozpočtovým nákladom 
960‑tisíc €. Náklady na spracovanie projek‑
tovej dokumentácie sú vo výške 25 931,00 €. 
Celkové oprávnené výdavky projektu tak 
dosahujú sumu 985 931 €.

Pre zabezpečenie financovania tohto zámeru 
sa chce mesto uchádzať o dotáciu z Minister‑
stva dopravy a výstavby SR a zároveň podá aj 
žiadosť o úver zo Štátneho fondu rozvoja bý‑

vania. „Čo sa týka spolufinancovania, projekt 
je potrebné rozdeliť na časť týkajúcu sa pre-
stavby hotela na nájomné byty a na prislúcha-
júcu technickú vybavenosť, ktorú nie je možné 
financovať z  možných dotačných a  úverových 
prostriedkov zo štátneho fondu,“ vysvetlila po‑
čas rokovania Zuzana Holotňáková z referá‑
tu výstavby a rozvoja bývania MsÚ.

Náklady na obstaranie nájomných bytov 
vo výške 740 190,69 € by tak mohli byť fi‑
nancované z  úverových prostriedkov zo 
Štátneho fondu rozvoja bývania vo výške 
60 % (444 110 €) a zvyšných 40 % by pokryla 
dotácia z Ministerstva dopravy a výstavby 
SR. Náklady na obstaranie súvisiacej tech‑
nickej vybavenosti v sume 245 740,44 € by 
mesto hradilo z vlastných zdrojov.

Zámer prestavať Hotel Šport na nájomné byty 
schválili poslanci ešte v minulom roku na svo‑
jom decembrovom zasadnutí. Po jeho realizácii 
by malo byť hotelové ubytovanie na 2. až 5. 

podlaží nahradené bývaním v jedno a dvojizbo‑
vých mestských nájomných bytoch s  priemer‑
nou úžitkovou plochou bytu v rozsahu 33,31 m2. 
Na každom z  týchto podlaží bude 6 bytov, 
z toho 1 dvojizbový a 5 jednoizbových. Obsaho‑
vať budú predsieň s kuchynským kútom, kúpeľ‑
ňu s WC a jednu alebo 2 obytné miestnosti.

Výsledok ročnej inventarizácie

Poslanci ďalej vzali na vedomie správu o  in‑
ventarizácii majetku mesta za rok 2021. Jej 
výsledky boli prerokované ústrednou inven‑
tarizačnou komisiou, ktorá konštatovala, že 
za minulý rok neboli vykázané manká, resp. 
škody na majetku. Účtovný stav je totožný so 
skutočným stavom majetku.

Prerokované materiály, prijaté uznesenia, 
hlasovanie poslancov, zvukový záznam náj‑
dete na www.spisskanovaves.eu – Hľadám 
info – Samospráva – MsZ.

 z Edita Gondová



12.00 h
Ľudová hudba

HOLOSY
piesne a hudba 

zo všetkých 
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Slovenska

11.00 h
DIVADLO NA 
PREDMESTÍ:

STARÁ DIEVKA 
A ČERT
rozprávka  

pre deti

10.00 h
ROMANE 

ČHAJA
detské rómske 
ľudové tance

GABČO BOYS
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11.00 h
DIVADELNÝ 
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13.00 h
Ľudová hudba
ROMANA 

BARABASA

15.00 h
THE COLT

country-rocková 
kapela

17.00 h
Skupina 

historického šermu
JAGO

exhibičné 
vystúpenie

14.00 h
Spevácke 

a folklórne skupiny
ROZMARÍN, 

LIPA, SENIOR,
country tanečná 

seniorská skupina zo 
SNV 

 MONTANA

15.30 h
Folklórne súbory

ČAČINA, 
ČAČINARE

a Folklórna skupina
HARIHOVČAN

18.00 h
Slávnostné 
otvorenie

SPIŠSKÉHO TRHU
Skupina historického šermu 

JAGO Spišská Nová Ves, 
FS ČAČINA, Jakub Hanzely 

a folklórne súbory  
zo Sp. Novej Vsi

18.30 h
SPRIEVOD 
MESTOM

ZABÁVA 
SA CELÉ MESTO

21.00 h

HEĽENINE OČI
populárna slovenská kapela 

z Prešova

19.00 h

ŠTEFAN 
ŠTEC 

& 
FAJTA

ZABÁVA SA 
CELÉ MESTO

21.00 h

ČEKY & BAND
spevák, hudobník,  

moderátor, skladateľ  

Marián Čekovský  
so svojou skupinou

19.00 h
KARAVANA

koncert 
reggae-ska 

spišskonovoveskej hudobnej 
skupiny

MARIETTA 
MAREKOVÁ

finalistka Superstar 
2021

22.30
SÁGA

rocková kapela 
SK/CZ 

Rock cover

piatok 15. júl sobota 16. júl



KULTÚRNE

LETO
2022

SPIŠSKÝ TRH
14. – 17. 7. ⬤ námestie

ŽIVÉ SOCHY 2022
29. – 30. 7. ⬤ Park, Radničné nám.

LEPŠEJŠÍ DEŇ
6. 8. ⬤ 15.00 - 21.00 ⬤ Park, Radničné námestie

OZ Mladí ľudia a život a Klub mladých  
pozývajú na oslavu Dňa mládeže. 
Predstavia sa tanečníci, hudobníci  
a speváci a kapela Sám sebou, 
www.mladiludiaazivot.sk, FB: Mladí ľudia a život, 
Klub mladých SNV

DNI MESTA A TRH ĽUDOVÝCH
REMESIEL
26. – 27. 8. ⬤ Radničné námestie

KOTLÍKOVÝ FESTIVAL
28. 8. ⬤ Ferčekovce, detské ihrisko na Inoveckej ul.

ROZPRÁVKOLAND
1. 9. ⬤ 10.00 ⬤ Madaras park

Nová exkluzívna show: Máša a Medveď, Fíha 
Tralala, Paci Pac, Bambuľka a Dedo Jozef, Mioli, 
Mango, Maliny Jam, Hopi, Tárajko a Popletajka, 
DJ Smajlík, Talenty Rozprávkolandu,  
www.rozpravkoland.sk

GRAFFITI VILLA NOVA
3. – 4. 9. ⬤ Síd. gen. Svobodu – Tarča (zadná stena garáží)

TRHOVÉ PRÁVA, REMESLO
A OBCHOD V NAŠOM MESTE
V MINULOSTI
22. 7. ⬤ Vstupy: 16.30 a 17.30, Expozičné priestory 

Provinčného domu - Múzeum Spiša, námestie 
a radnica
Večerná komentovaná prehliadka v historických 
kostýmoch v Provinčnom dome s napojením 
na prehliadku súčasnej radnice a priestorov 
mestských trhov Spišskej Novej Vsi.

UMENIE V PARKU
do 22. 8. ⬤ park pred Evanjelickým kostolom

Výstava výtvarných diel a fotografií realizovaná 
OZ Život v meste SNV a SKCaK, vernisáž 22. 7. 
o 18.00 h

RANDE S LEPORELOM
10.00 ⬤ park pri Evanjelickom kostole, Radničné nám.
7. 7. ⬤ ČÍTANIE ROZPRÁVKOVÝCH PRÍBEHOV

spojené s tvorivou dielňou pre deti

HRAVÉ LETO V MÚZEU
13.30 ⬤ Múzeum Spiša

Prihlášky vopred + 421 53 44 23 757, vstupné: 2 €
14., 28. 7. HRAVÁ PRÍRODA

Vyskúšajte si svoju šikovnosť a zažite chvíľku 
plnú napätia, zábavy a nových vedomostí.

7., 21. 7. HRAVÉ REMESLO
Všetko vám prezradíme, trocha si zasúťažíme 
a niečo zaujímavé vyrobíme.

SPIŠ ROCK FEST
18. 6. ⬤ Madaras park

KONCERTY Z VEŽE
19.15  Rímskokatolícky farský kostol  

Nanebovzatia Panny Márie
1. 7. ⬤ MARTIN SLIVA - husle
8. 7. ⬤ MICHAELA REGECOVÁ - gitara
22. 7. ⬤ SLAVOMÍR RAKYTA - saxofón
5. 8. ⬤ MARIANA KACVINSKÁ - husle
12. 8. ⬤ TOMÁŠ CVENGROŠ - saxofón
19. 8. ⬤ TOMÁŠ ZAVACKÝ - gitara

KOMORNÉ VEČERY
18.00 ⬤ Obradná sieň Radnice
2. 7. ⬤ LE NUOVE MUSICHE - Sonetti e lamenti

Jedinečný koncert, na ktorom zaznejú 
zhudobnené sonety Francesca Petrarcu 
a ďalších básnikov. Účinkujú: H. Gulyás – soprán, 
M. Schultheiss - arpa doppia, M. Kowalski - viola 
da gamba, J. Mitrík - chitarrone, baroková gitara, 
umelecký vedúci. Vstupné: 8 € na mieste alebo 
cez ticketportal

23. 7. ⬤ LE NUOVE MUSICHE - Hudobné kleNoty
Krásna hudba od skladateľov ako Durant, Radolt, 
Kohaut či Weiss. Účinkujú: J. Kružliak - barokové 
husle, S. Palúch - barokové husle, M. Sťahel - 
barokové violončelo, J. Mitrík - baroková lutna, 
mandora, umelecký vedúci. Vstupné: 8 € na 
mieste alebo cez ticketportal

27. 8. ⬤ LE NUOVE MUSICHE – Madrigali
Päť fenomenálnych spevákov predvedie 
madrigal vo všetkých jeho podobách od 
päťhlasu až po modernú jednohlasnú monódiu 
v doprovode barokovej harfy a chitarrone. 
Účinkujú: H. Gulyás – soprán, E. Šušková - soprán, 
J. Kukal – altus, I. Hajdu – tenor, J. Kuchár – 
tenor, V. Jeřábek – bas, M. Schultheiss - baroková 
harfa, J. Mitrík - chitarrone, umelecký vedúci. 
Vstupné: 8 € na mieste alebo cez ticketportal

KONCERT 3NÁSŤ CIEST
17.30 ⬤ Novoveská Huta, Pohostinstvo Poľovník
10. 9. ⬤ Koncert obľúbenej kapely konaný v rámci 

podujatia Beh Novoveskou Hutou



DIVADELNÉ PREDSTAVENIA
3. 7. ⬤ Nick Green: Happy Birthday Baby J
20.00 Slovenská premiéra ostrej a odvážnej komédie. 

