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MILÍ SPOLUOBČANIA,
život človeka mi pri-
pomína striedanie roč-
ných období. Jar – to 
je detstvo a  mladosť, 
leto – stredný vek, je-
seň – dôchodkový vek 
a zima – záver života. 
Je preto symbolic-
ké, že práve jesenný 
mesiac október je už 
roky Mesiacom úcty 
k starším.
Mám rada starých 
ľudí. Určite je to aj 
preto, že som v  det-

stve trávila veľa času u svojich starkých. Veľa ma 
naučili a stále na nich s láskou spomínam. Na ich 
trpezlivosť, láskavosť a múdrosť. Veď sú to práve 
starí ľudia, ktorí svojou prácou a životom vytvárali 
našu súčasnosť tak, ako my budujeme budúcnosť 
našich detí. Preto nielen v októbri, ale po celý rok 
by sme na nich nemali zabúdať, mali by sme im 
pomáhať, prejavovať im úctu, starostlivosť, po-
skytovať opateru a ochranu, ale najmä by sme ich 
mali obklopovať svojou láskou.
Aj naše mesto a jeho vedenie nikdy nezabúdalo na 
našich starších spoluobčanov. Nemalé prostriedky 
sme vynaložili na vybudovanie domova dôchod-
cov – jeho zmodernizovanie, na skvalitnenie jeho 
služieb, aby tí, ktorí nemôžu stráviť jeseň života 
so svojimi najbližšími, mali dôstojné prostredie 
na prežitie staroby. Podporujeme naše kluby dô-
chodcov, spolupracujeme s  Jednotou dôchod-
cov. Mesto poskytuje našim dôchodcom úľavy 
na rôznych druhoch daní, bezplatné cestovanie 
v MHD či zvýhodnené vstupné na rôzne kultúrne 
podujatia a  mnohé iné výhody. Je preto symbo-
lické, že v týchto dňoch Spišská katolícka charita 
za výraznej podpory mesta otvára denný stacionár 
pre dôchodcov.
Chcem sa preto za seba i za nás všetkých úprimne 
poďakovať všetkým našim starkým za všetko čo 
počas svojho života vytvorili a za všetko dobré, čo 
v živote urobili pre svoje deti, rodinu, blízkych, pre 
naše mesto i  celú spoločnosť. Prajem im, aby sa 
ešte dlho tešili z dobrého zdravia a aby tých ťaž-
kých okamihov bolo v ich živote čo najmenej.
 

Lea Grečková, viceprimátorka mesta

V SLOVENSKOM RAJI  
SA ZVÝŠILA NÁVŠTEVNOSŤ
Môžeme hovoriť o hranici sedemstotisíc turistov. Prichádza čoraz viac turistov z Izraela. 
Opravia zostupové trasy. Ponúkajú Ekodvor aj mobilnú záchrannú linku pre dravce.

Návštevníkom Slovenského raja počas tohto leta 
prialo počasie, a to patrí medzi hlavné faktory jeho 
bohatej návštevnosti. Na Správe Národného parku 
Slovenský raj evidovali v  priemere o  500 turistov 
viac ako predošlý rok. Denne ich chodníkmi a rokli-
nami prešlo počas letných mesiacov takmer päť 
tisíc. „Sčítanie sme realizovali v prírodnom prostre‑
dí, priamo na turistických chodníkoch. Klasicky sú 
najnavštevovanejšie tri destinácie, je to Dobšinská 
ľadová jaskyňa, Suchá Belá a Prielom Hornádu. Ky‑
seľ je hitom tohtoročnej sezóny, distribuovali sme 
až pätnásťtisíc vstupeniek do tejto rokliny. Napriek 
tomu jej návštevníci predstavujú dve a pol percen‑
ta celkovej návštevnosti Slovenského raja,“ hod-
notí riaditeľ Správy Národného parku Slovenský 
raj Ing.  Tomáš Dražil. Z  najviac frekventovaných 

trás je, podľa neho, v horšom stave Prielom Hor-
nádu a  členovia Horskej záchrannej služby hlásia 
zhoršenie kvality zostupových trás, o ktoré sa nikto 
nestará. „Čím viac ľudí, tým dochádza k väčšiemu 
poškodeniu, to je prirodzené. Napriek tomu sme 
sa ešte nedostali do čísel návštevnosti, aké boli za 
obdobie socializmu. Počas tejto sezóny môžeme 
hovoriť o hranici sedemstotisíc turistov,“ uvádza 
T. Dražil. Z nich je štyridsať percent Slovákov, dvad-
saťpäť percent Čechov, pätina Poliakov, na piatich 
percentách návštevnosti sú Maďari, Nemci a para-
doxne Izraelčania. „V  návštevnosti vystriedali Ho‑
lanďanov, ale častokrát nevedia do čoho oni a  ich 
mnohodetné rodiny idú, na turistiku nie sú priprave‑
ní,“ poznamenáva T. Dražil.

dokončenie na str. 3

Od augusta t. r. je v rokline Suchá Belá sčítač. V súčasnosti Správa NP Slovenský raj pracuje na projek‑
te, vďaka ktorému plánuje do rokliny umiestniť online kameru a semafor. Foto: Peter Olekšák.
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NAJVÄČŠÍ SORTIMENT
ZÁSUVIEK A VYPÍNAČOV

V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
NA SKLADE ZNAČKY:

ABB - TANGO, SWING, BASIC 55
LEGRAND - VALENA LIFE, NILOÉ

SCHNEIDER ELECTRIC - UNICA, ANYA, ASFORA
SEZ KROMPACHY - ŠTANDARD

LOGUS 90 - ANIMATO,  TEM - EKONOMIK 
NA OBJEDNÁVKU:

SCAME, SEZ DOLNÝ KUBÍN, KANLUX 
ĎALEJ PONÚKAME:

OHRIEVAČE, MODULÁRNE PRÍSTROJE, ELEKTROMEROVÉ  
A MODULÁRNE ROZVÁDZAČE, KRABICE, KÁBLE, 

VENTILÁTORY, LED SVETELNÉ ZDROJE A SVIETIDLÁ   

Šafárikovo nám. 1  •  052 01 Spišská Nová Ves
seteza@seteza.sk  •  053/441 04 81

www.setezaelektro.sk

predaj elektroinštalačného materiálu a svietidiel
servis fotovoltických elektrární

PRENÁJOM RUČNÉHO NÁRADIA
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OPRAVY ZAČALI
Veľká cestná revolúcia, aj tak by sa dal s úsmevom 
nazvať rekonštrukčný boom, ktorý zasiahol Spišskú 
Novú Ves od tejto jesene a  skončí na konci roka 
2018. V  rámci najväčšieho projektu rekonštrukcie 
miestnych komunikácií dostane novú podobu pri-
bližne 10 kilometrov ciest a 5 kilometrov chodníkov. 
V prvej etape investičnej akcie za 2,2 miliónov eur 
sa dostanú k  slovu cestári vo viacerých častiach 
mesta. „V  prvej várke zrekonštruujeme cesty na 
Brezovej, Fándlyho, Obrancov mieru, ale aj Wolke‑
rovej, Jilemnického, B. Němcovej, Kollárovej či Ko‑
váčskej, Stolárskej i Strojníckej ulici. Na týchto úse‑
koch budú tri mesiace prebiehať práce. Keďže sme 
nechceli, aby takýto objem rekonštrukcií znepríjem‑
nil život obyvateľov v  jednotlivých mestských čas‑
tiach, tak sme sa rozhodli opravovať cesty a chodní‑
ky iba s obmedzením dopravy, nie s jej vylúčením,“ 
uviedol vedúci oddelenia výstavby a dopravy MsÚ 
Ing. Peter Susa.
Na vopred avizovanú rekonštrukciu zareagovali aj 
ďalšie organizácie, ktoré by túto skutočnosť radi 
využili na vlastnú obnovu a opravy. Medzi ne patria 
aj vodári, ktorí majú na niektorých uliciach snahu 
vymeniť vodovodné potrubie alebo kanalizáciu. 
„Všetky stavebné práce chceme s nimi koordinovať. 

Ak sa ukáže, že budeme musieť na niektorom úseku 
podstúpiť náročnejšie opravy kanálov a vodovodnej 
siete, presunieme rekonštrukciu komunikácie do 
budúceho letného obdobia a  flexibilne opravíme 
inú komunikáciu, tam, kde je to potrebné,“ hovorí 
P. Susa.
Už teraz môžu Spišskonovovešťania registrovať 
zmeny na niektorých spomínaných úsekoch. Okrem 

nich sa do plánu dostali i menšie investície. „V naj‑
bližšom období opravíme chodník na Slovenskej uli‑
ci, čísla 2 až 6 a čiastočne rozšírime parkovacie plo‑
chy na Ul. E. M. Šoltésovej. Okrem veľkej plánovanej 
rekonštrukcie musíme reagovať na aktuálne potreby 
niektorých ciest a chodníkov. Možné menšie opravy 
realizujeme priebežne počas roka,“ dodal P. Susa.

(tre)

Plán rekonštrukcií komunikácií 2017: ulice Brezová, J. Wolkera, Jilemnického, Kováčska, Stolárska, 
Strojnícka, Obrancov mieru, Fándlyho, B. Němcovej , Kollárova, Hviezdoslavova (od Levočskej po Škol-
skú) vrátane niektorých chodníkov na týchto uliciach. Približný rozsah je 4 050 m ciest a 3 060 m chodníkov.
Plán 2018: Rybničná, Sadová, Nitrianska, Slobody, Fr. Kráľa, J. Hanulu, Čsl. armády, Škultétyho, Baníc-
ka, Zábojského, Zvonárska, Letecká, Odborárov vrátane niektorých chodníkov, resp. rozšírenia spevne-
ných plôch pre parkovacie miesta. Približná dĺžka 5 430 m ciest, 2 090 m chodníkov.
Dôvod: Rekonštrukcie sa realizujú z dôvodu zlepšenia bezpečnosti premávky, zvýšenia kvality povrchu 
komunikačných plôch, teda aj cestovania, zlepšenia odtokových pomerov dažďových vôd, z dôvodu 
potreby dispozičných zmien… Významným dôvodom je aj samotná životnosť krycích, príp. podklad-
ných vrstiev komunikácií a s tým spojená udržateľnosť zabezpečovania opráv.
Priebeh: Začiatok prác bol plánovaný v prvej polovici septembra a ukončenie závisí od poveternostných 
vplyvov, predpoklad je koniec novembra. V budúcom roku začiatok prác v jarných mesiacoch, plánova-
né ukončenie opäť podľa vplyvu počasia. Do konca roku 2018 by mal byť zrealizovaný celý rozsah prác 
v prípade, že nedôjde k nepredvídateľným okolnostiam.

Na rad prišlo i dlhšie plánované parkovisko na Bezručovej ulici

Prvý festival statického umenia na Slovensku Živé sochy sa uskutočnil v našom meste 
vďaka autorovi a zakladateľovi skupiny BIG NAMES Radovi Michalovi (v strede) 1. 
a 2. septembra 2017. Veríme, že do pestrej mozaiky kultúrnych podujatí nášho mesta 
pribudne ďalšie vynikajúce podujatie a o rok sa uskutoční znova. Foto: Matúš Lago

V SLOVENSKOM RAJI SA ZVÝŠILA NÁVŠTEVNOSŤ, 
VEDÚ TURISTI ZO STREDNEJ EURÓPY

Medzi novinky, ktoré súvisia so sledovaním návštev-
nosti, patrí v našom národnom parku sčítač, ktorý je 
v rokline Suchá Belá od prvého augusta tohto roku. 
Zaznamenáva nielen tých, ktorí roklinou prejdú, ale 
aj ľudí, ktorí sa z nej vrátili naspäť. Svoje sily precení 
každý desiaty turista. Rekordom leta bol 14. august, 
kedy prešlo roklinou 1 569 ľudí, v priemere je to 883 
návštevníkov rokliny denne. „Komplikovanejší a drahší 
prístroj nám môže prezradiť zaujímavé dáta, napríklad 
aj to, koľko ľudí porušuje návštevný poriadok a vstu‑
puje do rokliny počas zákazu. Podľa našich údajov 
však ide iba o promile turistov,“ hovorí T. Dražil.
Pri zlepšovaní služieb v národnom parku pomáhajú 
z veľkej časti aj granty a nadačné dary. V súčasnosti 
správa národného parku pracuje na veľkom projek-

te, ktorý má financovať nadácia DBU. V Suchej Belej 
by tak mala byť umiestnená online kamera, nebude 
chýbať semafor upozorňujúci ľudí, či je roklina prie-
chodná alebo nie, pri všetkých roklinách by sa mal 
vyriešiť problém so zostupnými chodníkmi a mal by 
vzniknúť aj Slovenský raj v malom. „Chceme vybu‑
dovať na Podlesku ukážkové rebríky, na ktorých si 
turisti môžu vyskúšať či prechod zvládnu alebo nie. 
V  súčasnosti prebieha mapovanie poškodenia zo‑
stupových trás, na ktorých chceme spomínaný pro‑
jekt realizovať,“ približuje T. Dražil.
Jednou z noviniek minulého roka bolo aj obnovenie 
možnosti splavovať Hornád. Počasie však do kon-
ca leta vytváralo iba málo vhodných podmienok – 
splavovalo sa iba v máji, kedy túto atrakciu vyskú-
šalo 500 turistov. Ochranári očakávajú, že do konca 

októbra budú mať túto možnosť vyskúšať si ďalší 
záujemcovia.
Správa národného parku, to nie je iba o  Sloven-
skom raji samotnom. Výchovne chcú pôsobiť aj 
priamo v meste, kde sídlia. „Chceme pripomenúť 
učiteľom materských a základných škôl, že sa môžu 
nahlasovať na návštevu nášho nového Ekodvo‑
ra, kde sa deťom budú venovať naši lektori. Tu si 
môžu prezrieť aj záchrannú stanicu pre zranené 
dravce a musím zdôrazniť, že ak by ľudia takého‑
to dravca našli, nech okamžite volajú na číslo 112 
alebo na našu mobilnú pohotovosť, ktorá funguje 
denne od šiestej do desiatej hodiny večer,“ pripo-
mína T. Dražil a dodáva, že ľudia majú volať na číslo 
0911 485 298.

(rep)

dokončenie zo str. 1
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MILIÓNOVÁ INVESTÍCIA ZMENÍ NÁBREŽIE HORNÁDU
Cyklisti a peší dostanú darček v podobe novej trasy. Lávka spojí brehy Hornádu. Pribudnú aj stojany, oddychové zóny 
a parkovacie miesta.

Mesto Spišská Nová Ves bolo úspešné pri získava-
ní ďalších financií z grantových výziev. Tentoraz sa 
vďaka našim úspešným projektom zlepší dopravná 
mobilita na Nábreží Hornádu. „Dlhodobo vnímame 
situáciu na spomínanom nábreží. Stav chodníka 
tu nie je zďaleka ideálny, preto sme využili mož‑
nosť získania finančných prostriedkov z  grantovej 
výzvy Ministerstva hospodárstva a  rozvoja vidieka 
Slovenskej republiky. Vďaka úspešnej žiadosti mô‑
žeme revitalizovať nielen samotné nábrežie, ale aj 
priľahlé areály,“ uviedla prednostka Mestského 
úradu v Spišskej Novej Vsi Ing. Jela Bednárová. 
Ten podalo mesto v roku 2017 pod názvom Ekolo-
gicky a bezpečne v Spišskej Novej Vsi s úmyslom 
zvýšiť atraktivitu pripravovanej nemotorovej dopra-
vy (predovšetkým cyklistickej) na celkovom počte 
prepravovaných osôb. Spišská Nová Ves získala 
takmer milión, presnejšie 912 693,16 €. Spolufi-
nancovanie Mesta Spišská Nová Ves bude vo výš-
ke cca 49 000 €.
Samotný projekt sa bude napĺňať štyrmi hlavnými 
aktivitami. Po ľavej strane Hornádu (z  pohľadu 
toku rieky) vznikne nemotorová línia ‑ chodník 
pre peších a  cyklochodník. Ďalšia nemotoro-
vá línia počíta s vybudovaním lávky cez Hornád, 
treťou časťou je upokojovacia zóna „shared spa-
ce“ a poslednou budovanie súvisiacej doplnkovej 
cyklistickej infraštruktúry. „Chceme prepojiť náš 
nový cyklistický chodník s druhou stranou Hornádu. 
Preto vznikne lávka pre peších a cyklistov. Tá prepojí 
dve husto obývané lokality a zároveň vytvorí ďalšiu 
spojnicu s  centrom mesta. Bude zároveň pamiat‑
kou na historický drevenú lávku, ktorá stála na tomto 
mieste v minulých storočiach, takže má význam aj 
z pohľadu uchovávania historickej pamäti a rozvoja 
turizmu,“ pripomína J. Bednárová. Význam, ktorý 

novému projektu prikladá, potvrdzujú aj ďalšie čísla. 
Celková plocha nemotorovej komunikačnej línie 
na ľavom brehu Hornádu predstavuje 1 770 m2. 
Dôležitá bude pre našich obyvateľov i kvalitná revi-
talizácia terajšieho úzkeho priestoru na nábreží, kde 
vznikne moderný a bezpečný „shared space“ pre 
cyklistov, peších, imobilných občanov a vyriešime 
jestvujúce výškové bariéry v danom území. „Práve 
preto, že je toto územie komplikované z  pohľadu 
dostupnosti, raz a navždy vyriešime tento problém. 
Vznikne tu nový oporný nosný múr, nová rampa pre 
cyklistov i vozíčkarov, oporná stena pre plochu pre 
cyklistov, dokonca i zastávka pre budúci cyklistický 
vláčik,“ skonštatovala J. Bednárová.
Samozrejme, že táto časť nábrežia nepotrebuje 
iba pešie či cyklistické prepojenie, logicky v tomto 

území musia parkovať aj autá. Práve kvôli moto-
ristom vznikne záchytné parkovisko pre desať áut 
pre cyklistov a päť cyklostojanov. „Po tom, čo sme 
splnili dávnu predstavu o vzniku cyklochodníka pri 
rieke Hornád, chceme túto sieť rozširovať a prepá‑
jať. Nábrežie pri Multicentre si zaslúži byť plnohod‑
notnou súčasťou centra mesta, a preto nie sú pros‑
triedky na jeho dobudovanie zbytočne vyhodenými 
peniazmi, ale investíciou do nás všetkých. Navyše 
potvrdzujeme skutočnosť, že práca na projektoch 
znamená pre nás prísun peňazí, na ktoré by naše 
mesto inak ťažko hľadalo rezervy v rozpočte. Tento 
milión eur patrí obyvateľom celej Spišskej Novej Vsi 
a čoskoro ho využijú v podobe nového baníckeho 
nábrežia,“ dodala J. Bednárová.

(tre)

NA SÍDLISKÁCH VYRÁSTAJÚ DVE NOVÉ IHRISKÁ
Centrálne detské ihriská vyrastajú postupne na všetkých mestských sídliskách. Najnovšie si ich môžu užívať 
rodiny na Sídlisku gen. Svobodu (Tarča) a na sídlisku Západ. Projekt centrálnych detských ihrísk reflektuje 
na potreby bezpečnosti detí a zlepšenia kvality detských zón, nové ihriská spĺňajú platné normy a umožňujú 
využívať moderné atrakcie pre deti v jednom ucelenom priestore. Na sídlisku Západ vznikne obdĺžnikové ih-
risko s kovovými prvkami (viď vizualizácia), Tarču obohatí nové ihrisko kruhového tvaru s drevenými prvkami 
v tvare zvierat. „Každé ihrisko je originálne, nekopírujeme jeden vzor na všetky sídliská. Výstavba oboch ihrísk 
bude stáť mesto deväťdesiatosem tisíc eur, realizovať ich bude víťaz verejného obstarávania. V nasledujúcich 
rokoch budeme konsolidovať všetky ihriská na území mesta,“ uviedol vedúci oddelenia komunálneho servisu 
Ing. Juraj Sad, PhD.

(tom)

PRIBUDNE ŠTRNÁSŤ KAMIER
Posilňovanie bezpečnosti v uliciach mesta si vyža-
duje pravidelnú obnovu a  dopĺňanie kamerového 
systému v centre Spišskej Novej Vsi i na jej sídlis-
kách. Najnovšie pribudnú bezpečnostné kamery na 
našich najväčších sídliskách – na Západe a sídlis-
ku Mier. Nová kamera bola umiestnená aj na Sídl. 
gen. Svobodu (Tarči) a v centrálnej zóne mesta.
Na sídlisku Západ sa objavia nové kamery na Hut-
níckej ulici a na rohu Stolárskej a Kováčskej ulice. 
„Celkovo tu umiestňujeme päť kamier, z  toho sú 
dve otočné a  tri statické. O  jednu viac nájdu oby‑
vatelia sídliska Mier,“ uvádza Ing.  Štefan Pohly, 
vedúci oddelenia vnútornej správy MsÚ. Na Mieri 
sa ta takto posilní bezpečnosť na Šafárikovom ná-

mestí pri zdravotnom stredisku, na rohu Bezručovej 
ulice a Triedy 1. mája (pri kotolni), ale aj v  zadnej 
časti Triedy 1. mája (oproti ZŠ Nejedlého). „Kame‑
ry umiestňujeme do miest, kde počítame s väčšou 
frekvenciou pohybu obyvateľstva. Preto budú nové 
kamery aj na Lipovej ulici pri parkovisku pri nákup‑
nom stredisku Družba a na Hviezdoslavovej ulici ‑ 
na križovatke oproti budove mestskej polície. Cel‑
ková investícia je v hodnote dvadsaťdeväť tisíc eur 
a financuje ju mesto z vlastných zdrojov,“ dodáva Š. 
Pohly. Novým kamerám sa prispôsobí aj pracovisko 
mestskej polície, kde upravujú systém práce a kon-
troly jednotlivých ulíc Spišskej Novej Vsi.

(rep)
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ŠÉFOVIA NAJVYŠŠÍCH KONTROLNÝCH ÚRADOV  
SA STRETLI V METROPOLE SPIŠA
V dňoch 10. až 12. septembra sa v Spišskej Novej 
Vsi uskutočnilo stretnutie predstaviteľov najvyšších 
kontrolných inštitúcií (NKI) V4+2 s prizvanými hos-
ťami z krajín, ktoré spolupracujú s Európskou úniou, 
a to Bielorusko a Moldavsko.
Ako zdôraznil primátor mesta Ján Volný: „Som 
pyšný, pretože takýto počet ústavných činiteľov, 
medzi ktorých šéfovia národných kontrolných úra‑
dov patria, naše mesto ešte nehostilo.“ Jedným 
z dôvodov ich pobytu je aj lokálpatriotizmus býva-
lého primátora Spišskej Novej Vsi Karola Mitríka, 
ktorý sa (ako predseda NKÚ Slovenska) rozhodol 
ukázať svojim kolegom zo zahraničia krásy stred-
ného Spiša. „Samotné mesto Spišská Nová Ves 
patrí, v rámci kontrol, medzi najlepšie na Slovensku. 
V  poslednej kontrole tridsiatich miest z  pohľadu 
spravovania ich obchodných spoločností sme zistili, 
že v tomto meste ich riadenie má racionálny základ 
a mesto dopadlo pri kontrole bez väčších nedostat‑
kov,“ uviedol K. Mitrík.
Predsedovia najvyšších kontrolných úradov Ma-
ďarska, Poľska, Česka, Rakúska, Slovinska, Bielo-
ruska, Moldavska a Slovenska diskutovali o  troch 
najaktuálnejších témach v  súvislosti s  fungovaním 
nezávislých kontrolných autorít. Spoločne sa dotkli 
otázky zvyšovania kvality kontroly, druhou témou 
bol spoločný projekt Najvyššieho kontrolného 
úradu Slovenskej republiky (NKÚ SR) s českým 
Najvyšším kontrolným úradom (NKÚ) pod  ná‑

zvom BIEP a zamerali sa aj na budovanie analytic‑
kých kapacít, ktorej iniciátorom je práve NKÚ SR.
Zahraniční hostia vo voľnom čase spoznávali mesto 
i jeho okolie, absolvovali túru v Slovenskom raji, vy-
stúpili na najvyššiu kostolnú vežu na Slovensku, 
absolvovali prehliadky Múzea Spiša a Chrámu Pre-
menenia Pána s jedným zo siedmich divov mesta – 
novodobou mozaikou z prírodných materiálov zho-
tovenou podľa školy otca Marka Rupnika z Centro 
Aletti v Ríme. Samotné rokovania prebiehali v kon-
certnej sieni Reduty.
Ako pripomenuli účastníci stretnutia, je dôležité vní-
mať úlohu národných kontrolných úradov ako pora-

denstvo a  možnosť zlepšovať procesy riadenia, nie 
ako represiu voči jednotlivým subjektom. „Aj ja, aj člo‑
vek na verejnoprospešných prácach platí zdravotné 
poistenie a zaslúži si dostať službu za normálnu cenu. 
Preto porovnávame verejné obstarávanie v krajinách 
našich susedov a analýza dát je následne nápomocná 
pri úspore verejných zdrojov,“ skonštatoval K. Mitrík. 
Spoluprácu s úradom, na ktorého čele stojí, ocenil aj 
J. Volný: „Každý rok sa legislatíva mení, to zažíva každý 
primátor mesta, ktorý je vo funkcii viac rokov. Najvyšší  
kontrolný úrad nás vie v tomto procese zmien usmer‑
niť a pomáha nám systém zlepšovať.“

(red)

OPÄŤ SA USKUTOČNIL  
RUŽOVÝ POCHOD
Ružový pochod každoročne organizuje občianske združenie Venus. Cieľom projektu je zvýšiť sta-
rostlivosť o zdravie žien, zvýšiť informovanosť o prevencii rakoviny prsníka a poskytnúť finančnú 
pomoc onkologickým pacientkam v našom regióne. Vďaka Ružovému pochodu podporujeme OZ 
MAMMA, Spišská Nová Ves, ktoré združuje, pomáha a vzdeláva pacientky s týmto ochorením.
„Keďže predošlé dva ročníky boli úspešné, rozhodli sme sa v projekte pokračovať. Vidíme, že to má 
zmysel. Tento tretí ročník bol výnimočný tým, že sme ho pripojili ku Dňom mesta, aby sme samotnú 
charitatívnu akciu ešte viac zviditeľnili a dostali do povedomia ľudí. Čo sa nám aj podarilo. Dôkazom 
bola aj účasť okolo 1000 ľudí,“ uviedla hlavná organizátorka pochodu Júlia Harčárová.
Kultúrny program bol tento rok zložený z regionálnych umelcov - scénickým tancom tanečnej sku-
piny Denzz Industry, účinkovala i speváčka Zdenka Poklembová, mažoretky Cheeky Girls Krom-
pachy a akt nádeje - vypustenie balónov obohatila speváčka Lucia Ondrová skladbou Hallelujah. 
„Svojou účasťou nás prišli podporiť aj basketbalisti z BK 04 AC LB Spišská Nová Ves,“ dodáva 
a pokračuje Júlia Harčárová. „Odovzdali sme šek v hodnote 1 000 €. Tento rok sa chceme zamerať 
najmä na prevenciu, workshopy s lekármi a psychológmi, plánujeme zakúpiť špeciálnu pomôcku 
na rýchlu diagnostiku nádorov a myómov a časť financií bude venovaná aj OZ Mamma, ako každý 
rok.“ Peniaze sú použité účelovo – minulý rok spolupracovali s lekárňou LeVes, kde si členky OZ 
Mamma objednali čo potrebovali v rámci istého budget-u, a podobne to bude aj tento rok.
Počas pochodu prebiehala verejná zbierka, ktorá ešte nie je uzavretá. Prebieha celý rok, kde môže 
každý prispieť ľubovoľnou sumou, bankovým prevodom na číslo účtu špeciálne zriadenom na 
tento účel: SK81 0200 0000 0038 5601 4657. Bližšie informácie nájdete na našom webe alebo na 

facebookovej fanVpage.
„V  mesiaci „PINK“ OK‑
TÓBER, ktorý je medzi‑
národným mesiacom 
prevencie rakoviny prsní‑
ka vás, všetkých srdečne 
pozývame 19.  10.  2017 
o  16.00 hod. do ho‑
tela  Metropol na ak‑
ciu Amazónky  – silné 
a  zdravé v  každom 
veku,“ pozýva na záver 
Júlia Harčárová. 

OZ Venus

DAJ HLAS SVOJMU MESTU!

Internetové hlasovanie o najkrajšie mesto  
na Slovensku trvá do októbra.  

Opätovne môžu o naše prvenstvo  
zabojovať všetci hrdí Spišskonovovešťania.
Hlasovať možno každú hodinu a hlasujúci  

môžu vyhrať hodnotné ceny.

http://www.slovakregion.sk/sutaze/2017



KULTÚRNO ‑SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

6 OKTÓBER 2017

SPRAVODAJSTVO

V OPRAVENÝCH BUDOVÁCH  
NÁS ČAKAJÚ BOHATÉ KULTÚRNE ZÁŽITKY 
Kultúra / Strop divadla maľovali len dvakrát za sto rokov. DK Mier sa mení na dôstojný stánok umenia. 
Musicu Nobilis otvorí slávny husľový virtuóz Václav Hudeček a Warchalovci.

