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Milí SpišSkonovovešťania!
Jedným zo symbolov Vianoc býva štedrovečerný stôl, za ktorý si sadne celá 
rodina. V dospelosti nás netešia dary pod stromčekom, ten najväčší dar je 
zdravie nás a našich blízkych. Všetku radosť z prekvapení pod stromčekom 
sme si užili v detstve, ktoré je v skutočnosti jeden z najväčších darov života. 
Verím, že láska a porozumenie zavládne v každej domácnosti nášho krás‑
neho mesta v srdci Spiša. Chcel by som vám poďakovať za všetko dobré, čo 
ste v priebehu roka urobili pre Spišskú Novú Ves a jej obyvateľov, bez ohľadu 
na vek, postavenie a povolanie. Rovnako chcem poďakovať všetkým ľuďom, 
ktorí spoločne so mnou robia závažné rozhodnutia v našom meste, že ne‑
chali bokom politické vlajočky a sadli si spoločne so mnou za jeden stôl. 
Snažíme sa, aby naše mesto bolo krajšie a život v ňom bol lepší pre mladých 
i seniorov. Chceme, aby náš domov, naša Spišská Nová Ves rozkvitala. Ži‑
jeme v ňom ako jedna rodina, ktorej členovia by si mali nájsť čas sadnúť si 
za spoločný stôl a dohodnúť sa na tom, čo je pre mesto a jeho obyvateľov 
najlepšie. Želám vám, aby ste prežili advent, vianočné sviatky i koniec roka 
v láske, pokoji a porozumení a nabrali dostatok síl do ďalších dní!

Pavol Bečarik

kontra opäť DivaDloM Sezóny
Ocenenia Dosky 2019 sa odovzdávali v  nedeľu 
10. novembra počas slávnostného ceremoniálu v bu‑
dove Mestského divadla P. O. Hviezdoslava v Bratisla‑
ve. Na 24. ročníku divadelných ocenení sezóny, ktoré 
je anketou divadelných kritikov a teoretikov, nechýbali 
ani Spišskonovovešťania. V celoslovenskom hlasova‑
ní divákov sa Divadlom sezóny 2019 stalo Divadlo 
Kontra Spišská Nová Ves, ktoré si toto ocenenie 
prevzalo už druhýkrát, čo svedčí o  celoslovenskej 
popularite tejto profesionálnej scény. V roku 2007 si 
Kontra odnieslo z vyhlasovania Dosiek ocenenie Ob‑
jav sezóny, ďalšie dve ocenenia si Spišiaci prevzali 
v posledných dvoch rokoch. „To, že sme už druhýkrát 
zvíťazili v Ankete Dosky v  kategórii Najobľúbenejšie 
divadlo sezóny nás teší viac, ako akákoľvek iná cena 
(a máme ich už nemálo…). Pretože za nás rozhodli 
diváci. Iné ceny udeľuje úzka skupina kritikov a my 
sme nikdy nerobili divadlo pre nich. Od začiatku sme 
robili divadlo s mysľou o divákovi, snažiac sa priniesť 
do Spišskej Novej Vsi to najhodnotnejšie zo svetovej 
dramaturgie - ako novej, tak i klasickej. Od začiatku 
bol divák pre nás hnacím motorom. Skutočnosť, že 
viac ako 1 000  divákov, ktorí videli naše predstave-
nia, sa rozhodlo za nás hlasovať, nás napĺňa radosťou 

a satisfakciou. Znamená to, že sme zasiahli ich srdcia 
i mysle, a to je pre nás to najdôležitejšie,“ uviedol Pe-
ter Čižmár. Tomáš Repčiak

parkovací Darček pre občanov
Mesto Spišská Nová Ves dočasne upravilo parkovací 
režim. Parkovať zadarmo bude možné od piatku 
20. decembra 2019 do 6. januára budúceho roka 
vrátane. Táto úľava platí pre všetky parkoviská s úhra‑
dou vrátane parkovacích automatov.
Domáci, ale aj návštevníci, prichádzajú do centra mes‑
ta počas vianočných sviatkov nielen za nákupmi, ale 

aj za kultúrou a na bohoslužby. Budú tak mať jedno‑
duchšiu situáciu, nemusia hľadať parkovacie automa‑
ty a môžu pokojne zaparkovať.
Bezplatné parkovanie počas sviatkov je krokom, kto‑
rým mesto Spišská Nová Ves vychádza v ústrety oby‑
vateľom aj ako symbolické poďakovanie za disciplino‑
vané správanie sa v centre mesta počas celého roka.

uzávera cieSt
Mesto Spišská Nová Ves usporiada v  dňoch 13.  – 
15.  12.  2019 na cestnej komunikácii na Letnej ulici 
29. Vianočný trh. V tejto súvislosti bude v čase konania 
trhu Letná ulica uzavretá od piatku 13. decembra 
od 4.00 hod. do nedele 15. decembra do 20.00 hod. 

a na Zimnej ulici dôjde k obmedzeniu rýchlosti. V piatok 
13. decembra od 18.00 do 22.00 hod. bude Zimná 
ulica v časti od sochy gen. Nálepku až po Radnicu 
uzavretá z dôvodu prebiehajúceho videomappingu na 
fasáde Evanjelického kostola pod názvom Mesto SNoV.

V  Sp. Novej Vsi pribudlo pri brehoch Hornádu 
7 informačných tabúľ s nápisom: Prosím, nekŕmte 
vodné vtáctvo pečivom. Kvôli prepchatým žalúdkom 
z chleba či pečiva hrozí divým kačiciam úhyn. Na‑
vyše zvyšky potravy sú lákadlom aj pre potkany. 
Mesto tak zareagovalo na podnety občanov. Podľa 
vyjadrenia zoológa zo Správy Národného parku Slo‑
venský raj Milana Barloga, pokiaľ chcú ľudia vtákom 
pomôcť prečkať zimu, mali by ich kŕmiť len v tuhých 
zimách, pričom by im mohli sypať napr. kukuricu.

Múzeum Spiša tento rok zorganizovalo 2. ročník 
súťaže Ornament očami Spišiakov, do ktorej bolo 
prihlásených množstvo prác žiakov a  pedagógov. 
Okrem výstavy múzeum na tému ornamentov pri‑
pravilo 1. – 11. 10. edukačný program spojený s tvo‑
rivou dielňou pod názvom Remeslo má zlaté dno.

Známa kapela Sám sebou vydala novú skladbu 
s názvom Dnes to mám na háku. Jej videoklip sa 
natáčal aj v uliciach Sp. Novej Vsi.

V podaní hudobného zoskupenia Le nuove musi-
che spolu so speváckym zborom Czech Ensemble 
Baroque zaznela 15.  10. hudba Musikalische 
Exequien Heinricha Schütza a Motetá Jána Šim‑
ráka, rodáka zo Spišského Podhradia, v  malom 
kostole Nepoškvrneného počatia Panny Márie.

Po prvýkrát sa členovia Slovenského zväzu zdravot‑
ne postihnutých predstavili 17. 10. v Dome Kultúry 
Mier s  podujatím Tvorivá jeseň. Odprezentovali 
na ňom svoje nadanie a zručnosť prostredníctvom 
rôznych výrobkov, piesní i hovoreného slova. Akciu 
zorganizovala Okresná rada Slovenského zväzu 
zdravotne postihnutých v  spolupráci s  Mestským 
kultúrnym centrom pod záštitou primátora mesta 
Pavla Bečarika.

Výrobca midibusov Rošero zo Sp. Novej Vsi pred‑
stavil 17.  – 22.  10. na veľtrhu Busworld 2019 
v  Bruseli najnovšiu ponuku z  portólia svojich mi‑
dibusov na podvozkoch IVECO Daily. Vozidlá z jeho 
produkcie, s  celkovou obsaditeľnosťou od 22 do 
36 miest, sú vhodné pre každý typ prepravy ‑ ako 
mestské, prímestské i diaľkové v rôznych interiéro‑
vých prevedeniach.

Spišské osvetové stredisko v  rámci projektu 
DUF‑ART pripravilo 18.  10. multimediálnu insce‑
náciu pod názvom Svoj oštep blýskavý do srdca 
vraz mi. V priestoroch Galérie umelcov Spiša si tak 
mohli návštevníci pozrieť dramatizáciu rozpráva‑
nia o posledných rokoch života cisárovnej Alžbety 
Bavorskej, známej ako Sisi. Jej príbeh ožil vďaka 
hercom Divadla teatrálnej skratky a  tanečníkom 
Denzz Industry.

Metodický deň spojil 18.  10. pedagogických 
pracovníkov nášho okresu už po tretíkrát. Okrem 
prednášok a úloh pre učiteľov bol program doplne‑
ný o exkurzie mimo okresu.

V Spišskom divadle prebiehal 22. – 30. 10. v poradí 
už 11. ročník známeho festivalu komorných insce‑
nácií slovenských profesionálnych divadiel s  me‑
dzinárodnou účasťou pod názvom Divadelný Spiš. 

Galéria umelcov Spiša uviedla 23. 10. večerný Dlhý 
deň s umením. V  rámci neho sprístupnila do ve‑
černých hodín aktuálne výstavy a stále expozície, 
ale aj sezónne výstavy v exteriéri Záhrady umenia 
a  v  Galérii pri dufarte. Popoludňajší program do‑
plnila o  ďalší zo série umeleckých dialógov pod 
názvom Orbis Pictus / Rozhovory o umení, tento‑
raz na tému Koláž a surrealisti, ktorá sa viaže na 
aktuálnu výstavu Hommage à Albert Marenčin. Jej 
iniciátorom bol jeho syn Martin Marenčin, ktorý 
spomienku doplnil ukážkami kníh a fotografiami zo 
súkromného archívu.

Na pôde žilinskej Radnice 23.  10. vyhodnoti‑
li 27.  ročník celoslovenskej literárnej súťaže 
O dúhovú lampu z krajiny Zázračno. Do súťaže 
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ich práce hodnotila odborná porota. Hlavnú cenu 
sa podarilo získať Janke Bojňanskej zo Sp. Novej 
Vsi za prácu Nevieš si predstaviť.

Asociácia informačných centier Slovenska vyhlá‑
sila v  tomto roku po prvýkrát anketu Informačné 
centrum roka 2019. Jej cieľom bola motivácia TIC 
k  zvyšovaniu kvality služieb, zabezpečenia media‑
lizácie a zviditeľnenia činnosti jednotlivých TIC, ako 
aj samotnej asociácie doma i  v  zahraničí. Anketa 
prebiehala od 21. 6. do 31. 8. a zahŕňala všetky TIC 
združené v asociácii. Hlasovanie prebiehalo na strán‑
ke kamposlovensku.sk a  aices.sk, ako aj z  portálu 
vydavateľstva pre Slovensko. Ocenené boli 23. 10. 
prvé 3 centrá za každý región (západoslovenský, 
stredoslovenský a  východoslovenský) a  absolútny 
víťaz súťaže. Naše Turistické informačné centrum 
sa stalo druhým NAJ na východnom Slovensku.

Spevácka skupina Rozmarín z  nášho mes‑
ta v  tomto roku oslavuje 20. výročie od svoj-
ho vzniku. Pri tejto príležitosti jej členov 25.  10. 
v obradnej sieni Radnice slávnostne prijal primátor 
mesta Pavol Bečarik.

V  sobotu 26.  10. sa v  Dome kultúry Mier konal 
11.  ročník obľúbenej tanečnej show Farby tanca 
2019.

Na Železničnej stanici v Sp. Novej Vsi sa 27. 10. ve‑
čer vykoľajil prázdny nákladný vozeň. V dôsled‑
ku nehody na úseku SNV – Markušovce takmer dve 
hodiny nepremávali vlaky, čo si vyžiadalo meškanie 
14‑tich spojov. Neskôr dopravu na danom úseku 
obnovili po jednej koľaji. Vykoľajený vlak sa podarilo 
dať späť na koľaje až v nasledujúci deň krátko pred 
11.00 hod. U  zúčastnených zamestnancov dycho‑
vými skúškami nebolo zistené požitie alkoholických 
nápojov. Príčina vykoľajenia je v štádiu objasňova‑
nia. Vzniknutá škoda bude vyčíslená dodatočne. 
Udalosť objasňuje oddelenie železničnej polície PZ 
SNV ako priestupok podľa zákona o dráhach.

Spišskonovoveská pobočka Sociálnej poisťovne 
pripravila 28. a  29.  10. bezplatné Poradenské 
dni pre zamestnávateľov. V rámci nich sa mohli 
prísť poradiť ohľadom najčastejších chýb registrá‑
cie a vykazovania zamestnancov zo strany zamest‑
návateľov a elektronického zasielania evidenčného 
listu dôchodkového poistenia.

Trojica mladých umelcov v  zložení: Thomas Pus‑
kailer, Martin Madej a  Ondrej Antálek 29.  10. 
v  Dome kultúry Mier predstavili novú vzdelávaciu 
šou pod názvom Eco Energy Tour. Počas nej sa žia‑
ci zábavnou formou oboznámili so svetom energie. 
Program poukazuje aj na dôležitosť využívania zele‑
nej energie a taktiež ponúka jednoduché tipy a triky 
na šetrenie elektrickej energie, ktorými môžeme vý‑
razným spôsobom zlepšiť stav našej planéty.

Domov sociálnych služieb Náš dom usporiadal 
31. 10. v športovej hale už 14.  ročník Športovej 
olympiády. Stretli sa na nej telesne a  mentálne 
postihnutí klienti  domovov sociálnych služieb 
z celého regiónu.

V  októbri si Mesiac úcty k  starším pripomenuli 
spoločenským posedením spojeným s  kultúrnym 
programom členovia Slovenského zväzu zdravot‑
ne postihnutých ZO č.  13 a mestskej organizácie 
Jednoty dôchodcov na Slovensku. Na seniorov ne‑
zabudlo ani vedenie mesta, ktoré im v spolupráci 
s Mestským kultúrnym centrom pripravilo koncert 
Taste of Brass Orchestra.

Počas októbra a  začiatkom novembra prebiehalo 
viacero dobrovoľníckych akcií zameraných na 
čistenie vonkajších priestranstiev. Dobrovoľníci 
z  OZ Mladí ľudia a  život 13.  10. upratovali brehy 
Hornádu. Potápači sa zas 19. 10. pustili do čistenia 
vodnej nádrže Palcmanská Maša.

Stavebné aktivity 
v novoveSkej Hute
V priebehu decembra budú v miestnej časti Novoveská Huta ukončené stavebné práce v celkovej 
sume 75 118,24 €.

V  týchto dňoch prebiehajú za plnej uzávierky komu‑
nikácie na Horskej ul. práce na realizácii oporného 
múra. Ten nahradí nevyhovujúce oplotenie ukotvené 
na stenovom betónovom základe aj v pätkách. „Oplo-
tenie bolo v havarijnom stave a v najexponovanejšom 
mieste došlo k jeho deštrukcii a následne zosuvu pri-
ľahlej komunikácie,“ vysvetlil Ján Slebodník z odde‑
lenia výstavby a dopravy MsÚ.
Oporný múr je navrhnutý ako monolitická železobetó‑
nová konštrukcia uholníkového tvaru v dĺžke 49,20 m 
s premenlivou výškou steny 1,90 ‑ 2,70 m a hrúbkou 
0,30 m. V rámci prípravných prác bola z kori‑
doru stavby odstránená vzrastlá zeleň. Zaisti‑
la sa tiež ochrana plynovodu pod predmetnou 
miestnou komunikáciou. „Predpokladaný 
termín prevzatia staveniska je stanovený na 
15.  decembra, všetko však závisí od poča-
sia. Následne bude 20. decembra komuni-
kácia opäť sprístupnená,“ informoval ďalej 
J. Slebodník. Realizácia oporného múra si 
z  mestského rozpočtu vyžiadala celkovo 
35 430,52 €.
V súčasnosti tiež prechádza rekonštrukciou 
požiarna zbrojnica. „Budova je v súčasnom 
stave energeticky náročná. Zrealizované sta-
vebné úpravy zabránia únikom tepla,“ doplnil 
J. Slebodník.
V rámci stavebných prác sa pôvodné dreve‑
né okná a  oceľové dvere a  vráta vymieňajú 

za nové plastové. Realizuje sa oprava poškodenej 
exteriérovej omietky, ktorá bude následne  celoploš‑
ne zateplená. Zateplenie prízemia bude zrealizované 
v úrovni pôvodného dreveného trámového stropu a zo 
spodnej strany ukončené sadrokartónovým podhľa‑
dom. Predpokladaný termín ukončenia rekonštrukcie 
je stanovený na 9. decembra. Náklady na spomínané 
práce predstavujú 39 687,72 €. Z  uvedenej čiastky 
30‑tis. € je financovaných z prostriedkov dotácie Mi‑
nisterstva vnútra SR, zvyšok je hradený z mestského 
rozpočtu. Edita Gondová, foto: archív OVaD, MsÚ

opravili ceStu 
na košiarny briežok
Po viac ako štyridsiatich rokoch sa obyvatelia mesta 
dočkali rekonštrukcie cesty na Košiarny briežok. Prvá 
etapa opráv vozovky prebehla v  auguste 2018. Za 
180‑tis. eur Štátne lesy Slovenskej republiky dali do 
želateľného stavu dve tretiny cesty. Posledný úsek od 
mosta po družstvo opravili na jeseň tohto roku. Úsek 
o dĺžke jeden kilometer rekonštruovali za 124‑tis. eur 
bez DPH. Cesta od Smižianskej Maše je jediná ofi ciálna 
spojnica, ktorou sa dá dostať autom na Košiarny brie‑
žok, ktorý je vyhľadávanou víkendovou prímestskou 
zónou. Po niekoľkých rokoch a viacerých rokovaniach 
s  kompetentnými, ktoré vyvolal primátor mesta Pa-
vol Bečarik, sa občania dočkali očakávanej 
opravy: „Na Košiarnom briežku trávi voľný 
čas veľké množstvo občanov mesta. Cesta 
bola dlhé roky v katastrofálnom stave, preto 
som vyvolal rokovania príslušných inštitúcií 
a tie začali konať,“ uviedol P. Bečarik.
Vďaka spolupráci Okresného úradu v  SNV, 
Správy Národného parku Slovenský raj, Štát‑
nych lesov SR, Poľnohospodárskeho družstva, 
urbára a  obce Smižany majú domáci i  náv‑
števníci kvalitnú cestu na Košiarny briežok, 
ktorý je východiskom na Matku božiu alebo 
Bikšovu lúku. Jediným neopraveným úsekom 
ostáva časť od hlavnej cesty po most, ktorá 
patrí obci Smižany. „Mali sme pripravený pro-
jekt na rekonštrukciu tohto mosta pri chatovej 
osade aj finančné prostriedky na opravu. Ob-

čania však vyslovili výhrady k  projektu mosta, takže 
čakáme na petíciu občanov a úpravu projektu. Obec 
sa zaviazala, že do troch rokov most aj s príslušnou 
cestou opraví,“ uviedla starostka Smižian Miroslava 
Szitová.
„Verím, že to podstatné v  prospech obyvateľov sme 
urobili. Dnes už nie je problém dostať sa do spomí-
nanej lokality bez toho, aby sa obávali o bezpečnosť. 
Lokalita Košiarneho briežka sa môže plnohodnotne 
rozvíjať v prospech všetkých obyvateľov Spišskej No-
vej Vsi, Smižian aj ostatných obcí,“ dodal P. Bečarik.

Tomáš Repčiak
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Do tradičného každoročného čistenia Prielomu Hor‑
nádu sa 26. 10. pustilo 35 dobrovoľníkov. Akciu po 
prvýkrát podporili aj členovia organizácie Európska 
spoločnosť pre ochranu divokej prírody, ktorá už 
niekoľko rokov spolupracuje so Správou NP Slo‑
venský raj, aby mohla zaradiť niektoré jeho časti 
do celoeurópskej siete divokej prírody. Na území 
Slovenska sú len 2 oblasti, ktoré uvedenú organi‑
záciu zaujali. Jedno sa nachádza v NP Nízke Tatry 
a druhým je práve Prielom Hornádu.
Kamennú dolinu z Olcnavy na Poráč, ktorou prechá‑
dza zelená turistická značka, 26.  10. vyčistilo 12 
členov turistického oddielu KST AC Lokomotíva bane 
Sp. Nová Ves. Odbornú pomoc poskytli obce Olcnava 
a Poráč, ktoré dali 2 pilčíkov, nakoľko v doline bolo 
veľa popadaných stromov. Akciu zorganizoval bývalý 
predseda okresnej značkárskej komisie Jozef Sur‑
gent. Výbor OT‑LB‑SNV ešte v  tomto roku plánuje 
vyčistenie chodníkov a okolia na Veľkej Knole a Pá‑
lenici. Partia otužilcov pod názvom Pstruhy Sloven‑
ského raja 2. 11. upratala úsek od Maše po Zelenú 
lávku, lúku na Zelenej lávke a úsek Pod skalou.

Od 1. 11. je Ferrata Kyseľ počas zimy uzavretá. 
Upozorňujú na to aj umiestnené tabule o  zákaze 
vstupu a navyše je aj pod stálou kontrolou Správy 
Národného parku Slovenský raj. V prípade poruše‑
nia zákazu hrozí sankcia vo výške 60 €. Otvorená 
pre turistov bude opäť 15. 6. 2020.

Múzeum Spiša otvorilo 2 nové expozície. Výstava 
pod názvom Anna Matzová & ateliér Matz a  spol. 
sprítomňuje atmosféru a  ducha jedného z  naj‑
významnejších ateliérov v rámci Rakúsko‑Uhorska. 
Jej príprava trvala autorom niekoľko rokov, počas 
ktorých postupne získavali rôzne zbierkové pred‑
mety. Pri príležitosti 245. výročia vzniku Provin-
cie  XVI spišských miest bola 4.  11. slávnostne 
sprístupnená 1. časť historickej expozície, kto‑
rá obsahuje kolekciu obrazov jej prvých richtárov 
a hodnostárov z roku 1775. Slávnosti sa symbolicky 
zúčastnili aj terajší primátori a starostovia tých sí‑
diel, ktoré kedysi patrili do tejto provincie. Finanč‑
ne najnáročnejšie bolo reštaurovanie spomínaných 
obrazov v  hodnote 92 750 €. Prispelo Ministerstvo 
kultúry SR, Fond na podporu umenia a Nadácia VÚB.

Už po tretíkrát sa 8. 11. pred budovou Reduty stretli 
deti z MŠ nášho mesta, aby spolu oslávili Deň ma-
terských škôl na Slovensku. Malí Novovešťania zo 
všetkých mestských častí zaspievali hymnu mater‑
ských škôl, zatancovali si v programe, ktorý pripra‑
vilo CVČ Adam a spoločne sa prešli námestím.

Dobrovoľníci z  firmy Embraco Slovakia spolu so 
svojimi rodinnými príslušníkmi pomohli v  sobotu 
9. 11. upratať areál ZOO pred zimným obdobím. 
Pomôcť im prišli aj malé pomocníčky z domu Cha‑
ritas sv. Jozefa. Spolu vo svojom voľnom čase hra‑
bali popadané lístie.

V Domove sociálnych služieb Náš dom 11. 11. uvied‑
li po prvýkrát do života knihu ich klientky Henriety 
Pollákovej pod názvom Básničky z  mojej hlavič-
ky. Tá obsahuje zbierku básní, ktoré odzrkadľujú jej 
vnímanie života a každodenných starostí, čo ju trápi 
a z čoho má radosť. Knihu symbolicky dobrým slovom 
„pokrstil“ riaditeľ Spišskej knižnice Jozef Lapšanský.

Spišské osvetové stredisko otvorilo 12. 11. vernisá‑
žou výstavu fotografií členov Foto klubu Spiš pod 
názvom Fotografia. Na tohtoročnom 11. ročníku je 
prezentovaných 73 fotografií od 13 autorov, ktoré 
zachytávajú krajinnú scenériu, architektonické 
prvky či ľudí v každodennom živote.

