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Sláva na výsostiach Bohu!
Pokoj ľuďom dobrej vôle!
Tajomné veci sa dejú počas vianočnej noci. Človek 
by musel mať kamenné srdce, aby nepocítil tajupl-
nosť tejto noci. Prežívali ste vianočnú noc v rodinnom 
kruhu. Aké veľké boli oči vašich detí, ako sa im zastavo-
val dych, keď stáli pod stromčekom a pozerali sa na jas-
ličky, na darčeky! Toľko tajuplnej radosti ste už dávno 
nevideli. Tajuplná bola táto noc aj pre našich chorých. 
Možno povolili bolesti. Možno prosili, aby znovu prišiel 
a vyriekol svoje mocné „vstaň a choď“.
Tajomná bola táto noc aj pre nejedného samotára. 
Zdalo sa, že i tento večer bude sám, bez teplej ve-
čere. Zrazu niekto zaklopal, priniesol teplú večeru, milé 
slovo. Ako sa zrodilo v duši dobrodinca? Nie je to ta-
jomstvo vianočnej noci?
Tajomné veci sa diali prvú vianočnú noc, keď sa zjavilo 
pastierom mnoho spievajúcich anjelov. Už niekto videl 
anjela na nebi? Už niekto počul anjela spievať? Nie je 
to tajuplná vec? Čo spievali anjeli cez vianočnú noc? 
Sláva na výsostiach Bohu! Pokoj ľuďom dobrej vôle!
Počuj, moderný, uštvaný človeče, tento hlas. Aby si 
zostal človekom! Boh sa stal človekom, stal sa jedným 
z nás, stal sa naším bratom. Stal sa malým dieťaťom, 
aby nám otvoril nové obzory, nové možnosti pre rozho-
dovanie. Tým, že sa Boh stal slabým dieťaťom, chcel 
dať ľudstvu možnosť začať od znovu. Chcel prejsť 
všetkými fázami ľudského vývinu - od detského smie-
chu a bezstarostnosti, až po hlbokomyseľné skúmanie 
skutočnosti, po obetavú lásku a mužný čin v obetovaní 
sa za druhých.
Čím by teda mali byť pre nás Vianoce? Podnetom za-
čať od znovu. Je veľkou výsadou človeka vrátiť sa do 
seba, zamyslieť sa nad svojimi činmi a postaviť nad se-
bou otáznik a objaviť samého seba. Veľký obrodzujúci 
prínos Vianoc spočíva práve v tom, že nás privádzajú 
opäť k našim začiatkom. Myslíme na radostné posol-
stvo Vianoc: Boh sa stal naším bratom, buďme teda 
i my opravdivými bratmi a sestrami medzi sebou!

Anton Mišek, dekan rímskokatolíckej farnosti

Slávnostného otvorenia pracoviska s novým po-
čítačovým tomografom (CT) v našej nemocnici 
s poliklinikou (NsP) sa zúčastnil i minister zdra-
votníctva SR Ivan Valentovič. 

Do NsP tak konečne pribudol i nový moderný po-
čítačový tomograf SOMATOM Emotion 16 so 
schopnosťou šestnásťvrstvového zobrazenia, ktorý 
nemocnica získala vďaka úverovým zdrojom a roz-
počtovým prostriedkom zriaďovateľa - Košického 
samosprávneho kraja (KSK). Nový špičkový prístroj 
nemá v okolí kvalitatívnu konkurenciu. Stál takmer 
20 mil. Sk. 
Slávnostne bol odovzdaný do prevádzky 26. októbra 
za prítomnosti ministra zdravotníctva SR Ivana Valen-
toviča, predsedu KSK Zdenka Trebuľu a primátora 
mesta Jána Volného. Spolu s riaditeľom NsP Joze-
fom Naščákom otvorili nové CT pracovisko na rádio-
diagnostickom oddelení.
Počítačový tomograf prispeje k skvalitneniu zdravot-
níckych služieb poskytovaných na v máji otvorenom 
neurologickým oddelení. Moderný prístroj zrýchli 
a zefektívni diagnostiku. Denne môže vyškolený per-
sonál odborne vyšetriť 30 - 40 pacientov.
Na nový počítačový tomograf čakala NsP od roku 

2004, doteraz boli pacienti odkázaní na CT vyšet-
renia v iných mestách. 
V našej nemocnici vzniklo jedno z najmodernej-
ších pracovísk diagnostiky v celom regióne. CT 
prístroje v Krompachoch, Poprade a Levoči nedo-
sahujú kvalitu toho spišskonovoveského. 

Aktuálna situácia v zdravotníctve
Minister I. Valentovič do nášho mesta pricesto-
val dva dni po schválení zoznamu zdravotníckych 
zariadení patriacich do minimálnej siete ústavnej 
zdravotnej starostlivosti, do ktorého sa naša NsP 
nedostala. Naša nemocnica je pritom spádovým 
zdravotníckym zariadením pre 75 000 obyvate-
ľov regiónu. Predseda KSK Z. Trebuľa na margo 
tejto situácie privítal v Spišskej Novej Vsi ministra 
I. Valentoviča slovami: „Som rád, že pán minister 
sa zaujíma o všetky nemocnice, nielen tie zo zo-
znamu.“ Minister v tom, že NsP nie je v zozname, 
nevidí žiadne riziko a tvrdí, že pacienti sa nemusia 
obávať budúcnosti. Nariadením o minimálnej sieti 
by sa podľa jeho slov nemalo pre našu nemocnicu 
a jej pacientov nič zmeniť.
 Lucia Kormošová

foto: autorka

NOVÝ POČÍTAČOVÝ TOMOGRAF 
SKVALITNÍ DIAGNOSTIKU
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Tento rok pribudli v Nemocnici s poliklinikou Spiš-
ská Nová Ves, a. s., okrem počítačového tomo-
grafu aj ďalšie potrebné prístroje. Zriaďovateľom 
NsP je VÚC - Košický samosprávny kraj, nemoc-
nici však na nové prístroje a pomôcky prispelo 
i Mesto Spišská Nová Ves. Vďaka tomu dnes už 
vo vybavení našej NsP nechýba infúzna volumet-

rická pumpa ALARIS GW (uni) s lineárnym dávko-
vačom ASENA GH a snímačom kvapiek vrátane 
príslušenstva, na ktoré mesto prispelo sumou 
rovnajúcou sa ich celkovej cene 90 000,- Sk.
Okrem toho do výbavy nemocnice pribudol 
aj nový ultrazvukový prístroj ACUSON X500 za 
približne 2,257 mil. Sk, na ktorý sa predstavi-

telia mesta rozhodli poskytnúť dotáciu vo výške 
500 000,- Sk. Tento prístroj zakúpila nemocnica 
pre potreby nového neurologického oddelenia 
a kardiologickú ambulanciu. Oba prístroje určite 
prispejú ku skvalitneniu poskytovaných zdravotníc-
kych služieb v našom meste a v prípade potreby 
i k záchrane mnohých ľudských životov. LucK

MESTO PRISPELO NA PRÍSTROJE ZACHRAŇUJÚCE ĽUDSKÉ ŽIVOTY

Cieľom celej akcie bolo preverenie súčinnosti 
všetkých zložiek Integrovaného záchranného 
systému (IZS), ktoré pôsobia v okrese Spišská 
Nová Ves. Odbornú a metodickú pomoc poskytol 
Odbor krízového manažmentu Ministerstva zdra-
votníctva SR.
Praktické cvičenie sa začalo ohlásením vzniku 
fingovanej hromadnej havárie dvoch linkových 
autobusov a osobného automobilu na ceste za 
podjazdom.  
Na základe praktického cvičenia môžeme konšta-
tovať, že systém úloh a opatrení zameraných 
na ochranu života, zdravia a majetku obyva-
teľstva v podmienkach činnosti NsP Spišská 

Nová Ves, a. s., je kvalifikovane rozpracovaný. 
Je nevyhnutná koordinácia jednotlivých zá-
chranných zložiek, orgánov štátnej správy, 
samosprávy, právnických a fyzických osôb. 
Organizovanie a zabezpečovanie hlásnej a infor-
mačnej služby pri riešení mimoriadnej udalosti - 
havárie, bolo kvalifikované a hlavne koordinované 
v rámci jednotlivých zložiek IZS nášho mesta. Cel-
ková ukážka praktického cvičenia prispela 
ako z metodickej, tak aj z praktickej časti 
k previerke funkčnosti systému záchrany ži-
vota a zdravia obyvateľstva, pretože sa priblížila 
k reálnej situácii. Účastníci praktického cvičenia 
však konštatovali, že je potrebné pouvažovať 
o zlepšení materiálno-technického zabezpe-
čenia činnosti záchranárov priamo v teréne.
   Peter Arnoul

odborný referent ÚKR, 

tajomník KŠ NsP SNV, a. s.

Na preverenie pripravenosti v prípade mimoriadnej udalosti, akou môže byť napr. hro-
madná havária s veľkým počtom zranených osôb, sa zamerala 12. novembra Nemocnica 
s poliklinikou (NsP) Spišská Nová Ves, a. s., a to formou praktického cvičenia organizo-
vania a riadenia hromadného príjmu zranených.

NEMOCNICA PREVEROVALA 
PRIPRAVENOSŤ NA MIMORIADNE UDALOSTI

Nové webové sídlo mesta Spišská Nová Ves prešlo kompletnou preme-
nou nielen po vonkajšej stránke, ale aj mnohými obsahovými zmenami. 
Naším cieľom je poskytovať informácie intuitívnym spôsobom a vo forme 
vyhovujúcej čo najširšiemu okruhu užívateľov.
Údaje na stránke sú zatriedené do prehľadnejšej štruktúry, ktorá je lo-
gicky rozdelená do základných sekcií podľa typu užívateľa - občan, pod-
nikateľ, návštevník. Pre rýchlejšie získanie potrebnej informácie bude 
užívateľom k dispozícii aj plnotextové (fulltextové) vyhľadávanie, ktoré 
vyhľadáva daný výraz v celom obsahu webu a výsledky zobrazí s percen-
tuálnou relevanciou výskytu na danej podstránke. Rýchly a okamžitý 
prístup k aktuálnym informáciám a oznamom bude zabezpečovať prepra-
covaný poloautomatizovaný systém, ktorý na úvodnej stránke ponúkne 
najnovšie aktuality a v archíve uchováva všetky staršie správy, ku kto-
rým sa návštevník stránky môže spätne vrátiť. Zaujímavou a užitočnou 
je aj rubrika „Ako vybaviť…” v sekciách občan a podnikateľ. Rubrika 
obsahuje triedené „návody” ako postupovať v rôznych životných situá-
ciách. Jej súčasťou sú aj potrebné súvisiace tlačivá, ktoré si môže uží-
vateľ stiahnuť priamo z webu. Okrem mnohých ďalších údajov o meste, 
samospráve, alebo informácií pre turistov budú na stránke zhromaždené 
aj poznatky kultúrneho charakteru, v ktorých bude môcť užívateľ vyhľadá-
vať podľa rôznych atribútov (dátum, čas, charakter podujatia…). Samo-
zrejmosťou bude aj pripravovaná rubrika „riadková inzercia” a „burza 
práce”. Tieto moduly budú pre užívateľov prístupné ZDARMA. V „kata-
lógu firiem” budú môcť podnikatelia uverejniť základné informácie o ich 
spoločnosti a tie následne poslúžia občanom pri hľadaní služby či tovaru. 
Postupne bude stránka dopĺňaná o ďalšie nové údaje a funkcionality.
Nová stránka mesta Spišská Nová Ves, jej testovacia prevádzka, bude 
spustená 15. decembra na novej adrese www.spisskanovaves.eu. 
Veríme, že informácie obsiahnuté na webe a jeho nové funkcie poskytnú 

rýchlejší prístup ku kvalitnejším informáciám a zabezpečia väčšie pozna-
nie o dianí v našom meste. 
 Ing. Andrea Jančíková 

koordinátor realizačného tímu

NOVÁ INTERNETOVÁ STRÁNKA MESTA
www.spisskanovaves.eu
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Mgr. Ján Volný 
- primátor mesta

Čo pre vás symboli-
zujú Vianoce?
„Pre moju rodinu sú 
Vianoce predovšetkým sviatkami 
narodenia Pána. Vianoce preží-

vame v srdci, spolu s ostatnými ľuďmi. Sú to sviatky 
nádeje, pokoja a lásky.“
Ako ich budete oslavovať? S kým budete pri šted-
rovečernom stole?
„V rodinnom kruhu. Tohto roku ich budem oslavovať 
aj s ľuďmi, ktorým osud nie je veľmi naklonený - osa-
melými, chorými, bez strechy nad hlavou, a pod.“
Máte nejaké špeciálne vianočné tradície vo vašej 
rodine?
„Asi ako všetci sa snažíme prežiť tieto sviatky spolu, 
v pohode a rodinnom porozumení. Pred štedrou ve-
čerou ešte zájdeme na cintorín a zapálime sviečky 
tým z rodiny, ktorí už nie sú medzi nami.“
Dotýka sa vás akýmsi spôsobom predvianočný 
zhon?
„Nákupnej horúčke sme doteraz ešte nikdy nepod-
ľahli. Moje domáce ženské osadenstvo ma od pred-
vianočného zhonu dostatočne odbremení. Hádam 
jedinou výnimkou je zabezpečenie rýb, čo som do-
teraz ako „starý rybár“ vždy zvládol.“
Zvyknete nakupovať drahé dary alebo popustite 
radšej uzdu vlastnej fantázii a tvorivosti?
„Dary u nás nebývajú drahé, skôr praktické a hlavne 
pre deti by mali byť aj príjemným prekvapením - aj to 
patrí k čaru Vianoc.“
Čo by pre vás osobne bolo najväčším darom a čo 
by ste priali obyvateľom nášho mesta, aby si našli 
pod stromčekom? 
„Pre celú rodinu by som si prial zdravie. Priania No-
vovešťanov budú iste rôzne. Prajem im, nech sa ich 
čo najviac splní. Aby sa im v našom meste žilo dobre, 
aby tu našli svoju šťastnú budúcnosť. A aby všetci - aj 
tí, ktorí iným nič dobré neprajú - našli pokoj v duši.“

Ing. Kvetoslava 
Kucharovičová 
- členka Najvyššej rady 
Slovenského Červeného kríža, 
novinárka

Čo pre vás symbolizujú Via-
noce?

„Štedrosť, lásku, dobrosrdečnosť, veľkorysosť, 
rodinnú pohodu, a samozrejme, aj oddych.“
Ako ich budete oslavovať? S kým budete 

pri štedrovečernom stole?
„Doma s mojimi najbližšími, čiže s mojimi synmi 
a mamkou, ktorá k nám chodí pravidelne každý rok, 
nakoľko je už takmer dvadsať rokov sama.“
Máte nejaké špeciálne vianočné tradície vo vašej 
rodine?
„Ani nie, tak ako vo väčšine domácnostiach, tradičná 
kapustnica, ryby, nesmú chýbať sušené slivky, figy, 
ovocie, oblátky, čiže plný stôl dobrôt. Čo nechýba na 
našom stole, je jeden prázdny tanier pre nášho ocka, 
ktorého sme stratili práve na Božie narodenie, 25. de-
cembra. Takto symbolicky si ho pripomíname.“
Dotýka sa vás akýmsi spôsobom predvianočný 
zhon?
„Áno, ale ja ho vnímam ako obdobie, po ktorom pri-
chádza niečo veľmi pekné, milé, radostné, teším sa 
na prekvapenia, ktoré si vzájomne pripravíme, jedno-

ducho na príjemný a teplý pocit pri srdiečku.“
Zvyknete nakupovať drahé dary alebo popustite 
radšej uzdu vlastnej fantázii a tvorivosti?
„O tvorivosť a fantáziu nejde, myslím si, že každý by 
dokázal niečo vytvoriť podľa svojich predstáv, ale ako 
som už v predchádzajúcej odpovedi povedala, ča-
sovo to nezvládam kvôli zamestnaniu, pracujem ešte 
aj na Štedrý večer, venujem sa charitatívnej práci. 
Pod stromček preto dávam praktické darčeky, ale 
vždy pribalím pre každého aj nejaké prekvapenie.“
Čo by pre vás osobne bolo najväčším darom a čo 
by ste priali obyvateľom nášho mesta, aby si našli 
pod stromčekom? 
„Vzhľadom k tomu, že tento rok bol pre našu celú ro-
dinu úrazový a moja mamka sa podrobila operácii sr-
diečka, po ktorej pribudli ďalšie zdravotné problémy, 
tak najväčším darom by bolo pre nás zdravie. Pre 
obyvateľov mesta zase prajem úprimné medziľudské 
vzťahy, vzájomnú tolerantnosť a úctu, aby mali väčšiu 
finančnú istotu, aby im čo najviac dní budúceho roka 
prinieslo radosť, pohodu a šťastie do života.“

José Lainor Driessen 
- výkonný riaditeľ pre 
spoločnosť Embraco Europe

Čo pre vás symbolizujú Via-
noce?
„Vianoce pre mňa znamenajú 
veľmi veľa. Sú to sviatky, ktoré trá-

vim so svojou najbližšou rodinou a pria-
teľmi. Spoločne si užívame chvíle pokoja, 
radosti. Tieto sviatky sú tiež príležitosťou 

na chvíľkové pozastavenie sa a zamyslenie 
nad duchovnými hodnotami, myšlienkami.“
Ako ich budete oslavovať? S kým budete pri šted-
rovečernom stole?
„Keďže väčšinu roka som mimo domova, Vianoce 
sú jednou z hlavných príležitostí, kedy môžem stráviť 
čas s rodinou, čiže aj štedrú večeru máme v úzkom 
rodinnom kruhu.“
Máte nejaké špeciálne vianočné tradície vo vašej 
rodine?
„Vianočné tradície sú u nás, v Brazílii, trošku iné ako 
na Slovensku. Štedrú večeru začíname síce v rov-
naký deň ako vy, ale oveľa neskôr, okolo 22. - 23. hod. 
Tradíciou je pečená morka podávaná s rôznymi zele-
ninovými šalátmi a niekoľkými druhmi ryže. Upred-
nostňovaný nápoj k večeri je víno. Tradícia sa líši aj 
v spôsobe darovania vianočných darčekov. Máme 
dva spôsoby: V rodinách, kde sú malé deti, sa jeden 
z rodinných príslušníkov prezlečie za Ježiška, ktorý 
popri odovzdávaní darčekov pripomína deťom, ako 
sa majú správať k druhým, aby z nich vyrástli dobrí 
a čestní ľudia. Niektoré rodiny však uprednostňujú 
tzv. „cestu tajného priateľa“. Niekoľko týždňov pred 
Vianocami si členovia rodiny „žrebujú z klobúka“ 
meno iného člena, ktorému pripravia darčeky. Tie 
potom dajú pod stromček a tesne pred polnocou si 
ich odovzdajú. Darček odovzdávajú osobne tomu, 
koho meno si vytiahli z klobúka, pričom vtipne opi-
sujú osobu, ktorej darček patrí a ostatní hádajú, kto 
je tou osobou. Je to veľmi zábavná forma, rodina sa 
veľa nasmeje. Táto tradícia je obľúbená aj v mnoho-
početných rodinách, kde jedna rodina má 50 a viac 
členov. Sú tiež rodiny, ktoré Vianoce začínajú osla-
vovať vianočnou polnočnou omšou v kostole a ná-
sledne 25. 12. majú slávnostný vianočný obed.“
Dotýka sa vás akýmsi spôsobom predvianočný 
zhon?
„Musím priznať, že klasické vianočné (domáce) prí-
pravy sa ma až tak veľmi nedotýkajú, nakoľko do 
Brazílie do Joinvillu sa vraciam tesne pred Štedrým 
dňom. Vtedy je už väčšinou všetko prichystané. No 
pomáham aspoň s poslednými drobnosťami.“

Zvyknete nakupovať drahé dary alebo popustite 
radšej uzdu vlastnej fantázii a tvorivosti?
„Myslím, že keď poznáme svojich blízkych, určite im 
vieme spraviť radosť s nejakým prekvapením. Sna-
žím sa skĺbiť fantáziu s originalitou a prianiami mo-
jich blízkych. Verím však, že dôležitejšie ako samotný 
dar je to, že na svojich blízkych myslíme a snažíme 
sa čo najviac priblížiť k ich želaniam.“
Čo by pre vás osobne bolo najväčším darom a čo 
by ste priali obyvateľom nášho mesta, aby si našli 
pod stromčekom? 
„Najviac radosti mám z dávania darčekov a z toho, 
keď cítim, že niekomu dokážem urobiť radosť, už 
to je pre mňa darom. Ľuďom prajem samozrejme 
to najdôležitejšie - zdravie, šťastie, rodinnú pohodu 
a pokoj. Tiež by som im prial, aby sa o nich a meste 
viac vedelo aj v iných kútoch Slovenska a sveta, pre-
tože Spišiaci majú byť na čo hrdí.“

MUDr. Ján Mokriš 
- zubný lekár

Čo pre vás symbolizujú Via-
noce?
„Mier a pokoj, toleranciu medzi 
ľuďmi.“
Ako ich budete oslavovať? 

S kým budete pri štedrovečernom stole?
„S rodinou, deťmi a vnúčatami.“
Máte nejaké špeciálne vianočné tradície vo vašej 
rodine?
„Umývanie sa v studenej vode pred večerou.“
Dotýka sa vás akýmsi spôsobom predvianočný 
zhon?
„Nie, to skôr manželky.“
Zvyknete nakupovať drahé dary alebo popustite 
radšej uzdu vlastnej fantázii a tvorivosti?
„Dávam prednosť maličkostiam, ktoré vždy pote-
šia.“
Čo by pre vás osobne bolo najväčším darom a čo 
by ste priali obyvateľom nášho mesta, aby si našli 
pod stromčekom? 
„Zdravie pre všetkých.“

Milan Murza 
- pracovník spoločnosti 
Brantner Nova, s. r. o., 
čistenie mesta

Čo pre vás symboli-
zujú Vianoce?
„No, niekedy to boli sviatky 

pokoja, ale dnes to už tak nevyzerá v tejto uponá-
hľanej dobe.“
Ako ich budete oslavovať? S kým budete pri šted-
rovečernom stole?
„Dúfam, že so svojou rodinou - s manželkou, deťmi, 
vnúčatami, ak prídu k nám.“
Máte nejaké špeciálne vianočné tradície vo vašej 
rodine?
„Nie, špeciálne nie. Normálne sa spolu navečeriame 
- tradičná kapustnica a všetko, čo k tomu patrí a po-
tom si spolu posedíme. Na polnočnú nechodíme, do 
kostola nechodievame.“
Dotýka sa vás akýmsi spôsobom predvianočný 
zhon?
„Ani veľmi nie, myslím, že takým normálnym spô-
sobom. Nakupujeme dopredu, ak niečo potrebu-
jeme.“
Zvyknete nakupovať drahé dary alebo popustite 
radšej uzdu vlastnej fantázii a tvorivosti?
„Na drahé dary nemáme. Manželka si to síce sem-
tam dovolí, kúpi niečo drahšie, ale ja osobne nie. Ja 
si na to nepotrpím.“
Čo by pre vás osobne bolo najväčším darom a čo 
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anketu medzi ľuďmi z rôznych oblastí spoločen-
ského života, aby sme zistili, čo pre nich zname-
najú tieto sviatky a ako ich budú oslavovať. 
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by ste priali obyvateľom nášho mesta, aby si našli 
pod stromčekom? 
„Nad tým, čo by som chcel dostať, som nerozmýšľal. 
V tejto dobe sa nad tým človek až tak nepozastavuje. 
Snáď by som si prial, aby boli všetci zdraví a mali sa 
dobre, lepšie ako my.“ 

Bc. Táňa Stašiková 
- kultúrno-vzdelávací 
pracovník Galérie 
umelcov Spiša

Čo pre vás symbolizujú Via-
noce?
„Vianočné sviatky považujem za 

najkrajšie v roku, už od detstva milujem tú očarujúcu 
atmosféru, isté spomalenie životného tempa aspoň 
na pár dní.“
Ako ich budete oslavovať? S kým budete pri šted-
rovečernom stole?
„Sviatky strávim výlučne doma spolu s mojimi deťmi 
a manželom, podnikneme aj prechádzky do prírody. 
Všetci dúfame v poriadnu nádielku snehu, ktorá sprí-
jemní atmosféru Vianoc. Štedrú večeru pripravujem 
pre štyroch, no musím počítať aj s piatym miláčikom 
rodiny, ktorý neodmysliteľne s nami zdieľa večerné 
posedenie pod stolom, a tým je náš psík.“
Máte nejaké špeciálne vianočné tradície vo vašej 
rodine?
„Nemyslím, že je niečo výnimočné na našich zvy-
koch. Tradične zdobíme stromček, pečieme cuk-
rovinky a chystáme rybu. Snáď len trošku viac 
spoločne s mojou dcérou prizdobíme celý byt, aby 
sme v každej miestnosti mali vianočnú atmosféru. 
Na to sa chystáme už pár dní vopred, keď si vlastno-
ručne vyrábame rôzne ozdoby a ikebany.“
Dotýka sa vás akýmsi spôsobom predvianočný 
zhon?
„Samozrejme, som zamestnaná žena, ktorá má stále 
pocit, že nič nestíha. Tobôž v takýto predvianočný čas. 
Stále niečo dokupujem, pripravujem, upratujem...“
Zvyknete nakupovať drahé dary alebo popustite 
radšej uzdu vlastnej fantázii a tvorivosti?
„V súčasnosti dávam prednosť nákupu darčekov, 
o ktorých viem, že potešia mojich blízkych. Nemu-
sia to byť vôbec drahé dary. Svoju tvorivosť uplatním 
skôr pri vyhotovení vianočných dekorácií a pečení 
perníčkov.“ 
Čo by pre vás osobne bolo najväčším darom a čo 
by ste priali obyvateľom nášho mesta, aby si našli 
pod stromčekom? 
„Darom pre mňa je v každom prípade zdravie, po-
hoda a tvorivé nápady na všetky sviatočné aj všedné 
dni. Obyvateľom nášho mesta želám, aby si ten via-
nočný pocit pohody, vnútornej rovnováhy, lásky 
a priateľstva dokázali udržať okolo seba čo najdlhšie, 
najlepšie po celý rok!“

Alenka Koťuhová 
- študentka 
Gymnázia na Školskej ul. 7

Čo pre vás symbolizujú Via-
noce?
„V prvom rade je to Božie narode-
nie, pokoj v rodine a radosť z pre-

kvapení.“
Ako ich budete oslavovať? S kým budete 
pri štedrovečernom stole?

„Tak ako väčšina z nás, aj ja budem tráviť 
tohtoročné Vianoce v kruhu mojej rodiny.“
Máte nejaké špeciálne vianočné tradície vo vašej 
rodine?
„Pri štedrovečernom stole nesmie chýbať kapor a ka-
pustnica, taktiež oslava narodeného Krista na pol-

nočnej svätej omši.“
Dotýka sa vás akýmsi spôsobom predvianočný 
zhon?
„Určite áno, napr. predvianočné upratovanie, peče-
nie a iné veci týkajúce sa domácnosti.“
Zvyknete nakupovať drahé dary alebo popustite 
radšej uzdu vlastnej fantázii a tvorivosti?
„Rada poteším ľudí originálnymi darčekmi, no sú 
i ľudia, ktorí sú náročnejší. Vždy sa teším z radosti 
iných.“
Čo by pre vás osobne bolo najväčším darom a čo 
by ste priali obyvateľom nášho mesta, aby si našli 
pod stromčekom? 
„Najviac sa poteším, ak sa mojim rodičom a bratovi 
budú páčiť moje darčeky. Obyvateľom nášho mesta 
prajem plnohodnotné prežitie sviatkov, pocit lásky, 
pokoja a šťastia a každý nech si nájde pod stromče-
kom to, čo si praje.“

Peter Slivovský 
- parašutista, 
COMPACT Skydive

Čo pre vás symbolizujú Via-
noce?
„Okrem narodenia významného 
človeka na tejto planéte, lásku, 

pokoj a harmóniu. Často aj nostalgiu.“
Ako ich budete oslavovať? S kým budete pri šted-
rovečernom stole?
„Nerád oslavujem, no Vianoce si ctím a tiež atmo-
sféru na Štedrý večer, ktorá je stále príjemná s rodi-
nou. Ak neodletím skákať do tepla, tak tento rok to 
bude mamka, babka, sestra a brat.“ 
Máte nejaké špeciálne vianočné tradície vo vašej 
rodine?
„Špeciálne nie, klasika - vynikajúca mamina kapust-
nica, holúbky, šuhajdy, mňam, už sa teším. Nená-
padný stromček a zopár darčekov.“ 
Dotýka sa vás akýmsi spôsobom predvianočný 
zhon?
„Áno, dotýkajú sa ma ľudia v tlačeniciach, ktoré sú 
hádam všade a čudujem sa tomu, až kým si neuve-
domím, že aj ja sa tam vlastne tlačím.“
Zvyknete nakupovať drahé dary, alebo popustite 
radšej uzdu vlastnej fantázii a tvorivosti?                                        
„Čo znamená drahé dary? Je to individuálne, no 
veľmi dôležité je, aby to bolo dávané úprimne a od 
srdca. Skôr teda to druhé, dať niečo pozorné a milé. 
Priestor pre obdarovanie je každý deň v roku, každý 
deň v živote človeka.“
Čo by pre vás osobne bolo najväčším darom a čo 
by ste priali obyvateľom nášho mesta, aby si našli 
pod stromčekom? 
„Vlastné ozajstné lietadlo do našej požičovne ob-
lohy. Občanom mesta hlavne to, čo si prajú oni sami 
a ešte omnoho viac, tiež aby tu v tomto peknom kraji 
radi žili a vracali sa s radosťou DOMOV, tak ako ja.“

Ing. Ondrej Majerník 
- zástupca riaditeľa 
SPŠ strojníckej

Čo pre vás symbo-
lizujú Vianoce?
„Symbolizujú predo-
všetkým pokoj a rodinnú pohodu. 

