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JEDINEČNÁ NOVODOBÁ MOZAIKA 
ZDOBÍ CHRÁM PREMENENIA PÁNA

2/09

Oddelenie výstavby a dopravy (OVaD) pri Mest-
skom úrade v SNV zabezpečovalo v r. 2008 
prostredníctvom 7 pracovníkov umiestnených 
v 3 referátoch (výstavby, dopravy a referátu roz-
voja bývania) činnosti:
• v oblasti poskytovania príspevkov zo Štátneho 

fondu rozvoja bývania,
•  v administratívnej oblasti (komunikácia s mest-

skými výbormi a verejnosťou),
• v oblasti výkonu funkcie cestného správneho 

orgánu,
• v oblasti realizácie stavieb, kam spadajú: in-

vestície - stavby, bežné výdavky, kapitálové 
granty a príspevky, verejnoprospešné stavby, 
verejné obstarávanie stavieb podľa zákona 
č. 25/2006 Z. z.

INVESTÍCIE - STAVBY 
OVaD v r. 2008 ťažisko svojej činnosti zameralo 
na realizáciu stavieb rozostavaných z r. 2007 
a prípravu stavieb, ktoré budú realizované v roku 
2009. Celkový náklad stavebných investícií 
v roku 2008 bol približne 47,6 mil. Sk.

• Rekonštrukcia Domova dôchodcov
V roku 2006 bola vypísaná a vyhodnotená ve-
rejná súťaž na dodávateľa staveb. prác. V ja-
nuári 2007 boli začaté práce na stavbe. Ukon-
čené boli v máji 2008, kedy bolo za týmto úče-
lom prestavaných z vlastných zdrojov mesta 
a dotácie z MVaRR SR 41,3 mil. Sk.
• 14 b. j. Rómska osada Vilčurňa
Stavba 14 nájom. bytov začatá a ukončená 
v roku 2008. Stavebné práce vrátane tech. 
vybavenosti predstavovali staveb. náklad 
12,5 mil. Sk. 
• 2 x 8 b. j. Rómska osada Vilčurňa
Stavba 16 bytov s nižším štandardom začatá 
v roku 2008 s pokračovaním v roku 2009. Sta-
vebné práce vrátane tech. vybavenosti budú 
realizované v staveb. náklade 14,474 mil. Sk. 
Stavba bude ukončená v júni 2009.
• Rekonštrukcia časti objektu býv. Okres-
ného úradu (OÚ) SNV - garáže

V prvú januárovú nedeľu sa zišli gréckokatolícki veriaci z nášho mesta na slávnostnej 
liturgii v Chráme Premenenia Pána, aby tu spoločne oslávili veľkolepú premenu, ktorá sa 
v chráme udiala. K prekrásnym ikonám tzv. ikonostásu, t. j. obrazovej steny predeľujúcej 
loď od svätyne, v oltárnej časti pribudla impozantná mozaika z prírodných materiálov.

Prípravné práce na mozaiku započali ešte 
v r. 2007. Dnes sa môžeme tešiť z 2 ikonogra-
fických výjavov na ploche viac ako 260 m2. Po 
pravej strane oltára sa nachádza ikona zmŕtvych-
vstalého Krista vyslobodzujúceho Adama a Evu 
a symbolicky cez nich celé ľudstvo zo šeolu 
(predpeklia). Je to typická paschálna ikona pri-
bližujúca tajomstvo Svätej a Veľkej Soboty. Po 
ľavej strane je ikona Roždetsva - Narodenia Je-
žiša Krista. 
V nedeľu 4. januára sa konala slávnostná boho-
služba za hojnej účasti veriacich, pri ktorej vladyka 
Mons. Milan Chautur, košický eparcha, posvätil 
tieto dve mozaiky a „hornoje sidálišťe“ - horný 
sédes.
Samotná mozaiková výzdoba na stenách chrámu 
však ešte stále nie je ukončená, nakoľko sú to 
práce náročné na časové prevedenie, a samo-
zrejme, aj financovanie. Je veľká nádej, že v tomto 
roku pribudnú do chrámu ďalšie mozaiky. „Južná 
stena nad chórom v budúcnosti predstaví sta-
rozákonný obraz padnutia prarodičov Adama 

a Evy a vyhnanie z raja, odpoveď nájdeme na 
protiľahlej stene v mozaike znázorňujúcej Božie 
milosrdenstvo v podobenstve o márnotratnom 
synovi. Pri vychádzaní z chrámu veriaci bude 
vnímať obetu Božieho Syna na kríži v mozaike 
„Golgoty“. Autor mozaík, majstro otec Kamil 
Drab, zavŕši svoje dielo exteriérovou mozaikou 
tzv. nerukotvorimmej ikony Kristovej tváre, ktorá 
bude na priečelí chrámu,“ priblížil najbližšie plány 
dekan gr.-kat. farnosti otec Jaroslav Štefanko. 
Ich realizáciou sa naplní zámer, s ktorým prišiel, 
aby každý návštevník chrámu mohol vizuálne vní-
mať a odniesť si ucelenú kresťanskú ideu. 
Jedinečnosť a výnimočnosť celého diela spočíva 
i v tom, že je to jediný chrám na Slovensku, kto-
rého sakrálnu výzdobu tvorí novodobá mozaika 
podľa školy otca Marka Rupnika z Centro Aletti 
v Ríme, ktorého diela môžeme obdivovať v Lur-
doch, Fatime i samotnom Vatikáne v kaplnke Re-
demptoris Mater. 

Lucia Kormošová 
foto: Paula Štefanková(pokračovanie na 3. strane)

V ROKU 2008 
PRESTAVANÝCH VIAC 
AKO 169 MILIÓNOV
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Začiatok stavby v januári 2008. Stavebný ná-
klad cca 1 mil. Sk. Predmetom stavby bola re-
konštrukcia prevádzkovej časti bývalého OÚ. 
Stavba ukončená v novembri 2008.
• Viacúčelové športové ihrisko ZŠ na Hut-
níckej ul. 
Výstavba nového viacúčelového ihriska so zame-
raním na loptové hry - futbal a volejbal v celkovom 
náklade 7,3 mil. Sk. Práce na stavbe ukončené 
v decembri 2008. Na financovaní stavby sa 
mesto podieľalo čiastkou 6,1 mil. Sk. Na ihrisku 
pre r. 2009 ostáva zrealizovať oplotenie.
• Banícke námestie - Banská veža
Z prostriedkov mesta vo výške 1 mil. Sk, dotá-
cie z MH SR vo výške 0,45 mil. Sk a z verej-
nej zbierky vo výške 750 tis. Sk bola postavená 
a odovzdaná stavba Banskej veže (symbolického 
pamätníka baníctva na Spiši) v októbri 2008.
• Pamätník kresťanstva - Slovenský dvoj-
kríž
Stavba zrealizovaná v lokalite Pieskovec na Rit-
tenbergu v náklade cca 600 tis. Sk. Na stavbe 
sa finančne podieľali finanč. darmi i podnik. sub-
jekty zo Spiša. Stavba slávnostne odovzdaná 
v septembri 2008.
• Technická vybavenosť k 31 b. j. na Nábreží 
Hornádu
Výstavba prístupovej komunikácie a TV začatá 
ešte v r. 2006, s pokračovaním v r. 2007 a ukon-
čená spolu s bytmi v tejto lokalite. Príspevok 
Mesta SNV na TV v r. 2008 bol 900 tis. Sk.
• Rekonštrukcia zimného štadióna
Okrem rekonštrukcie chladenia a umelej ľad. 
plochy z rozpočtu príspevkovej organizácie 
mesta STEZ SNV mesto obdržalo v závere roku 
2008 účelovú dotáciu na rekonštrukciu šta-
dióna. Predmetom rekonštrukčných prác je vý-
mena sedadiel, úprava podláh, rozšírenie šatní, 
realizácia nového vnútorného informač. systému 
a ďalšie interiérové úpravy za cca 35 mil. Sk. 
V roku 2008 sa podarilo zrekonštruovať i plochú 
strechu v náklade cca 900 tis. Sk.
• Rekonštrukcia atletickej dráhy pre ZŠ Li-
pová ul. 
S prácami sa začalo v septembri 2007. Z nákladu 
stavby 8,28 mil. Sk sa prestavalo v r. 2007 cca 

860 tis. Sk. Stavba bola ukončená v r. 2008. Na 
ihrisku ostáva zrealizovať oplotenie.
• Ostatné akcie menšieho rozsahu: terénne 
úpravy nového cintorína - cca 300 tis. Sk, rozšíre-
nie cintorína Novoveská Huta - 400 tis. Sk, kana-
lizačné prípojky Novoveská Huta - 300 tis. Sk.

BEŽNÉ VÝDAVKY
Celkový náklad bežných výdavkov v r. 2008 
predstavoval približne 20,9 mil. Sk.

• Oprava fasády a spevnených plôch v ob-
jekte Reduta
Opravené bolo nevyhovujúce schodište a spev-
nené plochy zo severnej strany objektu v náklade 
cca 700 tis. Sk.
• Oprava cintorínskeho múru - 3. etapa
 Oprava existujúceho cintorínskeho múru na 
starom cintoríne znamenala opravu oplotenia 
z východnej strany. Vzhľadom na rozsah a poško-
denie tejto časti je potrebné s prácami pokračo-
vať aj v r. 2009 - stavebný náklad 500 tis. Sk.
• Výmena okien v byt. dome na Levočskej  
ul. č. 16 - 1 mil. Sk
• Výmena okien v byt. dome na Fabiniho 
ul. č. 4 až 9 - 1,5 mil. Sk
• Výmena okien v objekte Štefánikovo nám. 
č. 1, blok „B“ - 2,498 mil. Sk
• Oprava objektu Sadová ul. č. 3 - Brantner 
Nova, s. r. o. - 400 tis. Sk
• Oprava kanalizácie a spevnených plôch 
priestorov mestskej polície - 1,7 mil. Sk
• Oprava sociálnych zariadení v býv. OÚ, 
blok „B“ - 1,2 mil. Sk
• Oprava priestorov v objekte Sadová ul. 
č. 13 - 500 tis. Sk

KAPITÁLOVÉ GRANTY A PRÍSPEVKY
Celkový náklad získaných kapitálových výdavkov 
v r. 2008 bol cca 67,6 mil. Sk.

• Rekonštrukcia Domova dôchodcov SNV: 
    25,822 mil. Sk
• 2 x 8 b. j. Rómska osada Vilčurňa: 
    9,188 mil. Sk
• 14 b. j. Rómska osada Vilčurňa: 
    3,312 mil. Sk

• Technická vybavenosť Vilčurňa: 
    2,373 mil. Sk
• Atletická dráha ZŠ Lipová ul.: 
    2,139 mil. Sk
• Viacúčelové ihrisko ZŠ Hutnícka ul.: 
    1,2 mil. Sk
• Zimný štadión (2008): 19,0 mil. Sk
• Iné drobné akcie
Oddelenie priamo riadi a vykonáva na zvere-
ných stavbách inžiniersku činnosť investorskú, 
výkon technického dozoru, prípadne koordiná-
tora prác.

VEREJNOPROSPEŠNÉ PRÁCE
V tejto oblasti OVaD zabezpečuje činnosti spo-
jené s údržbou miestnych komunikácií, autopar-
kovísk, verejných priestranstiev a chodníkov, 
zvislého a vodorovného dopravného značenia, 
svetelnej signalizácie, čistenie dažďovej kana-
lizácie, údržba prístreškov MHD, údržba mest-
ského informačného systému, zimná údržba 
miestnych komunikácií (MK), atď. Časť týchto vy-
menovaných činností je zmluvne viazaná na firmu 
Brantner NOVA, s. r. o. Ostatné práce mesto 
zadáva pri dodržaní zásad verejného obstaráva-
nia iným subjektom. Z rozpočtu na r. 2008 bolo 
prestavaných 32,95 mil. Sk.

• Oprava komunikácií v Novoveskej Hute:
    1,276 mil. Sk
• Oprava MK sídlisko Západ: 1,361 mil. Sk
• Oprava MK na Nemocnicu s poliklinikou: 
    1,507 mil. Sk
• Oprava MK na sídlisku Mier:  0,766 mil. Sk
• Oprava MK Konrádova ul.:  0,509 mil. Sk
• Oprava MK Šoltésova ul.:  0,371 mil. Sk
• Oprava MK Gorazdova ul.:  0,572 mil. Sk
• Chodník a parkovisko Sad Mládeže: 
    3,5 mil. Sk
• Chodník Ferčekovce: 3,1 mil. Sk
• Iné požiadavky mestských výborov: 
    cca 6,047 mil. Sk
Na aktivitách mesta Spišská Nová Ves bolo ces-
tou OVaD v r. 2008 prestavaných spolu viac 
ako 169,05 mil. Sk.

Oddelenie výstavby 
a dopravy, MsÚ

(dokončenie z 1. strany)

Autor sa vo svojom článku zaoberá spomienkou na objekt bývalého vojenského holubníka 
na konci Ulice Ing. Rojkoviča v Spišskej Novej Vsi. V objekte, ako uvádza, boli v minulosti 
chované poštové holuby, ktorých schopnosť doručovať správy využívala armáda cca od 
roku 1927 do konca II. svetovej vojny. Autor konštatuje, že odstránením tohto objektu 
strácame kus histórie. Z pohľadu Oddelenia územného plánovania a stavebného poriadku 
cítime potrebu zareagovať na tento článok.
Objekt bývalého vojenského holubníka za kultúrnu pamiatku v zmysle pamiatko-
vého zákona vyhlásený nebol. V katastri nehnuteľností bol zapísaný ako dom. Holub-
ník s pozemkom nebol vo vlastníctve mesta. Vlastnili ho rôzne fyzické a právnické osoby. 
Zo stavebno-technického hľadiska išlo o objekt v zlom stave, ohrozoval okolie a bol mies-
tom stretnutí bezdomovcov. Vnútri stavby a v jej okolí sa nahromadil rôznorodý komunálny 
odpad. Objekt vykazoval statické poruchy dokladované v odbornom posudku.
Starý azbestový obklad strechy a časti stien je dnes považovaný za rizikový stavebný 
materiál vo vzťahu k ochrane zdravia ľudí a ochrane životného prostredia.
Mesto Spišská Nová Ves ako Stavebný úrad  vyhovelo po predložení príslušných podkladov  
požiadavke  vlastníka budovy a pozemku na odstránenie stavby. Pamiatkový úrad k asanácii 
námietky nemal. Vlastník následne objekt odstránil na jeseň roku 2008.

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, MsÚ

O BÝVALOM VOJENSKOM HOLUBNÍKU
Odozva na článok v Informátore 1/2009 zo strany 10, autora pána Františka Divoka s názvom „Nechali sme zbúrať ďalšiu pamiatku“.

Fotografia zachytávajúca širšie 
územie ešte s budovou bývalého 
vojenského holubníka  z apríla 2008.
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SERIÁL V IČKU – „DEŇ S...“
O TOMTO ČLOVEKU SA DÁ POVEDAŤ, ŽE JE DOSLOVA OBKLOPENÝ ŽENAMI, DOMA AJ V PRÁCI. JEHO PROFESIA 
HO PREDURČUJE BYŤ AKÝMSI „OCHRANCOM“ ICH ZDRAVIA. OKREM TOHO VŠAK MÁ EŠTE INÚ VÝSADU - BYŤ 
PRI ZÁZRAKOCH, KTORÉ SA DEJÚ NA TOMTO SVETE. SÚ NIMI PRÍCHODY DETÍ NA SVET. NEDÁVNO DOKONCA 
I SILVESTROVAL NA PÔRODNEJ SÁLE, KDE VÍTAL MALÚ TIMEU, PRVÉ DIEŤATKO ROKU 2009.

JE TO KRÁSNY POCIT VIDIEŤ NARODENÉ RUŽOVÉ DIEŤA 
AKO PO PRVÝKRÁT OTVORÍ OČI A ZAKRIČÍ

DEŇ S GYNEKOLÓGOM - PÔRODNÍKOM ŠTEFANOM NOVYSEDLÁKOM

Na úvod mi nedá sa Vás neopýtať, prečo ste si vybrali 
špecializáciu gynekológia a pôrodníctvo? 
„Zaujala ma v 5. ročníku na VŠ, pôvodne som chcel ro-
biť interné. Na praktických cvičeniach som si uvedomil, 
že tento odbor vyžaduje dôsledne premýšľať, byť ma-
nuálne zručný a akčný. Prišiel som na to, že to chcem 
robiť. Zmyslom tejto práce je pomôcť priviesť na svet 
matke dieťa, tak aby ani jeden nebol ohrozený na zdraví 
a živote. V gynekológii ide zase o ochranu zdravia ženy 
pred tehotenstvom, po ňom a v neskorom veku.“
Prezraďte, ako vníma manželka Vašu prácu, ne-
žiarli?
„Na moju profesiu, ktorá má svoje špecifiká, si musela 
manželka zvyknúť. Určite to každá manželka gyneko-
lóga nemá ľahké, hlavne, keď ju podpichujú známi.“
Pamätáte si ešte na svoj prvý pôrod? Koľkým deťom 
ste už pomohli na svet?
„Na svoj 1. pôrod si takmer po 18 rokoch nespomínam, 
určite išiel dobre, lebo každý mladý pôrodník začína pri 
viacrodičke a za asistencie staršieho kolegu. Postupne 
sa prehnaná opatrnosť vytrácala, s počtom pôrodov sa 
naberali skúsenosti a zručnosť. Koľko pôrodov som od-
viedol, si nepamätám, prestal som počítať pri 100. Za 
tie roky to už určite bude 4-ciferné číslo.“
Aký je to pocit byť pri zrode života, pričiniť sa o to?
„Každý pôrod je jedinečný a je to krásny pocit vidieť na-
rodené ružové dieťa ako po prvýkrát otvorí oči a zakričí, 
a vidieť unavenú a spokojnú matku, to je to najkrajšie 
v praxi. Nie vždy je to však také ľahké a jednoduché, 
neraz sú na pôrodnej sále rušné chvíle a musíte sa 
rýchlo rozhodnúť a zareagovať. Stále platí, že matka 
je pri pôrode jednou nohou v hrobe a lekár v „base“, 
i keď vďaka novým poznatkom, technike a prístrojom 
sa toto riziko znižuje. Nerád spomínam na pôrody mŕt-
vych detí a obzvlášť nerád spomínam na pôrod ťažko 
poškodeného živého dieťaťa, ktoré sme matke radšej 
neukázali, videl ho iba otec a ten hodnú chvíľu neve-
del prísť k slovu.“
Boli ste aj pri pôrode vlastných detí?
„S manželkou máme 3 dcérky, ktoré sa narodili cisár-
skym rezom. Pri prvých dvoch som asistoval, tretiu prin-
ceznú som privádzal na svet osobne. Bol to zvláštny 
pocit, neopísateľný, na začiatku nervozita trošku zvä-
zovala ruky, ale zodpovednosť to potlačila.“
Je možné, aby bol pri pôrode aj partner rodičky?
„Na našom oddelení si môže rodička k pôrodu priviesť 
manžela alebo blízku osobu. Je to platená služba, 
podmienka je, aby sa manžel s manželkou zúčastnil 
psychoprofylaktickej prípravy. Mnohé ženy oceňujú 
prítomnosť partnera, lepšie znášajú pôrodné bolesti aj 

samotný pôrod. I partneri to oceňujú a potvrdia, že je 
to iné ako vo filme. Avšak partner tam nesmie ísť z do-
nútenia, efekt je potom opačný.“
Koľko detí sa ročne narodí v Spišskej Novej Vsi?
„Ročne sa u nás narodí približne 1 000 detí, v r. 2008 
to bolo 1 102 detí. Trend je mierne stúpajúci, počet 
dievčat a chlapcov je pomerne vyrovnaný. Stúpa však 
priemerný vek prvorodičiek, čo so sebou prináša i vyš-
šie % rizikových tehotenstiev.“
Aké sú Vaše skúsenosti s prístupom našich žien 
k pravidelným gynekolog. prehliadkam (PGP)?
„PGP u nás naberajú stúpajúcu tendenciu hlavne 
u mladších žien, čo je pozitívne. Staršie ročníky sú 
viac zdržanlivé, niektoré ženy pri prijatí na oddelenie 
s hrdosťou v hlase povedia, koľko rokov (resp. desať-
ročí) neboli na prehliadke... PGP však majú význam 
vo včasnom zachytení gynekolog. (napr. nádorových) 
ochorení, ktoré sa vyvíjajú poväčšine postupne. Včasný 
záchyt umožní včasné riešenie s podstatne vyššou šan-
cou na úplné vyliečenie, menej drastickú liečbu a lep-
šiu kvalitu života.“

Za rozhovor ďakuje Lucia Kormošová 
foto: autorka

MINIROZHOVOR

KTO JE ŠTEFAN NOVYSEDLÁK
Narodil sa v r. 1966 v Spišskej Novej Vsi. Vyrastal v Harichovciach. V r. 1981 ukončil ZŠ v Harichovciach, v r. 1985 Gymná-
zium v Levoči. V r. 1991 úspešne ukončil odbor všeobecné lekárstvo na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach. Od septembra 
1991 pracuje na Gynekologicko-pôrodníckom oddelení Nemocnice s poliklinikou v SNV. V r. 1994 absolvoval atestáciu 
I. stupňa, r. 2000 atestáciu II. stupňa. Medzitým v r. 1997 absolvoval kurz „Pôrodnícka analgéza“ na Lekárskej fakulte 
Jána Jessenia v Martine. Od r. 2003 pôsobí vo funkcii zástupcu primára gyn.-pôrod. oddelenia NsP v SNV. Okrem toho od 
r. 1996 pracuje aj ako lekár Rýchlej lekárskej pomoci. Od r. 1995 býva v SNV. Je ženatý, s manželkou Katarínou má 
3 dcéry - 10-ročnú Bianku, 6-ročnú Sáru a 5-mesačnú Sofiu.

 5.30 | Ranný budíček
V pracovné dni p. doktor vstáva bežne o pol šiestej. Po 
rannej hygiene varí čerstvý čaj, raňajkuje a pritom po-
čúva rádio. „S manželkou budíme dcéry, chystáme im 
desiatu a raňajky. Potom ich odvážam do školy.“
 7.00 | Práca venovaná ženám

O siedmej nastupuje do práce na Gynekologicko-pô-
rodnícke oddelenie NsP. „V pondelok máme najrušnej-
šie. Po rannom hlásení zvyčajne od 7.20 do 9.00 hod. 
som na ultrazvukovej ambulancii, kde robím USG vy-
šetrenia pacientkam prijatým na oddelenie. Od 9.00 
do 10.30 hod. máme primársku vizitu. Po nej realizu-
jem konziliárne vyšetrenia z iných oddelení, poradňu 
pre rizikové gravidity, USG vyšetrenia pacientkam 
z oddelenia a odoslaným z gynekolog. ambulancií,“ 
približuje svoje zamestnanie. Od 12.00 do 12.30 hod. 
ho zvyčajne nájdete na obede v nemocničnej jedál-
ni. Poobede vypisuje operačný program, podpisuje 
prepúšťacie správy, konzultuje s mladšími kolegami 
stav pacientok, rodičiek na pôrodnej sále. Jeho utor-
ky a štvrtky sú si podobné: „Buď som na operačnom 
sále alebo dozerám na chod oddelenia, na pôrody 
či urgentné príjmy.“ Streda je rovnaká ako pondelok, 
avšak navyše do 9.00 hod. robí aj amniocentézy (od-
ber plodovej vody na genetické vyšetrenie). V piatok 
dopoludnia tiež trávi na USG ambulancii pri konzil. 
vyšetreniach a rizikovej poradni pre tehotné. Popolud-
ní sa venuje pacientkam na oddelení a administratíve. 
„Často moju prácu prerušia naliehavé stavy - cisársky 
rez, operačný pôrod, naliehavé gynekolog. ochore-
nia, ktoré neznesú odklad. V prípade neprítomnosti 
primára sa musím snažiť zabezpečiť bezproblémový 
chod oddelenia a starostlivosť o pacientky a rodič-
ky,“ vysvetľuje. Domov zvyčajne odchádza o pol štvrtej. 
Ak však má službu, ostáva na oddelení do ďalšieho dňa 
do 15.30 hod. 
 Ako lekár Rýchlej lekárskej pomoci

Od r. 1996 sa venuje aj urgentnej medicíne, kde sa 
stretá s väčším spektrom chorôb. „Rôznorodosť si-
tuácií vyžaduje rýchle rozhodnutie. Je to „adrenalíno-
vý šport“, nemusím ísť na bungee jumping. RLP mi 
pomáha udržať si všeobecný medicínsky prehľad.“
 Rodinné radosti i starosti

Po práci smeruje domov alebo vyzdvihnúť deti zo 
záujmových krúžkov, príp. sa stretá s manželkou v mes-
te a idú na nákup. „Doma si vyrozprávame zážitky 
z dňa, povenujeme sa najmladšej dcére, potom 
s deťmi píšeme domáce úlohy.“ Počas večerných 
televíznych novín ho nesmie nik rušiť. Spať chodí zvy-
čajne o 22.00 hod.
 V čase voľna dobieha zameškané

„Cez víkendy a sviatky, ak nie som v službe, tak sa sna-
žím dohnať nedokončenú robotu z týždňa. Teraz sa 
však viac venujem výstavbe rodinného domu,“ dodáva. 
Vo voľnom čase navštevuje s rodinou rodičov a príbuz-
ných. Vo štvrtok večer hráva s kamarátmi futbal a teraz 
v zime cez víkend aj hokej, v rámci udržiavania kondície. 
V zime tiež rád lyžuje, v lete, ak to okolnosti dovolia, si rád 
zájde na túru do Vysokých Tatier, ktoré sú jeho srdcov-
kou alebo sa s rodinou prechádza v prírode.