V  novembri prebiehal vo vybraných slovenských 
mestách už 6. ročník prehliadky filmov pod názvom 
Be2Can. V rámci neho boli premietané víťazné fil‑
my zo špičkových medzinárodných filmových fes‑
tivalov v Berlíne, Benátkach a Cannes. Prehliadka 
prebiehala aj v našom meste v Kine Mier.
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yzMeny v Stanici pre oDcHyt túlavýcH 

zvierat a MeStSkoM útulku
V  našej Stanici pre odchyt túlavých zvierat a  útul‑
ku sa veľa zmenilo. Nastali personálne zmeny. V  lete 
bola oplotená  trávnatá plocha, ktorá slúži na výbeh 
psíkov, dokonca prebieha i venčenie v prírode, o čom 
sa môžete presvedčiť aj na Fb stránke útulku, kde sú 
zverejňované aktuálne informácie o psíkoch. V súčas‑
nej dobe prebieha príprava zateplených búdok, ktoré 
sponzorsky pripravujú študenti a pedagógovia Strednej 
odbornej školy drevárskej. Drevo poskytli Lesy mesta 
Spišská Nová Ves taktiež sponzorsky. Aj izoláciu nám 
poskytli podnikateľské subjekty pôsobiace na území 
nášho mesta sponzorsky. Za čo sme, samozrejme, veľ‑
mi vďační. V lete sme po prvýkrát usporiadali akciu na 
propagáciu útulku pri príležitosti Medzinárodného dňa 
zvierat bez domova na námestí pod názvom Krížen‑
ci náhod. Vydaný bol i  informačný  leták o Stanici pre 
odchyt túlavých zvierat a  útulku  a  leták s  aktuálnou 
ponukou psíkov. Niektorým sa nám už podarilo nájsť 
nový domov. Sme radi, že sa zvýšil záujem aj o ven‑
čenie psíkov. Prebehli tiež viaceré akcie pre žiakov 
tunajších škôl. V poslednom období sa zvýšil aj záujem 
ľudí o pomoc pre našich psíkov. Ľudia prinášajú deky, 
maškrty, hračky… Sponzorsky sme získali tiež slamu 
od Poľnohospodárskeho družstva v Smižanoch. Taktiež 
ako dar nám boli poskytnuté palety, staršie pneuma‑
tiky, v  ktorých majú psíky slamu, nemusia tak ležať 
na studenom betóne. Organizačne prechádza Stanica 

pre odchyt túlavých zvierat a útulok pod oddelenie ko‑
munálneho servisu MsÚ, predtým patrila pod mestskú 
políciu. Je toho ešte veľa potrebné urobiť, no veríme, že 
aj s pomocou mnohých dobrovoľníkov sa nám podarí 
zlepšiť život týmto osudom skúšaných zvierat.

Daniela Dzurňáková 
zodpovedný pracovník SPOTZ a mestského útulku

MeMoranDuM o Spolupráci 
S ukrajinSkýM MeStoM
Primátor mesta Pavol Bečarik pri‑
jal 4.  novembra zástupcov ukra‑
jinského mesta Tjačiv, s  ktorými 
podpísal vzájomné memorandum 
o  spolupráci. To bude slúžiť ako 
podklad pre spoluprácu pri čerpaní 
európskych fondov a ďalšiu vzá‑
jomnú spoluprácu v oblasti kultúry 
a športu. Tjačiv je mesto, ktoré bolo 
kedysi súčasťou prvej Českoslo‑
venskej republiky (Tačovo) a leží na 
hraniciach s  Rumunskom. Našim 
hosťom sme pripravili program, 
v  ktorom nechýbala prehliadka 
mesta a na želanie hostí i prehliad‑
ka zrekonštruovanej čističky odpa‑
dových vôd. Tomáš Repčiak

Mesto Tjačiv zastupoval prvý zástupca primátora Ivan Jaroslavovič 
Kleban (tretí zprava), zástupca primátora Tiberij Stepanovič Mijsaroš, 
poslankyňa mestskej rady Edita Balintivna Peter a poslanec mestskej rady 
Vasiľ Michajlovič Manzjuk. Koordinátorom medzinárodnej spolupráce je 
Mgr. Oľga Semančáková (druhá zľava).

Jeden z prvých projektov aplikovanej zooantropo‑
lógie so žiakmi tunajšej základnej školy. Poznanie 
odlišností iného živého tvora, jeho správania a po‑
trieb sú základom k bezproblémovému spolužitiu. 
S deťmi a našimi útulkáčmi sme to mohli zažiť 
priamo v prírode v okolí nášho mesta.

zo zaSaDnutia Msz
Poslanci schválili ďalšie dotácie pre športové kluby zamerané na kolektívny šport. VZN zakazuje 
prevádzkovať hazardné hry na území mesta v určených dňoch v roku 2020.

Poslanci sa zišli 29. októbra na 9. riadnom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva. V rámci neho bol preroko‑
vávaný 15‑bodový program.

4. zMena rozpočtu
Schválená bola 4. zmena rozpočtu mesta v roku 2019 
vo výške 48‑tis. €, ktorá sa týka poskytnutia ďalších 
dotácií pre nasledovné športové kluby: Hokejový klub 

(15 000 €), Futbalový klub (15 000 €), BK 04 AC LB 
(15 000 €), Volejbalový klub (1 000 €), Športový klub 
basketbalu dievčat (1 000 €), Floorballový klub Young 
Arrows (500 €), FbK Kométa (500 €). V roku 2019 tak 
boli tieto kolektívne športové kluby podporené celko‑
vou čiastkou: HK SNV 73 000 €, FK Noves 71 500 €,  

pokračovanie na str. 7
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Sto ruží pre štefánika
101. výročie vzniku Česko‑Slovenska si členovia spišskonovoveského klubu Spoločnosti M. R. Štefánika 
pripomenuli v rámci akcie Sto ruží pre Štefánika. Pri tejto príležitosti boli 28. októbra pri Pamätníku 
M. R. Štefánika za účasti primátora mesta Pavla Bečarika zasadené ruže s názvom Generál Štefánik.

O objavenie spomínanej ruže sa zaslúžila podpredsed‑
níčka klubu Jolana Prochotská: „Na výstave Flóra 
Olomouc ma zaujala ruža s  pomenovaním Generál 
Štefánik od šľachtiteľa Jána Bőhma z roku 1931. Moja 
zvedavosť ma zaviedla za pani Zakovou na riaditeľstvo 
Flóry, ktorá ma o nej informovala podrobnejšie.“
Ruža kvitne raz v roku a má silnú vôňu. Priemer kvetu 
je 6 cm a jej farba je zmesou fialovočervenej. Vyrastie 
do výšky 1,30 cm a  môže byť vysadená aj ako živý 
plot. Jej objavenie bolo podnetom pre vznik celoslo‑
venskej akcie pod názvom Sto ruží pre Štefánika. „Re-
alizáciou myšlienky bol poverený pestovateľ a milov-
ník ruží, predseda klubu v Piešťanoch Pavol Masaryk. 
Výsadba sa realizovala podľa dodaných koreňových 
výpestkov v máji v  Ivanke pri Dunaji, na Košariskách 
a v Piešťanoch,“ informovala ďalej J. Prochotská.
Výsadba ďalších 105 koreňových výpestkov prebiehala 
aj v októbri členmi 15 klubov Spoločnosti M. R. Štefá‑
nika na Slovensku. „Na Spiš sme objednali 15 výpest-
kov a predsedníčka spišskonovoveského klubu Ružena 
Kormošová ich odovzdala mestám Kežmarok, Spišské 
Vlachy, Levoča a Spišská Belá a Gymnáziu na Školskej 
ulici v Spišskej Novej Vsi,“ doplnila ďalej J. Prochotská.
Zánikom Rakúsko‑Uhorska sa položili základy čes‑
ko‑slovenskej štátnosti a tiež vytvorili predpoklady pre 

súčasnú demokratickú republiku. M. R. Štefánik bol 
spolu s T. G. Masarykom a E. Benešom kľúčovou oso‑
bou pri založení Česko‑Slovenska. 23. apríla 1990 bol 
schválený Zákon č.  117/1990 Zb. o  zásluhách M. R. 
Štefánika, ktorý oficiálne uznal, že sa zaslúžil o vznik 
spoločného štátu Čechov a Slovákov. 28. októbra uply‑
nulo 101 rokov od vzniku Česko‑Slovenska. Pri tejto 
príležitosti boli pri pamätníku M. R. Štefánika v rám‑
ci celoslovenskej akcie zasadené ruže nesúce jeho 
meno. Edita Gondová

Dobrovoľník MeSta
Ako sme už v novembrovom Ičku uviedli, mesto Spiš‑
ská Nová Ves vytvára dobrovoľnícky program v so-
ciálnej oblasti. Jedná sa o pomoc seniorom, zdravot‑
ne postihnutým občanom a občanom s nepriaznivým 
zdravotným stavom.
„Vyzývame preto dôchodcov alebo zdravotne 
znevýhodnených obyvateľov, ktorí potrebu-
jú pomoc dobrovoľníka, aby nás kontaktovali 
na oddelení sociálnych vecí mestského úradu, tel. 
053/415  21  12, 114 alebo e-mailom na adresy: 
julia.jancurova@mestosnv.sk alebo dckk@dckk.sk,“ 

uviedla vedúca oddelenia Ing. Júlia Jančurová.
Staň sa dobrovoľníkom a  registruj sa na stránke 
www.dckk.sk/dobrovolnici/ a  prihlás sa na ponuku 
mesta alebo napíš na julia.jancurova@mestosnv.sk.
Náplňou dobrovoľníka sú najmä jednoduché a  ča‑
sovo nenáročné opatrovateľské úkony v domácom 
prostredí klienta ‑ nákup potravín, donáška stravy, 
donáška liekov, sprievod na lekárske vyšetrenia či 
len spríjemnenie času čítaním, rozhovorom alebo 
prechádzkou, alebo pomoc v  domácnosti a  v  zá‑
hrade.

oDStraŇovanie vrakov
Podľa § 67 zákona č. 79/2015 Z. z. o odpadoch je dr-
žiteľ vozidla povinný:
a) zabezpečiť na vlastné náklady odstránenie vozidla 
z miesta, na ktorom poškodzuje, alebo ohrozuje život‑
né prostredie, alebo narušuje estetický vzhľad obce či 
osobitne chránenej časti prírody a krajiny;
b) umiestniť a  uchovávať vozidlo tak, aby nepoško‑
dzovalo alebo neohrozovalo životné prostredie, aby sa 
zachovával estetický vzhľad obce alebo osobitne chrá‑
nenej časti prírody a krajiny.
Ak si držiteľ vozidla uvedené povinnosti nesplní, mesto 
ho písomne vyzve, aby do 60 dní vykonal nápravu 
a vozidlo z verejného priestranstva odstránil sám. 
Ak po uplynutí 60 dní od výzvy držiteľ vozidla nevykoná 
nápravu, mesto odstráni a  následne umiestni takéto 
vozidlo na určené parkovisko. Odstraňovanie vozidiel 
na určené parkovisko pre naše mesto zabezpečuje 
spoločnosť Kovozber, s. r. o., Spišská Nová Ves.
Náklady s  tým spojené je podľa zákona o  odpadoch 
povinný uhradiť držiteľ tohto vozidla. Nesplnenie tejto 

povinnosti je priestupkom, za ktorý môže byť ulo-
žená pokuta do výšky 1 500 €.
Ak si do jedného mesiaca od jeho upovedomenia dr‑
žiteľ (vlastník) neprevezme vozidlo z určeného parko‑
viska, bezodkladne po uplynutí tejto lehoty príslušný 
orgán štátnej správy odpadového hospodárstva začne 
konanie o tom, či vlastníctvo k vozidlu nadobúda štát, 
a  ak tak rozhodne, vlastníkom vozidla sa stáva štát 
dňom nadobudnutia právoplatnosti tohto rozhodnutia.
Upozorňujeme občanov, že Okresný úrad, odbor cest‑
nej dopravy a  pozemných komunikácií v  Spišskej 
Novej Vsi v rámci automatizovaného jednotného infor‑
mačného systému cestnej dopravy si sám vygeneruje 
a  spracováva, či vozidlo má alebo nemá vykonanú 
technickú alebo emisnú kontrolu.
Veríme, že dodržiavaním tohto postupu sa nám podarí 
odstrániť z verejného priestranstva hore uvedené vo‑
zidlá, a tým získať nové parkovacie miesta bez vyna‑
ložených investícií.

JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP

8. 11. 2019 Na Komenského ul. pri garáži č. 
1 269 bol nájdený bicykel zn. SHIMANO fialo-
vo‑čiernej farby. IC: 14132019

27. 10. 2019 bol na Radničnom nám. v blízkosti 
divadla nájdený 1 ks kľúč + 2 ks USB kľúčov na 
čiernej šnúre. IC 13632019

25. 10. 2019 bola nájdená 1 francúzska barla 
na sídl. Mier. IC 1354/2019

Nálezy sú uložené na MsP, Školská 2.

Straty a nálezy
MESTSKá POLÍciA v SNv

Spišská knižnica, Gréckokatolícka farnosť 
Premenenia Pána a Základná umelecká škola 
v Spišskej Novej Vsi pozývajú na

6. ročník 
SpišSkej biblickej 
jeSene 2019
pod duchovným patronátom J. E. Mons. Milana 
Chautura, košického eparchu

„Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na 
poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na 
výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek 
dokonalý a pripravený na každé dobré dielo.“ 
(2 Tim 3, 16‑17)

5. 12. 2019, štvrtok, 16.30 h
Spoločenská miestnosť Spišskej knižnice

lectio Dei verbuM
Slávnostné ukončenie celoročného kurzu rétoriky 
pre lektorov Božieho slova z farnosti Spišská Nová 
Ves a Ferčekovce. Hosť: doc. Mgr. Art. Štefan 
Bučko, básnik, recitátor, pedagóg herectva a ume‑
leckého prednesu VŠMU v Bratislave.

10. 12. 2019, utorok, 16.30 h
Spoločenská miestnosť Spišskej knižnice

kŇaz v ráDiu 
a vo farnoSti
Beseda s bývalým generálnym riaditeľom 
Rádia Lumen a súčasným dekanom v Trstenej 
doc. ThDr. Jurajom Spuchľákom, PhD.

12. 12. 2019, štvrtok, 16.30 h
Spoločenská miestnosť Spišskej knižnice

Moja je poMSta 
i oDplata (5. Kniha Mojžišova 32:35)
Moderovaná diskusia s protojerejom Pravoslávnej 
cirkevnej obce v Spišskej Novej Vsi a dekanom 
Pravoslávnej teologickej fakulty Prešovskej 
univerzity doc. ThDr. Štefanom Pružinským, PhD.

16. 12. 2019, pondelok, 16.30 h
Spoločenská miestnosť Spišskej knižnice

roDoľub, zveľaDovateľ 
SakrálneHo 
a kultúrneHo 
DeDičStva
Dialógy s Mons. prof. Františkom Dlugošom, 
dekanom, farárom, rektorom levočských bazilík 
o jeho predchodcovi dekanovi Štefanovi Kluber‑
tovi (nedožitých sto rokov spišskonovoveského 
rodáka). Prezentácia knihy F. Dlugoša: Štefan 
Klubert a kňazi jubilanti 2019.
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klub 
DôcHoDcov 
lipa oSlavuje
V Redute 13. novembra oslávili seniori z Klubu dôchod-
cov Lipa dvadsaťročnicu svojej činnosti. Pri tejto príle‑
žitosti sa rozhodol primátor mesta Pavol Bečarik udeliť 
Cenu primátora Márii Pižemovej a Júlii Maniakovej 
(na foto) ‑ bývalej ako i súčasnej predsedníčke klubu. 
„Chceme poďakovať všetkým seniorom, ktorí prežíva-
jú obdobie zaslúženého odpočinku aktívne, vytvárajú 
umelecké hodnoty a reprezentujú naše mesto po celom 
Slovensku,“ uviedol P. Bečarik. Tomáš Repčiak

výStava SpišSká nová veS 
a železnice
V Galérii netradičných umení sprístupnili na konci októbra výstavu „Spišská Nová Ves a Železnice“. Expozícia 
dokumentuje v  skratke vývoj železničnej dopravy v našom meste. V minulosti bola „štreka“ jedným z naj‑
dôležitejších zamestnávateľov v  našom regióne. Došlo k  previazanosti medzi rozvojom železnice a  mesta. 
V prvopočiatkoch prispievala železnica k zvyšovaniu gramotnosti, lukratívnej práce v doprave a získať štatút 
štátneho zamestnanca mohol len ten, kto vedel čítať a písať. Košicko‑Bohumínska železnica priniesla nielen 
rozvoj priemyslu v  našom meste, ale i  vzdelanosť a  rozvoj kultúry. V  roku 1922 pri dráhovom úrade SNV 
vznikla železničiarska dychová hudba, ktorá je súčasťou kultúry v našom meste do dnešných dní. Zaujímavá 
bola aj činnosť Uzlového klubu, ktorý starší obyvatelia poznajú pod názvom „Semafor“. Zriaďovateľmi tejto 
kultúrnej inštitúcie boli všetky organizačné zložky ČSD, ktoré 
mali sídlo v  Spišskej Novej Vsi. Neslúžil ale len pracovníkom 
železníc, ale všetkým obyvateľom mesta. Pre mládež sa tam 
pravidelne organizovali tanečné zábavy, tzv.  „Čaje o  piatej“, 
súčasťou bola už spomínaná dychová hudba, pôsobilo tu 
ochotnícke Divadielko na koľajniciach, organizovali sa jazyko‑
vé kurzy, výučba hry na rôzne hudobné nástroje. Organizovali 
sa rôzne spoločenské akcie. Pôsobil tam aj veľký propagátor 
nášho mesta a jeho krásneho okolia, fotograf Ladislav Jiroušek.  
Dlhodobo tu pôsobil aj úspešný športový klub Lokomotíva. Toto 
všetko dokumentuje, ako si mesto a  železnica boli navzájom 
prospešné. Organizáciou tejto výstavy chceme vzdať hold všet‑
kým železničiarom, ktorí boli a sú hrdí na svoju profesiu, ale sú 
zároveň aj hrdými obyvateľmi Spišskej Novej Vsi.

Mgr. Ján Berčák, kurátor výstavy

BK 04 AC LB SNV 53 000 €, VK SNV 7 900 €, ŠKBD 
9 000 €, ŠK Young Arrows 4 500 €, FbK Kométa 4 400 €.
Okrem iného poslanec Oliver Búza, ktorý je záro‑
veň predsedom komisie športu pri MsZ, informoval 
poslancov, že v spolupráci s oddelením školstva MsÚ 
vypracovali nový koncept prerozdeľovania finančných 
prostriedkov: „Verím, že po konsenze s vedením mes-
ta uzrie svetlo sveta už pri prerozdeľovaní dotácií na 
rok 2020. Týmto chcem poslať odkaz mladým talen-
tom v našom meste, že sa na nich nezabudlo a v no-
vej koncepcii budú ich úspechy aj náležite ocenené. 
Vďaka novému systému by sa mal výrazne obmedziť 
lobbing predsedov klubov či akýchkoľvek iných funk-
cionárov, pretože systém by mal byť transparentný 
a spravodlivý, čo bol náš hlavný cieľ.“

nové vzn
Mestské zastupiteľstvo sa uznieslo na VZN č. 2/2019 
o  zákaze prevádzkovania hazardných hier na 
území mesta v určených dňoch v  roku 2020. Za‑
kazuje sa ním prevádzkovať hazardné hry v  dňoch: 
6. januára, 11. apríla, 12. apríla, 13. apríla, 1. mája, 
8. mája, 5. júla, 1. septembra, 15. septembra, 1. no-
vembra, 2. novembra a 26. decembra.
Poslanci ďalej schválili VZN č. 3/2019 o pravidlách 
času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
na území mesta Sp. Nová Ves. Oproti starému VZN 
boli zmenené niektoré ustanovenia v súvislosti s no‑
vým zákonom č.  30/2019 Z. z. o  hazardných hrách. 
Rovnako tiež boli upravené niektoré definície, či už 
z dôvodu aplikácie nových poznatkov alebo odstráne‑
nia nedostatkov, ktoré vyplynuli z praxe.

vyraDenie neupotrebiteľnéHo 
Majetku
Mestské zastupiteľstvo ďalej schválilo vyradenie ne‑
upotrebiteľného majetku mesta v správe Centra voľ-
ného času v hodnote 17 714,47 €. Ide o majetok, kto‑

rý je už opotrebovaný, poškodený, nefunkčný a  jeho 
oprava by bola nerentabilná.

výSleDky kontroly
Hlavný kontrolór mesta Peter Biskup informoval o vý‑
sledkoch kontroly dodržiavania ustanovení všeobec-
ného záväzného nariadenia mesta Sp. Nová Ves, 
ktoré upravuje výber a evidenciu dane z ubytova-
nia. Jej cieľom bolo overiť dodržiavanie právnych pred‑
pisov pri výbere a evidencii dane za roky 2017 a 2018. 
V uvedenom období mestu odvádzalo spomínanú daň 
priemerne 22 ubytovacích zariadení, z  toho 3 hotely, 
7 penziónov, 6 ubytovaní v súkromí, 1 chata, 3 turistic‑
ké ubytovne a 2 iné zariadenia určené nie pre verejnosť. 
V sledovanom období 4 ubytovacie zariadenia ukončili 
svoju činnosť a pribudli 2 nové zariadenia. V roku 2017 
bolo zaznamenaných spolu 44 276 prenocovaní v na‑
šom meste, pričom prevádzkovatelia za ne odviedli daň 
vo výške 26 565,60 €. V roku 2018 počet prenocovaní 
klesol na 41 829 a daň za ubytovanie dosiahla čiast‑
ku 25 097,40 €. Medzi prevádzkovateľov ubytovacích 
zariadení, ktorí odviedli najväčšiu časť dane za ubyto‑
vanie v  kontrolovanom období patrili: Hotel Metropol, 
Parkhotel Centrum, SOŠ Markušovská cesta, Hotel Pre‑
veza, INTES Poprad – Parkhotel Centrum.
Počas kontroly neboli zistené žiadne porušenia.

vySporiaDanie vzťaHov 
k neHnuteľnoStiaM
V  rámci Vysporiadania vzťahov k  nehnuteľnostiam 
poslanci prejednávali spolu 23 bodov, pričom 14 z nich 
už boli predmetom rokovania predošlého mestského 
zastupiteľstva, kedy sa jednalo o zámer predaja a zá‑
meny pozemkov.
Zo zvyšných bodov sa 4 týkali problematiky majetko‑
voprávneho vysporiadania pozemkov, na ktorých sa 
nachádzajú parkovacie a spevnené plochy vo vlastníc‑
tve mesta pri Atletickom štadióne TJ Tatran. V tejto 
súvislosti bol z  dôvodu hodného osobitného zreteľa 
schválený zámer zámeny spoluvlastníckych podielov 

a pozemku na Sadovej ul. v časti lokality, ktorej vlast‑
níkom je spoločnosť REALIT,  s.  r.  o., ktorá tak získa 
ucelenú plochu. Nadpolovičná väčšina prítomných 
poslancov ďalej schválila odkúpenie spoluvlastnícke‑
ho podielu za sumu 3 408,45 € a prevod vlastníckeho 
práva za celkovú kúpnu cenu 52 255,57 €.
V ďalších 2 prípadoch poslanci schválili uzatvorenie 
zmluvy o budúcej zmluve o zriadení vecného bre-
mena na priznanie práva umiestnenia stavby:
‑ Budova na Javorovej ul., SO 03 – Parkoviská a chod‑
níky, SO 04  – Úpravy dopravných plôch v  prospech 
spoločnosti Panorama city, s. r. o.;
‑ Prístupová komunikácia k rodinnému domu, Rozšíre‑
nie distribučnej NN siete a odberné elektrické zariade‑
nie v prospech Veroniky Mulíkovej.
Prejednávaný bol tiež zámer zámeny pozemkov 
mesta so spoločnosťou VSK MINERAL, s. r. o. Mesto 
do svojho majetku získa pozemky nachádzajúce sa 
v mestskej časti Novoveská Huta, ktoré plánuje vyu‑
žiť na investičné akcie. Za ne dá uvedenej spoločnosti 
do zámeny pozemky nachádzajúce sa v  areáli lomu 
Gretľa a v susedstve Sadrovky. Okrem iného, nadpolo‑
vičnou väčšinou prítomných poslancov bol schválený 
predaj pozemkov na Nábreží Hornádu zastavaných 
garážami, v prospech ich vlastníkov.

preStavba cyklocHoDníka
Mestské zastupiteľstvo schválilo predloženie žia-
dosti o  poskytnutie dotácie za účelom vypraco-
vania projektovej dokumentácie prestavby cyk-
lochodníka pri bývalých kasárňach – 2. a 3. etapa. 
Mesto Sp. Nová Ves sa plánuje zapojiť do výzvy na 
predkladanie Žiadostí o poskytnutie dotácie a podporu 
rozvoja cyklistickej dopravy a cykloturistiky, vyhláse‑
nej Ministerstvom dopravy a výstavby SR.

Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hlasovanie 
poslancov, zvukový záznam nájdete na www.spisska-
novaves.eu – modrá sekcia SNV – Samospráva – MsZ.