Zamyslenie a pozastavenie sa nad sebou, nad svo-
jím životom, nad všetkým, čo formuje a dotvára náš 
život a vzájomné vzťahy.“
Ako ich budete oslavovať? S kým budete pri šted-
rovečernom stole?
„Verím, že ich budem prežívať v kruhu svojej rodiny 
a svojich najbližších. Teším sa na stretnutie s pria-
teľmi a susedmi pri oslave Nového roka. Pri štedrove-

černom stole verím, že budú všetci tí, ktorí tam majú 
byť. Chýbať však budú moji rodičia. Po prvý krát budú 
ich miesta prázdne.“
Máte nejaké špeciálne vianočné tradície vo vašej 
rodine?
„Špeciálne asi nie, ale snažíme sa zachovávať tradí-
cie, ktoré sme prevzali od rodičov. Páči sa mi chodiť 
po vinšovaní na Štedrý deň a na Nový rok. Samozrej-
mosťou je spoločná návšteva kostola.“ 
Dotýka sa vás akýmsi spôsobom predvianočný 
zhon?
„Samozrejme, ale snažím sa nepodľahnúť reklame. 
Vianoce nie sú o upratovaní a zháňaní, o veľkolepých 
daroch, hoci obchodníci a predajcovia sa nás snažia 
často presvedčiť práve o tom.“ 
Zvyknete nakupovať drahé dary alebo popustite 
radšej uzdu vlastnej fantázii a tvorivosti?
„Drahé dary sa u nás v rodine nekupujú, ale snažíme 
sa spolu s manželkou prichystať malé prekvapenie 
pre každého. Darček pod stromčekom čaká na kaž-
dého člena rodiny.“   
Čo by pre vás osobne bolo najväčším darom a čo 
by ste priali obyvateľom nášho mesta, aby si našli 
pod stromčekom?
„Najväčším darom? Aby sa pri štedrovečernom stole 
stretla celá rodina v plnej pohode a spokojnosti. Oby-
vateľom mesta želám pevné zdravie, dobré medziľud-
ské vzťahy, vzájomné porozumenie, veľa vnútornej 
sily a rozvahy, aby sme si dokázali navzájom odpúšťať 
nielen v čase tak čarovnom, akým sú Vianoce.“

Rastislav Hanák 
- tréner hip-hopu, 
BDSK Dance Centre

Čo pre vás symbolizujú Via-
noce?
„Pokoj. Mám viac voľného času. 
Vždy sa zastavím a nostalgicky 

spomínam na to, čo sa počas celého roka udialo, 
smutné aj veselé. Je to hlavne sviatok Božieho naro-
denia, takže patrí k tomu aj modlitba.“
Ako ich budete oslavovať? S kým budete pri šted-
rovečernom stole?
„Večerať budem pravdepodobne len s rodičmi, ses-
try mám už niekoľko rokov v zahraničí. Na Štedrý 
deň im teda aspoň zavoláme. A samozrejme, sviatky 
budem oslavovať aj s mojou priateľkou.“
Máte nejaké špeciálne vianočné tradície vo vašej 
rodine?
„Obzvlášť špeciálne, ani rodinné nie. Každé Vianoce 
si však idem zajazdiť na bicykli s mojím dobrým ka-
marátom Rasťom a ďalšími bikermi niekam mimo 
mesta. Hlavne na Štedrý deň býva všade úžasné ti-
cho. Je to skvelý pocit.“
Dotýka sa vás akýmsi spôsobom predvianočný 
zhon?
„Asi tak ako každého bežného človeka, od upratova-
nia až po pomoc pri príprave vianočných jedál. Nerád 
chodievam v tom čase do mesta, nepáči sa mi zhon 
v obchodoch a vôbec v meste. Nie vždy sa to nesie 
v duchu, že Vianoce sú sviatkami radosti a pokoja.“
Zvyknete nakupovať drahé dary alebo popustite 
radšej uzdu vlastnej fantázii a tvorivosti?
„Záleží od okolností. Snažím sa vždy darovať niečo 
originálne a výstižné pre danú osobu.“
Čo by pre vás osobne bolo najväčším darom a čo 
by ste priali obyvateľom nášho mesta, aby si našli 
pod stromčekom? 
„Chcel by som jednoznačne zdravie pre moju ro-
dinu, kamarátov a známych. Spišskonovovešťanom 
by som prial viac vzájomnej tolerancie nielen počas 
sviatkov. A aby boli hrdí na svoje mesto, lebo mesto 
tvoria práve oni.“

Za odpovede ďakuje LucK
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O ULAKOMILI SA NA HOKEJKY
Policajti OR PZ Sp. N. Ves v závere októbra evi-
dovali krádeže hokejok z priestorov zimného šta-
dióna. 8. novembra bolo zaistených spolu 12 ks 
hokejok a jeden pár hokejových rukavíc, celkovo 
od piatich osôb, prevažne z Potočnej ulice. Zadr-
žané osoby boli odovzdané pre skrátené vyšetro-
vanie. Cena každej z hokejok začína pri hodnote 
6 000,- Sk.

LÚPEŽNÝ PREPAD
3. 11. 2007 o 2.00 hod. na Ul. Ing. Kožucha bol 
lúpežne prepadnutý 19-ročný mladík. Po spolu-
práci s mestskou políciou kriminálna polícia 
predviedla pred vyšetrovateľa v skorých ranných 
hodinách dvoch 17-ročných mladíkov z Marku-
šoviec, ktorým po uznaní viny hrozí trest odňatia 
slobody od 3 do 8 rokov.

POLÍCIA PROSÍ O POMOC
Dopravná polícia žiada o pomoc dvoch svedkov 
poškodenia osobného auta červený Opel náklad-
ným vozidlom, ku ktorému došlo dňa 9. 11. 2007 
o 9.25 hod. na Ul. B. Němcovej v Sp. N. Vsi. 
Prosíme svedkov, aby sa prihlásili na tunajšom 
dopravnom inšpektoráte, alebo na čísle 158.  

POČAS VIANOC ZVÝŠME POZORNOSŤ!
Upozorňujeme občanov a návštevníkov mesta 
na každoročne sa opakujúci zvýšený nárast 
drobných krádeží na osobách, ale aj v prevádz-
kach podnikateľov v centre mesta v závere roka 
a počas vianočných trhov. V novembri boli vy-
kradnuté dve prevádzky v centre so škodou cca 
230 000,- Sk.   

pplk. JUDr. Jaroslav Dulík

riaditeľ OR PZ SNV

20. 10. 2007 v noci poškodila na Levočskej 
ulici skupina páchateľov dopravné značky, 
ako aj betónové kvetináče, ktoré sa na prvý 
pohľad zdali nezničiteľné. Kamerovým systémom 
bolo ich konanie odsledované a následne boli 
vandali zadržaní. Priestupok bol riešený v kompe-

tencii MsP. Spôsobená škoda na majetku bude 
predmetom konania zo strany MsÚ. 
O necelé dva týždne, 2. novembra okolo 
23.30 hod., 4-členná, alkoholicky podgurá-
žená skupina páchateľov z Levoče si nadby-
točnú energiu vybíjala rozbíjaním verejného 
osvetlenia v podjazde na Školskej ulici a ni-
čením dopravného zariadenia križovatky. 
Za úzkej súčinnosti s OO PZ bola skupina vanda-
lov zadržaná a predvedená na základný útvar PZ 
SR. Vzhľadom na závažnosť konania, jeho spolo-
čenskú nebezpečnosť a výšku spôsobenej (nie-
koľkotisícovej) škody, vec vyšetruje Úrad justičnej 
a kriminálnej polície OR PZ v Spišskej Novej Vsi. 
V danom prípade ide o trestný čin poškodzovania 
cudzej veci a podľa Trestného zákona výtržníkom 
hrozí trest odňatia slobody 3 až 8 rokov.
Vandalizmus, nezmyselné konanie, ktoré v ko-
nečnom dôsledku pri zničení dopravného zna-
čenia môže mať závažné následky - dopravnú 
nehodu. Súčinnosť policajných zložiek s využitím 
dostupnej techniky urobila v našom meste „stop“ 
vandalom z Levoče. Tieto udalosti možno povedú 
i k tomu, že sa Levočania zamyslia, či v ich meste 
nemajú obdobné, doposiaľ neobjasnené prípady 
vandalizmu, a či netreba hľadať vinníkov vo svojej 
bezprostrednej blízkosti.

JUDr. Vladislav  Chroust

náčelník MsP

V polovici novembra sa dočkala pozemná ko-
munikácia na Letnej ulici nového asfalto-be-
tónového zvršku. Ten pôvodný bol sfrézovaný 
v októbri tohto roku. 
Komunikácia na tejto strane námestia je vo vlast-
níctve Košického samosprávneho kraja. Ten sa ko-
nečne pustil do stavebnej činnosti, ktorá neobišla 
ani naše mesto. Hoci sa spočiatku zdalo, že kvôli 
zlým poveternostným podmienkam sa nový asfalto-
betónový koberec na cestu tento rok už nestihne 
položiť, dnes je všetko tak, ako má byť. Dopoludnia 
14. novembra sa po Letnej ulici začali preháňať stroje 
košickej prevádzky spoločnosti STRABAG, s. r. o., 

hlavného realizátora stavby a 1 100-metrový úsek 
nakoniec dostal v priebehu niekoľkých dní tú 
správnu podobu. 
Oprava cesty na Zimnej ulici, ktorá je vo vlastníctve 
mesta, je plánovaná v rámci rekonštrukcie celého 
námestia. Podmienkou jej realizácie je rekonštruk-
cia kanalizácie a rozvodov vody pod komunikáciou, 
ktoré nie sú v majetku  mesta, ako aj získanie potreb-
ných finančných prostriedkov. 
Vodiči prechádzajúci námestím sa môžu tešiť as-
poň z vianočného darčeka od KSK v podobe hlad-
kej jazdy po Letnej ulici. 

LucK, foto: autorka

Príslušníci MsP v Spišskej Novej Vsi v krátkom časovom období dvakrát úspešne zakročili 
proti vandalom, ktorí poškodzovali majetok mesta.

STOP VANDALIZMU

LETNÁ SA PÝŠI NOVÝM KOBERCOM

Podvodníci, vydávajúci sa napríklad aj za zamestnancov Sociálnej pois-
ťovne, už viackrát využili dôverčivosť a nepozornosť predovšetkým starších 
občanov. Scenár môže byť rôzny, ale v zásade vždy v ňom zohráva svoju 
úlohu dôverčivosť občanov, nepozornosť vo vzťahu k cudzím ľuďom, ktorí 
im sľubujú vybaviť dôchodok, jeho zvýšenie, či prepočítanie. Sociálna 
poisťovňa opakovane žiada občanov, aby venovali zvýšenú pozornosť 
pokusom nedôveryhodných osôb, snažiacich sa obohatiť na ich úkor. 
Sociálna poisťovňa upozorňuje, že žiadny z jej zamestnancov (s výnimkou 
kontroly dodržiavania liečebného režimu) nenavštevuje klientov v ich do-
mácnostiach za účelom zvýšenia, či prepočítavania dôchodkov, ani nemá 
právo vybavovať doplatky k dôchodku alebo požadovať peniaze v hotovosti. 
Ak sa niekto za zamestnanca Sociálnej poisťovne v tejto súvislosti vydáva, 
ide o podvodníka. Odporúčame 
preto s takouto osobou nekomu-
nikovať a upozorniť na ňu políciu.

POZOR NA PODVODNÍKOV!
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YKoniec októbra bol venovaný rôznym aspektom života na-
daných detí. Uskutočnil sa IV. ročník konferencie s me-
dzinárodnou účasťou „Dieťa v bezpečí“, ktorú u nás 
zorganizovala Humanitná spoločnosť Prijatie. 

Poslanci mestského zastupiteľstva na mimoriadnom zasad-
nutí 25. októbra schválili odkúpenie uvoľnenej  budovy 
bývalej pôrodnice za sumu 37 mil. Sk od KSK. Priestory 
chce mesto využiť na sociálne účely.

Prestížne ocenenie ADASEK AWARD 2006, schvaľo-
vané Slovenskou pediatrickou spoločnosťou, získala 
za mimoriadne zásluhy v oblasti prevencie poškodzovania 
detí v oblasti zdravotnej, psychickej a sociálnej pani h. doc. 
PhDr. Mária Gažiová, PhD. - klinický psychológ pre dospe-
lých a deti v Spišskej Novej Vsi.

Od 29. októbra musia vodiči na Školskej ulici dodržiavať 
novú zníženú rýchlosť, maximálne 40 km/hod. 

Spišské divadlo má od 2. novembra nového riadite-
ľa. Stal sa ním na základe výberového konania Mgr. Emil 
Spišák, rodák z nášho mesta.  

Firma Brantner NOVA, s. r. o., oslávila 15. výročie začiatku 
svojej činnosti.

Na Slovensko pricestovala v dňoch 5. až 8. novembra de-
legácia vysokej školy z poľského mesta Radom, ktorá 
prijala pozvanie prednostu MsÚ Ing. Petra Petka. Polia-
ci si prezreli mesto, Slovenský raj, navštívili nemocnicu 
s poliklinikou a domov dôchodcov, kde rokovali s ria-
diteľmi o prípadnej stáži 40 - 60-tich poľských ošetro-
vateliek u nás. 

Na radnici sa 13. novembra uskutočnilo úvodné pracovné 
rokovanie zástupcov mesta s partnermi z maďarského 
mesta Miškolc s cieľom dohodnúť spoločnú súčinnosť 
pri príprave žiadosti o poskytnutie nenávratného finančného 
príspevku z Programu cezhraničnej spolupráce Maďarsko - 
Slovensko pre roky 2007 - 2013.

So zahraničnými návštevami sa v novembri „roztrhlo vrece“, 
čo potvrdila 14. novembra aj návšteva starostu poľského 
partnerského mesta Grójec, pána Jaceka Stolarskeho, 
v Spišskej Novej Vsi.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva 
(17. 11.) prijal primátor Ján Volný 15. novembra na radnici 
najúspešnejších žiakov základných škôl a ZUŠ, ako aj 
výnimočne úspešných študentov stredných a vysokých 
škôl v našom meste. Vyše sto mladých ľudí si z jeho rúk 
prevzalo ďakovné listy za úspešnú reprezentáciu mesta 
a symbolický dar. Študenti si potom v Redute „zmerali svoje 
sily“ v rámci diskusného fóra s predstaviteľmi mesta. 

Legendy slovenskej a českej hudobnej scény - Pavol Ham-
mel (Prúdy) a Radim Hladík (Blue Effect) sa predstavili 
Spišskonovovešťanom 20. novembra v koncertnej sieni 
Reduty v rámci programu Déjá vu - live.

V Košiciach podpísal 16. novembra primátor Ján Volný 
protokol o kontrole Najvyššieho kontrolného úradu Slo-
venskej republiky. Kontrola, ako sme už informovali, prebie-
hala na našom mestskom úrade od začiatku septembra 
a zistila 18 nedostatkov za rok 2006.

Od 15. novembra je v prevádzke dispečing zimnej údržby.

Predstavitelia EMBRACO Slovakia s. r. o. na stretnutí 
s vedením mesta deklarovali záujem rozvíjať svoje ďalšie 
aktivity v duchu tzv. „corporate social responsibility“ - 
spoločensky zodpovedného podnikania v oblasti envi-
ronmentálnej, sociálnej a ekonomickej. Takýmto spôsobom 
a spoluprácou s mestom chcú zlepšiť životné podmienky 
komunity žijúcej v našom meste.

V ťažkom teréne Slovenského raja si svoju odbornú a fyzickú 
spôsobilosť odskúšalo 18 posádok Rýchlej záchrannej 
pomoci z celého Slovenska, ktorí sa tu zišli na 5. ročníku 
zorganizovanej súťaže. 

Za sebou má svoje 10. zasadnutie tohto roku mestská 
rada, ktorá riešila aktuálne dianie v meste 22. novembra.

Košická spoločnosť HUTNÉ STAVBY DEVELOPMENT, a. s., 
stiahla svoju ponuku. Nové obchodné centrum na mieste 
terajšieho Domu služieb bude pravdepodobne stavať 
firma TESCAR, s. r. o., zo Spišskej Novej Vsi. Takýto ná-
vrh predloží primátor mesta na najbližšie zasadnutie mest-
ského zastupiteľstva. 

Cieľom podujatia bolo znovu oživiť tradíciu festi-
valu a pripomenúť si tak výnimočnosť nezabud-
nuteľnej osobnosti slovenskej kultúry, majstra 
Mikuláša Hubu. Herec, recitátor, pedagóg, 
národný umelec Mikuláš Huba bol komplexná 
osobnosť. Jeho život, tvorba a pôsobenie na 
divadelných doskách sú významným prínosom 
pre umenie a kultúru celého slovenského ná-
roda. Narodil sa 19. októbra 1919 v Spišskej 
Novej Vsi a stal sa tak neoddeliteľnou súčasťou 
histórie nášho mesta. 
Spišská Nová Ves nezabúda na svojich rodá-
kov, ktorí prispeli nielen k bohatej minulosti 
mesta, ale i Slovenska.  Mestské kultúrne cen-
trum (MKC) zorganizovalo festival pod záštitou 
primátora mesta a s finančnou podporou Minis-

terstva kultúry Slovenskej republiky. 
V úvodných slovách primátora Jána Volného 
a riaditeľa MKC Emila Labaja na slávnostnej 
akadémii bol vyjadrený obdiv a úcta celoživot-
nému dielu majstra Mikuláša Hubu. Divadelný 
večer sa stal skutočným kultúrnym sviatkom. 
Na otcovu počesť zahral bez nároku na honorár 
jeho syn, vynikajúci herec, režisér a profesor 
VŠMU, Martin Huba preslávenú monodrámu 
„Kontrabas“. Diváci s úžasom sledovali tragiko-
mickú spoveď kontrabasistu štátneho orches-
tra. Vtipné a zároveň múdre vyznanie radového 
člena orchestra poodhalilo tajné zákutia jeho 
života a duše. Martin Huba hrá túto skvelú mo-
nodrámu už 20 rokov. Atmosféru večera vyzdvi-
hol i operný spev v podaní sopranistky Miriam 
Maťašovej a zvukový záznam prednesu pána 
Mikuláša Hubu. 
Po neutíchajúcom potlesku si Martin Huba 
v rozhovore s divákmi zaspomínal na svojho 
otca a chvíle, ktoré spolu strávili v Spišskej 
Novej Vsi a okolí, na pôsobenie otca v Sloven-
skom národnom divadle, či na svoje vlastné he-
recké začiatky. Tento kultúrny sviatok prispel 
k budovaniu tradícií a hrdosti na veľkých rodá-
kov nášho mesta. 
Životu a tvorbe Mikuláša Hubu, ale aj jeho syna 
Martina Hubu, skladáme poklonu a pánovi pro-
fesorovi Martinovi Hubovi zároveň ďakujeme za 
neopakovateľný umelecký zážitok!  LucK

foto: autorka

Naši stredoškoláci svojou inscenáciou „Blúde-
nie v tmách“ otvorili iné dvierka a iný pohľad 
na bábku ako výtvarný znak a jeho premenu 
v divadelnom procese. Aj ich o rok - dva mladší 
priatelia s inscenáciou „Prezentácia“ zožali 
úspech hlavne u staršieho publika. Svojím 
predstavením sa tak najviac priblížili k téme 
tohtoročného festivalu - klauniáda s bábkou. 
Tento festival je známy tým, že je nesúťažný 
a pozostáva hlavne z pracovnej časti. Mladí 
divadelníci sa po odohraných predstaveniach 
pustili do ďalšieho diania v tvorivých dielňach. 
Pod lektorským vedením vzniklo sedem vyda-
rených klauniád na témy, ktoré sú mládežní-
kom blízke. Čo je potešiteľné, v žiadnej nebola 
prvoplánovosť. Bezprostredný nevtieravý kul-
tivovaný humor docielili cez symboliku diva-
delného znaku. Uvoľnene a jasne pomenovali 

problém námetu, ktorý si zvolili. Tým, že už za-
čiatočnícku prácu s bábkou majú za sebou, 
boli inšpiráciou pre tých, ktorí na festivale 
s bábkou iba začínali. Festival ukončili prezen-
táciou svojich nových scénických miniatúr. 
Opäť sa potvrdilo, že práve takáto forma práce 
prináša nielen nové skúsenosti v divadelnej 
oblasti, ale mladým prospieva aj osobnostne - 
v hľadaní si svojho miesta v kolektíve, v porov-
návaní svojich tvorivých schopností i k vzájom-
nému zbližovaniu. 
Všetkým zúčastneným ďakujeme za peknú re-
prezentáciu nášho mesta a do ďalšej práce im 
želáme veľa tvorivých a inšpiratívnych nápadov 
na divadelnej cestičke za umením.

Iva Liptáková

Divadelné štúdio pri DMS 

Na scéne Spišského divadla dominoval 10. novembra odkaz významnej osobnosti slo-
venskej kultúry Mikuláša Hubu, rodáka z nášho mesta. Udialo sa tak pri príležitosti ob-
noveného festivalu „DNI MIKULÁŠA HUBU“. Syn Mikuláša Hubu - Martin zahral na jeho 
počesť vynikajúcu monodrámu „Kontrabas“ od Patricka Süskinda.

Divadelné štúdio pri Dome Matice slovenskej Spišská Nová Ves opäť reprezentovalo naše 
mesto a kraj na celoslovenskom festivale „MIKULÁŠSKY GAŠPARKO“, ktorý sa konal 
v dňoch 18. - 20. 10. 2007 po štvrtýkrát v Liptovskom Mikuláši. 

PRIPOMENULI SME SI 
MAJSTRA MIKULÁŠA HUBU

DIVADELNÉ ŠTÚDIO NA FESTIVALE
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Milí Novovešťania, táto rubrika poskytuje priestor pre Vaše listy, 
resp. otázky, pripomienky, podnety, a samozrejme, aj odpovede 
na ne od kompetentných. Prosíme Vás, aby ste sa na všetky listy 
podpisovali, odpovede tak budete môcť dostať čo najskôr. 

Ďakujeme! 

„Vážený pán primátor, dovoľte mi touto cestou oceniť Vašu 
pomoc pri príprave a realizácii XII. ročníka medzinárodného 
hudobného festivalu MUSICA NOBILIS, ktorý mal aj Vašou 
zásluhou vynikajúcu spoločenskú a umeleckú úroveň. Ve-
rím, že i v budúcnosti budeme naďalej spolupracovať tak, 
ako doteraz a spoločnými silami sa nám podarí šíriť hudob-
nú kultúru nielen v Spišskej Novej Vsi a Markušovciach, ale 
i v širokom okolí.“
Marian Lapšanský, umelecký riaditeľ festivalu a generálny 

riaditeľ Slovenskej filharmónie, 22. 10. 2007

PRIMÁTOR: Teší ma záujem o vážnu hudbu v našom meste 
a okolí. Budúcoročný festival by mal mať ešte vyššiu úroveň. 
Tešíme sa na spoluprácu aj v roku 2008 - roku 740. výročia 
prvej písomnej zmienky o našom meste.

„Vážený pán primátor, touto cestou chcem upozorniť na 
znečistené prostredie sídliska MIER. Myslím tým veľmi 
znečistené pieskoviská, chodníky, trávniky a tiež obidva 
brehy rieky Hornád, kde na každom kroku natrafíte na psie 
exkrementy. Ako každá správna stará mama, keď je pek-
ný deň, rada si vyjdem s vnúčatami na vzduch do okolia 
paneláku. Ale nie som v pohode. Neustále musím strážiť 
deti, aby neprišli do kontaktu s výkalmi, ktoré ako iste viete, 
môžu nám ľuďom, a to nehovorím o malých deťoch a tehot-
ných ženách, spôsobiť nemalé zdravotné problémy. Všimla 
som si pri pieskoviskách tabuľky, ktoré majitelia psov igno-
rujú. Tie nič neriešia. Bolo by možno fajn zapojiť do toho 
mestskú políciu, nech vyberá pokuty. Aspoň načas alebo 
občas, aby sa naši majitelia psov naučili poriadku. Verím, 
že vyriešite tento problém opatreniami, ktoré zlepšia túto 
alarmujúcu situáciu! Už teraz ďakujem v mene obyvateľov 
sídliska MIER.“

Helena Novotná, november 2007

PRIMÁTOR: Čistota verejných priestranstiev je vizitkou nás 
všetkých - Novovešťanov. Ak sa nezmení niečo v našom mys-
lení, ťažko dosiahneme zmenu. Hliadky polície nemôžu byť 
všade a vždy. Venujú sa však aj kontrole nedisciplinovaných 
majiteľov psov. Takmer 80 z nich už tohto roku zaplatilo pokutu, 
tak ako uvádza vo svojej odpovedi i náčelník MsP.

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi sa uznieslo 
na vydaní VZN č. 1/2003, ktoré taxatívne upravuje pod-
mienky vodenia psov. Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi 
denne venuje pozornosť dodržiavaniu uvedeného nariadenia. 
V roku 2007 bolo zistených 78 porušení, ktoré boli realizované 
v blokovom konaní na celkovú sumu 8 600,- Sk. V dvoch prípa-
doch bolo porušenie VZN odstúpené v zmysle vecnej príslušnosti 
oddeleniu životného prostredia pri MsÚ. Vzhľadom na narastajúci 
počet porušovania nariadenia v držbe psov je upravený výkon 
hliadkovej služby na rannú a večernú dobu, a to hlavne do sídlisk, 
kde dochádza k znečisťovaniu verejného priestranstva výkalmi 
psov. Náležitá pozornosť je venovaná aj odchytu voľne sa pohy-
bujúcich psov v našom meste, kde túto činnosť vykonáva Stanica 
pre odchyt túlavých zvierat. Každoročne je takto odchytených 
130 - 150 voľne sa pohybujúcich psov. 

 JUDr. Vladislav Chroust, náčelník MsP SNV

„Správa Národného parku Slovenský raj týmto ďakuje Mest-
skému úradu v Spišskej Novej Vsi za materiálnu a finančnú 
pomoc pri odbornom ošetrení chráneného stromu - „Lipa na 
Ferčekovciach“, poškodeného víchricou 20. 8. 2007. Spo-
ločným úsilím Správy NP Slovenský raj a MsÚ v Spišskej 
Novej Vsi sa podarilo tento poškodený chránený strom, výni-
močný svojím vzrastom, znovu regenerovať a revitalizovať.“

Ing. Bedřich Hájek, riaditeľ RC OP 
a S-NP Slovenský raj, 25. 10. 2007

„Som rodený Novovešťan a celkom mi záleží na mojom rod-
nom meste. Pracujem síce v Poprade, ale to nie je podstat-
né. Podstatné je to, že občas cestujem do mesta aj vlakom. 
V prvom rade Vás omráči naša stanica (čakáreň, záchody, 
vlastne celá budova) a to, čo je pred ňou. Dopravný chaos, 
hlavne autá idúce po vonkajšom okruhu, taxíky, autobusy, 
autobusové zastávky a pomedzi nich chudák chodec kráča 
smerom do mesta. Je jedno, po ktorej ulici sa vyberie, všetky 
sú v strašnom stave. Keď si však vyberie Ul. Odborárov, tak 
to stojí za to! Autá parkujú všade, chodníky sa ani nedajú na-

zvať chodníkmi, hlavne keď prší, niet kam stúpiť a časť medzi 
cestou a chodníkom... neviem či to je tráva, parkovisko, zem 
alebo čo? Domy a obchody na ulici tiež veľmi nelákajú a tak 
pokračuje cez prechod poza mestský úrad, kde to teraz pri 
novom parkovisku ako-tak vyzerá, ale tiež to nie je najlepšie. 
Ďalej sa to už ako-tak dá zniesť, hlavne, keď si vyberie tú 
správnu stranu po Letnej. Po Zimnej by som mu neradil. 
Naozaj, skúste si to niekedy, je to naozaj zážitok. Môžete sa 
vžiť aj do úlohy turistu, ktorý naše mesto navštívi po prvý 
krát. Viem, že je toho veľa, čo máme doháňať, že takýchto 
zlých miest v meste máme veľa, ale už treba naozaj zabrať 
naplno a urobiť niečo poriadne. Od revolúcie prešlo skoro 
20 rokov a na niektorých miestach sa neurobilo nič možno aj 
10 - 15 rokov predtým, čo je spolu 30 - 35 rokov! Až mi pre-
šiel mráz po chrbte, keď som to napísal. Možno mi odpíšete 
a budete mi písať o tom, čo nás čaká, aké projekty sú 
v pláne (Madaras, športový areál v Hute, prázdny priemyselný 
park, prestavba železnice, prestavba bývalého Domu služieb 
a pod.), ale o nich už čítam veľmi dlho a možno aj tých 
35 rokov. A už ma to nebaví, lebo o nich iba čítam a čítam, 
ale nič viac. Mám taký pocit, že sme mesto projektov, kde 
vyrobíme x projektov, ale to je všetko a tam sa to končí. 
Na realizáciu akoby sme nemali dosť síl alebo sme sa zame-
rali len na projekt a nie na jeho realizáciu. PS: Ten cyklistic-
ký chodník na Duklianskej by nemal byť príkladom správnej 
realizácie opravy našich ulíc.“

Pavol Gavlák, e-mail, 7. 11. 2007

PRIMÁTOR: Vaše konštatovanie súčasného stavu je viac-menej 
výstižné. Verím, že pri ďalších návratoch do rodného mesta bu-
dete môcť postupne zaregistrovať pozitívne zmeny aj v tomto 
smere.