Životné motto

Zaujímavé myšlienky Štefana Novysedláka

• „Nerob iným to, čo nechceš, aby robili tebe.“
• „Pri kontakte s ľuďmi sa snažím v prvom rade nájsť 

to, na čom sa zhodneme, nie to, v čom máme opač-
ný postoj.“

• Dobrý gynekológ musí byť nielen dobre teoreticky 
pripravený, zručný a skúsený, ale musí sa vedieť vžiť 
do problému pacientky a pacientka musí cítiť, že má 
záujem jej pomôcť. Je jedno, či gynekológ je chlap 
alebo žena.
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V decembri oslávil okrúhle životné jubileum - 50. na-
rodeniny zakladajúci člen Mestskej polície v Spišskej 
Novej Vsi pán Andrej Boroň, ktorý je v súčasnosti 
zástupcom náčelníka MsP v SNV. Pri tejto príležitosti 
mu okrem kolegov a náčelníka MsP JUDr. Vladislava 
Chrousta poprial počas prijatia na Radnici všetko naj-
lepšie aj primátor mesta PhDr. Ján Volný.
Andrej Boroň pôsobí na MsP v SNV od jej založenia 
v roku 1990. Zo začiatku pracoval ako radový člen, 
postupne prevzal zodpovednosť za technické záleži-
tosti na útvare MsP, o ktoré sa stará dodnes. Od roku 
1996 vykonáva funkciu zástupcu náčelníka MsP. 
Aj touto cestou mu kolegovia a všetci známi blahože-
lajú k výročiu! Bc. Pavol Jančík
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OO-PZ Sp. N. Ves dňa 1. 1. 2009 v ranných hodinách 
zabezpečovalo dokumentáciu k prípadom krádeží 
v Sp. Tomášovciach, kde v miestnej ubytovni došlo 
k okradnutiu poľských turistov, ktorým bol z izby ukrad-
nutý notebook zn. Acer, MP3 prehrávač zn. Technika, 
peňaženka s drobnou hotovosťou poľských zlotých 
s celkovou škodou 590 €. Podobné vlámanie bolo do-
kumentované aj v lokalite Čingov, kde z jednej z chát 
bol ukradnutý notebook zn. MSI a ASUS, fotoaparát 
HP, mobilný telefón zn. Samsung D-880 a plynová piš-
toľ zn. BERRETA. Celková škoda v tejto chate bola vy-
číslená na sumu 4 352 €. Po páchateľoch uvedených 
trestných činov bolo vyhlásené pátranie. 

1. 1. 2009 od 16.45 hod. realizoval a zabezpečoval 
Dopravný inšpektorát v SNV miesto smrteľnej doprav-
nej nehody na Harichovskej ceste v blízkosti autobazá-
ru, kde došlo k zrazeniu 31-roč. ženy z Harichoviec. 
Tá kráčala pri pravom okraji cesty aj napriek tomu, že 
vedľa cesty sa nachádza vyvýšený chodník pre chod-
cov. Vodičovi nebolo zistené požitie alkoholických 
nápojov.  

4. 1. 2009 o 23.45 hod. bola obmedzená osobná slo-
boda 41-roč. mužovi zo Smižian, ktorý v danom čase 
na sídlisku Západ I v miestnom bare rozbíjal sklenené 
výplne a poškodil dvere. Majiteľovi bola týmto konaním 
spôsobená škoda cca 400 €. Smižančanovi bolo vzne-
sené obvinenie pre prečin poškodzovania cudzej veci. 

5. 1. 2009 bolo vyšetrovateľom vznesené obvinenie 
39-roč. mužovi zo SNV zo zločinu vydierania z dôvo-
du, že sa vyhrážal 33-roč. Spišskonovovešťanke zabi-
tím a nútil poškodenú ku konaniu, ktoré odmietala.

Z činnosti MsP v SNV

19. 12. 2008 o 16.45 hod. oznámila MsP poškodená, 
že pri preberaní tovaru, ktorý jej priviezol díler do lekár-
ne „Pri stanici“ na Ul. odborárov, resp. po jeho odcho-
de zistila, že jej z neuzamknutej kancelárie zmizol na 
stole voľne položený mob. telefón Nokia 6300, čím 
jej vznikla škoda do výšky 5 000,- Sk. Ako možného 
podozrivého z uvedeného skutku označila uvedeného 
dílera, po návšteve ktorého aj v minulosti zistili stratené 
veci v lekárni. Vec v šetrení. 

Hliadka MsP počas hliad. činnosti spozorovala 
2. 1. 2009 o 2.35 hod. na parkovisku pred hotelom 
Metropol na jednom z parkujúcich autobusov s ukra-
jinským ev. číslom otvorené dvere. Následne bola 
vyrozumená recepčná hotela, ktorá túto skutočnosť 
oznámila vodičovi autobusu. Ten sa dostavil na miesto 
a v prítomnosti hliadky si autobus skontroloval a zabez-
pečil. Ku žiadnej škode na majetku nedošlo, na mieste 
hliadka zistila, že vodič po odchode z autobusu zabu-
dol zatvoriť dvere.    

5. 1. 2009 o 14.05 hod. riešila MsP v predajni Obuv 
Partizánske na Letnej ul. zistené priestupky proti ob-
čian. spolunažívaniu, ktorých sa dopustili 23-roč. 
Peter K. a 18-roč. Dagmara Š. zo SNV. Na predajni 
sa hrubo správali k personálu a svojvoľne premiestňo-
vali tovar v regáloch. Za prítomnosti hliadky predajňu 
opustili. Priestupky riešené v kompetencii MsP.

Hliadka MsP 6. 1. 2009 o 15.00 hod. riešila na Ka-
mennom obrázku zistené priestupky proti verejnému 
poriadku, ktorého sa nerešpektovaním ustanovení VZN 
mesta SNV č. 7/2003 (o tvorbe, údržbe a ochrane ze-
lene) dopustili 16-roč. Radko H. a 13-roč. Dominik H. 
zo SNV, keď neoprávnene vyrubovali na svahu kríky, 
ktoré chceli následne použiť ako palivo v domácnosti. 
Priestupky riešené v kompetencii MsP.

8. 1. 2009 o 11.10 hod. na základe anonym. ozná-
menia hliadka MsP na Sadovej ul. zistila a objasnila 
priestupky proti majetku, ktorých sa krádežou dopustili 
59-roč. Koloman D., 30-roč. Koloman H., 19-roč. Mar-
tin H. a 18-roč. Lukáš. M. zo SNV. V pivničných priesto-
roch bytovky na Sadovej ul. poškodili drevené priečky, 
pričom ich polámali, naložili na dvojkolesové vozíky 
a drevo chceli odviesť do osady a použiť na kúrenie.

JUBILANT NA MESTSKEJ POLÍCII

Účasť bola aj tohto roku veľmi dobrá. Priaznivci špor-
tovej streľby súťažili v streľbe z krátkych i dlhých 
zbraní. V disciplíne malokalibrová puška evidovali 15 
a v pištoli až 29 súťažiacich. Po prvýkrát boli do súťaže 
zaradené aj disciplíny v streľbe na otočné terče. Tu 
svoje strelecké umenie predviedlo 20 súťažiacich.    
Najlepšie výsledky v puške dosiahli Ladislav Leško 
(ŠKP SNV) - 97 zo 100 možných bodov, Ján Sto-
ličný - 94 b. a Tomáš Hnilka - 93 b. (obidvaja 
z domáceho klubu).
V streľbe z pištole, disciplína Štandard mali najlep-
šie výsledky: Rado Hozza (ŠKP SNV) - 89 b., Jozef 
Pavelek a Jozef Biroš z domáceho klubu rovnako 
87 b.
V pištoli disciplína Open bol najlepší Lukáš Daniel 
(ŠKP Bratislava) s nástrelom 88 b., 2. R. Hozza - 
85 b. a 3. Anton Lehovec (Combat klub Poprad) 
- 84 b.  
V súťaži na otočné terče bol najlepší Marián Luha 
(Poprad), druhý bol A. Lehovec a ako 3. sa umiestnil 
Miroslav Bendík (Klub spišských strelcov).

Po odovzdaní cien a diplomov najlepším zo Štefanskej 
súťaže, prebehlo vyhlásenie výsledkov Spišskej 
streleckej ligy za rok 2008. Najlepším strelcom 
v disciplíne Štandardná pištoľ sa zaslúžene stal Ján 
Meždej (Spišské Vlachy) s 266 kruhmi z 300 mož-
ných, 2. najlepší bol J. Biroš (SNV) - 257 a 3. miesto 
obsadil J. Pavelek (SNV) - 251. V disciplíne Piš-
toľ Open bol ocenený najlepší strelec J. Pavelek - 
243 b. z 300 možných, 2. Juraj Loy (SNV) - 179 b. 
a 3. Peter Martišovič (SNV) - 169 b. V disciplíne Ma-
lokalibrová puška na 50 metrov bol vyhodnotený ako 
najlepší J. Stoličný (SNV) - 298 b. z 300 možných, 
2. s rovnakým počtom bodov (po rozstrele) Jozef 
Hozza (SNV) a 3. ani nie 16-ročný Peter Meždej 
(Spišské Vlachy) - 293 b.
Ocenení strelci si odniesli domov pekné poháre a dip-
lomy. K výsledkom srdečne blahoželáme! 
Podrobnejšie informácie, foto a video nájde-
te na webstránke Klubu spišských strelcov 
www.strelnica.snv.sk.

Jozef Borz, hlavný rozhodca

Klub spišských strelcov v Spiš. N. Vsi usporiadal na Štefana 2008 v Krytej strelnici na Radlin-
ského 17 verejnú streleckú súťaž. 

ŠTEFANSKÁ STRELECKÁ SÚŤAŽ 
PRE ŠIROKÚ VEREJNOSŤ

Prispela na ne Vláda SR, ktorá v októbri na svojom výjaz-
dovom rokovaní v Spišskej Novej Vsi vyčlenila na tento 
účel 1 161 787 € (35 mil. Sk). Po oprave sociálnych za-
riadení pre verejnosť sa v súčasnosti pokračuje na šta-
dióne v komplexnej rekonštrukcii hľadiska. „Hľadisko 
bude mať nové sedačky, ktoré by mali byť koženkové, 
a teda pohodlnejšie na sedenie. Vymieňa a opravuje sa 
i podlaha pod sedačkami. V r. 2008 sme stihli opraviť 
plochú strechu štadióna. Dokončí sa aj oprava vstup-
ných vestibulov,“ ozrejmil prebiehajúce rekonštrukčné 
práce riaditeľ STEZ Ján Magdoško a dodal, že kapacita 
štadióna 3 700 miest na sedenie ostáva zachovaná.
Čoskoro na štadióne pribudne aj nový informačný pa-
nel (tzv. kocka) a vymení sa ozvučenie. Naplánované je 
i rozšírenie šatní tak, aby sa u nás mohli po dlhých ro-
koch znovu hrávať aj medzištátne hokejové zápasy. V plá-
novaných investíciách je i nákup novej rolby. Spolu by 
sa malo investovať do rekonštrukcie vyše 1 460 532 € 
(44 mil. Sk), zvyšné prostriedky preto v prípade potreby 
dofinancuje mesto. Všetky práce by mali byť ukončené 
k augustu 2009.

Investície do rekonštrukcie zimného štadióna:
• oprava strechy - 28 215 € (0,85 mil. Sk)
• oprava soc. zariadení pre verejnosť - 38 173 € 

(1,15 mil. Sk)
• oprava podláh v hľadisku - 185 886 € (5,6 mil. Sk)
• výmena sedačiek - 371 772 € (11,2 mil. Sk)
• oprava vstupných vestibulov - 49 791 € (1,5 mil. Sk)
• informačný panel (kocka) - 199 163 € (6 mil. Sk)
• rozšírenie šatní - 431 521 € (13 mil. Sk)
• nákup novej rolby - 165 970 € (5 mil. Sk)

LucK, foto: OVaD

Po minuloročných rekonštrukčných prácach na našom zimnom štadióne za 995 817 € 
(30 mil. Sk), ktorých výsledkom je nová ľadová plocha a moderný systém chladenia, ale aj 
nové mantinely, striedačky a plexisklá, sa opäť na štadióne začali diať premeny. 

MODERNIZÁCIA ZIMNÉHO 
ŠTADIÓNA JE V PLNOM PRÚDE
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angličtiny z Gymnázia na Javorovej ul. zúčastnili 
v anglickom meste Canterbury konferencie o rie-
šení problematiky bezpečnosti na školách. Stretnu-
tie bolo súčasťou projektu „Challenges in Schools“ 
organizovaného British Council. Naši študenti spo-
ločne so študentmi z ďalších 4 európskych krajín 
tam prezentovali svoje návrhy ako zlepšiť súčasnú 
situáciu na školách.

V decembri si naši extraligoví basketbalisti zaspo-
mínali na svoje basketbalové začiatky so žiakmi 
zo ZŠ Nad Medzou, ktorí si ich pozvali, aby ich na-
učili niečo nové o profesionálnom basketbale.

Disco bar ZIO oslávil koncom decembra svoje 
10. narodeniny.

Klienti a návštevníci Domova dôchodcov na 
Brezovej ulici si naplno užívajú krásne farebné 
a novotou dýchajúce vstupné a spoločenské 
priestory, ktoré sú výsledkom rekonštrukcie dokon-
čenej tesne pred Vianocami. Nasledovať v tomto 
roku bude obnova vnútorného vybavenia izieb klien-
tov.

24. 12. 2008 rozvoniavala na Detskej poliklinike 
vianočná kapustnica, ktorú tu pre opustených 
a osamelých pripravil územný spolok Slovenského 
Červeného kríža v SNV. 

O deň neskôr nechýbal u nás vďaka Rím.-kat. far-
skému úradu, Múzeu Spiša a Mestu SNV už po 
štvrtýkrát živý Betlehem pod Levočskou bránou.

Na ženy a ich deti v chránenom ubytovaní Spiš-
skej katolíckej charity si počas Vianoc spome-
nuli mamičky z Materského centra Dietka a sprí-
jemnili im vianočné chvíle malou oslavou.

Na Mestskom úrade v SNV došlo v uplynulom ob-
dobí k 2 personálnym zmenám. Od 15. 12. 2008 
je funkciou prednostu MsÚ poverený namiesto 
Ing. Petra Petka vedúci odboru organizačného 
a správy majetku Ing. Marián Kellner. Vo funk-
cii vedúceho oddelenia komunál. servisu od 
1. 1. 2009 Ing. Mariána Kalafuta vystriedal PaedDr. 
Ján Olejník.

S jubilejným rokom 740. výročia 1. písomnej 
zmienky o meste sa na námestí napriek mra-
zivému počasiu lúčili davy Novovešťanov. Sil-
vestrovský program na pódiu pred Redutou začal 
rockovým koncertom skupiny Abaton (SNV), nasle-
dovalo žrebovanie neprevzatých výhier z októbrovej 
tomboly (výherné čísla nájdete na str. 7), vystúpenie 
popradskej country-rockovej skupiny Longhorns, 
príhovor primátora a silvestrovský ohňostroj. Po pol-
noci prítomných zabával rockom superstarista Robo 
Šimko.

Od 1. 1. sa v našich peňaženkách objavila nová 
mena euro. Do 16. 1. trvalo obdobie duálneho obe-
hu mien, ktoré nám prinieslo, okrem iného, aj bez-
platné parkovanie na vymedzených mestských 
parkoviskách či bezplatné cestovanie v MVD 
v rámci mesta. Po 17. 1. platíme už len eurom, 
avšak do konca roka budú ešte všetky ceny duálne 
zobrazované, teda aj v korunách.

Nový rok plačom na pôrodnej sále v NsP vítala 
malá Timea Tomajková, ktorá sa mamičke Ivane 
a otcovi Františkovi narodila o 3.00 hod. s mierami 
3 400 g a 50 cm. Prajeme všetko dobré do života!

Potápačský klub Manta a Potápačské centrum 
v SNV pripravili 4. 1. na krytej plavárni Deň otvore-
ných dverí. Záujemcovia si mohli vyskúšať prístro-
jové potápanie v bazéne pod vedením skúsených 
inštruktorov a zistiť, ako chutí svet pod vodnou hla-
dinou.

5. 1. ostala časť Spiš. N. Vsi a okolia bez elek-
trickej energie po tom, čo obyvatelia osady v Leta-
novciach nelegálnym výrubom dreva v lese spôsobili 
poruchu na vedení vysokého napätia, keď im naň 
spadol strom.

Návštevníci Kina Mier sa môžu tešiť z nových 
sociálnych zariadení, ktorých rekonštrukciu do-

Zostatok finančných prostriedkov na bežných účtoch 
je 18,6 mil. Sk (617 406,89 €), ktoré budú použité:
• 5,3 mil. Sk (175 927 €) pre rozpočtové organizácie 

mesta (Domov dôchodcov, školské subjekty),
• 0,8 mil. Sk (26 555 €) na zber, odvoz a likvidáciu od-

padu,
• 12,5 mil. Sk (414 923 €) na investície podľa rozhod-

nutia mestského zastupiteľstva.
Zostatok finančných prostriedkov na účelových úč-
toch je 203,6 mil. Sk (6 758 281 €), čo je dôsled-

kom získaných účelových dotácií zo štátneho rozpočtu, 
ktoré mesto dostalo v závere minulého roka: 
• 164 mil. Sk (5 443 802 €) na nákup a výstavbu prie-

myselnej zóny Podskala,
• 33,6 mil. Sk (1 115 315 €) na rekonštrukciu a moder-

nizáciu Zimného štadióna,
• 3 mil. Sk (99 581 €) na výstavbu detských ihrísk,
• 2,5 mil. Sk (82 984 €) na modernizáciu Domova dô-

chodcov.
Ing. Ľubomír Pastiran, vedúci OFŠaSV, MsÚ

PREKROČILI SME MILIARDU
Príjmy mesta presiahli v roku 2008 hranicu 1 miliardy Sk, čo v porovnaní s rokom 2007 je viac 
o 312 mil. Sk. Tento príjem bol dosiahnutý z dôvodu účelových dotácií, ktoré mesto dostalo. 
Aj keď definitívne výsledky hospodárenia budú známe po spracovaní účtovnej závierky, dnes 
vieme, že hospodárenie mesta za rok 2008 skončilo s viac ako 222-miliónovým zostatkom 
na účtoch mesta, čo v porovnaní s rokom 2007 je viac o 204 mil. Sk.

Napriek skutočnosti, že finančné prostriedky prišli na 
účet zriaďovateľa až 29. 12. 2008, podarilo sa ško-
lám získané prostriedky do konca kalendárneho roka 
minúť.
Základná škola na Lipovej ul. k umelej tartanovej dráhe 
získala vďaka projektu oštepy, gule, disky, zostavu na 
skok do výšky, štartovacie bloky, prekážky a ďalší po-
trebný materiál na plnohodnotné využitie nového špor-
tového areálu, a to vo výške 7 611,36 €.
Najvyššiu dotáciu dostali športové triedy ZŠ na Ul. 
Z. Nejedlého, kde za dotáciu vo výške 19 352 € nakú-
pili pre strelcov vzduchové zbrane, strelecké oblečenie, 
trenažér, terče, náboje, okuliare, rukavice, čiapky a pre 
futbalistov lopty, dresy, teplákové súpravy, kopačky, ha-
lovú obuv, rozlišovacie tričká a ďalšiu tréningovú výstroj. 
Futbalisti sú teda na nové viacúčelové ihrisko, odo-

vzdané do užívania minulý rok, dobre vybavení.
Do tretice nové ihrisko bolo odovzdané v závere roka 
aj žiakom a učiteľom ZŠ na Hutníckej ul. a z projektu 
si zakúpili lopty, dresy s logom školy a iný tréningový 
materiál.
Žiaci hokejových tried ZŠ na Komenského ul. získali 
v hodnote viac ako 7 600 € tréningové dresy s lo-
gom školy, hokejky, hokejové štulpne a stacionárne 
bicykle.
Vďaka tejto dotácii odbremeníme rodičov nádejných 
športovcov od nákupu niektorých nevyhnutných sú-
častí tréningového procesu a zároveň nás budú naši 
športovci reprezentovať nielen dobrými výkonmi, ale 
aj pekne vystrojení.

PhDr. Ľubica Šefčíková

ved. ŠÚ a odd. školstva, mládeže a športu, MsÚ

ŠKOLY VYLEPŠILI MATERIÁLNO-
-TECHNICKÉ VYBAVENIE 
ŠPORTOVÝCH TRIED 
Školy v meste Spišská Nová Ves dostali novoročný darček schválením projektu na materiál-
no-technické vybavenie športových tried v objeme 1,1 mil. Sk, t. j. 36 622,85 €. 

Počas tradičného decembrového koncertu TICHÁ 
NOC 2008 sa Novovešťanom predstavil CHORUS 
IGLOVIA so svojím hosťom speváckym zborom 
LAUMA z Ljepāje v Lotyšsku. Prichystali skutočne 
dva prekrásne koncerty. Priatelia zo severu si so se-
bou priniesli nielen netradičné kostýmy pripomínaj-
úce severskú zimu, ale aj vlastnú kultúru, tradície či 
kolorit piesní. Odlišná melodika i harmonizácia skla-
dieb či zaradenie anglických piesní do repertoáru 
zboru LAUMA výborne zapadli do klasickej koncep-
cie koncertu i stredoeurópskej hudby prezentovanej 

spišskonovoveským zborom. Obidva zbory svojím hu-
dobným prejavom a úrovňou predvedených polyfón-
nych skladieb, piesní o zime, gospelov i kolied zaujali 
okolo 450 poslucháčov. Tých skalných určite zaujal 
aj scenár samotného koncertu, ktorý mal tento krát 
divadelný nádych.
Po takmer 2 hodinách hudby a slova zaznela ako oby-
čajne záverečná pieseň Tichá noc. Koncerty spevác-
keho zboru CHORUS IGLOVIA majú svoje stále miesto 
na kultúrnej scéne mesta i svojich stálych priaznivcov. 
 Mgr. Marta Nováková, II. dirigentka 

TICHÁ NOC 2008

Turistické informačné centrum (TIC) v spolupráci 
s Mestom Spišská Nová Ves vlani prezentovalo 
mesto a región na mnohých výstavách: Slova-
kiatour Bratislava, Holiday World Praha, Utazás Bu-
dapesť, Krakovský salón Turistiky, Menjunk Világá 
Miskolc, Lato Varšava a na jeseň na Hó shou Buda-
pesť. Na základe pracovných rokovaní z výstav boli 
zabezpečené v priebehu roka 2 infocesty zahranič-
ných touroperátorov a novinárov v našom meste 
a regióne.
Na základe úspešných prezentácií hodnotíme aj náv-

števnosť v TIC, ktorá bola vyššia ako v roku 2007 
(priemerná návštevnosť počas hlavnej sezóny bola 
cca 200 turistov denne), nakoľko počas sezóny 
2008 bolo TIC v rozšírených otváracích hodinách 
otvorené 7 dní v týždni. Počas letnej sezóny našu kan-
celáriu navštívilo najviac turistov zo Slovenska, Maďar-
ska, Poľska, Čiech a z anglicky hovoriacich krajín.
Na spišskonovoveskú kostolnú vežu vlani vystú-
pilo 2 166 osôb, čo je o približne 150 návštevníkov 
viac ako v roku 2007.