Edita Gondová

GALÉRIA NETRADIČNÝCH UMENÍ
Letná 49, Spišská Nová Ves

spišská nová ves A žELEzNICA

výstava trvá od 29. 10. do 30. 12. 2019

VÝSTAVA 

zo zaSaDnutia MeStSkéHo zaStupiteľStva
dokončenie zo str. 5
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Žiaci ZŠ na Ul. Ing. O. Kožucha sa tento rok zapo-
jili do projektu o najzaujímavejšie podujatie škol-
ských knižníc na Slovensku. Ako ústrednú tému si 
na škole zvolili postavu starého otca. Človeka skúse‑
ného, múdreho, ktorý si svoje vedomosti a skúsenos‑
ti nenecháva pre seba, ale predáva ich ďalej svojim 
potomkom. Náš školský knihovník Mgr. Martin Sliva 
sa podujal v tento deň dobrovoľne „zostarnúť“, prez‑
liekol sa do kroja a  stal sa sprievodcom pre žiakov 
našej školy na ceste za poznávaním kníh. Počas celé‑
ho dňa sa v priestoroch školskej knižnice vystriedalo 
množstvo žiakov rôznych vekových kategórií, aby sa 
zúčastnili napr. čitateľského maratónu tzv.  staroot‑
covských poviedok Jozefa Gregora Tajovského, starší 
žiaci zasa vytvorili recenziu na prečítanú rozprávku. 
Najväčší záujem vzbudila asi aktivita NAJ, ktorú zaží‑
vali deti školského klubu, ktorí mali možnosť spoznať 
najmenšiu, najväčšiu, najfarebnejšiu, najstaršiu i naj‑
novšiu knihu v školskej knižnici.

návšteva v DoMove 
DôcHoDcov
Človek sa učí celý život a najlepšími učiteľmi sú naši ro‑
dičia a starí rodičia. Preto ani tento rok v ZŠ na Lipovej 
ulici nezabudli na starších ľudí. 23. októbra 2019 žiaci 
3. a 4. ročníka rozjasnili deň babičkám, dedkom, sta‑
renkám a starčekom v Domove dôchodcov v Spišskej 
Novej Vsi, potešili ich pekným kultúrnym programom 
plným ľudových piesní a tanca. Aj si spoločne zaspie‑
vali a kto vládal s deťmi, si tiež veselo zatancoval. Na 
záver deti školy obdarovali obyvateľov Domova dô‑
chodcov vlastnoručne vyrobenými darčekmi.

eraSMuS+ na tecHnickej 
akaDéMii
Projekt Erasmus+ prebieha na Technickej akadémii 
už 5 rokov a je rozdelený do rôznych modulov, pričom 
najfrekventovanejším je Programovanie CNC stro‑
jov. V  rámci neho tento rok školu navštívili študenti 
z  5‑tich krajín (Slovensko, Nemecko, Švajčiarsko, 
Česká republika a po prvýkrát aj Slovinsko).

zDravá Strava bez 
zbytočnej cHéMie
Projektové vyučovanie s  cieľom niečo zaujímavé sa 
dozvedieť, naučiť a nakoniec aj ochutnať si vyskúšali 
žiaci tretieho a štvrtého ročníka v ZŠ Z. Nejedlého.
Pod vedením výživovej poradkyne si pripravili zdravú 
desiatu. Každá skupina dostala iný recept a zoznam 
surovín potrebných na prípravu. Výsledkom bola tu‑
niakovo‑cviklová, vajíčková, avokádová či  mrkvová 
nátierka s ľanovými semienkami. Ako sladká varianta 
zdravej desiaty sa ponúkalo pšeno s ovocím a jogur‑
tom. Takto pripravená zdravá desiata veľmi chutila. 
V záverečnej fáze projektového vyučovania žiaci vy‑
tvorili reklamu na vlastnoručne vytvorený a vyzdobe‑
ný produkt. Receptami účastníci potešia rodičov, kto‑
rým určite povedia, čo všetko má obsahovať zdravá 
strava. Veď, aký tanier, také zdravie!

eraSMuS+
Dvanásť študentov 4. ročníka Strednej odbornej 
školy ekonomickej absolvovalo 14. – 25. 10. 2019 
dvojtýždňovú zahraničnú odbornú prax v Dudley Col‑
lege vo Veľkej Británii v rámci projektu ERASMUS+. 
Študenti počas praxe pracovali na projektoch v me‑

dzinárodných tímoch a zdokonaľovali si svoje prezen‑
tačné a jazykové zručnosti. Navštívili aj mnoho zaují‑
mavých miest a odniesli si veľa zážitkov.

GyMnaziSti 
z javorovej úSpešní na 
celoSlovenSkej úrovni
8. novembra 2019 sa uskutočnilo na pôde Univerzity 
sv.  Cyrila a  Metoda v  Trnave celoslovenské finále 
4.  ročníka Olympiády o EÚ. Prvého elektronického 
kola (22. 10. 2019) sa zúčastnilo 244 tímov. V  tom‑
to kole museli súťažiaci v  časovom limite 25 minút 
odpovedať na 30 otázok. Študenti Lenka Volková, 
Daniel Hudran a Alexandra Brežná sa tu umiestnili 
na 1. mieste, a tak s ďalšími siedmimi tímami pokra-
čovali v celonárodnej súťaži v Trnave. Príprava na 
súťaž pozostávala zo študovania odbornej literatúry 
o EÚ, ktorú odporučili organizátori. Získané vedomosti 
z minulých rokov v súťažiach týkajúcich sa EÚ taktiež 
veľmi pomohli pri rôznorodých otázkach. Žiadna ob‑
lasť nezostala opomenutá, otázky boli ozaj rozmanité 
a  týkali sa politiky, osobností dôležité pre vývoj EÚ, 
ekonomiky, životného prostredia a histórie. Tím Ja-
vorky sa umiestnil vo finále na 5. mieste a  čelil 
špičkovým tímom z celého Slovenska.

Stretnutie žiakov 
S priMátoroM MeSta
Primátor mesta Pavol Bečarik prijal 11.  11.  2019 
v  priestoroch Radnice žiakov ZŠ na Levočskej ulici. 
Stretnutie sa konalo v príjemnej atmosfére, ktorú spe‑
vom v obradnej sieni spestrila Zuzana Kleinová.

Stredná odborná škola 
drevárska, Filinského 7, SNV

usporiada

5. decembra 2019 (štvrtok) 
od 8.00 do 14.00 h

pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl, 
rodičov a výchovných poradcov

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Uchádzači o štúdium sa budú môcť oboznámiť 

s ponukou študijných a učebných odborov 
a s požiadavkami, ktoré musia splniť pre prijatie 

v rámci prijímacieho konania pre šk. rok 2020/21. 
Bližšie informácie: www.sosdsnv.sk, 

tel. č. 053/442 42 46, mobil 0902 904 810.

Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, SNV
(víťaz medzinárodnej súťaže odbornej zručnosti SUSO – PRAHA 2019)
ponúka v školskom roku 2020/2021 nasledujúce študijné, 
resp. učebné odbory:

ŠTUDIJNÉ ODBORY ‑ interiérový dizajn

3348 M TVORBA NÁBYTKU A INTERIÉRU 
‑ talentová skúška (maturitné vysvedčenie) 
Odborné zameranie: dizajn nábytku a prvkov 
bytového, verejného a mestského interiéru, 
počítačová 2D a 3D vizualizácia, dizajn produktovej 
fotografie

2682 K MECHANIK POČÍTAČOVÝCH SIETÍ
Odborné zameranie: stavba a konfigurácia PC 
sietí, programovanie a tvorba www stránok (duálne 
vzdelávanie, maturitné vysvedčenie, výučný list)

3336 M 02 DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO – 
NÁBYTKÁRSTVO
(s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy ‑ 
zameranie na futbal, hokej a iné športy)
Odborné zameranie: technik v nábyt. výrobe, 
navrhovanie, konštrukcia a výroba nábytku 
(maturitné vysvedčenie)

3336 M 04 DREVÁRSTVO A NÁBYTKÁRSTVO – 
MANAŽMENT V DREVÁRSTVE
Odborné zameranie: marketing a manažment 
v oblasti drevárskych a nábytkárskych výrobných 
činností, ekonomika a riadenie obchodu (maturitné 
vysvedčenie)

3341 K OPERÁTOR DREVÁRSKEJ 

A NÁBYTKÁRSKEJ TECHNIKY
Odborné zameranie: riadenie a organizácia 
výrobných činností a činností súvisiacich 
s konštrukčnou a technologickou prípravou výroby, 
s odbytom tovarov a služieb, obstarávaním, 
nákupom a predajom, skladovým hospodárstvom 
a so zabezpečením hospodárskeho chodu výroby, 
programovanie CNC strojov (duálne vzdelávanie, 
maturitné vysvedčenie, výučný list)

3345 K TECHNIK DREVÁRSKYCH CNC 
ZARIADENÍ – NÁBYTKÁRSKA VÝROBA
Odborné zameranie: automatizácia a robotizácia 
vo výrobe, programovanie a obsluha CNC zariadení 
(duálne vzdelávanie, maturitné vysvedčenie,  
výučný list)

3349 K TECHNIK DREVOSTAVIEB
Odborné zameranie: konštrukcia, projektovanie 
a výroba moderných nízkoenergetických 
drevostavieb (duálne vzdelávanie, maturitné 
vysvedčenie, výučný list)

UČEBNÉ ODBORY

3355 H STOLÁR 
(duálne vzdelávanie, 3‑ročné štúdium, výučný list)
3370 H ČALÚNNIK 
(duálne vzdelávanie, 3‑ročné štúdium, výučný list)

Na študijný odbor 3348 M tvorba nábytku a interiéru, kde sa vyžaduje talentová skúška, je potrebné podať 
prihlášku riaditeľovi ZŠ v termíne do 20. 2. 2020, na ostatné študijné a učebné odbory v termíne  
do 10. 4. 2020. Duálne vzdelávanie poskytuje prax u zamestnávateľa, teóriu v škole, možnosť zárobku už 
počas štúdia, a následné zamestnanie vo firme. 
Bližšie informácie na www.sosdsnv.sk, resp. tel. č.: 053/442 42 46, mobil 0902 904 810.
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nezabuDnite Sa zapojiť Do 
celoSlovenSkej iniciatívy 
naDácie pontiS DeŇ Darovania 
(GivinG tueSDay)
Počas tohto Sviatku štedrosti, darovania a dobrovoľníc‑
tva sa po celom svete konajú dobré skutky a šíri sa dobro 
vo viac ako 150 krajinách sveta. GivingTuesday sa koná 
každoročne a  je odpoveďou na nákupný ošiaľ počas Black Friday či Cyber Monday.
V našom meste môžete 3. decembra 2019 pomôcť darovaním trvanlivých potra-
vín (napr. cestoviny, múka, strukoviny, ryža, cukor, atď.) a hygienických potrieb 
sociálne slabším rodinám a ľuďom bez domova. Darovať môžete aj detské oble-
čenie, obuv, hračky, hudobné nástroje, ktoré budú poskytnuté aj deťom, ktoré 
navštevujú komunitné centrum v Spišskej Novej Vsi. Dekám, maškrtám, uterákom 
a mäkkým látkam sa potešia psíky v našej karanténnej stanici a útulku.
Darované veci môžete priniesť 3. 12. 2019 (utorok) v čase od 7.00 do 15.30 h 
na Mestský úrad, oddelenie sociálnych vecí, Štefánikovo námestie 1, Spišská 
Nová Ves, kancelárie č. 101, 102, 103 na prízemí vpravo. 
Pridajte sa k tisíckam ľudí na Slovensku a miliónom ľudí na celom svete, ktorí sa 
v tento deň spájajú, aby spravili dobrý skutok a podporili komunity, v ktorých žijú. 
Ďakujeme.

Spomienka na anDreja kuca
pri príležitosti 100. výročia narodenia
 ‑ akademický maliar a reštaurátor, absolvent Vysokej školy 
výtvarných umení v Bratislave,

 ‑ narodil sa 27. 11. 1919 v obci Lechnica pri Červenom 
Kláštore, zomrel 18. 10. 1998 v Spišskej Novej Vsi, kde 
je i pochovaný,

 ‑ v našom meste žil od roku 1964 do roku 1998,
 ‑ bol účastníkom II. svetovej vojny na ruskom fronte, 
členom partizánskeho hnutia v okolí Martina, za zásluhy v II. svetovej vojne 
bol vyznamenaný Československým vojnovým krížom z roku 1939, Radom 
Slovenského národného povstania I. triedy a Odznakom československého 
partizána, ktorý je signovaný priamo bývalým prezidentom Ludvíkom 
Svobodom,

 ‑ v apríli roku 1946 bol zranený nášľapnou mínou neďaleko jazera Počúvadlo pri 
dobrovoľnom odstraňovaní mín v povojnovej lokalite, nasledovala amputácia 
oboch dolných končatín,

 ‑ po ukončení vysokoškolského štúdia pracoval už ako invalid na záchrane 
umeleckých pamiatok po celom Slovensku ‑ ich výpočet je obrovský, 
uvádzame len príklad ‑ reštauroval závesné obrazy pre Galériu umelcov 
Spiša v Sp. Novej Vsi, pre Spišské múzeum v Levoči, popradské múzeum, 
zreštauroval asi 80 olejomalieb pre Galériu J. Kollára v Banskej Štiavnici, bol 
dvorným dodávateľom reštaurátorských prác Považskému múzeu v Žiline 
a Múzeu v Betliari, obnovil množstvo nástenných malieb a sgrafít, hradných 
fasád i oltárov v kostoloch a kostolíkoch, napr. v Hlohovci, Šamoríne, vo 
Zvolene, Vrbove, v Žehre, Kežmarku, Košiciach (drevený kostolík z Kožuchoviec 
môžete vidieť z cesty na nádvorí Východoslovenského múzea), Vyšnom Kubíne, 
Tvrdošíne, taktiež navracal krásu dreveným plastikám a tabuľovým oltárnym 
obrazom v Revúcej, Bojniciach, Novej Ľubovni…,

 ‑ v Spišskej Novej Vsi navrhol a realizoval stropnú výzdobu obradnej siene 
Radnice.

Bližšie informácie: https://sk.wikipedia.org/wiki/Andrej_Kuc a  fb stránke mesta

HuDobný SklaDateľ 
laDiSlav Stanček a Spiš
Ladislav Stanček (1898 – 1979) – všeobecne uznávaný pedagóg, všestranný hudobník, zbormaj‑
ster, skladateľ a teoretik vyše dvadsať rokov svojho aktívneho života a tvorby prežil na Spiši, najprv 
v Spišskom Podhradí (1935 – 1945) a neskôr v Spišskej Novej Vsi (1946 – 1958).
Pripomína to pamätná tabuľa, ktorú v roku 1998 odhalili miestni matičiari na priečelí budovy bývalého 
Štátneho učiteľského ústavu (dnes sídlo Gymnázia na Školskej ulici) v Spišskej Novej Vsi a tiež skutoč‑
nosť, že k propagácii jeho diel v rozhlase prispel aj interpret SND, rodák zo Smižian, Štefan Hoza. Tento 
významný slovenský skladateľ žil v Spišskej Novej Vsi so svojou rodinou na Letnej ulici č. 66 (v dome 
Dr.  Nováka, v  súčasnosti sídlo Centra 
pedagogicko‑psychologického poraden‑
stva a  prevencie SNV). Významnú etapu 
činnosti L. Stančeka v Spišskej Novej Vsi 
tvorí oživenie činnosti Spišského učiteľ‑
ského spevokolu, ktorý prevzal 9. októbra 
1947. Členmi zmiešaného zboru boli uči‑
telia z  viacerých okresov Spiša. Stanček 
skomponoval aj Banícku hymnu. Detstvo, 
mladosť a  jeho seniorský vek je spätý 
s Prievidzou, ale po odchode zo SNV naďa‑
lej udržiaval s priateľmi písomné kontakty. 
V  roku 1968 pri príležitosti 700.  výročia 
prvej písomnej zmienky o  našom meste 
L.  Stanček skomponoval znelku mesta, 
ktorá sa prezentovala pri každej príležitosti 
počas uvedených osláv.
Skladateľovu tvorbu každoročne pripomí‑
na súťaž Stančekova Prievidza. Ladislav 
Stanček je jedným zo zakladateľov slo‑
venskej národnej hudby. Je autorom diel, 
ktoré patria do pokladnice slovenského 
hudobného dedičstva a  sú umeleckým 
dokumentom doby i jeho života.

Ružena Kormošová

Portrét Ladislava Stančeka na fasáde bývalého kina 
Baník (v súčasnosti Art point) v Prievidzi zhotovil 
Roman Turcel. Vedľa neho je na fotografii  Elena 
Kačírová, vnučka skladateľa L. Stančeka.

Spišiaci vyDali 
ďalší Dia šlabikár 
pre celé SlovenSko
Združenie rodičov a  priateľov diabetických detí zo Spišskej Novej 
Vsi uviedlo do života 14. novembra, počas Svetového dňa diabetu, 
v priestoroch reštaurácie Zbrojnoš novú knihu s názvom Dia šlabi-
kár +. Vydaním v poradí tretej publikácie tak združenie pracuje na 
dosiahnutí svojho najväčšieho cieľa, ktorým je šíriť pozitívny prístup 
k ochoreniu Diabetes mellitus I. typu.
V  publikácii sú spracované vlastné skúsenosti členov združenia, 
ktoré sú doplnené radami a  vedomosťami najlepších odborníkov 
z radov lekárov a špecialistov, ktorých na Slovensku máme. Knihy 
Dia šlabikár a  Dia šlabikár 2, ktoré boli v  minulosti vydané vo 
vlastnej réžii združenia s podporou partnerov sa nikdy nepredávali. 
„Nechceli sme sa obohacovať na niekom, kto v čase písania pro-
jektu ochorel. Vytvorili sme publikácie, ktoré sme v tlačenej verzii 
darovali každému novodiagnostikovanému detskému diabetikovi, 
ktorý o  ňu požiadal. Pre ostatných sme vytvorili verziu e-booku, 
ktorú si môže každý bezplatne stiahnuť do svojich počítačov, čí-
tačiek či telefónov. V  minulosti sme s  podporou partnerov vydali 
knihy aj v Braillovom písme a rovnako aj v audio verzii. Mysleli sme 
tak aj na nevidiacich a slabozrakých diabetikov, s ktorými sa po-
čas našich edukácií často stretávame,“ informuje autor projektu 
Ing. Peter Herceg.
V rovnakom duchu bude pokračovať aj tretia kniha projektu Dia šla‑
bikár. Jej názov už neobsahuje číslicu, ale znak +. Súvisí to s túžbou 
vydať túto publikáciu aj v  iných jazykoch. Impulz začať pracovať 
na ďalšej knihe odštartovala návšteva diabetických detí pri príleži‑
tosti Svetového dňa diabetu v roku 2018 v Európskom parlamente 
v Štrasburgu, kde sa projekt Dia šlabikár stretol s veľkým obdivom. 
Keďže sa tlačené verzie kníh postupne míňali, najlepším rozhodnu‑
tím bolo začať pracovať na novšej, zase o niečo vylepšenej verzii.

Mgr. Zuzana Hercegová
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vianočná 
anketa
Opýtali sme sa: Aká bola najkrajšia zima vo vašom 
živote? Ktoré Vianoce považujete za naj a  ktorý 
darček vás potešil najviac?

inG. jana Dzuriková
riaditeľka ZOO

Veľmi rada si spomínam na zimu 
v  Bratislave, keď som bola ešte 
dieťa. To bolo toľko snehu, že sme 
si museli robiť do snehu tunel, aby 
sme sa dostali von z  činžiaku. Sta‑
vali sme snehové hrady a  veľkých snehuliakov. 
V roku 2013 bola aj v Spišskej Novej Vsi poriadna 
zima – krásna, biela. Myslím, že nielen pre mňa, 
ale pre každého sú Vianoce najkrajšie vtedy, ak 
je rodina doma spolu. Ak sú Vianoce biele, potom 
je už idylka hotová. Každý darček poteší. Ja som 
v živote dostala nie jeden, ale hneď viac krásnych 
darčekov: lásku môjho manžela, troch krásnych 
synov, krásnu nevestu a krásnu vnučku.

Mgr. MicHal búza st.
turista, spisovateľ, fotograf

Neverte rečiam historikov. Via‑
noce na Spiši boli kedysi naozaj 
biele. Akoby vystrihnuté z pohľad‑
níc sedemdesiatych rokov minulého 
tisícročia. Už na hroby svojich blízkych 
sme chodili s  prvými popraškami snehu a  biela 
inovať sa do obeda držala na tmavých drevených 
krížoch. Okolo Lucie sa začali z tmavosivej oblohy 
sypať tisícky snehových vločiek a až do predveľ‑
konočného pôstu zahalili ulice, dvory, ale najmä 
lúky a lesy okolo mesta do našuchorených bielych 
perín. Ráno pri Hornáde bola taká kosa, že rozum 
tuhol aj pod ušiankou a ľad, ktorý sme si robili na 
dvore Hviezdoslavky, sme v noci nestačili polievať, 
lebo mrzlo, až prašťalo. Kedysi v polovici februára 
vyhlásil súdruh riaditeľ v škole uhoľné prázdniny, 
hodili sme na plece sánky a  do zotmenia šantili 
na strmých svahoch Blaumontu. A  keď sa obzor 
nad Matkou Božou začal farbiť do krvavočervena, 
sedeli sme v  kuchyniach vyhriatych sídliskových 
bytov, mama nám natrela chlieb s domácim ma‑
linovým lekvárom a vymrznuté telá sme ohrievali 
horúcim čajom. Lebo za oknami vládla, viac ako 
sto dní, naozajstná spišská zima.