„Chcem vyjadriť poďakovanie všetkým ľuďom vo vedení 
mesta, ktorí majú zásluhu na tom, že skončilo utrácanie 
zvierat, ktoré bezcitní, takzvaní ľudia, jednoducho vyhodili 
na ulicu a tieto bezbranné tvory sa ocitli v odchytovej sta-
nici. Odtiaľ boli po 10 dňoch karantény posielané na smrť, 
ak sa náhodou neobjavil nikto, kto si ich odtiaľ odkúpil a po-
skytol im domov. Pritom vedomosť o tom, že takéto zariade-
nie v meste funguje, má pomerne malé % obyvateľov, pre-
tože vôbec nikde nebolo spropagované. Až teraz, po zmene 
vedenia mesta, sa začala riešiť aj táto neutešená situácia, 
ktorá Spišskej Novej Vsi veľmi kazila meno u humánne 
zmýšľajúcej verejnosti nielen na Slovensku, ale i v zahraničí 
(ČR, Rakúsko, Nemecko). Len vďaka promptnému jednaniu 
p. primátora Mgr. Volného, p. prednostu MsÚ Ing. P. Petka 
a náčelníka mestskej polície JUDr. Chrousta, ktorí reagovali 
na podnety občanov (žiaľ, väčšina bola z iných miest, nie zo 
SNV), sa skutočne v krátkom čase vytvorili podmienky na 
záchranu živých tvorov. Sú súčasťou prírody, tak ako člo-
vek, a majú tiež právo na život, nie živorenie. Na rozdiel od 
človeka, ktorý si sám dokáže vytvoriť kvalitné podmienky 
pre život, tieto zvieratká sú úplne závislé od človeka. Ešte 
raz vyjadrujem svoje veľké poďakovanie vedeniu nášho 
mesta, pretože viem, že toto nie je jediný problém, ktorý 
musí riešiť.“

Dr. Anna Švidroňová, e-mail, 24. 10. 2007

„...Bývame na sídlisku Mier. V podstate sme spokojní. V po-
slednej dobe však pozorujem obrovský rozmach výmeny 
starých okien za nové - plastové, či euro. A čo so starými 
oknami? Predsa šup ku kontajnerom. Potom sa nájdu takí 
neporiadnici, ktorí ich porozbíjajú len tak pre zábavu. Niek-
torí ich rozbíjajú kvôli kúsku dreva, aby si mali čím zakúriť. 
„Sklenčinami“ je doslova posiate celé sídlisko. A potom to 
pekne popripichované v kolieskach kočiarov, podrážkach 
topánok prinášame domov. Dokedy to takto bude? Kým si 
každý obyvateľ sídliska nedá vymeniť okná? Veď to vyzerá 
hrozne a aj pre hrajúce sa deti je to nebezpečné. Nenašlo 
by sa riešenie? Čo keby firmy, ktoré prinesú nové okná, 
mali za povinnosť tie staré odviezť na skládku? Hneď by 
to bolo o inom. Dá sa to? Verím, že môj názor bude mať 
zástancov.“

Mgr. J. Barillová, 17. 10. 2007

Táto problematika sa dostala aj k vedeniu mesta. Riešenie, ktoré 
ponúkate, už máme zakomponované v programe zmien a štarto-
vania nového poriadku. Samozrejme, že firma, resp. vlastník by 
mal okná vyviezť do Zberného dvora odpadu (pri firme Brantner 
NOVA). Celý proces preberania okien a ďalších nepotrebných 
vecí je bezplatný. V budúcich číslach Ička budeme „novou osve-
tou“ informovať obyvateľov nášho mesta o možnostiach nakla-
dania s odpadom a o separácii odpadu. 

PhDr. Miroslav Semeš, zástupca primátora

17. augusta 2007 bol v Bruseli schválený Národný 
strategický referenčný rámec pre programovacie 
obdobie 2007 - 2013. Ministerstvo výstavby a re-
gionálneho rozvoja SR pripravilo novelu Zákona 
o podpore regionálneho rozvoja, ktorá v § 8 po-
jednáva o Programe hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja obce (PHSR).
Mesto zabezpečilo externé nezávislé posúdenie 
doterajšieho PHSR a na základe týchto, ako aj ďal-
ších strategických rozvojových dokumentov, pra-
cuje na aktualizácii PHSR, ktorý bude obsahovať 
analytickú, strategickú a programovú časť.
Aby sme dôsledne zanalyzovali problémy a príleži-
tosti rozvoja mesta, vyzývame Vás, vážení obča-
nia, aby ste sa v čo najväčšom počte zúčastnili 
našej ankety formou vyplneného dotazníka, 
ktorý sme Vám distribuovali cez materské 
a základné školy. Vyzdvihnúť si ho môžete aj 
u informátora na MsÚ, Štefánikovo námestie, 
na sekretariáte primátora, Radnica - Radničné 
námestie a na www stránke mesta. Vyplnené 
dotazníky môžete odovzdať na uvedených 
kontaktných miestach alebo zaslať elektro-
nickou poštou.
Vážení občania, svojou účasťou na vypísanej 
ankete prispejete každý svojou čiastkou ku zis-
teniu Vašich potrieb a názorov na rozvoj nášho 
mesta.
  Ing. Mária Lorková

vedúca odboru strategického 

plánovania a regionálneho rozvoja MsÚ

AKTUALIZÁCIA PROGRAMU 
HOSPODÁRSKEHO 
A SOCIÁLNEHO ROZVOJA 
MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Hoci zima a s ňou i začiatok vykurovacieho 
obdobia prišli tento rok oveľa skôr ako v pre-
došlých rokoch a v iných mestách už avizujú 
zvyšovanie cien tepla, nemusíme paniká-
riť. Cena tepla v Spišskej Novej Vsi by mala 
ostať na konštantnej úrovni. Zvyšovať by sa 
nemala! 
Túto informáciu priniesla spoločnosť Emkobel, a. s., 
kľúčový hráč na poli tepelného hospodárstva 
v Spišskej Novej Vsi. Riaditeľ spoločnosti Ing. Pe-
ter Brziak v tejto súvislosti uviedol: „Emkobel, a. s., 
poslal na Úrad pre reguláciu sieťových odvetví 
(ÚRSO) v Bratislave návrh ceny tepla pre rok 
2008. Cena za 1 GJ tepla v našom meste by 
mala ostať na rovnakej úrovni ako v roku 2007, 
teda 590,50 Sk za 1 GJ vrátane DPH. Tento návrh 
vychádza z výšky doporučenej ceny plynu pre 
rok 2008. Tá nám umožnila nenavyšovať cenu 
tepla v ďalšom roku.“ Spoločnosť Emkobel, a. s., 
v čase uzávierky Ička čakala na vyjadrenie ÚRSO. 
Z návrhu Emkobelu, a. s., vyplýva, že hoci sme 
museli tento rok pootočiť regulátory na radiátoroch 
v našich bytoch o čosi skôr, ako je zvykom, naše 
peňaženky by to nemalo, vďaka navrhovaným sta-
bilným cenám tepla, výraznejšie ovplyvniť.

LucK

BUDEME PLATIŤ 
ZA TEPLO VIAC? 
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Obnova a oživovanie baníckych tradícií pokračujú už aj na úrovni spolupráce miest 
s bohatou baníckou históriou.

V tomto duchu sa nieslo úvodné novembrové rokovanie v Banskej Štiavnici. Zúčastnili sa ho 
i primátor nášho mesta Mgr. Ján Volný a primátor Banskej Štiavnice Mgr. Pavol Balžanka. 
Na stretnutí, ktoré zorganizovala Banská Štiavnica a Združenie baníckych spolkov a cechov 
Slovenska, nechýbali ani predstavitelia akademickej pôdy, stredných priemyselných škôl, 
baníckych cechov na Slovensku a mnohých ďalších inštitúcií zaujímajúcich sa o baníctvo. 
Prítomní boli aj zahraniční hostia - zástupcovia maďarského mesta Miškolc a univerzity 
v Miškolci.
Prijaté závery konštatovali potrebu rozvíjať banícke dedičstvo v mestách a lokalitách 
s bohatou baníckou minulosťou, a to v spojení s revitalizáciou daných území 
a podporou turistického ruchu (napr. vybudovanie baníckeho námestia s multifunkčným 
baníckym pavilónom v našom meste). 
Akútny nedostatok kvalifikovaných stredoškolsky a vysokoškolsky vzdelaných 
odborníkov pre činnosť v lomových a banských prevádzkach na Slovensku je 
potrebné odstrániť zatraktívnením banských profesií medzi žiakmi a študentmi základných 
a stredných škôl.
Účastníci z Miškolca prezentovali aktívny záujem o riešenie uvedenej problematiky 
na báze medzinárodnej spolupráce v rámci stredoeurópskeho regiónu, kde história 
baníctva, hutníctva a príbuzných vedných a technických disciplín má spoločné korene.

Ing. Viliam Žiaran, PhD.

riaditeľ SPŠ

ROZŠIRUJE SA SPOLUPRÁCA V OBLASTI 
BANÍCKEHO DEDIČSTVA A ŠKOLSTVA

INFORMÁCIA O AKTUÁLNYCH GRANTOVÝCH VÝZVACH
Milí občania, dávame Vám do pozornosti infor-
mácie o aktuálnych grantových výzvach. Viac sa 
o jednotlivých grantových programoch dozviete na 
webovej stránke mesta www.mestosnv.sk pod lin-
kou „Projekty s účasťou mesta - Aktuálne grantové 
výzvy“, alebo na MsÚ, odbor strategického pláno-
vania a regionálneho rozvoja mesta, Radničné ná-
mestie č. 7. 

PARTNERSTVO BEZ HRANÍC - OSF
ŽIADATEĽ: neziskový sektor, projekty realizované 

v spolupráci s partnerskou organizáciou z mini-
málne 1 kraja regiónu (stredná, východná a južná 
Európa, stredná Ázia).

CIEĽ VÝZVY: podpora aktivít zameraných na roz-
manitosť a alternatívny pohľad a skúsenosti, sprí-
stupňujúce informovanosť verejnosti, posilňujúce 
marginalizované a/alebo zraniteľné skupiny spo-
ločnosti, stimulujúce verejnú angažovanosť.

VÝŠKA GRANTU: nie je určená.
UZÁVIERKA: priebežná, projekt musí byť podaný 

minimálne 12 týždňov pred jeho konaním.

VÁŽIME SI UMENIE 
A KULTÚRU LL - CEF

ŽIADATEĽ: neziskový sektor, príspevkové orga-
nizácie, skupina partnerských organizácií alebo 
jednotlivcov zo Slovenska a z ktorejkoľvek z na-
sledujúcich krajín: Česká republika, Chorvátsko, 
Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Srbsko 
a Slovinsko.

CIEĽ VÝZVY: prispieť k prelomeniu geografických, 
kultúrnych a finančných bariér, ktoré bránia umel-
com a manažérom kultúry v spolupráci na území 
stredoeurópskeho regiónu. 

VÝŠKA GRANTU: nie je určená. Uprednost-
nené budú projekty s celkovým rozpočtom nad 

200 000,- Sk. 
UZÁVIERKA: priebežné podávanie žiadostí o fin. 

príspevok až do odvolania.

SPOLOČNE PRE REGIÓN 
- KARPATSKÁ NADÁCIA

ŽIADATEĽ: neziskový sektor a samospráva v Košic-
kom a Prešovskom samosprávnom kraji.

CIEĽ VÝZVY: posilnenie miestnych komunít, vytvá-
ranie dlhodobých širokých multi-sektor. partner-
stiev na komunitnej úrovni, stimulácie inovatívnych 
riešení, ktoré pomôžu iným ako dobré príklady, 
podpora miestnych komunitných iniciatív, ktorých 
sa aktívne zúčastňujú zamestnanci USSK a jej 
dcérskych spoločností.

MAXIMÁLNA VÝŠKA GRANTU: 100 000,- Sk
UZÁVIERKA: 21. január 2008

AKTÍVNA EURÓPSKA PAMIATKA
ŽIADATEĽ: neziskový sektor. 
CIEĽ VÝZVY: zhodujúci sa s cieľmi programu Eu-

rópa pre občanov. Podpora diskusie a úvahy tý-
kajúce sa európskeho občianstva a demokracie, 
spoločných hodnôt a úspechov Európy a súčasne 
ich uchovávania minulosti v pamäti, a to najmä 
formou pripomenutia obetí nacizmu a stalinizmu. 
Zachovanie pamätných a pietnych miest, ako aj 
podpora archívov.

MAXIMÁLNA VÝŠKA GRANTU: 40 000 EUR
UZÁVIERKA: 1. 5. 2008

ADAM 2
ŽIADATEĽ: Občianske združenia, ktoré nepô-

sobia v kultúre, telovýchove a športe a nevyko-
návajú činnosť iba podľa osobitného predpisu 
(Zákon č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci 
v znení neskorších predpisov), neziskové organi-

zácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, 
výchovno-vzdelávacie zariadenia podľa zákona 
č. 279/1993 Z. z. o školských zariadeniach, 
mestá a obce, samosprávne kraje, registrované 
cirkvi a náboženské spoločnosti. 

CIEĽ VÝZVY: vzdelávanie a výchova v oblasti ľud-
ských práv, podpora mládežníckeho dobrovoľníc-
tva, podpora interkulturálneho dialógu, podpora 
zdravia mladého človeka, participácia detí a mlá-
deže na živote obce, mesta a školy.

MAXIMÁLNA VÝŠKA GRANTU: 500 000,- Sk 
UZÁVIERKA: 17. december 2007

EURÓPSKE KOMUNITÁRNE 
PROGRAMY

CIEĽ VÝZVY: celoživotné vzdelávanie všetkých ty-
pov a úrovní.

UZÁVIERKA:
Programy Comeniusa Grundtvig: Mobilita  

31. január 2008
Program Leonardo da Vinci: Mobilita   

8. február 2008
Programy Comenius, Leonardo da Vinci a Grundtvig: 
Partnerstvá   15. február 2008
Program Jean Monnet  15. február 2008
Programy Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci a 
Grundtvig:  Mnohostranné projekty, siete a sprie-
vodné opatrenia  29. február 2008
Program Erasmus: Mobilita   14. marec 2008
Leonardo da Vinci: Prenos inovačných mno-
hostranných projektov  14. marec 2008
Prierezový program   31. marec 2008

Ing. Mária Lorková

MsÚ, odbor strategického plánovania 

a regionálneho rozvoja
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„Zaoberáme sa komplexným spracovaním rep-
kového semena na dva produkty, prvým je mety-
lester repkového oleja (známy ako bionafta). Tým 
druhým je jedlý olej využívaný v potravinárstve. 
Okrem spracovania sa naša spoločnosť venuje 
aj ďalšej náväznej činnosti a tou je prevádzkova-
nie troch čerpacích staníc na pohonné hmoty. 
Prvú sme vybudovali v roku 1998 vo Veľkej Lom-
nici pod Tatrami, o rok neskôr pribudla stanica 
v Krompachoch a v roku 2006 sme doplnili ich 
počet o druhú čerpaciu stanicu v Lomnici,“ uvie-
dol riaditeľ spoločnosti Ing. Tibor Husár. Svoje skú-
senosti z poľnohospodárstva využil pred 15-timi 

rokmi na presadenie myšlienky spracovania repky 
na strednom Spiši. „Chcel som ostať verný poľno-
hospodárstvu, preto sme vytvorili spoločnosť so 
zámerom využitia repky na výrobu ekologických 
palív. V tom čase neexistovala v danej oblasti pat-
ričná legislatíva, tú sme v podstate pomáhali tvoriť 
my. Dnes nám legislatívny rámec vytvára Európ-
ska únia. Neskôr sme zistili, že je vhodné doplniť 
náš výrobný program a začali sme vyrábať jedlý 
olej. Od ekologického paliva sme nemali ďaleko 
ani k čerpacím staniciam,“ spomína na začiatky 
BIO-plus-u T. Husár. Dnes firma dosiahla takmer 
ideálny stav. Všetko, čo vyprodukujú aj predajú. 
Za všetko hovorí príklad - repku olejnú zo Spišského 
Hrušova nájdeme v motorovej nafte na čerpacích sta-
niciach, kde dosahuje hranicu 5 percentného po-
dielu. Aj ich jedlý olej nesie slovenskú značku kvality. 
Víziou spoločnosti však nie je ďalšie rozširovanie, ale 
skvalitňovanie výroby a služieb. „Ďalšie investície ne-
plánujeme, chceme sa zlepšovať v tom, čo máme. 
Spiš je podľa nás ideálnym miestom na pestova-
nie tejto technickej plodiny. V susedných okresoch 
Poprad a Kežmarok ju však pestujú poľnohospo-

dári na väčšej výmere. V okrese Spišská Nová Ves 
sa pri útlme poľnohospodárstva častokrát poľno-
hospodári uchýlili k jednoduchšiemu spôsobu, 
t. j., k zatrávneniu pôdy. Ďalším problémom je in-
tenzifikácia poľnohospodárstva, kým v susedných 
štátoch Slovenska, napr. v Českej republike, dosa-
hujú pri repke olejnej úrodu 3,5 tony na hektár, my 
sme na dvoch tonách z hektára. Genetický základ 
repky olejnej umožňuje úrodu do siedmych ton,“ 
približuje problematiku T. Husár. Nepozerá na alter-
natívne energetické zdroje idealisticky, vie, že na ich 
dopad na životné prostredie existujú rozličné názory. 
„Repka olejná dokáže, laicky povedané, čistiť za-
morenú pôdu stredného Spiša a pritom neucho-
váva škodlivé látky v semenách. Takisto sa nikto 
nemusí báť, že sa naše zemiačniská zmenia na 
polia repky olejnej, osev je možný maximálne na 
dvanástich percentách ornej pôdy. Naša spoloč-
nosť sa už pätnásť rokov zaoberá alternatívnym 
prístupom k energetickým zdrojom a snaží sa 
nachádzať nové riešenia pre poľnohospodárov. 
Ekologické riešenia nám v tom pomáhajú. Sme tu 
preto, aby sme zachovali krajinu pre nás a pre naše 
deti,“ hovorí na záver riaditeľ spoločnosti BIO-plus, 
s. r. o., Ing. Tibor Husár.
Repka olejná (lat. Brassica napus napus) je ozimná 
kultúrna plodina pestovaná pre svoje olejnaté se-
mená využívané najmä na výrobu olejov. Repka sa 
pestuje v dvoch formách - ako ozimná a jarná, pri-
čom v našich podmienkach sa takmer 100 % pestuje 
ozimná forma.

Ako vzniká olej z repky?
Lisovaním za studena a následnou esterifikáciou (za 
pomoci katalyzátora) vzniká metylester využiteľný pri 
výrobe palív. K jedlému oleju dospejeme taktiež li-
sovaním a následnou fyzikálnou rafináciou, čím sa 
olej zbavuje pachov a škodlivých látok. Pri výrobe 
vznikajú ako druhotné produkty glycerol (určený pre 
farmaceutický priemysel) a repkový šrot (určený pre 
výrobu krmív).

vb

foto: archív

ZACHOVAJME KRAJINU 
PRE NAŠE DETI
Ako slnko žiariace lány… Pohľad na repku olejnú si pamätá každý z nás, málokto už po-

zná využitie tejto technickej plodiny. Ale aj v okrese Spišská Nová Ves nájdeme odbor-

níkov na túto plodinu. Už pätnásť rokov rozvíja technológiu jej spracovania a využitie 

spoločnosť BIO-plus, s. r. o., so sídlom v Spišskom Hrušove.
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O naše mesto prejavila záujem maďarská televízna 
stanica MTV 1, ktorú zaujal stánok nášho mesta a re-
giónu na výstave v Budapešti. Rozhodli sa preto nav-
štíviť Spišskú Novú Ves a predstaviť ju aj maďarským 
televíznym divákom. Od 12. do 16. novembra nato-
čili postupne zaujímavé exteriéry a interiéry budov 
v meste, pamiatky i ZOO, vybrali sa do okolia mesta 
i Slovenského raja. 
Reláciu Főtér z 25. 11. 2007 si môžete pozrieť na 
http://www.mtv.hu/videotar/?id=13387.

Účasť zástupcov mesta na medzinárodných výsta-
vách cestovného ruchu sa tak ukázala ako veľmi 
účinný a efektívny prostriedok propagácie nášho 
mesta. Určite nie je náhoda, že počet turistov v na-
šom meste vzrástol oproti minulému roku o tretinu. 
Zaujímavý je aj fakt, ku ktorému dospelo naše Tu-
ristické informačné centrum - tento rok prichá-
dzalo najviac návštevníkov do nášho mesta práve 
od nášho južného suseda. 

LucK

V novembri ste mohli v našom meste a blízkom okolí zhliadnuť televízny štáb, ktorý tu na-
táčal dokument nielen o Spišskej Novej Vsi, ale aj o celom spišskom regióne.

PROPAGÁCIA NA VÝSTAVÁCH 
CESTOVNÉHO RUCHU PRINÁŠA VÝSLEDKY

V tomto roku občianske združenie SZOPK - ZO pri Múzeu Spiša 
s finančnou podporou Ministerstva školstva SR a kofinancovaním 
mesta SNV realizovalo ENVIROPROJEKT 2007. Odovzdaním 
učebnej pomôcky „Vzorkovnica skamenelín a manuál k ich pou-
žívaniu na CD“ pre predmet environmentálna výchova a geológia na 
ZŠ v okrese SNV a jej uvedením do praxe 27. novembra na okresnom 
seminári pre pedagógov na ZŠ Ul. Ing. Kožucha, bol projekt úspešne 
zrealizovaný. Súčasťou projektu sú aj sprievodné akcie - terénne ex-
kurzie pre pedagógov, tvorivé dielne a výstava „Stratený svet - Ži-
vot zakliaty v kameni“, ktorá bude do 14. decembra na ZŠ Ing. 
Kožucha. Realizátori projektu úprimne ďakujú za pomoc všetkým zú-
častneným!

Ing. Zuzana Krempaská

autor a odborný garant projektu

ENVIROPROJEKT 2007 ÚSPEŠNE UVEDENÝ NA ŠKOLY

Betlehem je neodmysliteľnou súčasťou 
vianočných sviatkov. 
I v našom meste sa už stalo tradíciou, že počas 
Vianoc sa na námestí objaví betlehem, ktorý 
nám pripomína podstatu týchto krásnych sviat-
kov. Tento rok však bude iný. 
Postavy Márie, Jozefa, anjelov, či troch mudr-
cov z východu, ktorí prídu ku krutému kráľovi 
Herodesovi hľadať kráľa kráľov, pred našimi 

očami doslova ožijú. Kým po minulé roky bol 
betlehem „statický“, tento rok sa postavy budú 
hýbať, rozprávať, ba dokonca i spievať. 
Príďte sa 25. decembra 2007 k Levočskej 
bráne pozrieť na živý „dynamický“ betlehem 
v podaní stredoškolákov nášho mesta, ktorí vy-
rozprávajú a zaspievajú príbeh „Keď tá jasná 
hviezda...“ 

LucK

TOHOROČNÝ BETLEHEM OŽIJE Mesto Spišská Nová Ves
Vás pozýva na vianočné predstavenie

Keď tá jasná hviezda...
Scenár a réžia: Peter Karpinský

Scénografia: Jaroslav Čech

Predstavenie o narodení Ježiška,
o pastieroch a troch mudrcoch,
ktorých do Betlehemu priviedla

vianočná hviezda
sa uskutoční 

25. decembra 2007
v priestore

Levočskej brány (Provinčný dom).

Vystúpenia sa začínajú:
o 12.00, 14.00, 15.00, 16.00, 

17.00, 18.00 hod.

Organizátori za pomoc ďakujú:
pani Anne Paločkovej,

Múzeu Spiša v Spišskej Novej Vsi,
Farnosti Rímskokatolíckej cirkvi v Spišskej Novej Vsi,
Farnosti Gréckokatolíckej cirkvi v Spišskej Novej Vsi,

Cirkevnému zboru Evanjelickej cirkvi a. v. v Spišskej Novej Vsi.

Na javisku nášho divadla sa rozbehla 
IMPROLIGA. Za vyše dvadsať rokov svojho 
fungovania na Slovensku sa stala fenomé-
nom, ktorý podchytáva divadelno-improvi-
začné schopnosti často neprofesionálnych 
hercov, dokonca laikov. 
V Spišskej Novej Vsi sa po prvýkrát uskutočnila 
23. novembra. Všetci, ktorí majú chuť na javisku 
vystrájať, improvizovať, jednoducho ukázať, čo je 
v nich, majú odteraz možnosť sa realizovať. Or-
ganizátori majú v úmysle založiť tradíciu cyklicky 
opakovaných improlíg, ktoré ponúknu trochu inú 
formu divadelného zážitku. Jednotlivé akcie budú 
načasované k udalostiam, ktoré poskytnú tema-
tiku večera: otváracia – nultá 07, Valentín 08, 
1. máj 08, prázdniny 08, jeseň 08, Mikuláš 08...).
Princíp podujatia spočíva v úzkom prepojení hľa-

diska a javiska. Súťažiace družstvo z hľadiska si 
z klobúka vyžrebuje tému a dostane tri minúty na 
prípravu divadelnej scénky so zápletkou, pointou 
a vyvrcholením. Nad umeleckou úrovňou bdie po-
rota zložená z umelecky činných ľudí. Diváci sa do 
diania môžu zapojiť anketovými lístkami, môžu tiež 
navrhnúť témy na najbližšiu improligu a hlasovať 
za najlepší herecký výkon večera „Spišský NAJ“. 
Celoročný víťaz dostane ponuku účinkovať v insce-
nácii Spišského divadla.
Popri divadelnej forme dostane priestor aj výtvarné 
a hudobné umenie. O výzdobu priestorov sa po-
stará sochár Pavol Sova a hudbou spestrí levočská 
jazzrocková formácia Komín. Organizátor, Michal 

Legíň, k podujatiu uviedol: „Z našich skúseností 
z improlíg v iných slovenských mestách vieme, 
že podobné akcie zároveň vychovávajú budú-
cich profesionálnych divadelníkov a v neposled-
nom rade i samotných divákov. Zvyšujú záujem 
o divadelné dianie v meste. Fakt, že Improliga ako 
udalosť prežila od dôb normalizácie dodnes, zaru-
čuje jej návštevnosť i v Spišskej Novej Vsi. Víťazné 
domáce družstvo pôjde hosťovať do niektorých 
miest, v ktorých Improliga už prebieha. Podporíme 
tak kultúrnu mobilitu mládeže. Osloviť chceme 
predovšetkým stredoškolákov, ktorých kreatívne 
schopnosti bývajú naozaj ohromujúce. Podujatie 
poskytuje možnosť konfrontácie študentov z rôz-
nych škôl, nielen v Spišskej Novej Vsi.“ Najbližšia 
Improliga sa uskutoční 15. februára 2008.

AJ

KONEČNE NIEČO PRE TÝCH, KTORÍ SA RADI PREDVÁDZAJÚ
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SPRAVODAJSTVO

V dňoch 12. - 14. októbra 2007 navštívili uči-
telia SPŠ partnerské mesto Havlíčkův Brod 
v Českej republike. Cieľom návštevy bolo 
nadviazať spoluprácu so Strednou priemy-
selnou školou stavebnou.
Na návštevu nás pozvalo vedenie spo-
mínanej školy nielen pri príležitosti Dňa 
otvorených dverí, ale aj  Dňa staviteľstva a ar-
chitektúry. Počas stretnutia boli dohodnuté 
výmenné návštevy žiakov a učiteľov z oboch 
miest. V máji absolvujú naši študenti náv-
števu, počas ktorej budú spolu s českými 
žiakmi pomáhať pri opravách historických 

objektov mesta. Zvlášť túto aktivitu privítala 
aj starostka Havlíčkovho Brodu, Ing. Jana 
Fischerová, CSc., ktorá nás osobne priví-
tala. Žiaci havlíčskobrodskej školy absolvujú 
v septembri 2008 na našej pôde geodetickú 
prax, nakoľko má naša škola modernejšie 
prístrojové vybavenie.
Okrem odborných stretnutí sa vzájomná 
spolupráca bude vyvíjať aj pri organizovaní 
jazykových zájazdov do anglicky alebo ne-
mecky hovoriacich krajín.