Stavebné a  reštaurátorské firmy zo Spiša využili 
v maximálnej miere divadelné prázdniny na nevy-
hnutné opravy a reštaurátorské práce v divadelnej, 
ale aj ostatných častiach Reduty. Prvým krokom 
bola výmena viac ako päťdesiatky okien. Náv-
števníci divadla si určite všimli sieť nad hľadiskom. 
Kondenzácia vnútornej vlhkosti rokmi poškodzo-
vala štukovú výzdobu okolo divadelného lustra. 
„Pôvodne sme sa domnievali, že zateká strecha, 
ale tento variant zamietli reštaurátori aj strechári. 
V  minulosti bolo vetranie divadelnej sály riešené 
okienkami, teraz počítame s inštalovaním vzducho‑
techniky. V divadelnej sále sa za sto predošlých ro‑
kov maľovalo iba dvakrát. Známa Hanulova freska 
nad javiskom bola reštaurovaná v sedemdesiatych 
rokoch a je v poriadku. Časť divadelnej sály, až po 
balkóny, dostala nový šat a  je potrebné jej obno‑
vu dokončiť, vrátane štukovej výzdoby,“ približuje 
rekonštrukciu riaditeľ Mestského kultúrneho centra 
Ing. Emil Labaj.
Podľa jeho slov je v  tejto historickej stavbe po-
trebné opravovať nielen vo výškach, ale aj v pod-
zemí. Kanalizácia sa v  tejto historickej dominante 
Spišskej Novej Vsi opravovala už niekoľkokrát, ale 
mesto urobilo počas leta zásadný krok k  výmene 
potrubia priamo pod hľadiskom, ale aj v súvislosti 
s  vonkajším napojením kanalizácie. „Všetky tieto 
práce sú pod kontrolou pamiatkového úradu, takže 
sa nemusíme obávať nevhodných zásahov do tejto 
historickej pamiatky. Najbližšie sa počíta s obnovou 
fasády, budeme rokovať s vyšším územným celkom 

o možnosti výmeny okien a dverí v divadelnej časti 
Reduty, ktorú majú v dlhodobom nájme.,“ pripomí-
na E. Labaj.
Súbežne s Redutou sa ošatil aj Dom kultúry Mier, 
podľa E. Labaja pracujú na tom, aby vyzeral od 
„klobúka až po topánky“ dobre. Zatepľovacie prá-
ce a interiérové úpravy doplní nová sadová úprava 
pred domom kultúry, osvetlenie parkoviska i nová 
bezpečnostná kamera.
„Bez obsahu by boli naše kultúrne stánky zbytočné, 
naši obyvatelia sa môžu tešiť na kultúrnu jeseň, kto‑
rá rešpektuje záujmy rôznych umeleckých žánrov. 
Diváci už mali možnosť vypočuť si program orga‑
nového festivalu Ivana Sokola a  druhého októbra 
ich čaká dvadsiaty druhý ročník Medzinárodného 
hudobného festivalu Musica Nobilis, ktorý vznikol 
v Spišskej Novej Vsi pod garanciou profesora Ma‑
riána Lapšanského a  Petra Dvorského. Hneď na 
začiatku privítame Warchalovcov so svetoznámym 
huslistom Václavom Hudečkom, koncert sa z  ka‑
pacitných dôvodov uskutoční v evanjelickom kos‑
tole. Druhá polovica októbra bude v  znamení ce‑
loštátneho súťažného festivalu speváckych zborov, 
otvorenie bude vo veľkom štýle, Orffova Carmina 
Burana zaznie v podaní súboru Collegium Techni‑
cum a sprevádzať ho bude klavírne duo z Rakúska. 
Priaznivci moderného tanečného umenia si budú 
môcť vychutnať Ďurovčíkovho Richarda tretieho. 
Fajnšmekri ho hneď môžu porovnať s  predstave‑
ním, ktoré uviedlo naše Divadlo Kontra. Široký zá‑
ber fanúšikov má populárny spevák Adam Ďurica 

a seniorom vráti pohodu Kaviareň Reduta s Petrom 
Stašákom a  jeho hosťami,“ približuje program E. 
Labaj.
Okrem aktuálnych programov zabezpečuje MKC 
aj chod neprofesionálnych umeleckých súborov, 
spomedzi ktorých tohto roku oslávi 85. výročie exis-
tencie Divadelný súbor Hviezdoslav. „Som rád, že 
o  objekty kultúry má mesto systematický záujem. 
Samozrejme, že potrebujeme cesty a  elektrické 
osvetlenie, ale nesmieme zabúdať na skutočnosť, že 
ducha môžeme rozvíjať iba v dôstojne vyzerajúcich 
stánkoch. V  súvislosti s  Redutou napĺňame odkaz 
našich predkov, ktorí nám tento architektonický 
šperk postavili, a to je záväzok,“ dodáva E. Labaj.

(rep)

TURISTI MAJÚ O NÁS STÁLE VÄČŠÍ ZÁUJEM
Turistická sezóna je pre naše mesto nielen finanč-
ným prínosom, ale najmä možnosťou spoznávať 
krásy najkrajšieho mesta na Slovensku a jeho oko-
lia. Medzi najväčšie atrakcie pre návštevníkov mesta 
patria dlhodobo pamiatky v centre Spišskej Novej 
Vsi, ZOO, letné kúpalisko, ale aj Spišský trh či Dni 
mesta s Trhom ľudových remesiel.
Dobrým ukazovateľom záujmu o  metropolu Spiša 
sú štatistiky Turistického informačného centra v na-
šom meste. To v  letnom období (jún, júl, august) 
navštívilo 8 732 osôb zo 45 krajín sveta. Najpočet-
nejšiu skupinu tvorili Slováci (5 428 osôb), potom 
nasledovali turisti z  Čiech (1 893 osôb), Poľska  
(302 osôb), Nemecka (259 osôb), Izraela (199 osôb), 
anglicky hovoriaci (USA a Veľká Británia – 169 osôb).  
„Najďalej k nám to mali návštevníci z Mexika, Ko‑
lumbie, Juhoafrickej republiky, Nového Zélandu 
a  Austrálie. K  exotickejším patrili turisti z  Thajska, 
Bahrajnu, Singapuru alebo Vietnamu. Najväčšiu 
skupinu tvorili dovolenkári, ktorí vyhľadávali oddych 
v  horách a  pri vode, potom ich pritiahla návšteva 
kultúrnohistorických pamiatok. Najčastejšie prišli 
na základe odporúčania známych, priateľov, ab‑
solvovali návštevu rodiny a  zaujali ich informácie 
z internetu. Väčšinou boli u nás individuálni návštev‑
níci, podľa našich prieskumov boli takmer všetci 
spokojní s  dostupnosťou a  množstvom informácií 
a  propagačných materiálov,“ analyzuje Ing.  Jana 
Barbuščáková z  referátu cestovného ruchu a za-
hraničných vzťahov MsÚ v Spišskej Novej Vsi.
Štatistiky ďalej prezrádzajú, že v  dĺžke pobytu sa 
nám vytvorili dve skupiny: jedna, ktorá sa v meste 

zdržala len 1 deň, druhá skupina uviedla dĺžku po-
bytu 3 – 4 dni, išlo o predĺžené víkendy (približne 
50 na 50 %), najčastejšie boli ubytovaní v penzió-
noch a na súkromí. Viacerí sa tešili predovšetkým 
z príjemnej atmosféry na námestí, množstva zele-
ne a terás. Dominantu námestia, najvyššiu vežu na 
Slovensku, navštívilo počas ôsmich mesiacov tohto 
roku 3 035 osôb.
Najmenší obyvatelia Spiša a jeho návštevníci počíta-
jú k najväčším atrakciám, ktoré môžu v Spišskej No-
vej Vsi uvidieť, s určitosťou aj tunajšiu zoologickú zá-
hradu. Čísla jej návštevnosti takisto narástli. Celkom 
navštívilo ZOO v  tomto roku do konca augusta 
99 225 ľudí, čo je o 2 136 viac ako v minulom roku 
za rovnaké obdobie. V júli tohto roku to bolo 27 904 
a  v  auguste 25 230 návštevníkov. V  minulom roku 
bolo v  júli 23 939 a v auguste 25 255 návštevníkov. 
„Naša zoologická záhrada je čoraz väčším lákadlom 
pre malých i veľkých. Aj v budúcnosti počítame s jej 
ďalším rozvojom. V súčasnosti pracujeme na projek‑
toch, ktoré by priniesli našej ZOO viac atrakcií a zve‑
ľadili jej vzhľad. Dopredu však nebudeme prezrá‑
dzať,“ uviedla riaditeľka ZOO Ing. Jana Dzuriková.
Letné kúpalisko je už v týchto dňoch zazimované, 
na leto si však sťažovať nemôže. Celkovo ho navští-
vilo v tomto roku viac ako 30‑tisíc ľudí. V porovnaní 
s predošlým rokom sa návštevnosť zvýšila o 4 000 
ľudí. „Tropické horúčavy v júli spôsobili to, že na let‑
né kúpalisko zavítalo takmer dvanásťtisíc ľudí. Sme 
maximálne spokojní. V auguste sa čísla záujemcov 
o oddych na našom letnom kúpalisku vyšplhali až na 
pätnásťtisíc,“ uviedol riaditeľ STEZ Ján Magdoško.

Obavy zo zvýšenia vstupného sa nenaplnili, do 
Spišskej Novej Vsi prichádzali ľudia z celého okolia. 
Tržby sa zvýšili o 15-tisíc eur a narástli oproti roku 
2016 na 114-tisíc eur. Mesto premýšľa o  ďalšom 
zatraktívnení kúpaliska. „Do budúcna premýšľame 
o úprave bazénov fóliou, ktorá zmení celkový vzhľad 
a atraktívnosť nášho kúpaliska,“ dodal J. Magdoško.
OOCR Slovenský raj & Spiš v spolupráci so spo-
ločnosťou eurobus, a. s., a krajskou organizáciou 
cestovného ruchu Košice region turizmus v letnej 
sezóne 2017 opäť podporila Letný Bus zo Spišskej 
Novej Vsi cez severné strediská Slovenského raja 
až na Hrabušickú pílu a späť. Celkovo sa ním do 
raja odviezlo 3 419 cestujúcich. Ako pilotný projekt 
bol zároveň uvedený nový Letný Minibus spájajúci 
Spišskú Novú Ves so strediskami Košiarny Briežok 
a Čingov, ktorý bol podporený aj Mestom Spišská 
Nová Ves a Obcou Smižany. Využilo ho celkovo 376 
turistov. Návštevníci ubytovaní v členských zariade-
niach OOCR sa mohli prepravovať Letným Minibu-
som zdarma, čo využilo 164 z nich.
Rastie aj počet návštevníkov Košického regiónu.
Návštevnosť turistických atraktivít v Košickom kraji 
ďalej stúpa, svedčia o tom údaje za prvých sedem 
mesiacov tohto roka. V  medziročnom porovnaní 
sú na tom lepšie jaskyne UNESCO, Spišský hrad 
a  chrám v  Ruskej Bystrej, ale tiež znovuzrodená 
ferrata Kyseľ, Thermalpark Šírava či kaštieľ Betliar, 
ktorý zviditeľnil televízny seriál. Návštevnosť za pr-
vých sedem mesiacov poskočila oproti rovnakému 
obdobiu vlaňajška o 37 percent. 

(red)



7Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi
www.spisskanovaves.eu

10/2017

SPRAVODAJSTVO

KUCHÁRI BEZ ČAPICE VO FERČEKOVCIACH
Slnečný 27. august 2017 prilákal na ihrisko na Dunajskej uli-
ci vo Ferčekovciach milovníkov dobrého jedla uvareného vý-
lučne v kotline. Amatérski kuchári a kuchárky z nášho mesta 
pripravili po tretíkrát pre návštevníkov kotlíkového festivalu 
desať druhov jedál tradičných i netradičných, národných aj 
inonárodných. Maškrtné jazýčky stovky detí si pochutnali 
na vlastnoručne pripravenej pizzi upečenej pred ich očami. 
Cukrári sa tiež nedali zahanbiť a  ich šikovné ruky napiekli 
výborné domáce mňamky. Sprievodný program obohatila 
skupina animátorov s  atrakciami a  zábavnými súťažami. 
Slávnosť jedla a  zábavy sa skončila mini diskotékou. Naj-
chutnejšie jedlá a koláče ohodnotené odbornou porotou boli 
ocenené vecnými cenami. Najdôležitejší bol však dobrý po-
cit z nedeľného stretnutia rodín a času stráveného s deťmi.

LITERASA V NAŠOM MESTE NIE JE NOVINKOU
Nadšenci poézie mohli zaregistrovať sériu podujatí, ktorá sa uskutočnila v ka-
viarni eLAra na námestí v Spišskej Novej Vsi. Podujatie pod názvom Literasa nie 
je v našom meste novinkou, na podrobnosti sme sa opýtali jej tvorcu vydavateľa 
a básnika Jána Petríka.
Čo priniesli tohtoročné podujatia Literasa fanúšikom slovného umenia, 
čím bol tento rok iný od predchádzajúcich?
„Toto podujatie súvisí s činnosťou vydavateľstva FAMA art, ktoré pôsobí v Spiš‑
skej Novej Vsi. V tomto roku sme požiadali Fond na podporu umenia o pomoc 
pri vydaní diel štyroch autorov, naše žiadosti boli akceptované, a tak sme mohli 
priniesť na literárny trh nové diela autorov. Tohto roku sú to ľudia, ktorí sú členmi 
Spišského literárneho klubu. Ďalší získali financie na svoje tituly z iných zdrojov, 
a tak sa môžeme pochváliť celkovo siedmymi knihami, ktorými sme, dúfajme, 
obohatili slovenskú literatúru o  tvorbu východniarov. Literasa je prirodzeným 
vyústením našej činnosti, práve na nej sa snažíme prezentovať novú tvorbu širo‑
kej verejnosti. Kaviarenské prostredie spoločne s príjemnou hudbou krásnemu 
slovu iba pomáha. V tomto roku sa na piatich Literasách mohli diváci stretnúť 
s tvorbou Márie Jankalovej‑Vaškovičovej, Jozefa Puchalu, Dalimíra Stana a mo‑
jej maličkosti. Tentoraz sme ich doplnili o  umelecký prednes v  podaní kvalit‑
ných recitátoriek zo Spiša a hudobnú produkciu mladých interpretov. Jednotlivé 

stretnutia zožali vcelku veľký ohlas a utvrdili nás v snahe organizovať podobné 
stretnutia v centre Spišskej Novej Vsi i naďalej. Tešíme sa na ďalšie aktivity náš‑
ho vydavateľstva a ďalšie knihy, ktorými potešíme našich čitateľov.“
Ďakujeme za odpoveď. (tre)

AKADÉMIA TRETIEHO VEKU
„Ako je celému ľudskému pokoleniu celý svet ško‑
lou, od počiatku vekov až do konca, tak i každému 
človeku je jeho vek školou od kolísky až po hrob." 
J. A. Komenský
Ukončením školského roka 2016/2017 uplynulo 
už 10 rokov, odkedy sa otvorili brány školy, ktorá 
dovtedy v  Spišskej Novej Vsi nebola. Univerzita 
tretieho veku. Škola, ktorá umožnila ľuďom rôznych 
profesií, veku, s množstvom pracovných skúsenos-
tí i vlastných životných osudov znovu zasadnúť do 
školských lavíc. Iniciátorkou otvorenia tejto školy je 
Bc. Ing. Janka Brziaková, poslankyňa MsZ v Spiš-
skej Novej Vsi.
Od roku 2012 fungujeme pod názvom Akadémia 
tretieho veku. Odborným garantom je Centrum 
pre edukáciu a  výskum seniorov Prešovskej uni-
verzity pod vedením prof.  PhDr.  Beaty Balogo-
vej, PhD. Organizačné a  prevádzkové záležitosti 
zabezpečuje naďalej Bc.  Ing.  Janka  Brziaková. 

Za 10 rokov to bolo množstvo prednášok v poda-
ní vysokokvalifikovaných pedagógov Prešovskej 
Univerzity v  Prešove, ale aj odborníkov z  oblasti 
verejného života. Témy sú rôzne, venujeme sa psy-
chológii, filozofii, medicíne, hudobným žánrom. Ani 
témy bežného života ako poisťovníctvo, rodinné 
i trestné právo nie sú pre nás cudzie. Hlavným cie-
ľom je uchovať si telesné a  duševné zdravie. Ve-
dieť, čomu sa venovať a  čomu sa vyhýbať. Tieto 
poznatky sú pre nás „lekárňou", v ktorej sa neku-
pujú lieky, ale získava zdravá myseľ, chuť a schop-
nosť prekonávať rôzne životné i zdravotné situácie. 
Plánované prednášky sú doplňované aj vlastnými 
aktivitami, posedeniami,  stretnutiami  a  výletmi  za 
poznávaním histórie nášho mesta i  významných 
miest a obcí východného Slovenska. V rámci tvo-
rivých dielni v klube si ukazujeme kto čo vie. Po-
kračovať v  štúdiu budeme aj v  školskom roku 
2017/2018. Ak vás môj príspevok oslovil, príďte 

medzi nás. Prihlásiť sa môžete na čísle telefónu 
0904 677 775 alebo osobne 2.  10.  2017 v  našom 
klube na Zimnej ulici č. 48. (vo dvore vedľa knihy 
Jarka).

Edita Kenderová
poslucháčka ATV

Zbierka plastových vrchnákov (z mlieka, malinoviek, džúsov)  
na pomoc opusteným zvieratám

Zberné miesta v SNV:
OK PFAFF, s. r. o. - Ing. Kožucha 8; Veterinárna ambulancia Smižany - Tatranská 33

Psí salón Lilly - Trieda 1. mája 53; Veterinárna ambulancia MVDr. Ján Korim - Šafárikovo nám. 3
Prvá stavebná sporiteľňa (pri drogerii Schwabik v bráne) - Zimná 37

Textilná galantéria - drogéria - Zámočnícka 1, Chovateľské potreby Duľa - Rázusova 1
Viac informácií nájdete na www.ochlp.wordpress.com

KF 54-03 Spišská Nová Ves usporiada 
ZBERATEĽSKÚ BURZU 

otvorenú aj pre iné zberateľské predmety

29. 10. 2017 (nedeľa) 7.00 ‑ 12.00 h 
v budove Geologického prieskumu, 
Markušovská cesta 1 v Spišskej Novej Vsi

Vstup voľný. 
Kontakt: Marcel Kubík, tel. č. : 0908 699 357, 

e-mail: marcelkubik30@gmail.com
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ČINNOSŤ MSP ZA 8 MESIACOV
Mestská polícia v  Spišskej Novej Vsi (ďalej MsP 
v SNV) je poriadkový útvar mesta, základné úlohy 
príslušníkov a určenie vecnej pôsobnosti sú zakot-
vené v zákone SNR č. 564/1991 Zb. o obecnej po-
lícii v znení neskorších predpisov.
Za viac ako 26 rokov svojej existencie MsP v SNV 
úspešne čelila a zápasila s prichádzajúcimi problé-
mami a preukázala svoju opodstatnenosť ako ne-
odmysliteľná súčasť mesta Spišská Nová Ves.
Hliadková činnosť je zabezpečovaná nepretržite 
počas 24 hodín, pričom neoddeliteľnou súčasťou 
práce je denná komunikácia s inštitúciami k nápra-
ve protiprávnych konaní.
Stála služba monitoruje pohyb motorizovaných 
hliadok cez systém GPS, čo umožňuje podstatne 
rýchlejšie rozhodovať o vyslaní hliadky na prevere-
nie prijatých opatrení.
Kamerový monitorovací systém disponuje 26 ka-
merami na 16 miestach, hlavne v centrálnej mest-
skej zóne. V  súčasnosti začína inštalácia nových 
otočných a statických kamier na sídliskách Západ, 
Mier, Tarča, miesta lokácie boli dohodnuté s člen-
mi mestských výborov, ale i podľa bezpečnostnej 
situá cie a páchania priestupkov.
Musím zdôrazniť, že kamerový systém je a  bude 
dôležitým prvkom prevencie, ale nie je všeliekom 
na elimináciu protispoločenských konaní. Za ob-
dobie 8 mesiacov sme cez kamerový systém zistili 
celkom 1 053 porušení právnych predpisov.
V hliadkovej službe ako najdôležitejšej zložke mest-
skej polície pracuje 21 príslušníkov, ktorí vykonáva-
jú činnosť nepretržite v 24-hodinovom cykle.
Za 8 mesiacov sme riešili celkom 4 066 porušení 
právnych predpisov, v inej činnosti sme zrealizovali 
1 177 prípadov, prijali sme 1 456 oznámení poruše-
ní zákonov na útvar MsP. Najviac bolo dopravných 
priestupkov 2 172, porušení VZN 1 582.
Pri určení druhu sankcie a jej výmery prihliadame na 
závažnosť priestupku, najmä na spôsob jeho spá-
chania a na jeho následky, na okolnosti, za ktorých 
bol spáchaný, na mieru zavinenia, ako aj na to, či 

a akým spôsobom bol za ten istý priestupok postih-
nutý. Nie je nezvyčajné, že občan v priebehu roka 
má aj niekoľko priestupkov, a preto je aj iná sankcia. 
Napriek tomu sme uložili 1 710 blokových pokút vo 
výške 16 595 €, pri priemere 9,7 € na priestupok. 
Naopak, v  2 244 prípadoch sme riešili porušenia 
dohovorom, čo naznačuje, že veľmi citlivo, ale naj-
mä zodpovedne, sa správame pri určovaní druhu 
sankcie.
Príslušníci mestskej polície sa okrem zisťovania 
priestupkov zameriavajú aj na zisťovanie nedo-
statkov, ktoré môžu výrazným spôsobom ovplyvniť 
bezpečnosť obyvateľov mesta. Tieto nedostatky 
sa týkali chýbajúcich poklopov kanalizácie, ne-
funkčného verejného osvetlenia, chýbajúcich alebo 
poškodených dopravných značiek, poškodených 
komunikácii, stromov a kríkov, zisťovanie nepojazd-
ných motorových vozidiel, zabezpečujeme dohľad 
nad bezpečnosťou cestnej premávky pri priecho-
doch ZŠ. Nie málo času venujeme preventívnej čin-
nosti smerom k školopovinným deťom, zdravotne 
postihnutým osobám, ale i našim seniorom. Verím, 
že budeme úspešní v podanom projekte „Akadémia 
seniorov“, ktorý by mal byť pilotný v rámci Sloven-
ska a do ktorého bude zapojených takmer 300 se-
niorov a zdravotne postihnutých osôb.
Výrazný pokrok sme urobili v Stanici pre odchyt tú-
lavých zvierat, a to zriadením Útulku a Karanténnej 
stanice, ale i pri adopcii psíkov.
V činnosti mestskej polície je stále čo vylepšovať. 
Pri zabezpečení verejného poriadku, ochrane živo-
ta a  zdravia našich obyvateľov, ale aj pri ochrane 
životného prostredia je vítaná každá súčinnosť, ale 
i podané oznámenie od vás občanov nášho mes-
ta tak, aby každé protispoločenské správanie bolo 
eliminované.
Za doterajšiu spoluprácu pri odhaľovaní protispolo-
čenských javov vám úprimne ďakujem.

JUDr. Michal Komara, PhD.
náčelník MsP SNV
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O Hliadka preverila oznam o  znečistení verejného 
priestranstva na Lipovej ulici pri obytnom dome, kde  
A. Dz. uložila odpad s prestavby bytového jadra.

Na základe telefonického oznamu hliadka MsP riešila 
na Českej ul. zistený priestupok, ktorého sa dopustil  
M. K., bytom Sp. Nová Ves, tým, že parkoval moto-
rovým vozidlom na verejne prístupnej zeleni.

Hliadka MsP riešila na Gorazdovej ul. zistený 
priestupok J. T., bytom Smižany, ktorý porušil zá-
kaz parkovania na chodníku tým, že vozidlo bolo 
zaparkované spôsobom, ktorým bránilo v riadnom 
užívaní chodníka chodcom.

Hliadka MsP riešila na Duklianskej ul. zistený 
priestupok proti verejnému poriadku, ktorého sa 
dopustil M. S., bytom SNV, tým, že hlasnou hudob-
nou produkciou v prevádzke pohostinstva Kamen-
ný dvor rušil nočný pokoj.

Hliadka MsP vykonala kontrolu dodržiavania pod-
mienok na chov psov. V jednom prípade u kontrolo-
vanej osoby M. H. bolo zistené, že pes nemal známku  
a u E. K. bolo zistené, že pes nebol prihlásený do 
evidencie mesta.

Hliadka MsP riešila zistené priestupky, ktorých sa 
dopustili E. K., E. B., J. P., všetci bytom SNV. Zistené 
osoby zaberali verejné priestranstvo vozidlami, kto-
ré vykazovali známky vraku a boli bez platných STK 
a EK. Všetci majitelia OMV boli vyzvaní na ich odstrá-
nenie z verejného priestranstva v zákonnej lehote.

Poverený príslušník OO PZ SNV 31. 8. 2017 obvinil 
osobu J. O., bytom SNV, ktorá 22. 6. 2017 v čase 
okolo 22.30 hod. vedľa budovy Radnice najprv 
slovne a následne aj fyzicky napadla poškodených 
M. O. a  M. H., pričom M. H. spôsobila zranenia 
s objektívnou dobou práceneschopnosti a obme-
dzenia v obvyklom spôsobe života 6 dní.

Na Zimnej ulici 28. 8. 2017 v čase okolo 16.30 hod. 
v podchode budovy č. 65 došlo k lúpeži, pri ktorej 
sa páchateľ snažil A. F. vytrhnuť kabelku z  ruky. 
Po páde napadnutej z miesta s kabelkou ušiel. Po-
škodenej spôsobil škodu vo výške najmenej 50 € 
a zlomeninu pravého hymeru s posunom úlomkov 
na pravej ruke s dobou liečenia v trvaní nad 42 dní. 
Na mieste činu bola vykonaná obhliadka, z kabel-
ky poškodenej boli zaistené dve biologické stopy. 
Bezprostredne po čine bol obmedzený na osob-
nej slobode D. Š., bytom SNV. Vyšetrovateľom PZ 
bolo 28. 8. 2017 začaté trestné stíhanie za obzvlášť 
závažny zločin lúpeže.

Vyšetrovateľom OKP OR PZ SNV bolo 15. 9. 2017 
začaté trestné stíhanie pre zločin krádeže na 
skutkovom základe, že v  dobe od 18.30 hod. 
14. 9. 2017 do 9.00 hod. 15. 9. 2017 z parkoviska 
pri Hoteli Park - Čingov neznámy páchateľ neziste-
ným spôsobom odcudzil tu zaparkované a riadne 
uzamknuté osobné motorové vozidlo Audi A5 si-
vej metalízy v plnej výbave, rok výroby 2010, čím 
spôsobil majiteľovi z Nemeckej republiky škodu vo 
výške cca 27 000 €. 

23. 8. 2017 bol o 15.00 h na Zimnej ul. náj‑
dený zväzok 3 ks kľúčov s  príveskom, na 
ktorom je zobrazený vták. Nález bol uložený 
na útvare MsP. IC 1192/2017
Nálezy uložené na MsP. Staršie nálezy nájdete na 
www.spisskanovaves.eu v sekcii mestská polícia 
v rubrike „Straty a nálezy“.

STRATY A NÁLEZY
MESTSKÁ POLÍCIA V SNV

21. 10. 2017 od 16.00 h 
začína v ZOO

„Strašidelná noc“.
Program pre deti od združenia 

Dračia stopa a na záver podujatia 
nám skupina Fandango pred‑

staví svoju Ohňovú show.
Vylosovanie a oceňovanie  

masiek a vydlabaných tekvíc
Lampiónový sprievod 

Každý, kto po 16.00 hod. príde 
v kostýme, s lampiónom ale-

bo s tekvicou na vydlabávanie, 
bude mať vstup do ZOO voľný. 

ZOO Spišská Nová Ves  
tento rok oficiálne končí sezónu  
21. 10. „Strašidelnou nocou“. 

Bežní návštevníci  
môžu prísť do ZOO  

21. 10. od 10.00 do 17.30 hod.
Od 22. 10. bude  

otvorený iba pavilón Aquaterra  
v čase od 9.00 do 16.00 hod. 
každý deň okrem pondelka.
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V pondelok 14. 8. pomoc Horskej záchrannej služby 
potrebovali izraelskí turisti (55, 59 r.), ktorí ukončili 
túru v rokline Suchá Belá, ale pre neznalosť terénu 
a obavu o vyčerpanie si privolali pomoc. Záchranári 
ich terénnym vozidlom dopravili k príbuzným na Pod-
lesku. Súčasne kontaktovali záchranárov prostred-
níctvom tiesňového čísla 18 300 aj ďalší dvaja turisti. 
Mladí Slováci (20, 21 r.) sa po zablúdení v teréne ocitli 
v ústí Bieleho potoka, no keďže nemali svetlo a neve-
deli v túre pokračovať, požiadali o pomoc. V lokalite 
pod Čertovou sihoťou sa v stredu 16. 8. vo večerných 
hodinách z  turistického chodníka vo výške zhruba 
sedem metrov zošmykla 40-ročná poľská turistka. 
Spadla dolu svahom k Bielemu potoku. Po nehode 
bola žena krátkodobo v bezvedomí a  iné vážnejšie 
viditeľné poranenia okrem odrenín nemala. HZS 
poskytla žene neodkladnú zdravotnú starostlivosť. 
Terénnym vozidlom ju transportovali do nemocnice 
v Spišskej Novej Vsi.