Hra je zrkadlom, v ktorom sa môžu uvidieť mnohí 
konzumenti kultúry a návštevníci. 
Vstupné dobrovoľné, Divadlo Kontra, Zimná 68, 
rezervácie na t. č. +421 907 908 986

9. 7. ⬤ Sam Bailey: Prúser
20.00 Slovenská premiéra ocenenej hry Papatango  

New Writing Prize, považovanej za 
najzaujímavejší debut desaťročia. Dráma 
o mužnosti, zodpovednosti a priateľstve. 
Vstupné dobrovoľné, Divadlo Kontra, Zimná 68, 
rezervácie na t. č. +421 907 908 986

15. 8. ⬤ Marek Koterski: Nenávidím
19.00 One man show, pri ktorej budete plakať 

od smiechu. 
Vstupné: 6 €. Galéria umelcov Spiša, Zimná 46, 
rezervácie na t. č. +421 53 417 46 21

26. 8. ⬤ Conor McPherson: Rum a vodka
19.00 Hádka so šéfom. Pár pív. Hádka so ženou… 

začiatok šialeného víkendu… 
Vstupné: 6 €. Kaviareň Mlynček Terasa, 
rezervácie na t. č. +421 902 122 313

NEDEĽNÉ ROZPRÁVKOVÉ
PREDSTAVENIA
3. 7. ⬤ DIVADELNÝ SVET: ŠAŠKO KRAK
16.00 ⬤ Pódium pred Redutou
17.30 ⬤ Sídl. Mier, pred DK Mier
10. 7. ⬤ DIVADLO NA HOJDAČKE: 

KEDY STROMY SPIEVAJÚ
16.00 ⬤ Pódium pred Redutou
17.30 ⬤ Sídl. Západ, priestor pred CVČ
24. 7. ⬤ DIVADLO NA PREDMESTÍ: 

STARÁ DIEVKA A ČERT
16.00 ⬤ Pódium pred Redutou
17.30 ⬤ Novoveská Huta, Pohostinstvo Poľovník
31. 7. ⬤ DIVADELNÝ SVET: 

MEDOVINOVÁ OPICA
16.00 ⬤ Pódium pred Redutou
17.30 ⬤ Ferčekovce, detské ihrisko na Inoveckej ul.
7. 8. ⬤ BÁBKOVÉ DIVADLO SPOD SPIŠSKÉHO 

HRADU: O KAČIČKE
16.00 ⬤ Pódium pred Redutou
17.30 ⬤ Sídl. Mier, pred DK Mier
14. 8. ⬤ DIVADLO CILILING: 

SOĽ NAD ZLATO
16.00 ⬤ Pódium pred Redutou
17.30 ⬤ Sídl. Západ, priestor pred CVČ
21. 8. ⬤ DIVADLO NA PREDMESTÍ: 

JOHANKA SPIEVANKA A JEJ KAMARÁTI
16.00 ⬤ Pódium pred Redutou
28. 8. ⬤ DIVADELNÝ SVET: 

LESNÉ VÍLY
16.00 ⬤ Ferčekovce, detské ihrisko na Inoveckej ul.
10. 9. ⬤ DIVADLO NA PREDMESTÍ: 

JOHANKA SPIEVANKA A JEJ KAMARÁTI
15.00 ⬤ Novoveská Huta, Pohostinstvo Poľovník

LETNÉ KINO PRED REDUTOU
21.15 ⬤ Radničné námestie 4
2. 7. ⬤ ČO SME KOMU ZASE UROBILI

FRA, komédia, český dabing, 98 min., MP 12
Claude a Marie Verneuilovi čelia novej kríze. Ich štyri 
dcéry s manželmi sa rozhodli opustiť Francúzsko. Ale čo 
rodičia? Tí urobia všetko pre to, aby im mladí neodišli 
niekam na druhý koniec sveta. Pokračovanie úspešnej 
francúzskej komédie vás opäť zaručene rozosmeje…

9. 7. ⬤ KAREL
ČR, komédia, 99 min., česká verzia
Uznávaný a všetkými obľúbený pediater Zdeněk (Jiří 
Bartoška) odchádza do dôchodku. Ešte viac sa na neho 
teší jeho rodina – manželka Olga (Zuzana Kronerová), 
ktorá sa už nemôže dočkať, že sa bude môcť o neho 
starať. Má jedno veľké tajomstvo. Už takmer 40 rokov 
udržuje milenecký pomer s ortopédkou Danou (Ivana 
Chýlková). A tá, samozrejme, očakáva, že na ňu bude 
mať konečne viac času…

23. 7. ⬤ PO ČOM MUŽI TÚŽIA 2
ČR, komédia, česká verzia, 96 min., MP 12
Humorný pohľad na stret mužského a ženského sveta 
a hľadanie vzájomného porozumenia, ktoré môže 
mužov aj ženy priviesť k šialenstvu…

6. 8. ⬤ ŽENSKÁ POMSTA
ČR, komédia, 88 min., česká verzia, MP 15
Komédia rozpráva príbeh o podvedených ženách, 
ktoré spojí pomsta neverným manželom… Hrajú: Jana 
Paulová, Mahulena Bočanová a Eva Vejmělková

13. 8. ⬤ VLK A LEV
FRA, rodinný, dobrodružný, slov. dabing, 99 min.
V kanadskej divočine zvedie osud dokopy mladé dievča 
s mláďatami dvoch obávaných šeliem a na svete je 
priateľstvo, aké nemá páru. Snímku režíroval tvorca 
úspešného filmu Mia a biely lev, Gilles de Maistre, a je 
výnimočná tým, že sa opäť natáčala so skutočnými 
zvieratami a bez digitálnych trikov.

20. 8. ⬤ SRDCE NA DLANI
ČR, komédia, česká verzia, 95 min., MP 12
Komédia od tvorcov hitu Ženy v behu. Láske na veku, 
ani mieste nezáleží. Nikdy nevieme, kedy a kde nás 
stretne. Môžeme sa zamilovať v škôlke, na dôchodku, 
na ulici, v parku. Kedykoľvek a kdekoľvek…

BAŽANT KINEMATOGRAF
21.15 ⬤ Radničné námestie 4
25. 7. ⬤ MIMORIADNA UDALOSŤ

ČR, 107 min., komédia, MP 12
Malebnou českou krajinou prechádza motoráčik. 
Vlak sa náhle pokazí a strojvodca Miloš musí 
vystúpiť z vlaku, aby poruchu napravil. Vlak stojaci 
v miernom spáde sa však samovoľne rozbehne späť 
do východiskovej stanice a vydesenému Milošovi 
nezostáva nič iné, len sa poklusom vydať za ním…

26. 7. ⬤ PRVOK, ŠAMPÓN, TEČKA A KAREL
ČR 2021, 115 min., komédia/dráma, MP 15
Štyria kamaráti vyhlásia vojnu proti kríze stredného 
veku tým, že sa rozhodnú plniť odvážne výzvy. Prvou 
z nich bude vyzliecť sa na verejnosti donaha…

27. 7. ⬤ ZNÁMI NEZNÁMI
SK, 95 min., komédia, MP 12
Koľko toho o sebe nesmieme vedieť, aby sme mohli 
zostať priateľmi, milencami, manželmi, rodičmi…? Stačí 
jeden večer a z dobrých známych sa stanú neznámi…

28. 7. ⬤ ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2: DOBRO DOŠLI
SR, 93 min., romantická komédia, MP 12
Príbeh je voľným pokračovaním úspešného filmu 
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK. Začína sa na Silvestra, keď 
Marek (Ján Koleník) požiada Hanu (Táňa Pauhofová) 
o ruku. Jej súhlas rozpúta bláznivý kolotoč udalostí, 
predchádzajúci ich svadbe v nádhernom prostredí pri 
mori v Chorvátsku.
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MATERSKÉ 
CENTRUM 
DIETKA
Šafárikovo 
námestie 3, SNV, 
sídl. Mier, budova 
Zdravotného strediska
FB MATERSKÉ CENTRUM DIETKA
Messenger: Materské centrum - DIETKA
Nahlasovanie na aktivitu najneskôr deň vopred.

JÚL

POSTARÁME SA O VAŠE 
RATOLESTI POČAS 
LETNÝCH PRÁZDNIN 
4. 7. – 31. 8. 2022 (okrem víkendov 
a sviatkov) každý deň od 8.00 do 16.00
zabezpečíme program pre vaše detičky 
vo veku 2,5 - 8 rokov. 
Info: 0911 647 409.

6. 7. / 20. 7. o 17.00 h
FIT BABY SO ZUZKOU
Cvičenie zamerané na rozvoj pohybu, mo-
toriky a postupnú socializáciu detí od útleho 
veku. Vek: 4 mesiace +, Príspevok: 4 € 
Zuzka: 0902 225 798

4. 7. / 11. 7. / 18. 7. / 25. 7. o 17.00 h
TABATA
Cvičenie pre všetky mamičky a oteckov, ktorí 
chcú byť fit. Možnosť prísť s dieťaťom. 
Príspevok: 5 €, Marcela: 0915 937 167

13. 7. / 27. 7. o 17.00 h
OBJAVUJEME RÚČKAMI
Aktivita zameraná na tvorivosť a podporu 
kreativity detí. Vek. kategória: 3+ 
Príspevok: 5 €, Lucia: 0911 647 409

20. 7. o 17.00 h
BESEDA – HOSŤ  
ANDY TIMKOVÁ
Zelené stretnutie pre všetkých, ktorí chcú 
zdravšie žiť. Príspevok: 4 € 
Veronika: 0903 457 220

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

MOŽNOSŤ PRENÁJMU 
PRIESTOROV

Slováci a ich umenie za hranicami Slovenska
Svetové združenie Slovákov v  zahraničí, Univerzita Komenského 
v Bratislave, Univerzitná knižnica v Bratislave a ďalšie inštitúcie boli 
organizátormi medzinárodnej konferencie Slováci a ich umenie za 
hranicami Slovenska. Uskutočnila sa pri príležitosti životného ju‑
bilea doc. PhDr. Michala Babiaka, Mr., pedagóga Univerzity Ko‑
menského, režiséra a zároveň aj umeleckého šéfa Spišského divadla 
v  Spišskej Novej Vsi, rodáka z  Vojvodiny v  Srbsku. Konferencie sa 
zúčastnili aj (na snímke zľava) riaditeľ Spišského divadla Mgr. art. 
Radovan Michalov, naše mesto zastupoval emeritný primátor 
PhDr. Ján Volný, PhD., jubilant doc. PhDr. Michal Babiak, Mr. a za 
Svetové združenie Slovákov v zahraničí jeho viceprezident Mgr. Pa‑
vel Hlásznik.
Dlhoročným prínosom Spišského divadla k  obohateniu kultúrneho 
života zahraničných Slovákov, najmä dolnozemských, sú výjazdy na‑
šich umelcov za Slovákmi žijúcimi v Maďarsku.  z red.
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Nisima voloren dandes  
nosa quias denderum  
es ex eosantur?