Ing. Zuzana Kóšová, TIC SNV

ZHODNOTENIE MINULOROČNEJ 
TURISTICKEJ SEZÓNY
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Ykončilo MKC v mesiaci január.

Začiatok roka bol poznačený plynovou krízou 
v dôsledku zastavenia dodávok zemného plynu 
z Ruska, ktorá skomplikovala život niektorým firmám 
v meste. Týkalo sa to najmä spoločnosti Embraco 
Slovakia, ktorá pre krízový 8. regulačný stupeň od-
beru plynu musela predĺžiť celozávodnú dovolenku 
a posunúť začiatok výroby o 7 dní. Iné firmy to po-
cítili nepriamo cez znížené objednávky od zahra-
ničných odberateľov. Väčšie straty však spôsobuje 
pretrvávajúca finančná kríza.

Tohtoročnú plesovú sezónu na Slovensku opäť 
odštartoval Ples Spišiakov v Koncertnej sále Re-
duty, tento rok už trinásty. Moderátorskej role sa 
ujala Marianna Ďurianová. Ples otváral známy reži-
sér Juraj Jakubisko slovami „Žime aj v žime!“ spolu 
s ministrom spravodlivosti Štefanom Harabinom. 
Súčasťou programu bol koncert Janka Ledeckého 
s kapelou. Svoju premiéru zažila na plese i módna 
kolekcia z dielne Nory Mojsejovej.

Ministerstvo výstavby a reg. rozvoja SR podporilo 
v rámci ROP - Opatrenia 1. 1. Infraštruktúra vzde-
lávania už 4. projekt spomedzi 7 predložených 
projektov našich zákl. škôl. V januári s projektom 
pod názvom „Modernizáciou školy k efektív-
nejšiemu vyučovaniu“ uspela ZŠ na Levočskej 
ulici. Celkové oprávnené výdavky naň predstavujú 
1 133 108 € (34,136 mil. Sk), pridelený nenávratný 
fin. príspevok činí 1 076 446 € (32,429 mil. Sk).

Spoločnosť MäsoSpiš, jedna z našich najstar-
ších a najstabilnejších výrobných firiem, nečakane 
ohlásila 12. 1. hromadné prepúšťanie aj zatvo-
renie fabriky. O prácu prišlo z 212 zamestnancov 
129 ľudí, ostatných 83 pracuje v Nemecku, kde 
výroba ostáva. Výroba, vrátane výroby Spišských 
párkov, sa presúva do závodu Tauris v Rimavskej 
Sobote, ktorý obdobne ako novoveský MäsoSpiš 
patrí pod Tauris Group. 

Podozrivú eurobankovku nominálnej hodnoty 
100 € zadržali 19. 1. v spišskonovoveskej ban-
ke pri preberaní tržby od zamestnankyne tamojšej 
firmy. Bankovka, ktorá vykazovala znaky nepravosti, 
putovala na expertízu do Národnej banky Slovenska 
v Bratislave. Tá skúmala od začiatku roka približne 
50 podozrivých eurobankoviek. 

20. 1. Regionálna veterinárna a potravinová správa 
v SNV v spolupráci s policajným zborom a colnou 
správou našla v býv. predajni mäsa v paneláku 
na Tkáčskej ulici na sídl. Západ nelegálny sklad 
mäsa a mäsových výrobkov. Samotná prevádzka 
nemala potrebné povolenia a registráciu na narába-
nie s dovážanými komoditami živočíšneho pôvodu. 
Niektoré z nich dokonca boli neznámeho pôvodu. 
RVPS SNV začala v tejto veci správne konanie voči 
prevádzkovateľovi skladu, ktorému hrozí pokuta až 
vo výške 332 tis. € (10 mil. Sk). 

22. 1. po prvýkrát v tomto roku zasadala Mestská 
rada. Poslanci MsR sa na výjazdovom zasadnutí, 
okrem iného, oboznámili s činnosťou firmy Brantner 
Nova, s. r. o., v oblasti nakladania s komunálnym 
odpadom, údrzby verejných priestranstiev a separo-
vaného zberu v meste SNV.

V januári sa plesalo v našom meste vo veľkom. Po 
Plese Spišiakov prišli na rad v piatok 23. 1. hneď 
2 plesy - v Redute 11. ples učiteľov a zároveň na 
Tarči 8. benefičný ples Slovenského Červeného 
kríža. Prvý mesiac roku 2009 uzavrel 31. 1. v Redu-
te 13. ples ľudí s dobrým srdcom.

27. 1. sa na starom cintoríne pri Pamätníku Padlým 
sov. armády konala spomienková slávnosť spoje-
ná s kladením vencov pri príležitosti 64. výročia 
oslobodenia nášho mesta.

Hľadáte lekára a nechce sa Vám listovať v telefón-
nom zozname? Skúste si pozrieť na webstránke 
mesta novú sekciu Zdravotníctvo, kde nájdete 
prehľad štátnych i neštátnych zdravotníckych 
zariadení vrátane kontaktov, ktoré pôsobia na 
území mesta. www.spisskanovaves.eu - Občan/
Zdravotníctvo.

SPRAVODAJSTVO

Na sklonku minulého roka pri-
mátor mesta Ján Volný za účasti 
poslankyne NR SR Ley Grečkovej, 
poslanca KSK a MsZ Juraja Beňu 
a zástupcu primátora Miroslava 
Semeša odovzdal symbolický šek 
riaditeľovi NsP v Spišskej Novej Vsi 
Jozefovi Naščákovi. Mestské zastu-
piteľstvo na návrh Juraja Beňu schvá-
lilo poskytnutie príspevku vo výške 
1 000 000,- Sk (33 193,91 €). 
Finančné prostriedky boli použité na 
zakúpenie zdravotníckej techniky - 
laparoskopickej a histeroskopickej veže, ktorá slúži na zintenzívnene a skvalitnenie operačnej starostlivosti o pa-
cientky gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia. Táto zdravotnícka technika umožní, okrem iného, rýchlejší návrat 
pacientiek do bežného života. Ing. Andrea Jančíková, foto: autorka

MESTO POSKYTLO MILIÓN KORÚN 
NEMOCNICI S POLIKLINIKOU

- „NEPREVZATÉ CENY“

Obyvatelia nášho mesta dostali opäť príležitosť vyhrať 
51 hodnotných cien, ktoré zostali neprevzaté výher-
cami po prvom losovaní HRY O 740 CIEN (prebehlo 
10. 10. 2008 na pódiu pred Redutou). 
Hru vyhlásilo Mesto Spišská Nová Ves pri príležitosti 
740. výročia 1. písomnej zmienky o meste. Ceny do 
hry venovali organizácie a podnikateľské subjekty pô-
sobiace na území nášho mesta.
Výhercovia neprevzatých 51 cien boli vyžrebovaní 

v druhom losovaní počas silvestrovského programu 
31. 12. 2008 o 23.00 hod. na pódiu pred Redutou.
V zozname vyžrebovaných čísel, uvedenom nižšie, 
sa tak môžete presvedčiť, či sa šťastie usmialo práve 
na Vás. Zoznam je od 1. 1. 2009 zverejnený aj na 
www.spisskanovaves.eu v modrej sekcii 740.
Ceny si môžete vyzdvihnúť na Radnici do 28. 2. 
2009, prízemie vľavo - sekretariát primátora, po predlo-
žení výtlačku Informátora s vyžrebovaným číslom.

Nezabudnite si pozrieť číslo Vášho kupónu uverejneného v decembrovom Ičku v ľa-
vom dolnom rohu na strane 10.

1.  2 547  Skúter od firmy Tesko
2.  10 161  Plazmový TV od firmy Proelektro
3.  5 260 Notebook od firiem APS Alkon a Alkon VT
4.  1 159  Videokamera od firmy Uranpres
5.  9 201  Hotovosť 10 000 Sk od firmy BBF elektro
6.  3 534  Poukážka na nákup plastového okna 
  v hodnote 10 000 Sk od f. Widos
7.  10 425  Darčeková poukážka v hodnote 3 000 Sk 
  od firmy John Garfield
8.  1 688  Darčeková poukážka v hodnote 1 000 Sk 
  od firmy John Garfield
9.  1 740  Voľný cestovný lístok pre 2 osoby (destinácia 
  podľa vlastného výberu) od f. eurobus
10.  2 090  Víkendový pobyt pre 2 osoby 
  v hoteli Eurobus od firmy eurobus
11.  9 556  Hotovosť 5 000 Sk 
  od Stavebnej firmy MILANKO
12.  3 106  Laserová tlačiareň 
  od Stavebnej firmy MILANKO
13.  8 083  Mikrovlnná rúra od Stavebnej firmy MILANKO
14.  9 300  Počítačová myš od Stavebnej firmy MILANKO
15.  2 366  Šek na nákup stavebného materiálu 
  v hodnote 5 000 Sk od f. Stav Centrum
16.  4 323  Fotoaparát od firmy Sisoft Computer

17.  1 626  Domáca pekáreň na chlieb 
  od firmy MPC CESSI
18.  4 846  Mobilný telefón od firmy O2
19.  7 357  Celoročná voľná vstupenka pre 2 osoby 
  na krytú plaváreň od STEZ
20.  7 203  Rodinná vstupenka na kult. predstavenie 
  Radošinské naivné divadlo od MKC
21. - 36.  Čistiaca sada na okná od firmy Progrup
  2450, 2661, 3062, 3071, 3080, 3243, 
  5286, 5295, 5304, 5313, 5341, 7778, 
  8868, 8886, 8895, 10897
37. - 48.  Obrazová publikácia Spiš - perla Slovenska 
  od Mesta SNV
  1198, 2119, 2694, 5132, 7791, 7893, 
  10099, 10316, 10950, 11454, 11604, 
  12883
49.  12 605  Pamätná strieborná minca NP Nízke Tatry 
  od UniCredit Bank
50.  1 054  Hotovosť 10 000 Sk 
  od firmy RONA - Sklárne, Lednické Rovne
51.  2 287  Pracovný odev od firmy Overall

Ak ste medzi vylosovanými číslami kupónov našli 
práve to svoje, k výhre BLAHOŽELÁME!

ZOZNAM VYLOSOVANÝCH ČÍSEL KUPONÓV

Upovedomenie
Mesto Spišská Nová Ves upovedomuje nájomcov hrobových a urnových miest, ktorým končí 
doba prenájmu hrobového miesta podľa Zákona o pohrebníctve a Všeobecne záväzného nariadenia 
mesta Spišská Nová Ves č. 6/2006, že opätovný prenájom hrobového miesta poskytuje Správa 
mestských cintorínov, Slovenská ulica č. 1 (na starom cintoríne).
V prípade, že nájomca hrobového miesta neobnoví prenájom na ďalšie obdobie, právo na hrobové 
miesto zanikne.   Správa cintorínov
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LISTÁREŇ
 Milí Novovešťania, táto rubrika poskytuje priestor 

pre Vaše listy, resp. otázky, pripomienky, podnety, a samo-

zrejme, aj odpovede na ne od kompetentných. Prosíme vás, 

aby ste sa na všetky listy podpisovali, odpovede tak budete 

môcť dostať čo najskôr.  Ďakujeme! 

„Bývam 2 roky na sídlisku Západ I Sú tam len jedny 
väčšie potraviny. Na sídlisku Mier je oveľa viac ob-
chodov, je tam kino, reštaurácie, atď. My na Zá-
pade I nič nemáme. Mohli by ste sem situovať 
niečo v štýle napr. Jednoty COOP alebo ELEKTRO 
NAY?“ Pavol, list, 27. 12. 2009

Približne do konca roka 2010 bude u nás zrealizované 
spoločensko-obchodné centrum TULIP s plochou 
20 550 m2 pre obchod a služby s cca 500 parkova-
cími miestami. Predpokladaný počet zamestnancov 
je 450. V Martine je podobné nákupné centrum už 
zrealizované. V Spišskej Novej Vsi sa bude nachádzať 
južne od sídliska Západ I, medzi STK a Squashcen-
trom.      Ing. arch. Teodor Štubňa, 

vedúci odd. ÚPaSP, MsÚ

 „Zaujímalo by ma, či pán primátor spolu s poslan-
cami má záujem o stretnutie s občanmi jednotli-
vých mestských častí za účelom získania informácií 
o bežných a každodenných problémoch občanov 
mesta. Môj osobný názor je, že by nezaškodilo sa 
aj po voľbách stretnúť s občanmi, a tak zefektívniť 
aj prácu predstaviteľov mesta.“

Ferko, e-mail, 3. 1. 2009

Pán primátor i jeho zástupca sa pravidelne zúčast-
ňujú verejných zhromaždení. Naposledy tomu tak 
bolo v mestskej časti Ferčekovce dňa 20. 11. 2008 
a v mestskej časti Tarča 2 dni predtým. Účasť na kaž-
dom verejnom zhromaždení pokladá primátor mesta 
i jeho zástupca za svoju povinnosť. O konaní ďalších 
verejných zhromaždení Vás budeme prostredníc-
tvom webstránky mesta (www.spisskanovaves.eu) 
i prostredníctvom Ička včas informovať. Budete mať 
tak možnosť stretnúť sa s vedením mesta a nadniesť 
svoje návrhy či pripomienky. Okrem týchto zhromaž-
dení môžete však využiť možnosť stretnutia s vedením 
mesta, a to pravidelne každú stredu na Radnici (je 
potrebné sa objednať na t. č. 053/4176 610) alebo 
na rôznych iných akciách, ktorých sa obaja pravidelne 
zúčastňujú.  Ing. Andrea Jančíková, 

vedúca kancelárie primátora 

 „Už dlhšiu dobu sledujem jeden jav, ktorý dráždi 
veľa obyvateľov sídliska Západ. Konkrétne sa jedná 
o vyhadzovanie smetí občanmi Smižian do odpad-
kových nádob na sídl. Západ, hlavne na Kováčskej 
ul. Nosia to tam v kvantách na osobných autách... 
Niečo ma napadlo, a tak by som rád prispel. Nepo-
znám síce zákony, ale napadlo ma, že keď už sú na 
sídlisku inštalované kamerové systémy, či by sa skrz 
ne nedala odsledovať ŠPZ auta a overiť majiteľa, 
jeho trvalý pobyt a následne z toho vyvodiť nejaký 
zákonný postih.“  Rascik, e-mail, 7. 1. 2009

V závere roka 2008 boli na sídlisko Západ nainštalované 
3 kamery, ktorými je monitorovaná protiprávna činnosť 
a následne zo strany mestskej polície vykonávaný zá-
sah. Napriek krátkemu časovému obdobiu od inštalácie 
kamier sa podarilo za pomoci technického prostriedku 
odhaliť priestupky, ktoré by inak ostali neobjasnené. 
Informáciu o vyvážaní odpadu zo strany občanov 
z iných obcí do kontajnerov sídliska Západ využijeme 
pri výkone hliadkovej služby. Pokiaľ by občania uve-
deného sídliska zaznamenali porušovanie všeobecne 
záväzného nariadenia mesta o komunálnom odpade, 
ktoré je mimo dosah MsP, prosím o informáciu na tel. 
číslo 159. Ďakujeme za informáciu.

JUDr. Vladislav Chroust, náčelník MsP

„Máme tu nový rok a chcem popriať celému vede-
niu mesta veľa úspechov, ako pracovných, tak aj 
v súkromnom živote, hlavne veľa zdravia pretože 
to je potrebné a dúfam, že vedenie mesta bude 
ďalej pokračovať v nastúpenom trende rozvoja 
a investícií do mesta, aj keď niektorým sa to ne-
páči, ale bohužiaľ za posledné 2 roky je vidieť prí-
lev investícií do mesta a som rád, že veľká časť je 
investovaná do školstva. A keďže máme ten nový 
rok, tak sa ideme pýtať: 1.) Bude mesto aj v tomto 
roku riešiť otázku parkovania na sídlisku Západ? 
Alebo sa bude vyhovárať na zachovávanie zelene 
a veci podobné? 2.) Neplánuje mesto v spolu-
práci so SAD výstavbu alebo aspoň rekonštruk-
ciu a zväčšenie tej čudnej budovy na autobusovej 
stanici, vraj že čakárne? Lebo je to hnus, prosím 
Vás, to, čo tam stojí a myslím, že tá budova nepatrí 
k veľmi reprezentatívnej a ani nie je hodná mesta so 
40 000 obyvateľmi, ktoré sa chce rozvíjať. Takú 
búdu by som zniesol niekde na stanici, kde stoja 
2 autobusy v nejakej väčšej dedine.“ 

Slavo, e-mail, 7. 1. 2009

Predpokladám, že pisateľ pozná problematiku parko-
vania na sídlisku Západ a vníma aktivity mesta v tejto 
oblasti za posledné roky. Z tohto pohľadu môžme 
konštatovať, že „výhovorky“ na likvidáciu zelene na 
úkor parkovania majú objektívny charakter a vyvolá-
vajú určitú reakciu u takto orientovanej skupiny oby-
vateľov. Nájsť určitý kompromis medzi požiadavkami 
jednotlivých skupín je úloha a zodpovednosť MsÚ 
a Mestského výboru č. 5, ktorý požiadavky obča-
nov zastrešuje. Zlepšovanie kvality spevnených 
plôch a vytváranie nových parkovacích plôch bude 
i v r. 2009 jednou z priorít vedenia mesta.
Autobusová stanica je v užívaní od r. 1992 a jej tech-
nický stav a kvalita priestorov zodpovedá i klientele, 
ktorá ju najčastejšie využíva... Celý objekt vrátane 
autobusových prístreškov je v prenájme spoločnosti 
Eurobus, a. s., Košice. Touto problematikou sa už 
v minulom roku zaoberalo vedenie mesta, no zlepše-
nie terajších podmienok si vyžaduje celkovú rekon-
štrukciu objektu. Prioritou pre najbližšie obdobie je 
zlepšenie kultúry cestovania nákupom nových auto-
busov. Ing. Jozef Gonda, OVaD, MsÚ

„Čítala som, že v priestoroch Hutníckej školy na 
sídl. Západ bude pošta. Rada by som vedela, kedy 
sa tak stane?“ Stanislava, 8. 1. 2009

Na základe doterajších jednaní so zástupcami Slo-
venskej pošty, a. s, bude pravdepodobný termín 
otvorenia Pošty 7 v Spišskej Novej Vsi na Hutníckej 
ul. č. 18 v apríli 2009.
 RNDr. Lívia Brovková, 

vedúca org. odd., MsÚ

„Zaujímalo by ma, kedy sa plánuje so začatím vý-
stavby priemyselného parku v časti Podskala - te-
rajší Pilvud.“  Tomáš, e-mail, 23. 1. 2009

S prácami na rekonštrukcii bývalého objektu Píly, 
neskôr Pilvudu, pre účely PP bude možné začať až 
po spracovaní projektovej dokumentácie a vydaní 
príslušných povolení. Predmetom tejto stavby je lik-
vidácia existujúcich objektov a príprava územia pre 
budúcich investorov. Predpokladaný termín ukon-
čenia stavebnej časti je do 6/2010. Následne by 
mal nasledovať proces výstavby výrobných objektov 
zo strany budúcich nájomníkov. Vzhľadom na to, že 
detailne nepoznáme ich podnikateľské aktivity, v sú-
časnosti nevieme presnejší dátum nabehnutia vý-
robného procesu. Vzhľadom na náročnosť celého 
procesu predpokladáme, že prvé výrobné priestory 
sa uvedú do prevádzky už v roku 2010.

Ing. Jozef Gonda, OVaD, MsÚ

Študenti Gymnázia na Školskej ulici opäť 
prekvapili svojím prístupom k rôznym pro-
jektom. Tento krát sa zapojili do literárneho 
pásma o známom slovenskom básnikovi 
Milanovi Rúfusovi. 

Projekt s názvom „Pocta maj-
strovi: Slovensko recituje Rú-
fusa“ bol zameraný na básne 
a duchovné posolstvo tvorby 
autora najznámejšej básnickej 
zbierky pre deti Modlitbičky. 
Toto literárne dopoludnie by 
sa dalo charakterizovať dvoma 
slovami – študenti študen-
tom. Pri príležitosti Rúfusovej 

80-tky prednášali gymnazisti básne z jeho zbierok, čím 
vyslovili autorovi nemé poďakovanie za stopy, ktoré 
jeho poézia už niekoľko rokov v čitateľoch zanecháva. 
Prierezom tvorby a básnikovým životom sprevádzala di-
vákov žiačka 3. ročníka Júlia Sabanošová. 
O niekoľko týždňov po ukončení projektu „Slovensko 
recituje Rúfusa“ však zastihla Slovensko šokujúca 
správa. Milan Rúfus dňa 11. 1. 2009 zomrel. Po-
sledná rozlúčka s viacnásobným kandidátom na No-
belovu cenu za literatúru bola 17. 1. 2009 vo Veľkom 
evanjelickom chráme na Panenskej ulici v Bratislave.
Česť jeho pamiatke!

Ivana Pacoňová, foto: www.dimenzie.sk

Milan Rúfus: 

Modlitba za Slovensko
Viem jedno hniezdo.
Rád ho mám.
V ňom ako v Božej sieti
je mnoho otcov, mnoho mám
a mnoho, mnoho detí.

To hniezdo uvil Stvoriteľ.
A sám aj určil komu,
koho tam pozve prebývať
do človečieho domu.

Viem jedno hniezdo.
Rád ho mám.
Hreje ma dňom i nocou,
vystlané mäkkou vravou mám
a mozoľami otcov.

Môj dobrý Bože,
zhliadni naň.
Stráž nám ho neustále.
A aspoň Ty ho, Veľký, chráň,
keď si ho stvoril malé.

POCTA 
MAJSTROVI

KLUB DÔCHODCOV KOMENSKÝ
pozýva pedagogických pracovníkov, dôchodcov 
na stretnutie, ktoré sa uskutoční 
9. 2. 2009 (pondelok) 
o 10.00 hod. v Klube dôchodcov 
na Levočskej ul.
Prosíme záujemcov o účasť 
na „Dni učiteľov“, 
aby sa prišli prihlásiť. 
Tešíme sa na vás.
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ČO JE NOVÉ V MIESTNYCH DANIACH V ROKU 2009

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Podľa zákona o miestnych daniach nie je povinnosť pre 
všetkých vlastníkov nehnuteľností podávať v r. 2009 
nové daňové priznania k dani z nehnuteľností. Zavede-
nie meny EURO v Slovenskej republike nie je dôvodom 
na podávanie daňových priznaní. 
Daňové priznanie v termíne do 31. januára 2009 sú 
povinní podať:
• len občania, ktorí sa v priebehu roku 2008 stali 

vlastníkmi nehnuteľností (kúpa nehnuteľností, de-
denie a pod.) Spolu s daňovým priznaním je potrebné 
doložiť zmluvy o prevode vlastníctva nehnuteľností.

Tlačivá daňových priznaní a tlačivá na ohlásenie vzniku/
zániku daňovej povinnosti nájdete na:
• MsÚ, Štefánikovo námestie č. 1, Kancelária prvého 

kontaktu, tel. č. 415 21 21 
• www.spisskanovaves.eu - Občan /Tlačivá na stiahnu-

tie.

Výška dane za jednotlivé druhy stavieb, hodnota 
pôdy a pozemkov 
(1) Daň zo stavieb

a) 0,210 €/m2 za stavby na bývanie a drobné stavby, 
ktoré majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu,

b) 0,210 €/m2 za stavby na pôdohospodársku pro-
dukciu, skleníky, stavby na skladovanie vlastnej 
pôdohosp. produkcie vrátane stavieb na vlastnú ad-
ministratívu,

c) 0,560 €/m2 za rekreačné chaty, záhradkárske chaty 
a domčeky na individuálnu rekreáciu,

d) 0,870 €/m2 za samostatne stojace garáže a za samo-
statné stavby hromadných garáži a za stavby určené 
alebo používané na tieto účely postavené mimo by-
tových domov, 

e) 1,710 €/m2 za priemyselné stavby, stavby slúžiace 
energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby vyu-
žívané na skladovanie vlastnej produkcie vrátane sta-
vieb na vlastnú administratívu,

f) 2,340 €/m2 za stavby na ostatné podnikanie a na 
zárobkovú činnosť, skladovanie a administratívu sú-
visiacu s ostatným podnikaním a zárobkovou činnos-
ťou,

g) 0,800 €/m2 za ostatné stavby neuvedené v písme-
nách a) až f).