23. augusta 1913 sa narodil v Budapešti priekop-
ník slovenskej amatérskej astronómie František 
Dojčák, ktorý pôsobil v Spišskej Novej Vsi. Zomrel 
5. 4. 1989 v Spišskej Novej Vsi.

V sobotu 19. 8. v Divadle Kontra si mohli diváci 
pozrieť nevšedný umelecký zážitok - hru Katarína 
Veľká v podaní prvej dámy divadla jedného herca 
Milky Zimkovej, ktorá poskytla výpoveď o  váš-
ňach a  strastiach ruskej imperátorky, pohľad na 
život cárovnej, ktorá ovplyvnila politiku aj kultúru 
svojej doby.

Mesto Spišská Nová Ves uviedlo počas Dní mes-
ta  podujatie Gotika na dotyk. V  rámci projektu 
podporeného  Košice Región Turizmus Galéria 
umelcov Spiša pripravila výtvarný workshop: 
Gotika trochu inak v  priestoroch stálej expozí-
cie Terra Gothica. Výtvarná dielňa bola spojená 
s  komentovanou prehliadkou. Historik a  skúsený 
sprievodca Miroslav Števík z Múzea Spiša v dobo-
vom oblečení pre návštevníkov pripravil tematickú 
prehliadku mesta v znamení gotiky. Nechýbal ani 
večerný výstup do kostolnej veže vo svetle sviečok 
a zúčastnení návštevníci tak mali možnosť užiť si 
gotickú atmosféru večernej veže so zaujímavým 
výkladom.

Pietna spomienková slávnosť pripomenula 73. vý‑
ročie Slovenského národného povstania. Pred 
pamätníkom oslobodenia sa 28. augusta stretli 
zástupcovia štátnej, verejnej správy a záujmových 
organizácií.

Korene frontmana obľúbenej českej skupiny Kabát 
Josefa Vojteka pochádzajú aj z nášho mesta, ke-
ďže rodina z babičkinej strany pochádza práve zo 
Spišskej Novej Vsi.

Členovia Mestskej organizácie JDS sa zúčastnili 
2. – 8. 9. 2017 na rekreačnom pobyte v Zuberci. 
Navštívili drevený kostolík v  Tvrdošíne zapísa-
ný v  zozname UNESCO, galériu Márie Medvec-
kej, Námestovo. Na lodi sa preplavili na Slanický 
ostrov. Nezabudli ani na skanzen v  Zuberci, na-
plánovali vychádzku na Zverovku a k Roháčskym 
plesám. Navštívili i soľnú baňu vo Wieliczke, ktorej 
podzemie ich uchvátilo svojou krásou.

Na Strednej odbornej škole ekonomickej sa  
6. septembra 2017 po prvýkrát stáčal med v škol-
skej včelnici. V minulom školskom roku sa začalo 
v  rámci predmetu Včelárstvo s  praktickým cho-
vom včiel. O včielky sa starajú žiaci odboru agro-
podnikanie pod vedením včelára a učiteľa včelár-
stva Mgr. Štefana Kupčíka, PhD. Podľa jeho slov 
bezprostredný kontakt so včelami je aj zážitkovým 
učením, o ktoré je záujem. Prvé medobranie do-
padlo dobre, úroda bola veľmi dobrá a  starostli-
vosť o  včielky sa vyplatila. Med ochutnali aj sa-
motní žiaci a učitelia.
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YOZNÁMENIE O ZBERE OBJEMOVÉHO  
ODPADU A ZBERE KONÁROV
Mestský úrad, oddelenie komunálneho servisu, oznamuje obyvateľom mesta Spišská 
Nová Ves termíny pre jesenný zber objemných odpadov a odpadov z orezu stromov 
a krov v jednotlivých častiach mesta.

Zber objemných odpadov
Objemný odpad je komunálny odpad, ktorý svo-
jím rozmerom nie je možné uložiť do štandardnej 
nádoby, napr. sanita, matrace, nábytok… (nepatria 
sem nebezpečné odpady, elektroodpady, stavebné 
odpady).

PRE BYTOVÉ DOMY 
formou pristavenia veľkokapacitných kontajnerov:
1. bytovka býv. VKaŠ (Nov. Huta) 3. 10.
2. Gaštanová ul. - býv. Overall 3. 10.
3. Lipová ul. 3. 10.
4. Kamenný obrázok 4. 10.
5. Agátová ul. 4. 10.
6. Z. Nejedlého / Tr. 1. mája 4. 10.
7. Štúrovo nábrežie - parkovisko  

pri OD Prima 5. 10.
8. Jilemnického ul. - garáže pri Fľúdri 5. 10.
9. Štúrovo nábrežie 11 - 13 5. 10.
10. Hutnícka ul. 10. 10.
11. Strojnícka ul. 10. 10.
12. E. M. Šoltésovej 10. 10.
13. Hurbanova - pri kotolni 11. 10.
14. Za Hornádom - zadná strana obchodu 11. 10.
15. Medza - pred obytným domom  

Panoráma 11. 10.
16. sídl. Východ - Fr. Kráľa 12. 10.
17. Rázusova ul. 12. 10.
18. sídl. Východ, Slovenská 44, pri kotolni 12. 10.
19. Koceľova ul. 17. 10.
20. Filinského ul. - bytovka 17. 10.

Vyzývame občanov bývajúcich v  bytových do-
moch, aby nepotrebný objemný odpad umiestňo-
vali do pristavených veľkokapacitných kontajnerov. 
Upozorňujeme, že kontajnery nie sú určené na 
ukladanie stavebného odpadu, zeminy, konárov 
z orezov stromov a krov, nebezpečného odpadu 
(akumulátory, „vyjazdený“ olej, žiarivky, televí‑
zory, monitory…), elektroodpadu.

PRE RODINNÉ DOMY
formou kalendárového zberu - občania bývajúci 
v  rodinných domoch v deň zberu objemného od-
padu vo svojej lokalite vyložia objemný odpad pred 
svoj rodinný dom tak, aby neohrozoval chodcov 
a dopravu. Zber začína o 12.00 h. Upozorňujeme, 
že pokiaľ nebude odpad pripravený k odvozu pod-
ľa horeuvedeného postupu alebo sa na stanovišti 
bude nachádzať iný odpad, bude odpad ponecha-
ný na stanovišti a pôvodcovi odpadu môže byť ulo-
žená sankcia do výšky 1 500 €.

Termíny zvozu objemných odpadov pre jednotli‑
vé lokality rodinných domov:
MsV č. 1; MsV č. 2 a MsV č. 3 ‑ dňa 18. 10. 2017
(Novoveská cesta, Hnilecká cesta, Kvetná, Lúčna, 
Horská, Poľná, Rybničná, Tichá, Záhradná, Dúho-
vá, Jasná, Slnečná, Snežná, Bronzová, Medená, 
Rudná, Sadrovcová, Železná, Stražanská, Vyšný 
Hámor, Kamenný obrázok, Karpatská, Šarišská, 
Zemplínska, Magurská, Spišská, Pieninská, Murá-
ňska, Gemerská, Liptovská, Turčianska, Oravská, 
Čergovská, Kysucká, Rajecká, Považská, Pohron-
ská, Detvianska, Trenčianska, Nitrianska, Podunaj-
ská, Predná Huta, Dunajská, Laborecká, Inovecká, 

Trnavská, Tatranská), Smreková, Limbová, Jedľová;
MsV č. 6 a MsV č. 7 ‑ dňa 19. 10. 2017
(Kalinčiaka, A. Mickiewicza, Stojan, Malá, J. Bottu, 
Kukučínova, Obrancov mieru, Borovského, Tajov-
ského, M. Gorkého, E. M. Šoltésovej, Elektrárenská, 
Šestnástka, Za Šestnástkou, Slobody, T. Vansovej, 
Borodáčova, F. Urbánka, Palárikova, R.  Jašíka, F. 
Hečku, S. Tomášika, I. Stodolu, Tehelná, Letecká, 
S. Chalupku, J. Wolkera (rodinné domy), J. Čaja-
ka, V. Nezvala, J. Fándlyho, Hurbanova, J. Kostru, 
Záborského, Limbová, Jedľová, Mlynská, Brusník, 
Drevárska, J. Hanulu, Čsl.  armády, Škultétyho, I. 
Krasku, Rybárska, Zábojského, Zvonárska, Pod 
Tepličkou);
MsV č. 8 a Msv č. 9 ‑ dňa 20. 10. 2017
(Vajanského, Chrapčiakova, Hviezdoslavova, J. Fa-
biniho, Ing. Straku, Duklianska 1 - 71, Ing. Rojko-
viča, Pri Vyšnej Hati, Sládkovičova, Krížova, Orlia, 
Jesenského, Tolstého, Mišíkova, Puškinova, Želez-
ničná, Mudroňova, Kollárova, Slovenská, Svätoplu-
kova, Rastislavova, Levočská, Školská, Odborárov, 
Starosaská, Nad Medzou, Hronského, Bernoláko-
va, J. Hollého, Kuzmányho, J. I. Bajzu, Kmeťova, 
Radlinského, Filinského cesta, Harichovský chod-
ník, Jána Janského, Ľaliová, Púpavová, Astrová, 
Narcisová, Nezábudková).
 
Pripomíname, že drobný stavebný odpad vznika-
júci pri bežných udržiavacích prácach sú občania 
v  zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
č. 2/2015 o nakladaní s komunálnymi a drobnými 
stavebnými odpadmi na území mesta Spišská Nová 
Ves povinní odovzdať na Zbernom dvore drob‑
ných stavebných odpadov ‑ areál Regionálnej 
skládky odpadov Kúdelník II (ut - pi 8.00 - 16.00; 
so 8.00 - 12.00) a  nebezpečný odpad na Zber‑
nom dvore na Sadovej ulici (ut - pi 8.00 - 16.00; so 
8.00 - 12.00). Tento odpad bude občanom prevzatý 
po predložení občianskeho preukazu a za podmie-
nok určených v horeuvedenom všeobecne záväz-
nom nariadení.

Zber odpadu z orezov stromov a krov
Konáre z orezov stromov a krov môžu občania 
odovzdať na Zbernom dvore na Sadovej ulici 
alebo v rámci celomestského zberu, ktorý sa v jed-
notlivých lokalitách bude realizovať v nasledovných 
termínoch (zoznam ulíc pre jednotlivé MsV ako pri 
zbere objemného odpadu):
MsV č. 1; MsV č. 2 a MsV č. 3 3. a 24. 10. 2017
MsV č. 6 a MsV č. 7 5. a 26. 10. 2017
MsV č. 8 a Msv č. 9 6. a 27. 10. 2017

Žiadame občanov, ktorí sa chcú do uvedené‑
ho zberu zapojiť, aby v  deň zberu pripravené 
konáre vyložili pred svoj rodinný dom tak, aby 
neohrozovali chodcov a  dopravu. Zároveň žia‑
dame občanov, aby konáre mali maximálnu 
dĺžku 50 cm, boli uložené na kope a drobné ko‑
náre boli zviazané alebo uložené vo vreci. Zber 
začína ráno o 7.00 h. Upozorňujeme, že pokiaľ 
nebude odpad pripravený k odvozu podľa hore‑
uvedeného postupu alebo sa na stanovišti bude 
nachádzať iný odpad, bude odpad ponechaný 
na stanovišti a pôvodcovi odpadu môže byť ulo‑
žená sankcia do výšky 1 500 €.

odd. komunálneho servisu, MsÚ
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Mládežnícky basketbalový klub z  nemeckého 
mesta Karlsruhe zavítal 7. septembra do Spišskej 
Novej Vsi. Športovci absolvovali v  našom meste 
dva prípravné zápasy. V  obradnej sieni Radnice 
prijal basketbalistov primátor mesta J. Volný.

Vážne zranenia utrpel motorkár, ktorý v piatok 
8.  9. havaroval pri jazdeckom areáli. Išiel spolu 
s ďalšími dvomi motorkármi, keď zrazu dostal ba-
lans a spadol. Práve v tom čase oproti prichádzalo 
auto a došlo k zrážke. Vodič auta uviedol, že mo-
torkár predbiehal sanitku a tento manéver nezvlá-
dol. Zranený motorkár z  okolia Košíc po nehode 
údajne upadol do bezvedomia. Záchranári ho 
ošetrili na mieste a previezli do nemocnice, kde ho 
lekári stabilizovali. Pacient utrpel vážne poranenie 
hlavy s vnútorným krvácaním, následkom čoho sa 
u neho prejavil opuch mozgu. Ihneď sa začal pri-
pravovať transport na vyššie pracovisko do Košíc.

Gymnázium na Školskej ul. pripravilo 12. septem-
bra v priestoroch auly školy pre svojich študentov 
stretnutie s muzikologičkou Dr. Agatou Schindler. 
Svoju novú úspešnú knihu Malá slzička táto rodáč-
ka z Levoče (ktorej rodičia pochádzajú zo Spišskej 
Novej Vsi), manželka známeho nemeckého horolez-
ca a fotografa žijúca v Drážďanoch, uviedla v Brati-
slave a prezentovala v Prahe, Toronte, Drážďanoch, 
Žiline. Keďže jej otec bol absolventom gymnázia, 
knihu prezentovala aj v Spišskej Novej Vsi.

Členovia Foto klubu Spiš v  rámci cezhraničnej 
spolupráce predstavili svoje snímky v  poľskom 
meste Krosno. Vernisáž výstavy sa uskutočnila 
12.  9. vo výstavných priestoroch Regionálneho 
centra kultúr pohraničia. Vystavená kolekcia pred-
stavuje tvorbu 21 neprofesionálnych fotografov. 
Na výstave sú prezentované fotografie zobrazu-
júce svet očami fotografov zo Spiša, kde môžete 
vidieť portréty, zátišia, krajinné scenérie, ale aj zá-
bery z bežného života ľudí," uviedla Miriama Bu‑
kovinská zo Spišského osvetového strediska 
v Spišskej Novej Vsi.

Centrum voľného času začalo 15. septembra 
svoju činnosť, v  minulom školskom roku vytvori-
lo 98 záujmových útvarov pre celkovo 1 680 detí, 
v  nasledujúcom školskom roku pribudli v  CVČ 
nové aktivity - kynologický útvar, capoeira, plánujú 
mažoretky a roztlieskavačky, pre deti je zaujímavá 
aj cykloturistika. Na rozvoj jemnej motoriky a  re-
meselnej zručnosti detí je vhodný výtvarný krúžok, 
krúžok šikovných rúk a modelárstvo. CVČ počas 
letných prázdnin pripravilo 6 týždňových táborov. 
V krátkej dobe čaká objekt CVČ na sídl. Západ vý-
mena okien a drobné stavebné úpravy.

Múzeum Spiša je regionálnym múzeom v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Košického samosprávneho 
kraja. Zastáva významné miesto nielen medzi kul-
túrnymi inštitúciami východného Slovenska, ale 
i v rámci slovenského múzejníctva. Jedinečné his-
torické objekty, ktoré múzeum spravuje, a expozí-
cie, ktoré v  týchto národných kultúrnych pamiat-
kach prezentuje, zabezpečujú múzeu stály záujem 
návštevníkov. Múzeum vlastní takmer 140 000 
zbierkových predmetov, tak z odborov prírodných 
vied (z  paleontológie, geológie, botaniky, zooló-
gie), ako i histórie, umeleckej histórie, archeológie, 
hudobnej vedy a  baníctva. Múzeum každoročne 
ponúka výstavy pre deti aj dospelých. Počas letnej 
sezóny medzi jeho návštevníkmi okrem sloven-
ských prevládali Česi a Poliaci.

Pokračovala zbierka školských pomôcok pre deti 
zo sociálne slabých rodín, hendikepované deti a si-
roty. Zbierku organizovala počas letných mesiacov 
Spišská katolícka charita vo svojich zariadeniach. 
Aktovky, perá, písacie a kresliace potreby prinášali 
ľudia do 44-och miest na Slovensku, medzi ktorými 
nechýbali ani obyvatelia Spišskej Novej Vsi.
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Y ROKLINA KYSEĽ PO ROKU
20. 8. 2017 uplynul rok od otvorenia 40 rokov zatvo-
renej rokliny Kyseľ v Slovenskom raji. Roklina Kyseľ 
bola spolu so zakrivenou borovicou na Tomášovskom 
výhľade symbolom turistických lokalít zo strany Čin-
gova, ktorý z mesta Spišská Nová Ves urobil vstupnú 
bránu do Slovenského raja.
Pán Bečarik ako vnímate po roku túto skutočnosť, 
keďže vieme, že ste boli aktívne pri tom a presa‑
dzovali ste spolu s  inými nadšencami otvorenie 
rokliny Kyseľ.
Pamätám sa presne na 16. 7. 1976, bol som vtedy 
mladý študent. Na Podlesku sa konal celoslovenský 
zraz turistov a vtedy sa to stalo. Nezodpovedným za-
ložením ohňa a následným požiarom bola časť rokliny 
značne poškodená a zničená. Z dôvodu zosuvu skál 
a  pretrvávajúceho nebezpečenstva bola táto časť 
rokliny pre verejnosť uzatvorená. Pred požiarom som 
ako mladý člen turistického oddielu roklinu Kyseľ na-
vštívil aj 4 až 5-krát do roka. Pravidelne v prvý januá-
rový víkend sa konal prechod roklinami Slovenského 
raja a práve roklina Kyseľ bol tá, na ktorú sme sa naj-
viac tešili. Od tej doby prešlo veľa času, ale vo mne 
stále driemal sen: „Znovu raz otvoriť Kyseľ a sprístup‑
niť jeho krásy“. Tento sen bol aj súčasťou mojej agen-
dy v posledných desiatich rokoch. Stretávali sme sa 
s radom protichodných názorov na jeho otvorenie, či 
je už tá správna doba, či sa príroda už spamätala, či to 
nie je nebezpečné, či dať povolenie alebo nie. Do hry 
vstupovalo mnoho a mnoho ďalších faktorov. Často 
to stálo na subjektívnych názoroch a rozhodnutiach. 
Avšak konečne nastala chvíľa, kedy sa našli správ-
ni ľudia a naše aj moje túžby sa stali skutočnosťou. 
Mohla začať fáza projektov a vybavovania peňazí.
Vieme, p. prednosta, že ste mali aj vy spracovaný 
projekt na otvorenie Kyseľa. K čomu poslúžil?
Áno, poslúžil k presviedčaniu a k argumentácii pred 
vedením Košického samosprávneho kraja a pred za-
stupiteľstvom KSK, že finančne podporiť vybudovanie 
Ferraty HZS v Kyseli je správna vec, a tak sa podarilo 
vyčleniť finančné prostriedky z  rozpočtu KSK a  tiež 
vybaviť podporu od spoločnosti EMBRACO Slovakia.
Kto podľa vás vynaložil najviac úsilia a zasadil sa 
za otvorenie Ferraty HZS Kyseľ?
Predovšetkým vedenie NP Slovenský raj, dobrovoľní-
ci HZS, menovite p. Karol Dzurik, chlapci z HZS Slo-
venský raj pod vedením Ivana Krajčíra, horolezecký 
spolok JAMES, ale aj pracovníci mesta Spišská Nová 
Ves, OOCR, Mikroregión Slovenský raj, vlastníci po-
zemkov, hospodári, ako aj obec Letanovce.
Aké prínosy má znovuotvorenie rokliny Kyseľ a čo 
by ste ešte radi zmenili?
Prínosom je predovšetkým badateľný rozvoj na území 
Čingova, ktorý znovuobjavili tisícky turistov a milovní-
kov prírody. Roklina Kyseľ sa vďaka isteniu stala naj-
bezpečnejšou roklinou v Slovenskom raji. No tým to 
nekončí. Rád by som sa dožil toho, a v  to aj verím, 
že po dokonalej analýze stavu prírodného prostredia 
a  ekonomických ukazovateľov sa nám podarí zrušiť 
sezónnu uzáveru a budeme prevádzkovať ferratu ce-
loročne a bez poplatkov za vstup. Tu je potrebné zosú-
ladiť ochranu prírody so sprístupnením zimných krás 
Kyseľa. Prví priekopníci objavovali a  sprístupňovali 
rokliny pred 100 rokmi práve v zimnom období. Se-
zónna uzávera sa podľa môjho názoru môže skrátiť na 
nevyhnutné obdobie napr. 2 - 3 mesiace, kde by fauna 
žijúca v území mala potrebný pokoj. Všetko sa to dá.
Spomínali ste vstup zdarma, čo však s technický‑
mi zariadeniami a ich obnovou?
Výber vstupného do rokliny Kyseľ je podľa môjho ná-
zoru duálny. Návštevník si zakúpi vstupenku do Slo-
venského raja a zároveň druhú vstupenku do rokliny 
Kyseľ. Keď k tomu pripočítame požičanie ferratového 
setu a  ešte poistenie pre zásah Horskej záchrannej 

služby, vynásobíme počtom členov rodiny… Výsledok 
si vie spočítať každý sám. Finančná náročnosť takého-
to výletu určite nie je krokom pre zdravšiu generáciu. 
Ja som mal v mladosti viac šťastia práve pri takýchto 
aktivitách. Na jednej strane obhajujeme výber vstup-
ného do rokliny Kyseľ, lebo práve výber vstupného 
sa má využiť na rekonštrukcie a na strane druhej náv-
števníci doliny Bieleho potoka takmer rok prechádzajú 
po nekompletných rebríkoch. Stav niektorých technic-
kých zariadení poukazuje na doposiaľ nevhodné rieše-
nie ich každoročnej obnovy. Už dlhý čas poukazujem 
na nevhodný systém výberu a prerozdeľovania pros-
triedkov. To, čo sa vďaka návštevníkom Slovenského 
raja vyberie, to sa má do raja aj späť investovať. Tu 
vidím priestor pre novovzniknutú oblastnú organizáciu 
cestovného ruchu. Možnosti sú. Práve v tomto obdo-
bí pracujem na zabezpečení finančných prostriedkov 
na rekonštrukciu dvoch železných lávok v doline Biele-
ho potoka, ktoré sú dôležité pre prístup k rokline Kyseľ 
a neodkladne potrebujú rekonštrukciu.
Aký je váš názor na adrenalínové pohybové aktivi‑
ty v prírode, zvlášť typu ferrata?
Môj vzťah k  extrémnym športom pozná asi každý. 
Áno, máte pravdu. Trénovanie rovnováhy, prekonanie 
strachu z výšok, telesná zdatnosť a nezabudnuteľné 
zážitky, to všetko prináša zabezpečenie formou fer-
raty pri pohybe v inak nedostupnom horskom teréne. 
Ferrata Kyseľ sa pre nadšencov stala vstupnou brá-
nou na náročnejšie slovenské projekty či už na Martin-
ských holiach, Višňovom alebo v zahraničí.
Spomínate náročnejšie projekty v zahraničí. Doma 
máme málo príležitostí?
Správna otázka. Príležitosti doma sú obmedzené, lebo 
nebudujeme nič nové. Roklina Suchá Belá je v letných 
mesiacoch preplnená a my namiesto vytvorenia no-
vých atrakcií pre návštevníkov zabezpečujeme sema-
fory. Podľa môjho názoru je potrebné využiť už pár ro-
kov poskytnutú možnosť a to oživiť Letanovský mlyn, 
kde príroda vysoko nad riekou Hornád v svahoch Ihrí-
ka vymodelovala vysoké vápencové bralá s krasovými 
útvarmi vo forme tunelov a lievikov. Jedným z nich je 
aj Gackova diera, ktorá bola vytvorená krasovými pro-
cesmi vody v svetlých vápencoch. Jej hĺbka je 24 m 
a jej dolný vchod vyúsťuje v stene kaňonu. Tu si viem 
živo predstaviť vzdušné mosty ferratového typu, ktoré 
by pre odvážlivcov a adrenalínových športovcov spá-
jali nielen brehy rieky Hornád, ale poskytli by im zaují-
mavé zážitky, ktoré nikde inde na Slovensku návštev-
ník nenájde (tu je otázne, kedy nás v tomto predbehne 
Liptov). Schválne hovorím na Slovensku, lebo v  za-
hraničí, kam smeruje aj množstvo našich turistov, sú 
podobné technicky náročné prechody samozrejmos-
ťou. Pri riešení veľkých vecí je potrebný nielen kopec 
nápadov, ale aj kopec práce, vzájomného pochopenia 
a odvahy pre realizáciu. Očakávam preto, že najbliž-
šie obdobie dokážeme s vedením Národného parku 
Slovenský raj spoločnými silami, tak ako naši otcovia 
a  praotcovia, jednak zachovať krásy nášho regiónu 
a zároveň ho rozumne rozvíjať.

Rozhovor s Ing. Pavlom Bečarikom, 
prednostom Okresného úradu Spišská Nová Ves
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ĎALŠÍ ÚSPECH CHORUS IGLOVIA 
Speváci Chorus Iglovia dosiahli ďalší vynikajúci úspech. Na krajskej prehliadke 
speváckych zborov v Michalovciach získali zlaté pásmo a ako jediný zbor z Košického 
kraja budú reprezentovať nielen kraj, ale i mesto Spišská Nová Ves na celoslovenskej 
prehliadke speváckych zborov.

V minulosti boli súťažné prehliadky speváckych zborov bežné a nazývalo sa to „kategorizácia“ zborov. V sú-
časnosti sa začína na túto tradíciu nadväzovať a v októbri 2017 je plánovaný už 3. ročník celoslovenskej 
prehliadky speváckych zborov VIVA IL CANTO 2017, ktorá bude v dňoch 21. – 22. 10. 2017 v Spišskej 
Novej Vsi a v Smižanoch (viac info na str. 19 v programe SOS). Na ňu sa mohli kvalifikovať maximálne 3 
zbory z každého kraja na Slovensku. Prehliadka zborov Košického kraja sa uskutočnila v sobotu 16. 9. 2017 
v Michalovciach. Speváci miešaného speváckeho zboru Chorus Iglovia na nej obstáli vynikajúco, pretože sa 
umiestnili v zlatom pásme a ako jediný 
zbor dostali od odbornej poroty „cer-
tifikát“ zúčastniť sa na celoslovenskej 
prehliadke speváckych zborov.
Vystúpenie Chorus Iglovia v Michalov-
ciach zhodnotila dirigentka zboru Mar‑
ta Nováková: „Zodpovedne sme sa na 
túto súťažnú prehliadku pripravovali už 
od začiatku roka. Mali sme malú dušič‑
ku, pretože sme spievali pred odbornou 
porotou. Zvolili sme si náročný reper‑
toár. Zaspievali sme spolu 7 skladieb 
a  splnili sme všetky podmienky, ktoré 
Národné osvetové centrum určilo.“

Text: Igor Murko, foto: František Kafka
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YNeďaleká obec Spišské Tomášovce oslávila 
800 rokov od svoje prvej písomnej zmienky. Má 
1980 obyvateľov, približne 600 domov a veľa mla-
dých rodín. Pri tejto príležitosti vydali monografiu 
Spišské Tomášovce a slávnostnú omšu celebroval 
sídelný biskup Spišskej rímsko-katolíckej diecézy 
Mons. Štefan Sečka.

Pri príležitosti 60. výročia založenia poľnohos‑
podárskeho družstva Čingov sa v  Smižanoch 
uskutočnila, za účasti významných hostí, slávnost-
ná akadémia s bohatým kultúrnym programom.

V Madaras parku sa uskutočnila Letná slávnosť 
Embraco Slovakia. Zuzana Smatanová, kapela 
Sám sebou alebo detské atrakcie boli lákadlom 
pre rodiny zamestnancov najväčšieho zamestná-
vateľa na strednom Spiši.

Predstavitelia Komisie pre štadióny a  ihriská 
Slovenského futbalového zväzu schválili po-
čas svojej návštevy v Spišskej Novej Vsi štadión 
a  hraciu plochu ako spôsobilé pre odohratie 
stretnutí II. futbalovej ligy v  ďalšom priebehu 
súťažného ročníka 2017/2018. K tejto skutočnosti 
prispela okrem doloženia potrebných administra-
tívnych formalít zo strany FK vo veľkej miere usku-
točnená rekonštrukcia priestorov kabín a výmena 
brán na hlavnej hracej ploche. Prísne pravidlá kvôli 
ktorým naši futbalisti museli odohrať svoje úvod-
né stretnutia v  tejto sezóne na ihriskách súperov 
sa podarilo zrealizovať za pomoci Mesta Spišská 
Nová Ves a  Správy telovýchovných zariadení. 
V najbližšom období by sa mala rozbehnúť celková 
rekonštrukcia nášho futbalového stánku z  pros-
triedkov SFZ v sume 750 000 € a dotácie mesta vo 
výške 500 000 €.