Ing. Gabriela Pramuková

zástupkyňa školy

NOVÉ PARTNERSTVO

Dlhoročnú tradíciu medzi školami má 
súťaž v oblasti športu - ŠKOLA ROKA. 
Do tejto súťaže sa pravidelne zapája 
aj ZŠ Hutnícka, ktorá v školskom roku 
2006/2007 dosiahla mimoriadny 
úspech nielen na úrovni okresu či kraja, 
ale aj v celoslovenskom meradle.
Vďaka účasti žiakov školy vo všetkých 
súťažiach organizovaných SAŠŠ, ako 
aj dosiahnutým úspechom v jednotli-
vých športoch, obsadila ZŠ Hutnícka 
1. miesto v okrese, 1. miesto v kraji 
a v rámci škôl celého Slovenska nad 
300 žiakov sa umiestnila na 5. mieste. 
12. 10. 2007 v Hornej Ždani sa konalo 
vyhlásenie výsledkov, na ktorom Mgr. Mi-
lan Hnát prevzal z rúk predsedu SAŠŠ An-
tona Javorku ocenenie. 
K tomuto umiestneniu prispeli predo-
všetkým nasledovné umiestnenia školy:
•basketbal žiakov – 1. miesto okres, 

1. miesto kraj, 3. miesto Slovensko;
•basketbal žiakov 5. – 6. roč. – 1. mie-

sto okres, 1. miesto kraj, 1. miesto 
Slovensko;

•volejbal žiačok – 1. miesto okres, 
1. miesto kraj, 3. miesto Slovensko;

•vybíjaná žiačok – 1. miesto okres, 
1. miesto kraj, 2. miesto Slovensko;

•hádzaná žiakov – 1. miesto okres, 
5. miesto kraj;

•stolný tenis žiačok – 1. miesto okres, 
5. miesto kraj;

•streľba žiačok – 2. miesto okres;
•atletika žiakov – 3. miesto okres.
Úspechy svedčia o tom, že žiakom ne-
chýba snaživosť, obetavosť, chuť špor-
tovať a reprezentovať školu, okres i kraj. 
Patrí im poďakovanie, ako aj učiteľom te-
lesnej výchovy a športovej prípravy, ktorí 
ich na spomínané súťaže pripravujú. 
Ostáva dúfať, že tento úspech nie je po-
sledný a že športovcom, ktorí sa na sú-
ťažiach zúčastňujú, ostanú nielen pekné 
zážitky, ale aj láska k športu.

Mgr. Milan Hnát

ZÁKLADNÁ ŠKOLA HUTNÍCKA 
SA STALA ŠKOLOU ROKA

K DESAŤROČNICI PODUJATIE PRE OBYVATEĽOV MESTA 
- SILVESTER S EMBRACOM
Jesennú náladu meníme na vianočnú. Myslíme na 
darčeky a chvíle v kruhu rodiny, aby sme sa v sa-
mom závere mesiaca otvorili okoliu a spolu s ním 
oslávili príchod Nového roka. Posledný deň v ka-
lendári bude určite o jeden dôvod viac, prečo prísť 
do centra mesta. Silvester totiž môžete osláviť spolu 
s Embracom. 
Najväčší zamestnávateľ na Spiši v spolupráci s Mes-
tom Spišská Nová Ves pripravil na tento deň bo-
hatý kultúrny program. Dôvod? V decembri 2007 si 
Embraco pripomína 10. výročie pôsobenia u nás. 
No a prečo okrúhle výročie neosláviť práve s celým 
mestom a regiónom?!
Generálny riaditeľ Embraco Slovakia Carlos Xavier: 
„Stali sme sa pevnou súčasťou Spiša. Embraco 
ako svetový líder vo výrobe kompresorov ani na 
chvíľu neľutuje, že svoj najväčší európsky závod 
vybudoval práve tu, v Spišskej Novej Vsi. Som hrdý 

na to, čo náš takmer dva a pol tisícový kolektív 
zamestnancov dosiahol. Verím, že Silvester prídu 
s nami osláviť všetci obyvatelia mesta.“

Embraco Slovakia koncoročným podujatím nadviaže 
na svoje početné verejno-prospešné aktivity, ako 
napr. podpora Nemocnice s poliklinikou v Spišskej 
Novej Vsi - jej detského lôžkového oddelenia, nákup 
prístroja na umelú ventiláciu pľúc alebo pomoc tunaj-
šiemu Regionálnemu úradu verejného zdravotníc-
tva. Nezištnosť Embraca poznajú aj školy a škôlky, 
materské centrá. Dalo vybudovať ihrisko, prispelo 
počítačmi a ďalším vybavením, podporilo talenty na-
príklad na zimnej žiackej olympiáde Kalokagatia, či 
na hudobnom festivale Musica Nobilis. Slovenský 
závod Embraco doposiaľ venoval na aktivity smeru-
júce k zlepšeniu starostlivosti o zdravie a život oby-
vateľov nášho mesta sumu takmer tri milióny korún.

Katarína Držíková

oddelenie komunikácie a spoločenskej 

zodpovednosti, Embraco Slovakia, s. r. o.

Gen. riaditeľ C. Xavier a manažérka riadenia ľudí Pavla 
Mončeková (vzadu) pri odovzdávaní zbierky od zamest-
nancov Embraca pre detské oddelenie NsP v SNV.

FINANCOVANIE MILIÓNOVÝCH PRÍSTROJOV 
PRE NEMOCNICU VYRIEŠIA ZBIERKOU

S cieľom nájsť finančnú podporu pre 
Nemocnicu s poliklinikou (NsP) v Spiš-
skej Novej Vsi iniciovali Mária Mikola-
jová, Marián Bubeník a Miloslav Bdžoch 
v druhej polovici novembra so zástup-
cami nemocnice Jozefom Naščákom, 
Štefanom Zeleným a Štefanom Kötele-
šom pracovné stretnutie. Hlavnou témou 
diskusie bola potreba kúpy nových za-
riadení za vyše 2,5 milióna korún, ktoré 
sú pre záchranu ľudských životov a pri 
operačných zákrokoch nevyhnutné. Zú-
častnení vyjadrili vôľu pomôcť pri organi-
zovaní zbierky na potrebné prístroje. 
Spišskonovoveská nemocnica potre-
buje doplniť zdravotnícke vybavenie 
najmä o servoventilátor, ktorý je určený 

na umelú ventiláciu pľúc a novú laparo-
skopickú vežu, čo je sústava prístrojov 
umožňujúca operácie v brušnej dutine 
bez nutnosti jej otvorenia špeciálnou 
technikou. „Existujúca veža má už 
12 rokov a je výrazne amortizovaná, 
čiže poruchová. Pomocou tejto mo-
dernej techniky vykonávame ročne pri-
bližne 300 operácií a dožaduje sa jej 
stále viac pacientov, pretože skracuje 
dobu pobytu v nemocnici, spôsobuje 
minimálne pooperačné bolesti a má 
veľmi dobrý kozmetický efekt,“ vysvet-
lil primár oddelenia všeobecnej a úrazo-
vej chirurgie v NsP Spišská Nová Ves 
Štefan Köteleš. 

va

Koliba Biely potok – Podlesok december 2007
Decembrovú vianočnú atmosféru neoddeliteľne dopĺňajú na Spiši zabíjačky. 
Pozývame vás na kvalitné výrobky domácej zabíjačky so všetkým, čo k tomu patrí.

ZABÍJAČKOVÉ HODY,
ktoré budú v dňoch 
14. - 15. 12. 2007 (piatok, sobota)
Zabíjačkové hody od večera do rána
 v cene 450,- Sk/osoba, pričom v cene je: 
aperitív, studenina, ovarová polievka, jaternica, 
klobása, tlačenka, koleno, paprikový lalok, oškvarky, prílohy 
a k tomu všetkému ešte ľudová hudba! Vhodné aj na firemné koncoročné akcie.

POZOR: Silvester na Kolibe ešte v predaji – cena 990,- Sk/osoba. 
Objednajte si stôl na príslušný deň, telefonujte 
na čísla: 0903 633 778, prípadne v CK Inatour – Letná 42, 
Spišská Nová Ves, tel. 0903 653 778 alebo 053/442 87 51.
DOBRÚ CHUŤ!!! www.bielypotok.sk
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Medzi najznámejšie spišské výrobky ur-
čite patrí kvalitná múka, cestoviny, ktoré sa 
kvalitou a chuťou rovnajú talianskym, a tra-
dičný spišský zemiakový chlieb. Už našim 
dedom prinášal na stôl túto každodennú 
poživeň Mlynsko-pekárenský a cestovinár-
sky kombinát, ktorý začiatkom júla zmenil 
obchodný názov na MPC CESSI, a. s. 

Nové meno 
Nový obchodný názov nie je pre domácich, 
ani „cezpoľných“ zákazníkov úplnou novinkou. 
„V prvom rade sme využili skratku pôvod-
ného dlhého názvu, s ktorým sme mali prob-
lémy v administratíve, teda MPC. Druhou 
časťou názvu demonštrujeme, že sme ta-
kisto výrobcami obľúbených cestovín Cessi. 
Jednoducho sme sa snažili spojiť tradíciu, 
ktorú predstavuje spišskonovoveský mlyn 
a pekáreň s produktovou značkou kvalit-
ných cestovín,“ vysvetlila generálna riaditeľka 
MPC CESSI, a. s., Ing. Mária Mikolajová. Záro-
veň zdôraznila, že zmenou obchodného názvu 
sa pre spotrebiteľov nič nemení, ani neoklieš-

ťuje sortiment spoločnosti, práve naopak. „Tak 
ako v minulosti, aj v budúcnosti plánujeme 
jeho rozširovanie a skvalitňovanie,“ dodala 
M. Mikolajová.

Kvalitu deklarujú zákazníci 
Jej slová potvrdzujú neustále investície do 
nových technológií, ktoré sa rátajú už v stov-
kách miliónov korún. Medzi ne patria najmo-
dernejšie linky na vysokotepelné spracovanie 
cestovín, výmena mlyna, či strojno-technolo-
gického zariadenia v pekárni. „Našou priori-
tou je predávať kvalitu a zároveň sa vyrovnať 
svetovým producentom, čo bez investícií do 
modernizácie nie je možné. O tom, že svoju 
prácu robíme poctivo, svedčí medzinárodná 
klientela, ktorá naše produkty vyhľadáva. Na-
príklad spoločnosť Nestlé nás už niekoľko 
rokov hodnotí ako najlepšieho dodávateľa,“ 
uviedla generálna riaditeľka MPC CESSI, a. s. 
Čo sa týka budúcoročných plánov v tejto oblasti 
M. Mikolajová prezradila, že výrobná spo-
ločnosť chystá obohatenie o populárne far-
falle, ktoré poznáme ako cestovinové motýliky 

a skompletizovanie linky na jemné pečivo s cie-
ľom rozšíriť aj tento sortiment. Bežnou praxou 
v MPC CESSI, a. s., je kontrola kvality prostred-
níctvom zavedeného systému manažérstva kva-
lity ISO 9001:2000. V tomto roku sa výrobná 

spoločnosť podrobila jeho recertifi-
kácii s kladným výsledkom. Udr-

žanie vysokých štandardov 
kvality sledujú aj veľkood-
beratelia prostredníctvom 
pravidelných auditov.

Napriek dobre plánovaným 
krokom nemôžu „empécéč-

kari“ odhadnúť vývin trhu na sto 
percent. „Na začiatku roka, keď sme na-

stavovali ceny výrobkov, nikto netušil, že sa 
oproti roku 2006 dvihne dvojnásobne cena 
pšenice,“ uvažuje M. Mikolajová.

Darček pre Novovešťanov!
Úspechy na zahraničnom pekárenskom a ces-
tovinárskom trhu sú pre MPC CESSI najlepšou 
vizitkou vysokokvalitných výrobkov. Spišskono-
voveská spoločnosť však nezabúda ani na svo-
jich domácich zákazníkov, pre ktorých pracuje 
už od skorých ranných hodín, aby im priniesla 
na stôl čerstvý chlieb, osladila život chutným 
jemným pečivom, či preniesla chuť talianskych 
cestovín na spišský obedňajší stôl. „A práve No-
vovešťanov, keďže sú nám najbližší, chceme 
na Vianoce obdarovať, a preto sme pre nich 
pripravili špeciálnu akciu. V rámci nej si budú 
môcť za symbolickú korunu a kupón z de-
cembrového vydania mestského mesač-
níka Ičko vyzdvihnúť typické vianočné jedlo 
– bobaľky – v predajniach MPC CESSI, a. s. 
Týmto sa im chceme poďakovať za ich desať-
ročia trvajúcu dôveru v našu prácu a zároveň 
popriať šťastné sviatky v kruhu rodiny, do no-
vého roka najmä zdravie a aby sa nám spolu 
darilo,“ uviedla M. Mikolajová. 

va, foto: archív

NAJLEPŠOU VIZITKOU MPC CESSI 
SÚ SPOKOJNÍ ZÁKAZNÍCI
Bobaľky pre všetkých Novovešťanov!

KATALÓG AKTIVÍT VOĽNÉHO ČASU
REPREZENTAČNÁ PUBLIKÁCIA pre Vás a Vašich priateľov,
príbuzných v zahraničí, obchodných partnerov, klientov, zamestnancov

• štyri regióny: ORAVA - LIPTOV - TATRY - SPIŠ  = 350 miest a obcí prehľadne usporiadaných podľa abecedy - obrazne aj 
slovne s kontaktmi. Sú to regióny Tatier, kde navzájom harmonizujú = úžasná príroda, kultúrne a historické pamiatky, ľudová 
architektúra, folklór a tradície, šport a relax.
•18 aktivít, ako si spestriť pobyt a voľný čas na Slovensku = každá aktivita na 2 stranách - obrazne aj slovne, v 8 jazykových 
mutáciách, plnofarebná, pútavé obrázky, 160 strán, kvalita, formát A4, mapa A3.

FIRMY - ŠKOLY - UBYTOVACIE ZARIADENIA - CESTOVNÉ KANCELÁRIE - PRACUJÚCI V ZAHRANIČÍ

Využite publikáciu ako vianočný darček a prezent pre svojich obchodných partnerov doma i v zahraničí, pre svojich klientov, pre svojich 
spolupracovníkov, družobné školy, zahraničné delegácie, učiteľov, rodičov • doplňte vlastným LOGOM (samolepkou), PROSPEK-
TAMI, GRATULÁCIOU, POZDRAVOM

Bližšie informácie: 
mob.: 0904 112 924 • e-mail: majerikova@neoagency.sk, web: www.neoagency.sk - v ponuke *KATALÓG AKTIVÍT*
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ZÁBAVA

Iba Obtočili

Cez

Raj Predložka

Krík

Batoh
Vodca, šéf

Omotal Hodnota

Veselosť

Primát
Naparoval

Ni Kropia

Nadonášaj
Odlišná

Mal v úcte Zloženka
Odieraj Nevstávaj

Predložka

Dolujú

Zavládlo ticho, všade biely sneh, 
konečne pokoj, nebo plné hviezd.  

V tento čas sviatočný, keď 
stromček sa ligoce,              

(TAJNIČKA)

Autor: 
František 
Cvengroš

Odpočí- 
vajú

Najcen-
nejšia 
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egypt. Boh 
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štvorka
Ihličnatý 
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Úžitkové 
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Pomôcky: 
Cantona, 

Talmi 

Náčrt,  
koncepcia

Starost-
livosť

Tým 
smerom

Staro-
germ. Boh

Popravca
Bývalý 
franc. 

futbalista
Česká 
rieka

Knokaut 
(skr.)

Nárazmi 
utlač

Maďar. 
trávnatá 

step
Stred 

tajničky

Druh 
papagája

Poplach na 
burze

Vajce po 
nemecky

Aktinídia 
čínska Iba (náreč.)

Ženské 
meno Žnite

Otec 
domácky

Európska 
ekono-
mická 

komisia

Spodok 
nádoby

Poštár po 
česky

Zn. kilo-
metra

Koniec 
tajničky

Nepravé 
zlato

Chorobná 
zúrivosť

Milí Novovešťania, aj v tomto čísle Vám prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s Vašou adresou posielajte najneskôr do 10. decembra na adresu 
redakcie s heslom „krížovka“. Meno výhercu uverejníme v januárovom Ičku. Správne znenie z minulého čísla: „Žime tak, aby sa v našom živote dobre cítili iní.“ Výher-
com minulomesačnej krížovky sa stáva Alžbeta Vechová, ktorá získava knižnú publikáciu o meste Spišská Nová Ves.

NEZABUDLI SME ANI NA NAŠE RATOLESTI!
Milé deti, aby ste sa počas zimných prázdnin nenudili, pripravili sme aj pre vás malý darček - omaľovánku.
Okrem toho si môžete zasúťažiť, ak nám akýkoľvek obrázok s témou Vianoc zašlete na adresu redakcie 
do 10. januára 2008. Nezabudnite pripísať svoje meno a vek. Na obálku uveďte heslo „Súťaž - Vianoce“. Na troch 
najšikovnejších malých umelcov čakajú pekné ceny! 
Mená víťazov nájdete vo februárovom čísle. redakcia

VIANOČNÉ VTIPY
Viete ako chodí Ježiško do panelákov? 
No predsa radiátorom.

Sranda musí byť, povedal Santa Claus a ne-
rozdal darčeky.

Škótska rodinka pri vianočnom stromčeku:
- Tak detičky, ak ste už darčeky videli, tak ich 
zabaľte, aby ste ich mali aj budúce Vianoce 
k dispozícii.

Policajt sa rozhodne, že si uloví vianočného 
kapra. Zobral náradie a začal sekať dieru do 
ľadu. Odrazu príde za ním jeden pán a kričí:
- Okamžite prestaňte sekať do toho ľadu!
- Akým právom mi to zakazujete?!
- Právom správcu zimného štadióna!

Janko sa na Vianoce pýta otca:
- Oco, vieš, ktorý vlak najviac mešká?
- Nie, synak.
- No, predsa ten, čo si mi sľúbil minulé Via-
noce.

Škótsky Mikuláš navštívi rodinu a prihovorí sa 
deťom:
- Tak, detičky, čo si odo mňa kúpite?
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Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje 
výberové konanie na pozíciu

REFERENT PROJEKTOVÉHO TÍMU

Kvalifikačné predpoklady:
ukončené vysokoškolské vzdelanie  
II. stupňa, 
minimálne 3-ročná prax v projektovom tíme, 
skúsenosti s prípravou a implementáciou  
projektov v rámci podporných programov 
EÚ a iných zdrojov,
plynulá znalosť anglického jazyka. 

Doplňujúce požiadavky:
znalosť problematiky regionálneho rozvoja,  
flexibilita, samostatnosť, dynamickosť, 
komunikatívnosť, spoľahlivosť, precíznosť, 
organizačné schopnosti, pracovitosť,  
zodpovednosť,
vodičský preukaz skupiny B, 
znalosť ďalšieho jazyka výhodou, 
iné dosiahnuté vzdelanie výhodou. 

Požadované dokumenty:
žiadosť a štruktúrovaný životopis, diplom, 
certifikáty, osvedčenia o ďalšom vzdelávaní, 
odpis z registra trestov - nie starší ako 
3 mesiace.

Pozývať budeme len vybraných uchádzačov. 
Zaslaním svojho životopisu dávate súhlas so 
spracovaním osobných údajov podľa zákona 
č. 428/2002 Z. z.

Prihlášky s dokladmi treba doručiť do 
13. decembra 2007 na adresu: Radnica, 
kancelária primátora, Radničné nám. 7,  

052 01 Spišská Nová Ves v obálke 
označenej heslom:

„Výberové konanie na funkciu referenta 
projektového tímu“

Termín, miesto a spôsob výberového konania 
oznámi vyhlasovateľ prihláseným uchádzačom 
najmenej 5 dní pred jeho konaním.

Spišská Nová Ves, 1. 12. 2007  
Mgr. Ján Volný, primátor mesta

Stredná priemyselná škola strojnícka, 
Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves 

príjme od 1. 1. 2008

učiteľa 
elektrotechnických 

predmetov
Ďalšie informácie budú poskytnuté 

na riaditeľstve školy, tel. č. 053/446 62 49.

Akreditované testovacie centrum systému ECDL pri Strednej priemyselnej škole strojníckej
ponúka od januára 2008 širokej verejnosti a organizáciám možnosť vykonania testov a získania

certifikátu ECDL - European Computer Driving Licence
Tzv. Európsky vodičský preukaz na počítač je medzinárodne rešpektovaný a má časovo neobmedzenú 

platnosť. V prípade záujmu je možné absolvovať aj prípravné kurzy na jednotlivé moduly testovania. 
Organizované  budú v školskom Centre informačných technológií.

Ďalšie informácie: www.ecdl.sk a cit.strojsnv.sk • Kontakt: SPŠ strojnícka, Hviezdoslavova 6, 
052 01  Spišská Nová Ves, tel. č.: 053/446 63 08, e-mail: cit@strojsnv.sk

POPIS OBCHÁDZOK AUTOBUSOV MHD A PRÍMESTSKÝCH 
LINIEK POČAS VIANOČNÉHO TRHU 2007 

(kompletná uzávierka 7. 12. od 5.00 do 9. 12. do 20.00 hod.)
Všetky spoje MHD, okrem spojov č. 3, 51, 13, 17, 19, 45, 25, 33, 35, 37, 39/linky č. 3 
i spoje linky Sp. N. Ves - Teplička v smere AS - sídl. Východ budú v čase uzávierky premávať po trati: 
AS - Štefánikovo námestie -  Elektrárenská -  Rázusova -  Hanulova... 
spoje č. 3, 51, 13, 17, 19, 45, 25, 33, 35, 37, 39 linky č. 3 a spoje linky č. 6 budú premávať 
po trati: 
AS - Štefánikovo nám. - Elektrárenská - Rázusova - Za Hornádom - SPTŠ... 
Všetky spoje MHD i prímestské spoje, ktoré premávajú po trati: 
Štefánikovo námestie - Školská, Štefánikovo námestie - Elektrárenská... a opačne, budú 
premávať bez zmeny. 

Všetky spoje MHD v smere sídl. Východ - AS i spoje linky Teplička - Sp. N. Ves budú v čase 
uzávierky premávať po trati: ...sídl. Východ - Slovenská - Hviezdoslavova - Školská - Štef. 
námestie – AS - Jánskeho - NsP - sídl. Západ. 

Zrušené zastávky MHD: Náhradná zastávka MHD: 
Radnica (Galéria) Hanulova (pri MŠ) 
Radnica (Obuv) Hviezdoslavova (pri kotolni; nie DOS!)
sídl. Východ (obch. centrum)  Hanulova 36 (okrem MHD č. 6 
 a vybratých spojov MHD č. 3) 
sídl. Východ (smer do mesta) pri plote OA (sídl. Východ) 
Svätá Trojica  bez náhrady 

Zrušené zastávky prímestských liniek:  Náhradné zastávky prímestských liniek:
sídl. Východ (obch. centrum) Hanulova č. 36
sídl. Východ (smer do mesta) pri plote OA (sídl. Východ) 

Eurobus, SNV

STOMATOLOGICKÁ
 AMBULANCIA

Ul. Zdenka Nejedlého č. 2
Spišská Nová Ves

MUDr. Viera SLÚKOVÁ

Kontakt:
tel.: 053/429 72 44

mobil: 0915 543 736

Územný spolok SPIŠ Slovenského Červeného kríža, SNV, 
Mesto Spišská Nová Ves

P O Z V Á N K A 
Tak ako po minulé roky, aj v tomto roku 
územný spolok SČK “SPIŠ” organizuje 

vianočné posedenie pre osamelých 
a sociálne odkázaných ľudí. 

Pozývame všetkých, ktorým chýba teplo domova alebo sa cítia osamelí, 
aby prišli v pondelok 24. 12. 2007 v čase od 10.00 do 13.00 hod. na detskú polikliniku, 

kde sa bude podávať vianočná kapustnica pri vianočnom stromčeku. 

UPOZORŇUJEME 
PRISPIEVATEĽOV, 

ŽE UZÁVIERKA 
DO JANUÁROVÉHO 

ČÍSLA INFORMÁTORA 
JE UŽ 

10. DECEMBRA 2007.

1. SÚKROMNÁ LICENCOVANÁ 
PÔRODNÁ ASISTENTKA
V SP. NOVEJ VSI A OKOLÍ POSKYTUJE 
OD 1. 11. 2007 ZDRAVOTNÚ STAROSTLIVOSŤ

KONTAKT:
Bc. Anastázia Furmanová, pôr. asistentka
mob.: 0907 025 298, tel.: 053/443 45 62
e-mail: por.asist@gmail.com
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PONÚKAME JAZYKOVÉ KURZY                                 
ANGLICKÝ, NEMECKÝ, ŠPANIELSKY JAZYK, 
ĎALŠIE PODĽA VAŠICH POŽIADAVIEK,
SLOVENČINA PRE CUDZINCOV 

 VIANOČNÁ PONUKA
 27. 12. 2007 - 6. 1. 2008   
                       
 ANGLIČTINA                
 NATIVE SPEAKER

Začiatok zimných kurzov 7. 1. 2008, 
registrujte sa do 15. 12. 2007

Odborárov 12, 
052 01 Spišská Nová Ves
tel./fax: 053/442 19 80

mobil: 0914 269 376
e-mail: av1@stonline.sk

www.aveducation.sk

JEDINEČNE IBA U NÁS!!!

VÝUČBA 

JAPONČINY 

OD NOVÉHO ROKU!!!

vás pozýva na premiéru
dramatizácie básne Ezra Pounda

BALADA O DOBROM 
PRIATEĽOVI,

ktorá sa uskutoční

14. decembra 2007 o 16.00 hod.
v kine Mier. 

Vstupné: dobrovoľné

Združenie na pomoc ľuďom 
s mentálnym postihnutím,
Domov sociálnych služieb „Náš dom“
Chrapčiakova 13, Spišská Nová Ves

STRELECKÝ ODDIEL ŠKP SPIŠSKÁ NOVÁ VES
A KLUB SPIŠSKÝCH STRELCOV 

PROPOZÍCIE VEREJNEJ   

ŠTEFANSKEJ STRELECKEJ SÚŤAŽE 

Z KRÁTKYCH A DLHÝCH ZBRANÍ

Usporiadateľ: Strelecký oddiel, Športový klub polície 
 Sp. Nová Ves
Technické zabezpeč.:  Slovprezent, Krytá strelnica  
Riaditeľ súťaže: Mgr. Gustáv Krajči
Hlavný rozhodca:  Ing. Jozef Borz, rozhodca I. triedy 
Disciplíny: Pištoľ od ráže 7,62 mm 
 na vzdialenosť 25 metrov
 Malokalibrová puška 
 na vzdialenosť 50 metrov 
Kategórie:  Muži, ženy a mládež od 15 rokov
Doklady:  Občiansky preukaz 
Štartovné: 100,- Sk za každú disciplínu 
Hodnotenie: 3 nástrelné a 10 súťažných rán 
 v čase 15 minút.
 Prví traja v každej kategórii a disciplíne 
 obdržia vecné ceny a diplom.
 Podmienkou je účasť aspoň 5 strelcov 
 v kategórii. 
Zbrane a strelivo: Vlastné a možnosť zapožičania zbrane 
 a nákupu streliva.
Zdravotné zabezpečenie: usporiadateľ 
Informácie: Mgr. Gustáv Krajči 
 0905 978 052

Časový rozpis: 08.00  -  11.00 - prezentácia
 08.30  - otvorenie preteku a rozdelenie zmien
 08.45  - začiatok prípravy prvej zmeny

Usporiadateľ si vyhradzuje právo zmeny propozícií 
v opodstatnených prípadoch. Pretekári a činovníci budú 

o týchto zmenách včas upovedomení.

Upozornenie: Na strelišti je povinné používanie 
chráničov sluchu a doporučená ochrana zraku.

26. december 2007 
(streda)

                                 
Krytá strelnica v Spišskej Novej Vsi  

(Skladový areál na Radlinského 17) 

OZNAMY A INZERCIA
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SPOLOČNOSŤ EMBRACO SLOVAKIA, s. r. o.
A MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES VÁS POZ Ý VA JÚ SPOLOČNE OSLÁVIŤ 

SILVESTER s Embracom
od 2200 do 0200

Kubánska dievčenská kapela s medzinárodným obsadením.
Do SNV prichádza priamo z Havany zo svetoznámeho 
„CABARET TROPICANA” s repertoárom pesničiek 
pochádzajúcich z Kuby, Brazílie a Latinskej Ameriky. 

OMNI CON IRE

country rocková skupina, SNV
THE COLT

Výnimočná ohňová šou ohňových 
mužov a kaskadérov, ktorí svoje 
umenie prezentovali aj vo fi lmoch   
Vták ohnivák,  Traja mušketieri, Most, 
Dračie srdce 1 a 2, Peacemaker, Kull 
Dobyvateľ, Povstanie, Jánošík. 

WAGUS

MARTIN
KRAUSZ
fi nalista Superstar 2005

moderátor Rádio ZET Žilina 
Moderuje DALIBOR BÍRO

10. výročie lídra vo výrobe kompresorov Embraco Slovakia, s. r. o.
15. výročie vzniku Slovenskej republiky
740. výročie prvej písomnej zmienky o meste Spišská Nová Ves

na námestí
pred Spišským divadlom

POZVÁNKA
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FINÁLE EURÓPSKEHO POHÁRA JUNIOROVFINÁLE EURÓPSKEHO POHÁRA JUNIOROV
v rýchlokorčuľovaní na krátkej dráhev rýchlokorčuľovaní na krátkej dráhe

20. 12. 2007 - štvrtok
od 9.00 do 19.00 hod.

21. 12. 2007 - piatok
od 9.00 do 18.00 hod.

22. 12. 2007 - sobota
od 9.00 do 15.00 hod.Program:

Podujatie sa koná pod záštitou poslankyne Národnej rady SR LEY GREČKOVEJ.

20. - 22. decembra 2007 20. - 22. decembra 2007 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES, ZIMNÝ ŠTADIÓNSPIŠSKÁ NOVÁ VES, ZIMNÝ ŠTADIÓN

OZNAMY A INZERCIA
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Obvodná organizácia Únie žien Slovenska 
v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom, 

Spišským osvetovým strediskom,
Centrom voľného času ADAM 

a Domom Matice Slovenskej v Spišskej Novej Vsi

pozývajú 10. decembra 2007 o 17.30 hod. 
do Koncertnej siene Reduty v Spišskej Novej Vsi 

na predvianočné stretnutie rodín 

„ČARO VIANOC“
Organizátori pre Vás pripravili bohatý program:

prezentáciu ľudových tradícií, zvykoslovia, spevu a iných 
žánrov, výstavky domácej čokolády varenej podľa vlastných 

receptov jednotlivých organizácií ÚŽS, 
výstavy rôznych prác regionálnych autorov.