Príplatok za podlažie je 0,07 €/m2.
(2) Daň z bytov

• 0,210 €/m2  podlahovej plochy bytu,
• 0,950 €/m2 nebytového priestoru.
(3) Hodnota pôdy a pozemku:   

• ornej pôdy 0,2399 €/m2,
• trvale trávnych porastov 0,0385 €/m2,
• záhrad, zastavaných plôch, nádvorí a ostatných plôch 

s výnimkou stavebných pozemkov 4,464 €/m2,
• stavebných pozemkov 46,47 €/m2.
Ročná sadzba dane z pozemkov je 0,42 %.

Zníženie dane
(1) Mesto Spišská Nová Ves zníži daň z nehnuteľ-

ností vo výške 50 %:

a) z pozemkov, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 
70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich 
osobnú potrebu,

b) zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve obča-
nov starších ako 70 rokov alebo občanov s ťažkým                        
zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu ob-
čana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov 
preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím 

s potrebou sprievodcu, ako aj  prevažne alebo úplne 
bezvládnych občanov, ktoré slúžia na ich trvalé bý-
vanie,

c) z garáží a nebytových priestorov v bytových domoch 
slúžiacich ako garáž vo vlastníctve občanov starších 
ako 70 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným 
postihnutím alebo držiteľov preukazu občana s ťaž-
kým zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu 
občana s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou 
sprievodcu, ktoré slúžia pre motorové vozidlo použí-
vané na ich dopravu,

d) zo stavieb alebo bytov vo vlastníctve právnických 
osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na pod-
nikanie.

(2) Žiadosti s dokladmi na uplatnenie zníženia 

dane podľa ods. 1 predložia daňovníci spolu s da-

ňovým priznaním. Zníženie dane z titulu veku bude 

občanom poskytnuté bez predloženia dokladov. 

(3) Pri súbehu znížení dane sa uplatní zníženie dane 
výhodnejšie pre daňovníka.

Vyrubovanie dane a termíny platenia dane
Daň je vyrubená platobným výmerom, v ktorom je ur-
čená výška dane a termín jej zaplatenia. Platobné výmery 
budú doručované do 30. apríla.

Vznik a zánik daňovej povinnosti
Fyzická alebo právnická osoba v priebehu roka je po-
vinná oznámiť MsÚ všetky zmeny rozhodujúce pre vy-
rubenie dane z nehnuteľností do 30 dní odo dňa, keď 
tieto skutočnosti nastali, vrátane predloženia dokladov 
o prevode vlastníctva.

MIESTNY POPLATOK ZA KOMUNÁLNY ODPAD
Ohlasovaciu povinnosť vzniku a zániku poplatkovej 
povinnosti nemajú:
• fyzické osoby s trvalým pobytom v SNV.
Ohlasovaciu povinnosť vzniku a zániku poplatkovej 
povinnosti majú:
• fyzické osoby, ktoré nemajú v SNV trvalý pobyt a uží-

vajú nehnuteľnosť, 
• právnické osoby a podnikatelia, ktorí užívajú nehnuteľ-

nosť.
Termín ohlasovacej povinností je 30 dní odo dňa 
začatia užívania nehnuteľností.
Tlačivá - Ohlásenie k určeniu miestneho poplatku za ko-
munálne odpady nájdete na:
• MsÚ, Štefánikovo námestie č. 1 v Kancelárií prvého 

kontaktu, tel. č. 415 21 20
• www.spisskanovaves.eu - Občan/Tlačivá na stiah-

nutie.

Ročná sadzba poplatku za osobu a rok je 15,51 €.
Sadzby podľa objemu zbernej nádoby a frekvencie vý-
vozu sú uvedené v tabuľke:

Typ 
nádoby

Frekvencia 
vývozu

Sadzba 
poplatku 
 € /liter

Ročný 
poplatok 

v €

GMT 120 l 1 x týždenne 0,0162 101,09

GMT 120 l 1 x za 2 týždne 0,0179 55,85

GMT 240 l 1 x týždenne 0,0130 162,24

GMT 240 l 1 x za 2 týždne 0,0141 87,98

BOBR 1100 l 1 x týždenne 0,0130 743,60

BOBR 1100 l 1 x za 2 týždne 0,0151 431,86

BOBR 1100 l 2 x za týždeň 0,0130 1487,20

Poplatok bude znížený alebo odpustený za týchto 
podmienok:
(1) Odpustenie poplatku na základe žiadosti a do-

loženia dokladov:

a) fyzická osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava v zahra-
ničí: potrebné doklady - potvrdenie preukazujúce 
pobyt v zahraničí v danom roku (potvrdenie o ubyto-
vaní alebo potvrdenie o zamestnaní alebo potvrdenie 
o štúdiu a pod.),

b) fyzická osoba vo výkone trestu: potrebné doklady - 
rozhodnutie o výkone trestu,

c) fyzická osoba, mimo študentov a pracujúcich, zdržia-
vajúca sa počas roka mimo mesta: potrebné doklady - 
potvrdenie o prechodnom pobyte a doklad o zaplatení 
miestneho poplatku v inej obci za fyzickú osobu,

d) fyzická osoba prihlásená k trvalému pobytu, ktorej 
skutočný pobyt nie je známy: potrebné doklady -  pí-
somné vyjadrenie občanov s trvalým pobytom na uve-
denej adrese,

e) fyzická osoba dlhodobo zdržiavajúca sa mimo miesta 
trvalého pobytu (ústavy, kňazi a ich rodinní prísluš-
níci, rehoľné sestry): potrebné doklady - potvrdenia 
o umiestnení,

f) fyzická osoba dlhodobo zdržiavajúca sa v sociálnych 
zariadeniach (domovy dôchodcov, zariadenia opat-
rovateľskej starostlivosti a pod.): potrebné doklady - 
potvrdenie o umiestnení.

Poplatok mesto odpustí podľa ods. 1 písm. a) až f) za tie 
kalendárne dni, za ktoré poplatník mestu preukáže, že 
sa v meste nezdržiava. Táto doba nesmie byť kratšia ako 
90 po sebe nasledujúcich dní.
(2) Zníženie ročného poplatku z 15,51 € na 7,75 € 

na základe žiadosti a doloženia dokladov:

a) fyzická osoba - študenti na území SR mimo miesta 
trvalého pobytu: potrebné doklady - potvrdenie o náv-
števe školy a potvrdenie o ubytovaní alebo prechod-
nom pobyte,         

b) fyzická osoba - pracujúca na území SR mimo miesta 
trvalého pobytu: potrebné doklady - potvrdenie 
o zamestnaní v danom roku a potvrdenie o ubytovaní 
alebo prechodnom pobyte.

(3) Termín podania žiadosti na odpustenie alebo 

zníženie poplatku s dokladmi preukazujúcimi sku-

točnosť na odpustenie alebo zníženie poplatku je 

do 28. februára 2009.

(4) Zníženie ročného poplatku z 15,51 € na 

7,75 € za osobu, ktorá k 31. 12. 2008 presiahla 

vek 70 rokov, mesto vykoná na základe údajov 

z evidencie obyvateľstva bez žiadosti.

(5) Zníženie alebo odpustenie poplatku z iných dô-
vodov ako sú uvedené v ods. 1, 2 bude posudzované 
individuálne na základe žiadosti.
(6) Zníženie ročného poplatku škôl a školských zaria-
dení počas letných prázdnin bude posudzované indi-
viduálne na základe žiadosti.
(7) Jednotlivé úľavy nie je možné uplatniť súčasne.
Vyrubovanie poplatku a termíny platenia poplatku:
Poplatok je vyrubený platobným výmerom, v ktorom je 
určená výška poplatku a termín jej zaplatenia. Platobné 
výmery budú doručované do 15. marca.

DAŇ ZA PSA
Ohlasovacia povinnosť: majiteľ psa je povinný prihlá-
siť psa do evidencie v lehote do 30 dní od začiatku dr-
žania psa. 
Tlačivá na prihlásenie a odhlásenie psa nájdete na:
• MsÚ, Štefánikovo námestie č. 1, Kancelária prvého 

kontaktu, tel. č. 415 21 21 
•www.spisskanovaves.eu - Občan /Tlačivá na stiah-

nutie.

V tomto článku uvádzame základné informácie najmä o termínoch podávania daňových 
priznaní, ohlásení vzniku a zániku daňových povinností, podávaní žiadostí na zníženie alebo 
odpustenie daní, ako aj o sadzbách za jednotlivé druhy daní.

(pokračovanie na 10. strane)
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Materské školy sú od 1. septembra minulého 
roku zaradené do školského systému ako školy 
poskytujúce predprimárne vzdelávanie a majú 
viac ako doteraz pripravovať deti na školskú 
dochádzku.

V porovnaní s doterajšou praxou sa deti do ma-
terskej školy prijímajú na základe písomnej 
žiadosti (nie prihlášky) rodiča (zákonného zá-
stupcu), ktorú predloží riaditeľovi príslušnej 
materskej školy. Vyhláškou Ministerstva školstva 
SR č. 306/2008 Z. z. o materskej škole sa určil 
nový termín podávania žiadosti, a to spravidla 
od 15. februára do 15. marca na nasledujúci 
školský rok. 
Do materskej školy sa prijímajú deti vo veku spra-
vidla od troch rokov do šiestich rokov. Deti po do-

vŕšení dvoch rokov veku môžu byť prijaté, ak sú 
vytvorené vhodné materiálne, personálne a iné po-
trebné podmienky v konkrétnej škole. Prednostne 
sa prijímajú deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku, ako 
aj deti s odloženou a s dodatočne odloženou po-
vinnou školskou dochádzkou. Ostatné podmienky 
prijímania detí určí riaditeľ konkrétnej školy, ktorý 
ich po prerokovaní s pedagogickou radou školy zve-
rejní na viditeľnom mieste (napr. vyvesením oznamu 
na budove materskej školy a pod.). O prijatí die-
ťaťa podľa platnej legislatívy výhradne rozhoduje 
riaditeľ tejto školy, ktorý o prijatí vyhotovuje pí-
somné rozhodnutie. 
Riaditelia materských škôl môžu do triedy zaradiť len 
všeobecne záväznými právnymi predpismi určený 

počet detí, ktorý z hygienického, bezpečnostného 
a výchovno-vzdelávacieho hľadiska nesmú prekro-
čiť. V prechodnom trojročnom období môže riaditeľ 
školy so súhlasom zriaďovateľa a štátnej školskej in-
špekcie prekročiť určený počet detí v triede najviac 
o tri deti. O počte prijatých a neprijatých detí riadi-
teľ materskej školy písomne informuje zriaďovateľa 
(v prípade mesta školský úrad a oddelenie školstva, 
mládeže a športu).
Podrobnejšie informácie o jednotlivých mater-
ských školách záujemcom z radov rodičov po-
skytnú riaditeľky uvedených materských škôl. 
Ďalšie informácie o konkrétnej materskej škole 
môžu rodičia získať aj na internetovej stránke 
www.ssz.snv.sk. 

DO MATERSKEJ ŠKOLY PO NOVOM

Platenie dane
Daň sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov.
Daň mesto vyrubí platobným výmerom.
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za psa 
splatná bez vyrubenia do 31. januára bežného 
roka.
Na zaplatenie dane MsÚ doručí poštové poukážky do 
termínu splátky.

Sadzby dane 
Za jedného psa a kalendárny rok mesto určuje tieto 
sadzby dane:
- u fyzických osôb:
a) v rodinných domoch: 25 €, 
b) v bytových domoch: 70 €,
c) v záhradkárskych a chovateľských osadách: 

35 €, 
- u právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov: 
35 €.              
Sadzba dane bude určená podľa trvalého pobytu da-
ňovníka. V prípade, že miesto držania psa nie je totožné 
s miestom trvalého pobytu daňovníka, daň bude vy-
rubená podľa miesta držania psa za podmienky, že 
daňovník preukáže vlastnícky vzťah k predmetnej ne-
hnuteľnosti.
Právnické osoby a fyzické osoby podnikatelia sú povinné 
dokladovať výpisom z účtovnej evidencie, že pes je v ma-
jetku daňovníka a slúži na ochranu majetku. 

Zníženie dane
Mesto zníži daň o 50 %:
a) dôchodcom bývajúcich v rodinných domoch a byto-

vých domoch s príjmami na hranici životného minima,

b) občanom žijúcich v rodinných a bytových domoch, 
ktorí k 31. 12. 2008 dosiahli vek 70 rokov,

c) občanom s ťažkým zdravotným postihnutím alebo dr-
žiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným po-
stihnutím alebo držiteľom preukazu občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ako 
aj prevažne alebo úplne bezvládnym občanom.

Zníženie dane mesto prizná len na jedného psa na zá-
klade žiadosti daňovníka. Žiadosť je potrebné doručiť 
MsÚ do 15. januára príslušného zdaňovacieho obdobia. 
U novoprihlásených psov je potrebné žiadosť predložiť 
pri prihlasovaní psa do evidencie. Mesto zníži daň bez 
žiadosti občanom, ktorí k 31. 12. 2008 dosiahli vek 
70 rokov.

DAŇ ZA UŽÍVANIE VEREJNÉHO 
PRIESTRANSTVA
Predmetom dane sú:
• zariadenia slúžiace na poskytovanie služieb a predajné 

zariadenia,
• zariadenia cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií,
• stavebné zariadenia,
• umiestnenie skládok,
• trvalé parkovanie vozidla mimo plateného parko-

viska.
Ohlásenie záberu verejného priestranstva, sadzby, spô-
sob povolenia a vyrubenia dane, ako aj oslobodenia od 
tejto dane je uvedené vo Všeobecne záväznom naria-
dení mesta SNV č. 7/2008. 

DAŇ ZA UBYTOVANIE
Predmetom dane je odplatné prechodné ubytovanie fy-
zickej osoby v ubytovacom zariadení, ktorých kategori-
záciu určuje osobitný predpis.

Platiteľom dane je prevádzkovateľ zariadenia.
Termín ohlasovacej povinností je 30 dní odo dňa začatia 
poskytovania prechodného ubytovania. 
Tlačivá - Ohlásenie vzniku/zániku daňovej povinnosti 
nájdete na:
• MsÚ, Štefánikovo námestie č. 1, Kancelária prvého 

kontaktu, tel. č. 415 21 21 
• www.spisskanovaves.eu - Občan /Tlačivá na stiahnu-

tie.
Daň je splatná bez vyrubenia do 15 dní po ukončení 
štvrťroka. 
Sadzba dane je 0,40 € na osobu a prenocovanie.

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
Daň sa platí za predajné automaty, ktoré vydávajú to-
var.
Termín ohlasovacej povinností je 30 dní odo dňa začatia 
prevádzkovania predajných automatov.
Tlačivá - Ohlásenie vzniku/zániku daňovej povinnosti 
nájdete na:
• MsÚ, Štefánikovo námestie č. 1, Kancelária prvého 

kontaktu, tel. č. 415 21 21 
• www.spisskanovaves.eu - Občan /Tlačivá na stiahnu-

tie.
Daň je vyrubená platobným výmerom s určením ter-
mínu splátky.
Ročná sadzba dane je 50 € za jeden predajný auto-
mat.

Podrobné podmienky vyrubovania a vybera-

nia miestnych daní pre mesto Spišská Nová Ves 

v r. 2009 sú zverejnené na webovej stránke mesta 

www.spisskanovaves.eu/samospráva/VZN.

Finančné oddelenie MsÚ

(dokončenie z 9. strany)

Pre nasledujúci školský rok 2009/2010 môžu rodičia podať žiadosť o prijatie dieťaťa do týchto materských 
škôl mesta: 

Centrum mesta: 
MŠ Slovenská 14 tel. 446 40 06 msslovenska@mail.t-com.sk

MŠ Gorazdova 28 tel. 446 16 81 msgorazdova@mail.t-com.sk

MŠ Hviezdoslavova 33    tel. 446 34 58 mshviezdoslav@mail.t-com.sk

MŠ J. Hanulu 6 tel. 446 44 24 mshanulova@mail.t-com.sk

MŠ I. Krasku 3 tel. 442 21 55 msikrasku@mail.t-com.sk

MŠ E. M. Šoltésovej 27 tel. 446 28 67 mssoltesova@centrum.sk

sídl. Mier:
MŠ Komenského 25 tel. 446 57 49 mskomenskeho@mail.t-com.sk

MŠ Z. Nejedlého 5 tel. 446 20 60 msnejedleho@mail.t-com.sk

MŠ P. Jilemnického 2 tel. 446 36 55 msjilemnickeho@mail.t-com.sk

sídl. Západ: MŠ Stolárska 2 tel. 443 22 30 msstolarska@mail.t-com.sk

sídl. Tarča: MŠ Lipová 21 tel. 446 52 58 mstomasikova@mail.t-com.sk

Kozí vrch: MŠ S. Tomášika 5 tel. 446 45 01 mstomasikova@mail.t-com.sk

Novoveská Huta: MŠ Rybničná 31 tel. 441 31 28 mshuta@centrum.sk, novoveskahuta@zoznam.sk

Vilčurňa: MŠ Potočná 9 tel. 446 18 98 mspotocna@centrum.sk

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární

Pohotovostná služba je do 22.00 hod., v sobotu, 
v nedeľu a sviatok od 8.00 do 22.00 hod.

26. 1. - 1. 2. 2009  
STATIM, Štefánikovo nám. 10, tel.: 053/44 282 77    

2. 2. - 8. 2. 2009
NA TARČI, Agátová 12, tel.: 053/44 675 68

9. 2. - 15. 2. 2009
SIGNUM, Nábrežie  Hornádu 11, tel.: 053/44 10 192

16. 2. - 22. 2. 2009 
TEMPLUM, Česká 1, tel.: 053/44 14 166

23. 2. - 1. 3. 2009 
ELIXÍR, Zimná 7, tel.: 053/44 682 25 
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SPRAVODAJSTVO

PRIMÁTOROVE 
ODMENY PRE 
NOVOVEŠŤANOV

Primátor mesta Spišská Nová Ves PhDr. Ján Volný 
prispel na úhradu nákladov za novú vianočnú výzdobu 
mesta, ktorú veľmi pozitívne Spišskonovovešťania prijali, 
sumou 310 000,- Sk.
Splnil tak svoj vopred deklarovaný prísľub a venoval na 
tento účel ešte viac, ako bola jeho celoročná odmena 
(371 888,- Sk, po zdanení 301 229,- Sk), ktorú mu 
poslanci mestského zastupiteľstva schválili za získanie 
400 miliónov korún na úspešné projekty v meste, so 
zameraním predovšetkým na vytváranie nových pracov-
ných miest.
Primátor zároveň, ako každoročne, rozdal i svoju pred-
vianočnú výplatu a finančne prispel na novú mozaikovú 
výzdobu Chrámu Premenenia Pána, na prenosný inku-
bátor pre Oddelenie nedonosených novorodencov NsP 
v Spišskej Novej Vsi, Klubu dôchodcov na Levočskej 
ulici a niekoľkým sociálne odkázaným rodinám v meste. 
Sumou 500 € potešil mamičku prvej Novovešťanky 
Timei Tomajkovej narodenej v roku 2009.

Ing. Andrea Jančíková

vedúca kancelárie primátora

PLÁNUJÚ POSTAVIŤ KOTOLŇU 
NA BIOMASU NA SÍDLISKU MIER

PRIMÁTOR MESTA UDELIL ĎALŠIU CENU

Spoločnosť EMKOBEL predložila v mesiaci január 
2009 na Ministerstvo životného prostredia SR žiadosť 
o nenávratný finančný príspevok v rámci Operačného 
programu Životné prostredie Prioritná os 3 OCHRANA 
OVZDUŠIA a minimalizácia nepriaznivých vplyvov zmeny 
klímy - Operačný cieľ: 3.2 Minimalizácia nepriaznivých 
vplyvov zmeny klímy vrátane podpory obnoviteľných 
zdrojov energie.
Oprávneným žiadateľom o nenávratný finančný príspe-
vok je ten subjekt, ktorý je držiteľom povolenia na vý-
robu alebo na výrobu a rozvod tepla v zmysle zákona 
č. 99/2007 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa zákon 
č. 657/2004 Z. z. o tepelnej energetike a iba tento žia-
dateľ môže predložiť kompletný projekt na zmenu pali-
vovej základne, aj na vybavenie areálu zariadeniami na 
výrobu štiepky. Štiepku si v tomto prípade musí pripra-
vovať žiadateľ o nenávratný príspevok a kapacita štiep-
kovacieho zariadenia musí pokrývať iba množstvo paliva 
potrebného pre nainštalované kotly na biomasu.
Na základe tejto žiadosti môže spoločnosť EMKOBEL 
získať nenávratný finančný príspevok vo výške 50 % roz-
počtovaných nákladov projektu s názvom „Inštalácia 
kotlov na spaľovanie biomasy v kotolni Mier 4, Spiš-
ská Nová Ves“. Projekt počíta s investíciou vo výške 
6,7 milióna € (vyše 200 mil. Sk). V prípade získania 
nenávratného finančného príspevku zo štrukturálnych 
fondov EÚ a na základe uznesenia Mestského zastupi-
teľstva v Spišskej Novej Vsi zo dňa 11. 12. 2008, Mesto 
Spišská Nová Ves požiada banku o poskytnutie úveru na 
dofinancovanie uvedenej akcie (zvyšných 3,5 milióna €, 
t. j. 106 mil. Sk) a takto nadobudnuté prostriedky preve-
die na účet spoločnosti EMKOBEL ako pôžičku.
Kotly na spaľovanie biomasy budú nainštalované v te-
rajšej plynovej kotolni Mier 4 na sídlisku Mier, kde 
žije asi 10 000 obyvateľov vo viac ako 2 000 bytoch. 
Teplo a teplá úžitková voda pre tieto byty je v súčasnosti 

zabezpečovaná zo 6 plynových kotolní rozmiestnených 
po celom sídlisku. Ich inštalovaný výkon sa pohybuje 
v rozmedzí od 4,5 MW až po 8 MW. Nevýhodou tohto 
systému je nižšia účinnosť týchto kotlov pri letnej pre-
vádzke a fakt, že kotolne nie sú vzájomne prepojené. 
Cena vyrobeného tepla je až do 70 % závislá na cene 
zemného plynu, ktorú výrobca tepla nevie ovplyvniť.
V plynovej kotolni Mier 4, ktorá má max. tepelný výkon 
5 750 kW, budú zdemontované 2 plynové kotolne 
o celkovom výkone 2 300 kW a budú nahradené kotlami 
na biomasu o max. tepelnom výkone 2 x 2 100 kW = 
4 200 kW, ktoré budú slúžiť pre okruh kotolne Mier 4, 
ale aj pre okruh kotolní Mier 2, 3 a 5, keďže existujúce 
kotolne 2, 3, 4 a 5 budú navzájom prepojené primár-
nym rozvodom.
Palivo - drevná štiepka sa bude vyrábať v mestskej časti 
Novoveská Huta. 
Spaľovaním drevnej štiepky sa dosiahne nižšia 
cena tepla, ako je cena tepla vyrábaného z plynu. 
Posledná cena tepla v Spišskej Novej Vsi platná od 
1. 9. 2008 do 31. 12. 2008 bola vo výške 24,2 € za 
gigajoul, t. j. 729,- Sk/GJ.
Cena tepla vyrábaného z drevnej štiepky oproti cene 
tepla vyrábaného z plynu by mohla byť nižšia cca 
o 5 € (cca 150,- Sk).
Inštalovaním dvoch kotlov na biomasu v kotolni Mier 4 
a spaľovaním drevnej štiepky v nich nehrozí znečiste-
nie ovzdušia na sídlisku Mier. Použité technológie za-
bezpečia 70 %-ný pokles množstva exhalátov a nižší 
úlet popolčeka do ovzdušia.
Na záver môžeme konštatovať, že aj kríza v dodávke 
zemného plynu na Slovensko nás utvrdzuje v tom, že 
pripraviť takýto projekt bolo správnym rozhodnutím.
 