Novoveská Spojená škola na Ul. J. Fabiniho 3 
prešla počas leta výraznou zmenou. Žiaci tak na 
začiatku školského roka zasadli do nielen esteticky 
vynovenej, ale aj energeticky úspornejšej budovy. 
Škola sa zapojila do výzvy Ministerstva životného 
prostredia Slovenskej republiky v  rámci Operač-
ného programu Kvalita životného prostredia na 
Zníženie energetickej náročnosti verejných budov 
a stala sa úspešným prijímateľom finančných pro-
striedkov v celkovej výške 476 124,57 €. Zateplením 
obvodového a  strešného plášťa, rekonštrukciou 
vykurovacieho systému, výmenou okien, montážou 
fotovoltických i solárnych panelov a všetkými elek-
troinštalačnými prácami v  škole sa znížia náklady 
na energie až do výšky 70 percent.

Železničná spoločnosť Slovensko (ZSSK) vy‑
pravila v piatok 15. septembra o 13.10 h špeciálny 
vlak z Košíc do francúzskeho pútnického mes‑
ta Lurdy. Púť pre telesne postihnutých a chorých 
občanov organizovalo združenie Rodina nepo-
škvrnenej. Vlak prešiel dohromady viac ako 5 000 
kilometrov. Z  Košíc jeho trasa viedla cez Kysak, 
Spišskú Novú Ves, Poprad, Ružomberok, Mar-
tin, Žilinu, Trenčín, Piešťany, Trnavu do Bratislavy. 
V hlavnom meste udelí žilinský biskup Tomáš Gális 
všetkým pútnikom požehnanie na cestu. Vlak ďalej 
putoval cez Buchs a Ženevu až do Lúrd. Pútnici sa 
vrátili spiatočným vlakom po rovnakej trase v pia-
tok 22. septembra. ZSSK zabezpečila dopravu pre 
takmer 600 veriacich, medzi ktorými sa nachádzajú 
aj ľudia na invalidných vozíkoch. Vypravených bolo 
dovedna 13 ležadlových vozňov. Lurdy sú medzi-
národným pútnickým miestom od roku 1948, pri-
čom každý rok mesto navštívi viac ako päť miliónov 
pútnikov. Prvá vlaková pút sa uskutočnila už v roku 
1990 a  odvtedy sa pravidelne opakuje v  dvojroč-
nom intervale.

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov 
na Slovensku v Spišskej Novej Vsi

pozýva svojich členov na tieto aktivity
4. 10. (streda)

Turistická vychádzka Liptovský Mikuláš
Pietne miesto Háj - Nicovô
Odchod rýchlikom o 7.05 h

11. 10. (streda)
Turistická vychádzka Čingov ‑ Tomášovský výhľad

MHD č. 4 z AS o 7.58 h
18. 10. (streda)

Turistická vychádzka Jalovec ‑ Bobrovecká vápenica
Rýchlik o 7.05 h do Liptovského Mikuláša.

20. 10. (piatok)
Spoločenské posedenie pri príležitosti 

Mesiaca úcty k starším
Reštaurácia Tatra o 16.00 h, poplatok 12 € 

(prípitok, večera, zákusok, káva).  
Pre dobrú náladu a do tanca hrá skupina TRIO Majorán.
Zmena: Služba bude každý štvrtok od 9.00 do 11.00 h.

Klub Dôchodcov Lipa,  
Fabiniho 7,  

Spišská Nová Ves

6. 10. 2017
Turistická vychádzka ‑ Odorica  

Odchod z aut. stanice 9.30 h,  
smer Levoča.

13. 10. 2017
Stretnutie v klube  

pri príležitosti  
Mesiaca úcty k starším 

Prihlásiť sa do 9. 10. 2017.

18. 10. 2017
Prehliadka Múzea Spiša

Stretnutie pred budovou o 10.00 h

27. 10. 2017
Varenie a ochutnávka  

múčnych jedál

UPOZORNENIE NA PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY
V zmysle ustanovenia zákona č. 251/2012 Z. z. o energetike oznamujeme,  
že pre uvedené odberné miesta bude prerušená distribúcia elektriny z dôvodu  
plánovaných prác na zariadení nízkeho / vysokého napätia v termínoch:

5. 10. 2017 / 7.10 ‑ 14.30
6. 10. 2017 / 7.10 ‑ 15.30
Duklianska: od č. d. 1 po 18, 3 A, 1816, 2570; Hviezdoslavova: č. d. 37, od č. d. 39 po 51;  
Chrapčiakova: č. d. 26, 28, od č. d. 30 po 39, 2366; J. Fabíniho: č. d. 17, 18, 19;
Krížová: od č. d. 1 po 8; Odborárov: č. d. 8, 12, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35; Sládkovičova: č. d. 13;
Starosaská: nepárne od č. d. 1 po 19; Vajanského: č. d. 19, 21, od č. d. 23 po 39, 41, 47
17. 10. / 8.30 ‑ 15.30
za židovským cintorínom: č. d. 11, 18, 31, 82, 89, 92, 110, 133, 153, 158, 169, 172, 244, 295, 300, 306, 
1950, 1953, 5954, garáže pri židovskom cintoríne
Nakoľko v čase uzávierky Informátora boli zverejnené len vyššie uvedené termíny prerušenia dis‑
tribúcie elektriny, upozorňujeme, že aktuálne informácie týkajúce sa ďalšieho plánovaného preruše-
nia distribúcie elektriny nájdete na webovom sídle spoločnosti VSD, a. s.: www.vsds.sk/edso/domov/
aplikacie/ostatne/planovane-odstavky
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Študenti Slovenskej technickej univerzity 
9. 9. 2017 vypustili na letisku experimentálny mo-
dul. Do výšky 30 až 45 kilometrov vyniesol sondu 
meteorologický balón. Počas letu zaznamenáva-
la sonda údaje o  teplote, tlaku, radiácii a  ozóne. 
Naposledy uskutočnili podobný let v Spišskej No-
vej Vsi študenti Bratislavskej univerzity spoločne 
so Slovenskou asociáciou pre vesmírne aktivity 
v máji minulého roku.

Súťaž o  NAJ mesto Slovenska, ktorú vyhlásil 
internetový portál Slovakregion, odštartovala  
1. apríla a potrvá do 31. októbra. Minulý rok sme sa 
mohli popýšiť víťazstvom. V priebežnom rebríčku 
zhruba mesiac a  pol pred koncom súťaže sa zo 
140 miest zatiaľ najviac darí Bardejovu, ktorý sa 
nachádza na prvom mieste, Spišská Nová Ves sa 
aktuálne nachádza na 2. priečke a priebežnú top 
trojku spomínaného rebríčka momentálne uzatvá-
ra mesto Púchov.

Program európskej výmeny skúseností, poznat-
kov, ako aj jazykovej prípravy formou vzájom-
ných výmenných pobytov žiakov a  ich pedagó-
gov Erasmus+ získala po prvýkrát aj ZŠ Ing. O. 
Kožucha. Spolu s  partnermi z  Talianska, Poľska 
a  Španielska bude v  nasledujúcich troch rokoch 
rozvíjať a vzájomne si vymieňať skúsenosti a dob-
ré nápady týkajúce sa predovšetkým rozvoja čita-
teľskej gramotnosti žiakov. Výsledkom projektu po 
vzájomných návštevách a pracovných stretnutiach 
budú o. i. metodické materiály pre učiteľov, zbierky 
najzaujímavejších povestí z jednotlivých krajín, ako 
aj nacvičené divadelné predstavenia.

Aj v  tomto roku Spišské osvetové stredisko 
vyhlásilo po druhýkrát výtvarnú súťaž pod ná-
zvom Umenie v parku. Súťaž, do ktorej sa mohli 
prihlásiť neprofesionálni výtvarníci a  fotografi 
a  všetci nadšenci umenia od 15 rokov, zahŕňala 
dve kategórie Výtvarné umenie a  Fotografiu. 
V  kategórii Výtvarné umenie bolo úlohou súťa-
žiacich vytvoriť dielo na tému „Svet okolo nás“ 
prostredníctvom výtvarných disciplín: kresba, 
grafika, maľba či kombinovaná technika. Téma fo-
tografov bola „Street photo“. Vernisáž k výstave 
sa konala 20. júla 2017 o 18.00 hod. v parku pri 
fontáne pred Evanjelickým kostolom a  samotná 
výstava trvala do 10. septembra 2017. Celkovo 
sa do súťaže prihlásilo 45 autorov so 142 dielami. 
Uspieť sa podarilo aj výtvarníkom ZUŠ: Adriane 
Pacanovskej, Andrei Kanóczovej, Karolíne 
Gavroňovej, Nikole Kolačkovskej, Matúšovi 
Novákovi, Alexandre Dutkovej a Anne Paličko‑
vej z  tried Mgr.  Evy Bavalovej, Mgr.  Jany Na‑
hálkovej, Mgr. art. Jany Ceterovej a Mgr. Ivana 
Bobulu.

Ďalším veľkým úspechom výtvarníkov ZUŠ 
bolo umiestnenie v 5. ročníku medzinárodnej sú-
ťaže s názvom „AUTONOMES INCONSCIENTE/
SLOBODNÉ PODVEDOMIE“. Vo veľkej konku-
rencii, ktorá zahŕňala približne 800 výtvarných 
prác sa podarilo uspieť žiakovi Petrovi Starkovi 
z  triedy Mgr.  art. Jany Ceterovej, ktorý získal 
čestné uznanie za svoju animáciu vytvorenú v PC-
-grafike.

O zvolenie do 57-členného Zastupiteľstva Košického 
samosprávneho kraja sa uchádza 469 kandidátov. Je 
to o 66 záujemcov viac ako vo voľbách v roku 2013. 
Vo volebnom obvode Spišská Nová Ves je na sedem 
poslaneckých kresiel 39 kandidátov. Voľby do VÚC 
sa uskutočnia v sobotu 4. novembra.

B
LE

S
K

O
VK

Y LISTÁREŇ
Milí Spišskonovovešťania, táto rubrika poskytuje priestor pre vaše listy, resp. otázky, 
pripomienky, podnety, a samozrejme, aj odpovede na ne od kompetentných.

Milí obyvatelia Slovenska! Keďže všetci žijeme na 
jednej planéte, a tá sa volá Zem, malo by nám všet‑
kým záležať na prostredí, v ktorom žijeme… Málo‑
kto sa zrejme zamýšľa, čo sa stane s ľuďmi po nás. 
Keď sa prechádzam popri Hornáde a vidím, koľko 
je tam odpadkov, je mi do plaču. Samozrejme, aj ja 
robím chyby. Nehovorím, že nie, ale vždy si najprv 
rozmyslím, či vyhodím papierik na zem alebo záj‑
dem o pol metra ďalej a vyhodím ho do koša. Ale 
fľaše pohádzané kade ‑ tade, to nie je sranda! Keď 
budeme naďalej takto znečisťovať prostredie, tak 
o niekoľko rokov budeme mať 0 percent kyslíka, 0 
percent stromov a 0 percent ľudí! Ak chcete žiť ešte 
veľa rokov, mať ešte veľa detí a  tešiť sa z prírody, 
učte svoje i ďalšie generácie čistote a úcte k prírode 
a k úcte ku každému živému organizmu. Ak vám na 
tom naozaj veľmi záleží, neodhadzujte odpadky na 
zem a nenechávajte za sebou porozhadzované veci 
mysliac si, že to niekto po vás pozbiera. Ďakujeme za 
pochopenie, majme radi prírodu!

Laura Veisenpacherová,  
žiačka 4. ročníka ZŠ Nad Medzou

Opakovane, zrejme z  dôvodu byrokracie, sa obra‑
ciam na vás s  otázkou o  realizáciu jednosmernej 
dopravy na Chrapčiakovej ulici kvôli nebezpeč‑
nému vjazdu z hlavnej cesty a kvôli parkovaniu náv‑
števníkov polikliniky. Osadiť šesť dopravných zna‑
čiek nemôže byť tak náročné ako to vyzerá.

Ladislav, 3. 7. 2017

POZOR ZJEDNOSMERNENIE  
ULÍC CHRAPČIAKOVA  
A VAJANSKÉHO
22.  6.  2017 bolo mestu Spišská Nová Ves doru-
čené rozhodnutie o  určení dopravného značenia 
z  OÚ CDaPK, nakoľko je potrebná zmena zvislé-
ho aj vodorovného značenia aj na komunikácii na 
Duklianskej ulici, čiže nejde len o samotnú Chrap-
čiakovu, ale aj o  Vajanského ul. Komunikácia na 
Duklianskej ulici je v správe KSK. Tomu samozrej-
me predchádzalo spracovanie  projektu, vybave-
nie všetkých  vyjadrení až po povolenie. Z  Vášho 
pohľadu sú všetky tieto povinné kroky byrokratic-
kou záležitosťou, no pre mesto Spišská Nová Ves 
sú povinnosťou. Následne boli objednané a  osa-
dené  dopravné značky a  odfrézovanie vodorov-
ného značenia a  jeho zmena  na Duklianskej ulici. 
11. 9. 2017 došlo k zmene dopravného značenia 
‑  zjednosmerneniu  ulíc Chrapčiakova a  Vajan‑
ského v časti medzi ulicami Duklianska - Nad Me-
dzou. Po Chrapčiakovej ul. je možné jazdiť v smere 
od ul. Nad Medzou k  Duklianskej ul. a  po Va‑
janského ul. je to v  opačnom smere ‑ teda od 
Duklianskej ul. k ul. Nad Medzou. Dôvodom bolo 
zabezpečiť plynulosť cestnej premávky v tejto loka-
lite najmä kvôli zaparkovaným vozidlám.

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

Rozpis pohotovostných služieb lekární v okrese Spišská Nová Ves

1. 10. 2017 Lekáren TESCO, Medza 15, Spišská Nová Ves 8.00 - 20.00
2. – 15. 10. 2017 Lekáren Dr. MAX, OC Kaufland, Duklianska 19, Spišská Nová Ves 8.00 - 20.00
16. – 22. 10. 2017 Lekáren TESCO, Medza 15, Spišská Nová Ves 8.00 - 20.00
23. – 29. 10. 2017 Lekáren Dr. MAX, OC Kaufland, Duklianska 19, Spišská Nová Ves 8.00 - 20.00
30. – 31. 10. 2017 Lekáren Dr. MAX, Mlynská 2047/39, Spišská Nová Ves 8.00 - 20.00

Oznamujeme chovateľom psov a mačiek,  
že hromadné očkovanie uvedených zvierat 

proti besnote sa uskutoční v nasledovných termínoch:
* 6. 10. 2017 od 8.00 do 16.00 h  

vo Veterinárnej nemocnici Spišská Nová Ves,  
Duklianska 46 (pred sídliskom Západ I).

* 7. 10. 2017 od 8.00 do 10.00 h  
v Novoveskej Hute pred krčmou.

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

Upozorňujeme chovateľov, že očkovanie proti besnote,  
nakoľko sa jedná o nebezpečnú nákazu so smrteľným 
 priebehom, je povinné. Nesplnením si tejto povinnosti  

sa vystavujú riziku postihu.
T.: 053/446 26 23, 0905 506 126.

Tak ide svetom krása,  
do každej dlane sadne,  
na slepú babu hrá sa  

a tak sa do snov vkradne…  
(Ctibor Štítnický)

Miestny odbor  
Matice slovenskej,  
Spišská knižnica,  
DS Hviezdoslav  
a Gymnázium,  
Školská ulica

pozývajú na stretnutie  
s poéziou

CTIBORA ŠTÍTNICKÉHO

16. 10. 2017 o 15.30 h 
v Dome MS, Zimná ul. 68

Pri príležitosti 95. výročia  
narodenia autora 

realizované s finančnou  
podporou mesta  

Spišská Nová Ves.
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PREDSTAVUJEME STREDNÉ ŠKOLY

GYMNÁZIUM ŠKOLSKÁ 7
Pán riaditeľ, koľko tried sa otvorilo v školskom 
roku 2017/2018 a koľko žiakov navštevuje školu?
Otvorili sme 18 tried, školu navštevuje 483 žiakov.
Koľko učiteľov tvorí pedagogický zbor a koľko je 
nepedagogických zamestnancov?
Pedagogický zbor tvorí 46 učiteľov, z toho šiesti sú 
externí zamestnanci. Nepedagogických zamestnan-
cov je 18.
Predstavte nám školu, čím sa líši od iných?
Budova školy prešla rozsiahlou modernizáciou. 
Na prízemí sa nachádzajú zrekonštruované triedy 
a odborné učebne vybavené interaktívnymi tabuľa-
mi a  počítačmi. Realizujeme rekonštrukciu učební 
na poschodí  – všetkých tried a odborných učební 
chémie a  fyziky. Vytvoria sa klubové priestory pre 
študentskú radu. Priestory školy tvorí okrem krásnej 
historickej budovy aj športový areál, environmentál-
na učebňa a oddychová zóna v záhrade školy.
Aké priority má škola, aký typ štúdia ponúka?
Naše gymnázium poskytuje kvalitné vzdelanie a prí-
pravné štúdium na rôzne typy vysokých škôl v Slo-
venskej republike i v zahraničí. Gymnázium ponúka 
štúdium v  odbore 79 02 J gymnázium (4-ročné 
štúdium), a to všeobecnovzdelávacie triedy a triedy 
so zameraním na inžiniersku techniku, telesnú vý‑
chovu a cudzie jazyky. Pozornosť školy sa obracia 
aj na prípravu na štúdium na vysokých školách tech-
nického zamerania. Škola spolupracuje s Technickou 
univerzitou v Košiciach, s Prírodovedeckou fakultou 
UPJŠ v Košiciach, s Univerzitou M. Bela v Banskej 
Bystrici, STU v Bratislave, s Univerzitou Komenského 
v Bratislave, s Lekárskou fakultou UK v Prahe a s ďal-
šími univerzitami na Slovensku i v zahraničí.
Ktoré záujmové oblasti škola podporuje? O kto‑
ré majú študenti najväčší záujem?
Škola ponúka viac ako 20 rôznych záujmových 
krúžkov. Najväčší záujem je o športové krúžky, krúž-
ky anglického jazyka, chémie, biológie a informatiky.
Aká je spolupráca s  inými školami, prípadne aj 
v zahraničí?
Spolupracujeme s  partnerskými školami v  Starom 
Saczi (Poľsko), v Kisújszállási (Maďarsko), v Havlíč-
kovom Brode (Česká republika) a  v  Clausthall-
-Zellerfelde (Nemecko). V  spolupráci so školami 
v Havlíčkovom Brode a v Clausthall-Zellerfelde or-
ganizujeme každý rok týždenné výmenné pobyty 
študentov v  rodinách. Škola sa aktívne zapája do 
projektov z rôznych oblastí. Tie najvýznamnejšie sú:
Dvojročný medzinárodný projekt Way To Go ‑ 
Paths Of Your life v rámci Erasmus+ (2015-2017). 
Spolu vycestovalo 18 študentov a 11 vyučujúcich. 
Študenti sa zamýšľali ako ich ovplyvňuje kultúra, 
tradície, záujmy či vzdelanie, naučili sa používať 
nové IT aplikácie, vyučujúci sa zoznámili s novými 
metódami a prístupmi vo výučbe.
Projekt Euroscola:
Jeho cieľom bolo rozšíriť povedomie mládeže o fun-
govaní Európskej únie. Nosnými témami bola otázka 
utečencov, hospodárske dohody a plánované pred-
sedníctvo Slovenska v Európskom parlamente. Tím 
študentov nášho gymnázia uspel a v októbri 2016 
sa za odmenu zúčastnil pracovného dňa v EU par-
lamente v Štrasburgu, kde mal náš študent B. Pen-
cák možnosť priamo v pléne sa vyjadriť k aktuálnym 
spoločensko-politickým témam.
Projekt Stratení susedia  – Pocta detským obe‑
tiam holokaustu:
Cieľom projektu je predchádzať antisemitizmu, ex-
trémizmu a xenofóbii, rozširovať vedomosti o feno-
méne 20. storočia, akým boli holokaust a koncen-
tračné tábory.
Projekt Rady Európy Kompetencie pre demokra‑
tickú kultúru:

Na tomto projekte participovalo 10 pedagógov a 15 
študentov. Blok pre pedagógov bol zameraný na te-
óriu a prax realizácie kompetencií pre demokratickú 
kultúru, vzdelávacie a metodické materiály. V bloku 
pre žiakov bol workshop s filmovým profesionálom, 
príprava videa s názvom Demokracia na našej ško-
le, následné zapojenie sa do súťaže, do ktorej žiaci 
pripravili video na danú tému a zapojili sa do súťaže, 
ktorú vyhrali.
Projekt Deň pre moju školu:
V  rámci projektu sme spopularizovali Deň Zeme 
a študenti sa aktívne zapojili do skrášľovania škol-
ského prostredia. Projekt prebieha nepretržite.
Projekt Mladí reportéri pre životné prostredie:
V rámci medzinárodného projektu prebieha kampaň 
LITTER LESS zameraná na minimalizáciu odpadu. 
Študenti získali cenné informácie o tom, ako urobiť 
dobrú reportáž či fotografiu. Vytvorené fotografie 
a reportáže sme poslali do národného kola súťaže 
Mladých reportérov pre životné prostredie. V  ka-
tegóriách ENVIRO a LITTER LESS ocenila porota aj 
príspevky našich študentov.
Projekt Recyklohry:
V škole celoročne prebieha zber elektroodpadu a po-
užitých batérií, ktorý je následne odvážaný firmou 
Asekol, za čo škola získava body, ktoré môže vyme-
niť za ponúkané produkty. Študenti vyrábali aj kŕmidlá 
pre vtáčiky z rôznych odpadových materiálov.
Enviromentálna učebňa:
Zámerom projektu je využitie školskej záhrady ako 
funkčného a  harmonického miesta slúžiaceho na 
výchovu, vzdelávanie a relax. Jeho súčasťou bude 
vytvorenie ekologickej plochy v okolí samotnej en-
vironmentálnej učebne, kde budú vysádzané rôzne 
druhy drevín, bylinná špirála a nainštalované infor-
mačné tabule.
Projekt Zelená stromom:
Jeho cieľom je výsadba a distribúcia 1 000 drevín do 
okolia našich domovov. Partnermi projektu sú spol. 
Solitéra a TU Zvolen.
Projekt IT Akadémia – vzdelávanie pre 21. storočie:
Spolu s  IT Asociáciou Slovenska (ITAS), IT Valley 
a  Slovenskou informatickou spoločnosťou vytvá-
rajú IT Akadémiu ako platformu pre vybudovanie 
moderného a  tvorivého vzdelávacieho prostredia, 
ktoré umožní dlhodobo vychovávať kvalifikovaných 
odborníkov pre široké portfólio pracovných príleži-
tosti v IT sektore. Škola bude po prvýkrát vybavená 
IT ScienceLaboratóriom.

Okrem uvedených projektov žiaci vypracovali 
množstvo malých projektov v rámci SOČ a vyučo-
vacích hodín. Zúčastnili sa viacerých poznávacích 
exkurzií, besied, prednášok a  predstavení. Naši 
študenti sa zapojili aj do matematických projektov 
Klokan,  Pangea, Pišqworky a  Náboj, Matboj 
v  ktorých získali viacero úspešných umiestnení. 
V  rámci celoslovenského projektu Víkend otvore-

ných parkov a záhrad sme na Židovskom cintoríne 
zorganizovali Deň otvorených dverí. Naši študenti sa 
zúčastnili Medzinárodného chemického worksho-
pu, ktorý organizuje naša partnerská škola Robert-
-Koch-Schule a  Technická univerzita v  Clausthal-
-Zellerfelde v Nemecku.
Funguje v škole študentská rada, školský časo‑
pis, školský klub či knižnica?
Škola má študentskú radu, ktorá zastupuje študen-
tov školy, pravidelne zasadá a predkladá požiadav-
ky vedeniu školy, rieši aktuálne problémy a pripra-
vuje študentské akcie. Študentom je k dispozícii aj 
žiacka školská knižnica, školský klub a prvý interne-
tový časopis v anglickom jazyku časopis Orindžik. 
Finančne projekt podporila nadácia Slovak Telekom 
a možno ho nájsť na webovej stránke našej školy.

Vymenujte úspechy školy, na ktoré ste ako riadi‑
teľ najviac hrdý.
Najvýznamnejšie úspechy na celoslovenskej a me-
dzinárodnej úrovni v posledných troch rokoch:
2014/2015:
Lucia Bajtošová  – úspešná riešiteľka Fyzikálnej 
olympiády v rámci Slovenska.
Paulína Rochová  – v  rámci Olympiády ľudských 
práv získala zvláštnu cenu poroty za esej, v ktorej 
propagovala neformálne vzdelávanie.
Alžbeta Gburíková  – 1. miesto v  celoslovenskom 
kole v recitačnej súťaži Vansovej Lomnička a v réto-
rickej súťaži Štúrov Zvolen.
Družstvo dievčat sa na Majstrovstvách Slovenska 
umiestnilo na 3. mieste vo volejbale a v atletike na 
1. a 2. mieste.
2015/2016:
Alžbeta Gburíková  – 2. miesto v  rétorickej súťaži 
Odkaz Alexandra Dubčeka.
Natália Smatanová  – 3. miesto v  celoslovenskom 
kole recitačnej súťaže Vansovej Lomnička.
Družstvo dievčat sa umiestnilo na Majstrovstvách 
Slovenska na 3. mieste vo volejbale a v atletike na 
4. a  5. mieste. V  basketbale chlapcov sme získali 
3. miesto.
2016/2017:
Simona Denešová a  Katarína Gburíková  – sa 
umiestnili na 4. a 5. mieste v celoštátnej súťaži Spe-
aker’s corner.
Radka Hatalová  – získala 7. miesto v  celosloven-
skom kole súťaže Čo vieš o hviezdach.
Družstvo našich žiakov sa umiestnilo na 4. mieste 
celoslovenského kola súťaže PlšQworky.
Júlia Kubalcová – 3. miesto v celoslovenskom kole 
súťaže Dilongova Trstená.
Družstvo dievčat vo volejbale sa umiestnilo na Maj-
strovstvách Slovenska na 6. mieste a v atletike na 
4. a  5. mieste. V  basketbale chlapcov sme získali 
4. miesto.

Predstavte nám plány školy do budúcna…
Chceme naďalej spolupracovať s vysokými školami 
a zabezpečiť kvalitnú prípravu študentov na vysoko-
školské štúdium a neustále sa zapájať do projektov 
nadnárodného významu s  cieľom zabezpečiť štu-
dentom realizovať sa v rôznych oblastiach ich záujmu 
a nevšednými aktivitami spestriť ich študentský život.
Po stránke technickej a materiálnej je cieľom ukon-
čiť rekonštrukciu a modernizáciu priestorov školy.
 
Kontaktné údaje:
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
Tel.: 053/442 22 59, fax: 053/429 76 39
E-mail: skola@gymsnv.sk, web: www.gymsnv.sk
Kontaktná osoba: Mgr. Jozef Kačenga,
riaditeľ školy
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KULTÚRA

Knižné
novinky

Spišskej knižnice

Centrálna budova, Letná 28

PRE DETI
Erin HUNTER: Zákon svorky. Zvieracia sága 
o  odvážnej svorke psov, kde každý pes je inej 
rasy, inej povahy, a predsa ich spája priateľstvo.
Jaroslav SEIFERT: Mamička. Básnické dielo 
nositeľa Nobelovej ceny vychádza v  slovenčine 
po prvýkrát. Je vrúcnym vyznaním lásky a  úcty 
k matke a čarovnou spomienkou na detstvo.
Lenka SIVÁKOVÁ: Rozprávky pre zvedavé 
deti. Veselá a  zároveň poučná knižka pre deti 
s 31 veršovanými príbehmi, doplnená ilustráciami 
s tematikou rodiny, domácich zvierat…

PRE DOSPELÝCH – beletria
Lone THEILS: Bez stopy. Pred rokmi sa na 
trajekte z  Kodane do Anglicka stratili bez stopy 
chovankyne detského domova. Do vyšetrovania 
dávno zabudnutého prípadu  sa púšťa novinárka 
Sandová.
L. S. HILTON: Maestra. Hlavná hrdinka Judith 
dostane všetko, čo chce, ale prekročí všetky hra‑
nice. Triler je jednou z  najdiskutovanejších kníh 
tohto roka.
Catherine BANNER: Dom na sklonku noci. 
Dom – magický a čarovný ako ostrov uprostred 
ktorého stojí, zaznamenáva príbeh lásky, vytrva‑
losti, straty a konečného víťazstva.

PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra
Miriam LENGOVÁ: Spišské remeslá, cechy 
a obchod. Kniha umožní nahliadnuť do každo‑
denného života v  spišských mestách, ktorého 
hlavnými aktérmi boli remeselníci a obchodníci.
Peter KIJABA: Kontraktor. Autor odkrýva 
tabu francúzskej Cudzineckej légie, tvrdé pod‑
mienky v nej a päťročný výcvik, ktorým prešiel.
Laura STRUTT: Pletieme na rukách a  na 
prstoch. 35 štýlových doplnkov pre váš šatník 
a domácnosť. Vytvorte si krásne prikrývky a ďalšie 
drobnosti do domácnosti.