JÚL 2022
7. 7. 2022 o 17.00 h

Jáchymko
Rozprávka pre deti

Bábkové divadlo spod Spišského 
hradu

14. 7. 2022 o 18.30 h
Taký svet

Koncert pop-rockovej hudobnej 
skupiny

21. 7. 2022 o 17.00 h
Čarovná muzika

Rozprávka pre deti
Divadlo Cililing z Prešova

28. 7. 2022 o 18.30 h
Drink Shot

Naša letná novinka – barmanská 
šou s ochutnávkou miešaných 

drinkov

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

www.facebook.com/okc.smizany

Stále výstavy a expozície: pondelok – piatok od 8.00 do 16.00 h

Stále výstavy:

HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI

ZBIERKA NERASTOV JITKY BOHOVICOVEJ A ERHARDA FELBERA

ODKRYTÁ KRÁSA V KAMENI V TVORBE TIBORA GURINA

MERAČSKO–GEOLOGICKÁ EXPOZÍCIA ING. MARIÁNA JANČURU
Vstupné: dospelí 2 €; žiaci, študenti a dôchodcovia 1 €; deti do 6 r. zdarma

Zmodernizovaná expozícia, nové aplikácie, nové výstavy, nové exponáty... 
všetko v novom šate.

Multifunkčné energetické a banícke centrum 
Nábrežie Hornádu 14, SNV, 053/429 75 46 

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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KULTÚRNO ‑OSVETOVÁ ČINNOSŤ
RANDE S LEPORELOM

7. 7. o 10.00 h | park pri Evanjelickom kostole, Radničné nám.
Čítanie rozprávkových príbehov v podaní hercov Spišského divadla 

Kristíny Kotarbovej a Pavla Gmucu spojené s tvorivou dielňou pre deti. 
Realizované v spolupráci s MC DIETKA. 

Z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.

OBJEKTY
8. – 10. 7. o 10.00 h | nádvorie SKCaK, Zimná 47 | Vstupné: 20 €
1. ročník sochárskeho sympózia pre neprofesionálnych výtvarníkov 

a sochárov. Lektor: Mgr. art. Dominik Britaňák
Potrebné nahlásiť sa vopred, vlasicova@skcak.sk, tel. 053/442 52 50

ATELIÉRY – KRESBA – ARCHITEKTONICKÉ PRVKY
21. 7. o 16.00 h | SKCaK, Zimná 47 | Vstupné: 5 €

Štvorhodinový workshop v exteriéri určený pre neprofesionálnych 
výtvarníkov a širokú verejnosť.

Potrebné nahlásiť sa vopred, vlasicova@skcak.sk, tel. 053/442 52 50

UMENIE V PARKU
22. – 22. 8.  | park pred Evanjelickým kostolom

Vernisáž 22. 7. 2022 o 18.00 h
Výstava výtvarných diel a fotografií.

RETRO OSVETA
25. 7. – 31. 8.  | foyer a výstavná miestnosť SKCaK, Zimná 47
Spomienková výstava na dlhoročné fungovanie osvety na Spiši.

PRIPRAVUJEME DENNÝ TÁBOR PRE 7. – 12. R. DETI
MUŠKY OSVETUŠKY
1. - 5. 8. 2022 | Cena: 80 €

Súčasťou denného tábora budú školičky tanca a spevu, detské ľudové 
hry, výtvarné workshopy, turistický výlet do Šulerlochu, Graffiti džem 

– tvorba originálneho graffiti trička a maľovanie na stenu, výroba 
vlastného herbára, literárne aktivity v knižnici, výlet do ZOO, pikniky, 
súťaže a mnoho ďalších aktivít. V cene: desiata, obed, olovrant, pitný 
režim, workshopy a vstupné. Prihlásenie a info: Bc. Viktória Čolláková 

053/442 52 50, collakova@skcak.sk. Počet miest limitovaný.

KNIŽNICA / KNIŽNÉ NOVINKY
PRE DETI

Petra Nagyová‑Džerengová: Klára v Afrike
4. diel obľúbenej série je konečne na svete! Klára cestuje s mamou 

a Titi do horúcej Afriky, možno uvidí aj živého leva! No prázdniny zrazu 
naberajú úplne iné obrátky, ako očakávala...

PRE DOSPELÝCH - beletria
Lusinda Riley: Levanduľová záhrada

Úchvatný príbeh lásky a hrdinstva, odohrávajúci sa vo vojnovom Paríži, 
slnečnom Provensálsku a v drsnom severnom Yorkshire. Hovorí nielen 

o láske, ale predovšetkým o odpúšťaní.

PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra
Jay Morton: Vojak

Elitný vojak Jay Morton sa chce vo svojej knihe podeliť o vlastný strhujúci 
príbeh a inšpiratívne poučenia zo štrnásťročnej vojenskej kariéry.

POBOČKA MIER
Ellie Midwood: Huslistka z Osvienčimu

Kniha založená na skutočnom príbehu nezabudnuteľnej huslistky 
Almy Rosé, ktorej odvaha a statočnosť v koncentračnom tábore 

zachránila nespočetné množstvo životov.

OZNAM O ZATVORENÍ KNIŽNICE
27. 6. - 17. 7. 2022 bude knižnica na Letnej 28 vrátane pobočky na 

sídlisku Mier (Šafárikovo námestie 2340/7) z dôvodu revízie knižničného 
fondu pre verejnosť zatvorená. Počas zatvorenia knižnice nebude 

k dispozícii na vrátenie kníh ani bibliobox. www.skcak.sk.

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

SPIŠSKÉ KULTÚRNE CENTRUM A KNIŽNICA

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

3. júl o 20.00 h | Vstupné: dobrovoľné
SLOVENSKÁ PREMIÉRA

Nick Green „Happy Birthday Baby J“
Baby J je vychovávané agenderovo. Rodičia Gary a Louisie 

prísne strážia jeho biologické pohlavie - nechcú, aby prístup k ich 
dieťaťu určovali obmedzujúce kultúrne vzorce. Na narodeninovej 

oslave v dome pri jazere hostia popíjajú dobré víno a diskutujú 
o sociálnej nerovnosti. Ostrá a odvážna komédia jedného 

z najzaujímavejších kanadských dramatikov mladej generácie.

4. júl o 20.00 h | Vstupné: 8 €
POSLEDNÉ PREDSTAVENIE!

Marie Jones: Fly Me to the Moon  
alebo Davey by to tak chcel

Rozlúčka s komédiou o dvoch opatrovateľkách, ktoré vedia 
odolať všetkému, okrem pokušenia a malých rozhodnutiach, 

ktoré majú veľké následky. Po predstavení rozlúčková party!

9. júl o 20.00 h | Vstupné: dobrovoľné
SLOVENSKÁ PREMIÉRA
Sam Bailey „Prúser“

Nápravnovýchovný ústav. Traja tínedžeri: Cain, Riyad a Jonjo 
si odpykávajú trest a zároveň - keďže sú, alebo čoskoro budú 
otcami - sa zúčastňujú hodín „obsluhy novorodencov“, ktoré 

vedie empatická Grace. Vo svete, kde je prejavovanie citov 
slabosťou, mladí muži neustále bojujú o svoje postavenie, hrajú 

medzi sebou hry, útočia na seba, skúšajú sa a hádajú. 

29. júl o 20.00 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.  

Iba pre divákov, ktorí majú silné nervy!

DOSKY NA JOBĽÚBENEJŠIE DIVADLO SEZÓN 2018 a 2019

DIVADLO KONTRA
Dom Matice slovenskej, Zimná 68

Podkrovie Domu Matice slovenskej, Zimná 68
ATTICOKULTÚRNE 

CENTRUM

5. a 6. júl o 19.00 h | Vstupné: 5 €
Spišské GERIA-TRIO

Po úspechu v júni opäť! Chudobno-šmešný večar… 
Účinkujú: Peter König, Emil Labaj, Albín Medúz, Karol Bendžala, 

Jozef Valkoššák. Rezervácie: 0907 908 986

Výtvarné workshopy – ATTICO – 2022
pod vedením profesionálnej výtvarníčky Amalky * pre deti od 6 r.

7. júl 2022 (štvrtok)
10.00 - 12.00 h | Spontánne spoločné maľovanie

hravá aktivita rozvíjajúca tvorivosť detí
15.00 - 17.00 h | Farebné Kamienky

maľovanie kamienkov akrylovými farbami a následné lakovanie.
21. júl 2022 (štvrtok)

10.00 - 12.00 h | 3D scifi I
15.00 - 17.00 h | 3D scifi II

výroba 3D fantazijnych objektov z rôznych materiálov
Poplatok: 10 €/dieťa

(súrodenci 8 €, zľavnená cena na všetky 4 vstupy 32 €)
V cene: lektorné, materiál, prenájom priestorov a pitný režim. 

Prihlasovanie: amalka93@gmail.com * 0908 269 914
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Nisima voloren dandes  
nosa quias denderum  
es ex eosantur?

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING

1. – 2. 7. piatok, sobota o 17.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
4. 7. pondelok; 7. – 8. 7. štvrtok, piatok; 11. 7. pondelok o 17.00 h
25. 7. pondelok o 17.00 h
MIMONI 2: ZLODUCH PRICHÁDZA
USA, animovaná komédia, 90 min., MP
13. 7. streda o 17.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
KVIK
Hol., animovaná komédia, 85 min., MP
18. 7. pondelok o 17.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
NÁMESAČNÍCI
Nem., 90 min., MP
21. – 22. 7. štvrtok, piatok o 17.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
BUZZ LIGHTYEAR - RAKEŤÁK
USA, animovaný film, sci-fi, dobrodružný, 120 min., MP-7
DOPOLUDŇAJŠIE PRÁZDNINOVÉ PREMIETANIE O 10.30 h

4. 7. pondelok o 10.30 h vstupné: 4,50 €
MIMONI 2: ZLODUCH PRICHÁDZA 
USA, animovaná komédia, 90 min., MP
6. 7. streda o 10.30 h vstupné: 3,50 €
20. 7. streda o 10.30 h
ENCANTO: ČAROVNÝ SVET
USA, animovaná komédia, 108 min., MP
8. 7. piatok o 10.30 h vstupné: 3,50 €
TVOJA ZEM
SK/CZ/Bel., 85 min., MP
11. 7. pondelok o 10.30 h vstupné: 4,50 €
KVIK
Hol., animovaná komédia, 85 min., MP 
Pred filmom sa bude premietať krátky film ZUZA V ZÁHRADÁCH
13. 7. streda o 10.30 h vstupné: 3,50 €
NEZLOMNÁ
Fra./ Kan., animovaný, rodinný, komédia, 92 min., MP
18. 7. pondelok o 10.30 h vstupné: 4,50 €
25. 7. pondelok o 10.30 h
NÁMESAČNÍCI
Nem., 90 min., MP
22. 7. piatok o 10.30 h vstupné: 4,50 €
HAFTAŇAN A TRAJA MUŠTETIÉRI
Špan., animovaná komédia, 84 min., MP
28. 7. štvrtok o 10.30 h vstupné: 3,50 €
LUCA
USA, animovaná komédia, 100 min., MP-7
28. 7. štvrtok o 17.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
KING
Fran., dobrodružný, rodinný, slovenský dabing, 105 min., MP-7
FILMOVÝ KLUB vstupné: členovia a ZŤP: 4 € / nečlenovia: 5 €

12. 7. utorok o 19.00 h
ELVIS
USA, životopisná dráma, 150 min., titulky, MP-15
1. – 2. 7. piatok, sobota o 19.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
PREZIDENTKA
ČR, romatický, komédia, 100 min., MP-12
4. 7. pondelok o 19.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
ELVIS
USA, životopisná dráma, 150 min., titulky, MP-15
7. – 8. 7. štvrtok, piatok o 19.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
THOR: LÁSKA A HROM
USA, akčný, fantasy, slovenský dabing, 119 min., MP-12
11. 7. pondelok o 19.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
13. 7. streda o 19.00 h
POVEDZ TO PSOM
ČR, komédia, 85 min., MP-12
18. 7. pondelok o 19.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
21. 7. štvrtok o 19.00 h
HÁDKOVCI
ČR, komédia, česká verzia, 98 min., MP-15
22. 7. piatok o 19.00 h vstupné: 5 € / 4,50 €
VŠETKO, VŠADE, NARAZ
USA, akčná sci-fi komédia, titulky, 139 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

VÝSTAVA:  
SPIŠSKÁ FOTOGRAFIA

LETNÉ KÚPALISKO ⬤ 053/416 63 53
V prípade zlého počasia bude letné kúpalisko zatvorené!