Ing. Peter Brziak

riaditeľ spoločnosti

Ján Mlynárčik, športovec telom, ale i dušou, sa narodil 
25. novembra 1938. Už od detstva sa venoval športu. 
Ako 15-ročný začal za naše mesto hrať futbal i hokej. Po 
skončení základnej školy odišiel do Košíc, kde pokračo-
val vo futbale a mal šťastie, že sa dostal k vtedajšiemu 
vynikajúcemu trénerovi p. Nagyovi a za spoluhráčov mal 

takých futbalistov, akými boli Andrej Kvašňák, Janko 
Novák či Levočan Kríž. Po čase sa začal venovať mo-
tokrosu. V šesťdesiatych rokoch bol ako prvý Slovák 
prijatý do Dukly Olomouc, kde boli na vtedajšiu dobu 
vynikajúce podmienky. Po základnej vojenskej službe 
sa vrátil do nášho mesta a začali staré problémy, žiadne 
podmienky na motokros. Využíval len to, čo mal ešte 
natrénované z Dukly. 
Po skončení motoristických súťaží rozmýšľal, čo ďalej. 
Prišli deti a p. Mlynárčik začal s nimi rekreačne tréno-
vať športovú streľbu. Tú mal natrénovanú ešte z Dukly 
Olomouc, lebo streľba bola súčasťou branno-orientač-
ných motoristických súťaží. Keďže na vytvorenie špor-
tovo- streleckého klubu do družstva bolo treba 3 členov 
a v rodine Mlynárčikovcov boli deti len dve, začal po-
stupne priberať ďalšie deti, a tak to ide od roku 1972 
dodnes. V roku 1995, okrem klubu pri Rušňovom depe, 
najmä zásluhou p. Mlynárčika pri ZŠ Ul. Z. Nejedlého 
vznikla prvá športová trieda so zameraním na športovú 
streľbu a vzniklo strelecké športové stredisko. Za tie 
roky jednotlivci zo strediska i celý klub, i Športovo-stre-

lecký klub pri Rušňovom depe dosiahli pozoruhodné 
výsledky a vynikajúco reprezentovali naše mesto nielen 
na Slovensku, ale i na medzinárodnej úrovni. Syn nášho 
jubilanta, Ing. Peter Mlynárčik, bol šiesty na Svetovom 
pohári v Mníchove, získal 1. miesto na veľmi dobre ob-
sadenej súťaži - Veľkej cene Plzne. Junior Marcel Hnilka 
bol šiesty na Majstrovstvách Európy. Janko Benko 
a Martin Bednár tvoria základ reprezentačného 
družstva Slovenska v ľubovoľnej pištoli. Lenka 
Matfiaková bola v roku 2003 neprekonateľná, ne-
prehrala ani jeden pretek. Získať jedno 1. miesto v roku 
na Majstrovstvách Slovenska pre klub je pomaly samo-
zrejmosťou. Tak ho získali postupne: Jaroslav Spišák, 
Marcel Hnilka, Martin Špak, Lenka Matfiaková, Ján 
Benko, ten najprv vyrovnal a potom 2 x vytvoril slovenský 
rekord v disciplíne vzduchová pištoľ. Lenka Matfiaková 
bola v roku 2003 prvá i na Medzinárodnom šampionáte. 
Výsledky športovo-streleckého klubu sú naozaj vy-
nikajúce! Zaslúžia si pozornosť a uznanie. Skrývajú sa 
za nimi trpezlivé hodiny a hodiny práce s mládežou. 
Ako sám p. Mlynárčik hovorí, výsledky jeho zverencov 
sú pre neho velikánskou odmenou. A ak zachráni as-
poň jedno dieťa od toho, aby nepodľahlo drogám, 
žiadna vynaložená námaha nebola márna.

Mária Findurová, kancelária primátora

Spoločnosť EMKOBEL, a. s., SNV ako najväčší výrobca tepla v SNV plánuje postaviť za 
6,7 mil. EUR kotolňu na spaľovanie biomasy na sídlisku Mier, ktorá sa zaraďuje medzi 
tzv. obnoviteľné zdroje energie. I takýmto spôsobom sa snaží Spišská Nová Ves reagovať na 
prípadné ďalšie hrozby plynovej krízy v budúcnosti a zastabilizovať cenu tepla v meste.

Pri príležitosti životného jubilea, 70 rokov, sa primátor mesta PhDr. Ján Volný rozhodol 
udeliť p. Jánovi MLYNÁRČIKOVI Cenu primátora za rozvoj mesta v oblasti športu a za prácu 
s mládežou v športovej streľbe.
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Ako informoval vedenie mesta riaditeľ tejto spo-
ločnosti p. Gary Silver: „MŽP SR nedávno vy-
dalo kladné stanovisko k strategickej EIA štúdii 
(posúdenie vplyvov projektu na život. prostre-
die). Podarilo sa nám tak dosiahnuť jeden 
z hlavných krokov, ktorý znamená, že projekt 
je realizovateľný.“ 
Cieľ zrealizovať na Spiši top development me-
dzinár. úrovne je tak z pohľadu investora o krok 
bližšie k realizácii. Nasledovať teraz bude zosúla-
dzovanie jednotlivých krokov a aspektov projektu 
s nadradenou územnoplánovacou dokumentá-
ciou mesta Spiš. N. Ves, ako aj Košického sa-
mosprávneho kraja. Ako dodal hlavný architekt 
projektu Ing. arch. Ján Pastiran: „Stanovisko 
MŽP SR umožňuje realizovať zámer investora 
pri akceptácii podmienok stanovených v záve-
rečnom stanovisku. To znamená, že investor 

pokračuje v príprave tohto ambiciózneho pro-
jektu. Tento investičný zámer je potrebné pre-
mietnuť aj do územného plánu (ÚPN) mesta 
a ÚPN VÚC KSK. Projekt ovplyvní celú infraštruk-
túru mesta a je nutné viesť dialóg s jednotlivými 
správcami inžinierskych sietí. Je dôležité kon-
štatovať, že investor aj napriek celosvetovej 
kríze má záujem napĺňať cieľ, ktorým je vybu-
dovanie strediska cestovného ruchu kvalitou 
na úrovni vyspelých zahraničných stredísk. 
Snažíme sa udržať kvalitatívny štandard, ktorý 
sme si vytýčili.“ 
Na pôde mesta tak v dohľadnej dobe vznikne pra-
covná skupina, ktorá bude mať za cieľ zosúla-
diť požiadavky projektu spol. Dorchester Group 
of Companies s aktualizáciou Územného plánu 
mesta SNV, ktorá je naplánovaná na tento rok. 
G. Silver na stretnutí tiež zdôraznil, že projekty 

„Spišský raj“ a „HorSKIpark“ (projekt novoveskej 
spol. Skilab na výstavbu lyžiarskeho strediska 
tiež v Novoveskej Hute) nie sú podľa neho kon-
kurenčné. Tieto obavy, ktoré zazneli medzi verej-
nosťou, považuje za neopodstatnené: „Myslím si, 
že projekty sú kompatibilné, môžu sa navzájom 
dopĺňať a pôjde skôr o pozitívnu konkurenciu. 
Ukazujú sa tu mnohé možnosti vytvoriť rôzne 
synergie.“ Ako príklad uviedol systém tzv. skipa-
sov vo svete, ktoré platia pre celú lyžiarsku loka-
litu, hoci jednotlivé strediská v nej vlastnia rôzni 
majitelia. 
Podľa jeho slov realizácia projektu „Spišský raj“ 
prinesie potenciál ďalšieho rozvoja celej oblasti, 
príchodu nových investorov, ako aj možnosti rea-
lizácie zo strany domácich podnikateľských sub-
jektov. 

LucK

Na radnicu zavítali 16. januára zástupcovia britskej developerskej spoločnosti Dorchester Group of Companies, aby informovali vedenie mesta o aktuálnom 
vývoji projektu „Spišský raj“, v rámci ktorého by v mestskej časti Novoveská Huta mal vyrásť celoročný športovo-rekreačný komplex za 400 miliónov eur.

PROJEKT SPIŠSKÝ RAJ S POZITÍVNYM 
HODNOTENÍM STRATEGICKEJ EIA ŠTÚDIE

Písal sa rok 1998, keď sa skupinka rodičov, prí-
buzných, známych a priateľov, ktorých spájalo 
jedno ohnivko - mentálne postihnuté deti a láska 
k nim - rozhodla založiť si združenie. Mali potrebu 
schádzať sa, vymieňať si svoje názory, postrehy, 
skúsenosti. Svojim deťom chceli spestriť život. Vo 
svojom široko obsiahlom programe mali rôzne sú-
ťaže, výlety, benefičné koncerty, nacvičovali diva-
dlá, schádzali sa pri rôznych životných jubileách. 
Medzi najvýraznejšie aktivity patrilo aj predstavenie 
„Ústa plné zeme“, ktoré spolu s hercami Spiš-
ského divadla nacvičili vtedajší členovia ZPMP. 
Všetky tieto akcie boli výnimočné, úspešné. Členo-
via Združenia sa však rozhodli vytvoriť pre svoje deti 
niečo neobvyklé, niečo, čo im pomôže aj v budúc-
nosti začleniť sa do spoločnosti. Rozhodli sa po-
staviť Domov sociálnych služieb pre mentálne 
postihnutých dospelých. Začala sa strastiplná 
cesta vybavovania všetkých záležitostí, písanie pro-
jektov pre zabezpečenie financií, hľadanie sponzo-
rov, stavebníkov. Veruže stálo to mnoho námahy, 
nervov, voľného času, niekedy aj na úkor rodiny. 
Za tým všetkým stoja hlavne manželia Cehlároví, 
ktorí k uskutočneniu tohto sna nepočítali voľné dni, 
nebáli sa manuálnej práce a zároveň v tejto činnosti 

pracujú aj naďalej pri uskutočňovaní ďalších snov 
a cieľov. Boli a sú vzorom pre všetkých. Výsledok 
týchto „vybavovačiek“ však stál za to. Združenie 
sa mohlo v roku 2005 pripraviť na otvorenie ich 
veľkého sna - Domova sociálnych služieb „Náš 
dom“. 
Domov sociálnych služieb „Náš dom“ za-
čal svoju prevádzku 1. 2. 2005. V ten deň do 
„Domčeka“ (tak voláme DSS „Náš dom“) nastú-
pilo 8 klientov. Postupne si však v DSS našlo nové 
bývanie ďalších 8 klientov na celoročnom pobyte. 
Dnes „Domček“ navštevuje 17 klientov. Okrem 
klientov v Domčeku tu našlo zamestnanie aj 13 oby-
vateľov nášho mesta.
Svoj prvý sen združenie uskutočnilo a začalo sní-
vať svoj ďalší sen - výstavbu chránených po-
mocných dielní. Aj tento plán sa pomaličky stáva 
skutočnosťou. Dielne sa postavili na dvore. Klienti 
budú pracovať v stolárskej, keramickej a textilnej 
dielni. Naučia sa novým technikám, pracovať s no-
vým materiálom.
Pri príležitosti už spomínaného výročia ZPMP zor-
ganizovalo 5. 12. 2008 Deň otvorených dverí 
pre všetkých obyvateľov mesta Spišská Nová Ves 
a blízkeho okolia. V ten deň klienti pripravili krátky 

program na privítanie prvých návštevníkov a po-
čas celého dňa ich sprevádzali svojimi provizór-
nymi dielňami. Bol to deň ako každý jeden, ktorý 
strávia v Domčeku. V spoločenskej miestnosti bola 
prezentácia výrobkov a premietala sa dokumentá-
cia fotografií z aktivít, ktoré počas celého obdobia 
ZPMP zorganizovalo.
Veľmi milo nás prekvapili študenti Strednej prie-
myselnej školy strojníckej. V škole mali miku-
lášske predpoludnie, v rámci ktorého zbierali 
peniaze, ktoré ešte v ten deň priniesol študent 
Matej Biroš. Patrí im za to vďaka. Ďakujeme! 
Vo večerných hodinách sa na spoločnej večeri 
všetci členovia ZPMP stretli na slávnostnej schôdzi, 
kde si spoločne pospomínali na začiatky svojho 
Združenia a zároveň aj plánovali ďalšiu činnosť. 
Na posedenie prišiel aj Mikuláš. Na jeho príchod 
sa klienti svedomito pripravovali. Predstavili sa mu 
pásmom básní a piesní. Mikuláš sa im za krásny 
program poďakoval a obdaril ich sladkými dar-
čekmi.
Do ďalších rokov si členovia Združenia želajú veľa 
zdravia, nápadov, aby zrealizovali ešte veľa snov 
pre svoje „večné deti“.

M. Regecová, sociálny pedagóg

„Čas letí ako bláznivý...“ - to sú slová piesne, ktorú spieva Karel Gott a sú veľmi pravdivé. V minulom roku Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postih-
nutím v Spišskej Novej Vsi oslávilo 10. výročie svojho vzniku.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ PRI PRÍLEŽITOSTI 10. VÝROČIA 
ZDRUŽENIA NA POMOC ĽUĎOM S MENTÁLNYM 
POSTIHNUTÍM V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

Hoci je vonku chladno, v  Embracu žijú letom. Kon-
com zimy a na jar začína pre výrobcu chladiaren-
ských kompresorov a kondenzačných jednotiek 
hlavná sezóna. Závod so sídlom v našom meste má 
v súčasnosti množstvo objednávok od zákazníkov, 
aby bol pokrytý tradične silný letný trh. Trojzmenná 
prevádzka s takmer 1 900 zamestnacami beží od 

19. januára. Výroba pôvodne mala začať po mesač-
nej dovolenke 12. januára, týždeň ju zdržal obme-
dzujúci regulačný stupeň odberu plynu vyhlásený 
v čase krízy s plynom. 
Tohto roku plánuje závod Embraco Slovakia dodať 
na svetové trhy približne 3,3 milióna kusov výrob-
kov. kcj

EMBRACO SLOVAKIA BEŽÍ NAPLNOOKRESNÁ RADA SLOVENSKÉHO ZVÄZU 
ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝCH 

V SP. NOVEJ VSI
so sídlom na Levočskej ul. č. 14 

oznamuje svojim klientom 
zmenu stránkových hodín, a to nasledovne:

 pondelok  8.00 - 12.00 hod.
 streda 8.00 - 12.00 hod.

SPRAVODAJSTVO



13Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
2/2009

MHD   2  Autobusová stanica - Tar a - Autobusová stanica
Platnos  od:

1. 1. 2009

Autobusová stanica 16 0 0
Sp. N. Ves,žel. st. . 15 0 0
Štefánikovo nám. 14 1 1
NsP.................. 13  MHD
Radnica............ 12  MHD 1 1
Sídl.Východ...... 11 2 2
Madaras park... 10 3 3
BMZ................. 9  MHD 4
Potraviny.......... 8  MHD 4

Dom dôchodcov 7 4
Požiarna zbrojnica 6 5
F. Urbánka....... 5 5
Zimný štadión... 4 6
Štefánikovo nám. 3 7
Sp. N. Ves,žel. st. . 2 8

Autobusová stanica 1 8
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Oznam o presťahovaní úradu 
Daňový úrad v Spišskej Novej Vsi oznamuje da-
ňovým subjektom, že od 15. 12. 2008 je úrad 
presťahovaný do budovy Mestského úradu, 
Štefánikovo námestie 1 - vchod z ulice oproti 
hotelu Metropol.
Na doručovanie písomností prostredníctvom 
Slovenskej pošty, a. s., sa používa pôvodná ad-
resa: Školská 24, 052 73 Spišská Nová Ves. 
 JUDr. Peter Oltznauer, riaditeľ

DAŇOVÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ŠKOLSKÁ 24,  052 73  SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Nové telefonické kontakty 
Daňový úrad v Spišskej Novej Vsi oznamuje 
daňovým subjektom, že od 15. 12. 2008 má 
úrad nové telefonické kontakty:

Riaditeľ - sekretariát 053/41 56 102

Podateľňa 053/41 56 173

Styk a služby 
pre verejnosť 053/41 56 130

Odd. registra 
a admin. DIS 053/41 56 110

Registrácia daňových 
subjektov 

053/41 56 109

053/41 56 111

053/41 56 114

Oddelenie štátneho 
dozoru

053/41 56 106

053/41 56 107

Oddelenie 
vymeriavacie

053/41 56 120

053/41 56 122

053/41 56 123

053/41 56 128

053/41 56 136

Oddelenie kontroly 053/41 56 190

053/41 56 166

053/41 56 178

053/41 56 190

053/41 56 192

053/41 56 195

Oddelenie exekučné 053/41 56 140

053/41 56 141

053/41 56 142

Metodik 
účtovníctva obcí 053/41 56 113

V minulých vydaniach 

riaditeľ Daňového 

úradu v Spišskej No-

vej Vsi JUDr. Peter 

Oltznauer poskytol 

našim čitateľom dôležité informácie so zavede-

ním eura najmä v daňovej oblasti a vo svojich 

príspevkoch sa zaoberal legislatívou, prepočtom 

a  zaokrúhľovaním súm na účely daní, podávaním 

daňových priznaní, platením dane na základe da-

ňového priznania za zdaňovacie obdobia pred 

zavedením eura a podaného a plateného po za-

vedení eura. 

Keďže problematika je rozsiahla a zložitá, v dnešnom pokračovaní sme požiadali pána ria-

diteľa, aby našich čitateľov informoval o pripravovaných akciách úradu v najbližších dňoch 

a mesiacoch. 

Na úvod by som chcel znovu upozorniť na jednu z najdôležitejších a najvýznamnejších zmien po zave-
dení eura - na zmenu výšky obratu pre povinnú registráciu platiteľa dane z pridanej hodnoty, ktorá od 
1. 1. 2009 je vo výške 35 000 €/1 054 410 Sk. 
Ale vrátim sa k dnešnej téme - Daňový úrad v Spišskej Novej Vsi bude tradične tak, ako každý rok, organi-
zovať informačné dni pre všetky daňové subjekty, ktoré budú v mesiaci február zamerané hlavne 
na problematiku podávania a vypĺňania tlačív Hlásenia o vyúčtovaní dane a o úhrne príjmov zo zá-
vislej činnosti, o zrazených preddavkoch na daň a o daňovom bonuse a v mesiaci marec na proble-
matiku podávania a vypĺňania tlačív daňového priznania k dani z príjmov právnických osôb (vrátane 
tzv. „neziskových organizácií“) a daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb (vrátane medzinárod-
ného zdaňovania príjmov) za zdaňovacie obdobia roku 2008. Miesto a čas konania týchto informačných 
dní budú zverejnené na úradných tabuliach v priestoroch DÚ a na webstránke DR SR v Banskej Bystrici: 
www.drsr.sk v časti Daňová správa/Územné členenie/Košice/Spišská Nová Ves/Oznamy.

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE V OBLASTI 
DAŇOVEJ PROBLEMATIKY V SÚVISLOSTI 
SO ZAVEDENÍM EURA - 3. ČASŤ

POZOR - ZMENA MHD 2!!!

JUDr. Peter OLTZNAUER   
riaditeľ DÚ Spišská Nová Ves

Mestský úrad, oddelenie územného plánovania 
a stavebného poriadku týmto upozorňuje a vyzýva 
všetkých prevádzkovateľov (právnické a fyzické 
osoby oprávnené na podnikanie) malých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia (ide o zdroje znečisťova-
nia ovzdušia s tepelným príkonom do 0,3 MW), aby 
v zmysle ustanovení Zákona NR SR č. 401/1998 
Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
a v zmysle schváleného Všeobecne záväzného naria-
denia mesta Spišská Nová Ves č. 2/2003 o poplat-
koch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi 
malých zdrojov, zaslali alebo osobne doručili na 
MsÚ, oddelenie ÚP a SP oznámenie k určeniu 
výšky poplatkov za znečisťovanie ovzdušia - za 

každý prevádzkovaný malý zdroj znečisťovania 
ovzdušia za rok 2008 - v termíne najneskôr 
do 15. 2. 2009.
K priznaniu je potrebné doložiť doklad o množ-
stve odobraného paliva za rok 2008 od jeho 
dodávateľa.
Zároveň chceme upozorniť prevádzkovateľov malých 
zdrojov znečisťovania ovzdušia, že v zmysle zákona 
NR SR č. 401/1998 Z. z. v znení jeho neskorších 
zmien a doplnkov, za nedodržanie termínu predlože-
nia požadovaného oznámenia, je mesto povinné 
uložiť sankciu na základe už uvedeného zákona.

MsÚ, oddelenie územného plánovania
 a stavebného poriadku

POPLATKY ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA

SPRAVODAJSTVO, OZNAMY
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ZÁKLADNÉ VSTUPNÉ ÚDAJE :

Kontaktné meno:

Mailová adresa:

T. č.: 

Vyplnený dotazník prosíme doručiť na Radnicu - sekretariát primátora, 
Radničné námestie 7, najneskôr do 28. 2. 2009. Dotazník môžete vy-
plniť i na stránke mesta: www.spisskanovaves.eu – v červenej sekcii: 
občan – úradné oznamy – a odoslať i prostredníctvom mailovej pošty 
na adresu: radnica@mestosnv.sk. 
Z doručených dotazníkov budú vyžrebovaní 3 výhercovia, ktorí budú 
odmenení hodnotným darčekom.

Vek:

  do 35 rokov    do 45 rokov    nad 45 rokov 

Máte záujem o:

  2-izb.byt    3-izb.byt 
  4-izb.byt    viacizbový byt 

Uprednostníte : 

 získanie nájomného bytu 
  kúpu vlastného holobytu s možnosťou individuálneho ukončenia 
  kúpu vlastného bytu („na kľúč“)

Predpokladáte potrebu celkovej obytnej plochy v m2 (vrátane 
kúpelne) : 

  30 – 45 m2    50 - 60 m2 
  70 - 80 m2    viac 

Počet bývajúcich vrátane detí: 

  do 2    do 4 
  do 6    viac 

V prípade nájomného bytu predpokladáte nájom za bývanie (bez 
energií) do výšky: 

  do 100,00 € - cca do 3 tis.Sk/mesiac
  do 130,00 € - cca do 4 tis.Sk/mesiac
  do 165,00 € - cca do 5 tis.Sk/mesiac
  viac

V prípade rekonštrukcie/kúpy predpokladáte cenu bytu do: 
  do 66 400 € - do 2 mil. Sk      do 100 000 € - do 3 mil. Sk 
  do 133 000 € - do 4 mil. Sk     viac 

Uprednostníte: 

 rekonštruovaný byt ( napr. v panelovom dome) 
  energeticko-úsporný byt v novej výstavbe (finančne nákladnejšie 

riešenie)

Uprednostníte v bytovom dome:

  výťah (finančne nákladnejšie riešenie, je nutný servis, údržba, 
revízie..) 

  nemusí byť výťah (finančne výhodnejšie riešenie)

Uprednostníte v byte:

  vlastné ústredné kúrenie na plyn 
  vlastné ústredné kúrenie na elektriku 
  spoločnú energeticky-úspornú kotolňu s presným meraním spot-

rebovaného tepla 
  iné energeticky doplnkové alternatívne riešenie 

Uprednostníte kúrenie v byte:

  radiátormi 
  podlahovým kúrením (finančne nákladnejšie riešenie)

Uprednostníte k bytu : 
  spoločnú terasu pre všetkých bývajúcich
  väčší vlastný balkón (finančne nákladnejšie riešenie) 

Uprednostníte k bytu :

  vonkajšie verejné parkovanie 
  otvorené kryté parkovacie miesto patriace k bytu
  vlastnú uzamykateľnú garáž patriacu k bytu 

(finančne najnákladnejšie riešenie)

Uprednostníte k bytu: 

  menšiu vlastnú pivnicu a spoločné priestory na bicykle, kočíky, 
lyže a pod.

  vlastnú väčšiu pivnicu

Uprednostnili by ste, ak by bolo možné si vybrať: 
  spoločné okolie pre všetkých obyvateľov bytového domu 
  malú vlastnú záhradku za bytovým domom 

 
V prípade riešenia dlhodobejšieho bývania by ste si zvolili: 

  získanie nového nájomného bytu od mesta 
  kúpu nového bytu na kľúč 
  kúpu nového holobytu s možnosťou vlastného ukončenia 

Máte záujem pri prípadnom financovaní výstavby : 

 o výpomoc pri získaní výhodného úveru z ŠFRB 
  z komerčnej banky
  nechcete alebo nepožadujete úverové zdroje (predpokladáte 

využitie vlastných zdrojov) 

Iné požiadavky a pripomienky:

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

...........................................................................................