Pobočka MIER, Šafárikovo nám. 7

PRE DETI
Deborah KESPERT: Objavitelia. Prečítajte si 
o  skutočných dobrodružstvách najodvážnejších 
výprav všetkých čias.
David WALLIAMS: Najhoršie deti na svete. 
O Uršule, ktorá stále žaluje a klame. O  Ive, ktorá 
večne vysedáva pred telkou, až vrastie do divána…

PRE DOSPELÝCH – beletria
Gill PAUL: Tajná manželka. Ruskú veľkokňaž‑
nú a anglickú novinárku spája jedno z najväčších 
tajomstiev sveta...

Výpožičné hodiny počas školského roka
Sídlo centrály, Letná 28, t. č. 053/415 03 01
po ‑ pia 8.00 ‑ 18.00 h
streda 10.00 ‑ 16.00 h
sobota 8.00 ‑ 12.00 h
Pobočka Mier, Šafárikovo nám. 7
t. č. 053/446 26 26
po ‑ pia 8.00 ‑ 18.00 h
streda 10.00 – 16.00 hod.
sobota zatvorené
mier@spisskakniznica.sk
www.spisskakniznica.sk

Herné pondelky. Počas celého dňa sa môžete prísť naučiť a zahrať 
si vlastné alebo „čajovňové“ hry. Pravidlá ktorejkoľvek hry vysvetlí 
lektor Ján Pramuk. Prvý pondelok v mesiaci vás naučí jednu z hier. 
V októbri sa môžete tešiť na kartovú hru typu Rummy Kanasta.
14. 10. (sobota) o 18.00 h ‑ Premietanie najlepších detských 
animovaných filmov. Dobrovoľné vstupné.

21. 10. (sobota) o 19.00 h ‑ Akustický koncert Juraja Hnilicu, muzikanta, textára, skladateľa, finalis-
tu ČS má talent, ktorého môžete vidieť ako hudobného hosťa na Hiraxových čítačkách. Vstupné 5 €, 
predpredaj v čajovni.
31. 10. (utorok) o 18.00 h ‑ Projekcia experimentálneho filmu Wavelength. Snímka, ktorá sa po-
važuje za míľnik v oblasti avantgardnej kinematografie a  za jeden z najlepších (a najzvláštnejších!) 
kanadských filmov vôbec. Dobrovoľné vstupné.

Letná 63
SNV
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KULTÚRA, OZNAM

Multifunkčné energetické a banícke centrum, 
Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves,

T.: 053/429 754 6, e-mail: 
dana.rosova@gmail.com

Vstupné do expozície, na výstavu:
dospelí 2,00 €, 

žiaci, študenti a dôchodcovia 1 €, deti do 6 
rokov a dôchodcovia nad 70 rokov zdarma

Akceptujeme kultúrne poukazy.
po - pi: 9.00 – 15.00 h

Prvá nedeľa v mesiaci 
od 10.00 do 17.00 h - voľný vstup

Stále výstavy
HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI

a

ZBIERKA NERASTOV
reprezentujúca viac ako 1300 kusov vzoriek 

zo Slovenska, Čiech a 23 krajín sveta
a

ODKRYTÁ KRÁSA V KAMENI 
V TVORBE TIBORA GURINA

Výstava
do 31. 10. 2017
MÚZOKOPY 

PERO, DREVO A FOTOKAZ
KO(I)NŠPIRÁCIE

Autorská výstava karikatúr,  
fotografií a drevených skulptúr  

Rudolfa Jasečka

Prednášky
17. 10. 2017 o 16.00 h

TUCET FAKTOV 
O BANÍCTVE SLOVINIEK 

Prednášajúci:  
Ing. Marián Jančura, CSc.

a
24. 10. 2017 o 16.00 h

Klub kaktusárov Spišská Nová Ves
KAKTUSY RODU EPITHELANTHA

Prednášajúci: Ing. Alois Hopák

CVIČENIE NA 
PODPORU SPRÁVNEHO 
PSYCHOMOTORICKÉHO 
VÝVOJA DIEŤATKA
Pondelky  
9.15 – 10.00 h, deti od 1 do 3 r. 
10.30 – 11.15 h, deti od 3 m do 1 r.
Prihlášku deň vopred na 
t. č. 0903 493 922
Poplatok: 3 €/dieťa

ANGLIČTINA PRE 
NAJMENŠÍCH
Stredy 9.00 - 10.00 h, 
pre deti od 1 do 3 r.
Soboty 10.00 - 11.00 h, 
pre deti od 3 do 6 r.
Prihlášku: min. deň vopred 
t. č. 0948 550 547
Poplatok: 5 €/dieťa

ČÍTANIE ROZPRÁVOK
Streda 4. 10. o 16.30 h
Prihlášku: min. deň vopred smskou  
s uvedeným počtom detí  
na t.č. 0944 957 198
Poplatok: 3 €/dieťa (za účasti rodiča)

STRETNUTIE PODPORNEJ 
SKUPINY DOJČIACICH 
MATIEK A TEHULIEK
Piatok 6. 10. , 20. 10. a 3. 11. o 9.00 h
Prihlášku: najneskôr deň vopred na t. 
č. 0903 740 739 formou sms.
Poplatok: 3 €/os.

PREDNÁŠKA NAJMÄ PRE 
TEHUĽKY O PÔRODE 
S DULOU MGR. Ľ. 
LAPŠANSKOU

Streda 18. 10. o 16.30 h
Prihlášku: potvrdiť do 17. 10.  
na t. č. 0903 740 739
Poplatok: 10 €/tehuľka

TVORIVÉ DIELNE
Pondelky 9. a 16. 10. o 17.00 h
Prihlášku: min. deň vopred  
na t. č. 0908 269 914 
Poplatok: 4 €/dieťa

OBJAVUJEME RÚČKAMI
Pondelky 2. a 23. 10. o 16.00 h, 
určené pre deti do 3 r.
Prihlášku: min. deň vopred  
na t. č. 0948 550 547 
Poplatok: 4 €/dieťa

KURZ NOSENIA DETÍ A 
VIAZANIA BABYŠATIEK I 
(ZÁKLADNÝ)
Streda 3. 10. o 15.30 h 
Prihlášku na t. č. 0948 480 510, 
barbora.vajova@gmail.com
Poplatok: 12 €/rodina

KURZ ZDRAVÉ 
PREBAĽOVANIE
Streda 10. 10. o 15.00 h 
Ako na moderné látkové plienky, 
ako zostaviť výbavičku a odučiť 
od nočníka. Bližšie info a 
prihlášku: na t. č. 0948 480 510, 
barbora.vajova@gmail.com 
Poplatok: 6 €/osoba

MEDZINÁRODNÝ TÝŽDEŇ 
NOSENIA DETÍ 2017
SPRIEVOD NOSIACICH  
RODIČOV MESTOM

Pondelok 2. 10. 2017 o 10.00 h
Miesto stretnutia: pred Levočskou 
bránou (Múzeum Spiša)
Pozývame všetky nosiace 
mamičky a oteckov i priaznivcov 
zdravého nosenia detí na spoločný 
sprievod námestím nášho mesta, 
ktorý zakončíme spoločným 
fotografovaním.
Bližsie info: Mgr. Barbora Vajová ‑ t. 
č. 0948 480 510

PONUKA SLUŽIEB  
V HERNI MC DIETKA
Predaj detského a tehot. textilu
Utorky od 9.00 do 12.00 h
Štvrtky od 9.00 do 12.00 h
Poplatok za jednorazový vstup: 1,50 
€/rodina

PORADENSTVO PRI DOJČENÍ
PhDr. J. Novotná ‑ 0902 221 295,  
A. Ogurčáková ‑ 0903 740 739,  
S. Pramuková ‑ 0948 040 203

PORADENSTVO  
V NOSENÍ DETÍ
Mgr. Barbora Vajová ‑ tel. 
č. 0948 480 510 alebo 
barbora.vajova@gmail.com

DETSKÁ NARODENINOVÁ 
OSLAVA (SOBOTA, NEDEĽA)
Objednávky: 0903 493 922
Poplatok: 7 €/2 h (možnosť 
doobjednania animátorských aktivít, 
maľovanie na tvár, tvorivé dielničky)

STRÁŽENIE DETÍ
Bližšie info: 0903 493 922

PROGRAM MATERSKÉHO 
CENTRA DIETKA

w
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Prevádzka: Zdravotné stredisko - sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3

V prípade záujmu o psíka  
volajte 0905 315 070 

(ak zamestnanec útulku nepracuje, 
číslo je nedostupné,  

skúste preto volať viackrát) 
alebo bezplatnú linku 159.

Každý adoptovaný psík môže 
bezplatne absolvovať kurz výcviku 
v MKK Tatran - t. č. 0949 351 119.

ZVIERATKÁ 
NA ADOPCIU

RITA
Krásna ročná sučka, ktorá 
miluje prechádzky, ľudské po-
hladenie, je v prijímaní lásky 
jedinečná. Má rada venčenie.

EMKA
Ročná fenka hladkosrstého 
kríženca, váha do 8 kg, je veľmi 
pekná, nekonfliktná, znáša 
sa s ostatnými psíkmi. Bude 
vynikajúcou spoločníčkou pre 
celú rodinu.

BEJLY
Cca 3-mesačné roztomilé 
šteniatko. Veľmi rýchlo sa učí 
všetkému čo je potrebné pre 
život takého drobca v útulku. 
Hľadá ten najlepší nový 
domov.

SUZY
Táto mladučká, ani nie ročná 
fenka, nádherná, zo začiatku 
nedôverčivá, bojazlivá, ale 
potom najlepšia priateľka. Suzy 
nie je veľká, výškou po kolená.

AIDA
Milé odrastené šteniatko 
bezproblémovej povahy. Zo 
začiatku bojazlivá, ale po chvíli 
sa to mení a snaží sa zaujať. 
Znáša sa so všetkými psíkmi.

CLARK
Psík v rozprávkovom kožúšku, 
nekonfliktnej povahy k nám 
prišiel z obce Chrasť n/H. Je 
to mladý fešák, strednej veľ-
kosti, vekom niečo cez rok. 

RIKY
Riky má vek cca do 3 rokov, 
stredného vzrastu, váhou 
do 14 kg. Je veľmi pokojný, 
rozvážny a poslušný.

JURKO
Jurko nemá problém s vodít-
kom či ľudským kontaktom,  
je veľmi vďačný za všetko.

CHARLIE
5-mesačné šteniatko, hravé, 
zvedavé, roztopašné, učí sa 
chodiť na vôdzke. Veľký psík 
z neho nebude, vhodný aj do 
interiéru.
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STÁLE EXPOZÍCIE
• TERRA GOTHICA
• JOZEF HANULA
• ZÁHRADA UMENIA

AKTUÁLNE VÝSTAVY
KRIVÉ ZRKADLO
Premiéra výstavy figurálnej expresívnej maľby 
deviatich mladých výtvarníkov z východného 
Slovenska: Z. Antalová, G. Doľacká, M. Kacvinský, 
M. Kontroš, A. Macko, Ildiko Pálová, Karol Petreš, 
Richard Roháč, Michaela Thanová.

KONTAJNER SPOMIENOK
30‑ročná galéria = 30‑ročné spomienky! Projekt 
recykluje dokumentačno‑výstavnú činnosť galérie 
v šiestich „päťročniciach“ (1987 ‑ 2017).

PETER SMIK: KRABICE
Keramické krabice výtvarníka Petra Smika v Galérii 
pri Dufarte.

ZO ZBIEROK GALÉRIE / BANEROVÁ 
VÝSTAVA
Banerová výstava vybraných 19‑tich diel zo zbier‑
kového fondu galérie v Záhrade umenia
a v Galérii pri dufarte.

PROGRAMY / DIELNE  
PRE VEREJNOSŤ

20. 10. 2017 / GALERIJNÝ PIATOK
Výstavy a expozície otvorené 9.00 ‑ 19.00 h

ŽENY ON LINE 5: Papierové pletenie
16.00 ‑ 19.00
Vstupné: 3 €/os.
Výroba ručne pleteného košíka plátnovou väzbou 
z novinových papierových ruličiek.

25. 10. 2017 / GALERIJNÁ STREDA
výstavy a expozície otvorené 9.00 ‑ 19.00 h
ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ:  
ZA KRIVÝM ZRKADLOM
17.00 ‑ 19.00
Prezentácia, beseda a komentovaná prehliadka 
aktuálnej výstavy Krivé zrkadlo s vystavujúcimi 
umelcami: A. Macko, R. Roháč, M. Thanová.

27. 10. 2017 / 9.00 ‑ 12.00
METODICKÝ DEŇ PRE UČITEĽOV
Vstupné: 4 €/os.
Výtvarný workshop určený pre učiteľov výtvarnej 
výchovy z okresu SNV.

DETSKÉ PROGRAMY /  
DIELNE PRE ŠKOLY
Vstupné: 1 €/účastník, doprovod / zdarma; 
v cene ‑ prehliadka výstavy a výtvarný materiál. 
Doba trvania: cca 60 ‑ 90 min. Na tvorivú dielňu 
je potrebné sa objednať deň vopred.

2. – 31. 10. 2017 / 9.00 ‑ 16.00
PRÍBEH JEDNEJ GALÉRIE
Zahraj sa na dokumentaristu.  
Edukačný program zameraný na 30‑ročnú čin‑
nosť GUS. Hravé odkrývanie a hľadanie skrytých 
artefaktov v archívnych dokumentoch a vo vybra‑
ných umeleckých dielach zo stálych zbierok.

VESELÝ KONTAJNER
Špeciálna tvorivá dielňa pre deti MŠ a žiakov 1. 
stupňa ZŠ zameraná na tvorbu veselého papiero‑
vého kontajnera s galerijným maskotom – svišťom.

EXPRESÍVNA MAĽBA
Tvorivá dielňa realizovaná k výstave Krivé zrkadlo 
s uplatnením netradičných maliarskych postupov 
‑ maľba prstom, špachtľou a liatie farieb na pevný 
podklad. Realizované dielko sa stáva bezprostred‑
ným maliarskym záznamom emócií dieťaťa.

ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

utorok – piatok, 9.00 – 16.30, nedeľa, 11.00 – 16.00
20. 10. 2017 / GALERIJNÝ PIATOK, 9.00 – 19.00
25. 10. 2017 / GALERIJNÁ STREDA, 9.00 – 19.00
Kontakt: Zimná 46, 052 01 Spišská Nová Ves,  
tel. 053 4174 621, 0948 882 718, sekretariat@gus.sk,  
FB: Galéria umelcov Spiša, www.gus.sk

Vstupné:  
4 € v predpredaji, 
5 € v deň konania podujatia

Deti do 12 rokov 50% zľava

Predpredaj vstupeniek: 
pokladňa kina Mier, 
Šafárikovo námestie 2, 
Spišská Nová Ves

Podujatie podporil:

KONTAJNEROVÁ VÝZVA! ZDIEĽAJ SPOMIENKU :-)
30‑ročná galéria = 30‑ročné spomienky!
Podeľte sa s nami o zážitky, skúsenosti, spomienky, ktoré zdieľate s Galériou umelcov Spiša. Prines-
te alebo pošlite fotografie, dokumenty, napíšte nám alebo príďte porozprávať váš „galerijný príbeh“.
Najzaujímavejšie z nich uverejníme a odmeníme :‑)

6. 10. o 16.00 h, Banketová sála KD
TVORIVÁ DIELŇA  

Pre deti a seniorov – I. časť Keramika. 
Počet miest limitovaný na 30 osôb.

6. 10. o 18.00 h., Zasadacia miestnosť KD, VERNISÁŽ
„SILVER BELL“

Výstava výtvarných prác detí a študentov 
z európskych krajín sprístupnená od 7. do 15. 10.
8. 10. o 19.00 h., RK kostol Povýšenia sv. Kríža

XXII. medzinárodný hudobný festival  
MUSICA NOBILIS

Účinkujú: Bratislavské gitarové kvarteto
Vstupné: 2 €

13. 10. o 20.00 h., Spoločenská sála KD
DISKOTÉKA

MAFIA CORNER, DJ STEVE, DJ GABI, DJ STENLY
13. 10. o 16.00 h., Banketová sála KD

TVORIVÁ DIELŇA
Pre deti a seniorov – II. časť

Glazovanie výrobkov zo 6. 10.
15. 10. o 16.00 h, Spoločenská sála KD

OTTO WEITER & ANDREA FISCHER
Vstupné: 5 €

19. 10. o 19.00 h, Spoločenská sála KD
PREDNÁŠKA  

MUDr. MIKULÁŠA ŠTEFANA
Autor knihy: Odkaz slnečnice. Lekár duší, ktorý 

pomôže usmerniť myšlienky.
Vstupné: 2 €

21. 10. o 10.00 h, Spoločenská sála KD
III. VIVA IL CANTO

Celoštátna postupová súťaž a prehliadka 
speváckych zborov

28. 10. o 19.00 h, Kaštieľ
„KULTÚROU ZA KULTÚRNOSŤ“

Komorný koncert. Filip Halečka – violončelo, 
Dominik Bartek - klavír

Vstup voľný.
www.okcsmizany.eu.sk

DIVADLO
NA

OPÄTKOCH
uvádza

komédiu:

TO JE OHROMNÉ, MILÁČIK…
25. 10. 2017 o 19.00 h

v podkroví Domu Matice slovenskej
Zimná 68, Spišská Nová Ves

Vstupné: 3 €
rezervácie: ogurecka@gmail.com

0904 254 930
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Dom Matice slovenskej 
Zimná 68, Spišská Nová Ves

13. a 24. október o 19.00 h
RON HUTCHINSON:  

MESIAC A MAGNÓLIE
Vynikajúca komédia o zákulisí vzniku filmu 

„Odviate vetrom”. Výborné obsadenie, 
duchaplný humor, briskné dialógy, závratné 

tempo a neskutočná zábava!
Vstupné: 8 a 6 €

14. a 15. október o 19.00 h
MAREK KOTERSKI: 

NENÁVIDÍM
Uletene zábavná jazda o našej nie veľmi 

zábavnej každodennosti. Budete sa smiať, až 
budete plakať…

Vstupné: 6 €

22. a 28. október o 19.00 h
MARK O’ROWE: 

HOWIE A ROOKIE
Po 10 rokoch opäť v novom šate. Divadelný 

Trainspotting. Tarantino v zrážke s Homérom. 
Hit z Edinburghu, Londýna a New Yorku!

Vstupné: 7 a 5 €

27. október o 19.00 h
S. MALLATRATT-S. HILL: 

ŽENA V ČIERNOM
Brilantný viktoriánsky thriller. Predstavenie 

Vás doslova priklincuje k sedadlám a zaručí,  
že vám ešte dlho ostane v pamäti.

Vstupné: 8 a 6 €

Kapacita sály je len 30 miest.  
Odporúčame si rezervovať miesta vopred.

Rezervácie: 0907 908 986

DIVADLO
KONTRA

OKTÓBER 2017

XXII. MEDZINÁRODNÝ HUDOBNÝ FESTIVAL MUSICA NOBILIS
2. ‑ 8. október 2017

2. 10. 2017 (pondelok) o 18.00 h, Spišská Nová Ves, Evanjelický kostol a. v.
3. 10. 2017 (utorok) o 19.00 h, Spišská Kapitula, katedrála sv. Martina

SLOVENSKÝ KOMORNÝ ORCHESTER BOHDANA WARCHALA
EWALD DANEL umelecký vedúci / husle, VÁCLAV HUDEČEK (ČR) ‑ husle

T. Salva, J. Benda, J.-N. Leclair, P. I. Čajkovskij

4. 10. 2017 (streda) o 18.00 h, Markušovce, Letohrádok Dardanely
5. 10. 2017 (štvrtok) o 18.00 h, Poprad, Divadelná sála Domu kultúry

ĽUBICA VARGICOVÁ soprán,  
GUSTÁV BELÁČEK basbarytón, DANIEL BURANOVSKÝ klavír

G. Donizetti, W. A. Mozart, J. Haydn, S. Rachmaninov, F. Kafenda,
MI. Schneider-Trnavský, G. Verdi, Ch. Gounod, P. I. Čajkovskij

6. 10. 2017 (piatok) o 18.00 h, Kežmarok, Mariánsky kostol

OCTET SINGERS, JOZEF CHABROŇ dirigent
J. L. Bella, Š. Fajnor, M. Schneider -Trnavský

7. 10. 2017 (sobota) o 19.00 h, Spišské Vlachy, Malý katolícky kostol
8. 10. 2017 (nedeľa) o 19.00 h, Smižany, Rímsko‑katolícky kostol Povýšenia sv. Kríža

BRATISLAVSKÉ GITAROVÉ KVARTETO
de Falla, I. Zeljenka, L. Brouwer, Y. Nousis, C. Domeniconi, M. Duplesy…

4. 10. 2017 (streda) o 19.00 h, Dom kultúry Mier

JÁN ĎUROVČÍK: RICHARD III.
Slovenské divadlo tanca Bratislava

Dych vyrážajúci tanec, až šokujúce tanečné divadlo. To je strhujúco realistická multimediálna tanečná 
dráma o túžbe po moci, ľudskej vášni, pomste a smrti. Tento príbeh je prenesený do súčasného 
prostredia, kde nebudú chýbať prvky folklóru i tanečnej moderny, charakterizujúcu našu povahu 

a emócie. Iba vo vybraných mestách, pred odchodom na svetové turné.
Vstupné: 16 €

14. 10. 2017 (sobota) o 16.00 h, Dom kultúry Mier

SMEJKO a TANCULIENKA – Kuk, ani muk!
Divadlo MASKA Zvolen

Úplne nové predstavenie s najobľúbenejšími chrobáčikmi Smejkom a Tanculienkou! Dokonca príde 
aj ich kamarát motýlik Huncúlik a spoločne zahrajú nové hity z tretieho DVD Kuk, ani muk! Nebudú 
chýbať pesničky ako Motáčik Popletáčik, Sestričky farbičky, Tri prasiatka, Škaredé káčatko, Usmej 

sa, Ahoj, ahoj… ale zaspievajú aj toľko žiadaného Boxeristu, Vajce na vandrovke a Babu Jagu.
Vstupné: 8 €

PRIPRAVUJEME:
6. 11. 2017 (pondelok) o 18.00 h, Koncertná sieň Reduty

KAVIAREŇ REDUTA
Hudobný koktail PETRA STAŠÁKA

Druhé televízne nahrávanie ŠLÁGR TV. 
V programe účinkujú Karel Peterka – ČR, Frankie Zhyrnov – ČR, Mára - ČR, Dominika Kleisová,  

Štefan Skrúcaný, Marcella Molnárová, Peter Stašák & hudobná skupina P. Stašáka.
Vstupné: 15 €

8. 11. 2017 (streda) o 19.00 h, Dom kultúry Mier

ADAM ĎURICA: SPOLU TOUR 2017 – 2018
Koncert populárneho speváka.

Vstupné: 15 €, predpredaj vstupeniek: www.predpredaj.sk, MKC - Reduta

Informácie a predpredaj vstupeniek:
MKC – Reduta, 053/446 32 49, 429 92 51, MKC – Dom kultúry Mier, 053/44 287 66

TIC – Letná 49, 053/442 82 92 (predpredaj na vybané akcie )
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6. 10. (piatok) o 19.00 h premiéra VSTUPNÉ: 8 €
7. 10. (sobota) o 19.00 h II. premiéra VSTUPNÉ: 8 €
GEORGES FEYDEAU:

DÁMSKY KRAJČÍR
Francúzska situačná komédia plná komických situácií, zvratov, klamstiev…

22. 10. (nedeľa) o 10.30 h VSTUPNÉ: 3 €
HANS CHRISTIAN ANDERSEN / PETER PALIK:

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

29. 10. (nedeľa) o 16.00 h VSTUPNÉ: 3 €
MARTIN BARČÍK:

BALTAZÁR BANÁN
Rozprávková komédia s pesničkami pre deti o zelenáčovi Banánovi.

11. 10. (streda), Štúdio SNV o 19.00 h VSTUPNÉ: 3 €
PETER PALIK/JÁN JENDRICHOVSKÝ:

STOROČIE PODĽA MÁRIE
Obraz človeka a krajiny maľovaný goralským temperamentom a folklórom.

IX. ročník festivalu komorných inscenácii  
„ Divadelný Spiš 2017 “
19. 10. (štvrtok) Divadlo J. G. Tajovského ZVOLEN o 19.00 h 
BENGT AHLFORS:

ILUZIONISTI
Kúzelná komédia o svete divadelných ilúzií.
Vstupné: lóže 12 €, prízemie 10 €, balkón 8 €

20. 10. (piatok) SLOVENSKÉ DIVADLO VERTIGO, BUDAPEŠŤ o 19.00 h
ADRIANA KRÚPOVÁ:

ZOZNAMKA
Komédia o ženách, ktoré hľadajú ideálnych mužov.
Vstupné: lóže 12 €, prízemie 10 €, balkón 8 €

21. 10. (sobota) SLOVENSKĚ KOMORNÉ DIVADLO, MARTIN o 19.00 h
NIKOLAJ VASILIEVIČ GOGOĽ:

HRÁČI
Marián Geišberg v skvelej komédii o ľudských charakteroch. 
Vstupné: lóže 12 €, prízemie 10 €, balkón 8 €

22. 10. (nedeľa) ŠTÁNE DIVADLO, KOŠICE o 19.00 h
ELAINE MURPHY:

MOJE BABY od 18 rokov
Tri skvelé herečky v slovenskej premiére najlepšej írskej komédie.
Vstupné: lóže 12 €, prízemie 10 €, balkón 8 €

23. 10. (pondelok) DIVADLO ANDREJA BAGARA, NITRA o 19.00 h
MIKA MYLLYAHO:

PANIKÁRI
Komédia o mužoch na pokraji nervového zrútenia s pesničkami.
Vstupné: lóže 12 €, prízemie 10 €, balkón 8 €

24. 10. (utorok) DIVADLO JÁNA PALÁRIKA, TRNAVA o 19.00 h
CARLO GOLDONI:

SLUHA DVOCH PÁNOV
Peter Trník v najznámejšej komédii majstra Goldoniho.
Vstupné: lóže 12 €, prízemie 10 €, balkón 8 €

25. 10. (streda) SPIŠSKÉ DIVADLO, SP. NOVÁ VES o 19.00 h
GEORGES FEYDEAU:

DÁMSKY KRAJČÍR
Francúzska bulvárna komédia tak ako má byť.
Vstupné: 8 €

Skupinové objednávky, alebo rezervácie  
na tel. čísle 053/4173 275, 4173 271, 0903 613 259,  
e-mailom: prevadzka@spisskedivadlo.sk, prevadzkasd@gmail.com,  
web: www.spisskedivadlo.sk

rokov profesionálneho divadla 
v Spišskej Novej Vsi

OBDOBIE SÚBORU PRE DETI A MLÁDEŽ DJZ V PREŠOVE, 
POBOČNÁ SCÉNA SPIŠSKÁ NOVÁ VES
(Tretia časť)

V poslednej sezóne existencie súboru DaM (1990 – 1991) boli uvedené dve 
rozprávky. Stromček v réžii Ľ. Midriaka a osvedčený detský rozprávkový hit 
„Tri prasiatka a  vlk“, réžia Š. Labanc. Obidve inscenácie boli po umelec-
kej stránke na úrovni štandardnej produkcie. Hru o prekliatí moci, ktorá sa 
bezohľadne podriaďuje, využíva a zneužíva posvätné ideály slobody a cti J. 
Anouilha „Becket alebo Božia česť“ na javisku spišskonovoveskej Reduty 
realizoval M. Košický. Mimoriadnym vkladom do inscenácie prispel hosťu-
júci dramaturg SND Anton Kret, ktorý primäl Košického k dôslednej analýze 
textu a pochopeniu jeho významov. To sa odrazilo v samotnom scénickom 
diele. Zaskvel sa Jozef Friňák (Tomáš Becket), Štefan Labanc v trojúlohe bis-
kupa z Yorku, baróna a francúzskeho kráľa Ľudovíta. Prekvapil aj Viliam Roz-
boril. Spolupráca režiséra Košického s Antonom Kretom priniesla na javisko 
kvalitné divadelné dielo.
Experimentovanie na poli hudobného divadla a kladný vzťah režiséra Ko-
šického k  tomuto žánru bolo motívom k uvedeniu operety pre činohercov 
Hacksovej úpravy Offenbachovej Krásnej Heleny. Cieľom bolo pobaviť di-
váka a priviesť ho späť do divadla v období masívneho odlivu na začiatku  
90. rokov. Splnila tento cieľ, ale ničím výnimočným nezaujala.
Mladý režisér prešovskej činohry Ivan Holub ako svoj profesionálny debut re-
alizoval hru P. A. Bréala „Kucapaca“. Autor na pozadí Francúzskej revolúcie 
zobrazuje ľudskú malosť a hlúposť, ktorá celé veky sprevádza človeka. Je 
to satirické zrkadlo politikom, ktorí dokazujú vlastnú moc na manipulovaní 
obyčajných ľudí. V tejto komédii v postave Cézara exceloval Jozef Friňák.
Tretia spolupráca režiséra Spesivceva so spišskonovoveským súborom bola 
jeho posledná a inscenácia hry W. Shakespeara „Rómeo a Júlia“ bola súčas-
ne poslednou premiérou súboru pod hlavičkou Divadla Jonáša Záborského. 
Spesivcev ponúkol netradičný pohľad na „Rómea“. Koncepcia zdôrazňovala 
lásku a intenzitu vzťahu medzi dvoma milencami od mladosti až po pokojnú 
„ľúbosť“ na sklonku života, čiže premeny lásky. Preto postavy Rómea a Júlie 
hrali traja herci a tri herečky - V. Rozboril, J. Friňák, Š. Labanc a D. Košická, 
E. Zboinská, V. Strnisková. Toto trojobsadenie malo čo najvernejšie ukázať 
lásku medzi mužom a ženou v  rozličných fázach života. Inscenátorom sa 
podarilo vytvoriť dielo, ktoré patrilo k tomu najzaujímavejšiemu, čo v tomto 
čase slovenské divadlo ponúkalo.
Politická a spoločenská angažovanosť umeleckého šéfa súboru a režiséra 
M. Košického vyústila do jeho snahy osamostatniť súbor DaM od prešov-
ského divadla a vytvoriť samostatné činoherné divadlo v Spišskej Novej Vsi. 
To sa mu ako poslancovi SNR za VPN aj podarilo a koncom roka 1991 začína 
proces oddeľovania spišskonovoveského súboru a príprava na začatie novej 
existencie profesionálneho divadla v Spišskej Novej Vsi.