Privítame aj Mgr. Daniela Karpinského, držiteľa titulu 
Zlatý Amos 2006/2007 - najobľúbenejší učiteľ 

na Slovensku. Členky ZO ÚŽS zo Spišského Hrušova pre Vás 
prichystali PREKVAPENIE! 

Program je pripravovaný za pomoci finančného príspevku 
MESTA Spišská Nová Ves 

a sponzora VITEX ŠEFČÍK Harichovce. 

Vstupné je dobrovoľné. Tešíme sa na Vašu účasť!
Dr. Monika Nováčeková, predsedníčka OO ÚŽS

MÚZEUM SPIŠA MÚZEUM SPIŠA 
V SPIŠSKEJ NOVEJ VSIV SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
USPORIADA VÝSTAVUUSPORIADA VÝSTAVU

BETLEHEMYBETLEHEMY
1. 12. 2007 - 31. 12. 20071. 12. 2007 - 31. 12. 2007

VO VÝSTAVNÝCH  VO VÝSTAVNÝCH  
PRIESTOROCH PRIESTOROCH 
MÚZEA SPIŠAMÚZEA SPIŠA

PONDELOK - PIATOK:  PONDELOK - PIATOK:  
8.00 -16.308.00 -16.30

SOBOTA: SOBOTA: 
9.00 -13.009.00 -13.00

INFO:  053/442 37 57INFO:  053/442 37 57
WWW.MUZEUMSPISA.COMWWW.MUZEUMSPISA.COM

MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI 
- LETOHRÁDOK DARDANELY V MARKUŠOVCIACH

VIANOČNÝ KONCERT 2007
9. 12. 2007 O 18.00 HOD.
V LETOHRÁDKU DARDANELY 
V MARKUŠOVCIACH

Účinkujú: sólisti Štátneho divadla 
a Štátnej filharmónie v Košiciach

Program: vianočné piesne a árie 
európskych majstrov a tradičné 
slovenské vianočné spevy a koledy

Informácie: 053/449 82 12, 053/449 84 21

Nech radosť a šťastie vládne u vás doma, 
nech zďaleka obchádza vás nešťastie a smola.
Nech pohoda vládne za sviatočným stolom,
nech láska prevláda nad nemilým slovom.

• • • • • • •
Príjemné prežitie vianočných sviatkov 

a splnenie všetkých prianí 
v novom roku všetkým občanom mesta 

praje redakcia.

POZVÁNKY
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INZERCIA

slávnostné otvorenie v piatok o 16.00 hod.
folklórna skupina z Lendaku
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Elc
Zimná 68, Spišská Nová Ves (Dom Matice slovenskej)

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE EXAMINATIONS

Pozývame všetkých záujemcov na intenzívny

kurz anglického jazyka.
Zapísať sa môžete telefonicky na čísle 0903 601 582, alebo osobne

21. 12. 2007 od 15.00 do 17.00 hod. (Zimná 68, SNV)
Začiatok kurzu: január 2008.

Polointenzívny kurz pre začiatočníkov, kurz pre deti, firemné kurzy.

ZDRAVOTNÍCKE POTREBY NA MIERI
Novootvorená predajňa

Šafárikovo námestie č. 6 - bývalá predajňa kvetov,
sídl. Mier, Spišská Nová Ves

Ponúkame:
•zdravotné, protiplesňové ponožky,

•ortopedické pomôcky,
•tlakomery,

•prsné epitézy, podprsenky,
•kolostomické pomôcky,

•zdravotnú obuv,
•diabetické pomôcky,

•fit lopty a iné.

Otváracia doba: Po - Pia: 8.30 - 12.00, 13.00 - 16.30 hod.
Príďte a určite odídete spokojní.

Zuzana Belejová, tel.: 053/446 52 75.

Marián Schmidt

Zimný kurz spoločenských 
tancov pre dospelých

(manželské páry, slobodných pánov i dámy)

Obmedzený počet párov – individuálna výučba

v SPŠ strojníckej v piatok od 19.00 do 21.00 hod.

   Informácie aj zápis telefonicky na č. 0904 459 110.

KADERNÍCTVO
OGURČÁKOVÁ
Ul. E. M. Šoltésovej 7, 

Spišská Nová Ves

K
O
U

VÝNIMOČNÝ 
INDIVIDUÁLNY 
PRÍSTUP

T.: 0903 740 739, 053/441 10 76

INZERCIA
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PIŠSKÁ NOVÁ VESÁ VES

AKO SA V MINULOSTI U NÁS 
OSLAVOVALI VIANOCE

TRADÍCIE

Vianoce ako náboženské sviatky nadviazali na 
dávne slávnosti organizované pri príležitosti 
zimného slnovratu. Najviac tradícií sa sústre-
dilo na prvý deň Vianoc (24. 12.) - Štedrý deň 
(vília), keď sa vykonávali rôzne úkony, ktorými 
si rodina chcela zabezpečiť prosperitu, zdravie 
a šťastie do budúceho roka. 

Z vianočných tradícií na Spiši:
• Cez deň držala rodina prísny pôst. 
• Na štedrovečernom stole ležali dva 
celé chleby, pričom z jedného z nich 
sa jedlo, druhý bol na stole po-
čas celých sviatkov až do Nového 
roku.
• Pod obrus sa položila minca, 
aby boli v dome peniaze po celý 
rok. 
• Počas štedrej večere nesmel nik 
odísť od stola.
• Pôvodne sa vianočný stromček 
- malá jedlička (jezuleň), zavesil na 
hradu nad stolom. Zo stropu sa jezuleň 
presťahoval na lavicu do kúta za stôl, neskôr už 
i na zem, ak uprednostnili vysoký stromček. 
• K symbolom Vianoc, neporovnateľne starším 
ako jedlička, patril nevymlátený snop jačmeňa 
a ovsa, ktorý postavili do kúta za stôl. Keď jeho 
miesto zaujal jezuleň, dali niekoľko kláskov 
alebo zrno pod obrus, a iné plodiny, ktoré 
pestovali (napríklad zemiaky), dali priamo 
pod stromček, aby bola zabezpečená úroda 
v budúcom roku a na stole hojnosť.
• Zo štedrej večere si prvý bral gazda a z kaž-
dého jedla najprv odložil kúsok do hrnčeka 
s tzv. Ježiškovou vodou. Hrnček po polnoci za-
niesol do maštale a napojil z neho dobytok, aby 
i zvieratá vedeli, že sú Vianoce.
• Po kapustovej polievke s hríbami a mä-
som sa jedla strukovinová polievka - hra-
chová alebo šošovicová. 
• Ku koncu večere matka urobila dcéram prs-
tom omočeným v mede krížik na čelo, aby boli 
dobré a mládenci si ich obľúbili. 
• Nakoniec sa všetci pomodlili a obišli tri razy 
okolo stola, čím sa obradná časť večere skon-
čila. 
• Cestou do kostola si ľudia všímali ob-
lohu a podľa nej hádali, aký bude nasledu-
júci rok. Jasná obloha veštila prázdne stodoly, 
množstvo hviezd dávalo nádej na úspešný rok.
• Po polnoci nasledovala druhá časť ve-
čere, menej obradná, ale výdatnejšia. Jedli 
sa mäsové jedlá zo zabíjačky. Prvý sviatok via-
nočný bol chápaný ako začiatok novej etapy, 
považovalo sa za dôležité hneď na jej prahu 
urobiť všetko preto, aby ľudia v jej priebehu ne-
hladovali. 
• V tú noc sa postele neodostieľali, preto 
priniesli slamu, rozložili po zemi a prikryli kober-

cami, 
kde sa 
potom ulo-
žili „..žeby neležalo 
zboža“, t. j., aby prírodné živly 
nepováľali obilniny. 
• Na „Božie narodenie“ (25. 12.) - 1. svia-
tok vianočný, sa muselo svätiť. Okrem návštevy 
kostola sa nikde nechodilo a okrem nevyhnut-
nej opatery o domáce zvieratá sa nič ne-
smelo robiť, dokonca ani variť.
• Na Štefana (26. 12.) - 2. sviatok vianočný, 
všetko zo stola poodkladali, upratali izbu a vy-
niesli slamu. V tento deň začali chodiť na dedi-
nách betlehemci.

Typické vianočné jedlá, ktoré nesmeli 
chýbať na štedrovečernom stole:
• Lokši (bobaľky) - tenké pečivo z bieleho 
kysnutého cesta zaliaté horúcim slivkovým vý-
varom (dnes maslom a mliekom osladeným 
cukrom, medom).
• Múčne jedlá, koláče - pomerne často sa 
na štedrú večeru pripravovali cestoviny, napr. 
rezance s makom alebo pirohy. Pri príležitosti 
Vianoc sa piekli rozličné koláče, tzv. kuch 
alebo kucheň, calta, baba, šťedrák, či mrváň. 
Na celom území sa piekli aj rôzne záviny (ma-
kovník, syrovník, orechovník). 
• Vianočný koláč - tzv. kračun sa piekol vo 
forme nekysnutej placky a pridávali sa doň rôzne 
prísady (med, obilniny, strukoviny, cesnak, pe-
tržlenová vňať, svätená voda, či šípky). Kračun 
mal podľa ľudovej viery svojou prítomnosťou 

na vianočnom 
stole zabezpečiť ro-

dine v nasledujúcom roku každodenný chlieb. 
Kračun vo východoslovenských nárečiach 
označuje nielen vianočný chlieb, ale i samotný 
sviatok Vianoc. 
• Oblátky s medom a cesnakom - verilo 
sa, že majú zdravotno-preventívny účinok. 
Dodnes sú súčasťou štedrovečernej hostiny 
predovšetkým v katolíckych a evanjelických 
rodinách. 
• Vianočná polievka - pripravovaná z kyslej 
kapusty, strukovín (šošovice, fazule, hrachu), 
sušených húb, sušeného ovocia, ale varila sa 
aj kyslá obilninová polievka kyseľ. 
• Mäso zo zabíjačky - u evanjelického oby-
vateľstva bolo na štedrú večeru prípustné jesť 
mäso a mäsité pokrmy, preto sa pred Vianocami 
robila zabíjačka, z ktorej na štedrovečernom 
stole bývali klobásy, mäso a huspenina. U ka-
tolíckeho obyvateľstva sa jedla varená ryba. 
• Prípitok - súčasťou štedrovečernej hostiny 
boli vždy aj alkoholické nápoje, predovšetkým 
pálenka, hriate a víno, ktoré sa na znak slávnost-
nej chvíle ponúkali všetkým členom rodiny.

Spracované podľa:
• Stoličná, R.: Jedlá a nápoje našich predkov, 
1991, Bratislava,
• Michálek, J. a kol.: Ľud hornádskej doliny, 
1989, Košice. 
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VIANOČNÉ A SILVESTROVSKÉ RECEPTY

RECEPTY

Na štedrovečernom stole 
má svoje tradičné miesto kapustnica!

Slovenská kapustnica
Suroviny: 500 g kyslej kapusty, 200 g údenej klo-
básy, 30 g sušených húb, 100 g sušených sliviek, 
soľ, mleté čierne korenie, 3 strúčiky cesnaku, 
1 vajce, 130 g hrubej múky.
Postup: Kapustu zalejeme vodou, pridáme umyté 
posekané huby, slivky, cesnak, klobásu a varíme 
asi dve hodiny. Nakoniec pridáme strúhanie a do-
varíme. Klobásu vyberieme, nakrájame na kolieska, 
vložíme späť do polievky, dochutíme a podávame.
Strúhanie: z vajíčka a múky vypracujeme tuhé 
cesto, ktoré strúhame na slzičkovom strúhadle.

Alternatíva pre tých, ktorí nechcú kapra!

Pstruh na tokajskom víne
Suroviny: 4 pstruhy, 1 citrón, 750 ml tokajského 
vína, 1 bobkový list, tymián, rozmarín, pomleté 
klinčeky, muškátový kvet, soľ, šafran, 1/2 lyžičky 
škrobovej múčky, trocha sladkej smotany, 1 lyžica 
masla, kôpor.
Postup: Pstruhy očistíme, v chrbtovej časti nare-
žeme a pokvapkáme citrónovou šťavou. Vložíme 
ich do hrnca, zalejeme vínom a pridáme bylinky 
a koreniny. Na najmenšom ohni necháme v náleve 
20 minút. Ryby potom vyberieme, zakryjeme aloba-
lom a odložíme do tepla. Vývar prepasírujeme cez 
sitko, trochu povaríme, zahustíme škrobovou múč-
kou a zjemníme smotanou a maslom. Pstruhy serví-
rujeme poliate omáčkou a ozdobené kôprom.

Pre vegetariánov – zeleninové placky
Suroviny: 500 g cukety, 2 väčšie mrkvy, 2 vajcia, 
1 lyžica vegety, štipka mletého čierneho korenia, 
100 ml mlieka, 250 g hladkej múky, 1 hlávkový 
šalát, 100 g paradajok, olej na vyprážanie, štipka 
muškátového kvetu, 1 menšia cibuľa, 2 strúčiky 
cesnaku, soľ, majoránka, strúhanka.
Postup: Cuketu umyjeme a pokrájame (mladé 
plody môžeme použiť i so šupkou). Nastrúhame 
ju na hrubom strúhadle do väčšej misy a necháme 

chvíľu voľne odstáť, kým nepustí vodu a tú zlejeme. 
Mrkvu očistíme, umyjeme a nastrúhame najemno. 
Cibuľu olúpeme a nadrobno nasekáme. Olúpaný 
cesnak pretlačíme. Mrkvu, cibuľu a cesnak pridáme 
k nastrúhanej cukete spolu s vajíčkom, mliekom 
a hladkou múkou. Zmes ochutíme vegetou, soľou, 
muškátovým kvetom a štipkou čierneho korenia. 
Dobre premiešame. Z hustého cuketového cesta 
vytvoríme placky. Smažíme ich na rozpálenom oleji 
z každej strany asi 5 minút. Hotové placky rozlo-
žíme na papierový obrúsok, aby sme ich zbavili pre-
bytočného tuku. Cuketové placky podávame teplé 
a ozdobíme malými paradajkami a šalátom.

Vianoce sa nezaobídu bez vône medovníkov!

Medovníčky
Suroviny: 500 g hladkej múky, 200 g cukru (môže 
byť aj kryštálový), 125 g masla, 3 celé vajcia, 
80 g mletých orechov, 4 veľké lyžice medu, 
1 lyžička sódy bikarbóny, 1 lyžica kakaa + lyžička 
anízu, klinčeky, fenikel, badián, lyžička mletej ško-
rice.
Postup: Zo surovín si pripravíme cesto. Pomelieme 
na mlynčeku na kávu alebo potlčieme v mažiari – 
lyžičku anízu, klinčekov, fenikla, trošku badiánu, 
lyžičku mletej škorice. Všetko spolu zmiesime 
a v chlade necháme odpočívať minimálne 2 dni, ale 
môže byť aj dva týždne. Čím dlhšie, tým lepšie. Pe-
čieme vo vyhriatej rúre asi 10 minút. Vyberáme ešte 
mäkké, dáme na podložku vychladnúť. Môžeme 
ozdobiť klasickou bielkovou polevou, alebo pred 
pečením dáme na jednotlivé kúsky orech, lentilku 
alebo olúpanú mandľu.

K Silvestrovskej zábave patrí veľa dobrôt!

Orechové hviezdičky s polevou
Suroviny: 140 g krupicovej múky, 120 g hladkej 
múky, 100 g práškového cukru, vanilkový cukor, 
170 g masla, 3 žĺtky, 110 g vlašských orechov.
Ozdoba: 100 g vlašských orechov.
Poleva: 200 g práškového cukru, 2 bielky, pol ká-
vovej lyžičky citrónovej šťavy.
Postup: Preosiatu múku dobre zmiešame s práško-
vým a vanilkovým cukrom, pridáme zmäknuté maslo, 
zomleté orechy, žĺtky a všetko dobre premiešame. 
Na pomúčenej doske vyvaľkáme cesto, pomocou 

formičiek vykrajujeme hviezdičky a ukladáme ich na 
plech, ktorý sme prikryli mastným papierom. Vo vo-
pred vyhriatej rúre upečieme do ružova. Ešte horúce 
pečivo postriekame pomocou vrecúška hustou biel-
kovou polevou a do stredu položíme 1/2 vlašského 
orecha. Necháme vo vlažnej rúre vyschnúť.

Samozrejme nesmú chýbať ani nápoje!

Novoročný punč
Suroviny: 7,5 dl vody alebo slabšieho čaju, 20 dkg 
cukru, 3 pomaranče, 1 citrón, 2 klinčeky, kúsok 
celej škorice, 0,5 l červeného vína, 2 dl rumu.
Postup: Do hrnca nalejeme vodu alebo slabý čaj, 
pridáme cukor. Z dvoch umytých pomarančov a po-
lovice citrónu ostrúhame kôru a pridáme spolu so 
škoricou a klinčekami. Všetko povaríme asi 5 minút. 
Potom zmes prelejeme sitom do inej nádoby, prile-
jeme víno, postavíme na oheň, zahrejeme takmer 
k bodu varu, odstavíme. Prilejeme šťavu z pomaran-
čov a citrónu, rum a zamiešame. Hotový punč nale-
jeme do nahriatych pohárov a podávame.
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 Prečo sa T-Com rozhodol 
otvoriť nové predajné miesto 
v centre Spišskej Novej Vsi? 

„Chceme byť bližšie k svo-
jim doterajším i novým zákaz-
níkom. Umiestnením nového 
T-Centra na Letnú ul. č. 47, 
oproti radnici, sme im vyšli 
viac v ústrety. Táto lokalita je 
totiž dobre prístupná pešo, aj 
autom, nachádza sa v centre 
námestia. Znamená to, že zá-
kazník si popri bežných náku-
poch vybaví potrebné aj u nás 
v T-Centre, a to podstatne poho-
dlnejšie. Doterajšie priestory to 
zďaleka neumožňovali.“

 V čom konkrétne budú nové 
priestory pohodlnejšie?

„Okrem pohodlnejšieho prí-
stupu bude v novom T-centre 
pripravená aj zákaznícka zóna 
s dvoma počítačmi, na ktorých 

si zákazníci budú môcť otestovať 
možnosti 4G internetu v praxi. 
Magio stena im zase umožní 
presvedčiť sa, čo digitálna te-
levízia Magio dokáže. Mnohí už 
vedia, že sa Magio dá už zriadiť 
aj v Spišskej Novej Vsi.“

 O službe Magio sa mimo-
chodom veľa hovorí. Väčšina 
ľudí však o nej má len hmlistú 
predstavu...

„Služba Magio predstavuje 
riešenie Triple Play. Znamená 
to, že v sebe zahŕňa tri služby 
- digitálnu televíziu, neobme-
dzený 4G internet a telefono-
vanie – všetko v rámci jedného 
paušálu. Čo je pre zákazníka za-
ujímavé? Ponúkame mu skvelé 
možnosti zábavy a väčší komfort 
pri sledovaní Magio TV. Priná-
šame množstvo ovládateľných 
funkcií: sledovaný program 

možno zastaviť, pretočiť späť 
a znovu pustiť, alebo neskôr 
dopozerať. Je tu aj nahráva-
nie obľúbených programov 
prostredníctvom Magio boxu so 
60 hodinami záznamu, či non-
stop ponuka filmov v domácej 
videopožičovni. A samozrejme 
aj vlastný výber televíznych 
programov, prístup k prehľad-
ným informáciám o programoch 
jednotlivých kanálov na dva 
týždne dopredu a možnosť vy-
hľadávania relácií podľa názvu, 
ale i mena herca či režiséra.“ 

 Budete v novom pracovisku 
ponúkať aj naďalej produkty 
pevnej linky?

„Samozrejme. Tieto produkty 
v ponuke služieb zostávajú, 
pretože parametre volacích 
programov sú nastavené tak, 
aby si každý zákazník mohol 
vybrať ten najlepší práve pre 
seba a na základe svojich po-
trieb. Môžem povedať, že v sú-
časnosti máme bezkonkurenčne 
najnižšie ceny volaní do zahra-
ničia, a to už od 2,30 Sk/min. 
s DPH. Veľmi výhodné sú tiež 
volania z pevnej siete na mobil 
- už od 3,30 Sk/min. s DPH.“

 Na čo sa môžu tešiť vaši 
zákazníci v predvianočnom 
čase? 

„Dôvodov na radosť je nie-
koľko. V našej vianočnej kam-
pani majú zákazníci možnosť 
využívať službu Magio počas 
šiestich mesiacov len za 1 Sk. 
Rovnako za symbolickú korunu 
majú k dispozícii Magio box 
a zriadenie služby. Záujem-
com o 4G internet ponúkame 
popri atraktívnej akciovej cene, 
už od 399 Sk vrátane DPH, 
aj darčeky pre ich blízkych, 
a to GPS navigáciu od 990 Sk 
s DPH alebo MP3 prehrávač od 
290 Sk s DPH. Alebo si môžu 
k 4G internetu vybrať počítač za 
1 Sk, či značkový notebook za 
skvelú cenu - 3 990 Sk. Treba 
zdôrazniť, že nejde o akontáciu, 
ale o konečnú cenu bez ďalších 
splátok.“

 Kedy budú môcť prví zá-
kazníci navštíviť nové T-Cen-
trum?

„Naším záujmom je uspo-
kojiť čo najväčší počet zákaz-
níkov. Nové T-Centrum bude 
preto otvorené už v predvianoč-
nom období, od 22. novembra 
2007.“

INZERCIA

Komfort, ktorý sa oplatí
Predajné miesto T-Comu sa sťahuje z Ul. Ing. Straku na Letnú 47. 

O otvorení nového T-Centra v Spišskej Novej Vsi 
s obchodnou manažérkou Ing. Silviou Regendovou.
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Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy, Fabiniho 1, Spišská Nová Ves
pozýva rodičov a všetkých, ktorí si chcú v predvianočnom zhone oddýchnuť na

VIANOČNÝ KONCERT  ZUŠ,
ktorý sa uskutoční

13. 12. 2007 o 17. 00. hod. v koncertnej sieni Reduty.

Galéria umelcov Spiša v Spiš-
skej Novej Vsi v roku 2007 
slávi svoje 20. výročie vzniku 
a pôsobenia na poli kultúry 
nášho mesta. Široké spek-
trum aktivít, ako sú besedy 
s výtvarníkmi, prednášky na 
tému umenie, koncerty váž-
nej hudby, večerné prehliadky 
a tvorivé dielne pre deti aj do-
spelých návštevníkov, do-
plnila galéria o vzdelávacie 
programy pre žiakov základ-
ných škôl, ZUŠ a osemročné 
gymnázia. 
V školskom roku 2007/2008 
ponúka vzdelávací program 
pod názvom FAREBNÁ 
PALETA, ktorý spĺňa všetky 
súčasné trendy v rámci edukatívnych funkcií galérií a múzeí na Slovensku, ale aj v Európe. Napo-
máha pracovníkom galérie rozvíjať vzdelávaciu funkciu a prispieva k vytvoreniu dobrého kreditu 
medzi školami a širokou verejnosťou. 
Zámerom programu je ponuka systematického vzdelávacieho programu, v ktorom nájde 
žiak inšpiráciu, pedagóg zmysel a nadväznosť pre svoj vlastný vyučovací program v škole. 
Ideálne priestorové riešenie stálej expozície Jozefa Hanulu a bohatý zbierkový fond galérie vy-
tvára možnosti úspešnej realizácie nášho programu zameraného na portrétnu tvorbu a osobnosti 
mesta Spišská Nová Ves. 
Program je postavený na dvoch základných myšlienkach, ktoré sa vzájomne dopĺňajú. Prvá časť 
- teoretická, je doplnená o výstavný projekt (február - marec 2008), ktorý v závere programu pred-
staví výtvarnú tvorbu účastníkov programu. Projekt môže Galéria umelcov Spiša realizovať 
aj vďaka finančnej podpore Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a Mesta Spišská 
Nová Ves.

 Bc. Táňa Stašiková, autorka projektu

KULTÚRA

STÁLE EXPOZÍCIE:
JOZEF HANULA  Kresba/maľba - ex-
pozícia predstavuje tvorbu poprednej 
osobnosti slovenského výtvarného umenia 
z konca 19. a začiatku 20. storočia, ktorý 
pôsobil v Spišskej Novej Vsi.
Záhrada umenia - medzinárodná exte-
riérová expozícia sochárskych diel vytvore-
ných na troch ročníkoch Medzinárodného 
sochárskeho sympózia Spiš 2002, 2004, 
2006 - Záhrada umenia organizovaných 
Galériou umelcov Spiša.

VÝSTAVY:
20 x 20 - prezentácia najnovšej tvorby 
22 výtvarných umelcov, ktorých pôvod, 
pôsobenie či tvorba sú spojené so Spišom 
pri príležitosti 20. výročia založenia Galé-
rie umelcov Spiša.                      

- do 6. 1. 2008
ZDENKA BLOŃSKA ZÁBORSKÁ  
„MOJE PRÍBEHY“ 
TADEUSZ  Z. BLOŃSKI   
REBLOTADESPEKTÍVA              
Výber z najnovšej tvorby známych košic-
kých výtvarníkov v rámci Dní poľskej kultúry 
v Košickom samosprávnom kraji.          

- do 15. 1. 2008
Mimovýstavná činnosť:   
- vzdelávací projekt pre žiakov 
ZŠ - FAREBNÁ PALETA, zameraný na 
portrétnu tvorbu umelcov Spiša a na osob-
nosti nášho mesta.

Otváracie hodiny:
Utorok – piatok 8.30 - 17.00 hod.
Sobota – nedeľa 9.00 - 13.00 hod.
Vstupné:
dospelí 20,- Sk
deti, dôchodcovia 10,- Sk

GALÉRIA 
UMELCOV 

SPIŠA 
ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

pozýva širokú kultúrnu
verejnosť na prehliadky výstav

v mesiaci december 2007 

GALÉRIA UMELCOV SPIŠA ROZBEHLA 
PROGRAM „FAREBNÁ PALETA“

SPRÁVCOVSKÁ  FIRMA, s. r. o., Letná 41, Spišská Nová Ves
oznamuje vlastníkom a nájomcom bytov, ktorých byty spravuje, nájomcom mest-

ských bytov a užívateľom bytov, ktoré spravuje firma Polytop, s. r. o., že 

pohotovostné služby na rozvodoch vody a kúrenia zabezpečuje cez soboty, nede-

le a sviatky na tel. čísle 0905 215 732.

•výťahy •voda, ÚK •elektro 
telefónne čísla: 
ústredňa - 053/44 32 714, 
dispečing - 053/44 32 503 
mob.: 0905 499 881

ZABEZPEČOVANIE  24-HODINOVEJ 
POHOTOVOSTNEJ A HAVARIJNEJ SLUŽBY

24-hodinová nepretržitá služba, 
vedúci údržbárskeho strediska - 0905 253 902.
Poruchy úniku plynu a opravy plynospotrebičov 
nepárne týždne: mob.: 0905 534 800
párne týždne: mob.: 0905 241 080

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární
26. 11. – 2. 12. 07           

Elixír, Zimná 70, t. č.: 44 682 25 
3. 12. – 9. 12. 07

Pri Stanici, Odborárov, t. č.: 42 986 93 
10. 12. – 16. 12. 07

Verbena, Hviezdoslavova 41, t. č.: 44 103 74 
17. 12. – 23. 12. 07

Na  Starosaskej, Starosaská 528/1, t. č.: 44 135 79 
24. 12. – 30. 12. 07

Fida, Hviezdoslavova 27, t. č.: 44 129 66
31. 12. – 6. 1. 08

Na Námestí, Letná 54, t. č.: 44 133 44

Pohotovostná služba je do 22.00 hod., v sobotu, 
v nedeľu a sviatok od 8.00 – 22.00 hod.
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KULTÚRA A OZNAMY

PROGRAM MATERSKÉHO CENTRA DIETKA na mesiac december 2007

7. 12. 2007, piatok o 16.30 hod.

„MIKULÁŠ S DIETKOU“

Pozývame deti, mamy, oteckov i starých rodičov, 
aby spolu s nami privítali Mikuláša so Snehulien-
kou a čertom.
Kde: Dom Charitas Sv. Jozefa - herňa na prízemí, 
Wolkerova 41, sídlisko Mier
Vstupné: 70,- Sk/balíček pre 1 dieťa
Spoluorganizátor: oddelenie matiek DCHSJ
Záštita: primátor mesta Spišská Nová Ves
Účasť nám oznámte do 5. 12. 2007 na tel. č.: 
0904 887 239 alebo 0903 740 739 alebo v herni 
MC Dietka.

11. 12. 2007, utorok o 16.30 hod.

PODPORNÁ SKUPINA DOJČENIA

Na diskusiu a odborné poradenstvo v dojčení po-
zývame do MC Dietka dojčiace mamičky, budúce 
mamičky, ale i skúsené mamy, ktoré by sa radi po-
delili o svoje skúsenosti v dojčení. 
Facilitátor: certifikovaná laktačná poradkyňa 
Hanka Ogurčáková 

13. 12. 2007, štvrtok o 16.30 hod.