MuDr. štefan novySeDlák
primár gynekologicko‑pôrodníc-
keho oddelenia Nemocnice Svet 
zdravia

Najkrajšia zima je tá, keď zem 
a strechy domov sú pokryté hru‑
bou vrstvou snehu, stromy osypa‑
né snehom, sneh vŕzga pod nohami, 
deti korčuľujú na zamrznutom potoku, 
sánkujú sa a lyžujú na kopci a majú červené líca 
od mrazu, niekedy boli také zimy pravidelne. Naj‑
krajšie Vianoce som prežíval najprv ako dieťa 
v očakávaní darčekov, boli ním v detstve nové lyže 
s  bezpečnostným viazaním, potom sa nimi stali, 
keď moje deti boli malé, keď mali očká plné ra‑
dosti, očakávania a  nevedeli sa dočkať rozbaľo‑
vania darčekov. Ale najkrajší darček je dožiť sa 
nových Vianoc v zdraví.

vianoce 2019

dEcEMbER 2019

vianočný poklaD
Veronka žila na konci sídliska a všade to mala ďaleko. Nesťažovala si, odmala sa zvykla po Spišskej túlať. 
Mesto prešla krížom aj krážom, od kaplnky Sv. Anny až po „trecu kiru“ za fľudrom, od Rybníkov v Hute až po 
Blaumont. Jej havranie vlasy ste mohli zazrieť v každej uličke, aj tej najmenšej, čo sa volá Orlia. Veronka bola 
jedináčik a mala veľmi pracovitých rodičov, ktorí si len málokedy všimli, že majú doma mladú dámu. Alebo 
skôr kríženca Lary Croft a slovenského ultimate bojovníka. Nebála sa nikoho a ničoho. Žila na ulici a v pre‑
svedčení, že raz objaví stratený poklad. „Všetky poklady sú už vykopané,“ smial sa jej otec, kým vŕtal do steny 
milióntu dieru. Niekto zbiera známky, iný Pokémonov, jej ocko zbieral diery v stene. Byt vyzeral ako ementál, 
ktorý vyrábajú vo švajčiarskej dierovni syrov. Mama si len povzdychla a plakala pri krájaní cibule ďalej: „Čo 
len z nej bude, čo len z nej bude?“ Veronka si pomyslela, že praženica a niet dôvodu horekovať nad tým, čo 
bude z cibule, ktorá sa už svojmu okoliu pomstila dostatočne. Hodila na seba zimnú bundu a poďho von. Dnes 
si naplánovala trasu Telep – Madaras, ktorú mienila zakončiť veľkolepým pitím horúcej čokolády uprostred 
davu nakupujúcich Spišiakov. Prišli jej smiešni, točili sa stále dokola, akoby na niečo zabudli, vracali sa k tým 
istým obchodom ako lastovičky, ktoré na jeseň odfrngnú do Afriky či kam bodaj a na jar sa vrátia ako kyvadlo 
na babkiných hodinách. Chvíľu sa nechala vliecť predvianočným davom a tipovala, či skončí pri nábytku alebo 
v obchode so zvieratami. Dav ju vypľul pred kvetinárstvom, kde sa uprostred nabielených vetvičiek krčila 
soška anjelika s trúbkou. „Neviem, či si ozajstný, ale želám si nájsť poklad,“ zašomrala si Veronka popod 
nos. „Nech sa páči,“ odvetil bucľatý chlapček a Veronke padla sánka, „ale musíš odhádzať všetok sneh pred 
Tisícročnou kaplnkou.“ Ďalej nebolo nič, ani ticho, všetko prehlušili vianočné songy, ktoré sa predbiehali 
s vianočnými pesničkami. Trvalo to presne dve horúce čokolády, kým sa Veronka spamätala a rozhodla sa 
vziať osud za pačesy. Na druhý deň sa patrične vybavila, lopatka, termoska s čajom, náhradné rukavice aj 
desiata skončili vedno v ruksaku, na dvere zakričala čau a ďalej to bola iba cesta hore kopcom, dole kopcom, 
po chodníku, ktorý už roky nebol taký zasnežený ako túto zimu. Poriadne jej tá cesta dala zabrať a spotená 
zastala pred haldou snehu, za ktorou sa krčila Tisícročná kaplnka, ktorú dali postaviť na slávu dávnej paničky. 
Sláva sa stratila a ostala iba kaplnka, ktorú teraz mala oslobodiť zo záveja. Po polhodine sa v bielom mori 
objavila zlatá hlava a povedala: „No nazdar!“ hlave vyrástlo telo, ruky aj nohy: „Som Jana, čo tu robíš? Si tu 
zamestnaná? Patrí ti to? Šibe ti?“ žltovláska vychrlila na Veronku celý svoj ukecaný repertoár, ale hľadačku to 
neodradilo, odhadzovala sneh ďalej. Na ďalšiu otázku, či niečo hľadá, už odpovedala, že áno, že je to poklad 
a že áno, že pomôcť chce. Sneh odhadzovali až do večera, ale nič špeciálne nenašli. Sklamané zjedli z ba‑
tohu, čo sa dalo, Jana jej prezradila, že je v turistickom oddiele a občas si vyjde do lesa len tak sama, aj keď 
by nemala. Rozprávali sa až do tmy a aj potom, keď prišla sklamaná Veronka domov, dlho nechápala, prečo 
ju anjel oklamal. Iba havran za jej oknom sediac na konári vedel, že neoklamal. Lebo priateľstvo je najväčší 
poklad, aký možno nájsť a to nielen na Vianoce. Však? Tomáš Repčiak

blíži sa čas radostný, zázračný… najkrajšie dni v roku. 
dni plné pokoja, lásky a božej milosti…

zš Sv. cyrila a MetoDa v SpišSkej novej vSi
vás srdečne pozýva na slávnostnú akadémiu

„zázračný aDventný čaS“
12. decembra 2019 o 16.30 h

v priestoroch domu kultúry Mier
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Miešaný spevácky zbor CHORUS IGLOVIA srdečne pozýva 
všetkých milovníkov zborového spevu na vianočné koncerty

TICHÁ NOC 2019,
ktoré zaznejú v sobotu 21. 12. 2019 o 16.00 a 19.00 h

v Koncertnej sieni Reduty v Spišskej Novej Vsi
Hosť: bulharský miešaný spevácky zbor PETKO STAINOV

Je možné kúpiť DVD z doterajších koncertov CHORUS IGLOVIA.
Predaj vstupeniek: TIC - Letná 49 a MKC - zadný vchod Reduty

Cena vstupenky: dospelí - 6 €, deti do 15 rokov - 2 €

26. 12. 2019  
15.00 a 16.00 h, priestor pred Radnicou

Keď tá jasná  
hviezda
Tradičné betlehemské predstavenie  
v podaní Divadla teatrálnej skratky



www.spisskanovaves.eu 11

anna koťuHová
držiteľka ocenenia Kinár roka 
2014

Najkrajšiu zimu som prežívala 
v roku 1984, keď som sa vydáva‑

la. Bolo veľa snehu a lásky, bola to 
veľmi romantická zima. S rodinou sa 

spájajú aj moje najkrajšie Vianoce. Za naj 
považujem tie, keď sa mi narodili deti a spoločne 
sme ich prežívali prvý raz ako rodina. Bolo to veľmi 
obohacujúce, ako sme ich spoločne s  manželom 
pripravovali. Druhýkrát som prežívala také šťastné 
Vianoce s vnúčatami. Okrem rodiny, detí a vnúčat 
považujem za najkrajší darček pobyt na spoločnej 
rodinnej dovolenke.

ľubo vaic
slovenský reprezentant v hokeji

Najkrajšiu zimu som bezpochy‑
by zažil v USA, keď som hral na 
farme v Syracuse, kde nám v prie‑

behu noci nasnežilo viac ako meter 
snehu a  sneženie neutíchalo počas 

celej zimy. Ale aj vo Fínsku, kde nasnežilo v  no‑
vembri a sneh sa držal celú zimu pri teplotách aj 
‑35 stupňov. Mám rád, keď je v zime veľa snehu. 
Najkrajších Vianoc som zažil viaceré varianty, keď 
som sa ako teenager zúčastňoval juniorských MS 
a zrazy sme mávali 24. decembra. Doma sme me‑
nili dátum z 23. na 24., aby sme strávili ako rodina 
spoločne Štedrý večer. Potom som bol sám v za‑
hraničí, nemal som čas pricestovať domov, pretože 
sme stále mali zápasy. Ďalej len vo dvojici s mojou 
manželkou, no tie najkrajšie sú pre mňa teraz ‑ 
s  celou mojou rodinou, predovšetkým s  manžel‑
kou a  dcérkami. Medzi najkrajšie darčeky patria 
tie, ktoré mi vyrobia deti vlastnoručne. Mám rád 
aj darčeky zážitkového charakteru, aký som do‑
stal pred rokom. Bol to výstup na jeden z vrcholov 
v Tatrách.

Mgr. MiriaM bukovinSká
výtvarníčka a odborná pracovníč-

ka SOS

Najkrajšia zima bola pre mňa 
pred viac ako dvadsiatimi rokmi, 

keď napadlo viac ako meter snehu 
a  postavili sme si s  ďalšími deťmi 

iglu. Sneh mi v tom čase siahal až po 
krk. Za najkrajšie Vianoce považujem prvé Viano‑
ce s mojím manželom. Náš malý zajačik si vtedy 
pochutnal, okrem iného, aj na práve vyzdobenom 
stromčeku. Najkrajší darček je pre mňa aj dnes 
kniha a medzi nimi som mala najradšej „Najkraj‑
šie rozprávky bratov Grimmovcov“ s  nemeckými 
ilustráciami.

feďo MajerecH
výtvarník

Najkrajšiu zimu si nepamätám, ale 
v 77‑om bolo tak málo snehu, že 
som si svoje „zbrusu“ nové lyže 

Súľov bol skúšať až v  marci na 
Mlynkoch. Tam som ich polámal, keď 

ma vystrelo na blate. Ani najkrajšie Viano‑
ce si nepamätám, ale v  85‑om sa nám pokazila 
kapusta v sude, a  tak žena varila kapustnicu bez 
kapusty, len tak, s klobáskou a hubami. Rovnako 
si nepamätám ani na najkrajší darček, ktorý som 
dostal. Ale pamätám si, že v 75‑om som na Viano‑
ce od dakoho dostal.

12/2019

vianoce 2019

cHruMkavé trojuHolníčky
Na 18 kúskov potrebujeme:
Cesto: 210 g polohrubej múky, 140 g masla, 70 g práškového cukru, 1 žĺtok
Plnka: 200 g vlašských orechov, 80 g blanšírovaných mandlí, 20 g píniových orieškov, 150 g kryštálo‑
vého cukru, 40 g masla, 60 g hladkej múky, tuk na vymastenie formy
Postup:
Múku dáme do misy spolu s  cukrom, so žĺtkom a  s  maslom nakrájaným na kocky. Prstami rýchlo 
spracujeme suroviny na mrveničku a tú ďalej spracujeme na cesto. Zabalíme do fólie a dáme na hodinu 
odpočinúť do chladničky.
Vychladené cesto vyvaľkáme na plát a dáme do vymastenej formy (23 x 23 cm). Opäť odložíme do 
chladničky. Rúru vyhrejeme na 190 °C.
Na plnku nasekáme orechy a mandle a vo väčšej miske ich zmiešame s píniovými orieškami. Z cukru 
pripravíme karamel, vmiešame doňho maslo, a keď sa rozpustí, pridáme aj múku a rozmiešame. Túto 
zmes pridáme k orechom a všetko spolu dobre premiešame.
Plnku nanesieme na cesto a ešte 30 minút chladíme. Potom pečieme 15 minút pri 190 °C a ďalších 
15 minút pri 180 °C. Po upečení necháme trochu vychladnúť a potom nakrájame na trojuholníčky.
Tip: Trojuholníčky budú ešte chutnejšie, ak do plnky pridáte hrsť sušeného ovocia, napríklad brusnice 
alebo čučoriedky.

SilveStrovSká oMáčka
Suroviny: 1 smotana na šľahanie, 1 malá cibuľa, 1 lyžica horčice, 4 žĺtka, soľ, čierne mleté korenie
Postup: Všetko spolu rozmixujeme a uvaríme vo vodnom kúpeli. Podávame na studeno s mäsovou 
roládou alebo duseným mäsom nakrájaným na tenké plátky a chlebom.

Dobrú chuť 
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13. 12. 2019 / piatok
Pódium, Letná ul. č. 47
10.30 Vianočný program detí zo ZŠ
 sv. Cyrila a Metoda, SNV
11.00 Vianoce s Ľudovou hudbou Branisko
 pri ZUŠ Spišské Podhradie
14.00 A mi už idzeme, jedľičku ňešeme…
 Spevácka skupina Šafolka a ĽH Oriešok  
 pri ZUŠ Smižany                   
15.00 Folklórna skupina Harihovčan 
16.40 Divadelná spoločnosť, Prievidza:   
 Mrázik - Rozprávkové predstavenie
 so známymi filmovými pesničkami

Radničné námestie, priestor
pri Evanjelickom kostole
18.00 LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD so Skupinou
 historického šermu Jago
18.30 - 22.00 Mesto SNoV - jedinečné
 videomappingy Nano Vj’s
 Vianoce 2019 
 750 Svetelných rokov
 - minuloročná prezentácia
 historických míľnikov mesta
 prostredníctvom svetla a tieňa
Počas dňa:
Vianoční koledníci, Radničné námestie:
11.00  Folklórna skupina Rozmarín
14.00  Folklórna skupina Markušovčan 
16.00  Folklórna skupina Harihovčan 

14. 12. 2019 / sobota
Pódium, Letná ul. č. 47
10.30  Vianočné koledy a piesne
 - program detí zo ZUŠ
 Spišská Nová Ves
14.30  Ľudová hudba
 Romana Barabasa 
16.30  Vianoce s detským folklórnym
 súborom Slovinočka

Počas dňa:
Vianoční koledníci, Radničné námestie:
10.00  Folklórna skupina Lipa 
13.00  Ľudová hudba
 Romana Barabasa
15.00  Folklórna skupina Jamničan

Špeciálna ponuka v stánkoch pri
Provinčnom dome: 
Tauris Cassovia: 
 ponuka zabíjačkových špecialít
 ukážka mäsiarskeho remesla 
 - rozrábky bravčovej polovice
 - 13. 12. 2019 (piatok) o 15.00 h 
Spiš Market:
 ponuka zabíjačkových špecialít 
 ukážka mäsiarskeho remesla
 - rozrábky bravčovej polovice
 - 14. 12. 2019 (sobota) o 11.00 h 

13. - 15. 12.
Letná ulica

2019
Spišská Nová Ves

Vianočny
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D e c e M b e r
4. 12. 2019 (streda) o 18.30 h | Dom kultúry Mier | vstupné: 25 €, 27 €

šanSóny a iné pieSne 
ricHarD Müller & banD

Hostia: Michael KOCÁB, Ondřej SOUKUP

5. 12. 2019 (štvrtok) o 16.00 h | pódium pred Redutou

Mikuláš v MeSte
Vianočná rozprávka – Divadlo Portál Prešov

Veselý príbeh s pesničkami. Spoločne s anjelom, čertom a zvieratkami privítame 
Mikuláša a jeho sprievod. Príďte, čakajú vás dobrotky od Mikuláša.

8. 12. 2019 (nedeľa) o 19.15 h | Koncertná sieň Reduty

SlovenSko aDvent 2019 priamy prenos
RTVS vás pozýva na koncert Mário Kuly Kollár, Desmod 
a koncert Komorného súboru Musica Cassovia Košice.

13. 12. 2019 (piatok) o 18.00 h | Dom kultúry Mier | Vstupné: 8 €
vianoce S folklóroM

Vianočný program Folklórneho súboru Čačina a Čačinare zo SNV, 
Krompašan z Krompách, Levočan z Levoče a DFS Jadlovček z Margecian.

December 2019 | foyer Domu kultúry Mier

Miro Dibák
autorská výstava fotografií 1999 ‑ 2019

p r i p r a v u j e M e :
22. 1. 2020 (streda) o 18.00 h | Dom kultúry Mier | Vstupné: 16 €

otvorené ManželStvo
Skvelá tragikomédia o svojráznom manželskom páre. 

Typické talianske manželstvo. Excelentný výkon Anky Šiškovej a Adyho Hajdu.

26. 1. 2020 (nedeľa) o 17.00 h | Dom kultúry Mier | Vstupné: 15 €
kollárovci

Koncert skupiny, ktorá svojím goralským temperamentom získava priazeň fanúšikov.

3. 2. 2020 (pondelok) o 18.00 h | Dom kultúry Mier | Vstupné: 30 €
tHe DucHon’S 

pocta karolovi DucHoŇovi
Hudobno‑tanečná show, kde zaznejú hity Karola Duchoňa, v novom šate. 

Réžia: Ján Ďurovčík. Predpredaj: MKC, Ticketportal a Predpredaj.sk

20. 2. 2020 (štvrtok) o 20.00 h | Koncertná sieň Reduty | Vstupné: 10 €
SMola a Hrušky

Špeciálny akustický koncert hudobnej skupiny s hosťami.

22. 2. 2020 (sobota) o 16.00 h | Dom kultúry Mier | Vstupné: 7 €
ceSta na Severný pól

Rozprávkový muzikál. Vstupenky sú už v predaji!

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

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

z M e n a

M i e S t a

1. 12. (nedeľa) o 16.00 vstupné: 3 €
2. 12. (pondelok) o 10.00 a 14.00 75. repríza, 70 min.
HANS CHRISTIAN ANDERSEN/PETER PALIK
PALCULIENKA
Poetická rozprávka o malej bytosti, ktorá si hľadá svoje miesto na svete.
3. 12. (utorok), 5. 12. (štvrtok) o 9.00 a 11.00 h vstupné: 3 €
6. 12. (piatok) o 9.30 h od 6 rokov, 80 min.
18. 12. (streda), 19. 12. (štvrtok) o 9.00 a 11.00 h
26. 12. (štvrtok) o 16.00 h
ĽUBOMÍR FELDEK
PERINBABA
Nesmrteľný príbeh, v ktorom láska a dobro porazia zlobu a chamtivosť.
8. 12. (nedeľa) o 16.00 h vstupné: 3 €
LADISLAV FARKAŠ 60 min.
TRI PRASIATKA A VLK
Rozprávka o troch prasiatkach nielen pre deti, ale aj pre rodičov.
13. 12. (piatok) o 10.00 h verejná generálka, vstupné: 4 €
14. 12. (sobota) o 19.00 h PREMIÉRA, vstupné: 8 €
16. 12. o 10.00 (pondelok) vstupné: 4 €
IVAN STODOLA
MARÍNA HAVRANOVÁ
Nádherný príbeh lásky k milovanej bytosti i lásky k národu.
17. 12. (utorok) o 10.00 h vstupné: 4 €
CARLO GOLDONI v predstavení sa fajčí, 120 min.
ŠKRIEPKY NA KORZE
Skvelá komédia korenená talianskym temperamentom.
31. 12. (utorok) o 17.00 h vstupné: 4 €
VINKO MÖDERNDORFER od 16 rokov, 120 min.
KRÁSNE JE V TATRÁCH
Keď sa v Tatrách stretnú mafiáni s ministrom vnútra, vzniká neuveriteľná komédia omylov.
Zmena programu vyhradená!
Predpredaj a rezervácie vstupeniek online: www.spisskedivadlo.sk
Informácie o predstaveniach na tel. čísle: 053/417 32 75, 053/417 32 71, 
0903 613 259, 0948 194 643 alebo e‑mailom na: prevadzka@spisskedivadlo.sk

Únia žien slovenska, okresná organizácia snv
Spoluorganizátori: Spišské osvetové stredisko,  

dom Matice slovenskej, Mestské kultúrne centrum, 
Základná umelecká škola, centrum voľného času,  

Spišská knižnica Spišská Nová ves vás pozývajú na

PREdviANOČNé STRETNUTiE ROdÍN

čaro vianoc
9. 12. 2019 o 17.30 h | Koncertná sieň Reduty

program: piesne, tance, obrady spojené s vianocami 
v tradičnej ľudovej tvorbe a novými tradíciami

vstuppné dobrovoľné.

Vyhnancom si ostal a navždy budeš hnaný. Čo sa s nami stalo? 
Čo sa stalo s nami? Na cudzích pobrežiach slnce si dúškom pil, 

slobodu za morom draho si nakúpil. (Agao Dunajská)
Miestny odbor Matice slovenskej, Spišská knižnica, DS Hviezdoslav 

a Gymnázium, Školská ulica v Spišskej Novej Vsi
pozývajú pri príležitosti 95. výročia narodenia na

STRETNUTIE S POÉZIOU AGAO DUNAJSKEJ
vlastným menom Anna Gromová

9. 12. 2019 o 15.30 h | Spišská knižnica, Letná 28
V jubilejnom 10. ročníku je to už 80. stretnutie s poéziou slovenského básnika.

Na podujatí sa bude vyhotovovať fotografický a kamerový záznam. 
(Nariadenie GDPR) Realizované s finančnou podporou mesta Spišská Nová Ves.

Miestny odbor Matice slovenskej, 
držiteľ Ceny primátora mesta SNV

ďakuje matičiarom, sympatizantom, mestu 
aj jeho kultúrnym inštitúciám za podporu v roku 2019.

Nový rok 2020 bude rokom 

100. výročia založenia MO MS 
a 30. výročia zriadenia Domu MS v SNV.

Prajme si aj v tomto roku veľa podnetných aktivít, ktoré nám prinesú krásne 
chvíle so slovenskou kultúrou, umením, históriou Spiša aj Slovenska.

Mgr. J. Prochotská, predsedníčka MO MS



www.spisskanovaves.eu 1312/2019

kultúra

6. a 11. december o 19.00 h | vstupné: 8 €

nick reeD: life kouč
Komédia, pri ktorej sa naprogramuješ na úspech a pritom sa dozvieš, ako prinútiť 

partnera, aby umyl riad. Wendy potrebuje pomoc. Ale aj jej terapeut! Ten stojí 
pred veľkou úlohou: spraviť z naivky úspešnú ženu. Réžia: Klaudyna Rozhin

10. december o 19.00 h | vstupné: 8 €

ron HutcHinSon: MeSiac a MaGnólie
Jedno z posledných predstavení! Komédia o zákulisí vzniku „Odviate vetrom”, 
najslávnejšieho filmu všetkých čias. Hollywoodsky producent David O. Selznick 
zamyká režiséra a scenáristu vo svojej kancelárii a prinúti ich k nadľudskému 
výkonu… Výborné obsadenie a neskutočná zábava! Réžia: Klaudyna Rozhin

14. december o 19.00 h | vstupné: 8 €

Marie joneS: Davey by to tak cHcel 
(fly Me to tHe Moon)

Čierna komédia o dvoch opatrovateľkách, ktoré vedia odolať všetkému, 
okrem pokušenia. Prvé uvedenie na Slovensku od autorky megaúspešného titulu 

„Kamene vo vreckách“, ktorý sme hrali v Kontre viac ako 10 rokov. 
Réžia: Klaudyna Rozhin

vianoce v kontre
Príď na predstavenie ‑ vianočný drink grátis 

26. december o 19. 00 h | vstupné: 7 €

conor McpHerSon: ruM a voDka
One man show, pri ktorej budete plakať od smiechu. Už viac ako 400 repríz!
Hádka so šéfom. Pár pív. Hádka so ženou. Zase pár pív. Koniec? Nie! To je len 

začiatok šialeného víkendu, v ktorom sa môže prihodiť všetko… 
Iba pre milovníkov silných dojmov a drinkov. Svokry a mamy radšej 

nechajte doma! Réžia: Klaudyna Rozhin

27. december o 14.00 h | vstupné: 7 €

W. kurtyka: čínSky MaHaraDža
Nezvyčajný horolezecký thriller ikony svetového himalájizmu, svetová premiéra 

scénickej verzie knihy Wojteka Kurtyku. Magický a filozofický príbeh o prekonaní 
samého seba. Silné emócie a skvelý humor…
Nielen pre horolezcov! Réžia: Klaudyna Rozhin

28. december o 17.00 a 19.00 h | vstupné: 8 €

Marie joneS: Davey by to tak cHcel 
(fly Me to tHe Moon)

Čierna komédia o dvoch opatrovateľkách, ktoré vedia odolať všetkému, 
okrem pokušenia.

29. december o 19.00 h | vstupné: 8 €

vianočný koncert 
MicHala SMetanku - balaDy

Balady i nebalady v tónoch igrica. Od dávnej podoby po súčasné stvárnenie. 
Ponorenie sa do čarovného sveta archetypálnych obrazov.

30. december o 14.00 h | rodinné predstavenie | vstupné: 8 €, 4 €

nick reeD: life kouč
Terapeutická komédia. Wendy potrebuje pomoc. Ale aj jej terapeut! 
Ten stojí pred veľkou úlohou: spraviť z mladej naivky úspešnú ženu.

SilveSter v kontre
31. december o 17. 00 h | vstupné: 7 €

Marek koterSki: nenáviDíM
Kremnické Gagy: Cena Stana Radiča „Objav roka”

Či to, čo vidíš dookola seba, ťa ubíja, znervózňuje, uráža a zlostí? Ak áno, nie si 
sám! Uletene zábavná jazda o našej nie veľmi zábavnej každodennosti. 

Réžia: Klaudyna Rozhin

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

december 2019
dosky najobľÚbenejšie divadlo sezón 2018 a 2019

divadlo
Kontra
Dom Matice slovenskej, Zimná 68

DeceMber 2019

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

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

2. – 6. 12. 2019 o 10.00 h | vstup voľný

ocHranárik
čísla tiesňového volania 112 a civilnej ochrany

Vernisáž okresného kola výtvarnej súťaže, do ktorej sa mohli zapojiť žiaci MŠ, ZŠ 
a ŠZŠ. Súťaž organizuje Okresný úrad SNV v spolupráci so Spišským osvetovým 

strediskom pri príležitosti Národného dňa čísla tiesňového volania 112.

2. 12. 2019 o 16.30 h | vstupné: 2 €

HoMo univerSaliS - MaSka & vrStva
Workshop s lektorom Mgr. art. Tomášom Ceterom, ktorý je zameraný na úpravu 
fotografií, komponovanie obrazu za pomoci grafického editora, úprava teploty 

a farebnej škály obrazu a maskovanie, retuš.
Prihlásiť sa je možné na e‑mail osveta6@osvetasnv.sk do 29. 11. 2019.

Max. počet účastníkov 10.

5. 12. 2019 o 17.00 h | vstup voľný

SpišSké zborové Dni
Gréckokatolícky chrám Premenenia Pána Spišská Nová Ves

Regionálna prehliadka speváckych zborov pôsobiacich na území Spiša. 

12. – 13. 12. 2019 o 9.00 a 11.00 h

kultúrny kolotoč
Predvianočné tvorivé dielne pre deti ZŠ zamerané na pečenie vianočných 

medovníkov. Účasť na základe prihlášky.

16. 12. 2019 o 16.30 h | vstupné: 2 €

HoMo univerSaliS - Maľovanie na textil
Workshop so skúsenou lektorkou Zdenkou Koštialovou, kde si budú môcť 

účastníci vyskúšať techniku maľovania na textil a tiež farbami v spreji. 
Každý si odnesie vlastnoručne ozdobenú plátennú tašku.

Prihlásiť sa je možné na e‑mail osveta6@osvetasnv.sk do 12. 12. 2019.
Max. počet účastníkov 10.

to je ohromné,
miláčik...

6. 12. 2019 o 19.00 h
Komédia na motívy hry 
od Geraldine Aron: Môj skvelý rozvod

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

pokladňa 1 h pred predstavením.