Mgr. Emil Spišák, ArtD, riaditeľ Spišského divadla

Základná organizácia č. 13  
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, 

Levočská ul. 14, Spišská Nová Ves, pozýva svojich členov
na posedenie Úcta k starším,  

ktoré sa uskutoční 14. 10. 2017 (sobota) o 16.00 h  
v reštaurácii Hotela Preveza. 

Poplatok: členovia 10 €, nečlenovia 12 €.
Výlet do Poľska ‑ Nový Targ, Bukovina ‑ kúpanie 

19. 10. 2017 (štvrtok)
Odchod autobusu: od DK o 7.00 h. 

Poplatok: členovia 6 €, nečlenovia: 8 €.
Tešíme sa na vás.

60

Klub dôchodcov Komenský
pozýva pedagogických pracovníkov,  

dôchodcov na stretnutie, ktoré sa uskutoční
12. 10. 2017 (štvrtok) o10.00 h v Klube dôchodcov na Levočskej ul.

Pripomenieme si aj Mesiac úcty k starším. Tešíme sa na vás.
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KULTÚRA

PLÁN PREMIÉR

5. 10.
BLADE RUNNER 2049

Hora medzi nami

12. 10.

Alibi na mieru
Spievankovo a kráľovná Harmónia

Good time
Snehuliak

19. 10.
Geostorm

Matka!
My Little Pony vo filme

26. 10. Jigsaw

OKTÓBER 2017

Program Spišského osvetového strediska

3. 10. 2017 o 16.30 hod.
Výstavná miestnosť  

Spišského osvetového strediska
VYBÁJENÉ SEDLIACKE DVORY

Vernisáž výtvarných diel insitnej maliarky  
Anny Kotvašovej zo Srbska

Výstava potrvá do 3. 11. 2017.
Vstup voľný.

10. 10. 2017 o 16.30 hod.
Foyer Spišského osvetového strediska

FAJNA FOLKLÓRNA FOTKA
4. ročník fotografickej súťaže vyvrcholí 

vernisážou najlepších fotografií s vyhlásením 
výsledkov a odovzdaním cien víťazom.

Výstava potrvá do 10. 11. 2017.
Vstup voľný.

20. 10. 2017 o 19.00 hod.
Evanjelický kostol Spišská Nová Ves

Carl Orff: CARMINA BURANA 
Otvárací koncert Celoštátnej súťaže  

a prehliadky speváckych zborov.
Vstupenky - predpredaj MKC a Turistické 
informačné stredisko v Spišskej Novej Vsi

21. 10. 2017 o 10.00 hod.
Kultúrny dom Smižany

III. VIVA IL CANTO 
Celoštátna postupová súťaž  

a prehliadka speváckych zborov
Predstavia sa najlepšie spevácke zbory  

z celého Slovenska, ktoré prešli regionálnymi 
a krajskými kolami.

Vstup voľný.

FILMOVÝ KLUB MKC
Milí priaznivci filmového klubu! Ponúkame 
vám možnosť zakúpiť si nový členský pre‑
ukaz, ktorý platí celý rok 2017 na celom 
Slovensku. Cena je 5 € a na každý klubový 
film je zľava. Vstup pre divákov, ktorí nie sú 
členmi FK, je neobmedzený. Tešíme sa na 
stretnutie s vami každý utorok pri dobrom 
filme v Kine Mier.

PROJEKT 100 – 2017 – FILMOVÁ 
PREHLIADKA, KTORÁ KULTIVUJE 
DIVÁKA OD ZAČIATKU SEPTEMBRA 
DO NOVEMBRA
22. ročník edukatívnej putovnej filmovej 
prehliadky prinesie ďalší výber desia-
tich kinematografických diel, ktoré 
formujú dejiny svetového filmu.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
1. 10. o 17.00, vst.: 4 € / 3,50 € 

EMOJI FILM 
USA, animovaný, 91 min., MP.

1. 10. o 19.00, vst.: 4 € / 3,50 € 
ŠPANIELSKA KRÁĽOVNÁ

Špan., komédia, 128 min., čes. titl., MP‑15.

2. 10. o 17.00, vst.: 4 € / 3,50 €
KTORÝ JE TEN PRAVÝ

USA, rom. kom., čes. titl., 97 min., MP ‑12.

2. 10. o 19.00, vst.: 4 € / 3,50 € 
ČIARA

SR, krimi triller, 112 min., MP ‑15.

FILMOVÝ KLUB 
3. 10. o 19.00, vst.: 2 € / 4 € 

PO STRNIŠTI BOS
ČR/Dánsko/SR, komédia, 110 min., česká 
verzia, MP‑7.

5. 10. o 19.00, vst.: 4 € / 3,50 €
6. 10. o 19.00, vst.: 5 € / 4,50 €

BLADE RUNNER 2049
USA, sci‑fi, slov. titl., 163 min., MP‑12.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
7. - 8. 10. o 17.00, vst.: 4 € / 3,50 €

ESÁ Z PRALESA
FRA, animovaný, rodinný, 97 min., MP.

Štvrtý ročník prehliadky filmov zo 
špičkových medzinárodných filmových 

festivalov umožní divákom uvidieť  
víťazné filmy premietané na festivaloch 

v Berlíne, Benátkach  
a Cannes BE2CAN 4, vst.: 3,50 €

7. 10 o 19.00,  NA MLIEČNEJ CESTE 
Srbsko/UK/USA/Mexiko, komédia,  
125 min., čes. titl., MP‑15.
8. 10. o 19.00, O TELE A DUŠI 
Maď., dráma, 116 min., titl., MP‑15.
9. 10. o 19.00, VÁŽENÝ OBČAN
Argent./Špan., 117 min., titl., MP‑15.
10. 10. o 19.00, BEZ LÁSKY
Fr./Rusko, dráma, 127 min., titl., MP‑15.

STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
11. 10. o 17.00, vst.: 3,50 € 

ČIARA

XXV. MEDZINÁRODNÝ FESTIVAL 
HORSKÝCH FILMOV POPRAD 

Filmy v kine Mier, vst.: 4 € / 3,50 €
PROJEKCIA SÚŤAŽNÝCH FILMOV
11. 10. 2017 – streda - 19.00 
12. 10. 2017 – štvrtok -18.00 + Beseda 
Spišiaci na osemtisícovkach
Vlado Petrík, Tibor Hromádka, Fero 
Šoltés, Michal Sabovčík
13. 10. 2017 – piatok -19.00 
14. 10. 2017 – sobota -19.00
PROJEKCIA VÍŤAZNÝCH FILMOV
15. 10. 2017 – nedeľa -19.00

ROZPRÁVKA PRE ŠKOLSKÉ KLUBY 
aj pre verejnosť
13. 10. o 14.00, vst.: 3,50 € 

HURVÍNEK A KÚZELNÉ MÚZEUM 
ČR/Belgicko/Rusko, animovaná komédia, 
85 min., slovenský dabing, MP.

13. 10. o 17.00, vst.: 4 € / 3,50 €
GOOD TIME 

USA, krimi, čes. titl., 100 min., MP‑15. 

FILMOVÁ ROZPRÁVKA 
15. - 16. 10. o 17.00, vst.: 4 € / 3,50 €

SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ 
HARMÓNIA

SR, rod. hud. filmová kom., 90 min., MP.

16. 10. o 19.00, vst.: 4 € / 3,50 € 
GOOD TIME 

USA, krimi, čes. titl., 100 min., MP‑15.

FILMOVÝ KLUB - PROJEKT 100
17. 10. o 19.00, vst.: 2 € / 4 € 

ODRAZY
Poľsko, dráma, 107 min., titl., MP‑15.

STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
18. 10. o 19.00, vst.: 3,50 €

ALIBI NA MIERU
Fr., komédia, čes. titl., 90 min., MP‑12.

19. - 20. 10. o 19.00, vst.: 4 € / 3,50 €
MATKA!

USA, komédia, čes. titl., 90 min., MP‑12.

21. 10 o 19.00, vst.: 4 € / 3,50 €
ALIBI NA MIERU 

Fr., komédia, čes. titl., 90 min., MP‑12.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
22. 10. o 17.00, vst.: 4 € / 3,50 €

MY LITTLE PONY VO FILME
USA, rodinný, animovaný, 99 min., MP.

22. - 23. 10. o 19.00, vst.: 4 € / 3,50 € 
HORA MEDZI NAMI

USA, dráma, slov. titl., 103 min., MP‑12.

FILMOVÁ ROZPRÁVKA 
23. 10. o 17.00, vst.: 4 € / 3,50 €

SPIEVANKOVO  
A KRÁĽOVNÁ HARMÓNIA

SR, rod. hud. filmová kom., 90 min., MP.

FILMOVÝ KLUB
24. 10. o 19.00, vst.: 2 € / 4 € 

VÁBENIE VÝŠOK

SR, dokumentárny, réžia: Pavol Barabáš, 
105 min., MP.

25. 10. o 17.00, vst.: 2,50 € 
MESIAC ÚCTY K STARŠÍM 
Akcia pre dôchodcov 

ČIARA 
SR, krimi triller, 112 min., MP ‑15. 

STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
25. 10. o 19.00, vst.: 3,50 €

VÁBENIE VÝŠOK
SR, dokumentárny, réžia: Pavol Barabáš, 
105 min., MP.

26. 10. o 19.00, vst.: 4 € / 3,50 €
27. 10. o 19.30, vst.: 4 € / 3,50 €

JIGSAW
USA/Kanada, horor, ČT, 91 min., MP‑15.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
28. - 29. 10. o 17.00, vst.: 4 € / 3,50 €

MY LITTLE PONY VO FILME
USA, rodinný, animovaný, 99 min., MP.

28. - 30. 10. o 19.00, vst.: 4 € / 3,50 €
BAJKERI 

ČR, komédia, česká verzia, 95 min., MP‑12.

PRÁZDNINOVÉ ROZPRÁVKY
30. 10. o 10.00, vst.: 4 € / 3,50 € 

ESÁ Z PRALESA 
31. 10. o 10.00, vst.: 4 € / 3,50 € 

SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ 
HARMÓNIA

FILMOVÝ KLUB - PROJEKT 100
31. 10. o 19.00, vst.: 2 € / 4 € 

HAPPY END
Fr., Nem., Rak., 107 min., titl., MP‑15.

Zmena programu vyhradená!
Digitalizáciu a modernizáciu vybavenia kina 

MIER finančne podporil

 
 facebook.com/Kino.Mier.SNV

Kompletný program na www.osvetasnv.sk
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Správa telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTEZ
KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/416 63 53

6. 10. streda
Plavecká štafeta 
mesta Spišská 

Nová Ves

Pre verejnosť 
otvorené od 

16.00 h!

21. 10. sobota
Majstrovstvá 
východoslov. 

oblasti

Pre verejnosť 
zatvorené!

22. 10. nedeľa
Majstrovstvá 
východoslov. 

oblasti

Pre verejnosť 
zatvorené!

Ranné 
plávanie Školy Verejnosť

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

SAUNA T.: 053/416 63 54

SAUNA 1 SAUNA 2
pondelok sanitár sanitár

utorok 14.00 - 20.00 M 14.00 - 20.00 Ž
streda 14.00 - 20.00 Ž 14.00 - 20.00 M
štvrtok 14.00 - 20.00 M 14.00 - 20.00 Ž
piatok 14.00 - 20.00 Ž 14.00 - 20.00 M
sobota 7.30 - 12.00 M 7.30 - 12.00 Ž

13.00 - 19.00 Ž 13.00 - 19.00 M
nedeľa 7.30 - 12.00 M 7.30 - 12.00 Ž

13.00 - 19.00 Ž 13.00 - 19.00 M

MASÁŽE
Klasická, reflexná, thajská, anticelulitídna, koz-
metická lymfodrenáž, lymfodrenáž celého tela, 
detoxikačná medová masáž, segmentová masáž, 
lávové kamene, chiropraxia, mäkké techniky.

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

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

CERAGEM T.: 053/416 63 54

pondelok sanitár
utorok 13.00 - 19.00
streda 13.00 - 19.00
štvrtok 13.00 - 19.00
piatok 13.00 - 19.00
sobota 8.00 - 19.00
nedeľa 8.00 - 19.00

ŠPORTOVÁ HALA T.: 053/416 63 35
Rozpis  zápasov má len informatívny charakter 
a môže byť zmenený!
Cenník prenájmu: športová príprava

pondelok - piatok 7.00 - 14.00 14 €/hod.
14.00 - 22.00 22 €/hod.

sobota - nedeľa 8.00 - 20.00 28 €/hod.
podujatie nie športového charakteru 780 €/deň

1. 10. nedeľa 9.00 ŠBK - Young Angels Koši-
ce, basketbal, U15

7. 10. sobota
10.00 VK - Zvolen, volejbal, 

juniorky

18.00 BK 04 - Žilina, basketbal, 
extraliga muži

8. 10. nedeľa

10.00 BK 04 - Košice, basketbal, 
žiaci

13.30
ŠBK - Young Angels 
Yellow Košice, basketbal, 
žiačky

14. 10. sobota

9.00
ŠBK - Union Press 
Košice, basketbal, staršie 
žiačky

11.00 ŠBK - Myjava, basketbal, 
juniorky

14.00
BK97 STOVA - Slávia 
EU Bratislava, volejbal, 
extraliga ženy

19.00 Young Arrows - Trenčín, 
florbal, extraliga muži

15. 10. nedeľa

9.00 ŠBK - Rožňava, 
basketbal, staršie žiačky

11.00 ŠBK - Stará Turá, 
basketbal, juniorky

15.00 Young Arrows - Sabinov, 
florbal, juniori

21. 10. sobota

8.30 BK04 - Svit, basketbal, 
kadeti

10.30 ŠBK - Petržalka, 
basketbal, kadetky

14.00
BK97 STOVA - Nové 
Mesto n/Váhom, volejbal, 
extraliga ženy

22. 10. nedeľa 10.00 ŠBK - Slovan Bratislava, 
basketbal, kadetky

24. 10. utorok Volebný míting strany 
SMER - SD

28. 10. sobota

12.00 ŠBK - Ružomberok, 
basketbal, staršie žiačky

15.00 BK04 - Levice, basketbal, 
juniori

18.00 Young Arrows - Skalica, 
florbal, extraliga muži

29. 10. nedeľa BK04 - Banská Bystrica, 
basketbal, juniori

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN T.: 0903 405 466

UMELÁ TRÁVA / Cenník prenájmu:
Hracia plocha 2 hod./1 zápas bez osvetlenia 100 €
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas 130 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke 36 €/hod.
Hracia plocha k  tréningovej jednotke s  osvetle-
ním 60 €/hod.
½ hracej plochy k tréningovej jednotke 35 €/hod.
Podrobnejšie informácie u vedúceho futbalového 
štadióna: Kontakt: Patrik Brezovaj - 0903 405 466

1. 10. nedeľa 10.00 
11.30 

FK NOVES U13/U12 - 
MŠK Tesla Stropkov, 
I. liga mladší žiaci

7. 10. sobota

10.00 
12.15 

FK NOVES U19/U17 
- Lokomotíva Košice, 
II.dorastenecká liga

15.30 FK NOVES - MFK Skalica, 
II. liga SFZ dospelí

8. 10. nedeľa 10.00 
12.00 

FK NOVES U15/U14 - Tat-
ran Prešov, I. liga st. žiaci

15. 10. nedeľa 10.00 
11.30

FK NOVES U13/U12 - 
Slavoj Trebišov, I. liga 
mladší žiaci

21. 10. sobota

10.00 
12.15 

FK NOVES U19/U17 - 
Slavoj Trebišov, II. doras-
tenecká liga

15.00 FK NOVES - MŠK Žilina 
"B", II. liga SFZ dospelí

22. 10. nedeľa 10.00 
12.15 

FK NOVES U15/U14 - FK 
Humenné,  
I. liga starší žiaci

29. 10. nedeľa 10.00 
12.00

FK NOVES U15/U14 - 
MFK Vranov n. T., 
I. liga starší žiaci

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

1. 10. nedeľa 10.00 TJ Tatran SNV - PKŠ Ko-
šice, dorastenecká liga

21. 10. sobota 12.30 TJ Tatran SNV - KK Šem-
ša, 1. liga východ

22. 10. nedeľa 10.00 TJ Tatran SNV A - SKK 
Rokycany, Interliga

28. 10. sobota 9.00 TJ Tatran SNV C - TJ Tat-
ran SNV B, 1. liga východ

29. 10. nedeľa 10.00 TJ Tatran SNV - TJ Slavoj 
Veľký Šariš, dorast. liga

TENISOVÉ KURTY T.: 0903 403 459
Otváracie hod.: PO ‑ NE 9.00 ‑ 21.00

Cenník 
vstupu

9.00 - 14.00 4 €/hod./kurt
14.00 - 21.00 6 €/hod./kurt

ZIMNÝ ŠTADIÓN: T.: 053/446 10 86
Rozpis  zápasov má len informatívny charakter 
a  môže byť zmenený! Rozpis verejného korču-
ľovania ma len informatívny charakter, môže byť 
zmenený z dôvovodu konania hokejového zápasu! 
Aktuálne informácie nájdete na stránke www.stez.
sk (hľadaj - týždenný rozpis)

1. 10. nedeľa
10.30 HK SNV - HK Poprad, 

extraliga juniorov
17.00 Verejné korčuľovanie

6. 10. piatok 17.00 HK SNV - Michalovce,  
1. liga muži

7. 10. sobota
14.00 HK SNV - Nitra,  

extraliga juniorov

17.00 HK SNV - Kosice, 
extraliga dorastu

8. 10. nedeľa

10.30 HK SNV - Trenčín, 
extraliga juniorov

13.30 HK SNV - Michalovce, 
extraliga dorastu

17.00 HK SNV - Košice,  
liga kadetov

13. 10. piatok 17.00 HK SNV - Nové Zámky,  
1. liga muži

15. 10. nedeľa
13.30 HK SNV - Zvolen,  

liga kadetov
17.00 Verejné korčuľovanie

20. 10. piatok 17.00 HK SNV - Topoľčany,  
1. liga muži

21. 10. sobota 13.30 HK SNV - Bratislava, 
extraliga dorastu

22. 10. nedeľa

10.30 HK SNV - Skalica, 
extraliga dorastu

13.30 HK SNV - Michalovce,  
liga kadetov

17.00 Verejné korčuľovanie

27. 10. piatok 17.00 HK SNV - Dubnica,  
1. liga muži

28. 10. sobota 14.00 HK SNV - Zvolen, 
extraliga juniorov

29. 10. nedeľa 10.30 HK SNV - B. Bystrica, 
extraliga juniorov

www.stez.sk

ŠPORT
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JAZDECKÉ PRETEKY CENA SPIŠA 2017
Tradične poslednú augustovú nedeľu 27.  8.  2017 
usporiadal JK Slávia Sp. Nová Ves v  spolupráci 
s  Mestom Spišská Nová Ves populárne jazdecké 
podujatie Cena Spiša. Jazdecký areál pri Ferče-
kovciach opäť ožil  parkúrovým skákaním. Horúce 
letné počasie dalo poriadne zabrať organizátorom, 
no ešte viac jazdcom a ich koňom. Početná divácka 
spoločnosť mala počas celého dňa možnosť sledo-
vať 119 štartov v jednotlivých parkúroch. Tento pre-
tek sa konal v rámci Dní mesta Spišská Nová Ves.
Jazdecké preteky začali v nedeľu Hobby súťažou, 
v ktorej zvíťazila Kristina Kováčová JK Gemgal Rož-
ňava na koni Valer de Reve.
Súťaž pokračovala Skokom Z do 100 cm, kde zví-
ťazil Milan Šarik z RK COOL SNV pred Slavomí-
rou Černou s kobylkou Nobelis – JK MIRAGE. Na 
treťom dekorovanom mieste sa umiestnila Patrícia 
Hagyariova z Parkúr teamu Prešov.
Aj v  nasledujúcej disciplíne Skok ZL  110 cm sa 
najviac darilo nášmu odchovancovi vo farbách JK 
Slávie STU Bratislava Tomášovi Kuchárovi s koní-
kom Hajko, ktorý v tejto súťaži zvíťazil pred bratom 
Marošom Kuchárom s Cassitou (foto), reprezentu-

júcim momentálne JK Akadémia 27 Bratislava, ale 
taktiež vyrastal v JK Slávia SNV. Na treťom mieste 
skončil Martin Bulík z Michaloviec.
Skok L 120 cm najlepšie zvládol Juraj Koprivňák 
na koni Bukefal z  JK Rafajovce, pred Marošom 
Kuchárom na Cassite na druhom a na Cywan Tol-
tien na treťom mieste.
Svoju kvalitu a  jazdecké umenie jazdci ukázali 
v  hlavnej súťaži Ceny Spiša O  pohár primáto‑
ra mesta SNV, keď do rozoskakovania postupilo 
šesť štartujúcich dvojíc. Po napínavom priebehu 
v  rozoskákovaní sa víťazom stal a pohár primáto-
ra mesta získal Maroš Kuchár s Cywan Toltien, 
pred Petrom Mackoviakom na koni Grandcelano 
z JK Mackoviak SNV a tretím Zdenom Kuchárom 
na Qverestovi z  domáceho JK Slávia SNV. Medzi 
dekorovanými nechýbal ešte Tomáš Kuchár s Gu-
moniom, ktorý obsadil 5. miesto.
Okrem už spomínaných jazdcov úspešne repre-
zentovali JK Slávia SNV na tomto podujatí ešte 
Vladimíra Jančíková, Martina Lecová, Sofia 
Úporská, Soňa Hovanová, Alexandra Čupáková 
a Štefan Zeman.

Veľmi nás potešila účasť jazdcov z Bratislavy, ktorí 
nemerali dlhú cestu zbytočne a na Spiši boli veľmi 
spokojní.
 Výbor JK Slávia SNV

BEH NOVOVESKOU HUTOU
V nedeľu 3. septembra 2017 sa uskutočnil 12. ročník Behu Novoveskou Hutou 
za účasti 67 bežcov v hlavných vekových kategóriách. Dorastenci a dorastenky 
bežali 5 km, ženy a muži 50-roční a starší 10 km a muži od 18 do 49 rokov 15 km. 
Vydarené bežecké podujatie zorganizovali Občianske združenie Novoveská 
Huta a Občianske združenie Rohals Novoveská Huta. Pred hlavným behom 
si zmerali svoje bežecké kvality aj chlapci a dievčatá vo všetkých vekových ka-
tegóriách. Tohtoročnou novinkou bol beh Klubu dôchodcov Novoveská Huta.
Výsledky: Dorastenci 16 ‑ 17 r. (5 km): 1. Erik Revaj (SNV, 18:42). Dorastenky 
16 ‑ 17 r.  (5 km): 1. Zuzana Šefčíková (ŠKP Levoča, 21:07). Muži 18 ‑ 39 r. 
(15 km): 1. Marián Zimmermann (Kluknava, 53:02). Muži 40 ‑ 49 r.  (15 km):  
1. Štefan Sumerling (Fitnes-sport SNV, 55:36). Muži 50 ‑ 59 r. (10 km): 1. Fran-
ciszek Dlugosz (Poľsko, 40:09). Muži 60 r. a st. (10 km): 1. Milan Hrušovský 
(STEZ SNV, 43:04). Ženy 18 ‑ 34 r. (10 km): 1. Iveta Kluknavská (Gelnica, 48:14). 
Ženy 35 ‑ 49 r. (10 km): 1. Zuzana Bosáková (Prešov, 44:53). Ženy 50 r. a st. 
(10 km): 1. Eva Berníková (SNV, 55:04).
Absolútnymi víťazmi sa stali Marián Zimmermann v kategórii mužov na 15 km 
a Zuzana Bosáková v kategórii žien na 10 km.
Beh pre zdravie (2,2 km): 1. Gabriela Baková (SNV, 14:00). Trať dlhú 200 met-
rov odbehli aj členovia Klubu dôchodcov Novoveská Huta. Na prvom mieste 
sa umiestnila Anna Jurčáková. Najrýchlejší bežci z Novoveskej Huty: Roman 
Rus (15 km, 1:04:32), Vladimír Veľký (10 km, 43:15) a Zuzana Víťazková (10 km, 

57:22).
O. Kozák

SVETOVÝ ÚSPECH TOMÁŠA KAMASA
V sobotu 2. 9. 2017 sa na Slovensku konali 17. Majstrovstvá sve‑
ta veteránov v behu do vrchu. Toto veľkolepé bežecké podujatie 
v roku 2017 pripadlo organizačne Slovenskej republike. Majstrovstvá 
sveta sa konali na strednom Slovensku v Pruskom/Vršatci, okr. Ilava. 
Na majstrovstvách štartovalo 613 bežcov a bežkýň z 22 krajín. Ča-
kala na nich veľmi náročná trať, ktorá merala 9,6 km s prevýšením 
cca 600 m.
TJ Tatran Spišskú Novú Ves a Slovenskú republiku úspešne repre-
zentoval vytrvalostný bežec Tomáš Kamas. Bežci boli hodnotení 
v individuálnej disciplíne (jednotlivci) a v tímovej súťaži za Sloven-
skú republiku.
V tímovej súťaži za SVK si vo vekovej kategórii M 40 vybojovali 
Tomáš Kamas, Miroslav Vanko a Marcel Matanin vicemajstrov 
sveta – 2. miesto (foto). Na prvom mieste sa umiestnili vynikajúci 
bežci z  Veľkej Británie a  tretie miesto obsadili vytrvalostní bežci 
z Českej republiky. Ďalšie nepopulárne 4. miesto si vybehali repre-
zentanti z Talianska.

Maroš Kuchár s kobylkou Cassita van het exet

Najrýchlejší bežci v hlavnej mužskej kategórii na 15 km. V strede absolútny 
víťaz Marián Zimmermann (Kluknava), vľavo Miroslav Gad (Liptovský Miku‑
láš, 2. miesto), vpravo Vladimír Majerčák (Harichovce, 3. miesto).