Prečo prvé dieťa narodené v r. 2008 nebolo odme-
nené tak ako prvé dieťa r. 2009?
„V našom meste sú vítaní všetci novorodenci, dúfam, že 
sa ich bude rodiť stále viac a viac. Doteraz tu taká tradí-
cia - obdarovanie prvého novorodenca v roku -  nebola. 
Pri príležitosti vstupu Slovenska do eurozóny som sa 
rozhodol, že darujem prvému dieťaťu tohto roka darček 
práve v podobe eur, konkrétne šlo o 500 eur. Verím, že 
rodičom nezáleží na tom, v ktorý deň sa deti narodia, 
alebo či dostanú
nejaké dary, ale aby boli zdravé a šťastné. “
Neuvažujete o uverejnení ankety, v ktorej by obyvate-
lia mesta odpovedali na tému: Urobila Radnica dosť, 
aby Spišská Nová Ves nebola naďalej
iba „stratená“ pri Poprade?
„Mesto Poprad má pred Spišskou Novou Vsou veľký 
predstih, ktorý je dosť ťažko „dobehnúť“. S čistým sve-
domím však môžem povedať, že za posledné 2 roky 
sme sa snažili urobiť čo najviac, aby naše mesto pre-
stalo stagnovať. V tomto momente máme napr. väčší 
rozpočet ako má Poprad a získanie stámiliónových fi-
nančných zdrojov stálo veľa námahy. Súdiac podľa re-
akcií pri stretnutiach so Spišskonovovešťanmi, väčšina 
z Vás to oceňuje. V rámci zviditeľňovania mesta robíme 
maximum, čo sa týka propagácie, chodíme na veľtrhy 
cestovného ruchu. Na turistickom ruchu sa to už aj pre-
javilo, turistov k nám hlavne v letnej sezóne prichádza 
viac. Pokiaľ sa nám podaria ďalšie pripravené a  naplá-
nované projekty, SNV určite nebude „stratená“. Robíme 
všetko pre to, aby naše mesto malo perspektívu.“
Neuvažujete o znížení poplatku za psa?
„Poplatky, resp. dane schvaľujú poslanci MsZ. Dostali 
sme viacero pripomienok, za aj proti. Chovateľ a ten, kto 
trpí tým, že v jeho blízkosti niekto chová psa, môžu mať 
na to odlišný názor. V minulosti boli tieto poplatky ešte 
vyššie.  Je to ale vec rozhodnutia väčšiny poslancov.“
Myslíte si, že ohňostroje a plesy sú vhodnou reakciou 
na súčasnú ekonomickú situáciu?

„Ohňostroj  bol súčasťou privítania  nového roka, pripo-
menutím si štátneho sviatku „Dňa vzniku SR“ a vstupu 
Slovenska do eurozóny. Som rád, že napriek zime na 
námestie  prišlo niekoľko tisíc ľudí. Ohňostroj bol dote-
raz najkrajší, stál 80 000,- Sk, ale z mestskej kasy naň 
nešla ani koruna, našli sa podnikatelia, ktorí nám ho vy-
financovali. Plesy sú preto, lebo sa ľudia chcú stretávať. 
Je jeden noblesnejší,
ktorý ľudí asi najviac irituje...Účasť na plesoch beriem 
ako svoju spoločenskú povinnosť vyplývajúcu z funk-
cie. Mne osobne by plesy  ako mnohým ľuďom vôbec 
nechýbali.  Bolo by  ale  asi nevhodné, keď prídu do 
mesta významní hostia – umelci, ministri, podnikatelia, 
neprivítať ich a odignorovať ples. Beriem to aj trošku 
pragmaticky, aj na prvom tohoročnom  plese som sa 
stretol s jedným sponzorom, ktorý prisľúbil dosť veľkú 
čiastku na rekonštrukciu pamiatok v našom meste. 
Myslím si, že treba využiť i takéto možnosti, ktoré ponú-
kajú ľudia naklonení nášmu mestu a regiónu. Ostatné 
plesy, ktoré organizujú Spišská katolícka charita, Cen-
trum voľného času, učitelia, Slovenský Červený kríž a 
pod. nie sú noblesné zábavy, ide skôr o stretnutia ľudí, 
ktorých niečo spája. Pokiaľ ide o financie,žiadny ples 
nie je dotovaný z mestskej kasy, čiže Mesto na tom 
nemá žiadnu stratu, skôr naopak, lebo na ne prena-
jímame priestory Reduty. Reakciou na ekonomickú 
krízu z našej strany je snaha o realizáciu čo najväč-
šieho počtu projektov so zameraním na vytvorenie no-
vých pracovných miest.“
Ako hodnotíte zmeny v mestskej verejnej doprave?
„MVD jazdí po novom mesiac. Vyhodnocujeme všetky 
pripomienky. Prvé úpravy  nastanú už od 1. 2. 2009. 
Zmyslom zmien bolo skvalitnenie, zlepšenie a zefektív-
nenie dopravy, pokiaľ niekde sú nedostatky, budeme 
sa ich snažiť odstrániť a celý systém „vyladiť“. Ch-
ceme, aby MVD bola kvalitná, lebo slúži nám všetkým 
a z mestského rozpočtu – teda peňazí nás všetkých - ju 
dotujeme, minulý rok napr. sumou 13 miliónov korún. 

Zatiaľ prevažujú pozitívne stanoviská, negatíva sa bu-
deme snažiť odstrániť.  Bola i pripomienka, prečo ešte 
stále jazdia staré autobusy, keď sa kúpili nové. Eurobus 
kúpil 10 nových  autobusov,  hlavne v špičke ich však 
jazdí oveľa viac. Znížil sa priemerný vek autobusov o po-
lovicu, logicky však z toho vyplýva, že ešte musia jazdiť 
aj niektoré staršie. Každý rok plánujeme zakúpiť, resp. 
Eurobus, 1 - 2 nové, takže do cca 5 rokov by mali jaz-
diť už len nové autobusy. Treba trošku vydržať. Vidíme, 
v akom stave vozový park doteraz bol...“
Ako budete riešiť prasknutú stenu na Materskej 
škole na Hviezdoslavovej ulici?
„Je to najstaršia materská škola v meste a tomu zodpo-
vedá aj technický stav budovy. Rekonštrukcia je naplá-
novaná cez letné prázdniny, kedy vieme deti umiestniť 
do iných zariadení.“
Niektorí nájomníci zo Sadovej ulice sú nespokojní, 
pretože sa museli vysťahovať do lokalít, ktoré im ne-
vyhovujú. Aké je Vaše stanovisko k tejto téme?
„Nespokojní by podľa mňa mali byť všetci Spišskonovo-
vešťania, že sa vôbec tento podvod stal a že ho musíme 
riešiť, že na to doplácame. Títo ľudia, ktorí
sú nespokojní, majú najmenej dôvodov byť nespokojní. 
Všetci tvrdia, že sú platiči, pritom vieme, že obrovská 
väčšina z nich neplatila a niektorí mali aj
stotisícové dlhy. Napriek tomu sa o nich postaráme, 
ponúkneme im mestské bytovky, ktoré staviame. Ne-
spravodlivé je to voči ostatným obyvateľom, obzvlášť 
tým, ktorí čakajú na byty, lebo sme prednostne pridelili 
uvoľnené   a postavili nové byty pre týchto obyvateľov 
zo Sadovej. Boli tam i ľudia, ktorí boli seriózni a zodpo-
vedne platili, títo dostali byty zodpovedajúce ich dote-
rajšiemu správaniu. Pokiaľ viem, sú veľmi spokojní a 
boli sa aj poďakovať. Problém riešime. Je to asi 50-mi-
liónová škoda pre mesto, je to hanba z našej minulosti... 
Už sa to zmeniť nedá, musíme to riešiť  i napriek tomu, 
že je to veľmi nepríjemné,  nevďačné, celoslovensky 
sledované a nerobí to nášmu mestu dobré meno.  

VYBERÁME Z OTÁZOK PRE PRIMÁTORA

ANALÝZA POTRIEB BÝVANIA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
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KULTÚRA

GALÉRIA 
UMELCOV 

SPIŠA 
ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

pozýva širokú kultúrnu verejnosť 
na prehliadky výstav v mesiaci február 2009

STÁLE EXPOZÍCIE:
• JOZEF HANULA Kresba/maľba 
• UMELCI SPIŠA 
• ZÁHRADA UMENIA 

VÝSTAVY: 
• UMELCI SPIŠSKEJ NOVEJ VSI 
- výstava zo zbierok galérie pri príležitosti 
740. výročia prvej písomnej správy o meste 
Spišská Nová Ves  do 15. 2. 2009

Otváracie hodiny: 

Utorok - piatok 9.00 - 17.00 hod.
Sobota - nedeľa 9.00 - 13.00 hod.

Vstupné:                         
dospelí                        0,66 €/19,88 Sk
deti, dôchodcovia      0,33 €/9,94 Sk
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FEBRUÁR 2009

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 
- výstavná sieň Múzea Spiša

„GENIUS LOCI MESTA 
21. STOROČIA“

4. 12. 2008 - 30. 4. 2009
Výstava venovaná 740. výročiu mesta SNV a rea-
lizovaná v spolupráci s MV SR, Štátnym archívom 
v Levoči - pobočka Spišská Nová Ves a Mestom 
Spišská Nová Ves.
Stála výstava:  Spišská Nová Ves v horizonte 
času (...a z každodenného života)
od 4. 12. 2008

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 
- výstavná sieň Múzea Spiša

PREDNÁŠKA K 800. VÝROČIU 
1. PÍSOMNEJ ZMIENKY O SPIŠI 

s Doc. PhDr. Ivanom 
Chalupeckým 

17. 2. 2009 o 14.00 hod.
Prednáška je realizovaná v spolupráci s Mestom 
Spišská Nová Ves, MO Matice slovenskej a Galé-
riou umelcov Spiša.
 

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Národopisné Múzeum v Smižanoch

VTÁCTVO HORNÁDSKEJ KOTLINY 
A JEHO OCHRANA

15. 2. - 21. 6. 2009
Výstava pútavou formou a primeranými výrazovými 
prostriedkami hovorí o význame vtákov v ekosys-
téme, hovorí o biodiverzite, spoznávaní a spôso-
boch ochrany vtáctva nášho regiónu.

KALENDÁRIUM 
OSOBNOSTÍ MESTA

FEBRUÁR
13. 2. 1904 
narodil sa Dezsö Vozári - 105. výročie
- maďarský básnik, spisovateľ, novinár, redaktor 
a prekladateľ. Zomrel 20. 11. 1972 v Budapešti, 
Maďarsko.

15. 2. 1899
zomrel Adolf Münnich - 110. výročie
- otec Kolomana a Aurela Münnichovcov, známy 
banský odborník.
Narodil sa 21. 5. 1821 v Spišskej Novej Vsi. Absol-
vent Banskej akadémie v Banskej Štiavnici a Frei-
bergu, riaditeľ baní v Dobšinej a Koterbachoch 
(dnešné Rudňany), dozorca evanjelických škôl, 
člen mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi 
a zastupiteľstva Spišskej župy. Pod jeho dozorom 
bola vybudovaná nová budova gymnázia v Spišskej 
Novej Vsi. V r. 1888 sa stal podpredsedom združe-
nia majiteľov baní na Spiši Waldburgerschaftu. Za 
zásluhy o rozvoj baníctva bol povýšený do šľachtic-
kého stavu s predikátom “z Janoviec”.

22. 2. 1664 
zomrel Matej Zarevúcky, prímením Rossemonta-
nus - 345. výročie 
- evanjelický duchovný.
Narodil sa v r. 1607 v Brezovici alebo v Ružom-
berku. Študoval na levočskom gymnáziu, teológiu 
v Bratislave. Pôsobil v Spišskej Novej Vsi ako evan-
jelický farár a školský dozorca. Písal príležitostné 
básne v jazyku gréckom, latinskom a nemeckom. 
Jeho starší brat Zachariáš (1604 - 1667), hudobný 
skladateľ, pôsobil pred r. 1624 v Spišskej Novej 
Vsi ako organista.

Pripravila: PhDr. Ružena Kormošová

PROGRAM MATERSKÉHO CENTRA DIETKA 
na mesiac február 2009
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„Láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“

3. 2. a 10. 2. 2009 (utorky) o 16.30 - 18.00 hod.

TVORIVÁ DIELŇA V GALÉRII 
„MAMA, OTEC A JA“

Informácie na tel. č.: 0904 887 239
Téma: „FAŠIANGOVÉ  MASKY“ 
(kašírovanie na balón)
Kde: Galéria umelcov Spiša, Zimná ul. 46
Vstupné: 3 EUR (90,38 Sk)/dieťa/2 dielne

17. 2. 2009 (utorok) o 16.30 hod.

„DIETKOVSKÝ KARNEVAL“

Vašu účasť, prosím, nahláste do 12. 2. 2009 
na tel. č.: 0905 938 774 alebo 0904 432 107.
Kde: Dom Charitas Sv. Jozefa, Wolkerova ul., 
sídlisko Mier, herňa - prízemie
Vstupné:  2 EUR (60,25 Sk)/rodina s 1 dieťatkom
 3 EUR (90,38 Sk)/viacdetná rodina

STÁLA 
PROGRAMOVÁ 
PONUKA:

PORADENSTVO V DOJČENÍ  
Certifikovaná laktačná poradkyňa 
Hanka Ogurčáková, tel.: 0903 740 739, 
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 Z. Nejedlého
Kedy: vo štvrtok o 16.15 hod.
Spoluorganizátor: MŠ Z. Nejedlého, 
ELC Košice (odborný garant)

ý ,lavatý, predstavenie literárnej tvorb2. o 14.00 hod., Galéria umelcov Spiiestny odbor Matice slovenskej, Gaa umelcov Spiša, vás srdečne pozývaa stretnutie s mladým autorom, Marlavatý, predstavenie literárnej tvorb2. o 14.00 hod., Galéria umelcov Spiiestny odbor Matice slovenskej, Gaa umelcov Spiša, vás srdečne pozývaa stretnutie s mladým autorom, Marlavatý, predstavenie literárnej tvorb2. o 14.00 hod., Galéria umelcov Spiiestny odbor Matice slovenskej, Gaa umelcov Spiša, vás srdečne pozývaa stretnutie s mladým autorom Mar

Miestny odbor Matice slovenskej 
Galéria umelcov Spiša

vás srdečne pozývajú
na stretnutie s mladým autorom.

Martin Hlavatý
- predstavenie literárnej tvorby

- hudobný džem .Ma.Io.Sp.
2. 2. 2009 o 14.00 hod.

Galéria umelcov Spiša
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KRÍŽOVKA

Milí Novovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. februára na adresu redakcie s hes-
lom „krížovka“. Meno výhercu uverejníme v marcovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: 1. tajnička: ...tympanóne radnice... 2. tajnička: ...Rostislav Stehlík... 
Výhercom minulomesačnej krížovky sa stáva Ján Chromej, Spišská Nová Ves, ktorý získava knižnú publikáciu. Blahoželáme!

Kryptón Strkám Železo

365 dní
Ovládate

S a

as  tela

Srknutie
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morská 
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Autor 
Jerguša 
Lapina

Húžvi

Hodvábna 
priadza Talianske 

mesto

Cudzie 
mužské 
meno

Patriaci 
Otovi Školské 

väzenie 
(zastar.)

Kórejská 
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as  
postele

1.   
tajni ka
Výrastok 
na sliznici

Potreba 
pohoni a

Domácky 
Olympia

Strom 
Slovanov

Verdiho 
opera

Zn. el. 
spotreb.

Sídlo v 
Sýrii

Skratka 
súhv. Orión Japon. 

lovky a
Umenie,  
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Arabské 
muž.  
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Vyrobená z 
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Ma ka, po 
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Kód 
Talianska

2.   
tajni ka

Ženské 
meno 

(zried.)

Popália sa 
parou

Zna ka 
motor. 
olejov

Symboly mesta Spišská Nová Ves - Pečať mesta
Je historicky podložené, že naše mesto malo svoju pečať už v 15. storočí a do konca 16. storočia malo mesto jedno pečatidlo s kruhovým 
nápisom „Sigillum liberae regiaegv montanae civitatis Iglo“ - Pečať slobodného a kráľovského banského mesta Iglo. Veľkým posunom vo 
význame mesta bolo právo pečatiť svoje písomnosti (1. tajnička), ktoré nám udelil kráľ Ferdinand II. v r. 1632. Dovtedy sa mohol používať 
len zelený alebo čierny vosk.
Podobne ako erb, ani pôvodná, prvá pečať mesta sa nezachovala a nová pečať - pečatidlo - (2. tajnička) bola vyhotovená 
pri príležitosti 725. výročia prvej písomnej zmienky o meste. Podľa predlohy PhDr. Jozefa Kuruca ju vyhotovil akademický 
sochár (3. tajnička). V strede okrúhlej pečate je stvárnený úplný erb nášho mesta a dookola je nápis „Sigillum civitatis Villa 
Nova!“ Pečať uchováva primátor mesta a používa sa pri slávnostných príležitostiach pri pečatení listín pečatným voskom.

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

IV. PLES CENTRA 
VOĽNÉHO ČASU
v spolupráci s Mestským kultúrnym 
centrom sa uskutoční počas jarných 
prázdnin
24. februára 2009 
od 17. 00 hod. 
v Koncertnej sieni Reduty,
vstupné: 9 EUR (271,13 Sk), každá 
vstupenka je zlosovateľná a v jej cene 
je aj tombola.
Predaj vstupeniek v CVČ Adam 
denne od 10.00 do 17.00 hod.

NEMČINA 
PRE OPATROVATEĽKY
 A OŠETROVATEĽKY
50-hodinový kurz 
(2 x 2,5 hodiny v týždni) 
zameraný na uvedenú tematiku,
prvé stretnutie 
9. februára o 16.00 hod. 
v Domčeku, 
Hviezdoslavova 48.
Bližšie informácie: 
Mgr. Michal Buza, 
T.: 0915 932 319

JARNÉ PRÁZDNINY 
- FEBRUÁR
23. 2. 2009 Vysoké Tatry - Štrbské 
pleso, celodenný výlet členov záuj-
mových krúžkov.
Info: Vaňová, Kožušková

VII. ROČNÍK 
ZLATEJ LOPTIČKY
- populárny stolnotenisový 
trojkráľový turnaj.
Turnaja, ktorý sa uskutočnil 6. ja-
nuára v telocvični ZŠ Lipová, sa zúčast-

nilo 36 najlepších hráčov 5. a 6. ligy 
z klubov mesta a blízkeho okolia.
Poradie víťazov (foto): 
1.  Denis STAŇA, Muškát Lieskovany
2.  Ján ŽIVČÁK, Muškát Lieskovany
3.  Eugen GOÓTŠ, 
 Muškát Lieskovany
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KINO BANÍK

1. - 2. 2. o 17.00 hod., vst.: 2 €/60,25 Sk
NIKO A CESTA KU HVIEZDAM

NIKO a cesta ku hviezdam je veselý dob-
rodružný príbeh pre celú rodinu o malom 
sobíkovi Nikovi a jeho kamarátoch. Fínsko/
Dánsko/Nemecko/Írsko, 2007, animovaný/
rodinný/dobrodružný, 80 min., MP, Conti-
nental film.

1. 2. o 19.00 hod., vst.: 2 €/60,25 Sk
12

12 porotcov bojuje s rozhodnutím o osude 
čečenského teenagera, ktorý údajne zabil 
svojho ruského otčima. Rusko, 2008, thril-
ler/krimi, 159 min., MP-12, Continental film.

3. - 5. 2. o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

ČESŤ A SLÁVA
Počas prepadu boli zabití štyria policajti 
a celé oddelenie je v stave pohotovosti... 
USA, 130 min., dráma/krimi, MP-15, Conti-
nental film.

6. - 9. 2. o 17.00 hod., vst.: 2 €/60,25 Sk
DEŇ, KEĎ SA ZASTAVILA ZEM

Mimozemšťan Klaatu (Keanu Reeves) pri-
cestuje na Zem s jediným cieľom - zachrá-
niť ju. USA, 2009, sci-fi/dráma, 103 min., 
MP-12, Tatrafilm.

6. - 9. 2. o 19.00 hod., vst.: 2 €/60,25 Sk, 
v pondelok 9. 2. vst.: 1,6 €/48,20 Sk

2 DNI V PARÍŽI
Výlet do Európy má dať ich vzťahu novú 

šťavu a táto dovolenka bude pre ich vzťah 
skutočne prelomová... Francúzsko/Ne-
mecko, 2008, komédia/romantický, 96 min., 
MP-12, Palace Cinema.

10. - 12. 2. o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

DISASTER MOVIE
Najnovší film od scenáristov a tvorcov série 
Scary Movie. USA, 2008, 80 min., komédia, 
MP-12, Continental film.

13. - 16. 2. o 17.00 hod., vst.: 2 €/60,25 Sk, 
v pondelok 16. 2. vst.: 1,6 €/48,20 Sk

CESTA NA MESIAC 3D
3D animovaná rozprávka o troch odváž-
nych muchách, ktoré si splnili svoj sen a le-
teli spolu s človekom na Mesiac. Belgicko, 
2008, animovaný/rozprávka, 2008, 142 
min., MP, Intersonic.

13. - 16. 2. o 19.00 hod., 
vst.: 2,1 €/63,27 Sk

AUSTRÁLIA
Režisér, ktorého meno po Moulin Rouge mu-
selo každému ostať v pamäti, sa teraz pre-
súva do Austrálie, do obdobia 2. svetovej 
vojny. Austrália/USA, 2008, dobrodružný/
vojnový/dráma, 170 min., MP-12, Tatrafilm.

17. - 19. 2. o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

YES MAN
Život Carla Allena (Jim Carrey) sa radikálne 
zmení, keď neochotne navštívi seminár, 

ktorý vedie „Áno“ guru (Terence Stamp) na-
liehajúci na svojich klientov, aby častejšie 
používali slovíčko „áno“ a zmenili tak svoje 
životy. USA, 2009, dráma, 102 min., MP-12, 
Continental film.

20. - 23. 2. o 17.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk, 
v pondelok 23. 2. vst.: 1,6 €/48,20 Sk

ROCK’N‘ROLLA
Neuveriteľnou náhodou sa osud jedného 
multi-miliónového obchodu ocitne v rukách 
drogovo závislého a absolútne nespoľah-
livého rockera Johnnyho (Toby Kebbell) – 
toho, ktorý mal byť mŕtvy, ale zatiaľ vyzerá 
až príliš živo... USA, 2008, akčný/dráma/ko-
média, 114 min., MP-15, Continental film.

20. - 23. 2. o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

ZRKADLÁ
Počas obchôdzok v obchodnom dome si 
Ben Carson (Kiefer Sutherland) začne vší-
mať, že s veľkými ozdobnými zrkadlami 
na stenách nie je niečo v poriadku... USA, 
2008, horor, 110 min., MP-15, Tatrafilm.

24. - 26. 2. o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

DETI NOCI
Ofka (Martha Issová) prepadla zvláštnej le-
targii: zatiaľ, čo väčšina ich spolužiakov zo 
strednej školy pokračuje v štúdiu, ona od-
mieta opustiť pohodlie detstva, ktoré sa však 
začína meniť na dusnú pascu. ČR, 2008, 

dráma, 80 min., MP-15, Continental film.

27. 2. - 1. 3. o 17.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

VIANOCE NA 4
Nikto si neužíva sviatky viac ako Brad (Vince 
Vaughn) a Kate (Reese Witherspoon).
Odkedy sú spolu, striktne dodržiavajú svoju 
vlastnú vianočnú tradíciu. Ale tento rok je 
všetko inak... USA, 2008, komédia, 95 min., 
MP-12, Continental film.

27. 2. - 2. 3. o 19.00 hod., 
vst.: 1,96 €/59,- Sk

POKOJ V DUŠI
Silný príbeh odohrávajúci sa na pozadí drs-
nej scenérie hôr, so znakmi, ktoré sú pre 
stredné Slovensko typické – patriarchátom, 
pytliactvom, rasovou neznášanlivosťou, 
krádežami dreva, ale aj silnou tradíciou sú-
držnosti rodiny, viery, priateľstva a lásky, ne-
sie všetky znaky klasickej drámy. SR, 2009, 
dráma, 95 min., MP-12, Kováčová.

Pripravujeme na marec: Tango s komármi 
– tragikomédia • Underworld – Vzbura Ly-
kanov – sci-fi • SAW 5 – horor • Ženy – ko-
média • Valkyra – dráma • Vicky Cristina 
Barcelóna – komédia • Výmena – dráma • 
Príbeh o zúfalčekovi – animovaný • Súmrak 
– horor • Oni – horor • Ktopak by se vlka 
bál – komédia • Podivný prípad Benjamína 
Butona – dráma • Falco – hudobný

Bližšie informácie na www.dksnv.sk

Milí priaznivci filmového klubu, ponúka-
me vám možnosť zakúpiť si nový členský 
preukaz, ktorý vám platí celý rok 2009 
na celom Slovensku, stojí 3 €/90,- Sk 
a na každý klubový film máte zľavu. Vstup 
pre neklubistov je neobmedzený, ale za 
drahšie vstupné. Tešíme sa na stretnu-
tie s vami každý piatok pri dobrom filme 
v Kine MIER.