Polnočná omša
7. 12. 2019 o 19.00 h

Dráma Petra Karvaša z obdobia II. svetovej vojny 
v podaní študentov 5. roč. Konzervatória Jozefa Adamoviča z Košíc

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

fb: Divadlo na opätkoch
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Knižné
novinKy

Spišskej knižnice
www.spisskakniznica.sk

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

Pavla Šmikmátorová: Receptíky pre malých 
kuchárov
Kuchárska kniha plná farebných fotografií, vtip-
ných ilustrácií a  napínavých komiksov určená 
deťom.
Saule TOKENOVA: Alenka v Krajine hudby
Učebnica, ktorá vás vovedie do tajov hry na kla-
víri. Naučí vás, ako čítať noty, osvojíte si správny 
prstoklad a zahráte si známe slovenské i svetové 
skladby.
Nikola Kucharská: Ako to funguje?
Zvieratá. Učenie spojené s  hrou a  humorom, 
názorné a  detailné ilustrácie. Neobyčajná kniha 
o zvieratách doma, na dvore, v parku aj v lese.
PRE DoSPELÝCH – beletria

Maria Semple: Dnes bude všetko inak
Humorný príbeh o sile rozhodnutí a nepredvídateľ-
ností života.
Elena Ferrante: Dni opustenia
Román šokuje a zároveň fascinuje svojou surovou 
úprimnosťou, opisom zostupu hlavnej hrdinky do 
prázdnoty.
Josef Urban: Habermannov mlyn
Strhujúca kniha o láske a statočnosti, ale aj zrade 
a zbabelosti.
PRE DoSPELÝCH – náučná literatúra

Arkady Fiedler: Madagaskar - moja láska
Kniha o madagaskarskej prírode, bežných ľuďoch, 
zvláštnych zvieratách a  idyle utkanej v  pôvabnej 
dedinke v útrobách Madagaskaru.
Tim Marshall: Rozdelený svet
Zvyčajne myslíme na múr v  Izraeli, na americ-
ko-mexickej hranici a na niektoré múry v Európe, 
no mnoho ľudí si neuvedomuje, že vyrastajú všade 
na svete.
Yuval Noah Harari:  
Sapiens: stručná história ľudstva
Opis histórie človeka ako biologického druhu 
od prvých ľudí až po súčasnosť, ktorú výrazne 
ovplyvnili tri revolúcie − kognitívna, poľnohospo-
dárska a vedecká.
Pobočka MiER, Šafárikovo nám. 7 
053/446 26 26, mier@spisskakniznica.sk

PRE DETi

Katarína Slavkovská: Príbehy prasiatka Fuľka
11 rozprávok o  malom zvedavom a  trochu ne-
zbednom prasiatku pre deti predškolského veku. 
Ilustrovaná kresbami žiakov ZŠ, priložené aj CD.
PRE DoSPELÝCH – beletria

Agnes Martin-Lugand: Kvapka šťastia 
v rannej káve
Hortenzia, vášnivá učiteľka tanca, žije úžasný 
mondénny život v Paríži. Jedného dňa drsná ná-
hoda všetko zmení a musí prijať nové výzvy, aby 
dostala šancu na nový život.
Veronika Šikulová: Medzerový plod
Cit vo všetkých podobách. Kniha osloví svojou 
hĺbkou, čistotou,  ale  aj  farebnosťou  a  virtuozi-
tou autorkinho rukopisu.

Klub dôCHOdCOv 
KOmeNsKý
pozýva pedagogických pracovníkov,  
dôchodcov na stretnutie, 
ktoré sa uskutoční  

12. 12. 2019 
o 10.00 h  
v Klube dôchodcov 
na Levočskej ul. 1

Tešíme sa na vás.

Banícky spolok 
Spiš

usporiada

Barborské slávnosti 2019
spojené so skokom cez kožu

4. 12. 2019 (utorok) o 17.00 h
v Koncertnej sieni Reduty

Účasť je len pre členov BSS 
a pozvaných hostí.
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Multifunkčné energetické a banícke centrum,
Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves

053/429 75 46, banicke.centrum.snv@gmail.com,
dana.rosova@gmail.com, 0911 849 131

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

Akceptujeme kultúrne poukazy!
Pondelok – piatok: 9.00 – 15.00 h

Prvá nedeľa v mesiaci: 10.00 – 17.00 h
Vstup voľný.

S t á l e  v ý s t a v y

• HIsTÓRIA bANÍCTvA NA sPIŠI
• ZbIeRKA NeRAsTOv

• OdKRYTÁ KRÁsA v KAmeNI 
v TvORbe TIbORA GuRINA

V ý s t a v a
do 31. 1. 2020

ReTRO OPÄŤ v mÓde
Sú to len veci so spomienkami?

P r e d n á š k a
10. 12. 2019 (utorok) o 16.00 h

bRATIA JOZeF A ĽudOvÍT 
TRANGOusOvCI

Zakladatelia a podnikatelia moderných železiarní na Spiši 
Prednáška spojená so slávnostným osadením ich portrétov.

dECEMBER

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

PRICHÁDZA ZIMA K NÁM
4. 12. 2019 (streda) od 16.00 h

Privítanie zimy s Príchodom 
mikuláša s družinou

CVČ ADAM na Hutníckej ul., sídl. Západ I pri lekárni
13.00 – 18.00 h 

JARMOK - stánky (perníky, občerstvenie)
15.30 – 16.00 h 

Vianočná nálada - program 
a vystúpenia detí MŠ, ZŠ, CVČ

16.00 – 18.00 h 
Otvorenie 

Príchod Mikuláša 
Rozsvietenie stromčeka

Sladké Mikulášske potešenie 
Večerná Vianočná rozprávka

informácie: Klaudia Bigošová 0914 176 083, 
Bc. Katarína Štrauchová 0904 306 520

PONÚKAME
LYŽOVAČKA V TATRÁCH

2. – 6. 3. 2020 (jarné prázdniny) | vek: od 8 do 15 r.
Orientačná cena: 180 €/2 splátky

v cene: doprava, ubytovanie, strava, skipas, 
pedagogický dozor, inštruktor

možnosť preplatenia cez rekreačné poukazy 
u zamestnávateľa.

záujem hláste: Mgr. Miloš Pitko - 0907 958 082, 
cvcsnv.milospitko@gmail.com

www.cvcadam.sk

KURZ noSEniA DETÍ
Pondelok 9. 12. o 15.00 h 
s poradkyňou nosenia 
Mgr. Barborou Vajovou. 
Prihlášky: najneskôr deň vopred, 
0948 480 510. Príspevok: 12 €
viAnoČnÝ KoUČinG 
KoKTEJL
Štvrtok 12. 12. o 16.30 h - 
Sebarozvojové stretnutie v téme 
Lásky čas, Vianoc čas.  
Prihlášky: JUDr. Miroslava 
Chroustová 0918 891 999. 
Príspevok: 4 €
ZDoBEniE viAnoČnéHo 
STRoMČEKA
Sobota 14. 12. o 16.00 h
STRETnUTiE 
PoDPoRnEJ SKUPiny 
RoDiČov noSiACiCH 
RAToLESTi v ŠATKáCH 
A ERGonoMiCKÝCH 
noSiČoCH
Pondelok 2. 12. a 16. 12. o 9.30 h
Prihlášky: najneskôr deň vopred, 
0910 554 177
Príspevok: 3 €/osoba
STRETnUTiE PoDPoRnEJ 
SKUPiny DoJČiACiCH 
MATiEK A TEHULiEK
Pondelok 9. 12. o 9.00 h
Prihlášky: najneskôr deň vopred, 
0902 221 295 pod vedením 
poradkýň v dojčení OZ Mamila 
Júlia Novotná - 0902 221 295, 
Anna Ogurčáková - 0903 740 739, 
Silvia Pramuková - 0948 040 203. 
Príspevok: 3 €/osoba

KLUB MALÝCH vEDCov
Každý piatok o 17.00 h deti 
vo veku od 5 rokov (bez rodičov). 
Prihlášky: najneskôr deň vopred, 
0948 550 547. Príspevok: 3 €
FiT BABy
Správny psychomotorický vývoj 
pre detičky od 1 do 2 r. Streda 
a piatok o 9.30 h so Stankou. 
Prihlášky: najneskôr deň vopred, 
0907 511 512. Príspevok: 3 €
HERŇA DiETKA
Utorky a štvrtky 
od 9.00 do 12.00 h
MovE, SinG & DAnCE
Streda o 16.30 h - cvičenie 
zábavnou formou s využitím hier 
a pesničiek v angličtine s prvkami 
jogy podľa americkej metodiky 
s certifikovanou lektorkou. Pre deti 
od 3 r. Prihlášky: deň vopred na 
0917 580 014. Príspevok: 4 €
BABy, BE A GiAnT
Deti naučíme anglické 
pesničky, zahráme sa. 
Vždy v utorok a vo štvrtok 
od 15.00 do 16.00 h
Prihlášky: najneskôr deň vopred, 
0908 387 910
Príspevok: 2 €
FyZioTRéninG PRE 
DoSPELáČKy
Spevnenie vnútorného brušného 
svalstva. Každý utorok o 17.30 h 
pod dohľadom trénerky 
Zuzky (fitLes) 0918 398 874 
a fyzioterapeutky Zuzky Milčákovej 
(zumifyziostudio) 0940 512 527. 

Prihlášky: na uvedených tel. č. 
Príspevok: 4 €
TECHniKA EBRU – 
MAľovAniE  
nA voDnEJ HLADinE
pre deti od 3 r. s rodičmi
Nedele od 15.00 h zábavné 
„čarovanie“ s farbami - odnesiete 
si krásne obrázky i dobrý pocit 
z príjemne a zaujímavo strávených 
chvíľ so svojím dieťaťom.
Prihlášky: najneskôr deň vopred, 
0903 649 845. 
Príspevok: 10 €/dieťa
PoRADEnSTvo 
v noSEnÍ DETÍ
Mgr. Barbora Vajová  
0948 480 510 alebo 
barbora.vajova@gmail.com,  
MUDr. Veronika Smiková  
0910 554 177 alebo 
veronika.smikova01@gmail.com.
PoRADEnSTvo 
PRi DoJČEnÍ
PhDr. Júlia Novotná 0902 221 295, 
Anna Ogurčáková 0903 740 739, 
Silvia Pramuková 0948 040 203
STRážEniE DETÍ
Bližšie info: 0903 493 922
DETSKá nARoDEninová 
oSLAvA (SoBoTA, nEDEľA)
Objednávky: 0903 493 922
Príspevok: 10 €/2 hod. 
(možnosť doobjednania 
animátorských aktivít, 
maľovanie na tvár, tvorivé 
dielničky)

Materske centrum - DIETKA – Spisska Nova Ves a na oficiálnej web stránke mesta

PRoGRAM MATERSKéHo 
CEnTRA DiETKA
Prevádzka: Zdravotné stredisko, sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3

1. 12. (po) o 18.00 h | Vstupné dobrovoľné
ceStopiSné rozprávanie Radoslava Vojtkovského o Yucatane a roadtripe juhom Mexika

4. 12. (st) o 19.00 h | Vstupné: 5 € | koncert nanyHo HuDáka
7. 12. (so) o 18.00 h | Vstupné dobrovoľné | Spýtaj Sa vašicH

89. dokumentárny film Barbory Berezňákovej. Čo ste robili v novembri 1989? Film prináša mozaiku 
spomienok bežných ľudí na 17. novembra 1989. Vnáša pohľad na prežívanie malých osobných dejín 

v kontexte veľkých spoločenských zmien.

12. 12. (št) o 19.00 h | Vstupné: 7 €
WHiSkyHo ceStovateľSké kino: juHozápaD uSa
Pripravujeme: 3. 1. 2020 (pia) ‑ 7. výročie otvorenia alchýmky

Letná 63
SNV

EGE-dent, s. r. o., zubná ambulancia MUDr. Gabriel TÓTH a MUDr. Eva TÓTHOVÁ st.
oznamujú cteným pacientom, že

zubná ambulancia je presťahovaná
na Ul. SNP 2 * Detská poliklinika * II. posch., č. dverí 204 

(zo Štefánikovho nám. 5, AB) 
T.: 053/441 23 32 * 0903 642 158
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Bývalí zamestnanci VSE – RZ SNV v spolupráci s VSE, a. s., 
Slovenským technickým múzeom a Baníckym spolkom Spiš

pozývajú na vernisáž výstavy

125 rokov oD založenia 
a SpuStenia Do preváDzky

iGlovSkej elektrárne
90 ROKOv vZNiKU vÝchOdOSLOvENSKÝch 

ELEKTRáRNÍ, ÚČ. SPOL.
6. decembra 2019 o 16.00 h

Multifunkčné energetické a banícke centrum, Nábrežie Hornádu 14
Pozývame všetkých bývalých a súčasných zamestnancov Východoslovenskej 

energetiky, a. s., v SNV na stretnutie s históriou Iglovskej elektrárne a VSE

Informácie pre ostatných záujemcov o výstavu: 
tel. 0908 990 115, lperun@centrum.sk

D e c e M b e r  2 0 1 9
do 10. 1. 2020 | Kaštieľ Smižany

natália StuDenková: 
farba Svetiel a voDy

Výstava. Vstup voľný.

do 31. 1. 2020 | Kaštieľ Smižany
jozef Srna a peter SMik: 

art exHibition
Spoluautorská výstava. Vstup voľný.

5. 12. 2019 (štvrtok) od 15.00 h | KD Smižany 
a 17.00 h | pred KD Smižany

privítanie Mikuláša 
a vianočné trHy

Vianočné trhy, program detí MŠ, ZŠ, ZUŠ, 
rozsvietenie vianočného stromčeka, 

Mikulášska nádielka.

10., 11. a 12. 12. 2019 (utorok, streda, štvrtok) 
o 17.00 h | KD Smižany

SneHová kráľovná
Hudobno‑tanečná rozprávka s pesničkami 
na motívy H. CH. Andersena. Vstupné: 3 €

22. 12. (nedeľa) o 17.00 h | KD Smižany
SáM Sebou – vianočný 

akuStický koncert
Vstupné: 10 € (predpredaj v sieti Ticketportal)

29. 12. (nedeľa) o 18.00 h | KD Smižany
Mal SoM jeDno šerco Milé

Galaprogram spojený s krstom CD FSk 
Smižančanka. Vstupné dobrovoľné.

informácie a predpredaj vstupeniek:
KD - 053/429 89 39, 0908 234 141

www.okcsmizany.sk

plán premiÉr
5. 12. Šťastný nový rok

12. 12.
black christmas

Jumanji: Ďalší level
Troll: Príbeh o chvoste

19. 12. Star wars: vzostup Skywalkera
cats

26. 12.

Amundsen
Attila

Malé ženy
Maskovaní špióni

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

PROgRAM A VSTUPENKY 
nájdete aj online na www.mkc.snv.sk
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABINg
ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2 
1. 12. (ned) o 17.00 h / vstupné: 5 € / 4,50 €
USA, MP, 94 min.
LAST CHRISTMAS
1. – 2. 12. (ned, pon) o 19.00 h / 5 € / 4,50 €
VB, romantická komédia, MP-12, titulky, 103 min.
FILMOVÝ KLUB
VOLANIE
3. 12. (uto) o 19.00 h / člen: 3 €, nečlen: 4,50 €
SK, MP-15, 70 min.
RICHARD MÜLLER & BAND
4. 12. (str) o 18.30 h
Koncert, hostia Michael KOCÁB, Ondřej SOUKUP
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
5. – 8. 12. (štv, pia, sob, ned) o 19.00 h
vstupné: 5 € / 4,50 €
SR, komédia, MP-15, 92 min.
RODINA ADDAMSOVCOV
6. 12. (pia) o 17.00 h / MIKULÁŠSKE vstupné: 3 €
USA, rodinná animovaná komédia, slov. dabing, 
MP-7, 87 min.
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABINg
ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2 
7. – 8. 12. (sob, ned) o 17.00 h / 5 € / 4,50 €
USA, MP, 94 min.
BITKA O MIDWAY
9. 12. (pon) o 19.00 h / vstupné: 5 € / 4,50 €
USA, slov. titulky, MP-15, 138 min.
FILMOVÝ KLUB
VODA, ČO MA DRŽÍ NAD VODOU
10. 12. (uto) o 19.00 h / člen: 3 €, nečlen: 4,50 €
ČR/SR, životopisný, dráma, hud., MP-15, 73 min.
11. 12. (STR) KINO MIER NEHRÁ
ŠTVRTOK DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
VÝNIMOČNÍ
12. 12. (štv) o 19.00 h / vstupné: 4,50 €
Fran., titulky, MP-12, 114 min.
VIANOCE S FOLKLÓROM
13. 12. (pia) o 18.00 h

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABINg
TROLL: PRÍBEH O CHVOSTE 
14. – 15. 12. (sob, ned) o 17.00 h / 5 € / 4,50 €
JUMANJI: ĎALŠÍ LEVEL
14. 12. (sob) o 19.00 h / vstupné: 6 € / 5,50 €
15. 12. (ned) o 19.00 h / vstupné: 5 € / 4,50 € 
USA, dobr. komédia, slov. dabing, MP-12, 123 min.
AKCIA PRE SENIOROV
ŽENSKÁ NA VRCHOLE
16. 12. (pon) o 16.30 h / vstupné: 3 €
ČR, komédia, MP-15, 112 min.
FILMOVÝ KLUB
MALÁ RÍŠA
17. 12. (uto) o 19.00 h / člen: 3 €, nečlen: 4,50 €
SR/Island, MP-15, 108 min.
18. 12. (STR) KINO MIER NEHRÁ

STAR WARS: VZOSTUP SKYWALKERA
19. 12. (štv) o 17.00 h / vstupné: 5 € / 4,50 €
20. 12. (pia) o 19.00 h / vstupné: 6 € / 5,50 € 
21. 12. (sob) o 19.00 h / vstupné: 5 € / 4,50 €
USA, dobr., akčný, fantasy, slov. dabing, MP-12
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABINg
TROLL: PRÍBEH O CHVOSTE 
21. 12. (sob) o 17.00 h / vstupné: 5 € / 4,50 €
Nór., Kan., 2019, anim., dobrodružný, MP, 90 min.
22. 12. (NED) KINO MIER NEHRÁ 
O 18.00 VIANOČNÉ VYSTúPENIE TANEČNEJ 
ŠKOLY BDSKREW
PRÁZDNINOVÉ DOPOLUDŇAJŠIE PREDSTAVENIE
OVEČKA SHAUN VO FILME: FARMAgEDDON 
23. 12. (pon) o 10.00 h / vstupné: 3 €
VB, USA, Fran., MP, 87 min.
24. – 26. 12. (UTO, STR, ŠTV) 
KINO MIER NEHRÁ
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABINg
TROLL: PRÍBEH O CHVOSTE 
27. – 28. 12. (pia, sob) o 17.00 h / 5 € / 4,50 €
Nór., Kan., 2019, anim., dobrodružný, MP, 90 min.
AMUNDSEN
27. – 28. 12. (pia, sob) o 19.00 h / 5 € / 4,50 €
Nor., Šved., CZ, 2019, české titulky, životopisný, 
dráma, dobrodružný, MP-12, 125 min.
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABINg
ĽADOVÉ KRÁĽOVSTVO 2 
29. – 30. 12. (ned, pon) o 17.00 h / 5 € / 4,50 €
USA, MP, 94 min.
PRÁZDNINOVÉ DOPOLUDŇAJŠIE PREDSTAVENIE
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABINg
SNEŽNÝ CHLAPEC 
30. 12. (pon) o 10.00 h / vstupné: 3 €
USA, animovaný, MP, 97 min.
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK
29. – 30. 12. (ned, pon) o 19.00 h / 5 € / 4,50 €
SR, komédia, MP-15, 92 min.
31. 12. (UTO) KINO MIER NEHRÁ

ZMENA PROgRAMU VYHRADENÁ!
Digitalizáciu a modernizáciu vybavenia 
Kina MIER finančne podporil
facebook.com/Kino.Mier.SNV

NOX
Pohlavie: fenka
Vek: 10 mesiacov
Veľmi milá a oddaná 
spoločníčka. Nekonfliktná 
s ostatnými psíkmi. 
Nie reťaz a pracovné/
služobné účely!

OSKAR
Pohlavie: pes
Vek: 6 týždňov
Vzrast v dospelosti: 
stredne veľký
Náš nebojácny huncút. 
V jeho spoločnosti nuda 
nehrozí.

ŠAKY
Pohlavie: pes
Vek: 1 rok
Mladý, zdatný a silný. 
Stále usmiaty a trošku 
šibal. Psík je veterinárne 
ošetrený, očkovaný, 
čipovaný.

NELA
Pohlavie: fenka
Vek: 1 rok
Jemnučká, prítulná, zo 
začiatku trošku hanblivá. 
Získa si každého jej 
nenáročnou povahou 
a oddanosťou.

DENNY
Pohlavie: pes
Vek: 8 mesiacov
Naše veselé klbko. 
Rád sa hrá s ostatnými 
psíkmi a v spoločnosti 
ľudí sa správa rozvážne 
a vyrovnane.

LEO
Pohlavie: psík
Vek: 3 mesiace
Malinké, krehké a jem‑
nučké klbko radosti. 
V útulku je aj jeho 
sestrička Lea, ktorá mu 
je veľkou oporou.

LEA
Pohlavie: fenka
Vek: 3 mesiace
Maličká, statočná 
a roztomilá. Na svoj vek 
možno príliš „dospelá“. 
Ako väčšina šteniatok je 
hravá a zvedavá.

GiNA
Pohlavie: fenka
Vek: 2,5 roka
Miluje relax na svojom 
peliešku a škrabkanie.  
Je nekonfliktná, upred‑
nostňuje skôr pokojnejšiu 
spoločnosť.

Pokračovanie na str. 18

SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA VEĽKÚ KNOLU
Klub slovenských turistov AC LB SNV pozýva všetkých priaznivcov turistiky

31. 12. 2019
na 44. ročník výstupu na Veľkú Knolu

Zraz o 8.00 h na parkovisku pri Dome kultúry, Štefánikovo námestie 4
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oznaMy

Bližšie info aj ohľadom dočasnej opatery:

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

Fb: Mestský útulok a KS Spišská Nová Ves
Aktuálna ponuka ďalších psíkov 

https://www.facebook.com/snvutulok

LUCKY
Pohlavie: pes
Vek: 4,5 roka
Malý Lucky je nekonflikt‑
ný, milý psík. Vďačný za 
každé pohladenie a milé 
slovo. Mierumilovný 
spoločník.

BAFFY
Pohlavie: pes
Vek: 2 roky
Vzrast: stredne veľký
Prejavuje sa ako nekon‑
fliktný psík. Je zvedavý 
a rád sa dá prehovoriť na 
nové dobrodružstvá.

LOLA
Pohlavie: fenka
Vek: 1,5 roka
Stredne veľká, sterilizo‑
vaná kráska. Ak hľadáte 
eleganciu a dôstojnosť vo 
forme psíka, tak to určite 
nájdete v našej Lollite.

JESSiCA
Pohlavie: fenka
Vek: cca 4 roky
Stredne veľká, sterilizo‑
vaná, prišla k nám z osa‑
dy. Pomaličky sa mení 
a otvára sa voči ľuďom 
a vonkajšiemu svetu.

SHEiN
Pohlavie: pes
Vek: 1 rok
Stredne veľký energický 
mladý psík. Nemá rád 
konflikty a rozpory. Miluje 
pohyb a pohladenie. Má 
veľmi rád ľudí.

KALi
Pohlavie: pes
Vek: cca 10 mesiacov
Stredne veľký, mladý, 
temperamentný. Zo 
začiatku je obozretný, no 
potom je veľmi verný, od‑
daný priateľ a spoločník.

TEA
Pohlavie: fenka
Vek: 1,5 roka
Krásavica s modrými 
očami. Po získaní jej dô‑
very sa dostane navonok 
jej elegancia a jemnosť, 
ktorou vás obdarí.