Vicemajstri sveta v kategórii M 40, zľava Miroslav Vanko, Marcel Matanin, Tomáš Kamas

ŠPORT
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DNI CYKLISTIKY NA SPIŠI
Organizátor Cykloklub Spišská Nová Ves v  spolupráci s  Mestom 
Spišská Nová Ves pripravil dvojdňové preteky Dni cyklistiky na 
Spiši (súčasť Slovenského pohára v  cestnej cyklistike). V  sobotu 
sa uskutočnila časovka do vrchu so štartom v Novoveskej Hute 
a cieľom na Grajnári. Za účasti 203 pretekárov 11,2 km dlhú trať 
najlepšie zvládol reprezentant Dukly Banská Bystrica  M. Haring 
v čase 23:03,91. V mládežníckych kategóriách na trati 4,6 km bol 
najrýchlejší Martin Svrček z  klubu CYS Akadémia Petra Sagana, 
v  čase 10:32,62. Nedeľné predpoludnie po verejných pretekoch 
vyše 200 pretekárov absolvovalo na námestí časovku „O štít mes‑
ta Spišská Nová Ves“. V  kategórii mužov zvíťazil Adrián Foltán 
z Dukly Banská Bystrica na trati dlhej 33,6 km (21 kôl, 62 bodov). 
Medzi mladšími žiakmi bol prvý Mathias Schwartzbacher z ŠK Že-
leziarne Podbrezová. Zo starších žiakov zvíťazil Jakub Slivka CYS 
Akadémia Petra Sagana, Žilina. V kategórii kadeti získal zlato Matúš 
Baniar z MŠK Žiar nad Hronom. Medzi juniormi patril k najlepším 
Richard Coma z  CYS Akadémia Petra Sagana. V  dievčenských 
a ženských kategóriách si palmu víťazstva odniesli v kategórii žiačky 
T. Kurnická (CYS Akadémia Petra Sagana), kadetky: R. Paulecho-
vá (CYS Akadémia Petra Sagana) ženy a juniorky L. Hanesová (CK 
Banská Bystrica). Domáca pretekárka Nora Jenčušová z  CEA 
Schwabik skončila medzi kadetkami druhá. Aj napriek zamračené-
mu počasiu a hrozbe dažďa, obe podujatia boli úspešné.
Viac výsledkov na: http://www.cyklistikaszc.sk/kalendar/vysledky/ 
vysle2c8583c9a1e367f7acc3358f5.pdf

VÝBORNÁ JESEŇ FUTBALISTOV
Konečne sa priaznivci futbalu v Spišskej Novej Vsi 
dočkali prvého majstrovského zápasu na domá-
cej pôde. Pred týmto atraktívnym súbojom Spiš-
ská Nová Ves mala po 6. kole na svojom konte 5 
bodov a  skóre 6  :  12, avšak po poslednej prehre 
s Popradom (1 : 3) sa Spišiaci v tabuľke posunuli na 
zostupové 13. miesto.
Vstup do zápasu vyšiel zverencom trénera Branisla-
va Ondáša vynikajúco. Hneď z prvej vážnejšej akcie 

Zekucia prekonal gólmana hostí. Inter sa tak opäť 
vrátil domov bez bodu a na Spiši po záverečnom 
hvizde hlavného rozhodcu prepukli oslavy veľkého 
víťazstva.
„Po náročných zápasoch na ihriskách súperov sme 
sa veľmi tešili na domáci súboj. Navyše Inter Brati‑
slava je stále pojem a kvalitný súper. Celé stretnu‑
tie ovplyvnil v pozitívnom zmysle slova náš rýchly 
gól. Snažili sme hrať zo zabezpečenej obrany a na 

rýchle protiútoky, škoda po takýchto akciách nevy‑
užitých príležitostí, lebo výsledok mohol byť aj iný 
a  o  tesný výsledok sme sa nemuseli strachovať. 
Inter mal viac loptu na svojich kopačkách, čo je 
dnešný prvok futbalu. Verím, že v zberaní cenných 
bodov budeme pokračovať ďalej,“ povedal po ví-
ťazstve 1 : 0 tréner FK Spišská Nová Ves Branislav 
Ondáš.

Jozef Petruška

HOKEJOVÝ TURNAJ KADETOV
Dobrou prípravou na nový súťažný ročník pre mládežnícke tímy HK Spišská Nová Ves sú aj hokejové turnaje. Stalo sa už pravidlom, že v závere augusta počas 
víkendu patrí ľad mládežníckemu turnaju. Tento rok si kadeti Spišskej Novej Vsi pozvali kvalitné celky z Prešova, Martina, Banskej Bystrice a Hokejovú akadémiu 
Zdena Cígera z Bratislavy.
Dvojdňový hokejový maratón odštartovali v sobotu ráno Novo-
vešťania súbojom s Prešovom. Ako sa neskôr ukázalo, práve 
tento súboj bol pre obe družstvá rozhodujúci v boji o prvenstvo. 
Novovešťania už viedli 4 : 2, ale nakoniec prehrali 4 : 5. Tréner-
skej dvojici Karaffa – Gonda sa v ďalšom priebehu turnaja darilo, 
keď postupne zdolali Martin 6 : 1, Banskú Bystricu 10 : 2 a Ho-
kejovú akadémiu Zdena Cígera 4 : 1, no na celkové prvenstvo 
to nestačilo. Prešov zdolal Spišiakov 5 : 4, Martin 3 : 0, Banskú 
Bystricu 5  : 1, ale už ani prehra 2  : 3 s hokejovou akadémiou 
nezmenila nič na tom, že sa stali víťazmi turnaja kadetov.
Konečné poradie kvalitného turnaja tak bolo Prešov, Spišská 
Nová Ves, Martin, Banská Bystrica a hokejová akadémia Zde-
na Cígera.
Po turnaji Ladislav Karrafa, tréner HK SNV a organizátor tur-
naja povedal : 
„Turnaj sa nám podarilo spolu s rodičmi dobre zorganizovať. 
Mužstvá boli veľmi vyrovnané, o  konečnom poradí rozhodli 
posledné zápasy. My sme ako domáce mužstvo skončili druhí, 
s výsledkami a s hrou som spokojný. Turnaj bude odrazom aj 
do majstrovských zápasov, ale bude to pre nás ťažké, lebo 
v  tomto zložení súťaž hrať nebudeme, lebo niektorí chlapci 
budú chodiť hrať za dorast, ale ja ostatným chlapcom verím, 
že svedomitou prácou vieme, čo chceme dosiahnuť. Moje po‑
ďakovanie patrí nielen rodičom hráčov, ale i rozhodcom a po‑
mocnému personálu za dobre odvedenú prácu.“

Jozef Petruška, Ján Tomšík Kolektív HK Spišská Nová Ves
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EBEH: Hámorská 20‑ka (Remetské Hámre, 12. 8. 2017; 

20 km, 90 bežcov): Muži 60 - 69 r.  : 1. M. Hrušovský 
(STEZ SNV, 1:34:28).
Beh do vrchu pri Kráľovej studni (Lenartov, 
13.  8.  2017; 7,4 km; prevýšenie 370 m, 70 bežcov): 
Muži 40 - 49 r. : 1. T. Kamas (TJ Tatran SNV, 36:59).
Harhovská 10‑ka (Spišský Hrhov, 19. 8. 2017; 10 km, 
107 bežcov): Muži 40 - 49 r.  : 2. T. Kamas (TJ Tatran 
SNV, 37:40), 3. Š. Sumerling (SNV, 38:39). Muži 50 - 
59 r. : 3. V. Veľký (N. Huta, 44:10). Muži 60 r. a st.: 1. 
M. Hrušovský (STEZ SNV, 44:21), 3. O. Kozák (SNV, 
49:48). Ženy do 39 r. : 2. L. Baronová (SNV, 50:13), 3. L. 
Štirbanová (SNV, 53:24).
Beh Margecanami (20.  8.  2017; 10 km, 32 bežcov): 
Muži 40 - 49 r.  : 2. T. Kamas (TJ Tatran SNV, 36:01). 
Muži 60 r. a st.: 2. O. Kozák (SNV, 46:46).
Horský kros Gerlach (Gerlachov  – Sliezsky dom, 
26.  8.  2017; 8,7 km; prevýšenie 879 m, 200 bežcov): 
Muži 60 r. a st.: 8. J. Tekely (MK SNV, 1:18:40), 12. J. 
Smolár (MK Tatran SNV, 1:25:55). Ženy 50 - 59 r. : 4. E. 
Berníková (SNV, 1:29:38).
Tomášovský beh (Sp. Tomášovce, 27. 8. 2017; 7,7 km; 
97 bežcov): Muži 40 - 49 r.  : 1. T. Kamas (TJ Tatran 
SNV, 29:18), 2. Š. Sumerling (Fitnes-sport SNV, 29:54). 
Muži 50 - 59 r. : 1. O. Chabada (STEZ SNV, 34:41), 2. V. 
Veľký (N. Huta, 35:46), 3. F. Lorinc (SNV, 38:01). Muži 
60 r. a st.: 1. M. Hrušovský (STEZ SNV, 35:14), 2. O. Ko-
zák (SNV, 38:32). Ženy do 34 r. : 2. L. Štirbanová (SNV, 
41:36). Ženy 35 - 49 r.  : 2. L. Baronová (SNV, 40:12). 
Ženy 50 r. a st.: 1. E. Berníková (SNV, 45:54).
Podtatranská 15‑ka (Východná, 27. 8. 2017; 15 km): 
Muži 60 r. a st.: 1. V. Šmida (MK Tatran SNV, 1:12:26).
Širocká pätnástka (Široké, okr. Prešov, 29. 8. 2017; 
15 km, 69 bežcov). Muži 40 - 49 r. : 2. T. Kamas (TJ Tat-
ran SNV, 56:45): Muži 60 r. a st.: 1. M. Hrušovský (STEZ 
SNV, 1:06:46). Ganrun (Gánovce, 9. 9. 2017; 7,7 km; 82 
bežcov): Muži 40 - 49 r. : 2. T. Kamas (TJ Tatran SNV, 
28:59). Muži 50 - 59r.: 3. F. Lorinc (SNV, 35:27). Muži 60 
r. a st.: 1. M. Hrušovský (STEZ SNV, 33:08), 3. O. Ko-
zák (SNV, 36:34). Ženy do 39 r. : 2. L. Baronová (SNV, 
38:16). Ženy 40 r. a st.: 3. D. Garneková (SNV, 40:49).
Beh pre zdravie (3 km): 1. R. Mikolaj (SNV, 30:08).
Kladenský maratón (Kladno, ČR; 9. 9. 2017; 42,2 km): 
Muži 60 - 69 r.: 2. Vladimír Šmida (MK Tatran SNV, 
3:36:28).

KRASOKORČULIARSKA 
PRÍPRAVKA

Krasokorčuliarsky klub Spišská Nová Ves 
pozýva deti od 4 rokov do kurzu korčuľovania, 

ktorý sa uskutoční od 15. 10. 2017.
Naučíme vaše deti korčuľovať a zá-

roveň ponúkame šport rozvíjajúci telo 
i ducha, podporujúci imunitný systém, 

ako aj naučenie sa sebadisciplíne.
Pre bližšie informácie  
a pre nahlásenie detí: 

T.: 0904 932 258, 0911 423 902; 
e-mail: krasosnv@krasosnv.sk

HOKEJ ZAČALI VÍŤAZNE
V prvom zápase nového súťažného ročníka 1. ho-
kejovej ligy hostila Spišská Nová Ves B – mužstvo 
Nových Zámkov. Po letných zmenách v klube bolo 
200 divákov zvedavých aké mená a, hlavne, výkon 
uvidia v podaní Spišskej Novej Vsi, ktorá sa cez leto 
stala farmou extraligového Popradu.
V úvodnom stretnutí tak Spišská Nová Ves zvíťa-
zila nad Novými Zámkami B vysoko 9 : 2 a vyslala 
dobrý signál medzi športovú verejnosť, že hokej na 
Spiši pokračuje normálne ďalej. Veľkou previerkou 

bol zápas druhého kola proti HC Bratislava, v kto-
rom po kvalitnom výkone už pred dvojnásobnou di-
váckou návštevou vyhrali Novovešťania 7 : 1 a tým 
najlepším spôsobom pozvali divákov aj na ďalšie 
domáce zápasy v októbri.
„Víťazstvo na úvod veľmi teší. Bolo dôležité vstúpiť 
do sezóny víťazstvom. Chlapci plnili taktické pokyny 
a padalo nám veľa gólov,“ povedal po vydarenom 
vstupe tréner HK Spišská Nová Ves Jozef Škrak.

Jozef Petruška

MLADÁ NÁDEJ SPIŠA
Málokto vie, že Spišská Nová Ves ukrýva veľký stre-
lecký talent. Je ním Lukáš Filip (nar. 2002), žiak ZŠ 
Lipová Spišská Nová Ves, ktorý je členom Klubu 
spišských strelcov ‑ ŠSK Spišan. Lukáš je viacná-
sobným majstrom Slovenska v rôznych streleckých 
disciplínach. K  jeho čerstvým tohtoročným úspe-
chom patria najmä cenné tituly Majster Slovenska 
v dvoch disciplínach: vzduchová pištoľ 40 rán v do-
rasteneckej kategórii a  športová pištoľ 30+30 rán 
v mládežníckej kategórii. Úspechom je aj titul Vice-
majster Slovenska v disciplíne rýchlopalná pištoľ 2x 
30 a slovenský rekord v športovej pištoli 30 + 30 
dosiahnutý na nedávnej extraligovej súťaži. Na re-
kordných 570 bodov by boli hrdí aj mnohí ostrieľaní 
športoví strelci.
Mladučkému Lukášovi Filipovi k streleckým úspe-
chom blahoželáme a  do budúcna želáme veľa 
úspechov. RF

PILOTI VETROŇOV UKONČILI 
ÚSPEŠNÚ SÚŤAŽNÚ SEZÓNU
Piloti vetroňov Aeroklubu Spišská Nová Ves ukončili 
súťažnú sezónu 2017 mimoriadne úspešne. Počas 
19. Majstrovstiev Európy konaných v Moravskej 
Třebovej v Českej republike pripadla na základe 
predchádzajúcich výsledkov česť reprezentovať 
Slovenskú republiku členom Aeroklubu Spišská 
Nová Ves – Marošovi Divokovi v  triede Standard 
a Jánovi Divokovi s Viktóriou Divokovou v  trie-
de dvojsedadlových vetroňov. Tým sa po prvýkrát 
v  histórii svetového bezmotorového lietania stalo, 
že právo reprezentovať krajinu mali 3 generácie pi-
lotov z jednej rodiny.
Svoje skúsenosti a zručnosti porovnávali so 74 zú-
častnenými pilotmi v šiestich letových úlohách. Naši 
piloti lietali na vetroňoch Discus 2bx a  Arcus  M. 
Najviac sa v  komplikovaných meteorologic‑
kých podmienkach sprevádzajúcich túto súťaž 
darilo Marošovi Divokovi. Špičkovým výkonom 
dosiahol 2. miesto v  druhej letovej úlohe prieme-
rom 111,7 km/h a  s  výrazným náskokom vyhral 
poslednú letovú úlohu Majstovstiev Európy prie‑
merom 105,78 km/h.
V hodnotení 19. Majstovstiev Európy obsadil Maroš 
Divok celkovo 5. miesto v triede Standard na vetro-
ni Discus 2bx a posádka Ján Divok a Viktória Divo-

ková celkovo 14. miesto v triede dvojsedadlových 
vetroňov na vetroni Arcus M.
Ďalšími úspechmi pilotov vetroňov Aeroklubu Spišská 
Nová Ves boli aj - bronzová medaila Maroša Divo‑
ka v  celkovom hodnotení Majstrovstiev Sloven‑
ska v bezmotorovom lietaní, zisk prvého a dvoch 
druhých miest v  jednotlivých letových úlohách 
Martina Šabľu na súťaži FCC Gliding v triede Club 
a zisk prvého a druhého miesta v jednotlivých le‑
tových úlohách Maroša Divoka na súťaži FCC Gli‑
ding v triede Standard.
Už teraz rozbiehajú piloti vetroňov prípravu na sú-
ťažnú sezónu 2018 a dúfajú, že bude ešte úspeš-
nejšia ako tá tohoročná.
Všetky výsledky nájdete na: www.soaringspot.com

Foto: Lukáš Filip ‑ 1. miesto ‑ majster SR 
v športovej pištoli 30 + 30, kategória dorastenci, 
10. 9. 2017, Domaniža, Majstrovstvá SR v guľo‑
vých zbraniach

Klub kaktusárov Spišská Nová Ves vás pozýva na prednášku

Miniatúry Mexika – rod Epithelantha
24. 10. 2017 o 16.00 h v Multifunkčnom energeticko-baníckom centre,  

Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves

UNIVERSAL
Regionálne riaditeľstvo
SNV II.

VYHLASUJE výberové konanie na pozície:  
 - ASISTENT -KA
 - OBCHODNÍK -ČKA
 - MANAŽÉR -KA
Očakávame: zodpovednosť, chuť pracovať 
a učiť sa novým veciam
Ponúkame: vzdelávanie, materiál, priestor,  
tím špecialistov

KONTAKT: Renáta Bartková
regionálny riaditeľ, 0904 381 402 
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VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V AUGUSTE OSLÁVILI

Maximilán Mindár

Melissa Somorová

Kristína Keritová

Ela Kleinová

Timotej Sabol

Dávid Červený

Ashlyn Ferencová

Magdaléna Polláková

František Horváth

Oliver Róbert Lonský

Karolína Pirháčová

Jozef Čech

Leo Vencel

Sebastián Mních

Lenka Bartošová

Filip, Matej a Slavomír    

       Krempaskí

Viktor Fekete

Jakub Novák

Patrícia Dirdová

Johana Harvišová

Theo Ondruš

Ján Hamrák

Viktor Torma

Bianka Jenčová

Michal Pencák

Lenka Komárová

Amália Hanuščáková

Ema Dunajová

Ján Soták 1922

Jolana Korchňáková 1928

Ján Tokarčík 1931

Alojz Markulík 1932

PhDr. Jozef Kuruc 1933

Jozef Novotný 1935

Anna Antošová 1936

Juraj Horváth 1937

JUDr. Ján Vozár 1939

Rudolf Lang 1941

Anna Pacáková 1942

Veronika Košiarová 1945

Anna Girgášová 1948

Sabína Markovičová 1949

Mária Siantová 1949

Ernest Sloboda 1949

Štefan Filický 1955

Ing. Jozef Hoferica 1956

Pavol Kapsdorfer 1962

Miroslav Bodziony 1968

Ak si neprajete, aby vaše meno bolo uverejnené v tejto rubrike, oznámte nám to na tel. č. : 053/417 66 27, 
príp. osobne v redakcii Ička - Radnica, Radničné nám. č. 7, I. posch. vpravo.

Prečo Ti osud neprial žiť, prečo si musela tak náhle odísť...
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupra-
covníkom a známym, ktorí 14. 8. 2017 odprevadili na posled-
nej ceste našu drahú zosnulú Ing. Magdalénu LABUDOVÚ. 
Naše úprimné poďakovanie za dôstojný priebeh rozlúčky 
patrí Pohrebnej službe S. Badzíková, ZPOZ pri MsÚ v Spiš-
skej Novej Vsi, osobitne J. Kučinskému a  L. Frankovičovi, 
bývalým kolegyniam Ing. M. Kovácsovej a Ing. O. Mačákovej.
S úctou a vďakou mamka a súrodenci s rodinami.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti, kvetinové dary všet-
kým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 
16. 8. 2017 s  mojou manželkou, našou mamou a  známou  
Sabínou MARKOVIČOVOU, ktorá nás navždy opustila vo 
veku 68 rokov.
Ďakujeme tiež personálu Domova dôchodcov na Brezovej ul. 
v SNV za poskytnutú starostlivosť.
S úctou a vďakou manžel, deti s rodinami a ostatná smútiaca 
rodina.
Už len kyticu z lásky na hrob môžeme Ti dať, za všetko krásne 
ďakovať a s láskou v srdci na Teba spomínať. 
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, bývalým 
kolegom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s milovanou manžel-
kou, mamičkou, babkou a prababkou Annou GIRGÁŠOVOU, 
ktorá nás navždy opustila 20. 8. 2017 vo veku 69 rokov. 
Zároveň vyjadrujeme poďakovanie pánovi kaplánovi Mgr.  
T. Lieskovskému za to, že ju posledné roky duchovne zaopat-
roval  a zároveň odprevadil na jej poslednej ceste. 
Ďakujeme aj za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste 
sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. 
S vďakou, úctou a láskou spomína manžel František, syn Fran-
tišek, dcéry Františka a Anna s rodinami a dcéra Slavomíra.

Lúčim sa s vami, moji milí, ruky stisk vám dnes už nemôžem 
dať. Srdce mi dotĺklo, odišli sily. Lúčim sa s každým, kto ma 
mal rád.
Úprimne ďakujem príbuzným, priateľom, susedom a  zná-
mym, ktorí sa prišli 31. 8. 2017 rozlúčiť s mojím manželom 
Ernestom SLOBODOM, ktorý nás navždy opustil vo veku 
nedožitých 68 rokov.
S úctou a láskou manželka a ostatná smútiaca rodina.

Dobrý a milovaný človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí 
ho mali radi.
2. 9. 2017 uplynulo 5 rokov, čo nás opustil môj manžel a otec 
Ivan DEMOČKO.
S láskou spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinami.

Spi ticho, tichučko, dnes dosnívala si života sen a cestou bo‑
lesti odišla si tam, kde je mier a láska len. Úsmev si mala na 
perách, dobrotu v srdci, poctivosť vo svojej duši. Kto bol milo‑
vaný, nebude nikdy zabudnutý.
10. 9. 2017 uplynulo 5 rokov, čo si nás navždy opusti-
la, naša milovaná manželka, matka a babička Magdaléna  
CVENGROŠOVÁ.
S láskou spomínajú manžel Rudolf, deti Ján a Sylvia s rodi-
nami.

Čas plynie a nevráti, čo vzal, zostali len spomienky a žiaľ.
16. 9. 2017 uplynulo dlhých a smutných 10 rokov, odkedy 
nás opustila naša milovaná a  starostlivá mamka a  babka  
Magdaléna UHERIKOVÁ.
Veľmi nám chýbaš...
Prosíme, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S vďakou a  láskou spomínajú dcéra Dagmar a  syn Peter  
s rodinami.

POĎAKOVANIA A SPOMIENKY

V AUGUSTE NÁS NAVŽDY OPUSTILI

96 rokov
Anna Paceková

93 rokov
Mária Molitorová
92 rokov
Zuzana Dvorská
91 rokov
Margita Kalnová
90 rokov
Mária Dobšinská
Ladislav Radvanec
85 rokov
Pavlína Klubertová
Eleonóra Bondarenková
Valéria Nováková
Štefan Dančo
Pavol Pirzkala
Aurélia Gabčová

Mária Majerníková
Jozef Pendrák
Juliana Širillová
Anna Kocurková
80 rokov
Mikuláš Vavrek
Eva Balážová
Regina Furíková
Mária Horváthová
Angela Olekšáková
Mária Grancová
Elena Juríčková
Anna Kacvinská
Juraj Krajňák
Hildegárda Lešková
Angela Tomášová
Božena Hofericová
Zuzana Hlavatá
Mária Škerlíková

Monika Sopkovičová
RNDr. Ladislav Novotný
75 rokov
Gertrúda Dudinská
Mária Hatalová
Mária Hlopková
Anna Kočtuchová
JUDr. Erika Romanová
Ladislav Cmorej
Helena Židlíková
Mária Suchá
Anna Capová
70 rokov
Emil Dorocák
Ing. Ján Karchňák
Miron Pekár
Anna Vavrová
Alexander Vaňo
Mária Barillová

Štefan Valovič
Michal Utľak
Vlasta Nagyová
Ondrej Smorada
Kornélia Koperdáková
Jozef Benik
Viktor Gonda
Mária Kapustová
Mária Luptáková
Augustin Čambal
Natália Jendrálová
Mária Kolačkovská
Anna Gregorová
Michal Kollár
Agnesa Macejová
Michal Sebö
Ján Hrebenár
Stanislav Karchňák
Soňa Kozáková
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SPOMIENKY

V našich srdciach ste stále.
21. 9. 2017 sme si pripomenuli smutné 
1. výročie rozlúčky s našou mamkou  a sta-
rou mamou Veronikou MARÓTYOVOU 
a  23.  9. 2017 uplynulo 7 rokov od úmrtia 
nášho ocka a starého ocka JUDr. Miloša 
MARÓTYHO. 

Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im, prosíme, tichú spomienku.
S úctou a vďakou spomínajú dcéry Vierka a Lucia s rodinami.

Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi. 
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, neza‑
budne.
26. 9. 2017 uplynulo 10 rokov, čo nás náhle navždy opustila 
naša milovaná manželka a mamka MUDr. Regina GULOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S úctou, vďakou a láskou spomína manžel Viliam a synovia 
Martin a Števo.

Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a  všetkých nás. 
Odišiel si navždy, hoc túžil si žiť, ale osud to tak zariadil, že 
musel si nás opustiť.
27. 9. 2017 si pripomenieme 1. výročie, čo nás navždy opustil 
Pavol SEDLICKÝ.
S láskou a úctou spomínajú manželka Valéria a dcéry Renáta 
a Lívia s rodinou.

Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne, ten, kto Ťa poznal, si spo‑
menie.
29. 9. 2017 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustila 
moja milovaná manželka, starostlivá mamka, babka Mária  
LETKOVSKÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S úctou a  láskou spomínajú manžel Pavel, synovia Pavol, 
Alexander s  rodinami, Ján, dcéry Danka s  rodinou, Maja  
a ostatná rodina.

Odišla tíško, niet jej medzi nami, no v našich srdciach žije spo‑
mienkami.
1. 10. 2017 uplynie 16 rokov, keď nás navždy opustila naša 
milovaná mamka a babka Mária DROBNÁ.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Srdce láskavé prestalo biť, nebolo lieku aby mohlo žiť. Čas 
plynie, život ide v diaľ, nám živým na Teba, mamička, zostala 
len spomienka a žiaľ.
4. 10. 2017 uplynie rok, keď sa navždy zastavilo dob-
ré a milujúce srdce mojej mamky, babky a prababky Zity  
ONDRUŠOVEJ, ktorá nás opustila potichu a bez rozlúčky vo 
veku 72 rokov.
S úctou a láskou spomína syn Jaro s rodinou.

Dnes už nie ste s  nami. Ste medzi anjelmi. 
Keď nás počujete tam zhora, vedzte, že vás 
milujeme najviac na svete. Navždy zostanete 
v  našich srdciach a  v  našich myšlienkach... 
Veríme, že ste teraz našimi anjelmi strážnymi.
8. 5. 2017 uplynulo 30 rokov od úmrtia náš-
ho milovaného otecka, dedka a  pradedka 

Jozefa ZAVAČANA a  5. 10. 2017 si pripomenieme 5. vý-
ročie od úmrtia našej mamičky, babky a  prababky Marty  
ZAVAČANOVEJ. Ďakujeme všetkým, ktorí si pripomenú s nami. 
Prosíme, buďte nám vždy nablízku. 
vaše deti

Nezomreli sme, lebo vieme, že budeme žiť 
stále v srdciach tých, ktorí nás milovali.
6. 10. 2017 uplynie 7 rokov od úmrtia našej 
milovanej mamky a babky Anny REGECOVEJ 
a 18. 9. 2017 uplynulo 17 rokov, čo nás navždy 
opustil milovaný otec, dedko Ján REGEC. 
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu 
s nami tichú spomienku.
dcéry s rodinami

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska však 
smrťou nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
5. 10. 2017 si pripomenieme 1. výročie úmrtia môjho manže-
la, nášho otca, dedka a pradedka Jozefa BUKOVINSKÉHO. 
Ten, kto Ťa poznal, si možno spomenie, ten, kto Ťa miloval, 
nezabudne.
manželka Jana, synovia Vladimír a Jozef s rodinami

Boh zavolal a srdce, ktoré pre nás malo toľko lásky, dotĺklo 
navždy. Odišla si od nás do neznáma, ale v našich srdciach 
ostaneš stále milovaná.
7. 10. 2017 uplynie 9 rokov, čo nás navždy opustila naša 
milovaná manželka, mamka, babka Klára ZAMBOVÁ, rod. 
Gállová.
S úctou a vďakou spomínajú a večné odpočinutie vyprosujú 
manžel Július, synovia Miroslav a Peter a ostatná smútiaca 
rodina.

Zavrel si oči, stíchol Tvoj hlas, mal si rád hory a všetkých nás.
8. 10. 2017 uplynie 7 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil 
môj manžel, otec, dedko a svokor Anton ŠTEFÁNIK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku. Ďakujeme.
manželka Anna, synovia s rodinami

Sú ľudia, ktorí pre nás v  živote znamenajú 
viac ako tí ostatní. O  to ťažšie je naučiť sa 
bez nich žiť.
8. 10. 2017 uplynie 35 rokov, odkedy nás 
navždy opustil náš drahý otec a  dedko 
František SCHWARZ a 6. 12. 2017 uplynú 
4 roky, čo nás navždy opustila naša drahá

mamka, babka a prababka Magdaléna SCHWARZOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Janka a Ivetka s rodinami.

Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, 
osud vzal. Odišli ste nám všetkým, ktorí vás 
radi mali. Odišli ste bez toho, aby nám vaše 
ústa zbohom dali. Len ten, kto niekoho na‑
vždy stratí, vie, čo je bolesť a žiaľ. Tá rana 
v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí.
10. 10. 2017 uplynú 3 roky, odkedy nás na-
vždy opustili milovaný manžel a otec Jozef

PRACH a švagriná Margita KICKOVÁ, rod. Prachová. 
S láskou a  úctou spomínajú manželka Rozália, syn Jozef 
a celá smútiaca rodina.

Tak letí čas, čo stíchol Tvoj hlas. Len spomienky na Teba vra‑
cajú sa zas. Vo svojej dielničke rád si majstroval a prácu s dre‑
vom, tú si miloval. Klesli ruky pracovité, stíchlo srdce dobré. 
Pán povolal Ťa k sebe.
12. 10. 2017 uplynú tri roky, čo nás navždy opustil môj milo-
vaný manžel, otec, dedko a pradedko Ján LESKOVIANSKY.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali.
S láskou spomínajú manželka, dcéry s  rodinami a  ostatná 
rodina.

Zavrel si oči, utíchol Tvoj láskavý hlas, mal si rád život a všet‑
kých nás. Tak veľmi túžil si s nami žiť, no srdce, ktoré nás tak 
milovalo, prestalo už ďalej biť.
15. 10. 2017 uplynie 25 rokov, odkedy nás náhle opustil náš 
drahý manžel, otec a starý otec Cyril JAHODA.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka Gertrúda, dcéra Jarka, 
syn Vladimír, vnúčatá Andrea, Patrik, Róbert, Lukáš.