ROZPRÁVKA - slovenský dabing 
30. 1. - 1. 2. o 17.00, 
vst.: 2,29 €/68,99 Sk   

MADAGASKAR II
Rodinná animovaná rozprávka pre malých 
aj veľkých. USA, r. 2008, 100 min., sloven-
ský dabing.

31. 1. - 1. 2. o 19.00, 
vst.: 2,29 €/68,99 Sk  

SIROTINEC
Laura kúpi starý schátralý sirotinec a prerobí 
ho na zariadenie pre postihnuté deti... Mys-
teriózny thriller, Mexiko, Španielsko, r. 2007, 
107 min., nevhodné pre vekovú skupinu do 
15 rokov.

FILMOVÝ  KLUB  
6. 2. o 19.00, vst.: člen.: 1,5 €/45,19 Sk, 
nečlen.: 2,15 €/65,07 Sk

NEZNÁMA
Hrdinkou filmu je mladá Ukrajinka Irena, 
ktorá sa snaží nájsť si v severotalianskom 
meste prácu. Dráma, Taliansko, české titulky, 
119 min., nevhodné pre vekovú skupinu do 
18 rokov.

ROZPRÁVKA                                                        
7. - 8. 2. o 17.00, vst.: 2 €/60,25 Sk

LOVECKÁ SEZÓNA II
Táravý jeleň Elliot a zdomácnený medveď 
grizly Boog tvoria tú správnu dvojicu. A pre-
tože sa im v záplave animovanej konkurencie 
v roku 2006 darilo nad očakávanie, vykole-
dovali si pokračovanie. Animovaná komédia, 
76 min., český dabing.

7. - 8. 2. o 19.00, vst.: 2 €/60,25 Sk
KARANTÉNA 

Reportérka Angela Vidal (Jennifer Carpen-
ter) a jej kameraman Scott (Steve Harris) na-
táčajú reality TV show o ľuďoch pracujúcich 
v noci. Nič zaujímavé sa nedeje, dokiaľ nedo-
stanú telefonát z malého nájomného domu 
na okraji mesta. Horor, USA, r. 2008, sloven-
ské titulky, 80 min., nevhodné pre vekovú 
skupinu do 18 rokov.

FILMOVÝ  KLUB  
13. 2. o 19.00, vst.: člen.: 1,5 €/45,19 Sk, 
nečlen.: 2,15 €/65,07 Sk

DARJEELING S RUČENÍM 
OBMEDZENÝM

Traja bratia z Ameriky, ktorí sa spolu už rok ne-
rozprávajú, vyrazia na cestu vlakom po Indii 
s cieľom nájsť seba samých a obnoviť putá 
– byť opäť súrodencami ako kedysi. USA, 
r. 2008, 91 min., české titulky, nevhodné pre 
vekovú skupinu do 15 rokov.
Pred filmom bude uvedený 13-minútový rov-
nako pútavý Andersonov Hotel Chevalier.

13. 2. o 17.00, 14. - 15. 2 o 19.00, 
vst.: 2 €/60,25 Sk            

NESTYDA       
Komédia podľa bestselleru Michala 
Viewegha „Povídky o manželství a o sexu“ 
s Jiřím Macháčkom v hlavnej úlohe. Komé-

dia, ČR, 87 min., nevhodné pre vekovú sku-
pinu do 15 rokov.

JARNÉ PRÁZDNINY V KINE MIER

ROZPRÁVKA
21. - 23. 2. o 17.00, vst.: 2 €/60,25 Sk        

MADAGASKAR II
Rodinná animovaná rozprávka pre malých 
aj veľkých. USA, r. 2008, 100 min., sloven-
ský dabing.

19. - 23. 2. o 19.00, vst.: 1,85 €/55,73 Sk         
HIGH SCHOOL MUSICAL 3: 

POSLEDNÝ ROK
Vo filme sa stretnete s najobľúbenejšími ame-
rickými stredoškolákmi súčasnosti, ktorí sú 
už v maturitnom ročníku. Muzikál, USA, slo-
venský dabing, 119 min., r. 2008, nevhodné 
pre vekovú skupinu maloletých do 7 rokov.

FILMOVÝ KLUB
27. 2. o 19.00, vst.: člen.: 1,5 €/45,19 Sk, 
nečlen.: 2,15 €/65,07 Sk

ROLLING STONES
Dokumentárny film je pohľadom režiséra Mar-
tina Scorseseho na najväčšiu rock‘n‘rollovú 
kapelu, na legendárny Rolling Stones, ktorý 
hrá vyše 45 rokov a stále funguje. Hudobný/
dokumentárny, USA, 122 min., tento film je 
nevhodný pre maloletých do 12 rokov.

27. 2. o 17.00, 28. 2. - 2. 3. o 19.00, 
vst.:  2,30 €/69,29 Sk
v ponelok 2. 3. vst.:  1,70 €/51,21Sk

SÚMRAK
Filmový príbeh, o ktorom ste snívali, nato-
čený podľa svetového bestselleru, príbeh, 
s ktorým večnosť začína teraz! Romantický 

horor, USA, r. 2008, 122 min., české titulky, 
nevhodné pre vekovú skupinu maloletých 
do 12 rokov.

ROZPRÁVKA - slovenský dabing 
28. 2. a 1. 3. o 17.00, vst.: 2 €/60,25 Sk         

NIKO A CESTA KU HVIEZDAM
Veselý dobrodružný príbeh pre celú rodinu 
o malom sobíkovi Nikovi a jeho kamarátoch. 
Animovaný, rodinný, dobrodružný, Fin./Dan./
Nem./Írsko, 80 min., slovenský dabing, ne-
vhodné pre vekovú skupinu maloletých do 
7 rokov.

FILMOVÝ KLUB     
6. 3. o 19.00 

TANGO S KOMÁRMI     

ROZPRÁVKA
6. - 8. 3. o 17.00                     

CESTA NA MESIAC 3D

7. - 8. 3. o 19.00          
VÝMENA    

Pripravujeme: 
ŽENY, 

AKO SA ZBAVIŤ PRIATEĽOV, 
PARANOID PARK, 

BLESK – rozprávka

UPOZORNENIE!
Filmové rozprávky s českým dabingom 
musíme uvádzať v zmysle zákona ako ne-
vhodné do 12 rokov, ale návšteva týchto 
filmov je len na zvážení rodičov. Ďaku-
jeme  za pochopenie.

Bližšie informácie na www.snv.sk

MKC    KINO MIER

SPRÁVCOVSKÁ  FIRMA, s. r. o.• voda a kúrenie: 0905 215 732

BYTOVÉ DRUŽSTVO SNV 
výťahy • voda, ÚK • elektro: dispečing: 053/44 32 503 • mob.: 0905 499 881
plynové zariadenia: nepárne týždne: 0905 534 800 • párne týždne: 0905 241 080

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY
POZOR!!!

Uzávierka marcového vydania Informátora 

je 13. februára 2009 (piatok).
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KULTÚRA

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice 
v Spišskej Novej Vsi

Letná 28
v

Výpožičná doba: počas školského roka od pon-
delka do piatka od 8.00 do 18.00 hod., v stredu vždy 
zatvorené, v sobotu od 9.00 do 11.45 hod.
Telefónne číslo:  053/446 47 57 - centrum, Letná 28
                            053/446 26 26 - pobočka Mier 
E-mail: sksnv@ke.telecom.sk
www.spisskakniznica.sk
(možnosť rezervovať si knihy cez internet)

PRE DETI

Trsteniarik a hviezda. Zoznámte sa s vese-
lým a neposedným škriatkom, veľkým dobrákom, 
ktorý žije na brehu rybníčka Zeleníčka.
Edícia NA VLASTNÉ OČI vám ponúka knihy 
DINOSAURY, OCEÁNY, VESMÍR, HRADY 
A RYTIERI.
Jana Pudláková - Byť tak Bonďom. Hrdi-
nom je Bonďo - moderný, inteligentný chlapec 
na prahu dospievania. Román je nabitý nepred-
vídanými udalosťami, ktoré sa môžu prihodiť kaž-
dému z vás.

POBOČKA MIER

Ondrej Sliacky - Slovenské obrázkové po-
vesti. Príbehy siahajúce až do najdávnejších čias, 
keď hrady plienili lúpežní rytieri, tatárske hordy 
vpadli do našich krajov...

PRE DOSPELÝCH – BELETRIA

Gina Barkhordar Nahai - Kaspický dážď. 
Príbeh z rozdielnych vrstiev iránskej spoločnosti, 
v ktorom sa odvážne a zákernou chorobou po-
stihnuté dievčatko snaží zachrániť seba i svoju 
rodinu.
Sveva Casati Modignani - Aj Boh miluje čo-
koládu. Príbeh troch výlučne ženských generácií, 
z ktorého napriek komplikovaným osudom jeho 
predstaviteliek vanie životná múdrosť a očarujúca 
atmosféra talianskeho vidieka.
Jozef Heriban - Intimita vlkov. Kniha o taj-
ných službách, o láske, nehe, erotike, médiách 
ale najmä o skrytom živote mužov.

POBOČKA MIER

David Gibbins - Atlantída. Námorný archeo-
lóg Jack Howard nemohol uveriť vlastným očiam, 
priamo pred ním sa rozprestieralo chýrne mesto 
- Atlantída...

PRE DOSPELÝCH – NÁUČNÁ LITERATÚRA

Andrzej Perepeczko - Bouře nad Atlanti-
kem (3). Námorné bitky a vojenské operácie 
2. sv. vojny. Literatúra faktu. 
Viktor Suvorov - Specnaz. Dejiny špeciálnych 
elitných jednotiek bývalého Sovietskeho zväzu. 
Literatúra faktu.
Viktor Suvorov - Den M - kdy začala druhá 
světová válka. Zahraničná politika, vojenská 
stratégia bývalého Sov. zväzu počas 2. svetovej 
vojny.

POBOČKA MIER

Encyklopedie letadel. Stíhacie, námorné, bo-
jové, akrobatické, dopravné, experimentálne, 
bombardovacie, cvičné a transportné lietadlá. Vr-
tuľníky a hydroplány.

6. 2. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 4 €/120,50 Sk
Ivan Bukovčan 

SLUČKA PRE DVOCH 
Smutno-smiešny povalový príbeh o tom, ako sa v dnešnej dobe môže manžel vyúdiť v komíne, manželka stať 
slúžkou a milenec v ich dome platiť nájomné 50 korún za dva mesiace. Ivan Bukovčan nepochybne patrí 
k špičke slovenských autorov dramatickej tvorby.

8. 2. (nedeľa) o 15.00 hod. VSTUPNÉ: 2 €/60,25 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. 

13. 2. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 4 €/120,50 Sk 
Anton Kret

NA MESCICKYM TARHU
Inscenácia uvedená k 740. výročiu prvej písomnej zmienky o meste, venovaná tradíciám, zvyklostiam mest-
ských trhov na Spiši s pripomenutím spišského nárečia.

15. 2. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 €/60,25 Sk
Pavol Dobšinský - Anton Kret

O RUŽOVEJ ANIČKE 
Rozprávka s pesničkami na motívy slovenskej ľudovej rozprávky z Dobšinského pokladov. Odhalíme vám roz-
právkové tajomstvo, posolstvo dobra a zla, svet fantázie a ilúzie.

20. 2. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 4 €/120,50 Sk 
William Shakespeare

SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ PO 400 ROKOCH 
Svetoznáma komédia najväčšieho divadelného génia, poňatá mladou hereckou generáciou. Komédia o tom, 
ako veľmi dnes prahneme po láske a ako často na ňu pre peniaze zabúdame. 

22. 2. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 €/60,25 Sk
Jan Makarius

BRÁNA SLNKA 
Bol raz jeden Waola, chudobný Indián s jazvou na tvári. Často spával pred stanom krásnej Taganity, ktorú ľúbil, 
ale neodvážil sa jej to povedať. Stránil sa ľudí, bál sa ich výsmechu. Taganita, dievča s čistým srdcom, okrem 
svojej prenikavej krásy nosila na tvári aj zvláštny smútok. Boh Slnko jej jedného dňa vyveštil príchod vyvolené-
ho, ten však neprichádzal. A otec Taganity čoraz viac naliehal, aby sa už vydala. Ako to dopadne, keď sa osudy 
Waolu a Taganity spoja? Ako si môže nesmelý Indián získať srdce tej, o ktorú sa uchádzajú mnohí bojovníci 
so stanmi plnými kožušín a sušeného mäsa? A ako môže priniesť znamenia boha Slnko, keď po ne treba ísť 
tam, odkiaľ sa ešte nikdy nikto nevrátil? Ak máte radi indiánske báje, ak chcete načerpať niečo z indiánskej 
múdrosti a nechať si dušu pohladiť indiánskou hudbou, potom práve vám je určená táto rozprávka. 
Medzinárodný tím tvorcov. Doteraz najbohatšia výprava v rozprávkovej inscenácii! Mytológia.

27. 2. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 5 €/150,63 Sk
Frank Wedekind

JARNÉ PREBUDENIE PREMIÉRA  
Frank Wedekind napísal koncom 19. storočia hru, ktorá ďaleko predbehla dobu. Vtipne, poeticky, bez je-
diného vulgarizmu v nej hovorí o tom, ako sa na svet dospelých díva maloletá mládež, s čím všetkým počas 
dospievania bojuje a ako veľmi sa jej činy dospelých dotýkajú. 
Inscenácia je určená pre mladých a tých, ktorí túžia mladým rozumieť. 

Skupinové objednávky alebo rezervácie na tel. čísle: 053/417 32 75, 417 32 71, 
e-mailom: prevadzka@spisskedivadlo.sk, web: www.spisskedivadlo.sk
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Divadlo Kontra (Dosky 2007 - Objav sezóny 2006/2007, 
Prekvapenie Novej Drámy 2007) 

uvádza v slovenskej premiére komédiu 
Marie Jones

KAMENE VO VRECKÁCH
(STONES IN HIS POCKETS)

Preklad:  Václav Linda • Réžia:  Klaudyna Rozhin 
Hrajú:  Peter Čižmár a Miki Macala

10. a 11. február 2009 o 20.00 hod. 

Galéria umelcov Spiša 

Keď Hollywood obsadí írsky vidiek, konflikt kultúr medzi arogant-
ným štábom, hercami a domácimi komparzistami je neodvratný 
a neodvratne zábavný. 
Celý príbeh prebúdzajú k životu dvaja talentovaní herci, ktorí pred-
stavujú 12 postáv na pľaci filmovej produkcie „Tichého údolia“ - od 
dvoch drzých írskych chalanov odhodlaných stať sa veľkými filmo-
vými aktérmi, cez hollywoodsku hviezdu, ktorej írskemu prízvuku 
chýba ešte dosť veľa k dokonalosti...
Vtipná, zábavná a okorenená prekvapivými dotykmi ozajstnej dojí-
mavosti, mnohokrát ocenená hra „Kamene vo vreckách“ je ohromné 
súčasné írske divadlo. 

Vstupné: 4 EUR (120,50 Sk) • Rezervácie 0907 908 986

NOVÁ PREMIÉRA DIVADLA KONTRA!

Enda Walsh

BEDBOUND
Čo sme, keď nie sme slová?

Nezvyčajný príbeh. Nezvyčajný autor. Nezvyčajný priestor.
Nie pre trpiacich na klaustrofóbiu!

Zločin a trest na írsky spôsob!
Jedna posteľ. Štyri steny. Otec a dcéra. Choré telo a chorá myseľ. 

A potoky slov, ktoré sú pre nich jedinou zbraňou 
a jedinou záchranou.

Príď do podzemia Reduty, aby si uvidel hypnotickú štúdiu úpadku 
človeka skazeného chorou ambíciou, biedou, nenávisťou a zlom.

Réžia: Klaudyna Rozhin
Hrajú: Katarína Vakrčková a Peter Čižmár

Premiéra: 1. február 2009 o 19.00 hod. 
Klub Hviezdoslav Reduta 

Vstupné: 5 EUR/150,63 Sk • Rezervácie: 0907 908 986 

Obmedzený počet miest!

Ďalšie predstavenia: 3., 5., 8. februára 2009, 
vstupné: 4 a 3 EUR (120,50 a 90,38 Sk)

17. 2. 2009 o 19.00, Kino Mier

KANDRÁČOVCI A ICH HOSTIA
Špičková cimbalová hudba z východu Slovenska. Vznikla pred piatimi rokmi a počas svojho pôso-
benia sa stala známa na Slovensku, v Čechách, ale aj v zahraničí. Jej členovia vystupovali v USA, 
Japonsku či Austrálii.
Pred troma rokmi sa prezentovali projektom A ČIA TO CHYŽA!, SINU MIJ a v tomto roku vychádza 
ich profilový album OJ ZABAVA!, z ktorého pesničky zaznejú aj na koncerte.
Vstupné: 4 €/120,50 Sk

Pripravujeme:
31. 3. 2009 o 18.00 hod.,  Evanjelický kostol

SCHOLA GREGORIANA PRAGENSIS
Súbor Schola Gregoriana Pragensis založil David Eben v roku 1987. Počas prvých dvoch rokov 
existencie spieval iba pri liturgii, od roku 1989 sa intenzívne venuje nahrávaniu a často koncer-
tuje doma i v zahraničí (Taliansko, Španielsko, Belgicko, Švédsko, Poľsko, Slovensko, Izrael...). 
Schola v rôznych projektoch spolupracovala s viacerými špičkovými českými i zahraničnými inter-
prétmi (Prof. Petr Eben, Jiří Bárta, Iva Bittová, Choeur grégorien de Paris, Musica Florea...).
Súbor sa radí medzi popredných svetových interprétov stredovekej duchovnej hudby. Zameriava 
sa na sémiologickú interpretáciu gregoriánskeho chorálu i spevov českej chorálovej tradície. 
Vďaka intenzívnemu štúdiu stredovekých prameňov zaznieva v programoch často i veľa unikát-
nych novo objavených skladieb z 13. - 15. storočia. V širokom repertoári majú aj súčasnú tvorbu, 
napr. CD Antica e moderna.
Vstupné: 6 €/180,76 Sk

Informácie a predpredaj vstupeniek: MKC – Reduta, 053/44 632 49, 44 256 52, 
Kino Mier – 053/44 287 66, TIC – Letná ul. 49, 053/44 282 92

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym 
postihnutím - DSS „Náš dom“ 

V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
 vás pozýva na 

IV. ples 
Domova sociálnych 
služieb „Náš dom“ 
 6. februára 2009 (piatok)

o 17.00 hod.
v reštaurácii TATRA.
Vstupné: 8,50 €/256,07 Sk

Menu: 
prípitok, večera, káva

Program: 
vystúpenie, prípitok, večera, 

zábava, tombola 
 (ostatné občerstvenie podľa vlastného uváženia 

z domácich zásob alebo na objednávku)

Lístky si môžete zakúpiť u p. Potočnej.
Info na tel č.: 

053/441 34 08, 0903 891 777, 
prípadne e-mail: 

zpmp@rup.sk alebo info@zpmpnasdom.sk
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E BASKETBAL: 4. 1. sa hral 1. extraligový zá-

pas r. 2009 s výsledkom: BK 04 AC LB SNV 
- Chemosvit Poprad 72 : 60. 10. 1. sa naši 
basketbalisti predstavili na palubovke úradujú-
ceho majstra Slovenska - v Pezinku, kde pre-
hrali o 19 bodov, BK Skanska Pezinok - SNV 
98 : 79. Ďalšie výsledky: SNV - Inter Bratislava 
70 : 85, Handlová - SNV 87 : 75.
FUTBAL: Futbalisti SNV začali 7. 1. s prí-
pravou na jarnú odvetnú časť súťaží. Žiacke 
družstvá a dorastenci sa zúčastňujú veľkého 
množstva turnajov v halách, mnohokrát med-
zinárodných. Podrobné spravodajstvo z nich 
vám prinesieme v marcovom Ičku.
BEH: 12 bežcov zo SNV, Smižian a Letanovi-
ec na Nový rok v Slovenskom raji otvorilo novú 
bežeckú sezónu na 1. Spišskom Hamburgu. 
Nadviazali na tradíciu Silvestrovských behov 
a rozhodli sa bežať z Košiarneho briežka cez 
Bikšovu lúku na tratiach v dĺžke 10,5 km a tí 
najvytrvalejší zabehli celý maratón o dĺžke 
42,195 km. Výsledky: ŽENY: 1. Eva Hatalová 
(42,2 km), 2. Eva Berniková (21,1 km). MUŽI: 
1. Ondrej Chabada, 2. Peter Hus, 3. Miroslav 
Fuker.
ŠACH: Na východe Slovenska sa tradične 
začína šachový nový rok Turnajom dvojíc 
v bleskovom šachu v Margecanoch. 13. roč-
ník prilákal 92 účastníkov rôznych vekových aj 
výkonnostných skupín. Na podujatí sa nestra-
tili ani naši šachisti, R. Zrost ml. a B. Schwabik 
obsadili pekné 12. miesto.
REPREZENTANTKY: Vo francúzskom 
Chambery sa konali Majstrovstvá sveta I. ho-
kejovej divízie 18-ročných dievčat. Cieľom bol 
postup do A kategórie. Turnaja sa zúčastnilo 
aj 7 dievčat z HC „Osy“ SNV: Lenka Sroková, 
Lívia Lesňáková, Nikola Balášová, Martina Sta-
roňová, Veronika Kašperová, Viktória Ihnaťová 
a Jana Budajová. Slovenky v konečnom poradí 
obsadili 3. miesto.
LYŽOVANIE: Na Rittenbergu 18. 1. prebie-
halo 1. kolo Východoslovenskej ligy v zjazdo-
vom lyžovaní za účasti vyše 225 lyžiarov. Trať 
obrovského slalomu s výškovým rozdielom 
92 m mala 16 bránok. Pretekári Lyžiarskeho 
klubu SNV mali zastúpenie v každej vek. kate-
górii. Najlepšie umiestnenia dosiahli: kat. su-
perbaby (6 - 7 r.): 1. Matej Dluhoš, kat. staršie 
predžiačky: 1. Kristína Barbušová, kat. mladší 
žiaci: 1. Branislav Brozman (všetci LK SNV).
HOKEJ: Začiatkom nového roka 2009 pokra-
čujú aj hokejové súťaže ročníka 2008/2009. 
MUŽI: Dobre si vedú hokejisti HK SNV v I. lige, 
kde sú v čele tabuľky a budú hrať baráž o extra-
ligu. Výsledky: SNV - Topoľčany 4 : 3 pp, SNV 
- D. Kubín 5 : 0, SNV - Michalovce 7 : 0, HC 
HAVAX 46 Bardejov - SNV 1 : 2 pp sn. JUNIO-
RI: Juniori hrajú v extralige. Na domácom ľade 
zdolali HC Košice 4 : 2, ďalšie výsledky: Ska-
lica - SNV 7 : 2, SNV - Nitra 5 : 1, Slovan BA 
- SNV 4 : 3, SNV - Topoľčany (37. kolo) 4 : 3. 
DORAST: Dorastenci hrali ďalšie extraligové 
zápasy: HK SNV - Lipt. Mikuláš 2 : 6, SNV - 
Martin 2 : 3, Senica - SNV 3 : 4, HK 35 Skali-
ca - SNV 2 : 1, Kežmarok - SNV 3 : 4, Poprad 
- SNV (37. kolo) 5 : 4 sn. ŽENY: HC „Osy“ si 
vedú v I. lige veľmi dobre. Výsledky: SNV - B. 
Bystrica 9 : 0, Martin - SNV 4 : 2, Zvolen - SNV 
2 : 6. I napriek prehre sú na 2. mieste. Hoke-
jistky SNV sú teda na popredných miestach 
I. ligy a výborne reprezentujú naše mesto.

V hlavnom meste Bieloruska v Minsku sa konal 
v dňoch 4. až 7. januára 2009 medzinárodný ho-
kejový turnaj veteránov o cenu prezidenta. Na 
turnaji štartovalo 8 mužstiev. Slovensko malo 
v skupine Kanadu, Rusov a Rakúsko. Naši repre-
zentanti zdolali Kanadu 10 : 4, prehrali s Ruskom 
2 : 13 a s Rakúskom 5 : 9. Za reprezentáciu Slo-
venska hralo aj 7 hráčov zo Spišskej Novej Vsi: 
Kacvinský, Pjontek, Topoli, Macejko, Karabin, 
Gonda a Kotner.