Parné a fínske sauny budú počas otvorenia kúpaliska zatvorené!

pon - ned 9.00 - 19.00

KRYTÁ PLAVÁREŇ ⬤ 053/416 63 53
Ranné plávanie Verejnosť

pon 6.30 - 8.00 SANIT. DEŇ 
13.00 - 19.00

uto 9.00 - 19.00
str 9.00 - 19.00
štv 6.30 - 8.00 9.00 - 19.00
pia 9.00 - 19.00
sob 9.00 - 19.00
ned 9.00 - 19.00

ŠPORTOVÁ HALA ⬤ 053/416 63 35
Cenník 
prenájmu:

športová 
príprava

pon - pia 7.00 - 14.00 20 €/h
14.00 - 22.00 40 €/h

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

25. - 29. 7. 8.00 - 16.30 Denný letný basketbalový kemp 
Spišskí Rytieri

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 €

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

TENISOVÁ HALA ⬤ 0903 403 459
Vstupné
verejnosť

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

ZIMNÝ ŠTADIÓN ⬤ 053/446 10 86

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

DENNÉ MENU 4,70 €/porcia na LETNEJ TERASE
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

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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Nový tréner, posily 
a príprava
Aj keď máme horúce leto, hokejové 
dianie na Spiši zďaleka nie je na bode 
mrazu. Skôr naopak. Po výbornej nováči-
kovskej sezóne, to v klube ide všetko na plné obrátky.

Po odchode strojcu extraligového postupového úspechu a pozitívneho 
účinkovania medzi slovenskou elitou Miroslava Mosnára je novým 
menom Vlastimír Wojnara. Prichádza na Spiš z Prostějova.

Naše mužstvo preberáte ako hlavný lodivod, hoci ste os-
tatný ročník robili asistenta trénera v Prostějove. Aká veľ-
ká bude vaša zodpovednosť?
„Nebojím sa toho a je to výzva. Čo môže byť pre mňa viac, ako trénovať 
v krajine aktuálnych olympijských medailistov? Samozrejme, som rád za 
ponuku a uvidím, ako sa bude vyvíjať sezóna,“ uvádza v oficiálnom sta‑
novisku nový tréner Spišiakov a opisuje, ako sa na hokejový Spiš dostal: 
„Prvý kontakt s vedením klubu prebehol cez videohovor a asi o týždeň ne-
skôr som osobne pricestoval na Spiš. Na stretnutí som predostrel víziu 
i smer, ktorý by som chcel v klube aplikovať. Po skončení mítingu som do-
stal ponuku pôsobiť na pozícii hlavného trénera. Musím povedať, že ma 
presvedčil férový, otvorený prístup funkcionárov a  predovšetkým to, že 
máme s vedením rovnaký pohľad na hokej. Angažmán v Spišskej Novej Vsi 
je pre mňa určite kariérny posun. Teším sa na prácu a hlavne priaznivcov.  
Kapitán Branislav Rapáč figuroval svojho času medzi dorastencami 
v Třinci. On si ma možno nepamätá, ale ja jeho áno. Ja som vtedy začínal 
s trénovaním. Hral výborne, na to sa nedá zabudnúť. Ešte si však spomí-
nam na Filipa Vrábeľa, ktorý bol tiež v Třinci, ale len veľmi krátko. Zvyšné 
mená registrujem len z  rôznych databáz a  štatistík,“ pridal zaujímavý 
poznatok nový tréner.
Novou posilou v útoku je Kanaďan Hayden Verbeek a jeho krajania Kale 
Kerbeshian, Anthony Nellis. Naďalej ostáva na Spiši Juraj Majdan.

Príprava 2022:
9. 8. SNV – Prešov o 18.00 h
11. 8. Liptovský Mikuláš – SNV *
19. 8. Prešov – SNV o 18.00 h
23. 8. SNV – Martin o 18.00 h
26. 8. SNV – Miškovec o 17.00 h
30. 8. SNV – Poprad o 18.00 h
6. 9. SNV – Liptovský Mikuláš *
9. 9. Poprad – SNV *

*Hracie časy zápasov s Liptovským Mikulášom a Popradom budú spres‑
nené po dohode medzi klubmi*

 z Jozef Petruška Joga v dennom živote
LETNÉ KURZY JOGY

(JÚL - AUGUST)
Info: 0907 477 955

mail: jvdz@centrum.sk
www.jogavdennomzivote.sk/kurzy-jogy

Facebook: Joga v dennom živote Spišská Nová Ves

Jogacentrum Spišská Nová Ves, Letná 55
PON 18.00 – 19.30 Začiatočníci 

a mierne pokročilí
0907 477 955

UT0 17.00 – 18.00 Leto s jogou 0948 519 292
STR 8.30 – 9.30 Joga pre seniorov 0905 236 248
PIA 8.30 – 9.30 Joga pre seniorov 0905 236 248

Kultúrny dom Smižany
STR 18.30 – 20.00 Joga pre všetkých 0910 224 447

Začiatok od Adama
Extraligová basketbalová sezóna 
2021/2022 je už hlbokou minulosťou. 
Kým hráčom súťažný ročník skončil, 
pre funkcionárov začal.

Spišiaci skončili na nepopulárnom štvrtom mieste, 
ale svoju pozornosť už upriamili na budovanie kádra 
na sezónu 2022/2023. Ako sa hovorí, spišskonovoveskí 
funkcionári začali budovať tím „od Adama“.
Adam Antoni, 27‑ročný krídelník, podpísal zmluvu na dva roky. „Mys-
lím, že záujem o ďalšiu spoluprácu bol na obidvoch stranách. Viac-menej 
sme sa dohodli hneď po minulej sezóne. Rozhodol som sa aj preto, že sa 
cítim v klube dobre, predsa som tu vyrastal, som tu doma a môžem byť 
s rodinou. Určite som rád, že sme sa dohodli,“ skonštatoval 191 cm vysoký 
hráč.
Antoni odohral v predošlej sezóne v priemere 20:17 minúty na zápas, 
počas ktorých nastrieľal v priemere 5,5 bodu a doskočil 2,1 lôpt. Adam 
sa počas sezóny boril so zdravotnými problémami a aj on verí, že nová 
sezóna prinesie jemu aj celému tímu viac pozitív. „Myslím, že minulá 
sezóna bola pre klub veľmi náročná. Možno boli aj väčšie očakávania 
po majstrovskom titule, ale nemali sme to jednoduché. Ešte som nezažil 
takú sezónu, kde by bolo toľko veľa zdravotných problémov. Podľa mňa 
sme viac ako pol sezóny netrénovali na tréningu 5 na 5, čo určite bolo 
vidieť aj na zápasoch. Mali sme dosť kolísavé tímové výkony. Ale to už 
nezmeníme. Treba myslieť dopredu a pripraviť sa na ďalšiu sezónu. Verím, 
že bude lepšia. Hlavne chcem, aby všetci boli zdraví a mohli sa stoper-
centne venovať tréningom a zápasom,“ dodal Antoni.
Svoju spokojnosť vyjadril aj manažér Rytierov Michal Búza: „Som rád, 
že môžem oznámiť pokračovanie spolupráce s  Adamom Antonim. Teší 
ma, že sme ho podpísali na dva roky a Adam môže naplno ukázať svoj 
potenciál, keďže v poslednej sezóne ho trápili zdravotné problémy. Verím, 
že bude stopercentne fit a ukáže na palubovke svoje rytierske srdce.“

Letný kemp
,Deti sú naša budúcnosť, a preto ich treba podporiť v tom, čo ich zaují‑
ma. V prípade, že je vaša ratolesť pohybovo zdatná, no ešte ste pre ňu 
nenašli ten správny šport, zbystrite pozornosť.
Od 25. do 29. júla sa bude konať Denný basketbalový kemp pre 
chlapcov vo veku od 12 do 17 rokov. Je to ideálna príležitosť využiť 
voľný čas počas letných prázdnin na pohybové aktivity v príjemnom 
prostredí a hlavne otestovať schopnosti chlapcov pod dohľadom extra‑
ligových hráčov či trénerov.
Možno práve u vás doma máte neprebudený talent a ani o tom nevie‑
te. Poďte to spolu s nami zistiť.  z Jozef Petruška
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KARATE: Výsledky KK Iglow SNV: 14. roč‑
ník Memoriálu Michala Bozogana (14.  5., 
Košice): Samuel Ali: Kumite mladší kadeti 
12 ‑ 13 rokov nad 50 kg: prehral v 1. kole. Do‑
minik Ali: Kumite mladší kadeti 12 ‑ 13 rokov 
nad 50 kg: prehral v 1. kole. Dominik Antoš: 
Kumite mladší kadeti 12 ‑ 13 rokov nad 50 kg: 
prehral v 1. kole. Vivien Durčanská: Kumite 
staršie žiacky 10 ‑ 11 rokov nad 40 kg: prehra‑
la v  2. kole. Adam Janovčík: Kumite starší 
žiaci 10 ‑ 11 rokov nad 40 kg: prehral v 2. kole. 
Andrej Špičuk: Kumite mladší kadeti 12 ‑ 
13 rokov nad 50 kg: prehral v  1. kole. Jakub 
Vysopal: Kumite mladší žiaci 8 ‑ 9 rokov do 
32 kg: prehral v  1. kole. Vojtech Antoš: Ku‑
mite juniori 16 ‑ 17 rokov nad 76 kg: 3. miesto. 
Leonard Dúbravec: Kumite mladší žiaci 8 ‑ 9 
rokov do 28 kg: 2. miesto. Samuel Fabini: Ku‑
mite kadeti 14 ‑ 15 rokov do 70 kg: 3. miesto. 
Dominik Kešeľák: Kumite juniori 16 ‑ 17 ro‑
kov do 76 kg: 2. miesto. Marek Krivda: Ku‑
mite kadeti 14 ‑ 15 rokov do 57 kg: 3. miesto. 
Karate1 Premier League, Rabat – Maroko 
2022: Maroš Janovčík: Kumite muži – 75 kg: 
1. kolo vyhral 5 : 3, 2. kolo prehral 1 : 5. Sára 
Krivdová: Kumite ženy – 68 kg: 1. kolo pre‑
hrala 2 : 0, 2. kolo vyhrala 4 : 3.