Odišiel si ticho, nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ 
spomienkami. Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, 
na ktoré tisíckrát spomíname. Márne Ťa naše oči všade hľada‑
jú, márne nám po tvári slzy stekajú. 
15. 10. 2017 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustil milovaný 
manžel, otec, dedko a pradedko Ján PAZERA. 
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali  
a nezabudli. 
S láskou a úctou spomínajú manželka Júlia, dcéry Jana 
a Vlasta a syn Peter s rodinami.
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Sedem rokov ubehlo ako voda, na Teba mamka, zabudnúť 
sa nedá. Odišla si navždy, už Ťa nemáme, s úctou a  láskou  
na Teba spomíname.
17. 10. 2017 uplynie 7 dlhých rokov, čo nás navždy opustila 
naša milovaná mamka, babka a prababka Elena CIBUĽOVÁ.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.
dcéry Anna, Mária a syn Jozef s rodinami
Sú vety, ktoré už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabudne‑
me, sú okamihy, na ktoré radi spomíname.
20. 10. 2017 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil manžel, 
otec, dedko, pradedko, brat a príbuzný Michal DRAVECKÝ.
Tí, ktorí ste ho mali radi a nezabudli, venujte mu s nami tichú 
spomienku.
S úctou a vďakou manželka a deti s rodinami.
S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme a pri plamien‑
ku sviečky na Teba s úctou spomíname. 
23. 10. 2017 uplynú 4 roky, odkedy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, dedko a pradedko Cyril KLINGA. 
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna s rodinou.
Mgr. Ľubomír DUCH
Čas plynie, veci zostávajú, život sa mení, blízki odchádzajú. 
Hoc beh času sa nezastaví, čo chýba nám... žijeme spomien-
kami...
S úctou a láskou spomínajú dcéry Dominika a Katarína,  
manželka.

V piatok 20. 10. 2017 si pripomenieme 80. výročie narode-
nia môjho manžela, otca a dedka Jozefa SPIŠÁKA, ktorý už  
13 rokov sníva svoj večný sen.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. 
S láskou  a úctou spomína manželka, dcéra, synovia, nevesta 
a vnúčatá.
22. 10. 2017 uplynie 5 rokov od úmrtia môjho manžela, otca 
a dedka Juraja BODU.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
manželka, synovia a dcéra s rodinami

Nesmúťte, že som odišiel, len v  srdci večnú spomienku si  
na mňa zachovajte.
23. 10. 2017 uplynie smutný rok, čo nás navždy opustil môj 
manžel, otec, dedko a pradedo Andrej VARGA.
S úctou a láskou smútiaca rodina.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú...
26. 10. 2017 uplynie 20 rokov, kedy nás navždy opustil sta-
rostlivý a milujúci manžel, otec a starý otec Štefan ONDRUŠ.
S láskou v srdci na Teba spomíname a za tichú spomienku 
ďakujeme všetkým, ktorí nezabudli.

Prešli už roky, čo nie ste medzi nami, no v našich srdciach 
žijete spomienkami.
27. 10. 2017 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustil náš  
milovaný otec, starý otec Ondrej HANZELY a  17. 5. 2017 
uplynulo 12 rokov, čo nás opustila naša milovaná mama,  
stará mama Anna HANZELYOVÁ.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína dcéra a ostatná rodina.

Jediné srdce sme na svete mali, čo nás dokázalo milovať. Aj 
keby láskou vzbudiť sme ho chceli, neozve sa nám viac. 
28. 10. 2017 si pripomenieme 10. výročie úmrtia našej milo-
vanej mamičky a babičky Márie RENNEROVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
dcéry s rodinami

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa spolu s nami 17. augusta 2017 rozlúčili 
s  našou drahou mamou a  krstnou mamou pani Jolanou KORCHŇÁKOVOU  
na jej poslednej ceste.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 
dcéra Beáta, neter Angela a Alica s rodinami

Vážení klienti a priaznivci projektu Pod Modrým vrchom
radi by sme Vás informovali o novinkách a vývoji projektu Pod 
Modrým vrchom. 

Ako isto viete, veľký časový sklz nám spôsobil archeologický 
prieskum, ktorý stále pretrváva. Tento prieskum sme dostali 
nariadený štátom a jeho pomalé napredovanie limituje naše 
tempo v projekte. Nepríjemným bolo pre nás aj rozhodnutie 
Štátneho fondu rozvoja bývania nepodporiť nájomné bývanie 
v tomto projekte, čo nás veľmi mrzí. Náklady spojené s 
archeologickým prieskumom, ktoré znášame v plnej výške, 
spolu s rozhodnutím Štátneho fondu rozvoja bývania nás 
priviedli k prehodnoteniu a zámene fáz projektu. Dočasne sme 
preto zastavili ponuku prenájmu bytov a rozhodli sme sa začať 
s výstavbou bytov na predaj, pôvodne plánovanou na ďalšiu 
fázu projektu. Byty sú aktuálne v predaji, o cenách a dostupno-
sti sa môžete informovať mailom či telefonicky.
Pre terajších klientov, ktorí majú platné rezervácie na 
prenájom, sme pripravili zvýhodnenú ponuku kúpy, ktorou sa 
chceme ospravedlniť za spôsobené zdržanie a v neposlednom 
rade poďakovať za dôveru, ktorú nám prejavili. Ponuku 
klientom predstaví náš predajca na dohodnutom osobnom 
stretnutí.
Veríme, že lokalite Pod Modrým vrchom zachováte aj naďalej 
svoju priazeň. Ďakujeme.
Viac info: info@podmodrymvrchom.sk 
0903 541 275.

MUDr. PETER ZELENÝ

Nezáujem o politiku 
vedie k autokracii
Kandidát na poslanca do krajského zastupiteľstva

INZERCIA

Srdečne Vás pozývame  
na fundovaný výklad biblických proroctiev.
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RELAX

FEJTÓN

FEJTÓN / CO S MOJU 
FAREBNU ŽENU?
Moja žena hodzi rada do solarka. Ja znam, že život 
se mnu neni žadne slunečko a pristav bez burkoch, 
ale žeby mušela tri razy do tižňa baľic fitness tašku 
a nehavac me bez večere, ta to še mi až tak neľubi. 
Ja som človek vegetni a netrapi me, či mam figuru 
jak z katalogu cestofki. Šedňem sebe k praznej fľahe 
a sebaistim pohibom v ňej ľepim loďki. Zrobil som 
Santa Mariju aj predek z Titaniku, raz še možno puš-
čim aj do vekšeho projektu, ket kupim vekšu fľahu. 
Dzeci ňemame, bo som filozoficki tip, žena hvari, že 
kim še rozhibem, ta aj vistupime z Unije. Ta ňečudo, 
že sebe našla opaľovace hobbi a ja som mušel uke-
cac kamarata Borisa, žebi mi ju v totim solarku raz 
za čas postražil. Dobre tipujece, vy, švetaznale, že ju 
stražil dobre až bars dobre a teraz nemam ani ženu 
ani kamarata. Hodzi zos moju zhnednutu polovičku 
po kavejoch a mne še od nervoch trešu ruky, taže ani 
v modelovani som dajak nepokročil. Ale už znam, co 
zrobim. Pošlem ju – taku farebnu, do Nemecka jak 
imigrantku, naj aspoň dajake peňeži zarobi a  ja še 
prihlašim za vladu, žeby som sebe ju i vžal k sebe, 
ket pani Merkel tak mocno sce. Šicke budzeme spo-
kojne a Boris može hodzic na kavej so svoju ženu. 
Kim mu ju dafto nezglupne na solarko.
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Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. októbra na 
adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v novembrovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla… VZÁCNEJŠIA AKO TISÍC 
OBJATÍ, KEĎ STOJÍŠ. Výherkyňou tajničky z č. 9/2017 sa stáva Mária ČERNÁKOVÁ zo Smižian. Blahoželáme .

KRÍŽOVKA
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NoviNka

   PRO FYZIO STUDIO 
sa na vás teší s novými službami, 

odborným a individuálnym prístupom. 

Zdravotné a rehabilitačné cvičenia
Poúrazová a pooperačná regenerácia
REFORMER - Nové cvičenie na 
špecializovných  strojoch 
SM – systém
Pilates 

Mgr. Martina Černíková Stiasni
+421918 975 927

Ing. Kožucha 3462 / 16 - prvé poschodie
Spišská  Nová Ves

www.profyziostudio.sk
Podiater centrum a PRo Fyzio Studio 

SPolu za zdRavím a kRáSou

deň otVoreNých dVerí 13. 10. 2017
Príďte Sa PreSVedČIť, teŠíMe Sa Na VÁS

PreSťahoVaNé 

Ing. Kožucha 3462 / 16 - prvé poschodie
Spišská  Nová Ves

Medical pedikúra

Počítačová 3d diagnostika chodidla a 
pohybového aparátu
Výroba a predaj ortopedických vložiek, 
korektorov a ortopedických pomôcok na mieru 
Počítačová analýza chôdze a behu

ošetrenie chodidla                                     chirurgia                                      diabetes

Ivana Korfantová Mužíková 
+421902 891 534

www.podiatercentrum.sk

deň otVoreNých dVerí 13. 10. 2017
Príďte Sa PreSVedČIť, teŠíMe Sa Na VÁS

Podiater centrum a PRO FYZIO STUDIO 
SPolu za zdRavím a kRáSou

Slovenský zväz zdravotne postihnutých  
ZO č. 2, Levočská 14, Spišská Nová Ves

Srdečne vás pozývame  
na autobusový zájazd

7. 10. 2017
Poľsko ‑ Nowy Targ (trhovisko)  

‑ Chocholowskie termy (kúpanie)
Odchod autobusu o 6.30 h z Fabíniho ul.

Poplatok: 6 € ‑ člen; 8 € ‑ nečlen
Prihlásiť a zaplatiť môžete každú stredu  

od 9.00 do 11.00 h  
na Levočskej ul. 14 do 4. 10. 2017.

Tešíme sa na vás.

Slovenský zväz zdravotne postihnutých  
ZO č. 12, Levočská 14, Spišská Nová Ves 

pozýva svojich členov a ich rodinných príslušní-
kov na 1-dňový autobusový výlet 

14. 10. 2017
na trase SNV ‑ Nowy Targ ‑ Vrbov  

(kúpanie) a späť.
Zraz účastníkov: 7.00 h na parkovisku  
za Domom kultúry, Štefánikovo nám.

Poplatok: 6 €/osoba  
Predpokladaný príchod do SNV o 20.00 h 

Nahlásiť sa môžete vo štvrtok 9.00 – 11.00 h  
na Levočskej ul. 14 najneskôr do 12. 10. 2017.

Tel. kontakt: 0915 466 799 - R. Jurčák

SPIŠSKÁ BURZA  
STAROŽITNOSTI  
A KURIOZÍT 2017

Soboty / 21. 10. a 25. 11.
Príďte predať, kúpiť alebo vymeniť  
starožitnosti, zberateľské predmety  

a predmety minulých čias.

8.00 ‑ 15.00 h 
na starom trhovisku (oproti OC Sintra)

Bližšie informácie:  
+421 910 149 926

INZERCIA, POZVÁNKY
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Ing. Iveta Rušinová, poslankyňa Košického samosprávneho kraja, 
primátorka mesta Krompachy, znalkyňa v odbore stavebníctvo 

Milí Spišiaci, dovoľujem si vás  osloviť a zároveň 
požiadať o Vašu podporu v tohtoročných voľbách 
za poslankyňu do VÚC Košického samosprávneho 
kraja. 

Je mojou túžbou, aby sa nám Spišiakom, 
Východniarom žilo lepšie. Aby sa naše životné 
podmienky aspoň troška priblížili k podmienkam 
ľudí, žijúcich na západ od nás. Chcem pokračovať 
v presadzovaní záujmov Spišiakov tak, ako doteraz. 
Aby sa nezabúdalo na to, že v Košickom kraji je aj 
Spiš, nie iba privilegované okresy s dlhodobou 
podporou. Počas štyroch predchádzajúcich rokov 
som bojovala za náš okres zo všetkých síl, či už pri 
presadzovaní finančných prostriedkov pre kultúrne, 
sociálne, školské zariadenia v zriaďovateľskej 
pôsobnosti VÚC alebo za poskytnuté dotácie na 
kultúrne podujatia organizované obcami a mestami 
nášho regiónu. 

Nerozhodla som sa kandidovať do parlamentu KSK z osobných a vôbec nie zo zištných 
dôvodov. Kandidujem preto, aby som dokázala  získať viac pre našich ľudí,  pre  náš región. 
Kandidujem s podporou strany SMER-SD, avšak bez politickej príslušnosti. Som kandidátom 
ľudí. Chcela by som svoje skúsenosti a odborné vedomosti zužitkovať tak, aby som mohla byť 
nápomocná aj nášmu kraju. 

Nechcem písať čo všetko urobím, nechcem sľubovať, že postavím vzdušné zámky. Nebolo by 
to odo mňa seriózne. Chcem Vám sľúbiť, že urobím všetko, čo je v právomoci poslanca vyššieho 
územného celku, aby sa náš život, podmienky a prostredie v našom regióne skvalitnili. Aby 
naše rodiny žili dôstojne tak, ako si to zaslúžia. Mám dlhoročné skúsenosti so spolužitím 
s neprispôsobivými občanmi. Denne riešim problémy, ktoré sa dotýkajú vo veľkej miere 
všetkých Vás. Budem sa snažiť využiť všetky možnosti na to, aby  sa ku všetkým občanom 
pristupovalo rovnako pri plnení si svojich povinností, aby všetci občania, bez ohľadu na 
národnosť a sociálne postavenie, boli  rovnocenní v dodržiavaní zákonov. 

Tak, ako doteraz, chcem svojou poctivou, zodpovednou a kvalifikovanou prácou prispieť 
k rozvoju  a prosperite  miest a obcí na Spiši. Nechcem Vám  sľubovať,  chcem Vám  načúvať 
a pokúsiť sa riešiť aj Vaše  problémy. Ľudia  žijúci na ťažko skúšanom Východe Slovenska si 
zaslúžia, aby im niekto podal pomocnú ruku. Úprimne Vám podávam  tú svoju. 

S úctou, Ing. Iveta Rušinová 

INZERCIA
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DROBNA INZERCIA / INZERCIA

PREDÁM / PRENAJMEM
 � Predám garsónku v  centre mesta alebo 

dám do dlhodobého prenájmu. Cena dohodou. 
T.: 0911 530 825.

 � Dám do prenájmu 1-izb. zariadený byt na sídl. 
Tarča od 1. 10. 2017. Volať na tel. č. : 0944 187 238 
po 18.00 h.

 � Prenajmem 2  – 3-izb. zariadený byt na Tarči. 
T.: 0903 697 487.

 � Predám 2 a  ½-izb. byt v  pôvodnom stave 
na Baníckej 16 v  SNV, 2. posch. Cena dohodou. 
T.: 0905 696 498, 0905 905 306.

 � Predám 4-izb. byt s balkónom, s rozlohou 80 m2 
v zateplenom paneláku na sídl. Za Hornádom v SNV. 
Byt má prerobenú kúpeľňu. Cena dohodou. Záujem-
covia volajte po 18.00 h na tel. č. 0905 855 609.

 � Predám slnečný 4-izb. byt na sídl. Západ  I. 
T.: 0908 829 793.

 � Predám 2-podlažný rodinný dom v Spišskej No-
vej Vsi - časť Ferčekovce. Cena 135 000 €. Informá-
cie na tel. č. 0902 149 720.

 � Predám dom na Ul. Ing.  O. Kožucha 5, spo-
lu s  pozemkom. Cena dohodou. T.: 0905 696 498, 
0905 905 306.

 � Predám RD 5-izb. + hala, veľká garáž, zateple-
ný. Pozemok 1 023 m2 za sídl. Tarča - susedia ďalej, 
les blízko, veľmi tiché prostredie, možnosť drob-
nochovu. Len vážni záujemcovia. Cena dohodou. 
T.: 0905 332 328.

 � Predám záhradu s  chatkou v  záhradkárskej 
oblasti na sídl. Tarča. Cena dohodou. RK nevolať. 
T.: 0908 267 331.

 � Predáme záhradku v  lokalite Červený jarok, 
murovaná chata 16 m2, pivnica, kuchyňa, pod-
krovie, elektr. 220, 380 W. Dobrý prístup autom. 
T.: 0908 084 093, 0908 164 235.

 � Predám záhradku v záhradkárskej osade Mier (za 
Tescom) 320 m2. Cena dohodou. T.: 0949 835 273.

 � Predám murovanú chatu so záhradou v  oblasti 
Červený jarok. T.: 0903 621 805, 0911 693 447.

 � Predám OPEL Zafira, 7-miestne; 1,9 CDTi, 74 
kW, STK/EK do 1/2019, r. v. 2007. Pravidelne ser-
visované, udržiavané. Posledných 100 000 km jaz-
dené po diaľnici. Cena dohodou. T.: 0905 311 115.

 � Predám garáž pri židovskom cintoríne + elektrina. 
Cena dohodou. T.: 0907 301 907.

 � Dám do prenájmu garáž na Starosaskej ul. č 
v SNV. Voľná od októbra. Cena dohodou. Prosím vo-
lať na tel. č. : 0911 207 869.

 � Predám roľu v Harichovciach v blízkosti nových 
rodinných domov na kapustnici o rozlohe 2 126 m2 - 
cena 20 €/m2 * predám tiež menší lis cca 5 l na zá-
hradné ovocie, nový - cena 60 €. T.: 053/449 62 00.

 � Predám chladničku CALEX s mrazničkou - chlad-
nička 195 l, mraznička 62 l * ďalej predám zásuvkovú 
mrazničku CALEX 216 l. T.: 053/442 14 38.

 � Predám chlapčenské veci, jesenné a  zimné 
bundy + cyklistickú prilbu na vek 10 - 14 rokov. 
T.: 0949 088 918.

 � Predám starožitný viac ako 80-ročný šijací stroj. 
Zachovalý, funkčný, liatinová konštrukcia, plat a kryt 
krásne drevo. Možnosť použitia pre firmu ako ozdo-
ba. Cena 75 €. T.: 0902 547 208.

 � Predám dlažbu na dvor + obrubníky, koryto, hrn-
ce veľké, brány na bránenie, mlynček na klobásy i na 
odšťavovanie ovocia, kuch. dosky, obedovú a kávo-
vú súpravu, jedálenský stôl rozkl., konferenčný stôl 
+ 2 ks fotelky, obýv. stenu + sed. súpravu, kroje, 
2-posteľ + nočné stolíky, 3 a 2-dverové skrine, veľkú 

váhu na váženie zemiakov, vrecia na zrno, zemiaky 
a iné. T.: 0902 516 066.

 � Predám starožitnosti: krosná + príslušenstvo, 
posteľ na kolieskach, 2 ks postele so štítmi, toalet-
né zrkadlo, kredenc, koberce, kachľovú pec izbovú, 
2-dverovú skriňu so zásuvkou, kuchynský nábytok. 
T.: 0903 854 500.

 � Záujemcovia o vyčistené morky o váhe 10 – 15 kg 
v  mesiaci november informujte sa a  hláste na tel. 
č. 053/441 00 52, 0902 633 109. Cena za kg - 4,20 €.

HĽADÁM / PRÁCA
 � Hľadám do zamestnania vyučeného obuvníka 

(opravca obuvi), príp. šikovného človeka s možnos-
ťou zaučiť sa z okolia SNV. T.: 0911 828 252.

 � Ponúkam opatrovateľské služby pre staršiu pani 
v Spišskej Novej Vsi a okolí. Mám ukončený opatro-
vateľský kurz platný na území EÚ. T.: 053/448 55 22.

RÔZNE
 � NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje internet 

a  je práve nedeľa? Rozbitý displej? Profesionál‑
ny servis PC a kancelárskej techniky u vás doma 
24 h/7dní  v  týždni za prijateľné ceny. Inštalácia 
Windows! Opravy notebookov! Inštalácia a  na‑
stavenie wifi. Obnovenie vašich stratených či 
zmazaných dát! Nastavenie internetového pri‑
pojenia. SERVISNÁ PREHLIADKA U VÁS ZA 1 €! 
Volajte: 0904 318 235. Poradenstvo zdarma! E‑
‑mail: doktorpc@fixnet.eu, www.fixnet.eu

 � Ponúkam KOMPLETNÉ STAVEBNÉ PRÁCE: 
www.rekonstrukcie.eu * fb.rekonstrukcie.eu * T.: 
0917 562 510.

 � ZALOŽÍME S. R.  O. ZA VÁS. Kompletné zalo‑
ženie, s. r. o. za bezkonkurenčné ceny, akékoľvek 
zmeny v, s. r. o., založenie živnosti, zápis dopravcov 
do ORSR, predaj READY MADE, s.  r. o., zlúčenie 
spoločností, atď. spoločnostiSRO.sk, TIMID, s. r. o., 
Štefánikovo nám. 5 (prízemie za Tatra bankou), 
SNV. T.: 0948 249 495, www.spolocnostisro.sk

 � Doučím ANGLICKÝ JAZYK všetky vekové ka‑
tegórie. Od najmladších po najstarších. Jednot‑
livo alebo vo dvojiciach. Pripravím na maturitu, 
dávam aj konverzačné hodiny. Mám bohaté skú‑
senosti s vyučovaním. V prípade pekného poča‑
sia hodiny v záhrade. T.: 0907 585 817.

 � Vlastimil Bratek ‑ BRATEX BUILDINGS ‑ kom‑
pletná rekonštrukcia bytov, rodinných domov 
(exteriér, interiér). Záruka minimálne 5 rokov. T.: 
0905 310 411.

 � NOVAVES, s. r. o. STAVBY A REKONŠTRUK‑
CIE * kúpeľne, byty, domy… * ploty, chodníky, 
parkoviská. Naše referencie na www.nova‑ves.
sk. T: 0948 681 133, e‑mail: info@nova‑ves.sk

 � Realizujeme ELEKTROINŠTALAČNÉ PRÁ‑
CE, kompletné rekonštrukcie bytových jadier, 
pokládka dlažby, obkladov, plávajúcich podláh, 
SADROKARTONOVÉ PRIEČKY A STROPY, stier‑
kovanie, vodoinštalačné a  búracie práce. SG 
elektro, s. r. o. ‑ 0903 883 071.

 � Poskytujem OPATROVATEĽSKÉ SLUŽBY 
a STAROSTLIVOSŤ O DOMÁCNOSŤ SENIOROM 
v rozsahu 1 ‑ 8 hodín denne. T.: 0948 618 778.

 � STAVEBNÉ PRÁCE ‑ REGEC PETER. Prestav‑
ba bytového jadra na kľúč od 2 800 €, sociálne 
kúpeľne, zatepľovanie, všetky stavebné práce, 
montáž teplovzdušných krbov. Rezanie otvorov 
do panelu do hrúbky 20 cm. Zľavy pri kúpe mate‑
riálu až do 20 %. T.: 0903 373 486.

 � MONTÁŽ všetkých druhov STREŠNÝCH KRY‑
TÍN za rozumnú cenu ponúkajú klampiari a tesári 
z Jamníka. Kvalita, rýchlosť práce a spokojnosť zá‑
kazníka zaručená. T.: 0905 539 419 – Tomáš Jančík.

 � Vykonávame PRESTAVBY KÚPEĽNÍ (bytové 
jadrá), rekonštrukcie bytov a domov, všetky vo‑
dárenské práce (výmena batérií, WC, radiátorov, 
preplach. potrubia), rezanie do panelu ‑ búranie 
panelov, montáž pláv. podláh, sadrokartónu. T.: 
0903 277 634.

 � „Ste zlatý“ ‑ tak mi hovoria. SLUŽBY PRE DO‑
MÁCNOSŤ * čistenie kobercov, sedačiek, pomní‑
kov * sťahovanie * 100  % mikrovlnná likvidácia 
húb, plesní, červotočov * mikrovlnné sušenie 
muriva a  iné. Viac: www.spisskanovaves.eu/In‑
zercia/Katalóg firiem. T.: 0904 865 262.

 � Ponúkame vám NATOČENIE a  NAFOTENIE 
svadby vo FULL HD KVALITE. Cena od 250 €. 
Urobíme váš deň pre vás nezabudnuteľným. FB/
Alfavideo. T.: 0944 684 303.

 � INTERNET BEZ VIAZANOSTI už od 8,99 € 
s DPH/mes.? Jedine u www.villanet.sk! Kontak‑
tujte nás na tel. č. 053/321 12 99.

 � TANEČNÁ ŠKOLA LaDANZA v SNV organizu‑
je: * večery tanca pre dospelých a mladomanže‑
lov * cvičenie rodičov s deťmi od 2 r. * kurzy pre 
detí a mládež od 4 r. * prípravu stredoškolákov na 
ples. Info: 0905 635 792, fb: LaDanzaSnv, e‑mail: 
LaDanzaSNV@gmail.com

 � KOZMETICKÉ ŠTÚDIO Marilyn ‑ Hutnícka 10, 
SNV, 0905 388 917: Novinka: gél lak nechty, trvalá 
na riasy * chemický píling *  líčenie (denné, sláv‑
nostné, svadobné) * mikrodermabrázia * kavi‑
tačný píling * pleťové ošetrenia* aplikácia trsov 
a ďalšie služby.

 � PROFESIONÁLNA MONTÁŽ sadrokartóno‑
vých a  tepelnoizolačných systémov * maliarske 
práce * sadrové a ušľachtilé omietky * kazetové 
antické stropy. T.: 0905 980 903.

 � LIKVIDÁCIA a ODVOZ STREŠNEJ AZBESTO‑
VEJ KRYTINY a  ETERNITU. Zabezpečíme mon‑
táž novej strechy ‑ všetky tesárske, klampiarske 
a pokrývačské práce. T.: 0904 638 568.

 � Pekárnička MARAL vám ponúka na predaj 
vždy čerstvé minipečivo, ktoré pečieme aj NA 
OBJEDNÁVKU. Sortiment BEZLEPKOVÝCH fast‑
‑foodových jedál rozširujeme a v  tomto mesiaci 
ponúkame BEZLEPKOVÝ HAMBURGER, HOT‑
‑DOG Clasic a  Americký stále v  ponuke. Ako 
NOVINKU máme širokú ponuku BEZLEPKOVÝCH 
CHLEBOV A  PEČIVA na objednávku. V  predaji 
stále ostávajú BEZLEPKOVÉ koláče ‑ muffin, 
brownie, minibábovky a  bezlepkové potraviny. 
Nájdete nás v PREDAJNOM STÁNKU vedľa hlav‑
nej POŠTY na Ul. Ing. Straku 1. T. 0901 705 411.

 � Otvárame KURZ EXOTICKÝCH TANCOV MIX 
pre ženy a dievčatá (ORIENTÁLNE TANCE + LA‑
TINO + CIGÁNSKE TANCE). Informácie: www.
shaden.eu shaden@centrum.cz T.: 0905 681 543.

 � V októbri sa dni skracujú, domácnosti upratujú. 
Koberce, okná, podlahy, dá to trochu námahy. Rie‑
šenie tu máme. PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ 
SERVIS zavoláme. T.: 053/444 01 19, 0903 100 508, 
0903 661 891, www.upratovaniesnv.sk

 � PREKLADÁM z/do AJ ‑ odborné, neodborné 
texty, diplomovky, bakalárske práce, abstrakty * 
DOUČUJEM žiakov ZŠ, SŠ * ponúkam TLMOČ‑
NÍCTVO * KONVERZAČNÉ HODINY pre dospelých 
cestujúcich za prácou do zahraničia. FB: LINKA 
Prekladateľstvo, Tlmočníctvo. T.: 0915 333 931.
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INZERCIA

 NOVÉ ´
jesenné

a
zimné
KOLEKCIE!

www.ocmadaras.sk

Fotí vás Citroën C3 
s ConnectedCAM Citroën™ 

Objavte Citroën C3 s unikátnou technológiou ConnectedCAM Citroën™. Zabudovaná full HD kamera vám umožní okamžite zdieľať 
zážitky z vašich ciest. Jedinečný ako vy, vďaka 36 farebným kombináciám karosérie a neuveriteľne pohodlný vďaka patentovanému 

®prístupu Citroën Advanced Comfort . Bestseller so slovenským rukopisom môže byt váš už od 8 990 €. Viac u vášho predajcu Citroën.

     Spotreba 3,6 – 6,3 l/100 km a emisie CO  92 – 118 g/km.2
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Sme tu pre Vás už 20 rokov!
Váš Citroen Brantner Nova, Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves, tel.č.: 053/446 30 33, citroennova@stonline.sk



KAŽDÝ ŽREB 
  JE VÝHERNÝ! 
ZOTRITE VAŠE STARÉ 
A ZÍSKATE BONUS AŽ DO 1 700 €.

skoda-auto.sk

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

ZVERTE SA DO RÚK PROFESIONÁLOM

Príďte vaším starým autom, my ho od vás odkúpime a k tomu vám dáme bonus na nové 
až do výšky 1 700 eur!

-   Nemusíte sa o�nič starať, všetko vybavíme za vás.
-  Máte na výber zo širokej palety vozidiel ŠKODA.
-  S možnosťou výhodného značkového  nancovania získate nové auto ešte jednoduchšie.
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Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

AUTOVES s.r.o., Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 0903 645 111, 0911 645 111, www.autoves.sk