ASTORKA
Pohlavie: fenka
Vek: 10 mesiacov
Veľmi milá a oddaná 
spoločníčka. Nekonflikt‑
ná s ostatnými psíkmi. 
Rada sa hrá a spoznáva 
nových ľudí.

rozpis pohotovostných služieb lekární v meste spišská nová ves

1. 12.
(ned)

7.00 ‑ 8.00
Lekáreň ELIXÍR, Zimná 205/70 T.: 053/446 82 25

20.00 ‑ 22.30
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39 T.: 0903 295 513
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073

2. – 6. 12.
(pon – pia)

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39 T.: 0903 295 513
20.00 ‑ 22.30 Lekáreň PRI STANICI, Odborárov 568/47 T.: 053/429 86 93

7. – 8. 12.
(sob – ned)

7.00 ‑ 8.00
Lekáreň PRI STANICI, Odborárov 568/47 T.: 053/429 86 93

20.00 ‑ 22.30
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39 T.: 0903 295 513

9. – 13. 12.
(pon – pia)

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39 T.: 0903 295 513
20.00 ‑ 22.30 Lekáreň NA STAROSASKEJ, Starosaská 528/1 T.: 053/441 35 79

14. – 15. 12.
(sob – ned)

7.00 ‑ 8.00
Lekáreň NA STAROSASKEJ, Starosaská 528/1 T.: 053/441 35 79

20.00 ‑ 22.30
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39 T.: 0903 295 513

16. – 20. 12.
(pon – pia)

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39 T.: 0903 295 513
20.00 ‑ 22.30 Lekáreň FIDA, Hviezdoslavova 460/27 T.: 053/441 29 66

21. – 22. 12.
(sob – ned)

7.00 ‑ 8.00
Lekáreň FIDA, Hviezdoslavova 460/27 T.: 053/441 29 66

20.00 ‑ 22.30
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39 T.: 0903 295 513

23. 12.
(pon)

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39 T.: 0903 295 513
20.00 ‑ 22.30 Lekáreň NA NÁMESTÍ, Letná 65/58 T.: 053/441 33 44

24. 12. (uto) 7.00 ‑ 22.30 Lekáreň NA LETNEJ, Letná 32/27 T.: 053/442 51 32
25. 12. (str) 7.00 ‑ 22.30 Lekáreň NA SÍDLISKU MIER, Šafárikovo nám. 6 T.: 053/446 59 37
26. 12. (štv) 7.00 ‑ 22.30 Lekáreň NA LETNEJ, Letná 32/27 T.: 053/442 51 32

27. 12.
(pia)

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39 T.: 0903 295 513
20.00 ‑ 22.30 Lekáreň NA NÁMESTÍ, Letná 65/58 T.: 053/441 33 44

28. – 29. 12.
(sob – ned)

7.00 ‑ 8.00
Lekáreň NA NÁMESTÍ, Letná 65/58 T.: 053/441 33 44

20.00 ‑ 22.30
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073
8.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39 T.: 0903 295 513

30. 12.
(pon)

16.00 ‑ 20.00 Lekáreň BENU, Medza 15 T.: 053/417 68 84
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 T.: 0901 961 073
16.00 ‑ 20.00 Lekáreň Dr.MAX, Mlynská 39 T.: 0903 295 513
20.00 ‑ 22.30 Lekáreň Dr.MAX, Hviezdoslavova 469/24 T.: 0901 961 613

31. 12. (uto) 7.00 ‑ 22.30 Lekáreň Dr.MAX, Hviezdoslavova 469/24 T.: 0901 961 613

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

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

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

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

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

VÝťAHY • VODA, ÚK • ELEKTRO
BYTOVÉ DRUŽSTVO  
dispečing: 053/416 65 04, mob. 0905 499 881
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relax, pozvánka

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie 
tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 9. decembra na adresu redakcie 
s heslom „Krížovka“. Správne znenie tajničky z minulého čísla… 1. JE UŽ V PLNOM 
PRÚDE, 2. O CHVÍĽU TU ZIMA BUDE

krížovka

forišoviny
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oznaMy, pozvánky

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

10. 12. / 7.00 – 15.30 h
• Duklianska 8 ‑ 18 párne • Hviezdoslavova 43 ‑ 51
• Chrapčiakova 26 ‑ 32 párne, 31 ‑ 36, 38, 39 • J. Fabiniho 17 – 19
• Krížová 1 – 8 • Sládkovičova 7 • Vajanského 19 ‑ 41 nepárne

Je nám ľúto, že práce, ktoré bezprostredne súvisia s opravou a pravidelnou 
údržbou distribučnej sústavy, obmedzia na nevyhnutný čas využívanie elektriny. 
Urobíme všetko pre to, aby bola distribúcia elektriny v tejto oblasti obnovená 
čo najskôr. Aktuálne informácie o prípadnom skoršom ukončení prác 
nájdete na portáli VSD (www.vsds.sk v časti Plánované odstávky).

Klub dôchodcov lipa, Fabiniho 7, SNV
 6. 12. Do klubu dôchodcov zavíta Mikuláš o 14.00 h
 9. 12. Účasť - Čaro Vianoc 

Koncertná sieň Reduty o 17.00 h
 13. 12. Vianoce s folklórom v Kine Mier 

individuálna účasť
 14. 12. Vianočný trh v meste
 16. 12. Posedenie pri jedličke v klube 

kapustnica o 14.00 h 
Poplatok: 3 € 
Prihlásiť sa do 13. 12. 2019.

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku, SNV
pozýva svojich členov na tieto aktivity:

4. 12. (streda) | Turistická vychádzka 
Novoveská Huta, Vojtechova samota

MHD č. 3 z AS o 9.10 h
18. 12. (streda) | Predvianočné stretnutie 

seniorov pri kapustnici
15.30 h v reštaurácii Tatra, Poplatok: 3 €

MO JDS pripravuje rekreačný pobyt v Chorvátsku
12. – 21. 6. 2020 | ubytovanie v penzióne 

(15 m od mora), polpenzia v prímorskom mestečku Selce. 
Cena - 300 € (v cene pobyt, polpenzia, autobusová 

doprava, pobytová taxa, 1x masáž, denne cvičenie pri mori 
s cvičiteľkou, 1x chorvátsky večer s hudbou).

Záujemcovia sa môžu hlásiť na mob. č. 0918 186 255.
Aktivity sú pre členov MO JDS.

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

oznaM o zMene 
v preváDzkovaní 
zbernýcH Dvorov
Oznamujeme občanom mesta, že Zberný dvor na Sadovej ulici a Zberný dvor 
pre drobné stavebné odpady umiestnený v  areáli skládky odpadov Kúdel-
ník II budú počas vianočných a  novoročných sviatkov od 23.  12.  2019 do 
6. 1. 2020 zatvorené.

Občania môžu služby oboch Zberných dvorov opäť využiť od utorka 7. 1. 2020.

oznáMenie o zMene vývozu 
koMunálneHo oDpaDu
Oznamujeme občanom mesta, že pravidelný zber zmesového komunálneho 
odpadu od rodinných domov v lokalitách, v ktorých sa mal realizovať v stredu 
25. 12. 2019 a v stredu 1. 1. 2020 sa tento uskutoční v sobotu 28. 12. 2019 
a v sobotu 4. 1. 2020.

Oznamujeme fyzickým osobám  – podnikateľom a  právnickým osobám, 
že pravidelný zber zmesového komunálneho odpadu od prevádzkových jedno‑
tiek v lokalitách, v ktorých sa mal realizovať v stredu 25. 12. 2019 a v stre-
du 1.  1.  2020  sa tento uskutoční v  pondelok 23.  12.  2019 a  v  pondelok 
30. 12. 2019.

odd. komunálneho servisu, MsÚ

Novoročné stretnutie 
občanov mesta, kultúrny program 
s A capella ProVocals a ohňostroj 

NOVÝ ROK 2020
1. 1. streda od 17.00 h 
priestor pred  
Radnicou

Rodinná pohoda vyčarí úsmev v nás 
a chvíle kúzelné vrátia sa zas.

Nech tichá hudba vám počas Vianoc znie, 
nech nový rok 2020 vám zdravie, lásku 

a štastie prinesie
praje redakcia
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baSketbalové oSlavy a čakanie 
na víťazStvo
Na slávnostnej akadémii 2. 11. sa v spišskonovoveskej 
Redute spomínalo na úctyhodných 70 rokov basketba‑
lu v meste. Autori Jozef Gonda a Ján Petrík zdoku-
mentovali 70‑ročnú históriu basketbalu v Spišskej 
Novej Vsi, výsledkom čoho je nevšedná kniha. Te‑
raz si ju môžete zaobstarať aj v športovej hale, pri kúpe 
vstupeniek na basketbalové zápasy. Jej cena je 25 €.
Naplno beží extraligová sezóna mužov, kde Spišiaci 
čakajú na prvý plný bodový zásah. Práve proti Han‑
dlovej mali na to veľkú príležitosť. Handlová mala 
minimálny bodový náskok troch  – štyroch bodov 
a štyridsať sekúnd pred koncom to bolo o bod 85 : 86. 
Stále bola šanca na otočenie skóre, no v rozhodujúcej 
fáze chýbalo domácim hráčom viac pokoja a  rozva‑
hy. Spišiaci tak pokračujú v  sérii bez víťazstva. Proti 
Handlovej boli k tomu veľmi blízko, no niektorí hráči si 
musia uvedomiť, že basketbal je 
kolektívny šport a profesionálny 
prístup vyzerá trošku ináč.
„Celý týždeň sme sa pripravo-
vali na to, že Handlová je najlep-
ší tím spoza oblúka a  v  prvom 
polčase dostaneme 10 trojok. 
Je síce pravdou, že takú úspeš-
nosť nemá ani Chicago Bulls, 
ale to nie je podstatné. Pravdou 
je, že sme bránenie týchto po-
zícií nezvládli. Som veľmi skla-
maný, pretože sme sa dokázali 
napriek všetkému vrátiť do 
zápasu, no hrubé individuálne 
chyby a absencia kvality u nie-
ktorých hráčov spôsobili, že 
sme tento zápas tesne prehrali. 
Nemôžeme donekonečna opa-
kovať, že sme mladý tím a  že 
zbierame skúsenosti, pretože 
potrebujeme začať vyhrávať. 
Basketbal je síce kolektívna hra, 
v ktorej môžete ušiť taktiku, no 

na konci je vždy hráč, ktorý musí myšlienku a  útok 
zakončiť, a to nám v kľúčových momentoch chýbalo. 
Profesionálny hráč basketbalu, ktorý za výkon berie 
mzdu, nemôže mať spod koša bilanciu 0/8, musíme si 
s chlapcami sadnúť a musíme niečo urobiť,“ povedal 
tréner BK 04 AC LB Erich Korfanta.
K zmene došlo, a to hneď v nasledujúcom domácom 
zápase. Novovešťania po najlepšom výkone sezóny 
zdolali Žilinu 94 : 82.
„Ak do hry vložíme srdce a všetci hráči odvedú svoju 
poctivú prácu, tak sa výsledok dostaví. Myslím si, že 
sme základ tejto výhry položili v obrane, kde sme hrali 
veľmi dobre. Navyše, chlapci bojovali, hádzali sa po 
loptách, proste verili si, že to konečne musíme zlomiť 
a ono sa to aj udialo,“ dodal tréner Korfanta.

Jozef Petruška

Základná umelecká škola, J. Fabiniho 
Spišská Nová Ves, pozýva na
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e KARATE: 1. kolo žiackej ligy VÚKABU A TAÚK sezóna 2019 – 

2020 (12. 10.): Z Karate klubu IGLOW SNV sa zúčastnilo 13 cvi‑
čencov, ktorí získali celkom 24 medailí (21 medailí ako jednot‑
livci a 3 medaile v družstvách), z toho 9 zlatých, 8  strieborných 
a  7 bronzových medailí. Jednotlivci: Agility chlapci 10‑roční: 
2. Dominik Antoš. Kumite mladší kadeti 12 ‑ 13 rokov nad 55 kg 
pokročilí: 1. Vojtěch Antoš. Kumite mladší kadeti 12 ‑ 13 rokov 
do 40 kg pokročilí: 2. Adam Cunik. Kata mladší kadeti 12  ‑ 
13  rokov pokročilí: 2.  Adam Cunik. Agility dievčatá 7‑ročné: 
3. Vivien Duračinská. Kumite dievčatá 6 ‑ 7 rokov nad 28 kg: 
2. Vivien Duračinská. Kata mladšie žiačky 8 ‑ 9 rokov pokročilé: 
3. Zara Dziedzinová. Agility dievčatá 10‑ročné: 1. Lara Dziedzi‑
nová. Kumite staršie žiačky 10 ‑ 11 rokov do 40 kg pokročilé: 
2. Lara Dziedzinová. Agility dievčatá 8‑ročné: 1. Zara Dziedzi‑
nová. Kumite mladšie žiačky 8 ‑ 9 rokov do 27 kg pokročilé: 
1. Zara Dziedzinová. Kumite starší žiaci 10 ‑ 11 rokov do 40 kg 
pokročilí: 3. Alex Geletko. Kumite mladšie kadetky 12 ‑ 13 rokov 
nad 50 kg pokročilé: 3. Laura Geletková. Kumite mladší kadeti 
12 ‑ 13 rokov do 50 kg pokročilí: 3. Ján Gyomrai. Kumite starší 
žiaci 10 ‑ 11 rokov do 40 kg pokročilí: 3. Andreas Hlaváč. Kumite 
mladší žiaci 8 ‑ 9 rokov nad 34 kg pokročilí: 2. Adam Janovčík. 
Agility chlapci 9‑roční: 2. Adam Janovčík. Kumite mladší kadeti 
12 ‑ 13 rokov do 40 kg pokročilí: 1. Marek Krivda. Agility chlapci 
11‑roční: 1. Marek Krivda. Agility chlapci 11‑roční: 1. Mathias – 
Rafael Petruška. Kumite starší žiaci 10 ‑ 11 rokov nad 40 kg 
pokročilí: 2.  Mathias  – Rafael Petruška. Družstvá: Kata druž‑
stvá mladší kadeti 12 ‑ 13 rokov: 1. Karate Klub IGLOW. Kumite 
družstvá mladší kadeti 12 ‑ 13 rokov: 3. Karate Klub IGLOW. 
Kata družstvá starší žiaci 10 – 11 rokov: 1. Karate Klub IGLOW. 
Hungarian Open GRAND PRIX ‑ Saman Cup 2019 (9. 11.): Tur‑
naj pre kategórie kadetov, juniorov, U21 bol zaradený ako no‑
minačný na Majstrovstvá Európy kadetov, juniorov, U21 2020. 
Zúčastnili sa ho aj 6 cvičenci Karate klubu IGLOW SNV, ktorí 
získali celkovo 4  medaile. Kumite kadeti  ‑70 kg: 1.  Dominik 
Kešeľak. Kumite juniorky +59 kg: 2. Sára Krivdová. Kumite 
juniorky ‑59 kg: 3. Zoja Zimnikovalová. Kumite juniori +76 kg: 
3.  Maroš Janovčík. Kumite juniori ‑61 kg: 5. Jakub Černický. 
Kumite juniori ‑76 kg: 7. Juraj Černický.

DŽUDO: 19. 10. sa v Aréne Poprad uskutočnila I. Medzinárod-
ná Veľká cena mesta Poprad v džude. Súťaže sa zúčastnilo 
38 oddielov. Pretekári Džudo klubu Sp. Nová Ves dosiahli tieto 
výsledky: Kategória super mini: do 20 kg: 2. Rodan Pramuka; 
do 42 kg: 1. Matúš Bartoš. Kategória mini: do 40 kg: 2. Barbora 
Gurčíková; do 24 kg: 1. Michal Zgodava; do 27 kg: 3. Hugo Bi‑
ganič; do 50 kg: 2. Adrián Kaščák; do 55 kg: 1. Luo Wei Shan. 
Kategória mladších žiakov a žiačok: do 44 kg: 3. Sabina Cven‑
grošová; do 48 kg: 1. Sofia Gánovská; do 30 kg: 2. Luo Sha Jie. 
Kategória starších žiakov a žiačok: do 46 kg: 3. Luo Wei Jie; do 
57 kg: 1. Rose Gregoire. Oddiel Džudo klubu Sp. Nová Ves 
obsadil celkovo 4. miesto.

BEH: STOP.SHOP, Lipt. Mikuláš polmaratón (19. 10., 21,1 km): 
M 40 – 49: 2. Tomáš Kamas (TJ Tatran SNV, 1:21:46); M 60: 
3. Vladimír Šmida (MK Tatran SNV, 1:42:24). Goral Run 2019 – 
polmaratón (19. 10., Spišská Belá, 21,1 km): M 18 – 39: 1. Ma‑
túš Užák (Spiš Market SNV, 1:23:25). Košickopolianska de-
siatka (26. 10., Košická Polianka, 10 km): M 40 – 49: 1. Tomáš 
Kamas (TJ Tatran SNV, 0:36:22). Memoriál Petra Husa – Ham‑
burg polmaratón (27.  10., Košiarny briežok, 21,1 km): M 18 – 
39: 3.  Branislav Toporcer (SPK Medveď, o. z., SNV, 1:31:01); 
M  40  – 49: 3. Marek Koperdák (SPK Medveď, o. z., SNV, 
1:30:50); M 50 – 59: 1. František Lorinc (SNV, 1:38:55), 2. Pe‑
ter Prihoda (SNV, 1:58:14); M 60 – 69: 1. Vladimír Šmída (MK 
Tatran SNV, 1:41:49), 2. Miroslav Fuker (SNV, 1:43:56); M 70: 
1. Jaroslav Tekely (SNV, 2:03:07); Ž 18 – 39: 2. Monika Tkáčová 
(ŠK Fabián SKI SNV, 1:53:30); Ž 39: 2. Marcela Valenčíková (Sp. 
Tomášovce, 1:56:34), 3. Michaela Berníková (ŠK Ferčekovce, 
2:16:44). Beh do vrchu Banské – Mlačky (27. 10., 6,4 km + 
326 m): M 40 – 49: 1. Tomáš Kamas (TJ Tatran SNV, 0:26:47). 
Beh na Roháčku (2. 11., Margecany, 8 km + 687 m): M 40 – 
49: 3. Marek Koperdák (SNV, 0:54:48). Horský Beh Smolník 
(9.  11., 33,4 km + 1 400 m): M 40  – 49: 2.  Marek Koperdák 
(SNV, 3:18:48). Steeplechase Run (9. 11., Tatranská Lomnica, 
4 km + prekážky): Ž 50: 2. Zuzana Kartusková (SNV, 0:27:24). 
Beh oslobodenia mesta Strážske 2019 (10.  11., 6,4 km): 
M 40 – 49: 1. Tomáš Kamas (TJ Tatran SNV, 0:22:07).

VOLEJBAL: Juniorky: 1. liga: 4. Kolo (2. 11.): VK SNV – MŠK 
Liptovský Hrádok 1 : 3 a 2 : 3.

františek bajtoš,  
neStor futbalu

Počas plodných rokov zakúsil chlebíček útočníka, obrancu 
i trénera. Akoby sa v novembri roztrhlo vrece s jubilantmi, 
bývalými športovcami a  telovýchovnými funkcionármi. Do 
rodiny jubilantov pribudol František Bajtoš. Futbalové za‑
čiatky absolvoval v  neďalekom Spišskom Štvrtku. Na pe‑
dagogickej fakulte v  Prešove ukončil aprobáciu dejepis – 
zemepis. V Soli si talentovaného útočníka všimli funkcionári 
Lokomotívy Vranov, kde potom obúval kopačky v  rokoch 
1959/1960. Počas svojho pôsobenia sa stal najlepším strel‑
com mužstva. S  takouto vizitkou prišiel do LB Sp. N. Ves, 
kde pôsobil ako útočník do roku 1969. Ani jemu sa nevyhlo 

zranenie kolena a táto skutočnosť ho prinútila preorientovať sa na obrancu. To, že bol tvr‑
dým a dobrým obrancom, môžu potvrdiť jeho bývalí spoluhráči, z ktorých si najviac spomína 
na Zekuciu, Jarembáka, Šmídu, Závackého, Jurča, Chlípala, brankára Bránika či obrancu 
Albína Bučáka. Súdržnosť tohto kolektívu bola priam obdivuhodná a vyniesla Sp. N. Ves i do 
slovensko‑moravskej ligy, čo už veru bola súťaž! Ani po ukončení pôsobenia v Sp. N. Vsi 
František Bajtoš na futbal nezanevrel. Začal pôsobiť ako hrajúci tréner v Rudňanoch, Sp. 
Štvrtku a kopačky zavesil v Novoveskej Hute. Neváhal tráviť čas odovzdávaním skúseností 
mladším. Ani dnes neodmietne stretnutie s mladšími či rovesníkmi, aby si zaspomínal na 
futbalové roky, ktoré prežil na zelenom trávniku. Ani po úplnom odložení kopačiek neostal 
bokom od futbalu. Začal pracovať v komisiách Okresného futbalového zväzu v Sp. N. Vsi 
a dotiahol to až na jeho predsedu. Veľa mladíckeho elánu a pevné zdravie do pomyselného 
druhého polčasu, jubilant!

Dušan Fógel

cenné Striebro 
z nitrianSkej Strelnice
Medzinárodná strelecká súťaž „Internatio‑
nal Competition Of Olympic Hopes“ v  Nitre je 
najvyššou súťažou na Slovensku, kde si mladí 
adepti športovej streľby merajú sily za medzi‑
národnej účasti.
Absolventi športovo‑streleckých tried ZŠ Z. Ne‑
jedlého, Spišská Nová Ves si víťazstvom na 
Majstrovstvách Slovenskej republiky vybojovali 
postup na vyššie uvedenú súťaž. Zúčastnili sa 
jej pod garanciou Športovo‑streleckého klubu 
Rušňové depo SNV. Karin Melegová, Veronika 
Pachingerová, Marcus Šuba, Peter Petko, Patrik 
Fridmanský, Dominika Petková, Júlia Košárová 
si okrem overovania streleckých zručností pre‑
cvičili aj cudzí jazyk, nakoľko celá súťaž bola 
moderovaná a  aj strelecké povely boli velené 
iba v anglickom jazyku. Veronika Pachingero-
vá bola zaradená do reprezentačného druž-
stva Slovenskej republiky.
Darilo sa aj slovenskému repre‑
zentantovi v pištoľových disciplí‑
nach v  kategórii kadet Luká-
šovi Filipovi, študentovi SOŠ 
drevárskej a členovi Klubu spiš‑
ských strelcov, ktorý reprezentuje 
Slovensko v  troch streleckých 
disciplínach. V silnej konkurencii 
si 9. novembra 2019 vybojoval 
druhé miesto excelentne zvlád‑
nutým finále. V  nedeľu mu sily 
vystačili len na štvrté miesto, no 
jeho vynikajúce výkony zaujali aj 
členov Slovenského olympijské‑
ho výboru. Slovenský olympijský 

a športový výbor každoročne zostavuje z 20 vý‑
sledkov medzinárodne najúspešnejších mládež‑
níckych športovcov za uplynulých 12 mesiacov 
Juniorský olympijský tím. Lukáš bol do tohto 
tímu nominovaný na rok 2020.
Spišská Nová Ves môže s  hrdosťou tvrdiť, že 
je „streleckým“ mestom. Okrem Lukáša tu 
žije a trénuje aj strelkyňa, reprezentantka Slo‑
venska v  ženskej kategórii, Janka Kuviková. 
V streleckých kluboch vyrástol nejeden majster 
Slovenska a  v  poslednom období sú na novej 
strelnici konané aj vrcholové strelecké súťaže 
Slovenska, ako Majstrovstvá Armády SR v špor‑
tových streleckých disciplínach i  Majstrovstvá 
Slovenska v disciplínach „Služobné zbrane“.
Všetkým úspešným Spišiakom, športovým 
strelcom, patrí poďakovanie za vzornú repre‑
zentáciu nášho mesta. red.
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európSky poHár šortrekárov
Už tradične v závere roka patrí ľadová plocha zimného 
štadióna mladým šortrekárom. Druhé kolo Európskeho 
pohára juniorov pridelil riadiaci orgán na november. 
Boli to preteky európskeho významu, ale na spišskono‑
voveskom ľade sa predstavili aj šortrekári z Austrálie.
Celkovo sa súťaže zúčastnilo 220 športovcov z pät-
nástich krajín v kategórii dospelých, juniorov a žia‑
kov. Na ľadovej ploche zviedli súboje pretekári z Rus-
ka, Rakúska, Česka, Litvy, Lotyšska, Maďarska, 
Poľska, Slovinska, Srbska, Chorvátska, Ukrajiny, 
Bulharska, Rumunska, Slovenska a  spomenutej 
Austrálie.
Z  Európskeho pohára juniorov východnej skupiny 
Danubia osem najlepších pretekárov postúpi do celo‑
európskeho finále, ktoré sa uskutoční koncom marca 
v  ruskej Kolomne. O  možnosť postúpiť do finále bo‑
jujú aj  slovenskí šortrekári. Víťazom  sa stal pretekár 
s najlepším súčtom bodov na tratiach 1 500 m, 500 m 
a 1 000 m v kategórii Juniorov „C“ a dospelých, v ka‑
tegórii Juniorov „E“ a „D“ na 1 000 m, 500 m a 777 m.
Zo slovenských šortrekárov sa najlepšie darilo pre‑
tekárke ŠKM Akademik Prešov  Eme Baricovej, keď 
získala 42 bodov v kategórii junioriek „C“, čo jej za‑
bezpečilo 3. miesto v celkovom hodnotení a v celko‑

vom poradí Európskeho pohára východnej skupiny 
Danubia je po dvoch kolách so ziskom 12 800 bodov 
na 3. mieste. Jej klubová kolegyňa  Michaela Ižaro‑
vá skončila v Sp. Novej Vsi na 5. mieste, čo jej zatiaľ 
zabezpečuje v  Európskom pohári východnej skupiny 
Danubia 7. miesto. Medzi juniorkami „E“ si výborne 
viedla Kristína Burdeláková z PRK Prešov, keď obsadila 
5. miesto a až 17. miesto na 1 000 m trati spôsobilo, že 
nestála na stupňoch víťazov.
Zo spišskonovoveských pretekárov sa najlepšie 
darilo Mariánovi Bukšarovi, keď v  kategórii mu-
žov obsadil 8. miesto. Z  ostatných pretekárov ob‑
sadil v  kategórii juniorov 17. miesto Jakub Karabin, 
19. miesto Matúš Ďuriška, 28. miesto Alexej Vastuško 
a  38. miesto Sergej Vastuško. Medzi žiakmi obsa‑
dil Michal Kočiš 12.  miesto, Michaela Dudášová 20. 
miesto a Emily Nina Devienne 23. miesto. Pri výpočte 
najlepších šortrekárov chýbajú dve významné mená zo 
Spišskej Novej Vsi – Petra Rusnáková a Lucia Filipová. 
Tie sa domáceho podujatia nemohli zúčastniť, nakoľko 
štartovali v zámorí na pretekoch Svetového pohára.
V druhom kole Svetového pohára sa v Montreale pred‑
stavila iba Petra Rusnáková, keď Lucia Filipová pre 
zranenie nemohla štartovať.