BEH: Rudlovský šlapák (14.  5., Rudlov, 
9 km, +560 m): M 40 – 49: 1. Tomáš Kamas (TJ 
Tatran SNV, 0:43:50); M 60 – 69: 2. Milan Hru‑
šovský (STEZ SNV, 0:55:23). Beh Oľšavskou 
dolinou (22.  5., Blažice, 16 km): M 40  – 49: 
3. Tomáš Kamas (TJ Tatran SNV, 0:59:51). Trail 
Run (29.  5., Družstevná pri Hornáde, 15 km, 
+309 m): M 60  – 69: 3. Vladimír Šmida (TJ 
Tatrana, SNV, 1:22:52). Pivovarsko‑hradná 
sedemtisícovka (29.  5., Veľký Šariš, 7 km): 
M 40  – 49: 1. Tomáš Kamas (TJ Tatran SNV, 
0:32:35). Večerný beh mestom SNV (3.  6., 
SNV): Ž 40 – 49: 1. Monika Tkáčová (FabianSKI 
SNV, 0:27:47); 5 800 m: Ž 18 – 39: 2. Lea Štir‑
banová (SNV, 0:33:57); 7 250 m: M 60: 1. Milan 
Hrušovský (STEZ SNV, 0:37:46), 3. Miroslav Fu‑
ker (Chata Maratón SNV, 0:34:07); 7 250 m: M 
50 – 59: 1. Štefan Summerling (SNV, 0:33:18); 
8 700 m: M 40 – 49: 3. Tomáš Kamas (TJ Tat‑
ran SNV, 0:36:55); 10 150 m: M 18 – 39: 1. Lukáš 
Koperdák (Epic Centrum Smižany, 0:33:26), 
3. Erik Revaj (K_CORP SNV, 0:34:23). Šebešská 
pätnástka (12. 6., 15 km): M 40 – 49: 2. Tomáš 
Kamas (TJ Tatran SNV, 0:57:46).

Gymnastika v parku
Jún 2022 bol bohatý na rôzne športové podujatia. Aj Gymnastický klub „RTVŠ MIX“ nadvia‑
zal na svoju trojročnú tradíciu a v mestskom parku 13. 6. 2022 v podvečerných hodinách sedem 
trénerov: Alena Majerníčková, Alexandra Puhallová, Jozef Mrozek, Adriana Gromovská, 
Patrícia Šefčíková a Irena Kovalčíková pozvalo rodičov a divákov na ukážku gymnastického 
tréningu. Po rozmiestnení náradia predviedli s deťmi štandardnú rozcvičku a už v tejto časti 
mohli rodičia vidieť, ako sa ich deti snažia cvičiť čo najlepšie. Po rozcvičení sa predstavili staršie 
dievčatá s pohybovou skladbou, s korou sa na MS TEAMGYM umiestnili na 4. mieste. Potom už 
nasledovali ukážky gymnastických cvičení na jednotlivých stanovištiach. Prítomní diváci mohli 
sledovať deti na jednotlivých náradiach, kde predvádzali kotúle, stojky, premety, saltá, fliky 
a skoky z malej trampolíny. Zároveň sme rodičom ukázali s akými pomôckami na tréningoch 
pracujeme. Tréning sme ukončili spoločnou pohybovou skladbou, ktorej predvedenie nebolo 
docvičené, ale veríme, že na budúci rok sa zlepšíme. Záujem detí o gymnastiku je v poslednom 
čase viditeľný. Nedostatok priestorových možností nám neumožňuje uspokojiť všetkých záu‑
jemcov. Preto by sa v našom meste mala vybudovať viacúčelová, dobre vybavená športová 
hala, v ktorej by mali možnosť trénovať prevažne deti. Ďakujeme rodičom a divákom za účasť. 
Za dobrú spoluprácu ďakujeme vedeniu mesta SNV, mestskej polícii a CVČ.

Víťazná šnúra Jakuba Husára pokračuje

Žltý dres na Trnava tour
V treťom kole Slovenského pohára, ktoré sa konalo 21. – 22. 5. 2022 na Velodrome v Prešove 
v dráhových disciplínach potvrdil svoju aktuálnu výkonnosť Jakub Husár Flaviol ‑ Bike team 
Spiš, ktorý sa v stíhacích pretekoch umiestnil na 1. mieste, a to s náskokom dvoch sekúnd 
nad druhým Ondrejom Hricom z  klubu  Železiarne Podbrezová. V  nedeľu sa v  šprintérskych 
disciplínach potvrdilo, že nie je dôležitá len výkonnosť, ale treba používať mnoho taktík proti 
súperom. Toho dôkazom bol aj triumf Jakuba Husára Flaviol ‑ Bike team Spiš, ktorý v poslednej 
bodovacej disciplíne potvrdil výkonnostnú a taktickú prevahu nad súpermi, a navýšil bodový 
náskok z priebežnej prvej pozície na celkové víťazstvo OMNIA.
4. – 5. 6. 2022 sa v Trnave uskutočnili dvojdňové etapové preteky s medzinárodnou účasťou, 
na ktorých sa predstavilo 65 pretekárov z piatich štátov v kategórii kadetov. Hneď prvú etapu 
ovládol 1. miestom Jakub Husár, a obliekol si žltý dres vedúceho lídra pretekov Trnava tour. 
V nasledujúcej etape sa po zoskupení dvoch Čechov a dvoch Maďarov hlavný pelotón, ktorý už 
viedol Jakub Husár, prirútil len o 12 sekúnd neskôr, čím obsadil celkové 4. miesto v kategórii 
kadetov. Pre Jakuba je táto sezóna veľmi dôležitá, a vidieť, že sa na ňu pripravil svedomito. 
Po reprezentačných pretekoch v českom Jevíčku a víťazstvách na Slovensku sa momentálne 
pripravuje na mládežnícku olympiádu EYOF, ktorá sa tento rok uskutoční v Banskej Bystrici 
24. – 30. 7. 2022.
Výsledky 3. kolo, s. p. na dráhe: www.cyklistikaszc.sk/sk/drahova‑cyklistika/kalendar
Výsledky Trnava tour: https: www.cyklistikaszc.sk/sk/cestna‑cyklistika/kalendar

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

 z IK

Okresná organizácia strany SMER -SD v SNV 
vás pozýva na oslavy 30. výročia od prijatia 

Deklarácie o zvrchovanosti Slovenskej 
republiky, ktoré sa uskutočnia

v piatok 22. 7. 2022 o 19.30 h 
v Madaras parku

Pripravený bude kultúrny program, 
vystúpenia predstaviteľov strany SMER -SD 

a zapálenie Vatry zvrchovanosti.

Tešíme sa na spoločné stretnutie.



24 www.spisskanovaves.euŠPORT

Spišské športové hry 
detí a mládeže
Viac ako 520 športovcov zo Spišskej Novej Vsi, Smižian, Gelnice, Spiš‑
ských Vlách, Krompách, Levoče, Svitu a zo Starej Ľubovne sa zúčastnilo 
slávnostného otvorenia 24. ročníka Spišských športových hier detí 
a  mládeže na futbalovom štadióne. Slávnostný ceremoniál otvorila 
svojím vystúpením tanečná skupina Denzz Industry a žiačky Základ‑
nej školy, Z. Nejedlého 2 na trampolínach. Olympijský oheň symbo‑
licky zapálil olympionik a držiteľ zlatej medaily z olympiády v Moskve 
v roku 1980 František Kunzo. Po zložení sľubu športovcov sme privítali 
parašutistov zo športového tímu COMPACT SKYDIVE & FLYING, ktorí 
z oblohy priniesli pozdrav športovcom s vlajkami farieb olympijských 
kruhov. Program slávnostného otvorenia ukončili žiačky zo základnej 
umeleckej školy svojím tanečným vystúpením. Po zmiešanej štafete 
4 x 300 m na futbalovom štadióne sa športovci rozišli na športoviská 
do základných škôl nášho mesta, ZŠ sv. Cyrila a Metoda, ZŠ, Komenské‑
ho 3, Smižany, na krytú plaváreň a do športovej haly.

30. ročník Večerného behu 
mestom
Hlavný organizátor mesto Spišská Nová Ves, oddelenie školstva MsÚ 
v spolupráci s CVČ Adam pripravili 30. ročník Večerného behu mestom 
Spišská Nová Ves, ktorý sa uskutočnil 3.  6.  2022. Spolu odštartovalo 
380 bežcov v  12 mládežníckych kategóriách s  dĺžkou trate od 400 m 
do 2 900 m. Kategórie dospelých štartovali na trati od 2 900 m až do 
10 150 m a celkovo pretekalo 97 bežcov.

Tí najlepší v jednotlivých kategóriách:
Mini žiaci: Rastislav Šupol; Mini žiačky: Alica Fecíková
Midi žiaci: Tomáš Sliva; Midi žiačky: Sára Horváthová
Najmladší žiaci: Leo Veisenpacher; Najmladšie žiačky: Veronika Tkáčová
Mladší žiaci: Leo Bilák; Mladšie žiačky: Nela Habasová
Starší žiaci: Nikolas Zavada; Staršie žiačky: Lucia Rumančíková
Dorastenci: Marián Mrovčák; Dorastenky: Juliána Karasová
Muži do 39 rokov: Lukáš Koperdák, čas: 00:33:26,3
Muži od 40 do 49 rokov: Matúš Lajčák, čas: 00:35:23,6
Muži od 50 do 59 rokov: Štefan Sumerling, čas: 00:33:18,2
Muži 60 rokov a viac: Milan Hrušovský, čas: 00:31:46,7
Ženy do 39 rokov: Iveta Kluknavská, čas: 00:33:37,5
Ženy od 40 do 49 rokov: Monika Tkáčová, čas: 00:27:47,5
Ženy 50 rokov a viac: Helena Kráľová, 00:18:46,7
V absolútnom poradí hlavných pretekov sa umiestnili bežci takto:
1. Lukáš Koperdák, 2. Pavol Orolín, 3. Erik Revaj
V  kategórii rekreační bežci boli najrýchlejší Vladimír Wolf a  Kristí‑
na Waldram. Viac výsledkov na https://www.cvcadam.sk/a/akcia‑
‑behmestom ‑vysledky2‑683/

Skvelá sezóna futbalistov
Nerozhodným výsledkom 1 : 1 vo veľ-
kom spišskom derby v Rudňanoch 
skončila pre futbalistov Spišskej Novej 
Vsi sezóna 2021/2022. Tento výsle-
dok zaručil Novovešťanom definitívne 
druhé miesto v treťoligovej tabuľke za 
lídrom súťaže Tatranom Prešov.