„PRECHOD DETÍ Z DOMÁCEHO 
PROSTREDIA DO PROSTREDIA MŠ“

Začiatok dochádzky detí do materskej škôlky je 
pre vaše deti náročnou cestou, po ktorej sa nedá 
vrátiť späť. Pomôžme svojim deťom na tejto ceste! 

Na diskusiu pozývame všetkých  rodičov, ktorých 
sa téma prechodu detí do MŠ týka (tých, ktorých 
to čaká i tých, ktorí majú prvé skúsenosti za se-
bou).
Stretnutie sa uskutoční v MC Dietka v rámci me-

dzinárodného projektu Grundtvig 2: 

„Partnerstvo rodičov a učiteľov“.

Téma: Analýza očakávaní a skúseností z pre-
chodu detí do MŠ
Facilitátor: Ing. Mária Klimová
Prizvaný pedagóg: Jana Vadelová, riaditeľka MŠ 
Zd. Nejedlého

18. 12. 2007, utorok o 10.30 hod.

PREDNÁŠKA: „ŽIVOTNÝ ŠTÝL 
MLADEJ RODINY“  

Na prednášku v MC Dietka pozývame všetkých ro-
dičov, ktorí majú záujem dozvedieť sa niečo viac 
a podiskutovať si o zdravom životnom štýle rodiny 
s odborníkom.
Prednášajúci: MUDr. Mišenda (RÚVZ)

STÁLA 
PROGRAMOVÁ 
PONUKA:
Herňa MC Dietka
- ZŠ Zd. Nejedlého, na 2. poschodí
Utorok:  dopoludnia  9.00 hod. - 12.00 hod.
 popoludní  16.00 hod. - 18.00 hod.
Štvrtok:  popoludní  16.00 hod. - 18.00 hod.
Návštevníkov prosíme, aby si nosili 

so sebou prezúvky! 

Poradenstvo v dojčení
certifikovaná laktačná poradkyňa 
Hanka Ogurčáková, tel.: 053/441 10 76, 
volať môžete od 19.00 do 20.00 hod.

Anglický klub batoliat 
Mum Dad and me (mama otec a ja) 
pre deti od 2 r.

Kde: jazyková učebňa MŠ Zd. Nejedlého
Kedy: v utorok o 16.50 hod.
Spoluorganizátor: MŠ Zd. Nejedlého, ELC Košice 
(odborný garant)
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„Láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“

Materské centrum Dietka „Dieťa a matka“ v Spišskej Novej Vsi 

(www.dietka.sk) ďakuje za pomoc a podporu v roku 2007 

svojim partnerom, sponzorom a individuálnym darcom. 

Za dobrovoľnú činnosť ďakuje svojim aktívnym členkám, 

sympatizantkám a ich rodinám. V novom roku 2008 želá všetkým 

veľa osobných i profesionálnych úspechov.

Centrum voľného času Adam, Levočská 14, 052 01 Sp. N. Ves, 
tel.: 053/442 57 59, fax: 053/429 72 05;

Stredisko Domček, Hviezdoslavova 48, tel.: 053/442 21 20,
e-mail: skola@cvcsnv.edu.sk, www.cvc.snv.sk

ŠPORTOVÉ AKCIE:
6. december 2007, CVČ Adam Sp. Nová Ves
2. ROČNÍK STOLNÉHO FUTBALU

pre dvojice, žiakov ZŠ od 14.00 hod. a pre študen-
tov SŠ od 15.30 hod. Informácie: p. Hennelová.

11. december 2007, Krytá plaváreň Sp. Nová Ves,
OKRESNÉ MAJSTROVSTVÁ V PLÁVANÍ žiakov 
ZŠ a študentov SŠ, prezentácia od 8.00 hod. In-

formácie: s. Fabianová.

18. december 2007, Krytá plaváreň Sp. Nová Ves 
KRAJSKÉ MAJSTROVSTVÁ V PLÁVANÍ žiakov ZŠ 
a študentov SŠ, prezentácia od 8.00 hod. Informá-

cie: s. Fabianová.

SPOLOČENSKÉ AKCIE:
8. december 2007, CVČ Adam Sp. Nová Ves
MIKULÁŠ PRE DETI - členov súborov, krúžkov 
a klubov CVČ, hry, súťaže a rozprávky od 9.30 hod. 
Informácie: p. Bigošová a Štrauchová.

DOHODNITE SI:
PARACHUTING - tanečno-zábavné dopoludnia 
pre deti MŠ.
PREHADZOVANÁ - turnaj MŠ podľa rozpisu stret-
nutí. Informácie: p. Kožušková a Vaňová.
ŠIKOVNÉ RUKY - cyklické podujatia pre deti ŠZŠ 
na rozvoj motoriky. Informácie: p. Žifčáková.

Ak chcete, aby vašu MŠ, firmu, alebo u vás 

doma navštívil 5. alebo 6. decembra 2007 od 

16.00 hod. MIKULÁŠ, ČERT A SNEHULIENKA, 

dohodnite sa telefonicky s p. Vaňovou.

Všetkým členom súborov, krúžkov a klubov 

CVČ, ich rodičom, pedagógom, vychováva-

teľom, spolupracovníkom na školách, pod-

porovateľom a priaznivcom želáme pokojné 

Vianoce, veľa šťastia v novom roku a tešíme 

sa na spoluprácu v roku 2008. 

pracovníci CVČ Adam Spišská Nová Ves

Spišský klub „SCLEROSIS MULTIPLEX“ 
organizuje pod záštitou predsedu 

KOŠICKÉHO SAMOSPRÁVNEHO KRAJA
JUDr. Zdenka Trebuľu

IV. ročník 
benefičného koncertu 

SPIŠSKÉHO KLUBU SM 
so sídlom v Levoči

dňa 7. 12.  2007 o 17.00 hod. 
v Dome kultúry v Sp. Novej Vsi

Účinkujú: Zuzana Smatanová, 
Jadranka, Peter Stašák, 

skup. Žanet a Tono Novák.
Vstupné: 89,- Sk.

Výťažok zo vstupného bude použitý 
na rekondíciu pacientov postihnutých 

touto nevyliečiteľnou diagnózou.
Ďakujeme za podporu a vítame vás.
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1. - 2. 12. 2007 o 17.00, 
3. 12. 2007 o 19:00, vst.: 59,- Sk

SHOOT ‘EM UP
Pán Smith (Clive Owen) je najnaštvanejší 
drsňák na svete. Ani sám nevie ako, no zrazu 
sa ocitne v situácii, kedy musí ochrániť tú 
najnevinnejšiu vec zo všetkých – novoro-
denca. Akčný/thriller, USA, 2007, 86 min., 
MP-15, Continental Film.

1. - 2. 12. 2007 o 19.00, vst.: 59,- Sk
KRÁĽOVSTVO

Špičkoví agenti FBI by mali byť pripravení na 
všetko. Vrátane situácie, kedy musia po pá-
chateľoch pátrať v nepriateľskom prostredí, 
v ktorom stačí urobiť jeden chybný krok 
a role prenasledovateľa a koristi sa v oka-
mihu vymenia. The kingdom, thriller, USA, 
2007, 109 min., MP-15, Tatrafilm.

4. - 6. 12. 2007 o 19.00, vst.: 59,- Sk
NIET NÁVRATU

Newyorská rozhlasová moderátorka Erica 
Bain (Jodie Foster) má úžasný život a snú-
benca (Naveen Andrews), ktorého zbož-
ňuje. Nasleduje však brutálny útok, ktorý 
zanechá Ericu ťažko zranenú a jej snúbenca 
mŕtveho... The Brave One, psychologický 
thriller, USA, 2007, 122 min., MP-15, Con-
tinental Film.

7. - 10. 12. 2007 o 19.00, vst.: 59,- Sk
KRÁĽOVNÁ ALŽBETA: ZLATÝ VEK

Historická dráma Kráľovná Alžbeta: Zlatý 
vek je pokračovaním deväť rokov starej 
snímky Kráľovná Alžbeta, nominovanej na 
sedem Oscarov, ktorá ako prvá upozornila 
na nesporný talent herečky Cate Blanchett. 

Zlatý vek mapuje vrcholné obdobie jej vlády 
v druhej polovici šestnásteho storočia. Eliza-
beth: The Golden Age, dráma, Francúzsko/
VB, 2007, 114 min., MP-12, Tatrafilm. 

11. - 13. 12. 2007 o 19.00, vst.: 60,- Sk
SUPER BAD

Superbad je varujúcim príbehom dvoch 
dospievajúcich chlapcov tesne pred matu-
ritou. Sú na sebe strašne závislí, ale teraz 
by mal každý z nich ísť na inú vysokú školu 
a čaká ich odlúčenie. Evan (Michael Cera) 
je milý, chytrý a hanblivý. Seth (Jonah Hill) 
je drzý, náladový a posadnutý dievčatami. 
Super bad, komédia, USA, 2007, 115 min., 
MP-15, Itafilm.

14. - 16. 12. 2007 o 17.00, vst.: 59,- Sk
TESNE VEDĽA

Eddie má štyridsať a už pekných pár rokov 
odoláva atakom vlastného otca a najlep-
šieho kamoša, ktorí ho tlačia do ženenia. 
Niežeby Eddie nemal dostatok príležitostí, 
lenže každá z jeho doterajších známostí 
mala nejakú „zásadnú“ chybu... The heart-
break kid, dráma, USA, 2007, 115 min., 
MP-12, Tatrafilm.

14. - 16. 12. 2007 o 19.00, vst.: 65,- Sk
RESIDENT EVIL: ZÁNIK

Nastal koniec sveta. Pokusný T-vírus, vyro-
bený spoločnosťou Umbrella, bol vypus-
tený do sveta a premenil jeho obyvateľstvo 
na hordu potácajúcich sa zombi, ktorí majú 
v obľube mäso... Resident Evil: Extinction, 
thriller/horror/sci-fi, USA, 2007, 95 min., 
MP-18, Itafilm.

17. - 19. 12. 2007 o 19.00, vst.: 59,- Sk
UNESENÝ

Rendition sa zameriava na životy Douglasa 
Freemana (Jake Gyllenhaal) – analytika 
CIA, ktorý začne pochybovať o svojom po-
volaní po tom, čo bol svedkom brutálneho 
a nekonvenčného vypočúvania Američana 
egyptského pôvodu tajnou severoafrickou 
políciou. Rendition, thriller, USA, 2007, 
120 min., MP-12, Continental Film.

20. - 23. 12. 2007 o 19.00, vst.: 59,- Sk
HRDINOVIA A ZBABELCI

Arian a Ernest študujú na univerzite v Kalifor-
nii a pod vplyvom svojho profesora Malleya 
(Robert Redford) sa rozhodnú vstúpiť do 
armády. Ich idealistické predstavy sa však 
veľmi rýchlo menia na nočnú moru, pretože 
realita Afganistanu je im na hony vzdialená. 
Lions for Lambs, thriller, USA, 2007, 100 
min., MP-15, Tatrafilm.

25. - 27. 12. 2007 o 17.00, vst.: 59,- Sk
MÔJ VODCA: SKUTOČNE SKUTOČNÁ 

UDALOSŤ O A. HITLEROVI
Do konca roku 1944 zostáva päť dní a Adolf 
Hitler prepadne depresiám. Prvého januára 
má pred zrakmi tisícok Berlínčanov a filmo-
vými kamerami predniesť novoročný prejav 
– bojovný, úderný a rázny. Tretia ríša sa rúti 
a Adolf tiež. Mein Führer - Die wirklich wa-
hrste Wahrheit über Adolf Hitler/Mein 
Führer: The Truly Truest Truth About Adolf 
Hitler, vojnová komédia, Nemecko, 2007, 98 
min., MP-12, Tatrafilm.

25. - 27. 12. 2007 o 19.00, vst.: 59,- Sk
NEXT

Cris Johnston (Nicholas Cage) je obdarený 
schopnosťou vidieť do budúcnosti a tiež 
určovať správny tok budúceho času. No-
vodobý mesiáš, ktorý musí spasiť ľudstvo 
a predovšetkým svoju rodinu. Niekedy to 
ale osud zariadi tak, že si musí vybrať jedno 
alebo druhé. Možno ale existuje ešte ne-
jaká ďalšia možnosť...  Next, akčný/thriller/
sci-fi, USA, 2007, 96 min., MP-15, Continen-
tal Film.

28. - 30. 12. 2007 o 17.00, vst.: 59,- Sk
PREBUDENIE TMY

Will je trinásťročný chlapec, ktorý prežíva 
úplne normálne problémy s dievčatami 
v škole, s početnou skupinou bratov 
a sestier a so svojím dospievaním. Jedného 
dňa však zistí, že začína nadobúdať nadpri-
rodzené schopnosti a že sa s ním deje niečo 
divné. The Seeker: The Dark Is Rising, fan-
tasy, USA/Kanada, 2007, 100 min., MP-12, 
Tatrafilm.

28. - 30. 12. 2007 o 19.00, vst.: 59,- Sk
KLIATBA DOMU SLNEČNÍC

Je dokázané, že deti vnímajú paranormálne 
javy citlivejšie ako dospelí. Vidia veci, ktoré 
dospelí odmietajú. Veria tomu, čo dospelí 
popierajú. A snažia sa nás varovať... The 
Messengers, dráma/horror/thriller, USA, 
2007, 84 min., MP-15, SPI.

PRIPRAVUJEME:
1. - 3. Tajnosti, 

4. - 6. Invázia, Vášeň a cit, Kauza CIA, 

Beowulfe, Woletrain, Hitman, Breakout, 

Votrelec vs. Predátor 2, Sila srdca

ROZPRÁVKA
30. 11. - 2. 12. o 17.00, vst.: 59,- Sk

ŠKAREDÉ KAČIATKO A JA
Animovaná komédia pre celú rodinu. USA, 
český dabing, 90 min.

1. - 2. 12. o 19.00, vst.: 59,- Sk
TAJNOSTI

Julie má všetko. Úspešného a dobre vyzera-
júceho manžela, zdravú a múdru dospieva-
júcu dcéru, prácu prekladateľky, oddaného 
milenca a teraz dokonca aj nový, veľký dom, 
kam sa celá rodina práve presťahovala. Ale 
pod týmto zdanlivo spokojným povrchom sa 
skrýva mnoho tajomstiev, ktoré sa nebudú 
dať ukrývať donekonečna… Komédia, ČR, 
97 min., MP-15.

FILMOVÝ KLUB
7. 12. o 19.00, 
vst.: člen.: 40,- Sk, nečlen.: 60,- Sk

MISS POTTER
Beatrix Potterová má tridsať a žije so svo-
jimi rodičmi. Nápadníkov odmieta a sníva 
o svojom svete maľovaných príbehov o zvie-
ratkách. Napokon nájde vydavateľa, ktorý jej 
príbehom verí, zaľúbi sa do nich i do nej... Ro-
mantická dráma, VB, USA , r. 2006, 97 min., 
české titulky, MP-15.

ROZPRÁVKA
7. - 9. 12. o 17.00, vst.: 49,- Sk

RATATOUILLE – DOBRÚ CHUŤ!
Animovaná komédia o živote potkanov vo 
francúzskej reštaurácii. USA, slovenský da-
bing, 110 min.

8. - 9. 12. o 19.00, vst.: 59,- Sk
DENNÁ HLIADKA

Druhý diel série Denná hliadka pokračuje 
v rozprávaní príbehu o súboji Svetlej a Tem-
nej strany, ktorý sa odohráva v súčasnom 
Rusku, ale v podstate i naprieč celými de-
jinami civilizovaného sveta. Fantasy thriller, 

110 min., USA, české titulky, MP-15.

FILMOVÝ KLUB
14. 12. o 19.00, 
vst.: člen.: 40,- Sk, nečlen.: 60,- Sk

INLAND EMPIRE 
NOVÝ FILM DAVIDA LYNCHA

Herečka Nikki Grace sa pripravuje na najväč-
šiu rolu svojho života, ale keď sa zamiluje 
do svojho kolegu, zistí, že sa jej život začína 
podobať fiktívnemu filmu, ktorý práve točí... 
Mysteriózna dráma, 172 min., USA, Poľsko, 
Francúzsko, r. 2006, české titulky, MP-15.

ROZPRÁVKA
15. - 16. 12. o 17.00, vst.: 50,- Sk

DIVOKÉ VLNY
Animovaný príbeh tučniaka, ktorý sa prihlásil 
na Majstrovstvá sveta v surfe... USA, 80 min., 
český dabing.

15. - 16. 12. o 19.00, vst.: 59,- Sk
BEOWULF

Príbeh zasadený do magickej éry plnej hrdi-
nov a monštier, dobrodružstiev a statočnosti, 
bohatstva a slávy. V tejto dobe sa objaví je-
den neobyčajný muž, Beowulf, ktorý za-
chráni dánske kráľovstvo pred pekelným 
stvorením a tak dostane na kráľovský trón...
Dobrodružný fantasy, USA, r. 2007, 119 min., 
MP-15.

FILMOVÝ KLUB
21. 12. o 19.00, 
vst.: člen.: 40,- Sk, nečlen.: 60,- Sk

ZÁPISKY O ŠKANDÁLE 
V centre príbehu filmu sú dve ženy, ktoré 
sa vďaka svojim túžbam a nečakanej zrade 
ocitnú vo veľmi vyhrotenej situácii... VB, 
r. 2006, dráma, české titulky, 97 min., 
MP-15.

PREDVIANOČNÝ VÍKEND v kine MIER za 
40,- Sk

22. - 23. 12. o 17.00, vst.: 40,- Sk
ŠKAREDÉ KAČIATKO A JA

Animovaná komédia pre celú rodinu, ktorá 
je veľmi voľne inšpirovaná klasickou roz-
právkou Hansa Christiana Andersena. USA, 
český dabing, 90 min.

22. - 23. 12. o 19.00, vst.: 40,- Sk                                                
NABÚCHANÁ

Stačí jeden úlet a končí sa sranda. Nabú-
chaná je jedným z najväčších a najpríjem-
nejších filmových prekvapení tohto roku. 
Komédia, USA, slovenské titulky, 129 min.

FILMOVÝ KLUB  
28. 12. o 19.00, vst.: 40,- Sk

NÁVRAT BOCIANOV
Ide o príbeh mladej letušky Vandy (Katharina 
Lorenz), ktorá má neustále pocit, že musí lie-
tať, aj v súkromnom živote. Útek do spustnu-
tej dediny Runina, kde žije Vandina babka, ju 
vtiahne do dobrodružstva vedúceho až k ob-
chodovaniu s ľudskými osudmi... Dráma, ČR, 
Nemecko, SR, r. 2007, 96 min., slovenská 
verzia + slov. titulky, MP-15.

ROZPRÁVKA
29. - 30. 12. o 17.00, vst.: 49,- Sk

RATATOUILLE – DOBRÚ CHUŤ!
Animovaná komédia o živote potkanov vo 
francúzskej reštaurácii. USA, slovenský da-
bing, 110 min.

28. 12. o 17.00, 29. - 30. 12. o 19.00, 
vst.: 59,- Sk

INVÁZIA
Po záhadnej havárii raketoplánu objavia 
vedci v jeho troskách niečo mimozemské. 
Ľudia, ktorí sa dostali do kontaktu s vrakom 
sa nevysvetliteľne menia... Sci-fi thriller, USA, 
99 min., slovenské titulky, MP-15.

Posledný krát na veľkom filmovom plátne 

za super vstupné 30,- Sk

3. 1. o 17.00
LET´S DANCE

Tanec nie je hriech, tanec je vášeň. Tanečná 
romantická komédia, USA, r. 2006, 100 min., 
český dabing.

FILMOVÝ KLUB
4. 1. o 19.00, 
vst.: člen.: 40,- Sk, nečlen.: 60,- Sk

ADAMOVE JABLKÁ
Táto komédia je modernou náboženskou 
bájkou o viere a boji medzi dobrom a zlom.
Jeden z najúspešnejších a najzábavnejších 
dánskych filmov posledných rokov. Dánsko, 
slov. titulky, r. 2005, 94 min., MP-15.

ROZPRÁVKA
4. - 7. 1. o 17.00, pondelok zľava 50,- Sk, vst.: 
65,- Sk

ZLATÝ KOMPAS
Veľkolepý fantasy príbeh, v ktorom žije aj 
malá Lyra, ktorá nepozná svojich rodičov 
a vychovávajú ju učenci za múrmi Oxfordu. 
Jedného dňa si tajne vypočuje rozhovor o ta-
jomnom „PRACHU“, ktorý celý jej život obráti 
naruby. Dobrodružný, rodinný, český dabing, 
USA, r. 2007.

5. - 6. 1. o 19.00, vst.: 59,- Sk
IZBA Č. 1408

Nikto neprežil dlhšie ako hodinu... John 
Cusack a Samuel L. Jackson v hlavných 
úlohách filmu natočeného podľa poviedky 
majstra napätia Stephena Kinga. USA, 
r. 2007, 94 min., titulky, MP-15.

Milí priaznivci filmového klubu, ponúkame 

vám možnosť zakúpiť si nový členský pre-

ukaz, ktorý Vám platí celý rok, stojí 70,- Sk 

a na každý klubový film máte zľavu 20,- Sk. 

Vstup pre neklubistov je neobmedzený, ale 

za drahšie vstupné. Tešíme sa na stretnutie 

s vami každý piatok pri dobrom filme.

KINO MIER
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KULTÚRA

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice 
v Spišskej Novej Vsiv

Pre deti

Najkrajšie mestá Európy. Prijmite našu po-
nuku a poďte s nami na cesty... Lisabon, Paríž, 
Rím, Mníchov, Moskva... Máte možnosť spoznať 
45 európskych miest bez pasu a letenky.
Gabriela Futová - Rozruch v škole na Kavu-
ličovej ulici. Napínavé príhody prváčky Moniky. 
Prvý deň v škole ju sprevádzajú jej dvaja najver-
nejší priatelia - veľké čierne dogy.
Meg Cabot - Princezná v pokušení. Mia strá-
vila letné prázdniny v Genovii. Od svojho chlapca 
sa dozvie, že odchádza na rok do Japonska. Exis-
tuje len jeden spôsob, ako ho presvedčiť, aby zo-
stal v New Yorku.

Pre dospelých - beletria
Nancy Geary - Dom nad oceánom. Hlboko 
ľudský príbeh o láske, neistote a vlastnom roz-
hodnutí.
Claudia Keller - Láska, to je ilúzia. Príbeh vá-
ženej a uznávanej vdovy, ktorá sa zaľúbi do syna 
svojho starého priateľa z mladosti.
Daniel Silva - Posol smrti. Legendárny agent 
Mossadu zasahuje v situácii, kedy je ohrozená 
hlava katolíckej cirkvi a americký prezident.

Pre dospelých - náučná literatúra
Miloš Ferko - Dejiny slovenskej literár-
nej fantastiky. Dejiny slovenskej literatúry. P. 

Gavora, O. Zápotočná - Gramotnosť. Vývin 
a možnosť jej didaktického usmerňovania. Pe-
dagogické aspekty písania, čítania a reči u detí 
školského veku.
Rudolf Krajčovič - Dejiny spisovnej sloven-
činy. Vysokoškolská učebnica.

Výpožičná doba:
počas školského roka od pondelka do piatka 
od 8.00 hod. do 18.00 hod., 
v stredu vždy zatvorené, 
v sobotu od 9.00 hod. do 11.45 hod.
Telefónne číslo: 053/446 47 57 
e-mail: sksnv@ke.telecom.sk
www.spisskakniznica.sk

Spišské divadlo 
vydalo knihu!

Kalendárny rok 2007 je pre priaznivcov divadla 
či samotných divadelníkov zvlášť významným 
obdobím. 5. októbra 2007 slávnostným krstom 
knihy „Spišské divadlo Spišská Nová Ves“ na 
premiére divadelnej inscenácie Jána Chalupku 
BENDEGÚZ sme si pripomenuli  jubileá 105. vý-
ročia divadelnej budovy Reduta v Spišskej Novej 
Vsi, 50. výročia vzniku profesionálneho divadla 
v Spišskej Novej Vsi, ale aj 15. výročia vzniku 
Spišského divadla v Spišskej Novej Vsi. Kniha 
mapuje počiatky divadelníctva na Spiši až po 
jeho súčasnosť. 
Záujemcovia si ju môžu zakúpiť na vrátnici 

Spišského divadla v čase od 8.00 do 18.00 hod. 

počas pracovných dní.

2. 12. (nedeľa) o 15.00 hod.       Vstupné: 50,- Sk

Janosch                                                                  

ACH, AKÁ NÁDHERNÁ JE PANAMA Rozprávka, v ktorej je všetko väč-
šie a oveľa krajšie. Príbeh dvoch veľkých malých kamarátov, Macka a Tigríka, ktorí sa vydali na cestu, 
aby pochopili, že mať priateľa je najväčšie šťastie na svete. Medzinárodný tím tvorcov. Spolupráca so 
spišskonovoveskými deťmi. Množstvo nádherných pesničiek a ožívajúca scénografia. 

9. 12. (nedeľa) o 15.00 hod.           Vstupné: 50,- Sk  

Pavol Dobšinský - Miro Košický                    

TROJRUŽA, MÚDRY MAŤKO A BLÁZNI Rozprávkový dvojtitul, kla-
sika slovenských rozprávok, v ktorom si malí i veľkí prídu na svoje. Trojruža - romantická rozprávka 
o jednoduchej dievčine a zatrpknutom netvorovi v ňom nájde dievčina zaľúbenie a vyslobodí zakliateho 
princa. Múdry Maťko a blázni - paródia o tom, akí sú ľudia a o tom, ako je nám spolu veselo a dobre.

16. 12. (nedeľa) o 15.00 hod.    Vstupné: 50,- Sk

Lukáš Harmaňoš                                                       

POLÁRNA  ROZPRÁVKA Zasnežený príbeh o malom sobíčati, ktorému nenarástli 
parohy. Príbeh o tom, ako sa rozhodlo ujsť do sveta, aby zistilo, kto vlastne je a aký je jeho údel na zemi. 
Aby zistilo, že sú aj dôležitejšie veci ako parožie. Poetická rozprávka s pesničkami. Divadlo masiek, ktoré 
u nás ešte nebolo. Na príprave inscenácie sa podieľali výtvarník a dramaturgička z Českej republiky. 

20. 12. (štvrtok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: dobrovoľné (SK, EUR, USD...)

nech labuť vzlietne... 
TRI VÝROČIA SPIŠSKÉHO DIVADLA – nielen spomienkový večer na časy dávne, ale aj pohľad do 
budúcnosti ako ho vnímame teraz. Členovia Spišského divadla srdečne pozývajú všetkých divákov, 
priaznivcov, bývalých kolegov a spolupracovníkov a priateľov na slávnostný večer.

Skupinové objednávky alebo rezervácie na tel. čísle 053/41 732 75, 41 732 71. www.spisskedivadlo.sk

Všetkým priaznivcom divadla a obyvateľom mesta Spišská Nová Ves, šťastné požehnané 
vianočné sviatky, veľa úspechov v novom roku 2008 želá kolektív Spišského divadla.

Divadlo Kontra v spolupráci so Štúdiom 12 v Bratislave
               

uvádzajú hru Conora McPhersona

RUM A VODKA
réžia: Klaudyna Rozhin, hrá: Peter Čižmár

4. decembra 2007, 19.30 hod., Sonáta bar (na poschodí)
Mladý Ír, ktorý veril, že má ideálny život - neukojená žena, dve nádherné dcérky, seriózna práca a pôžička - vy-
rozprávanie alkoholom presiaknutých príhod počas jedného šialeného víkendu v živote mladého muža. Sil-
né charaktery, ich jazyk môže byť odporný, ale ich humor a neočakávané záblesky ľudskosti dojmú k slzám. 
Nepriveď na to svoju mamu! Príď a vezmi so sebou osobu, ktorá by normálne do divadla neprišla. McPherson 
má silu vidieť do sŕdc a žalúdkov reálnych mužov, nie stereotypov, ktoré vidíme na obrazovke, či plátne. 
Conor McPherson ako jeden z najlepších írskych dramatikov mladej generácie a divadlo Kontra, ktoré tohto 
roku získalo Dosky 2007 ako „Objav sezóny“.
Vstupné: 150 a 100 Sk,  rezervácia vstupeniek: 0907 908 986

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Sp. Nová Ves pozýva 
 6. 12. 2007, štvrtok o 14.00 hod. 

Mikulášske posedenie spojené s tvorivou dielňou v Galérii umelcov Spiša pre členov JDS. Materiály k tvorbe 
zabezpečí organizátor.

 11. 12. 2007, utorok o 10.00 hod.
Zimná prechádzka k Tisícročnej kaplnke. Zraz účastníkov pri poliklinike o 10.00 hod.

 12. 12. 2007, streda o 10.00 hod.
Bedřich Smetana, opera „Predaná nevesta“. Štátne divadlo Košice o 10.00 hod. Zraz účastníkov vo vesti-
bule divadla o 9.30 hod. Účastnícky poplatok 20 Sk. Cestovné náklady si hradí každý účastník sám. Akcia 
len pre členov JDS.
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MESTSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

Divadelný súbor Hviezdoslav a Mestské kultúrne centrum Spišská 
Nová Ves pod záštitou Mesta Spišská Nová Ves Vás pozývajú na 

OSLAVY 75. VÝROČIA 
NEPRETRŽITÉHO TRVANIA 

DIVADELNÉHO SÚBORU HVIEZDOSLAV
Program osláv:

7. 12. 2007, 19.00 hod.  SLÁVNOSTNÁ AKADÉMIA 
  KEDY, AK NIE TERAZ, KTO, AK NIE MY
  Réžia: Valent Peták, Spišské divadlo - vstup voľný
8. 12. 2007, 9.00 hod. VEREJNÁ SLÁVNOSTNÁ SCHÔDZA 
  DS HVIEZDOSLAV, Spišské divadlo 
 13.30 hod. PIETNA SPOMIENKA NA CINTORÍNE
 19.00 hod.  Slávnostná premiéra hry Osvalda Zahradníka:
  SÓLO PRE BICIE (HODINY)
  Réžia: Peter Karpinský, Spišské divadlo

75. sezóna 125. premiéra

Divadelný súbor Hviezdoslav pri MKC Spišská Nová Ves
uvádza 

hru Osvalda Zahradníka

SÓLO PRE BICIE (HODINY)
Premiéra: 8. 12. 2007 o 19.00 hod. v Spišskom divadle

Vstupné: 50,- Sk • Predpredaj vstupeniek: Mestské kultúrne centrum, 
Radničné námestie č. 4 - REDUTA, t. č.: 053/446 32 49, 442 56 52 

a 1 hodinu pred predstavením v Spišskom divadle.