Petra Rusnáková sa predstavila na 1 500 m trati, kde 
sa jej nepodarilo postúpiť do hlavnej súťaže a v oprav‑
ných jazdách sa prebojovala do semifinále, kde skon‑
čila časom 2:39.592 na 4. mieste, čo jej zabezpečilo 
na tejto trati 23. miesto.

Jozef Petruška, Ján Magdoško

naši karatiSti na 
MajStrovStvácH Sveta
Majstrovstvá sveta kadetov, juniorov a U21 sa konali 23. – 27. októbra v Santiagu 
(Čile). Medzi pretekármi boli aj reprezentanti spišskonovoveského Karate klubu 
IGLOW.

Majstrovstiev sveta sa zúčastnilo celkom 
1 582 pretekárov z  96 krajín sveta. V  nároč‑
ných podmienkach sa darilo Sáre Krivdovej 
a Marošovi Janovčíkovi, ktorí obsadili piate 
miesta.
Výsledky našich jednotlivcov:
Sára Krivdová ‑ Kumite juniorky +59 kg
Počet štartujúcich v kategórii: 47. Prvé kolo free, 
v  2.  kole vyhrala 2 : 0 s  Lieske Sandra (Poľ.), 
v 3. kole vyhrala 3 : 2 s Loor Melani (Ekvádor), 
v 4. kole prehrala 1 : 3 s Vukovic Marina (Ra‑
kúsko). V repasáži v 1. kole vyhrala 4 : 1 so Sulli‑
van Hannah (Austrália), v 2. kole v boji o 3. miesto 
prehrala na vlajky za stavu 0 : 0 s Junner Niamh 
(Škótsko) a obsadila 5. miesto.

Maroš Janovčík ‑ Kumite juniori +76 kg
Počet štartujúcich v  kategórii: 43. V  1. kole 
vyhral 7 : 2 s  Rezchyk Eduard (Ukrajina), 
v 2. kole vyhral 6 : 3 so Sabti Hussain (Kuvajt), 
v 3. kole prehral na vlajky za stavu 1 :  1 s Nu‑
nez Benjamin (Čile). V  repasáži v 1. kole vy‑
hral 3 : 0 s  Jovovic Nemanja (Čierna Hora), 
v 2. kole vyhral 2 : 0 s Houllich Rabie (Fran‑
cúzsko), v 3. kole prehral 0 : 2 so Sobkowiak 
Dawid (Poľsko) a obsadil 5. miesto.
Ďalšími reprezentantmi z Karate klubu IGLOW 
boli Dominik Kešelák, Zoja Zimnikovalová, 
Jakub Černický a Juraj Černický.

Karate klub IGLOW

Pretekári ŠK STEZ

Základná škola, Z. Nejedlého 2, FK Spišská Nová Ves, 
mesto Spišská Nová Ves a Centrum voľného času

vás pozývajú na 26. ročník

MEMORIÁLU ANDREJA FRANKA
V HALOVOM FUTBALE
za účasti zahraničných klubov 

12. a 13. decembra 2019 v Športovej hale v SNV
Program

12. 12. 2019 * 8.00 ‑ 17.00 h * Slávnostné otvorenie o 11.30 h
13. 12. 2019 * 8.00 ‑ 15.00 h * Záver a vyhodnotenie o 15.00 h
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Správa telovýcHovnýcH zariaDení Sp. Nová ves

krytá plaváreŇ T.: 053/416 63 53
1. 12. 2019 (nedeľa) ‑ otvorená od 14.00 do 20.30 h z dôvodu plaveckých pretekov
6. 12. 2019 (piatok) ‑ zatvorená z dôvodu plaveckých pretekov
7. 12. 2019 (sobota) ‑ zatvorená z dôvodu plaveckých pretekov
8. 12. 2019 (nedeľa) ‑ zatvorená z dôvodu plaveckých pretekov
14. 12. 2019 (sobota) ‑ otvorená od 16.00 z dôvodu plaveckých pretekov

Otvorenie Krytej plavárne počas prázdnin a vianočných sviatkov
23. 12. 2019 pondelok 13.00 ‑ 20.30 29. 12. 2019 nedeľa 9.00 ‑ 20.30
24. 12. 2019 utorok zatvorené 30. 12. 2019 pondelok 13.00 ‑ 20.00
25. 12. 2019 streda zatvorené 31. 12. 2019 utorok zatvorené
26. 12. 2019 štvrtok 9.00 ‑ 20.00 1. 1. 2020 streda 13.00 ‑ 20.00
27. 12. 2019 piatok 9.00 ‑ 20.30 2. 1. 2020 štvrtok 9.00 ‑ 20.00
28. 12. 2019 sobota 9.00 ‑ 20.30 3. 1. 2020 piatok 9.00 ‑ 20.30

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

Sauna a ceraGeM T.: 053/416 63 54
Otvorenie sauny počas vianočných sviatkov
23. 12. 2019 pondelok zatvorená 30. 12. 2019 pondelok zatvorená
24. 12. 2019 utorok zatvorená 31. 12. 2019 utorok zatvorená
25. 12. 2019 streda zatvorená 1. 1. 2020 streda 14.00 ‑ 20.00
26. 12. 2019 štvrtok 14.00 ‑ 20.00

SAUNA 1 SAUNA 2 CERAGEM
pondelok sanitár sanitár sanitár
utorok  14.00 ‑ 20.00 M  14.00 ‑ 20.00 Ž 13.00 ‑ 19.00
streda  14.00 ‑ 20.00 Ž  14.00 ‑ 20.00 M 13.00 ‑ 19.00
štvrtok  14.00 ‑ 20.00 M  14.00 ‑ 20.00 Ž 13.00 ‑ 19.00
piatok  14.00 ‑ 20.00 Ž  14.00 ‑ 20.00 M 13.00 ‑ 19.00
sobota  7.30 ‑ 19.00 M  7.30 ‑ 19.00 Ž 8.00 ‑ 19.00
nedeľa  7.30 ‑ 19.00 M  7.30 ‑ 19.00 Ž 8.00 ‑ 19.00

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

utorok ‑ piatok 14.00 ‑ 20.00
sobota ‑ nedeľa 9.00 ‑ 20.00

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

športová Hala T.: 053/416 63 35

Cenník 
prenájmu

Športová 
príprava

pondelok ‑ piatok
7.00 ‑ 14.00 15 €/hod.

14.00 ‑ 22.00 30 €/hod.
sobota ‑ nedeľa 8.00 ‑ 20.00 30 €/hod.

Podujatie nešportového charakteru 840 €/deň

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený!
1. 12. nedeľa 13.00 Young Arrows ‑ ATU Košice, florbal dorast
4. 12. streda 18.00 BK04 ‑ Lučenec, basketbal extraliga muži
6. 12. piatok 15.00 Disneyland

7. 12. sobota

9.00 ŠKBD ‑ CBK Košice, basketbal staršie žiačky
11.30 BK04 ‑ Banská Bystrica, basketbal starší žiaci
14.00 BK04 ‑ Kežmarok, basketbal juniori
18.00 BK04 ‑ Prievidza, basketbal extraliga muži

8. 12. nedeľa
9.30 BK04 ‑ RIM Basket Košice, basketbal mladší žiaci

12.30 BK04 ‑ Svit, basketbal juniori
14.30 ŠKBD ‑ ŽBK Rožňava, basketbal staršie žiačky

11. 12. streda 18.00 BK04 ‑ Inter Bratislava, basketbal extraliga muži
12. 12. štvrtok 8.00

Memoriál Andreja Franka
13. 12. piatok 8.00

14. 12. sobota
11.00 VK SNV ‑ Stropkov, volejbal juniorky
17.00 ŠKBD ‑ Bardejov, basketbal kadetky

15. 12. nedeľa
10.00 Young Arrows ‑ Lipany, florbal starší žiaci
12.00 Young Arrows ‑ FBC Mikuláš Prešov, florbal juniori
15.00 ŠKBD ‑ TYDAM Košice, basketbal kadetky

21. 12. sobota
14.30 Kométa ‑ Tvrdošín, florbal extraliga ženy
18.00 Young Arrows ‑ FBK Púchov, florbal extraliga muži

28. 12. sobota 10.00 FK SNV ‑ futbalový turnaj kategória U9

teniSový areál T.: 0903 403 459 - rezervácie
Otváracie hod.: pondelok ‑ nedeľa 12.00 ‑ 21.00

Cenník vstupu tenisové 
kurty

12.00 ‑ 14.00 10 €/hod./kurt
14.00 ‑ 21.00 13 €/hod./kurt

kolkáreŇ T.: 0907 428 935
Cenník prenájmu: 18 €/hod./4 dráhy

futbalový štaDión T.: 0903 405 466
uMelá tráva / Cenník prenájmu:
Hracia plocha 2 hod./1 zápas bez osvetlenia 100 €
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas 130 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke 36 €/hod.
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením 60 €/hod.
½ hracej plochy k tréningovej jednotke 35 €/hod.

Podrobnejšie info u  vedúceho štadióna. Rozpis  zápasov má informatívny charakter 
a môže byť zmenený z dôvodu preloženia jednotlivých súťažných stretnutí.

ziMný štaDión T.: 053/446 10 86
Rozpis zápasov a verejného korčuľovania má informatívny charakter 
a môže byť zmenený z dôvodu preloženia jednotlivých súťažných stretnutí.
Aktuálne informácie na www.stez.sk (hľadaj ‑ týždenný rozpis).
Začiatok prevádzky vedľajšej ľadovej plochy bude závisieť od poveternostných 
podmienok.

1. 12. nedeľa
10.30 HK SNV ‑ B. Bystrica, extraliga dorastu
17.30 Verejné korčuľovanie

4. 12. streda 17.30 HK SNV ‑ Bratislava, SHL muži
6. 12. piatok 17.30 HK SNV ‑ Skalica, SHL muži
7. 12. sobota 17.30 Verejné korčuľovanie
8. 12. nedeľa 17.30 Verejné korčuľovanie

13. 12. piatok 17.30 HK SNV ‑ Levice, SHL muži
14. 12. sobota 17.30 Verejné korčuľovanie
15. 12. nedeľa 17.30 Verejné korčuľovanie
18. 12. streda 17.30 HK SNV ‑ Žilina, SHL muži
20. 12. piatok 17.30 Verejné korčuľovanie
21. 12. sobota 17.30 Verejné korčuľovanie
22. 12. nedeľa 17.30 HK SNV ‑ Topoľčany, SHL muži
23. 12. pondelok 17.30 Verejné korčuľovanie

27. 12. piatok
14.30 Švajčiarsko ‑ Fínsko, U 16 4 Nations Tournament
18.00 SLOVENSKO ‑ Nemecko, U 16 4 Nations Tournament

28. 12. sobota
14.30 Fínsko ‑ Nemecko, U 16 4 Nations Tournament
18.00 SLOVENSKO ‑ Švajčiarsko, U 16 4 Nations Tournament

19. 12. nedeľa
14.30 Nemecko ‑ Švajčiarsko, U 16 4 Nations Tournament
18.00 SLOVENSKO ‑ Fínsko, U 16 4 Nations Tournament

30. 12. nedeľa 17.30 Verejné korčuľovanie

Hotel preveza**
T.: 053/416 63 01, 0911 669 863
Pozývame vás na chutné DENNÉ MENU iba za 3,90 €.
Hotel ponúka ubytovanie aj pre jednotlivcov a skupiny 
spolu s priestormi reštaurácie, snack baru a salónika.
Radi vám zorganizujeme:
* rodinnú oslavu * firemný večierok * svadbu * stužkovú slávnosť
www.hotel-preveza.sk, recepcia@hotel-preveza.sk

www.stez.sk
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poďakovania
Odišiel si preč, nás to teraz bolí, opustil si tento svet proti svojej 
vôli. Osud Ti nedoprial s  nami dlhšie byť, ale v  našich srdciach 
budeš stále žiť.
S hlbokým žiaľom v srdci oznamujeme všetkým príbuzným, priate‑
ľom a známym, že nás 7. 8. 2019 vo veku 68 rokov navždy opustil 
môj drahý a milovaný manžel, otec, dedko, svokor, brat, švagor, 
ujo, príbuzný a známy Vladimír STEINER.
manželka Anna, synovia Peter, Pavol a Vladimír s rodinou a ostatná 
smútiaca rodina
Ja som nezomrela, len som zaspala. Aby som sa každé ráno mohla 
zobudiť v srdciach tých, ktorých som milovala.
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sú‑
strasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom 
a  známym, ktorí sa prišli 29.  9.  2019 rozlúčiť s  mojou drahou 
manželkou, mamkou, sestrou, švagrinou, krstnou mamou, tetou 
a príbuznou Ľudmilou JANUVOVOU, ktorá nás navždy opustila vo 
veku 49 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku patrí naše poďakovanie Pohrebnej službe 
S. Badziková a Rím.‑kat. farskému úradu v Sp. Novej Vsi.
S úctou a vďakou manžel Ladislav, syn Lukáš, sestra a brat a os‑
tatná smútiaca rodina.
Dotĺklo srdce, onemeli pery, ostal žiaľ.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým 
príbuzným, priateľom, susedom, spolužiakom a známym, ktorí sa 
12. 10. 2019 prišli rozlúčiť s mojím milovaným manželom, otcom, 
dedkom a priateľom Ing. Jozefom ŠťASTNÝM.
Spomienka ostáva v našich srdciach.
Poďakovanie patrí ZPOZ pri MsÚ v SNV, J. Kučinskému a Pohreb‑
nej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuz‑
ným, susedom a  známym, ktorí sa 30.  10.  2019 prišli rozlúčiť 
s mojím manželom, otcom, dedkom, pradedkom a svokrom Ottom 
NEUPAUEROM, ktorý nás opustil vo veku 90 rokov.
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú roz‑
lúčku.
S  láskou a  úctou manželka Mária, dcéra Monika s  manželom 
a ostatná smútiaca rodina.

Bolesťou unavený tíško si odišiel zanechávajúc všetkých, ktorých 
si miloval.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým 
príbuzným, priateľom, susedom, bývalým kolegom a  známym, 
ktorí sa 31.  10.  2019 prišli rozlúčiť s  mojím manželom, otcom, 
dedkom, švagrom, ujom Tiborom SCHNEIDEROM, ktorý nás 
opustil vo veku 68 rokov.
Ďakujeme kolektívu odd. dialýzy, zvlášť primárke MUDr. Mogro‑
vičovej. Úprimné ďakujeme patrí aj lekárke cievnej ambulancie 
MUDr. Javiľakovej a jej zdravotnej sestre za ich príkladnú starost‑
livosť, odborný a ľudský prístup.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.‑kat. farskému úradu v SNV 
a Pohrebnej službe S. Badziková.
S  úctou a  vďakou spomínajú manželka Zdenka a  dcéra Gabika 
s rodinou.
Dobrý človek nikdy neumiera v srdciach tých, ktorí ho mali radi.
Zo srdca ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s naším milovaným manželom, 
otcom, starým a  prastarým otcom Šimonom BARILLOM, ktorý 
nás navždy opustil 5. 11. 2019 vo veku nedožitých 83 rokov.
S  úctou manželka Valéria, dcéry Valika, Janka, Danka, Anička, 
Katka s rodinami, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná smútiaca rodina.
Bolesťou unavený tíško si odišiel zanechávajúc všetkých, ktorých 
si miloval.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 6. 11. 2019 s naším drahým zo‑
snulým Júliusom ZNAKOM, ktorý nás opustil po ťažkej chorobe 
vo veku 64 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.‑kat. farskému úradu v SNV 
a Pohrebnej službe R. Findura.
S úctou a vďakou milujúca rodina.

jubilanti
Novembrovým a decembrovým jubilantom mesta Spišská Nová Ves ponúkame možnosť prijatia 14. 12. 2019 alebo 28. 12. 2019.
Ďalší novembroví a decembroví jubilanti:

V prípade Vášho záujmu o toto bezplatné individuálne alebo kolektívne prijatie jubilanta si prosím nahláste Váš záujem telefonicky u Mgr. Kleinovej 053/4176 625, resp. 
0908 343 208 alebo osobne v Radnici mesta na 1. poschodí. Zmenu navrhovaného termínu prijatia je možné na základe dohody upraviť.
Januárovým jubilantom mesta Spišská Nová Ves ponúkame možnosť prijatia 18. 1. 2020 alebo 25. 1. 2020.

Ladislav Maguth
Anna Oswaldová
Mária Raffajová
Eduard Slavkovský
Katarína Pekarčíková
Mária Richtarčíková
Anton Rusnák
Ondrej Rusnák
Božena Turčaniková
Ing. Angela Vysopalová, PhD.
PhDr. Alois Židlík
Emília Andrássyová
Anna Skalická
Jaroslav Slavkovský
Vladimíra Sojáková
Leopoldína Varšová
Ján Olečko
Ladislav Barník
Margita Fabianová

Helena Pavľáková
Darina Bauerová
Želmíra Kuchárová
Imrich Pavlovič
Anna Bdžochová
Ondrej Sedlačko
Štefan Pollák
Michal Breznay
Ondrej Kandrik
Estéra Repperová
Alžbeta Cvengrošová
Ema Kováčová
Milan Surovec
Elena Čačová
PhMr. Anton Ruttkay
Irena Šišková
Valéria Číková
Štefan Varga
Mária Tomajková

Emil Dzurik
Ján Furman
Mária Vaňásková
Mária Frankovičová
Anna Pavlíková
Ján Varša
Eva Grigliaková
Katarína Tekáčová
Valéria Varšová
Štefan Gura
Irena Bednáriková
Júlia Vojtaššáková
Magdaléna Hrušovská
Irena Čiripová
Marta Závadská
Jozef Husár
Etela Kolečanská
Mária Barčová
Eva Janíková

Ladislav Kušnyér
Mikuláš Barna
Mária Jasečková
Zuzana Marečáková
Marta Biacovská
Štefan Kacvinský
Mgr. Jozef Bobko
Eulália Franková
Dušan Konársky
Ján Braviak
Amálie Hennelová
Ing. Miroslav Krivčík
Ján Csonka
Veronika Hodálová
Ľudovít Kundek
Emília Hromčová
Mária Jacková
Janka Labancová
Ing. Eduard Oswald

Ján Jakubec
Imrich Lenarčič
Klára Plichtová
Anna Majerčíková
Štefan Matija
Štefan Šaršan
Anna Mrosková
Imrich Medvec
Mária Školníková
Štefan Okresa
Katarína Mikolajová
Lýdia Vaščurová
Alžbeta Oravcová
Štefan Oravec
Michal Vitikáč
Mária Podobenová
Eva Pachingerová
Vilma Černická
Helena Slamená

Ján Petrík
Štefan Kuchár
Mária Šimončičová
Vladimír Pospichal
Agnesa Kuchárová
Adam Šromovský
Mgr. Emília Terezia Recká
Mgr. Štefan Majerčík
Mária Tokarčíková
Mária Spustová
Anna Nováčeková
Dorota Baďová
Ladislav Šrobár
Janka Valentová
Jozef Sokolovský
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Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým 
príbuzným, priateľom, bývalým kolegom, susedom a  známym, 
ktorí sa 8. 11. 2019 prišli rozlúčiť s mojím manželom, otcom, ded‑
kom, švagrom Františkom BAJUSOM, ktorý nás opustil po ťažkej 
chorobe vo veku nedožitých 70 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.‑kat. farskému úradu v SNV, 
Pohrebnej službe S. Badziková, ZPOZ pri MsÚ v SNV, p. Lapšan‑
skému.
Ďakujeme všetkým lekárom a zdrav. sestrám Dialyzačného stre‑
diska v SNV a aj OAMIS NsP v SNV za starostlivosť a ľudský prístup 
v posledných chvíľach jeho života.
S  láskou a  vďakou spomínajú manželka Božena, dcéra Erika,  
synovia Maroš a Ľubomír s rodinami a vnúčatá.
Odišiel, ale stále ostal v našich srdciach.
11. 11. 2019 sme si pripomenuli piaty smutný rok, odkedy nás 
navždy opustil náš otec, starý otec a manžel František ČAMBAL 
a  1.  12.  2019 si zároveň pripomenieme jeho nedožité 92 naro‑
deniny.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. Ďakujeme.
synovia s rodinami a manželka
S  tichou spomienkou v  srdci sme si 19.  11.  2019 pripomenuli 
2  roky, odkedy nás navždy náhle opustil môj milovaný manžel  
Peter KÓŠA vo veku 52 rokov.
Ďakujeme, že mu venujete tichú spomienku spolu s nami.
S láskou a úctou spomínajú manželka Zuzana, mama Rozália, deti 
Adriana a Peter, vnučka Tatianka a ostatná smútiaca rodina.

Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v našich srdciach stále žije 
spomienkami…
So smútkom v srdci sme si 28. 11. 2019 pripomenuli 2. smutné 
výročie, kedy nás navždy opustil môj manžel, otec a dedko Pavol 
CHLEBOVEC.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
Spomíname na Teba.
manželka Janka, syn Pavol a dcéra Zuzana s rodinou
Pri spomienkach na Teba, vždy tíško hľadíme do neba. V neznámy 
svet odišla si spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád. Za všetky trá-
penia a bolesti, nech Ti Pán Boh dá večnej milosti.
21. 11. 2019 uplynul druhý rok, kedy navždy odišla od nás mi‑
lovaná mamička, babička a  prababička Elena SKALKOVÁ, rod. 
Zobeková.
Kto ste ju poznali, prosíme, venujte jej modlitbu. Ďakujeme.
dcéry Viktória, Helena, Angela, Mária, Etela, Silvia s  rodinami  
a ostatná smútiaca rodina

Stále je ťažko a smutno nám všetkým. Nič už nie 
je také, ako bolo predtým. Odišli ste bez rozlúčky 
tíško a  navždy, zostal smútok a  na duši jazvy. 
Už len kytičku kvetov Vám môžeme na hrob dať 
a pri plamienku sviečky s láskou spomínať.
7. 6. 2019 sme si pripomenuli 9 rokov, odkedy 
nás opustila naša mamka, babka a  prababka 
Mária KUCHÁROVÁ a 29. 12. 2019 si pripome‑
nieme 20 rokov od úmrtia nášho otca, dedka, 
pradedka Michala KUCHÁRA.
Tí, ktorí ste ich poznali, mali radi a  nezabudli,  
venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Mária a Anna 
s  rodinami a  synovia Ján, Michal a  Zdenek  
s rodinami.
27. 9. 2019 uplynulo 23 rokov, odkedy nás na‑
vždy opustila naša mamka, svokra, babka a pra‑
babka Margita HREBENÁROVÁ a 24. 12. 2019 
si pripomenieme 15 rokov od úmrtia nášho otca, 
svokra, dedka a pradedka Jána HREBENÁRA.
S  úctou a  vďakou spomínajú dcéry Monika 
a Mária s  rodinami, dcéra Zdenka, synovia Ján 
a Dušan s rodinami.
Odpočívajte v pokoji.

V našich srdciach ste stále s nami.
7.  11.  2019 uplynulo 7 rokov, čo nás navždy 
opustil môj milovaný manžel, otec, dedko a brat 
Ján VALIGURA a 20. 12. 2019 si pripomenieme 
7. výročie úmrtia našej drahej mamky, svokry, 
babky a prababky Heleny VALIGUROVEJ.
Ti, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami 
tichú spomienku.
smútiaca rodina

Len tí najbližší vedia, že nám chýba naša milovaná mamka a man‑
želka Janka TÖKÖLYOVÁ, ktorá nás pred rokom navždy opustila, 
ale stále žije v našich srdciach.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S  láskou v  srdci spomínajú manžel Stano a  deti Marek, Tomáš, 
Lukáš a Radka.
Sú vety, ktoré už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabudneme,  
sú okamihy, na ktoré radi spomíname.
3. 12. 2019 si pripomenieme 10 rokov od chvíle, kedy nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec a dedko Ing. Ondrej ORAVEC.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
manželka Betka a dcéry s rodinami
Dni plynú ako tichej rieky prúd, len bolesť v  srdci trvá a  nedá  
zabudnúť…
5.  12.  2019 uplynie rok od chvíle, kedy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, ocko, dedko a pradedko Karol KLEIN.
Kto ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.
S  láskou na Teba spomínajú manželka, synovia, dcéra, vnúčatá 
a pravnúčatá a ostatná rodina.
Ocko, veľmi nám chýbaš.
Odišla tíško, už nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spo-
mienkami.
8. 12. 2019 uplynie 6 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustila 
moja manželka, naša mamka Eva TEKELYOVÁ.
S úctou spomínajú manžel a deti s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.