A práve súboj o prvé miesto s Tatranom Prešov bol ozdobou tejto sú‑
ťaže. Tréner Branislav Ondáš po úspešných postupových sezónach, 
pôsobení v druhej najvyššej súťaži opäť dokázal, že za ostatné roky je 
najlepším trénerom a veľkou osobnosťou v klube.
„Toto umiestnenie je asi najlepšie, aké sme mohli dosiahnuť. Každý ten 
ročník má svoje špecifiká. Tentoraz sme pracovali s mladým mužstvom, 
ktorému chýba skúsenosť, no vynahrádza to inak, o čom svedčí naše ko-
nečné umiestnenie,“ povedal po poslednom zápase v Rudňanoch tréner 
Spišskej Novej Vsi Branislav Ondáš.
„Začínali sme prakticky od piky. Máme mladé mužstvo z našich odcho-
vancov. Je to tvrdá drina. Jeseň bola perfektná. Chlapci ukázali, čo nikto 
nečakal. Už v jarnej časti to bolo o niečom inom a súperi sa na nás inak 
pripravovali. Druhé miesto hodnotíme veľmi pozitívne. Je to skvelý výsle-
dok,“ spokojne skonštatoval člen správnej rady klubu Tomáš Cehlár. 
V zákulisí sa šepká, že aj druhá priečka môže byť za určitých okolností 
postupová.
„Hovorí sa kadečo. Uvidíme, čo bude. Druhá liga je pekná, ale aj ťažká 
vec. Sústreďujeme sa skôr na účinkovanie v tretej lige. Na záver sezóny 
by som chcel vysloviť veľké poďakovanie ľuďom, ktorí robia okolo futbalu 
v Spišskej Novej Vsi, plus sponzorom a podpore zo strany mesta. Náš klub 
sa rozvíja a po funkcionárskej stránke práca pokračuje ďalej. Prioritou je 
mládež. Čo teraz zasejeme, to potom v budúcnosti budeme žať,“ dodal 
T. Cehlár.

 z Jozef Petruška
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Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajnič‑
ky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. júla na adresu redakcie s heslom „Krížovka“.  
Správne znenie tajničky z minulého čísla: V deň ich sviatku, či v deň s dobrým vysvedčením.

Nový merač uzavrie 
rokliny automaticky
Jarné a letné búrky prinášajú zvýšené hladiny 
vody v  roklinách Slovenského raja, čo spô‑
sobuje ich nepriechodnosť a  turisti nemôžu 
prejsť niektoré časti trás. Horská služba už 
v  minulosti zaznamenala prípad, kedy kvôli 
veľkej prívalovej vlne ostali v  rokline Kyseľ 
v ohrození traja turisti. Náhle dažde dvihnú 
hladinu, ktorá je väčšinu roka po členky, nie‑
kedy až po pás človeka, a ten nemôže v zloži‑
tom teréne pokračovať v túre. Ľudia nemôžu 
vidieť terénne pasce, ktoré ich ohrozujú, ani 
prúd, ktorý ich môže stiahnuť pod hladinu.
V  minulosti o  nepriechodnosti roklín infor‑
movali ochranári informačnými tabuľami, 
reťazou natiahnutou cez chodník a  na prís‑
lušných weboch. Stav vody merali klasicky 
meradlom. V týchto dňoch pribudlo v Suchej 
Belej zariadenie na automatizované meranie 
vody. Ako uviedol riaditeľ Správy Národného 
parku Slovenský raj Tomáš Dražil, v prípade 
zvýšených stavov vody sa roklina automatic‑
ky uzavrie. Výška hladiny na merači v Suchej 
Belej bude rozhodujúca pre všetky ostatné 
rokliny, s  výnimkou najmenšej Zejmarskej 
rokliny. Nový spôsob uzatvárania roklín bude 
zároveň smerodajný nielen pre Správu ná‑
rodného parku, ale aj horskú službu a obce. 
Počas tohto leta určia ochranári presnú výšku 
vody, pri ktorej nový merač zablokuje vstup 
do roklín.  z zdroj: TV Reduta
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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.

Ladislav Bednárik
Bernardína Dobošová
Mária Mačáková
Mária Ščiavnická
Božena Gribčíková
Ing. Pavol Marton
Ing. Miroslav Šimo
Helena Valenčíková
Anna Čopianová
Anna Jasečková
Margita Kolcunová
Michal Kováč
Žofia Palušáková
Ján Pirháč
Anna Pokrievková
Magdaléna Semanová
Ján Šefčík
Kazimír Štubňa
Anna Varmegová
Emília Žembová

Milan Baláži
JUDr. Štefan Benda
Vilma Girmonová
Anna Glabová
Mária Jurčíková
Gertrúda Kirolová
Gizela Kleinová
Magdaléna Kožíková
Veronika Ľachová
PaedDr. Natália Rusnáková
Valéria Sedlická
Ing. Marián Slavkovský
Mária Surovcová
Eva Šolcová
Františka Barbuščáková
Ferdinand Bednár
Ing. Marián Butvin
Helena Červenková
František Dziak
Eva Fogelová

Marián Foriš
Bohumír Gardošík
Anna Hrivňáková
Mgr. Magdaléna Jankovičová
Anna Kamencová
Anna Kramárová
Milan Leskovjanský
Ladislav Novák
Ing. Mária Pekarčíková
Ján Rumančík
Karol Sabo
Ladislav Sakmáry
Ľudmila Slebodníková
Cyril Vošček
Ľudmila Vrončová
Dagmar Wágnerová
Emil Adamec
Jozef Babjár
Zdena Barčáková
Ján Bendík

Oľga Birošová
Anna Elžbieta Bjelončíková
Ivan Bobula
Karol Bočkai
Pavol Ďurský
Ing. Ján Dzurilla
Peter Endel
Štefan Engel
Dušan Farkaš
Juraj Frankovič
Viera Grausová
RNDr. Ján Gregorovič
Katarína Jančíková
Dušan Kašický
Mária Kollárová
Magdaléna Kotlárová
Anton Kováč
Ján Kristev
Ing. František Kuchár
Ing. Dušan Leskovjanský

Helena Majerská
František Majchrovič
Eva Mikolajová
František Repko
Peter Sopkovič
Jozef Starovecký
Ing. Ján Šebošík
Jozef Šimo
Ján Šrenkel
Vlasta Šumanská
Anna Tuláková
Petr Vaněk
Darina Vargová
Vladimír Záhradník

Úprimne ďakujeme príbuzným, priateľom a známym, ktorí prišli 
25. 4. 2022 odprevadiť našu milovanú a starostlivú mamku, babku 
a prababku Irenu DUBOVINSKÚ, ktorá nás opustila a predišla 
do večnosti vo veku nedožitých 92 rokov.
Naše poďakovanie patrí aj vdp. Pátrovi P. Klubertovi a Pohrebnej 
službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal… Zostanú iba 
spomienky a v srdci veľký žiaľ…
Z  úprimného srdca ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, 
susedom a  známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s  mojím drahým 
manželom, otcom, dedkom a  pradedkom Eduardom 
MARKOVIČOM, ktorý nás navždy opustil 14.  5.  2022 vo veku 
nedožitých 92 rokov.
Zároveň ďakujeme za všetky prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.‑kat. farskému úradu v SNV 
a Pohrebnej službe R. Findura.
S úctou a vďakou manželka Priska, syn Ľubomír s rodinou a dcéra 
Lívia.

Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie za kvetinové dary a prejavy 
sústrasti všetkým príbuzným, priateľom a  známym, ktorí sa 
prišli 16. 5. 2022 rozlúčiť na poslednej ceste s naším milovaným 
manželom, otcom, svokrom, dedkom, bratom, švagrom, krstným 
otcom, ujom a príbuzným Ing. Štefanom LEIBICZEROM, ktorý 
nás navždy opustil 12. 5. 2022 vo veku 75 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rímsko‑kat. cirkvi, farnosť 
Sp. Nová Ves a Pohrebnej službe R. Findura.
Ďakujeme tiež Aeroklubu Sp. Nová Ves za vzdanie poslednej 
leteckej pocty.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a  známym 
za prejavy sústrasti, kvetinové dary a  tichú spomienku, ktorú 
venovali nášmu milovanému Andrejovi MAGDOŠKOVI, ktorý 
nás opustil 20. 5. 2022 vo veku nedožitých 95 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura, 
pánovi J. Lapšanskému a rodinnému kňazovi.
S láskou a vďakou smútiaca rodina.

Kto v  srdci žije, neumiera… Človek odchádza, ale všetko krásne, 
čo nám dal, ostáva v nás…
20. 5. 2022 nás vo veku 73 rokov náhle navždy opustil náš drahý 
manžel, otec, dedko, brat, švagor, ujo, svokor, priateľ Mgr. Michal 
JENDREJČÁK.
Z celého srdca ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, kolegyniam 
zo ZŠ Poráč, starostovi obce Poráč za krásny príhovor, priateľom 
a známym, ktorí sa prišli 27. 5. 2022 rozlúčiť s naším drahým zosnulým 
na poslednej ceste v obradnej sieni Domu smútku v Domaňovciach.
Úprimne ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.‑kat. farskému úradu 
v Domaňovciach a Pohrebnej službe R. Findura.
Nech si kdekoľvek, vždy budeš v našich srdciach.
manželka Margita, synovia Róbert, Richard a  dcéra Ivana 
s rodinami a ostatná smútiaca rodina

„Tam niekde medzi hviezdami máme niekoho, na koho nikdy nezabudneme.“
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom a  známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 
7.  6.  2022 s  naším ockom a  manželom Antonom ŠIMČÁKOM, 
ktorý nás navždy opustil 2. 6. 2022 vo veku nedožitých 83 rokov.
S úctou a vďakou manželka Alžbeta, syn Stanislav a dcéra Jarmila 
s priateľom Štefanom.

Čas ubieha a nevráti, čo vzal, úcta a spomienky navždy zostávajú 
v našich srdciach.
29. 5. 2022 uplynuli 4 roky, čo nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, ocino, dedko, pradedko Alfonz GAJDOŠ.
S  úctou a  láskou spomínajú manželka Klárika, dcéry Katka, 
Maruška, Kaja s rodinami.

V  júni 2022 prešlo dlhých 22 rokov, odkedy stíchlo srdce našej 
mamy, babky, prababky, tety, priateľky a známej súdružky Oľgy 
MICANOVEJ, rod. Komišákovej, bývalej pracovníčky ONV v SNV 
vo veku 74 rokov.
S  úctou a  vďakou spomínajú dcéra Kvetoslava s  rodinou, syn 
Anton s  rodinou, vnúčatá, pravnúčatá, neter Jolana s  rodinou, 
neter Jarmila s rodinou a celá ostatná smútiaca rodina.
Česť Tvojej pamiatke.