Osoby a obsadenie:
Ábel:  Peter Kőnig

Pavel:  Ján Pramuk

Dáša:  Klaudia Budzová

Reiner:  Viktor Weiser

Pani Contiová: Adriana Wachterová, 

 alt. Katarína Česlová

Chmelík:  Jozef Gavlák

Policajtka:  Martina Ogurčáková

Réžia: 
Peter Karpinský
Scénografia a výprava: 
Jaroslav Čech
Majster svetla: 
Jozef Nalevanko
Text sleduje: 
Nikola Artimová

6. 12. 2007 o 16.30 hod. 
VÍTAME MIKULÁŠA
pred Levočskou bránou         

Vianočná anjelská rozprávka 
pre najmenších i väčších s príchodom 
neodmysliteľného Mikuláša so svojím sprievodom.

7. 12. 2007 o 14.00 hod., piatok
Slávnostná akadémia pri príležitosti 
75. výročia vzniku DS HVIEZDOSLAV   

8. 12. 2007 o 19.00 hod., sobota  Vstupné: 50 Sk
Spišské divadlo
Oswald Záhradník: 

SÓLO PRE BICIE (HODINY)
1. premiéra divadelnej hry v podaní DS HVIEZDOSLAV

15. 12. 2007 o 19.00 hod., sobota Vstupné: 50 Sk
Spišské divadlo 
Oswald Záhradník: 

SÓLO PRE BICIE (HODINY)
2. premiéra divadelnej hry v podaní DS  HVIEZDOSLAV           

10. 12. 2007 o 17.30 hod. Vstup voľný!
Koncertná sieň Reduty  

ČARO VIANOC
Predvianočné stretnutie rodín s bohatým kultúrnym programom, ktoré 
spoluorganizujú: Okr. org. Únie žien Slovenska, Spišské osvetové stre-
disko, Centrum voľného času Adam, Dom Matice Slovenskej a Mest-
ské kultúrne centrum.

15. 12. 2007 o 16.00 a 19.00 hod.   Vstupné: 70 Sk a 10 Sk                                  
Koncertná sieň Reduty

TICHÁ NOC 
Vianočný koncert pre priaznivcov zborového spevu v podaní mie-
šaného speváckeho zboru CHORUS IGLOVIA. Hosť programu: 
SANOCKY CHOR KAMERALNY z poľského Sanoku.   

26. 12. 2007 od 19.00 - 03.00 hod. Vstupné: 250 Sk 
Koncertná sieň Reduty (z toho konzumné 100 Sk)

ŠTEFÁNSKA TANEČNÁ ZÁBAVA
Tradičná tanečná zábava, pri ktorej sa o dobrú náladu postarajú taneč-
níci folklórneho súboru ČAČINA a jeho ľudová hudba pod vedením 
Romana Barabasa a populárna skupina Jozefa Valkoššáka.

Predpredaj vstupeniek a informácie:
MKC - Reduta, tel.: 053/44 632 49, 42 992 51
MKC - KD Mier, tel.: 44 287 66
TIC - Letná 49 (pri Levočskej bráne), tel.: 053/44 282 92, 053/161 86
CK Speed Tour (v budove Reduty), tel.: 053/44 671 70

KLUB DÔCHODCOV KOMENSKÝ
pozýva všetkých pedagogických pracovníkov, 
dôchodcov na stretnutie, ktoré sa uskutoční 
10. 12. 2007 (pondelok) o 10.00 hod. 

v Klube dôchodcov na Levočskej ulici. Tešíme sa na vás.                                        

Potápačský klub MANTA SNV a Potápačské centrum 
ZPS Ing. Olivera Krajňáka v Spišskej Novej Vsi, 

v spolupráci so STEZ Spišská Nová Ves

pozýva širokú verejnosť na 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ,
ktorý sa uskutoční 

6. 1. 2008 (nedeľa) od 9.00 do 13.00 hod.
v Krytej plavárni v Spišskej Novej Vsi.

Záujemcovia si môžu bezplatne vyskúšať 
prístrojové potápanie v bazéne pod vedením skúsených 

inštruktorov a asistentov CMAS a zistiť, ako chutí svet ticha pod hladinou.

Nenechajte si újsť nezabudnuteľný zážitok.
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Mesto Spišská Nová Ves v snahe oceniť úspechy v športo-
vej reprezentácii mesta udeľuje každoročne cenu “Najlepší 
športovec mesta Spišská Nová Ves”. Za rok 2007 bude 
ocenenie udelené piatim jednotlivcom v kategórii dospelí 
športovci, piatim jednotlivcom v kategórii mládež do 18 ro-
kov a trom najúspešnejším kolektívom s určením poradia. 
Bude to výraz uznania za vzornú reprezentáciu mesta v uply-
nulom kalendárnom roku. V súlade so štatútom o udeľovaní 
ceny, ocenení budú športovci pôsobiaci v športovej orga-
nizácii na území mesta Spišská Nová Ves, ktorí dosiahli vý-
razné úspechy na celoštátnej alebo medzinárodnej úrovni.

Návrhy na udelenie ceny môžu podávať telovýchovné jed-
noty a športové kluby registrované na území mesta, školy 
a školské zariadenia, záujmové a občianske združenia 
a občania mesta Spišská Nová Ves. Ak poznáte jednot-
livca, prípadne kolektív, ktorý by si toto ocenenie za-
slúžil, zašlite svoj písomný návrh na adresu Mestský 
úrad - Školský úrad a oddelenie školstva, mládeže 
a športu, Štefánikovo nám. 1, 052 01 SNV, najneskôr 
do 31. 12. 2007.
V návrhu prosíme uviesť okrem základných informácií o lau-
reátovi (dátum narodenia, bydlisko, športový klub) aj špor-

tové úspechy - medzinárodné, resp. medailové umiestnenia 
na majstrovstvách Slovenskej republiky (fotokópie diplomov 
alebo výsledkových listín).
Konkrétne je potrebné uviesť názov podujatia, dátum 
a miesto (krajina) podujatia, počet účastníkov, počet zúčast-
nených družstiev (krajín), dosiahnutý výsledok - umiestne-
nie.
Vybavuje: PaedDr. Ľudovít Kolarčík, tel. 415 22 36. 

PhDr. Ľubica Šefčíková,
vedúca ŠÚ a oddelenia školstva, 

mládeže a športu

V dňoch 3. - 5. 8. 2007 sa v Prievidzi konali spoločné 
Majstrovstvá SR a ČR v parašutizme v disciplínach 
„presnosť pristátia“ a „individuálna akrobacia za voľ-
ného pádu“. Mesto Spišská Nová Ves i Slovensko na 
týchto majstrovstvách zastupovalo družstvo COMPACT 
Skydive Slovensko, zostavené z reprezentantov SR 

v zložení Peter Slivovský, Emil Petro, Roman Dub-
ský a Martin Jakab. Družstvo sa v rámci Majstrovstiev 
Slovenska umiestnilo na 3. mieste. V individuálnej 
akrobacii za voľného pádu obsadil Peter Slivovský 
4. miesto. 
Počas celej sezóny prebiehal 4. ročník Slovenskej 
ligy v presnosti pristátia (SL 2007), ktorý vyvrcho-
lil 22. 9. 2007 finálovým kolom na domácom letisku 
v Spišskej Novej Vsi. Víťazom SL 2007 sa stal tím VO-
DÁR.sk. Domáci tím COMPACT Skydive v zložení Pe-
ter Slivovský, Marek Hrebeňár obsadil 3. priečku. 
V súťaži jednotlivcov obsadil Peter Slivovský celkové 
3. miesto. 
V tradičnej súťaži PARA-BOWLING MIX 2007 triumfoval 
v kategórii družstiev tím v rovnakom zložení pod názvom 
COMPACT WIDOS. V kategórii jednotlivcov obsadil Pe-
ter Slivovský 2. priečku. 
Za podporu na spoločných majstrovstvách SR a ČR 
a súťažiach Slovenskej ligy a Para-Bowlingu 2007 
COMPACT Skydive ďakuje spoločnostiam: STA-
ROPRAMEN Slovensko, TCS TRUCK - VOLVO Truck 
servis, RUDOLF Gastronomické služby, SLOV-MA-
TIC, WRT Reprographic studio, MONDO Reklamná 
agentúra, Syscon - Softvér pre hotely a reštaurácie, 
DISKONT Venuša & DISKONT Mier.

COMPACT Skydive

NAŠIM PARAŠUTISTOM SA NA SÚŤAŽIACH 
V ROKU 2007 DARILO

NAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES ZA ROK 2007
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E FUTBAL: Po skončení jesennej časti II. ligy sa fut-
balisti FK SNV umiestnili na 3. mieste so ziskom 
28 bodov. V poslednom zápase na domácom ih-
risku zdolali súperov s výsledkom FK SNV - MŠK 
ŽILINA „B“ 5:0. Góly domáci: Ondáš - 2, Čekov-
ský, Pavlík, Stanislav. 

VODNÉ LYŽOVANIE: Člen klubu vodného lyžo-
vania v SNV a reprezentant SR Martin Bartalský 
sa  prebojoval na Majstrovstvách sveta v Ra-
kúsku medzi svetovú špičku. V celkovom hodnotení 
skončil na 19. mieste z takmer 60 štartujúcich zo 
40 štátov sveta. Nový školský rok začal na uni-
verzite v Louisiane. V októbri sa konali preteky 
NATIONALS 2007, na ktorých skončil v slalome 
na 7. mieste, rovnako 7. priečku obsadil v trikoch, 
v skoku skončil na 4. mieste. V celkovom hodnotení 
vybojoval 4. priečku. Martin, blahoželáme!

BASKETBAL: 7. 11. 2007 sa v spišskonovo-
veskej športovej hale odohral prvý domáci zápas 
A skupiny Stredoeurópskej basketbalovej ligy 
s výsledkom BK 04 AC LB SNV - Ostrów Wielko-
polski 81:89. Zúčastnilo sa ho 1 100 divákov. 
14. 11. 2007 sa v 2. kole odohral zápas na palu-
bovke súpera v českých Pardubiciach s výsledkom 
BK Pardubice - BK 04 AC LB SNV 98:62. 

Vendelín Ivančík

BUDÚCNOSŤ NOVOVESKÉHO FUTBALU

Vladimír HUDÁČEK, tréner staršieho dorastu:  
„Do nového súťažného ročníka sme nastupovali ako 
nováčik s cieľom nehrať podradnú úlohu, ale pohy-
bovať sa v hornej časti tabuľky. Po jesennej časti 
sme skončili na 8. mieste so ziskom 25 bodov. Mohli 
sme dosiahnuť oveľa viac. Súťaž je veľmi vyrovnaná, 
každý súper má svoju silu. O niekoľko bodov nás 
pripravila hlavne koncovka, nepremieňanie šancí, 
slabá koncentrácia na konci zápasu. Mrzia nás 
hlavne straty bodov v domácom prostredí, z toho sa 
musíme poučiť. Veľmi pozitívne musím hodnotiť hru 

na súperových ihriskách. Naším cieľom je skvalitniť 
výkonnosť hráčov pre A mužstvo. Zlepšiť prípravu 
by mala nová umelá tráva. Na novej ploche budeme 
pokračovať v tréningovom procese neprerušene, čo 
je predpoklad dobrých výkonov každého hráča, pre-
tože náš cieľ je skončiť v prvej päťke. Cieľ náročný, 
ale reálny.“ 
Pavol DUĽA, tréner mladšieho dorastu:
„Družstvo skončilo po jesennej časti II. ligy na 
9. mieste so ziskom 18 bodov. Z môjho pohľadu 
najlepšie zápasy boli so súpermi Žiliny, Košíc a Pre-

šova. Najslabší bol zápas v Lučenci. Futbalovo nás 
prevýšila len Banská Bystrica. Som maximálne spo-
kojný s tréningovou morálkou mužstva. Herný pre-
jav bol v poriadku, čo je zásluhou letnej prípravy, 
počas ktorej sme sa zúčastnili sústredenia v Ska-
litom pri Čadci. S družstvom je reálne skončiť na 
4. až 5. mieste.“
Tešíme sa na ihrisko s umelým trávnikom. V mene 
chlapcov všetkým zainteresovaným ďakujeme za tento 
pekný darček. 

Za rozhovor ďakuje Vendelín Ivančík

Skončila futbalová jeseň II. ligy dorastu skupiny Východ. O hodnotenie jesennej časti a účinkovanie dorastu FK SNV sme požiadali 
oboch trénerov dorasteneckých družstiev.

Starší dorast Mladší dorast Zdroj: archív FK SNV
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ZMENA PREVÁDZKOVÝCH HODÍN POČAS 
VIANOČNÝCH A NOVOROČNÝCH SVIATKOV 
Pondelok 24. 12. ZATVORENÉ
Utorok 25. 12. 13.00 - 20.30 verejnosť
Streda 26. 12. 9.00 - 20.30 verejnosť
Štvrtok 27. 12. 9.00 - 18.30 verejnosť•19.00 - 20.30 EMBRACO
Piatok 28. 12. 9.00 - 20.30 verejnosť
Sobota 29. 12. 9.00 - 18.30 verejnosť•19.00 - 20.30 EMBRACO
Nedeľa 30. 12. 9.00 - 20.30 verejnosť
Pondelok 31. 12. 9.00 - 15.30 verejnosť
Utorok 01. 01. 2008 13.00 - 20.30 verejnosť
Streda 02. 01. 2008 9.00 - 20.30 verejnosť
Štvrtok 03. 01. 2008 9.00 - 18.30 verejnosť•19.00 - 20.30 EMBRACO
Piatok 04. 01. 2008 9.00 - 20.30 verejnosť

PARNÁ SAUNA 
otvorená počas prevádzky krytej plavárne pre verejnosť PO - NE

SAUNA T.: 053/442 62 18

PO – sanitárny deň, otvorené UT - NE

MASÁŽE 
Okrem pondelka: objednávky 

na t. č. 0903 675 380, 0905 954 792, 0904 325 343.

Ponúkame vianočné poukážky v hodnote 300,- Sk a 500,- Sk. 

KOLKÁREŇ T.: 053/446 33 65, 0903 381 380 

Nedeľa   2. 12. 10.00 Tatran - Sučany, dorastenecká liga východ
Sobota   8. 12. 10.00 Tatran - Podbrezová, 1. liga muži východ

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE VONKAJŠIA MALÁ PLOCHA 

Streda   5. 12. 17.00 - 18.30 verejné korčuľovanie
Štvrtok   6. 12. 17.00 - 18.30 verejné korčuľovanie
Sobota   8. 12. 17.00 - 18.30 verejné korčuľovanie
Streda 12. 12. 17.00 - 18.30 verejné korčuľovanie
Štvrtok 13. 12. 17.00 - 18.30 verejné korčuľovanie
Sobota 15. 12. 17.00 - 18.30 verejné korčuľovanie
Streda 19. 12. 17.00 - 18.30 verejné korčuľovanie
Štvrtok 20. 12. 17.00 - 18.30 verejné korčuľovanie
Sobota 22. 12. 17.00 - 18.30 verejné korčuľovanie
Štvrtok 27. 12. 17.00 - 18.30 verejné korčuľovanie
Sobota 29. 12. 17.00 - 18.30 verejné korčuľovanie

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE HLAVNÁ PLOCHA 
Nedeľa   2. 12 18.00 - 19.30 verejné korčuľovanie
Nedeľa   9. 12. 18.00 - 19.30 verejné korčuľovanie
Nedeľa 16. 12. 18.00 - 19.30 verejné korčuľovanie
Nedeľa 23. 12. 18.00 - 19.30 verejné korčuľovanie
Streda 26. 12. 18.00 -19.30 verejné korčuľovanie
Nedeľa 30. 12. 18.00 - 19.30 verejné korčuľovanie

ZIMNÝ ŠTADIÓN T.: 053/446 10 86, 0903 630 982 

Sobota   1. 12. 14.00 SNV - Brezno, dorast
Sobota   1. 12. 17.00 SNV - Poprad, juniori
Nedeľa   2. 12. 10.00 SNV - Ružomberok, dorast
Nedeľa   2. 12. 12.30 SNV - Poprad, ženy
Piatok   7. 12. 17.30 SNV - Piešťany, 1. liga
Sobota   8. 12. 17.00 SNV - Martin, juniori
Streda 12. 12. 17.00 SNV - Ružinov, juniori
Piatok 14. 12. 17.30 SNV - Bardejov, 1. liga
Sobota 15. 12. 17.00 SNV - Trenčín, juniori
Utorok 18. 12. 17.30 SNV - Senica, 1. liga
Štvrtok 20. 12. Európsky pohár v rýchlokorčuľovaní
Piatok 21. 12. Európsky pohár v rýchlokorčuľovaní
Sobota 22. 12. Európsky pohár v rýchlokorčuľovaní
Sobota 22. 12. 17.00 SNV - Košice, juniori
Sobota 22. 12. 19.30 SNV - Topoľčany, ženy

ŠPORTOVÁ HALA T.: 053/442 62 40, 0903 381 380 

Sobota   1. 12.   9.00 LB - Krompachy, basketbal 1. liga
Sobota   1. 12. 11.00 SNV - L. Hrádok, volejbal juniorky
Sobota   1. 12. 18.00 LB - Nitra, basketbal extraliga
Nedeľa   2. 12.   8.30 a 13.00 LB - Svit, basketbal SŽ
Nedeľa   2. 12. 11.00 LB - Prešov, basketbal 1. liga

Streda   5. 12. 18.00
LB - Walbryzch, 
Stredoeurópska basketbalová liga

Štvrtok   6. 12.   8.00 - 14.00 Futbalový turnaj
Sobota   8. 12. 12.00 SNV - Prakovce, volejbal 1. liga ženy
Sobota   8. 12. 18.00 LB - Svit, basketbal juniori
Nedeľa   9. 12.   9.00 LB - Kežmarok, basketbal juniori
Streda 12. 12.   8.00 - 14.00 CVČ - basketbal SŠ
Štvrtok 13. 12.   8.00 - 14.00 CVČ - basketbal SŠ
Sobota 15. 12. 11.00 SNV - K. N. Mesto, volejbal juniorky
Sobota 15. 12. 16.00 a 18.00 LB - Humenné, basketbal MŽ

Správa telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTEZ

NAŠI STRELCI OPÄŤ REKORDMANMI
Peter Mlynarčík na medzinárodných pretekoch v Plzni (40 štátov) v disciplíne olympij-
ská rýchlopaľba vytvoril dva nové slovenské rekordy. Zvíťazil, výkonnostne sa dostal do 
kontaktu s absolútnou svetovou špičkou a ešte môže pokukovať po miestenke na OH 
v Pekingu ČLR v roku 2008. Zároveň získal striebornú medailu na Majstrovstvách Slo-
venska. V l. kole ligy talentovanej mládeže v disciplíne vzduchová pištoľ zvíťazil a vytvoril 
vynikajúci slovenský rekord v juniorskej kategórii nástrelom 578 bodov Janko Benko, 
slovenský reprezentant, člen Školského športového centra ZŠ, Zd. Nejedlého a ŠSK RD 
SNV. Urobil tak prvý krôčik k nominácii na Majstrovstvá Európy vo februári 2008 vo Švaj-
čiarsku. Na Majstrovstvách Slovenska získal striebornú a bronzovú medailu.
Lukáš Daniel vytvoril nástrelom 572 bodov nový juniorský rekord na Majstrovstvách 
Slovenska v guľových disciplínach v Domaniži. Porazil stálicu Petra Mlynarčíka, pootvoril 
dvierka k nominácii na Letnú univerziádu, ktorá sa uskutoční mesiac po olympijských 
hrách v Pekingu. Zároveň získal striebornú a zlatú medailu na Majstrovstvách 
Slovenska.
Na Majstrovstvách Slovenska získali bronzové medaily i Matej Bednár a Lenka Mat-
fiaková.  
Naši strelci, i keď nemajú v meste strelnicu (chodia trénovať do Popradu a Košíc), sa 
prebojovali na Majstro vstvá Európy do španielskej Grenady, kde úspešne reprezentovali 
Slovensko a Spišskú Novú Ves. Blahoželáme. 

KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/442 62 18, otvorená PO – NE • Zľavy pre poistencov – zdrav. poisťovne Dôvera a VšZP 
Pondelok 15.00 - 18.30 VEREJNOSŤ 19.00 - 20.30 EMBRACO
Utorok 8.00 - 11.30 PLAVECKÝ VÝCVIK 13.00 - 20.30 VEREJNOSŤ
Streda 8.00 - 12.00 PLAVECKÝ VÝCVIK 13.00 - 20.30 VEREJNOSŤ
Štvrtok 8.00 - 11.30 PLAVECKÝ VÝCVIK 13.00 - 18.30 VEREJNOSŤ 19.00 - 20.30 EMBRACO
Piatok 8.00 - 12.00 PLAVECKÝ VÝCVIK 13.00 - 20.30 VEREJNOSŤ
Sobota 9.00 - 18.30 VEREJNOSŤ 19.00 - 20.30 EMBRACO
Nedeľa 9.00 - 20.30 VEREJNOSŤ

SKILAB, s. r. o. • Tel.: 053/442 47 40, 419 23 22, 
priamo na svah: 0905 518 360, 0905 853 140, fax: 053/442 77 35, 

e-mail: elsro@elsro.sk, http://www.elsro.sk

Lyžiarske stredisko SPIŠSKÁ NOVÁ VES - RITTENBERG
oznamuje širokej lyžiarskej verejnosti:

otvorenie lyžiarskej sezóny 2007/2008 
v decembri 2007

podľa poveternostných podmienok
Prevádzka lyžiarskych vlekov: denne od 8.30 - 15.30 hod.

Večerné lyžovanie: denne od 18.00 - 20.30 hod.
Vleky: 3x Tatrapoma s kapacitou 1 350 os./hod. 

Umelé zasnežovanie a denná úprava svahu snežnými vozidlami zaručuje 
veľmi dobré podmienky na lyžovanie aj pre náročnejších lyžiarov.

Občerstvenie v bufete počas celej prevádzky.
Ubytovanie priamo na svahu.

Týmto vás srdečne všetkých pozývame.
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VITAJTE MEDZI NAMI
Adrián Bučák
Barbora Holubová
Daniela Kleinová
Dávid Pokuta
Dávid Samuel Mikolaj
Dominik Tulej
Ema Malatová
Ivana Dlugošová
Ivana Gregová
Kevin Omasta
Klára Paračková
Lukáš Duduš
Marek Krivda
Marek Lukáč
Mária Hvizdošová
Marko Kotlár

Mattias Botoš
Michal Pecha
Natália Drusová
Natália Horváthová
Nikola Holubová
Nina Maximová
Patrik Sliva
Petra Mancošová
Richard Krivda
Ryan Piepers
Tímea Zvolenská
Tomáš Kačír
Vanesa Kobeľáková
Vanesa Vrončová
Zuzana Gromadová

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V OKTÓBRI OSLÁVILI

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

96 rokov   
Arnold Tóth
Marta Vizváriová

93 rokov  
Jolana Hronská

85 rokov  
Štefan Bujňák
PhMr. František Hunyady
Mária Kasprisinová
Ján Hradický
Mária Kucharovicová
Anna Hrubiznová

80 rokov   
Anna Hovančíková
Anna Bolemanová
Mária Majorová

Margaréta Drusová
Vilma Záhorová
Anna Hlavajová

75 rokov  
Emília Hadidomová
Valika Zaliberová
Jozef Plíhal
Mária Dorková
Anna Zaťková
Mária Neupauerová
Jozef Butora
Mária Kozlovská
Emil Fabini
Šimon Jerdonek
Justína Paračková
Ján Filkor
Anna Chmeľová

70 rokov  
Vladimír Kavalec
Štefan Magdžár
Edita Čupáková
Gabriela Fecková
Matilda Žigová
Terézia Škurlová
Mária Škablová
Zdenka Szigetyová
Mária Koškovská
Albína Merkovská
Helena Kedžuchová
Magdalena Hegenbartová
Alžbeta Jaseňáková
Katarína Omastová
Milan Dunčko
Helena Kotlárová
Valéria Ratvajová

Jozef Ondrejčák 1920
Mária Kľučárová 1921
Mária Novotná 1922

Gizela Štrauchová 1925
Rudolf Kerkeš 1931
Žofia Bečariková 1932

Juraj Leško 1939
Mária Rennerová 1948
Tomáš Janoško 1950

František Angelovič 1952
Viera Findurová 1953
Jozef Petrovič 1972
Martina Tauberová 1975

V OKTÓBRI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
S hlbokým zármutkom vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť v sobotu 29. 9. 2007 s mo-
jou milovanou manželkou a starostlivou matkou MUDr. Reginou GULOVOU, 
ktorá nás náhle opustila vo veku 52 rokov. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Naše poďakovanie 
patrí Pohrebným službám R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
manžel Viliam a synovia Martin a Štefan

Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom, suse-
dom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 8. 10. 2007 s naším drahým ockom, 
ujom, dedkom a svokrom Rudolfom KERKEŠOM, ktorý nás navždy opustil 
dňa 3. 10. 2007. Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste 
sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Tí, ktorí Ťa poznali, si pripomenú a tí, ktorí Ťa 
mali radi, nezabudnú.
dcéry, zaťovia, vnúčatá Peter, Lukáš a Miško, bratia a ostatná smútiaca rodina

Touto cestou chceme vysloviť úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, pria-
teľom, susedom a známym, ktorí sa 19. 10. 2007 prišli rozlúčiť s našou vrúcne 
milovanou mamičkou a babičkou Gizelou ŠTRAUCHOVOU. Ďakujeme za pre-
javy sústrasti a množstvo kvetinových darov. Naše poďakovanie patrí aj ošet-
rujúcej lekárke MUDr. Mrukovej a jej láskavej sestričke za dlhoročnú obetavú 
starostlivosť o jej podlomené zdravie. Ďalej vrúcne ďakujeme MUDr. Luptákovej, 
MUDr. Bevilaquovej, MUDr. Remeckému a MUDr. Zimovej a všetkým zdrav. pra-
covníkom NsP, ktorí jej poskytovali veľa rokov zdravotnú starostlivosť. Za vzorné 
služby ďakujeme aj pracovníkom Pohrebných služieb R. Findura. Naše poďa-
kovanie patrí Mgr. Kleinovi, kaplánovi evanj. cirkvi a. v., za dôstojnú rozlúčku 
s našou milovanou.
dcéra Júlia a syn Dušan s rodinou  

Stratili sme ten magický kruh bezpečia, kam nesmel, kto nám nesvedčal, 
i keby svet nás odpísal, bol niekto, kto nás miloval...      
S hlbokým zármutkom v srdci ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom 
a známym za tichú spomienku na nášho zosnulého manžela a otca Františka 
ANGELOVIČA, ktorý nás opustil 21. 10. 2007 vo veku 55 rokov.
S úctou a láskou manželka Darina, syn Marek a ostatná smútiaca rodina.

S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme a pri plamienku sviečky spo-
míname. Hoc už nie si medzi nami, v našich srdciach zostávaš s nami.
Dňa 10. 11. 2007 uplynuli 3 roky, odkedy nás navždy opustila naša drahá man-
želka, mama, babka a teta Margita FORGÁČOVÁ. Tí, ktorí ste ju poznali, venujte 
jej spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

S hlbokým zármutkom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým prí-
buzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 30. 10. 2007 
s mojou milovanou manželkou, starostlivou matkou, svokrou, babkou, švagrinou, 
susedou, známou Máriou RENNEROVOU, ktorá nás opustila vo veku 59 rokov. 
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste zmiernili náš hlboký 
žiaľ. Zvlášť chceme poďakovať kolektívu NsP, celému RTG oddeleniu pod vede-
ním MUDr. E. Loumovej, internému oddeleniu pod vedením MUDr. E. Zimovej 
za starostlivosť a opateru v posledných dňoch jej života. 
S úctou, láskou a vďakou spomínajú manžel Štefan, dcéry s rodinami a ostatná 
smútiaca rodina. 