Prečo sa človek lúčiť musí so všetkým, čo mal tak rád? Prečo mu 
v živote stačiť musí len spomínať? Bez Teba žiť musíme, no v na-
šich srdciach Ťa stále nosíme.
6. 12. 2019 uplynie 6 rokov od úmrtia našej starostlivej mamky, 
babky, prababky a svokry Magdalény SCHWARZOVEJ.
S úctou a láskou spomínajú dcéry Janka a Ivetka s rodinami.

Odišli tíško, nie sú medzi nami, no v našich srd-
ciach žijú spomienkami.
1. 10. 2019 uplynulo 18 rokov, keď nás navždy 
opustila naša milovaná mamka a babka Mária 
DROBNÁ a 7. 12. 2019 si pripomenieme 4. vý‑
ročie, čo nás navždy opustil náš láskavý otec 
a dedko Štefan DROBNÝ.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Eva s rodinou.

8.  12.  2019 uplynie smutný rok od odchodu nášho milovaného 
Mgr. Milana MACEJÁKA.
S láskou a úctou na Teba spomíname.
manželka Eva, deti Betka, Janka, Jurko a ostatná rodina

Stále je ťažko a smutno nám všetkým. Nič už nie je také, aké bolo 
predtým. Všade okolo chýba Tvoj hlas, mal si rád život, my Teba 
zas. Odišiel si bez rozlúčky tíško a navždy, zostal smútok, na duši 
jazvy.
9.  12.  2019 uplynie 14 rokov od úmrtia môjho manžela, nášho 
ocka, dedka Dušana SIVAČKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.
S  láskou spomínajú manželka Mária, dcéry Katka a  Lucka  
s rodinami a ostatná rodina.

SpoločenSká kronika

poďakovania a SpoMienky
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Čas plynie, ale v našich srdciach ostávate stále.
30.  9.  2019 sme si pripomenuli nedožité 90. na‑
rodeniny našej mamky, babky a  prababky Anny  
RUSNÁKOVEJ a  10.  12.  2019 si zase pripomenieme  
nedožité 100. narodeniny nášho otca, dedka a pradedka 
Ondreja RUSNÁKA (Bandyho).
S úctou a láskou spomíname.
dcéra Mariana, Silvia s manželom, vnúčatá a pravnúčatá
Spomínajte s nami.

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne. 
Čas plynie, no krásne spomienky ostávajú.
11. 12. 2019 uplynie už 10 rokov, čo nás navždy opustila moja 
manželka, milovaná mamka a babka Anna DUĽOVÁ, rod. Kuru‑
cová.
S láskou spomíname.

11. 12. 2019 uplynú 3 roky, odkedy nás opustil môj manžel, náš 
otec a dedko Ján SUROVEC.
S láskou a úctou spomíname.
manželka a deti s rodinami

Zavrel si oči, utíchol Tvoj láskavý hlas, mal si rád život a všetkých 
nás. Tak si túžil s nami žiť, no srdce, ktoré nás tak milovalo, presta-
lo naďalej biť. Už len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob dať a pri 
plamienku sviečky s láskou na Teba spomínať.
Opäť nás očakáva bolestný deň, pretože 11.  12.  2019 uplynie 
10 rokov od chvíle, keď nás navždy opustil náš milovaný syn a brat 
Martin NAGY.
S veľkým smútkom sme si 13. 3. 2019 pripomenuli jeho nedoži‑
tých 60 rokov.
Spomína mama Mária, krstná mama Vlasta a súrodenci Dagmar, 
Monika, Jaroslav, Zdenko a ostatná smútiaca rodina.
Všetci, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu tichú spomienku.
Čas tíši bolesť, no spomienky ostávajú. Miloval si život a všetkých 
nás.
13. decembra 2019 uplynie 10 rokov, čo navždy utíchol hlas, zha‑
sol pohľad a stratil sa nenávratne úsmev nášho Ľudovíta HRITZA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou dcéra Ivica s rodinou.

Zostaneš navždy v našich srdciach.
14. 12. 2019 si pripomíname 4. smutné výročie, kedy nás opustil 
môj drahý manžel, otec, starý otec, krstný otec a brat MUDr. Ján 
FULKA.
Ďakujeme za tichú spomienku.
Spomíname s úctou a láskou.
manželka Valéria, synovia Ján, Róbert a súrodenci s rodinami

Aj, keď nie ste medzi nami, v  našich srdciach 
žijete s nami.
V týchto dňoch uplynie 5 rokov, odkedy nás na‑
vždy opustili mamka a  sestra Marta a  Danka 
ALTZNAUEROVÉ.
Tí, ktorí ste ich poznali, mali radi a  nezabudli,  
venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína Vlado s rodinou.

Čas plynie, no spomienky ostávajú.
17. 12. 2019 uplynul rok, čo nás navždy opustil môj manžel, náš 
otec, dedko a príbuzný Michal PACÁK.
S  láskou spomínajú manželka Alena, deti Silvia, Miško, Alenka 
s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

21. 12. 2019 uplynie 20 rokov, čo nás opustila naša drahá, milo‑
vaná mamička, stará mamka, teta, príbuzná Mária JAVORSKÁ.
Aj keď nie je medzi nami, v našich srdciach zostáva navždy.
S láskou spomínajú manžel a dcéry s rodinami.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí na ňu nezabudli.

Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich srdciach budeš 
stále žiť.
22. 12. 2019 uplynie 15. výročie smrti Alberta VARGU.
Ďakujeme všetkým, ktorí si tichou spomienkou uctili jeho pamiatku.
manželka Mária, dcéra Zdenka a syn Gabriel s rodinami

Vaše zlaté srdcia zostanú navždy s  nami, budú 
nám žehnať na ceste, ktorou kráčame už len 
sami.
23. 12. 2019 uplynie 45 rokov, kedy nás opus‑
tila naša drahá, milovaná mamička Mária 
KUBIČKOVÁ a 1. 1. 2020 uplynie 20 rokov, kedy 
nás opustil náš drahý, milovaný otecko Štefan 
KUBIČKO.
Spomíname s hlbokou úctou a láskou.
dcéra Valéria a syn Vladimír so svojimi rodinami

Čas plynie, no spomienky ostávajú.
23. 12. 2019 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel, 
náš otec, dedko Anton ťAPAJNA.
S  láskou spomínajú manželka Agáta a  synovia Peter a  Kamil  
s rodinou.

Odišla si, nie si medzi nami, no v našich srdciach ostaneš vždy 
s nami. Už len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob dať a pri pla-
mienku sviečky s láskou spomínať.
24.  12.  2019 uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustila mama,  
babka a prababka Marta BARANYIOVÁ.
S láskou a vďakou spomínajú synovia Albert, Jozef, Pavol a dcéra 
Marta s rodinami.
Človek odišiel, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás.
24.  12.  2019 si pripomíname 10. výročie úmrtia môjho otca,  
starostlivého a priateľského človeka Jozefa SEDLÁČIKA.
Kto ho poznal, si spomenie, kto ho mal rád, nezabudne.
dcéra Júlia

Čas plynie a spomienky ostávajú.
24. 12. 2019 uplynú 2 roky od smrti môjho manžela, otca, dedka 
Jozefa GREGORA.
Venujte mu tichú spomienku. Ďakujeme všetkým, ktorí ho poznali.
Zo srdca spomínajú manželka Anna, dcéry Alena a Andrea s man‑
želmi a vnučky Veronika, Simonka, Deniska, Monika.

Aj keď nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s nami.
Vianoce sú najkrajšie sviatky v roku, ale pre nás budú aj najsmut‑
nejšie, pretože 26. 12. 2019 uplynie rok, odkedy nás navždy opus‑
til môj manžel, otec a dedko Jozef PASTIERIK.
S úctou a láskou spomínajú manželka Eva a synovia Jozef, Peter 
s manželkou Zuzkou a vnúčik Šimonko.

Sú slová, ktoré Ti už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabudneme, 
sú okamihy, na ktoré stále spomíname.
29. 12. 2019 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opustil milova‑
ný manžel, otec, dedko a svokor Ernest GVUŠČ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

SpoMienky

poďakovanie
Veľké ďakujem za profesionálny, odborný a ľudský prístup pri poskytovaní lekárskej starostlivosti  
MUDr. Márii Kleinovej, MUDr. Tatiane Brziakovej a sestrám Kertešovej a Bačovej.
Jana Tomajková
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oznaM, pozvánky, inzercia

Vážení zákazníci, 

ďakujeme vám za priazeň, ktorú ste nám prejavovali 

počas celého roka 2019 a tešíme sa na ďalšie 

príjemné stretnutia s vami v našich predajniach 

Privítame, ak gazdinky prinesú sladké vianočné pečivo.

 

19.00 hod. • koncertná sála Reduty • Spišská Nová Ves

 17. 1. 2020 /piatok/

účinkujú: Jiří Korn  
Orchester Gustav Brom Big-Band

Vlado Vallovič • Andrea Zimányiová 
Ivana Regešová • Zuzana Gamboa

Ľudová hudba Jánošík
tombola, charita...

www.agenturastyl.sk

PRIPRAVUJEME:  
PLES KOŠIČANOV • 21. 2. 2020 • Kaviareň Slávia Košice

24. ročník

generálny 
partner:

SPIŠSKÁ  
NOVÁ  VES

HlaVnÍ 
partnerI:

reKlaMnÍ
partnerI:

Neviete čo
podarovať ako darček

na Vianoce svojim blízkym,
či priateľom? Máme pre vás

skvelý tip! Darčekové poukážky 
na plávanie bábätiek

v Minibabyclube
(Spišská Nová Ves - hotel Čingov).

Darčekovú poukážku si môžete objednať, 
na tel. čísle: 0903 415 185 alebo

na emaily: minibabyclub@gmail.com

PLÁVANIE  BÁBÄTIEK

uzávierka ička 1/2020

je 9. 12. 2019
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Moravská

Sobota * 21. 12. 2019Spišská burza 
starožitností  

a kuriozít 
2019

Príďte predať, kúpiť alebo vymeniť 
starožitnosti a predmety minulých čias 

od 8.00 do 15.00 hod. na starom 
trhovisku oproti OC Sintra

Bližšie info: +421 910 149 926
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Darujte na Vianoce zážitok!

Vyberte si z ponuky našich zájazDoV:

Spištravel s.r.o, cestovná kancelária
Zimná 91, Spišská Nová Ves, spistravel@spistravel.eu,  

0907 378 522,        Spištravel,        Spištravel, www.spistravel.eu

Okrem našich poznávacích zájazdov Vám radi 
pripravíme aj širokú ponuku letných a zimných pobytov 

v zahraničí aj na Slovensku.  
Zabezpečujeme predaj leteniek do celého sveta, cestovné 

poistenie, lístky na Regiojet, Gopass karty do TMR stredísk.

Každý zákazník, ktorý si u nás zakúpi zájazd do Vianoc,
 dostane od nás darček.

7. – 13. 5. 2020 Petrohrad s vojenskou 
prehliadkou ku Dňu víťazstva 1.250 €

17. - 21. 6. 2020 Moskva 1.150 €
10. - 13. 7. 2020 Odessa 599 €
17. - 22. 8. 2020 Petrohrad 1.250 €
2. - 6. 9. 2020 Kyjev 699 €

Prajeme Vám pokojné prežitie vianočných sviatkov.
Váš Citroën Brantner Nova, Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves, tel.č.: 053/446 30 33, citroennova@stonline.sk

1212.
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PRedÁm / PReNAJmem
 � Dám do prenájmu 1‑izb. neprerobený byt na sídl. Mier. T.: 0910 525 951.
 � Predám 2‑izb. slnečný tehlový byt v pôvodnom stave na 2. posch. v centre mes‑

ta. T.: 0903 529 384.
 � Predám 3‑izb. byt na 1. posch. na Rázusovej ul. v Smižanoch (pri železničnej 

stanici). T.: 0917 526 147.
 � Prenajmem zariadený 3‑izb. byt v novostavbe bytového domu na sídlisku Mier. 

T.: 0903 603 051.
 � Predáme záhradku v dobrej lokalite Červený jarok, murovaná chatka 16 m2, piv‑

nica, kuchyňa, podkrovie a balkónik, el. 220 V a 380 V. T.: 0908 084 093.
 � Predám záhradku v Sp. Novej Vsi. T.: 0949 117 344.
 � Predám alebo dám do dlhodobého nájmu garáž pri židovskom cintoríne, podpiv‑

ničená, bez elektriky, zväčšená. Cena dohodou. T.: 0907 144 700.
 � Prenajmem kancelárske alebo predajné priestory vo dvore na prízemí, vedľa 

Hodinárstva (po stávkovej kancelárii) v centre mesta. Samostatný vstup, klenbová 
miestnosť. Adresa – Zimná 40/175, vpredu predajňa Klas. T.: 0905 138 614, príp. 
zašlite sms.

 � Predám nový kyslíkový prístroj  – koncentrátor s  príslušenstvom na domáce 
použitie pri liečbe srdca, hlavy, ciev, chronickej obštrukcie pľúc alebo oslabenom 
dýchaní. Cena dohodou. T.: 0944 265 088.

KÚPIm / HĽAdÁm / PRÁCA
 � Kúpim zánovnú odstredivku ‑ žmýkačku Perlu. T.: 0949 469 837.
 � Kúpim vojenské odznaky, vyznamenania a iné veci najmä zo Slovenského štátu. 

T.: 0908 381 746.
 � Vezmem do prenájmu garáž, aj dlhodobo. Platba vopred. T.: 0950 360 330.
 � Sme 4‑členná rodina (matka, dosp. syn, 2 školopovinní), hľadáme súrne prená‑

jom bytu 1 – 1,5 – 2‑izb. len v SNV, cca 300 € – 350 € * pokiaľ možno bez depozitu, 
príp. 1 mes. depozit + nájom. Súrne. T.: 0903 728 128.

 � Hľadám osobnú asistentku. T.: 0911 335 744.
 � Hľadám spoľahlivú osobu, ktorá má rada psíkov na opateru malého psíka na 

2 dni v týždni. Zn. za odmenu. T.: 0944 291 626 ‑ volať večer.
 � Hľadáme do tímu kolegu na pozíciu ‑ čašník. Náplň práce: obsluha zákazníkov 

v reštaurácii hotela a obsluha pri cateringu s dodržiavaním štandardov gastronómie. 
Ponúkame prácu v mladom kolektíve, zamestnanecké výhody, príspevok na ošate‑
nie. Životopis spolu s motivačným listom zasielajte na: manager@hotel‑preveza.sk 
alebo osobne na recepcii hotela Preveza. Plat: od 600 €.

RôZNe
 � NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje internet a  je práve nedeľa? Rozbi-

tý displej? Profesionálny servis PC a  kancelárskej techniky  u  vás doma 
24 h/7 dní v týždni za prijateľné ceny. Inštalácia Windows! Opravy notebookov! 
Inštalácia a nastavenie WiFi. Obnovenie vašich stratených či zmazaných dát! 
Nastavenie internetového pripojenia. SERVISNÁ PREHLIADKA U  VÁS ZA 1 €! 
Volajte: 0904 318 235. Poradenstvo zdarma! E‑mail:  doktorpc@fixnet.eu, 
www.fixnet.eu

 � MASÁŽE MAťA MOKOŠOVÁ – Plaváreň / sauna SNV ponúka PREDAJ VIA-
NOČNÝCH POUKÁŽOK pre vašich najbližších v hodnote 10 €, 20 €, 30 € alebo 
podľa vášho želania. T.: 0904 325 343.

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

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

 � ZALOŽÍME S. R. O. ZA VÁS. Kompletné založenie, s. r. o. na kľúč, POZOR ma-
jitelia eseročiek – povinný zápis konečného užívateľa výhod do OR; zmeny 
v s. r. o.; predaj READY MADE, s. r. o.; zápis dopravcov do OR, atď. TIMID, s. r. o., 
spoločnostiSRO.sk, Štefánikovo nám. 5 (prízemie za Tatra bankou), SNV. 
T.: 0948 249 495, www.spolocnostisro.sk

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

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

 � ALTÁNKY, TERASY, PRÍSTREŠKY NA AUTÁ, ZÁHRADNÉ CHATY, zariadenia 
altánkov, DREVENÉ PODLAHY, atypy…, atď. Pozri foto na FB ‑ Rusticstyle Ar-
torius * T.: 0948 026 248.

 � Potrebujete PROFI KAMERAMANA alebo FOTOGRAFA na svadbu či oslavu: 
Desiatky spokojných zákazníkov, profi kvalita za super cenu. FB Alfavideo. 
T.: 0944 684 303.

 � „Ste zlatý“ ‑ tak mi hovoria. SLUŽBY PRE DOMÁCNOSť * čistenie kobercov, 
sedačiek, pomníkov * sťahovanie * 100 % mikrovlnná likvidácia húb, plesní, 
červotočov * mikrovlnné sušenie + zdarma určenie vlhkosti muriva a iné. Viac: 
www.spisskanovaves.eu/Inzercia/Katalóg firiem. T.: 0904 865 262.

 � NOVOOTVORENÝ SALÓN PRONAILS MONIKA. Ponúkam modeláž gélových 
a akrylových nechtov * gél lak * klasická manikúra a ošetrenie rúk parafínom. 
Nájdete ma na Zimnej 59 (v bráne). Pre termíny volajte 0949 829 019.

 � JANKA – ponúkame PORADENSTVO A POMOC v oblasti: zdravia, vzťahu, 
práce * Choroby – ich príčiny a prevencia * Relax a dobíjanie energie minerál-
mi a iné: výklad kariet. Objednávky: 0950 606 740.

 � MASÁŽE ‑ lacné, kvalitné a  profesionálne masáže + DARČEKOVÉ  
POUKÁŽKY, SNV * Zimná 102 ‑ 0917 507 854 * Šafárikovo nám. 3, sídl. Mier ‑ 
0918 272 005; www.masazesnv.sk. Tešíme sa na vašu návštevu.

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

 � Robím OBKLADY, DLAŽBY * MURUJEM * VYMAĽUJEM. T.: 0903 675 317.
 � TEPOVANIE BUBLINKA ‑ tepujem PROFESIONÁLNYM STROJOM (3 x procesy 

čistenia) hĺbkovým spôsobom ‑ sedačky, koberce, postele, matrace… + UMÝ-
VAM OKNÁ a UPRATUJEM DOMÁCNOSTI. T.: 0950 511 616, 0905 824 096.

 � ELEKTRO a  VODOINŠTALÁCIE. OPRAVY A  MONTÁŽ. Pokazil sa vypínač, 
kvapká z batérie? Neviete koho zavolať? Som tu pre vás. Seriózne a poho-
tovo. MONTÁŽ A SERVIS DOMÁCICH VODÁRNÍ A ČERPADIEL. T.: 0951 211 430, 
elektro.vodar@gmail.com

 � DOUČUJEM MATEMATIKU pre ZŠ, SŠ, VŠ * Fyziku pre ZŠ, SŠ *Pripravím na 
skúšky, prijímacie pohovory. * Doučujem ŠTATISTIKU pre SŠ, VŠ. * Pomôžem 
s prípravou výskumu, so štatistickými analýzami pri bakalárskych, diplomo-
vých, rigoróznych, kandidátskych a docentských prácach. T.: 0918 694 144.

 � PREROBÍME A  UPRAVÍME VAŠE BÝVANIE. Rekonštruujeme domy, byty 
a  ostatné interiéry a  exteriéry. Kompletné prerábky bytových jadier, voda 
a kúrenie, pokládka podlahy, sieťkovanie, omietky, maľby. T.: 0907 421 043 * 
e‑mail: martinschlesinger2@gmail.com

 � HĹBKOVÉ ČISTENIE A TEPOVANIE všetkých druhov matracov, postelí, ko-
bercov a iných čalúnených nábytkov v 2 fázach. 1. Čistenie do hĺbky niekoľ-
kých cm na sucho. 2. Čistenie na mokro špeciálnym čistiacim prostriedkom. 
T.: 0949 353 731.

 � Vykonávame PRESTAVBY KÚPEĽNÍ (bytové jadrá), rekonštrukcie bytov 
a domov, všetky vodárenské práce (výmena batérií, WC, radiátorov, preplach. 
potrubia), rezanie do panelu – búranie panelov, montáž pláv. podláh, sadro-
kartónu. T.: 0903 277 634.

 � KOZMETIKA PASSAGE, Lipová 20, SNV (OD Družba, Tarča) ponúka komplex-
né vizážistické a kozmetické služby. Novinky: kurz samolíčenia * svadobné 
balíčky make‑up & účes. Viac info na: kozmetikasnv.sk * FB * @makeupby_
bibiana * T.: 0905 388 917.

 � Individuálne alebo skupinové DOUČOVANIE ANGLICKÉHO JAZYKA pre deti, 
školákov a dospelých na sídl. Západ I. T.: 0907 129 339.

 � Pánske a detské HOLIČSTVO FELICITA * OPRAVY dáždnikov, žalúzií, ruksa-
kov a zipsov. Zimná 65, SNV ‑ oproti kostolu. T.: 0911 981 549.

 � PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS ďakuje svojim odberateľom za 
využitie našich služieb a praje pekné vianočné sviatky a úspešný rok 2020. 
T.: 0903 100 508, 053/444 01 19, 0903 661 891 * www.upratovaniesnv.sk

 � PEDIKÚRA klasická v decembri ZĽAVA – 15 % * ponúkame aj pre diabe-
tikov * ošetrenie zhrubnutých a  problém. nechtov * zarastených nechtov, 
šponovanie (narovnávanie) * nechtová protetika (náhrada necht. platničky) * 
masáž * zábal * peeling * vianočné darčekové poukážky. Objednávky na tel. 
č. : 0908 986 685.
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My vieme, že ozajstné teplo domova
nevytvárajú tepelné čerpadlá,

vzduchotechnika,
klimatizačné či rekuperačné
jednotky, ale .... ale aj tak :)

Krásne, pokojné a veselé
Vám želá tím Solid Corp

+421 905 349 267
klimatizacia@solidcorp.sk
Duklianska 1250/38
Spišská Nová Ves
www.solidcorp.sk

Vaša spoločnosť má veľmi dobré 

spracované ponuky nehnuteľnosti. 

Virtuálna prehliadka umožňuje 

prezrieť si dôkladne nehnuteľnosť a 

na obhliadku tak ide človek už takmer 

rozhodnutý pre kúpu. Čiže maklér 

urobil dobrú prácu už na začiatku. 

Taktiež počas celej realizácie obchodu 

sa s maklérom spolupracovalo výbor-

ne. Chválim aj prácu jeho asistentky. 

Služby realitnej kancelárie som využi-

la prvýkrát a som spokojná. Určite ju 

budem svojim známym odporúčať.

0908 64 35 35  | Odborárov 16, SNV

2 - IZBOVÝ BYT V DOLNOM SMOKOVCI
S VÝHĽADOM NA LOMNICKÝ ŠTÍT (88 m2)

VÝSTAVBA MUROVANÉHO RD 04 NA KLÚČ
V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI (104 m2)

CHATA S ROZSIAHLYM POZEMKOM
V OSOBNOM VLASTNÍCTVE (1.079 m2)

RODINNÝ DOM UMIESTNENÝ V CENTRE
OBCE PORÁČ (735 m2)

64.990 € 32.600 €

125.860 € 96.990 €Cena zahŕňa aj cenu pozemku

Ak chcete patriť aj vy medzi 

spokojných klientov zverte Vašu 

nehnuteľnosť do našich rúk



Dokonalé spojenie SUV a mestského vozidla

NOVÁ ŠKODA KAMIQ
S AKTÍVNOU OCHRANOU POSÁDKY
Vy viete najlepšie, čo vám pristane a čo je v živote najdôležitejšie. My veríme, že je to bezpečnosť. Preto vám bezkonkurenčný crossover 
ŠKODA KAMIQ prináša moderné asistenčné systémy ako sledovanie jazdných pruhov, aby ste nezišli z cesty, ochranu chodcov
a núdzové brzdenie, ktoré zasiahnu v prípade vášho zaváhania, 9 airbagov a množstvo ďalšej výbavy na aktívnu ochranu posádky 
a maximálnu bezpečnosť na cestách. Ubezpečte sa o tom sami u vášho predajcu ŠKODA. 

ZABEZPEČTE 
    SI BEZPEČIE 

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu ŠKODA KAMIQ: 
4,8 – 7,1 l/100 km, 117 – 162 g/km. Ilustračné foto.

Q: 
o.

skoda-auto.sk

210x297 kamiq diler.indd   2 19/09/2019   09:50

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