Už dlhých 25 rokov tu nie si medzi nami. Po dlhej a  ťažkej 
chorobe sme sa v  júni 1997 rozlúčili s  našou mamkou, babkou, 
sestrou, sesternicou, príbuznou a  známou súdružkou Oľgou 
GRACELOVOU, rod. Micanovou vo veku nedožitých 48 rokov.
S  úctou a  láskou spomínajú dcéry Janka a  Oľga s  rodinami, 
sestra Kvetoslava a brat Anton s rodinami, vnúčatá, pravnúčatá, 
sesternice Jolana a Jarmila s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Česť Tvojej pamiatke.
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Nisima voloren dandes  
nosa quias denderum  
es ex eosantur?

Odišla si tíško zanechávajúc všetkých, ktorých si 
mala rada.
Ďakujeme príbuzným, priateľom, susedom 
a  kolegom, ktorí sa 14.  6.  2022 prišli rozlúčiť 
s  našou mamkou, svokrou, babkou Annou 
VAŇKOVOU, ktorá nás opustila vo veku 
nedožitých 84 rokov.
Zároveň 29.  7.  2022 uplynie 21 rokov od smrti 
nášho ocka Petra VAŇKA.
S láskou spomínajú dcéry s rodinami.

7. 6. 2022 uplynulo 30 rokov, kedy nás navždy opustil môj brat – 
pán Ing. Jozef SUCHÝ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí naňho nezabudli.
Zostávaš v našich srdciach.
S  úctou a  láskou sestra Magda Kmecová, netere Jana, Dáša 
a Táňa s rodinami a synovia Ďoďo, Dávid a Lukáš.

2. 7. 2022 uplynie rok, keď nás navždy opustil môj drahý manžel 
Milan REVAY.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S  láskou, úctou a  vďakou spomína manželka Mária a  syn 
s rodinou.

„Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a všetkých nás. Odišiel 
si navždy, túžil si žiť, ale osud to tak zariadil, že musel si nás tak 
nečakane a navždy opustiť. Hoci si odišiel a niet Ťa medzi nami, 
v našich srdciach zostaneš stále s nami.“
4. 7. 2022 si pripomenieme prvé výročie úmrtia nášho milovaného 
svokra, dedka, otca, pradedka a kamaráta Jána DOBROVIČA.
S  úctou, láskou a  vďakou spomínajú nevesta Janka, syn Ján 
s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá.

Aj keď si odišla a už nie si s nami, v našich srdciach navždy ostávaš.
4. 7. 2022 uplynie 4. výročie, čo nás navždy opustila moja milovaná 
manželka, mamička, babička, krstná mama Marta SUĽOVSKÁ.
S úctou spomína smútiaca rodina.

Odišiel… a  v  srdci nám bolesť zanechal. Rýchlo, bez rozlúčky, 
to nik nečakal. Stíchlo srdce, jeho hlas, zostali nezabudnuteľné 
spomienky v nás! Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ho mal rád, 
nevie zabudnúť!
6. 7. 2022 uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec a starý otec Štefan BARTOŠ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku, tak ako my.
manželka Veronika, deti Veronika, Mária, Katarína a  Štefan 
s rodinami a ostatná smútiaca rodina

Veľakrát už slnko zapadlo, tisíc sĺz nám z očí vypadlo. Tvoja strata 
stále bolí, keď plameň sviečky ticho horí. Ostali len spomienky 
a odkaz jediný, chýbaš nám v kruhu celej rodiny.
8. 7. 2022 ubehnú 2 roky, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, 
otec, dedko Štefan NOVOTNÝ.
S láskou spomína manželka, deti Rastislav a Zuzana s rodinami 
a ostatná rodina.

Odišla si ticho, nečakane, už nie si medzi nami, no v našich srdciach 
žiješ spomienkami.
Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým, no Tvoja skromnosť, 
láska a dobrota je tu stále s nami.
9.  7.  2022 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá 
a milovaná Mária ŠTEFÁNIKOVÁ.
Tí, ktorým chýba rovnako ako nám, venujte jej, prosíme, spolu 
s nami tichú spomienku.
S  láskou a  úctou spomínajú manžel Matej, synovia Miroslav 
a Jaromír s rodinou.

Čas plynie, spomienky ostávajú.
11.  7.  2022 si pripomenieme 30. výročie úmrtia môjho manžela, 
nášho otca, deda, pradeda Štefana ŠOMŠÁKA.
S láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.

Čas plynie a nevráti, čo vzal. Zostanú len spomienky a v srdci veľký žiaľ.
14.  7.  2022 uplynie 35 rokov, odkedy nás vo veku nedožitých 
47 rokov opustil môj milovaný a starostlivý manžel, ocko, dedko, 
pradedko, svokor, švagor, ujo, krstný otec a  príbuzný Milan 
MULÍK.
S úctou a  láskou spomínajú manželka Magdaléna, dcéra Olinka 
s manželom Františkom, syn Jarko s manželkou Hankou, vnúčatá 
Darko, Danielka s  manželom, Lenka, Marek, pravnúčatá Darka 
a Sebinko.

Už len kyticu na hrob môžeme Ti dať, za všetko krásne ďakovať 
a s láskou v srdci na Teba spomínať.
15. 7. 2022 si pripomenieme 5. výročie úmrtia môjho milovaného 
otecka a dedka Jozefa ŠTEFÁNIKA.
S  láskou a  vďakou na Teba denne spomínajú dcéra Ľubka 
s priateľom, vnúčatá Adam a Emmka.

Úsmev si vždy mala na perách, dobrotu v srdci a lásku v duši. Tam v raji 
nebeskom, pokoj večný máš, si naším anjelom, na zemi strážiš nás.
15.  7.  2022 uplynie 9 rokov, odkedy nás opustila naša mamka 
a babka Veronika ZOŠÁKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s  nami tichú spomienku 
a modlitbu.
S úctou a  láskou spomínajú dcéry Stanka a Marcela s Hansom, 
vnučky Lucka s  manželom Martinom, Dominika s  priateľom 
Adamom a syn Michal s rodinou.

Odišiel tíško, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spomienkami.
S tichou spomienkou v srdci si 15. 7. 2022 pripomenieme 1. výročie 
úmrtia nášho milovaného manžela, ocka, svokra, dedka Milana 
KOVALIČA.
S  láskou a  vďakou spomínajú manželka Viera, dcéra Marcela 
s  rodinou, Veronika a  syn Peter s  rodinou, vnúčatá Dušana, 
Matúš, Bystrík, Ella, Klárka, Laurinka.

Hoci si odišiel, niet Ťa medzi nami, v našich srdciach navždy budeš 
s nami.
16. 7. 2022 si pripomíname rok, čo od nás navždy odišiel náš otec, 
manžel, dedko, pradedko Milan PALUŠÁK.
Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.

S tichou spomienkou v srdci si 18. 7. 2022 pripomíname 20 rokov, 
kedy nás navždy opustil náš otec a starý otec Jozef NAVRÁTIL.
S láskou spomína smútiaca rodina.

Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechal si všetko a  všetkých, 
ktorých si miloval. S  tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri 
plamienku sviečok na Teba spomíname. Osud Ti nedoprial dlhšie 
byť, no v našich srdciach budeš navždy žiť.
18.  7.  2022 si pripomenieme 15. výročie úmrtia môjho manžela, 
otca, dedka Štefana TURČANIKA.
So žiaľom a  láskou spomína smútiaca manželka, dcéra Nataša 
s manželom, dcéra Raisa s manželom a vnúčatá Lenka, Simonka, 
Maťko a Tomáško.
Odpočívaj v pokoji.

Ako ten čas letí, čo nie ste medzi nami, ale 
v srdciach ste vždy s nami.
18.  7.  2022 uplynulo 17 rokov, čo nie je medzi 
nami náš milovaný otecko František 
GROMADA a  zároveň si spomíname aj na 
milovanú mamičku Cecíliu GROMADOVÚ, 
ktorá nás opustila 14.  6. a  nie je medzi nami 
15 rokov a spomíname si aj na sestru Želmíru 
BUJDOSOOVÚ, rod. Gromadovú, ktorá už nie 
je medzi nami 25 rokov.
K Vášmu hrobu chodíme, sviečku zapálime a na 
Vás spomíname.
Spomínajú deti s rodinami a súrodenci s rodinami.

Už len kyticu na hrob môžeme Ti dať, za všetko krásne poďakovať 
a s láskou v srdci na Teba spomínať.
19.  7.  2022 uplynú 3  roky, čo nás navždy opustila naša omika, 
sestra, svokra, mama a manželka Mária POHLYOVÁ.
S  láskou a úctou spomínajú vnučky, vnuk, brat, zať, syn, dcéra 
a manžel.
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20. júla 2022 to bude už 5 rokov, čo nás navždy opustil náš drahý 
manžel, milovaný otec, syn, brat, zať a švagor Miroslav BURČÍK.
Tí, ktorí Ťa mali radi, nikdy nezabudnú.
Tí, ktorí Ťa poznali, si spomenú.
S  láskou spomínajú manželka Ľudka, synovia Denis a  Matúš, 
mama Mária.

Odišiel si cestou, ktorou ide každý sám. Len brána spomienok 
ostala dokorán… Ten, čo Ťa poznal, možno si spomenie. No ten, 
kto Ťa mal rád, nikdy nezabudne.
20.  7.  2022 uplynie 11 rokov, keď nás navždy opustil náš otec, 
dedko a pradedko Michal BABEJ.
S  láskou a  úctou si na neho spomínajú dcéry Daniela, Mária 
a Viera s rodinami.

Keby sa dalo zavolať do neba, povedať, ako smutno nám je bez Teba. 
Keby sa dalo vrátiť čas, pohladiť, počuť Tvoj hlas, stretnúť sa s Tebou zas.
22. 7. 2022 uplynie 6 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec, pradedko a dedko Miloslav ADAMJÁK.
Ďakujeme všetkým za tichú spomienku.
S  láskou, vďakou a úctou spomínajú pravnúčatá Sophia, Timea 
a ostatná smútiaca rodina.

Utíchlo srdce, utíchol hlas, milovala si život a všetkých nás. Osud 
Ti nedoprial dlhšie s nami byť, no v srdciach našich budeš stále žiť.
22. 7. 2022 si pripomenieme 4. smutné výročie, kedy nás navždy 
opustila milovaná manželka, mamka,  babka, dcéra, sestra 
a švagriná Marta MUCHOVÁ.
Všetci, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.
S úctou manžel Milan a deti s rodinami.

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska sa smrťou 
nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
24. 7. 2022 uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec, dedko RNDr. Blažej KUSÁK.
Nám zostali v srdci krásne spomienky.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Zlatica, deti Peter, Martin a Zuzana s rodinami

25. 7. 2022 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša drahá manželka, 
mamka, babka, dcéra JUDr. Ingrid CIRBUSOVÁ, rod. Karnišová.
Odišla si nám a my sme to nečakali. Chýbaš nám veľmi.
Tí, ktorí ste ju poznali, mali radi a  nezabudli, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku.
S  úctou a  láskou manžel, dcéra, syn, vnuci Adam a  Daniel, 
nevesta, otec, svokrovci.