S hlbokým žiaľom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, 
susedom, bývalým kolegom a známym, ktorí prišli na poslednej ceste odprevadiť 
nášho otca Jána ŠEBOŠÍKA, ktorý nás opustil vo veku nedožitých 85 rokov.
Naša vďaka patrí aj spoločnosti BETEZDA, n. o., za profesionálny, ale aj ľudský 
prístup pri opatrovaní nášho otca.
dcéra Marta, synovia Dušan a Ján         
                                                           
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom, 
spolupracovníkom, susedom a známym, ktorí sa dňa 23. októbra 2007 prišli 
rozlúčiť s mojím milovaným synom Jozefom PETROVIČOM, ktorý nás opustil vo 
veku 35 rokov. Ďakujeme za prejavy sústrasti, kvetinové dary, ktorými ste sa sna-
žili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme PhDr. Kučinskému 
s kolektívom a Pohrebným službám S. Badzíková. Radi by sme vyjadrili hlboké 
poďakovanie primárke MUDr. E. Zimovej a celému zdrav. kolektívu ODCH za hl-
boko ľudský prístup, dôkladnú zdravotnícku starostlivosť počas jeho dlhodobej 
nemoci, no hlavne v poslednom období jeho života.
matka, bratia Peter, Radoslav, Marek s rodinami a ostatná smútiaca rodina 

Ten, kto Vás poznal, si spomenie, 
ten, kto Vás mal rád, nezabudne.
V mesiaci september 2007 uply-
nulo 10 rokov od úmrtia môjho 
syna Ing. Juraja GABRIHO 

a 26 rokov od úmrtia môjho man-
žela Juraja GABRIHO. V mesiaci 
november 2007 sme si pripome-

nuli 1 rok od úmrtia môjho syna Gabriela GABRIHO.
S láskou a úctou spomína mama.

Vyslovujeme úprimné poďakovanie príbuzným, priateľom, spolupracovníkom, 
susedom a známym, ktorí sa dňa 9. 11. 2007 prišli rozlúčiť s mojím manželom, 
starostlivým otcom Ing. Stanislavom HREŠKOM, ktorý nás náhle opustil vo 
veku 49 rokov. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa 
snažili zmierniť náš žiaľ.
manželka, syn a ostatná smútiaca rodina
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Dňa 12. 11. 2007 uplynulo 9 rokov, kedy nás náhle po tragickej nehode opustil 
môj manžel a otec Štefan MAJCHROVIČ. 15. 12. 2007 si pripomenieme jeho 
nedožité 60-te narodeniny. 
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami a venujte mu tichú spomienku.
manželka, synovia a dcéra s rodinami

Dňa 16. 11. 2007 uplynul rok, odkedy nás opustila naša sestra, matka, babička, 
svokra a teta Magdaléna DANIOVÁ. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 
S úctou a láskou spomínajú sestry, brat a najbližší príbuzní.

Dňa 22. 11. 2007 uplynulo 10 rokov od smrti nášho syna, manžela, otca a brata 
Ľubomíra KANDRÍKA. 
Ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca  rodina

Odišla si nám, už sa nevrátiš. Len ten, kto s Tebou žil, vie, čo stratil. Čas plynie 
a bolesť trápi, Teba nám už nik nevráti.
Dňa 2. decembra 2007 uplynú 2 roky, kedy nás opustila Ľudmila 
GRIGEROVÁ. 
Na Teba spomínajú manžel Ján, syn Peter, dcéry Alžbeta a Júlia, vnúčatá a krstné 
deti.

Dňa 2. 12. nás pred 40. rokmi opustila pre nás vzácna osoba Magda 
KUPČÍKOVÁ. V našich srdciach ostal dodnes smútok a spomienka na jej lásku, 
obetavosť a dobrotu. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
S láskou a vďakou spomínajú sestra a krstné dcéry s rodinami.

Tá rana v srdci stále bolí, a zabudnúť nám nedovolí...
Nebolo mi dopriate s Vami byť,
nebolo lieku, aby som mohol žiť.
Neplačte a nechajte ma kľudne spať,
aj bez sĺz sa dá spomínať...
5. 12. 2007 uplynú 2 roky od smrti nášho syna, brata, otca, uja a priateľa 
Mareka FERENCA. Kto ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú rodičia, bratia Pavol, Marián a Marcel s rodinami, syn Ja-
kub.

Život a smrť. V nich nikdy nie si sám. Tvoj odchod žije s nami. Aj trýzeň 
do nádeje prekvitá. Ty žiješ v nás - my v Tebe, nie sme sami.
Dňa 9. 12. 2007 si pripomenieme 4. výročie úmrtia našej mamky, babky, sestry 
Margity ISTOJKOVEJ. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
Spomínajú dcéry Gita s manželom Františkom, Silvia s manželom Petrom, Re-
náta s manželom Kilym, vnúčatá Tomáš, Michaela, Dominik, Barborka, Miguel, 
súrodenci Ružena, Jana a Michal s rodinami.

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska však smrťou ne-
končí, v našich srdciach budeš stále žiť.
9. 12. 2007 uplynú 2 roky od smrti môjho manžela, milovaného otca, syna, 
brata, švagra Dušana SIVAČKA. 
S úctou a láskou spomínajú manželka Mária, dcéry Katka a Lucka a ostatná 
smútiaca rodina.

Dňa 12. 12. 2007 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel, otec, 
dedko, príbuzný a známy Štefan GÁLL. 
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Anna, dcéra Alena a syn Štefan s rodinami

Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi.
Dňa 14. 12. 2007 uplynie 5 rokov, odkedy nás opustil môj manžel, otec, syn 
a brat Dušan HREBÍK. 
Tí, ktorí ste poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka, synovia a ostatná rodina

Dňa 15. 12. 2007 uplynie 25 rokov od smrti môjho manžela a starostlivého 
otecka Martina ZÁVADSKÉHO. Hoci ubehlo už veľa rokov, na Tvoju lásku a dob-
rotu nikdy nezabudneme. 
Stále nám chýbaš. 
smútiaca manželka a syn Peter

Čas plynie a bolesť trápi, no Teba nám nik nevráti. Za Tvoju lásku, čo Ti mô-
žeme dať, kyticu kvetov a spomínať.
Dňa 16. 12. 2007 uplynie rok od úmrtia môjho milovaného manžela Ladislava 
MODROCKÉHO. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku. 
S láskou spomínajú manželka, synovia s rodinami a ostatní príbuzní.

Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nikdy nedovolí. Mal si rád život, mal si rád 
smiech, veril si v život, miloval svet. Odišiel si navždy, hoc túžil si žiť, nebolo 
dopriate, aby si mohol s nami byť.
Dňa 16. 12. 2007 si pripomenieme 2. výročie smrti nášho milovaného a drahého 
syna a brata Petra MELEGU. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú mama a bratia.

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 22. 12. 2007 uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustila naša mama, babka 
a svokra Emília JENDRÁLOVÁ z Novoveskej Huty.
S úctou a láskou spomína dcéra Hanka, vnuk Patrik a zať Jozef.

Hoci už nie ste medzi nami, v našich spomienkach ostá-
vate s nami.
Dňa 24. 12. 2007 uplynú 3 roky od úmrtia našej sestry, 
krstnej a tety Márie KOLAČKOVSKEJ a dňa 13. 3. 2008 
uplynie 9 rokov od úmrtia nášho krstného, švagra a uja 
Pavla KOLAČKOVSKÉHO. Tí, ktorí ste ich poznali, ve-
nujte im spolu s nami tichú spomienku. 
S úctou a láskou spomínajú sestra, švagriná, krstné deti.

Hviezdy pre Teba prestali svietiť a slnko hriať, ale Tí, čo Ťa tak milovali nepre-
stali na Teba spomínať.
Dňa 24. 12. 2007 uplynie 5 rokov od úmrtia nášho otca, manžela a deda 
Vojtecha LIPTÁKA. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
manželka Mária, dcéry Erika, Ivana a Monika s rodinami

Ťažko je bez neho, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, aké bolo 
predtým.
So zármutkom v srdci si dňa 29. 12. 2007 pripomenieme 2 roky, odkedy nás 
navždy nečakane opustil náš drahý František ČEKEL.
S láskou smútiaca rodina. 

Odišla a v srdci nám bolesť zanechala. Rýchlo, bez rozlúčky, to nik nečakal. 
Stíchlo srdce a jej hlas, zostali spomienky v nás. Čas plynie ako tichej rieky 
prúd, kto Ťa mal rád, nevie zabudnúť.
Dňa 29. 12. 2007 uplynú 2 roky, odkedy nás navždy opustila manželka, starost-
livá mamička a babka Júlia SZABOVÁ.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Zhasli oči, ktoré nám boli tak drahé, dotĺklo zlaté srdce, ktoré sme mali tak 
radi, stuhli ruky, ktoré pre nás tak pilne pracovali. Tvoja strata tak veľmi bolí, 
keď plameň sviečky tíško horí. Na Tvoju dobrotu, starostlivosť a lásku nikdy 
nezabudneme a neprestaneme Ťa s láskou spomínať.
Dňa 30. decembra 2007 uplynú štyri roky, odkedy nás navždy opustil manžel, 
otec, dedko, svokor Štefan HOLEČKO. 
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou manželka Jolana, syn Vladimír a dcéra Mária s rodinami.

Dňa 17. 12. 2007 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustil náš otec Eduard 
MAGDŽÁR. 
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina
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Kúpime od vás ihneď pozemok, dom, chatu, prípadne inú nehnuteľnosť.
Kontaktujte nás na tel. 053/44 253 20, 0903 414 407, 0908 092 853.

 Predám PLAYSTATION PORTABLE zn. 
SONY + pamäťová katra 1 GB + 2 hry na 
UMD. Cena: 7 000 Sk. T.: 0910 205 575

 KADERNÍCTVO - V.I.P. Ogurčáková, E. M. 
Šoltésovej 7, SNV, bezbariérový prístup, 
odborné poradenstvo, stužkové slávnosti, 
plesy, svadby, TRENDY - strihy, melírova-
nie, farbenie... Vítané sú matky s deťmi! 
Profesionálna práca so značkou WELLA. 
T.: 0903 740 739, 053/441 10 76

 Hľadám prácu ako správca budovy, na 
živnostenský list. T.: 0911 865 262

 Ponúkam jednoduchú, rýchlu mož-
nosť riešenia finančnej situácie pre 
zamestnaných, SZČO a dôchodcov. 
Bezúčelový spotrebný úver do 3 dní na 
osobnom účte. T.: 0908 574 792, e-mail: 
aleba@centrum.sk

 Hľadám ľudí na sťahovanie nábytku. Dlho-
dobo, brigádnicky. T.: 0905 209 347

 Ponúkam kvalitnú klasickú masáž. 
T.: 0910 565 370

 Predám nepoužívanú autosedačku mod-
rej farby s odnímateľným podsedákom. 
Vhodná pre dieťa do 36 kg. Cena dohodou. 
T.: 0914 213 403

 Otvárame KURZ PRE ZÁUJEMCOV 
O NEMECKÝ JAZYK v priestoroch Ma-
tice slovenskej na Zimnej ul.: pre za-
čiatočníkov, pre pokročilých, príprava 
na maturitné skúšky (interná i externá 
časť). Termín: 7. 1. - 30. 6. 2008, dve 
hodiny týždenne. Cena 1 500 Sk. Infor-
mácie: 0904 527 819, resp. večer po 
19.00 hod. na tel. č.: 053/442 74 07 

 Predám zabíjačkový hrniec 55 l, ne-
zničiteľný. Cena 600 Sk. T.: 441 41 89 
po 19.00 hod.

 Vo všetkom je dôležitý základ, preto 
rada doučím vaše dieťa učivo 1. stupňa. 
T.: 053/446 29 75, 0911 231 091

 Skúsená kanadská lektorka vyučuje 
anglický jazyk s dôrazom na konverzáciu 
(jednotlivo alebo v malých skupinách). 
Témy učebnej látky môžu byť prispôso-
bené špecifickým potrebám a požiadav-
kám klienta. Preklady z/do anglického 
jazyka. T.: 0904 147 892, www.katarina-
ceslova.com, e-mail: katarina@katarina-
ceslova.com

 Doučím matematiku ZŠ. 
T.: 0908 843 824

 PÔŽIČKY - bez ručiteľa, bankový pro-
dukt, nebankové podmienky, úrok od 
7% ročne, pre zamestnaných, dôchod-
cov a SZČO, splatíme Vaše dlhy. Kontakt: 
Odborárov 12, SNV. T.: 0915 900 452, 
0904 254 779

 Záujemcovia o kurčatá čistené, čer-
stvé o váhe 2 kg. Cena 68 Sk za kg. Do-
dávka 11. 12. 2007. Informujte sa na 
t.: 053/441 00 52

 Prepisovanie a úprava textu podľa 
normy (bakalárske, magisterské, semi-
nárne, ročníkové, rigorózne a iné práce). 

T.: 053/446 29 75, 0911 231 091
 Stánok na predaj na autobusovom nástu-

pišti. T.: 0903 293 986, 0908 068 320
 Lacno predám AUTOKLAV - parný ste-

rilizátor zn. PS 20A. Rozmery: 60x42x57. 
T.: 0907 925 600

 Hľadám serióznu opatrovateľku k 10-me-
sačnému dievčatku od 1. 2. 2008. 
T.: 441 09 15, 0905 175 753

 Firma GULAMEDIC, s. r. o., Zimná 
102, Sp. N. Ves, zamestná lekára vše-
obecného lekárstva pre odborný 
zástup s licenciou L1C, prípadne po-
núka pomoc pri získaní tejto licencie. 
Kontakt: 0907 925 600

 Predám rodinný dom na Štefánikovej ul. 
19 v Smižanoch. Kontakt: Štefánikova 27, 
Smižany. T.: 0902 672 342

 REMIX (reklama a tlač), Zimná 90, vo 
dvore na posch.: nízkonákladová tlač, 
reklamné tabule, samolepky, polep áut, 
grafické návrhy, predaj samolepiacich 
fólií a papierov, doskových materiálov 
(PVC), laminovanie za studena, reklamné 
predmety, pečiatky, gravírované štítky, 
maturitné tablá, tlač dipl. prác... Maľo-
vanie bytov za zmluvné ceny. T.: 0918 
140 801, e-mail: remix@demax.com

 Prenajmem zariadený 1-izbový byt blízko 
centra. T.: 0903 917 834

 Zberateľ kúpi obrazy od podtatranských 
maliarov, Kantona, Nandor, K. Šovanka, Vik-
tora Kissa a iné. Platba ihneď. 
T.: 0905 319 162

 PIESKOVANIE: špecializujeme sa na 
pieskovanie dreveníc a ich renováciu. Po-
núkame aj pieskovanie automobilov, ich 
podvozkov a diskov, betónu chodníkov 
a iných konštrukcií. www.euro3b.sk.
T.: 0908 850 380, 0911 363 474

 Predám záhradku s rozlohou 367 m2 v zá-
hradkárskej oblasti Lipa. Cena 100 000 Sk. 
T.: 0910 670 465

 Ponúkam vedenie jednoduchého 
a podvojného účtovníctva, spracovanie 
podnikateľských a finančných plánov. 
T.: 0949 435 112

 Dám do prenájmu 2-izbový zariadený byt. 
T.: 446 37 30

 PENIAZE NA ZAVOLANIE od 3 000 Sk 
do 100 000 Sk pre zamestnaných, živ-
nostníkov, dôchodcov. Najjednoduchšie 
vybavenie, najrýchlejšie doručenie, naj-
pohodlnejšie splácanie, narodeninová 
pôžička. T.: 0904 231 630

 Novootvorené Štúdio krásy a zdravia 
prijme 2 šikovné dievčatá aj na privyrobe-
nie. Súrne. T.: 0915 380 054

 Konverzačné kurzy angličtiny „PLAY 
& LEARN“ (učíme sa hrou), kde ľahkou 
a zábavnou formou deti komunikujú 
s lektorkou IBA po anglicky. Skupiny 
7 - 8 ročných, 9 - 10 ročných a 11 - 12 roč-
ných, len 4 deti v skupine. Skúsená ka-
nadská lektorka. Zápis a info: 0904 147 
892, www.katarinaceslova.com

 Predám zasúvaciu posteľ pre 2 osoby. 
V hornej časti je pevné lôžko, v spodnej 
lôžko na zasúvanie s kolieskami. Molitanové 
matrace. Zachovalá, málo používaná. Cena 
1 500 Sk. Dohoda možná. T.: 446 19 74, 
0908 823 919, 0907 690 834

 Firma BBF elektro, s. r. o., Radlinského 
17/B, 052 01 Spišská Nová Ves, prijme 
do pracovného pomeru pracovníkov (vy-
učených v odbore) na pozíciu elektrikár. 
Záujemcovia kontaktovať telefonicky 
p. Gabrišovú v pracovných dňoch od 
7.00 do 15.00 hod. T.: 053/417 24 11

 Šikovný podnikateľ prijme do Štúdia krásy 
2 komunikatívne a dobre vyzerajúce diev-
čatá. Ihneď. T.: 0910 994 498

 UK, ÍRSKO, CYPRUS, NEMECKO A TA-
LIANSKO. Šičky, čašník/čka, kuchár/
ka, chyžné, opatrovateľky, recepčný/á, 
práca v skladoch, au pair pobyty, vo-
diči C a E, automechanici, mäsiari, pra-
covníci vo fabrikách, podlahári, CNC 
operátori, baliči, elektrikári, atď. Zimná 
94, Budova Združena, Sp. Nová Ves,
T: 053/441 09 07, mob.: 0910 694 287 
alebo 0911 287 172, www.apprimea-
gency.com

 Kúpim 2-izbový byt v OV v Levoči alebo 
v Spišskej Novej Vsi. T.: 0905 477 533 
alebo 0915 945 654

 NECHTOVÝ DIZAJN - AKCIA! Akrygé-
lové nechty iba za 550 Sk. Extra bonus 
č. 1 - franc. manikúra lakom v cene 50 Sk 
zdarma, č. 2 - nechtový piercing v cene 
50 Sk zdarma, č. 3 - zdobenie 2 nech-
tov v cene 50 Sk zdarma! Ponúkame aj 
príležitostné nechty za 250 Sk, farebné 
trblietavé tetovanie ako šperk vhodné 
na stužkovú, svadbu, ples... Klasická 
manikúra 100 Sk + špeciálna kúra la-
kom v hodnote 100 Sk zdarma. Salón 
BEAUTY, Levočská 1, Sp. Nová Ves. 
T.: 0903 623 585

 Predám kočiar po jednom dieťati, málo po-
užívaný. Cena 2 000 Sk. T.: 0910 918 920

 Kúpim 2 - 3-izbový byt v osobnom vlastníc-
tve aj neprerobený kdekoľvek v Sp. Novej Vsi 
do 1 000 000 Sk. T.: 0903 255 506 

 Milé dámy a slečny! Hľadáte profe-
sionalitu a kvalitu? Príďte do KOZME-
TICKÉHO SALÓNU „KORA“. Ponúkam 
krásne spoločenské líčenie - 250 Sk, 
tetovanie obočia - 900 Sk, úpravu + far-
benie obočia 50 Sk, atď. NOVINKA - mik-
rodermabrázia pleti (krásna jemná pleť). 
T.: 0902 720 140, 053/446 72 65

 Pracovná príležitosť v SNV. Príjem cca 
16 000 Sk. Zaškolím. T.: 0905 240 738

 VIETE, KTO NAJLEPŠIE ČISTÍ KO-
BERCE, SEDACIE SÚPRAVY, AUTO-
SEDAČKY, KRYŠTÁLOVÉ LUSTRE? 
Čistiaca technológia - jediná v okrese 
SNV, vhodná najmä na silne znečis-
tené koberce vo firmách. POZOR AKCIA 
5 m2 zdarma, ak... Odvoz a dovoz kober-
cov zdarma, do 24 hodín. T.: 446 26 84, 

0904 865 262
 Hľadám priestory na prenájom (podnika-

nie) v centre mesta. T.: 0910 670 465
 LACNEJŠIE - RÝCHLEJŠIE - INAKŠIE: 

KADERNÍCTVO KORA - NOVINKA! Ako 
autorizovaný salón vám ponúkam PRE-
DĹŽENIE A ZAHUSTENIE vlasov najmo-
dernejšou technológiou bez chémie, 
živice, trubičiek. Ďalej v ponuke via-
nočné balíčky profesionálnej kozmetiky 
MATRIX, spoločenský účes od 250 Sk, 
farbenie + strih + úprava od 400 Sk, 
pánsky strih 50 Sk... T.: 0911 144 430, 
053/446 72 65

 Hľadám 2 šikovných ľudí do Štúdia krásy 
a zdravia. T.: 0907 613 375

 Vediem jednoduché a podvojné účtov-
níctvo, mzdy a personalistiku, vyhotovu-
jem daňové priznania. T.: 053/441 48 03, 
0905 426 600, 0903 849 952

 Kúpim byt v SNV alebo pozemok v okolí 
SNV. Platba v hotovosti. T.: 0905 240 738

 NECHTOVÝ DIZAJN „EXPOLADY“ Gé-
lové nechty diamant zo 680 na 430 Sk, 
živicové nechty z 560 na 410 Sk. Vytvr-
dzovanie prírodných nechtov 310 Sk. Prí-
ležitostné nechty na stužkové, plesy... len 
za 230 Sk (v cene aj franc. manikúra), 
klasická a japonská manikúra, zdobe-
nie nechtov rôznymi technikami, nech-
tový piercing... Dom kultúry, Štefánikovo 
námestie 4, Sp. Nová Ves. Tešíme sa na 
vašu návštevu. T.: 0902 891 534 

 Práca v kancelárii. Orientačný príjem 
12 000 Sk. T.: 0905 890 388

 Hľadáte darček pod váš vianočný 
stromček? Produkty HERBALIFE - zdra-
vie, krása, kondícia. T.: 0907 613 375

 Práca s kozmetikou. Zaškolím. Príjem cca 
14 000 Sk. T.: 0911 974 105

 Predám lacno: hlboký detský kočiar, va-
ničku na kúpanie, chodítko, príp. stoličku na 
kŕmenie. T.: 0904 590 023 alebo 446 24 21 
v čase od 17.00 - 20.00 hod.

 Krásne Vianoce a úspešný nový rok 
zo srdca praje FORTUNA - ČISTOTA 
BEZ NÁMAHY. T.: 0905 8687 985, 
053/441 38 56

 Ponúkam na predaj parfémy, dovoz 
z Paríža, darčekové balenie, vhodné ako 
darček pod stromček. Cena od 150,- Sk 
do 270,- Sk za 100 ml.
T.: 0908 226 454

 1. PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SER-
VIS ďakuje svojim zákazníkom za dôveru. 
Prajeme vám príjemné vianočné sviatky 
a šťastný rok 2008. T.: 0903 100 508, 
444 01 19, 0903 661 891

 Prenajmem byt v Krompachoch - Banícka 
štvrť. T.: 0903 633 778

 Predám starší rodinný dom s pozemkom 
1800 m2 v obci Sp. Štvrtok, všetky inž. siete 
vrátane studne. Cena 1 600 000 Sk, obý-
vateľný ihneď. T.: 0903 906 002

 Prenajmem 3-izbový byt Za Hornádom.
 T.: 0903 633 778

Letná 65, Spišská Nová Ves, 053 446 20 47

r á t a j t e  s  n a m i  –  r á t a j t e  s  E U R O m



35Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.mestosnv.sk
12/2007
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Väčší
výber

Službyy
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Navštívte nás vo väčších Navštívte nás vo väčších 

priestoroch v OD SPIŠAN!priestoroch v OD SPIŠAN!

 OD SPIŠAN, Zimná 57 OD SPIŠAN, Zimná 57

Reštaurácia ŠPORT

Hotel Šport, T. Vansovej 1, 052 01 Spišská Nová Ves
tel.: +421 53 4426 753, e-mail: recepcia@hotel-sport.sk

w w w . h o t e l - s p o r t . s k

Pozývame vás 
do zrekonštruovanej reštaurácie Šport, 

ktorá je súčasťou hotela Šport pri Zimnom štadióne:

štandardná ponuka jedál a nápojov, pizza

firemné akcie, narodeniny, výročia, kary

kapacita - reštaurácia (50 miest), salónik (40 miest)

Splátky ešte nikdy neboli také nízke

Máte pocit, že bicie, ktoré ste svojmu synovi sľúbili na Vianoce sú vzdialené vašim fi nančným 
možnostiam? Sľubujete svojej rodine už niekoľko rokov zimnú lyžovačku, ale viete, že ani 
tento rok ste na ňu nenasporili? Chcete ešte pred zimou vymeniť okná, no práve máte 
fi nančné suchoty? O tom, ako rýchlo a jednoducho vyriešiť tieto a podobné otázky sme sa 
zhovárali s Ivetou Bakitovou riaditeľkou pobočky VÚB banky v Spišskej Novej Vsi.

Ako môžete pomôcť tým, ktorí chcú na Via-
noce splniť sny sebe a svojim blízkym, ale 
chýbajú im na to potrebné fi nancie?
Predvianočné obdobie je už tradične časom, 
kedy nás klienti oveľa častejšie žiadajú o fi -
nančnú pomoc. Práve preto sme teraz pri-
pravili špeciálnu ponuku fl exipôžičiek, ktoré 
sú výhodnejšie, jednoduchšie a dostupné 
širokému okruhu záujemcov.

Úvery však treba aj splácať. Nebudú me-
sačné splátky ďalšou záťažou v už aj tak 
náročnom vianočnom období? 
Nie. Jednou z viacerých pozitívnych zmien, 
ktoré sme pripravili, sú totiž splátkové 
prázdniny. Vďaka nim má každý klient mož-
nosť začať splácať až o tri mesiace, takže 
splátky jeho vianočný fi nančný rozpočet ne-
zaťažia. Navyše, vďaka predĺženiu splatnos-
ti fl exipôžičky až na 84 mesiacov môžu zá-
ujemcovia teraz dosiahnuť podstatne nižšiu 

výšku mesačnej splátky. Úver pritom získajú 
ešte lacnejšie, pretože úrokové sadzby fl e-
xipôžičiek sú nižšie, ako kedykoľvek pred-
tým. Napríklad bezúčelovú fl exipôžičku je 
teraz môžné získať už za 9,9 %, fl exipôžič-
ku na kúpu auta už za 8,9 % a fl exipôžičku 
na kúpu okien už za neuveriteľných 4,9 %. 
A keďže výška úrokovej sadzby je pevná, 
klient má istotu, že jeho splátky sa v priebe-
hu splácania nezvýšia.

Môže sa klient chrániť pred situáciou, 
kedy by z dôvodu choroby alebo straty 
zamestnania nebol schopný splácať?
Samozrejme. K fl exipôžičke je možné zís-
kať výhodné poistenie, ktoré klienta bude 
chrániť v prípadoch straty zamestnania, 
práceneschopnosti, plnej a trvalej invalidity 
a smrti. Poistenie je zahrnuté priamo v úve-
rovej zmluve a poistné je súčasťou mesač-
nej splátky.

Čo všetko potrebujem na vybavenie fl exi-
pôžičky? 
Jediné, čo musíte urobiť, je prísť do poboč-
ky s dokladmi totožnosti a podpísať žiadosť 
o úver. Nie je potrebné žiadne dokladovanie 
príjmu, a ak nežiadate viac ako 400 000 Sk, 
ani ručiteľ. Predbežné schválenie úveru do-
stanete ihneď pri podaní žiadosti a peniaze 
budú na vašom účet pripísané bezprostred-
ne po podpise zmluvy.

Kde sa môžu záujemcovia dozvedieť 
viac?
Všetkých záujemcov radi privítame v kto-
rejkoľvek pobočke VÚB banky. Informá-
cie sú dostupné aj na telefonickej službe 
Kontakt 0850 123 000 alebo na interneto-
vej stránke www.vub.sk
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Predaj Škoda: Tel.: 053 / 44 25 253
Požičovňa áut: Tel.: 053 / 44 14 140
AUTOBAZÁR: Tel.: 053 / 44 14 140

SERVIS:  Tel.: 053 / 44 258 30, 0903 634 830 Nonstop
Odťahová služba:  Tel.: 0903 616 182
E-mail: autoves@autoves.sk               www.autoves.sk

 AUTOVES, s.r.o., Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves

V Á Š  P R E D A J C A  V O Z I D I E L  Š K O D A

Akcia na všetky modely Škoda.
Pri kúpe na leasing cez VWFSK sada zimných 
kompletov a predlžená záruka 2+2 roky.

Odpočet

DPH-19%

NAJVÄČŠIE VO SVOJEJ TRIEDE!

PRÍĎTE SI JU VYSKÚŠAŤ
UŽ V DECEMBRI

Nová ŠkodaFabia

Nová ŠkodaFabia Combi

ODO MŇA NIČ NEČAKAJTE...
TENTO ROK ROBÍ VIANOCE SEAT!

IBIZA
*cenové

zvýhodnenie až

Tohoročné Vianoce budú naozaj 
štedré, vďaka SEAT-u. Najobľúbenejšie 
modely Ibiza, Cordoba a Leon sú teraz 

s mimoriadnym cenovým zvýhodnením 
dostupné pre každého. Zníženie cien

až do výšky 64.000 Sk aj pri
modeloch Altea, Altea XL,

Freetracka Alhambra.
A samozrejme, stále

sa môžete rozhodnúť
aj pre kúpu “na tretiny”.

Vianoce vďaka SEAT-u
trvajú až do

31. decembra.

* Cenové zvýhodnenie sa skladá zo zľavy na auto, zľavy pri kúpe na leasing a sady zimných pneu.

-72.000.- -74.000.-CORDOBA
*cenové

zvýhodnenie až

LEON
*cenové

zvýhodnenie až
-101.000.-

Nová ŠkodaFabia Combi

už od 334.900.-SK

Odpočet

DPH-19%

Predaj Škoda: Tel.: 053 / 44 14 140
 Mob.: 0903 616 182
Požičovňa áut: Tel.: 053 / 44 14 140

SERVIS:  Tel.: 053 / 44 258 30, 0903 634 830 Nonstop
Odťahová služba:  Tel.: 0903 616 182
E-mail: seat@autoves.sk               www.autoves.sk