26. 7. 2022 si pripomíname deň, kedy nás navždy opustila naša 
milovaná Iveta ŠTEFÁNIKOVÁ.
Tvoje zlaté srdce, Ivetka, zostane navždy s  nami. Bude nám 
žehnať na ceste, ktorou už 17 rokov kráčame sami.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej úsmev v spomienke…
My spomíname s láskou.

Nie plač a slzy zanechávam. Nie bolesť, čo už dnes nebolí. Všetko, 
čo žije po mne v mojom mene, v práci i v láske, nech ma pripomenie. 
Nedá sa opísať slovami, akú bolesť a smútok v srdci cítime, ani to, 
ako veľmi nám chýbaš.
26. 7. 2022 si pripomenieme 5 rokov, kedy nás navždy opustil vo 
veku 63 rokov môj milovaný manžel, otec, dedko, brat, švagor, 
príbuzný a známy Ján HRUBÝ.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí ho poznali, mali 
radi a nezabudli. Ďakujeme.
S úctou, láskou a vďakou manželka Mária, deti Ingrid, Ján a Juraj, 
vnúčatá Matej, Kristínka, Lenka, Emmka, Sandra a Simonka.

Kto v srdciach žije, neumiera…
28. 7. 2022 uplynú smutné dva roky, odkedy nás opustil náš milovaný 
otec, dedko, syn, brat a partner MUDr. Dušan PANCISYN.
10. 7. 2022 si pripomenieme jeho nedožité 70. narodeniny.
S láskou a vďakou spomína milujúca rodina a blízki.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.

Už 10 rokov iba spomíname na nášho milovaného manžela, otca, 
starkého, brata, svokra a  príbuzného Ing.  Oldricha DRAŽILA, 
ktorý nás navždy opustil 28. 7. 2012.
Sme bez neho už veľa dní, no on je stále s nami v našich srdciach, 
myšlienkach i každodennej činnosti.
Deň jeho odchodu je pre nás stále tým najsmutnejším 
a najbolestivejším.
Ďakujeme priateľom a známym, ktorí v tento smutný deň venujú 
nášmu Olkovi tichú spomienku.
S  láskou a  vďakou spomínajú manželka Gabika, synovia Miloš 
a Tomáš s rodinami, sestra s rodinou i ostatní príbuzní.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
14. 11. 2022 uplynie 25 rokov, čo nás navždy opustil 
otec Eduard. 20 rokov uplynulo 8.  4.  2022 od 
úmrtia brata Miloša. 12. 9. 2022 to už bude tiež 
20 rokov, čo od nás odišla mama Emília. Brat 
Peter nás nechal 10. 5. pred 14 rokmi.
Rodina MIKOLAJOVÁ sa rozpadla. Všetci 
odišli cestou, z ktorej niet návratu a nechali ma 
samého. Veľmi často spomínam, ako sme spolu 
nažívali, pracovali, zabávali sa. Boli to pekné 
roky. Všetko sa pominulo. Ostali len spomienky. 
Zájsť na cintorín, zapáliť sviečku a  vrátiť sa 
v  čase späť. Späť do čias, keď sme boli spolu, 
rodičia a bratia moji.
Chýbate mi, veľmi mi chýbate.
Nezabúda syn a brat Rudo s rodinou.

Klub dôchodcov Lipa, Fabiniho 7, Spišská Nová Ves

1. 7. Stretnutie samosprávy o 11.30 h
5. 7. Púť na Levočskú horu 

Poplatok je 2,50 €. Prihlásiť sa do 1. 7. 2022.  
Odchod autobusu o 8.00 h od klubu.

18. 7. Varenie a ochutnávka múčnych jedál  
V klube o 14.00 h.

29. 7. Košice - Botanická záhrada 
Odchod rýchlikom o 9.00 h.

V mesiaci júl pozývame členov aj na podujatia, ktoré organizuje mesto.

Základná organizácia č. 12, Slovenského zväzu zdrav. postihnutých 
Levočská 14, SNV, pozýva svojich členov na autobusový výlet

SNV – Červený kláštor
9. 7. 2022 (sobota), poplatok: 8 €  

Odchod autobusu: o 7.00 h z parkoviska pred okresným súdom 
Program: návšteva kláštora, plte a návšteva kúpeľov Smerdžonka

Tešíme sa na vás.

DETSKÉ 
DOPRAVNÉ 

IHRISKO
bude počas prázdnin 

prístupné pre verejnosť

od 4. 7. do 26. 8. 2022

pondelok - piatok

9.00 - 12.00, 
13.30 - 17.00 h
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 z Prenajmem 3‑izb. byt na sídl. Mier v SNV od 

1. 7. 2022. Byt je po rekonštrukcii, čiastočne zaria‑
dený, 2. posch., tiché prostredie. Cena na požia‑
danie. T.: 0905 607 857.

 z Dám do dlhodobého prenájmu 3‑izb. byt na 
sídl. Mier – so zariadenou kuchyňou a obývacou 
izbou. T.: 0907 924 859.

 z Predám 2‑izb. byt v SNV blízko centra, čias‑
točne upravený. T.: 0911 678 579.

 z Ponúkame 2‑izb.  byt  (58,75 m2, 3/4 posch.) 
v  centre SNV. Vymenené stúpačky, plastové 
okná, inak v  pôvodnom stave. Cena: 102 000 €. 
T.: 0948 188 826 * erikalednice@gmail.com

 z Predám garáž na sídl. Tarča pri domove 
dôchodcov. T.: 0905 342 421.

 z Predám pomarančový stan pre 3 osoby + 
2 nafukovačky + 1 spací vak. Cena dohodou. 
T.: 0910 264 229.

 z Predám sedaciu súpravu – ako nová * lacno. 
Ďalej predám šijací stroj zn. Veritas. Cena doho‑
dou. T.: 0911 678 579.

HĽADÁM
 z Hľadám do dlhodobého prenájmu za rozum‑

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

RÔZNE
 z Postrážim vám psíka počas prázdnin alebo 

dovolenky. Informácie na tel. č.: 0944 451 455.
 z NEFUNGUJE POČÍTAČ?  Štrajkuje INTER‑

NET a  je  práve nedeľa? Rozbil sa displej? 
Profesionálny servis notebookov, PC a kan‑
celárskej  techniky u  vás doma 24 h/7  dní 
v  týždni za rozumné ceny. OBNOVA  STRA‑
TENÝCH DÁT!  WINDOWS 11 na každom PC. 
Nastavenie  WIFI! SERVISNÁ PREHLIADKA 
ZDARMA! Poradíme 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 zalo‑
ženie s. r. o. na kľúč * komplet všetky zmeny v 
s. r. o. * predaj (hotových) READY MADE, s. r. o., 
platca aj neplatca DPH, založenie živnosti, 
atď. Kvôli súčasnej situácii všetko vybavíme 
a zapíšeme aj bez nutnosti osobného stretnu‑
tia. TIMID, s. r. o., spoločnostiSRO.sk, Štefáni‑
kovo nám. 5 (prízemie za Tatra bankou), SNV. 
T.: 0948 249 495 * www.spolocnostisro.sk

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

 z STAVEBNÉ PRÁCE ‑ REGEC PETER. Prestav‑
ba bytového jadra na kľúč * zatepľovanie * 
všetky stavebné práce * montáž teplovzduš‑
ných krbov. Rezanie otvorov do panelu do 

hrúbky 20 cm. Zľavy pri kúpe materiálu až do 
20 %. T.: 0903 373 486.

 z ALTÁNKY * TERASY * PRÍSTREŠKY NA 
AUTÁ * ZÁHRADNÉ CHATY * STRECHY, zaria‑
denia altánkov * DREVENÉ PODLAHY, aty‑
py…, atď. Pozri foto na FB ‑ Rusticstyle Arto‑
rius * T.: 0948 026 248.

 z „Ste zlatý“ ‑ tak mi hovoria. SLUŽBY PRE 
DOMÁCNOSŤ * čistenie kobercov, seda‑
čiek, pomníkov * sťahovanie * 100  % mik‑
rovlnná likvidácia húb, plesní, červotočov 
* mikrovlnné sušenie + kosenie trávy a  iné. 
T.: 0904 865 262.

 z www.murardanielsnv.wbl.sk * PROFESIO‑
NÁLNE RENOVÁCIE KÚPEĽNÍ A  BYTOVÝCH 
JADIER s  búraním aj bez búrania * výmena 
vaní a sprchovacích kútov * obklady, omiet‑
ky, podlahy, maľby a doprava. Všetko na kľúč 
a ochotne. T.: 0904 185 527.

 z KUBSOFT  – SERVIS POČÍTAČOV, NOTE‑
BOOKOV A  VÝPOČTOVEJ TECHNIKY. Softvé‑
rové a  hardvérové opravy * výmena LCD 
* čistenie notebookov * inštalácie Win‑
dows. 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 čis‑
tenia) hĺbkovým spôsobom ‑ sedačky, ko‑
berce, postele, matrace… + UMÝVAM OKNÁ 
a UPRATUJEM DOMÁCNOSTI. T.: 0950 511 616, 
0905 824 096.

 z STOLÁRSTVO OGI – vyrábame kuchynské 
linky * vstavané skrine * nábytok na mieru * 
dvere a zárubne. T.: 0904 307 161.

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

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

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

 z Ponúkame KOMPLETNÚ STAROSTLIVOSŤ 
O VAŠU ZÁHRADU. Údržba a úprava trávnikov, 
zelene, stromov, kríkov, terénu, nová výsadba. 
SNV a okolie * Marek Klešč * 0915 929 084 * 
klescmarek@gmail.com

 z Začali sa prázdniny, verme, že aj koniec 
zimy. Zišlo by sa upratať, umyť okná, vyčistiť 
koberce, sedačky… A chce sa vám? Zdvihni‑
te telefón a  zavolajte nám. PROFESIONÁL‑
NY UPRATOVACÍ SERVIS * 0903 100 508 * 
www.upratovaniesnv.sk

 z Ak potrebujete PREROBIŤ BYT či DOM  – 
volajte kedykoľvek. Som samostatný murár 
s vlastným autom a náradím. Okres SNV, PP. 
T.: 0944 038 471.

 z HĹBKOVÉ ČISTENIE A  TEPOVANIE všet‑
kých čalúnených nábytkov (sedačiek, ko‑
bercov, matracov…). Najnovšia technológia 
tepovania: 4 fázy čistenia * turbo hĺbkové 
vyklepávanie * špeciálne profi čistiace pro‑
striedky. T.: 0949 353 731.

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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Okamžité Chladenie / Vykurovanie

Najvyšia frekvencia za okamih pri vonkajšej teplote

-30°C
Technológia Inverter Quattro ™ umožňuje
kompresoru dosiahnuť vysokú frekvenciu
za okamih, čo umožňuje okamžité chladenie /
zahrievanie ihneď po zapnutí.

TECHNOLÓGIA
VYSOKOFREKVENČNÉHO
KOMPRESORA
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