V. Ivančík

foto: Ján Volný

SPIŠIACI V REPREZENTÁCII SLOVENSKA

V dvoch skupinách bude hrať 10 družstiev. Skupinu 
1 - 4 vytvoria dve družstvá z MEL (Európska liga) 
a družstvá na 1. a 2. mieste extraligy. Do skupiny 
5 - 10 sú zaradené družstvá, ktoré obsadili 5. až 
10. miesto. Tu hrajú aj volejbalistky VK SNV. 
V tejto skupine odohrá každý s každým 2 zápasy 
(1 x doma, 1 x u súpera). Všetky výsledky získané 
v 1. časti sa zaratúvajú. Hracie dni sú sobota a ne-
deľa. 
Termíny 2009 skupiny 5 - 10: 10. 1., 17. 1., 24. 1., 
25. 1., 1. 2., 7. 2., 14. 2., 15. 2., 21. 2., 1. 3. 
Doterajšie výsledky: 
1. kolo (10. 1.) SNV - UKF Nitra 0 : 3
2. kolo (17. 1.): ŠG Nitra - SNV 2 : 3
3. kolo (24. 1.): SNV - Podbrezová  3 : 1

4. kolo (25. 1.): SNV - Žiar n. Hronom 1 : 3
Veríme, že prídete naše volejbalistky podporiť!

V. Ivančík, foto: mape

Po vianočnej a novoročnej prestávke začala volejbalová extraliga žien svoju druhú časť. Ako sa 
bude ďalej hrať? 

VOLEJBALISTKY OPÄŤ NA PALUBOVKE

Základná škola na Komenského ul. v Spišskej No-
vej Vsi získala finančnú dotáciu z projektu Otvorená 
škola 2008 - oblasť športu z Ministerstva školstva.
Z uvedených finančných prostriedkov bolo zakú-
pené športové náradie a náčinie, ktoré sme využili 
pri organizácii športových súťaží detí našej školy. 
Súťaže prebiehali v mesiacoch september až no-
vember 2008.
27. 10. 2008 sme zorganizovali besedu s účastníč-
kou OH 2008 v Pekingu Miriam Bobkovou. Cie-
ľom realizácie projektu na našej škole bolo okrem 
spomínaných športových aktivít aj oboznámiť žia-
kov s myšlienkami a ideálmi olympionizmu a olym-
pijského hnutia.  

Mgr. Katarína Ovčiariková

ZŠ Komenského ul. 

AJ MEDZI NAMI RASTIE OLYMPIONIK!

V dňoch 19. až 21. decembra 2008 sa Spišská 
Nová Ves stala dejiskom medzinárodného pre-
teku v rýchlokorčuľovaní na krátkej dráhe DANU-
BIA SERIES/SLOVAK OPEN 2008. Na zimnom 
štadióne štartovalo 155 pretekárov z 13 štátov 
(SVK, CZE, PL, BEL, BIH, HUN, LAT, AUT, ROU, 
UKR, SLO, LTU, BY). Hostiteľskú SNV zastu-
povalo 16 pretekárov STEZ-u, ktorí dosiahli na-
sledovné výsledky (číslica označuje konečné 

umiestnenie):
MUŽI: 1. Miloš Vigaš, 3. Peter Jeleň
JUNIORI B: 12. Boris Frankovič, 15. Matúš 
Surovec
JUNIORI C: 8. Jakub Janovčík
JUNIORI D: 16. Marek Hrubizna
JUNIORI E: 5. Miroslav Čuja, 9. Matúš Rus-
nák
JUNIORI F: 1. Michal Čuja, 7. René Buksar, 
8. Štefan Mulík
JUNIORKY A: 3. Tatiana Bodová
JUNIORKY B: 11. Júlia Pivovarniková
JUNIORKY D: 3. Alica Porubská, 4. Petra Su-
ľovská, 7. Martina Veisenpacherová
ŠTAFETA 2 000 m JUNIORI C-D-E: 5. STEZ 
Spišská Nová Ves
ŠTAFETA 2 000 m JUNIORKY C-D-E: 2. STEZ 
Spišská Nová Ves

V. Ivančík, foto: M. Dibák

HOSTILI SME SLOVAK OPEN 2008

Miloš Vigaš (prvý v poradí) sa stal v domácich 
podmienkach absolútnym víťazom pretekov
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www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTEZ

MASÁŽE 
klasická • reflexná • thajská • anticelulitídna • kozmetická lymfodrenáž 
• lymfodrenáž celého tela • detoxikačná medová masáž • segmentová masáž
Utorok – piatok 14.00 – 20.00
Sobota – nedeľa   9.00 – 20.00 
Mimo uvedený čas možnosť objednávky na t. č.: 
0903 675 380, 0905 954 792, 0904 325 343

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN
UMELÁ TRÁVA III. GENERÁCIE 
Cenník prenájmu platný od 1. 7. 2008:
Hracia plocha 2 hod./1 zápas 132,77 €/4 000,- Sk
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas 165,97 €/5 000,- Sk
Hracia plocha k tréningovej jednotke 66,39 €/2 000,- Sk
Hracia plocha k tréningovej 
jednotke s osvetlením 82,98 €/2 500,- Sk
1/2 hracej plochy k tréningovej jednotke 33,19 €/1 000,- Sk
Podrobnejšie informácie u vedúceho futbalového štadióna.
Kontakt: Marián Jasenčák - 0903 381 380 

KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/442 62 18

Prevádzková doba krytej plavárne
Ranné plávanie Školy Verejnosť

Pondelok 6.30 - 7.45 15.00 - 20.30
Utorok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
Streda 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
Štvrtok 6.30 - 7.45 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
Piatok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
Sobota   9.00 - 20.30
Nedeľa   9.00 - 20.30

ZMENA PREVÁDZKOVÝCH HODÍN NA KRYTEJ PLAVÁRNI 
POČAS JARNÝCH PRÁZDNIN

Pondelok 23. 2. 15.00 - 20.30
Utorok 24. 2. 9.00 - 20.30
Streda 25. 2. 9.00 - 20.30
Štvrtok 26. 2. 9.00 - 20.30
Piatok 27. 2. 9.00 - 20.30

SAUNA T.: 053/442 62 18

Prevádzková doba SAUNY
Sauna s ochladzovacím 

bazénom
Sauna bez ochladzovacieho 

bazéna
Pondelok sanitárny deň sanitárny deň
Utorok 14.00 - 20.00 MUŽI 14.00 - 20.00 ŽENY
Streda 14.00 - 20.00 ŽENY 14.00 - 20.00 MUŽI
Štvrtok 14.00 - 20.00 MUŽI 14.00 - 20.00 ŽENY
Piatok 14.00 - 20.00 ŽENY 14.00 - 20.00 MUŽI
Sobota   7.30 - 12.00 MUŽI

13.00 - 19.00 ŽENY
   7.30 - 12.00 ŽENY
13.00 - 19.00 MUŽI

Nedeľa   7.30 - 12.00 MUŽI
13.00 - 19.00 ŽENY

   7.30 - 12.00 ŽENY
13.00 - 19.00 MUŽI

KOLKÁREŇ 
Sobota 14. 2 10.00 Tatran - KK Plešivec, 1. liga muži východ

Sobota 14. 2. 14.00 Svit - V. Šariš "B", 1. liga muži východ

Nedeľa 25. 2. 10.00
Tatran dorci - Podbrezová dorky, 
dorastenecká liga východ

Nedeľa 25. 2. 12.30
Tatran dorky - Podbrezová dorci, 
dorastenecká liga východ

Sobota 28. 2. 10.00 Tatran - Svit, 1. liga muži východ

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

Nedeľa 1. 2. 13.30 LB - Levice, basketbal 1. liga muži

Nedeľa 1. 2. 16.00 LB - Svit, basketbal juniori

Pondelok 2. 2. 7.00 - 14.00 Futbalový turnaj SD

Piatok 6. 2. 8.00 - 13.00 Školská liga v basketbale 4. kolo

Sobota 7. 2. LB - KAC Košice, basketbal SŽ

Sobota 7. 2. LB - Prešov, basketbal SMŽ

Sobota 7. 2. LB "B" - Tydam Košice, basketbal kadeti

Sobota 7. 2. LB - Levice, basketbal juniori

Sobota 7. 2.
LB - ..........., basketbal muži extraliga 

(podľa rozlosovania 26. 1. 2009)

Nedeľa 8. 2. 10.00 LB - Žiar nad Hronom, basketbal juniori

Nedeľa 8. 2. 13.00 VK - L. Hrádok, volejbal juniorky

Pondelok 9. 2. 7.00 - 14.00 Futbalový turnaj MD

Sobota 14. 2. LB "A" - P. Bystrica "B", basketbal kadeti

Sobota 14. 2. VK - ŠG Nitra, volejbal extraliga ženy

Sobota 14. 2.
LB - ..........., basketbal muži extraliga 

(podľa rozlosovania 26. 1. 2009)

Nedeľa 15. 2. 10.00 LB "A" - P. Bystrica "A", basketbal kadeti

Streda 18. 2.
LB - ..........., basketbal muži extraliga 

(podľa rozlosovania 26. 1. 2009)

Piatok 20. 2. 8.00 - 13.00 Školská liga v basketbale 5. kolo

Sobota 21. 2. LB - Kežmarok, basketbal SŽ

Sobota 21. 2.
LB - ..........., basketbal muži extraliga 

(podľa rozlosovania 26. 1. 2009)

Nedeľa 22. 2. 7.00 - 19.00 SOFZ, futbalový turnaj

Sobota 28. 2. VK - Pezinok, volejbal extraliga ženy

Sobota 28. 2.
LB - ..........., basketbal muži extraliga 

(podľa rozlosovania 26. 1. 2009)

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

Utorok 3. 2. 17.30 SNV - Trebišov, 1. liga

Piatok 6. 2. 17.30 SNV - Piešťany, 1. liga

Streda 11. 2. 17.00 SNV - Poprad, juniori

Sobota 14. 2. 14.00 SNV - Ružinov, dorast

Nedeľa 15. 2. 10.00 SNV - Slovan Bratislava, dorast

Pondelok 16. 2. 17.00 SNV - Trenčín, juniori

Sobota 21. 2. 14.00 SNV - Senica, dorast

Sobota 21. 2. 17.00 SNV - Skalica, juniori

Nedeľa 22. 2. 10.00 SNV - Skalica, dorast

Streda 25. 2. 14.00 SNV - Košice, dorast

Streda 25. 2. 17.00 SNV - Slovan Bratislava, juniori

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE HLAVNÁ PLOCHA 

Nedeľa 1. 2. 18.00 - 19.30

Nedeľa 8. 2. 18.00 - 19.30

Nedeľa 15. 2. 18.00 - 19.30

Nedeľa 22. 2. 18.00 - 19.30

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE VONKAJŠIA MALÁ PLOCHA

Streda 4. 2. 17.00 - 18.30

Sobota 7. 2. 17.00 - 18.30

Streda 11. 2. 17.00 - 18.30

Sobota 14. 2. 17.00 - 18.30

Streda 18. 2. 17.00 - 18.30

Sobota 21. 2. 17.00 - 18.30

Streda 25. 2. 17.00 - 18.30

Konverzný kurz 

1 € /30,1260 Sk

VONKAJŠIA MALÁ ĽADOVÁ PLOCHA V PREVÁDZKE!VONKAJŠIA MALÁ ĽADOVÁ PLOCHA V PREVÁDZKE!

Verejné korčuľovanie každú stredu a sobotu, vždy od 17.00 do 18.30 hod.Verejné korčuľovanie každú stredu a sobotu, vždy od 17.00 do 18.30 hod.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V DECEMBRI OSLÁVILI
95 rokov
Štefan Fábera

92 rokov
Anna Zdravecká

90 rokov
Mária Janečková

85 rokov
Milada Tanayová
Leopoldína Varšová
Anna Valigurová
Anna Urieová

80 rokov
Anna Pavlíková
Ján Furman
Mgr. Michal Mucha
Ladislav Buzák
Štefan Michalov
Mária Marchynová
Anna Slavkovská
Magda Grobarčíková

Katarína Tekáčová
Gejza Vysopal
Katarína Berčová

75 rokov
Mária Labská
Ing. Juraj Šulek
Mária Mašlonková
Anna Nebošková
Anna Jacková
Alžbeta Nováková
Gustáv Jendrál
Gustáv Falatko
Viktor Mitter
Ján Comba
Terézia Vdovjaková
Kristína Regecová
František Bolčák
Aladar Franko
Mária Oravcová

70 rokov
Alojz Andreanský

Ladislav Laškovský

Helena Korenková

Helena Mlynčeková

Mária Marmušovská

Mária Šmelková

Štefan Císar

Mária Rousková

Vlasta Matoľáková

Emil Krupinský

MUDr. Štefan Pitko

Květa Šomšáková

Viera Hrošárová

Michal Ľach

Anna Vidišová

Anna Forgáčová

Ivan Petrofčík

Mária Jurčíková

Mária Podolská

Magda Hodemarska

Anna Jurčišinová

Jolana Hronská 1914
Peter Bolf 1919
Jozef Štrbka 1920
Anna Turčaniková 1921
Alžbeta Užáková 1922

Margita Jablonovská 1924
Mária Bauerová 1927
Gabriel Šutor 1930
Viktor Klinga 1933
Mária Babičová 1934 

Jozef Čerpák 1937
Emil Macej 1937
Anna Klimešová 1939
Mária Samoľová 1941
Mária Blahunková 1947

Jana Kolačkovská 1949
Jozef Kaščák 1950
Jozef Kristek 1957
Jozef Čonka 2008

V DECEMBRI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

Už nie si medzi nami, ale v našich srdciach ostávaš stále s nami.
Vyslovujeme poďakovanie všetkým, ktorí sa rozlúčili dňa 12. 12. 2008 na 
poslednej ceste s našou mamičkou Máriou BAUEROVOU. 
Zároveň ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. Úprimne ďaku-
jeme kolektívu ODCH NsP v Sp. Novej Vsi pod vedením MUDr. E. Zimovej 
za poskytnutú starostlivosť. Za dôstojnú rozlúčku patrí naše poďakovanie 
ZPOZ pri MsÚ - M. Findurovej a Pohrebným službám R. Findura.
synovia Jaroslav a Ladislav s rodinami 

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa 15. 12. 2008 prišli rozlúčiť s mojou 
manželkou, mamkou, sestrou, babkou a príbuznou Máriou SAMOĽOVOU, 
rod. Fandákovou.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmier-
niť náš hlboký žiaľ.
S úctou manžel Emil, dcéra Mária, syn Emil s rodinami a sestra Valika 
s rodinou. 

Žila tíško, tak ako odišla. Plná viery, nádeje a lásky. Nezabudneme.
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sú-
strasti a kvetinové dary všetkým príbuzným a známym, ktorí sa dňa 
30. 12. 2008 prišli rozlúčiť s mojou manželkou a našou drahou mamou 
Máriou BLAHUNKOVOU, rod. Štrauchovou na jej poslednej ceste.
manžel Štefan, dcéra Mária s rodinou, synovia Ivan a Patrik s rodinami

Dňa 26. 2. 2009 uplynie 20 rokov, čo nás náhle 
opustil vo veku nedožitých 59 rokov môj manžel, otec, 
starý otec, brat a príbuzný Karol HEGENBART.
S bolesťou v srdci stále spomíname a nezabúdame 
na 3. 3. 2007, kedy po zákernej chorobe navždy 
zavrela smutné oči moja milovaná dcéra, mama, ses-
tra, švagriná, teta a príbuzná Soňa ŠURÁNIOVÁ, 
rod. Hegenbartová vo veku nedožitých 44 rokov. 

Spolupracovníci a veľa ľudí ich mali radi, preto tí, ktorí ste ich poznali, ve-
nujte im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou manželka Helena, dcéra Elena, syn Karol, vnúčatá Dalida 
a Miška, sestra Magda a ostatná smútiaca rodina.

S hlbokým zármutkom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za všetky 
prejavy sústrasti príbuzným, známym, kolegom a susedom, ktorí sa prišli 
rozlúčiť 30. 12. 2008 s našou drahou mamkou Alžbetou UŽÁKOVOU.
Vyslovujeme tiež úprimné poďakovanie MUDr. Kötelešovi a celému chi-
rurgickému odd., MUDr. Zimovej s kolektívom ODCH za ich príkladnú sta-
rostlivosť. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Mons. Dlugošovi a Pohrebným 
službám R. Findura.
Spomíname s láskou na mamku.
dcéra a synovia s rodinami 

Už nie si medzi nami, ale v našich srdciach ostávaš stále s nami.
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, pria-
teľom, susedom, bývalým spolupracovníkom a známym, ktorí sa prišli dňa 
5. 1. 2009 rozlúčiť s mojím milovaným manželom, otcom, starým otcom 
Ing. Jozefom STAROŇOM, ktorý nás náhle opustil vo veku 73 rokov.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
manželka Anna a dcéry Jožka, Jarka a Aťka s rodinami a ostatná smú-
tiaca rodina

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným a zná-
mym, susedom a priateľom, ktorí sa prišli rozlúčiť a dať posledné zbohom 
mojej mamičke Aurélii KAJČIOVEJ, ktorá nás opustila 11. 1. 2009 vo 
veku 78 rokov.
Zároveň ďakujeme kolektívu ODCH NsP v Sp. Novej Vsi pod vedením 
MUDr. Zimovej za starostlivosť. Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sú-
strasti.
dcéra Zlatica s manželom, vnúčatá a pravnúčatá

S tichou spomienkou k Vášmu hrobu chodíme a pri 
plamienku sviečky spomíname. Aj keď nie ste medzi 
nami, v našich srdciach zostávate s nami.
Dňa 18. 2. 2009 uplynie 10 rokov, keď nás navždy 
opustila naša drahá mamka, babka a prababka 
Veronika MARTÁKOVÁ a 25. 3. 2009 uplynie 
33 rokov, keď nás opustil náš drahý otec, dedko 
a pradedko Karol MARTÁK.

S láskou a úctou spomínajú syn a dcéry s rodinami.

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

Adrián Kačír

Miroslava Duvačová

Rudolf Holub

Viktória Novotná

Veronika Omastová

Damián Vanci

Juraj Adamec

Ema Drencsenyi

Sofia Grečková

Alex Čipkala

Kevin Pokuta

Aleš Ogurčák

Jakub Lučivjanský

Sára Frankovičová

Dávid Vašák

Jakub Podolský

Viktória Janečková

Bibiána Smoradová

Annamária Murgáčová

Ema Guballová

Jozef Čonka

Terézia Tomková

Vanesa Polláková

Viktória Šubová

Lukáš Kravec

Alex Petruľák

Filip Urban

Laura Lesňáková

Timea Detvaiová
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Deň Tvojho nečakaného odchodu bol plný sĺz a smútku. Ostalo prázdno 
a ticho, len bolesť a žiaľ. Hoci si odišiel bez slova a na rozlúčku nebol 
čas, spomienky na Teba zostanú navždy v nás.
Dňa 5. 1. 2009 sme si pripomenuli 10 rokov od smrti nášho milovaného 
otca Ondreja KYSELU. 
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a nezabudli. 
S úctou a láskou spomínajú synovia a dcéry s rodinami.

Dňa 12. 1. 2009 uplynul 1 rok, odkedy nás opustil môj manžel, náš otec 
a starý otec Mgr. Jozef KAPEC. 
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
smútiaca rodina

Odišla si od nás, my ostali sme v bôli a v žiali, no navždy budeš v srd-
ciach tých, čo Ťa milovali. 57 rokov si tu s nami žila a pred rokom si 
nás tak náhle opustila.
Dňa 30. 1. 2009 uplynul rok, odkedy nás opustila naša milovaná Viera 
JUSKOVÁ.
S láskou spomínajú manžel Anton, dcéry Jarmila, Viera, Antónia, syn Jano, 
6 vnúčat a ostatná smútiaca rodina.

Prešli už roky, čo nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ 
spomienkami.
Dňa 30. 1. 2009 uplynuli 3 roky od smrti môjho manžela a ocka Gustáva 
VÉGHA.
S láskou spomínajú manželka a dcéra. 

Zavrela si oči a navždy utíchol Tvoj hlas, mala si rada život a milovala 
si všetkých nás. Čas potichúčky plynie, ale tá rana v srdci veľmi bolí 
a zabudnúť nám nedovolí.
Dňa 1. 2. 2009 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustila naša drahá dcéra 
Irenka BAKOŠOVÁ, rod. Košíková.
S láskou a úctou na Teba spomínajú rodičia, sestry Eva a Nasťa s rodinami, 
brat Fero s manželkou Zuzkou.
Tí, čo ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.

Skromný vo svojom živote, veľký vo svojej láske a dobrote. Ten, kto Ťa 
poznal si spomenie, ten kto Ťa mal rád, nezabudne.
Vo februári si pripomenieme druhé výročie, kedy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, starostlivý ocko a láskavý dedko Peter KORDOVANÍK.
Prázdno je tam, kde znel Tvoj hlas, však spomienka na Teba zostane 
navždy v nás.
manželka Mária, dcéry Marika, Ivana s manželmi, vnúčatká Dominika, 
Alexandra, Dávidko, mama a ostatná smútiaca rodina

Dňa 2. 2. 2009 uplynulo 5 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustila 
naša mamka, babka, svokra, sestra, švagriná a teta Anna MUCHOVÁ, 
rod. Jahodníková.
Všetci, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú synovia s rodinami.

Prešli dva dlhé roky, ale myšlienka, že nie si s nami, je stále bolestná.
Dňa 4. 2. 2009 si pripomenieme tragickú udalosť v živote 
našej rodiny, smrť môjho milovaného manžela a otca Ing. Miroslava 
STANISLAVA, vo veku 50 rokov.
manželka Dadika, synovia Branko, Boris a ostatná smútiaca rodina

Ten, kto Ťa poznal si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 6. 2. 2009 uplynie 28 rokov, odkedy nás navždy opustila naša mamka 
Lýdia BAJTOŠOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú synovia Peter a Ján s rodinami.

Ten, kto Ťa poznal, spomenie si. Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne. 
S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme a pri plamienku sviečky 
na Teba s úctou spomíname.
Uplynie 11 rokov, odkedy nás navždy opustila naša drahá Margita 
ŠTRAUCHOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S úctou a láskou spomína dcéra Jana s rodinou.

Bolestná je smrť blízkeho človeka a slová útechy sa ťažko hľadajú. 
Aj keď prešli štyri roky, čo niet Ťa medzi nami, v našich srdciach žiješ 
stále s nami.
Dňa 14. 2. 2005 nás navždy opustil manžel, otec, dedko Milan 
SCHNEIDER.
S láskou spomínajú manželka, deti a vnúčatá. 

Je taká chvíľa. Skončí sa život, začne spomienka.
Dňa 16. 2. 2009 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec, 
dedko Michal PINDROCH.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

Odišla navždy. Zanechala žiaľ a pekné spomienky.
Dňa 16. 2. 2009 uplynie rok, odkedy nás navždy opustila Kristína 
ANDRUSOVÁ. 
S láskou a úctou spomínajú Julo, Janík, Róbert, Marienka a vnúčatá.

Čas plynie, ale spomienky zostávajú...
Dňa 17. 2. 2009 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel a náš 
otec Lukáš SLOBODA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Ľudmila, dcéry Lucia s rodinou a Zuzana s manželom

Dňa 14. 12. 2008 uplynulo 10 rokov od smutnej udalosti, kedy nás navždy 
opustil náš starostlivý manžel, ocko a dedko Juraj BINDER.
Ďakujeme všetkým, ktorí ho poznali a venujú mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka, dcéra Helenka s rodinou, Beátka 
a syn Juraj s manželkou. 

Prešlo už 5 rokov, čo nie je medzi nami, v našich srdciach žije 
spomienkami.
Dňa 24. 2. 2009 uplynie päť rokov od smrti našej drahej manželky, mamy 
i babky Gity FURMANOVEJ.
S láskou a úctou spomína manžel a deti s rodinami. 

Hoci si odišiel bez slova a na rozlúčku nebol čas, spomienky ostávajú 
navždy v nás.
Dňa 25. 2. 2009 uplynie 10 rokov, čo nás opustil láskavý a starostlivý 
manžel, otec a dedko Milan GAJDOŠ.
S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéra Soňa a synovia Milan 
a Radoslav s rodinami, vnúčatá Simonka, Nikolka, Roman, Milanko, 
Adrianko, Maxim a Andy. 

Odišiel ticho, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spomienkami.
Dňa 26. 2. 2009 uplynie rok, čo nás neočakávane a náhle navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec a dedko Ján RAUPERŠTRAUCH.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
S úctou a vďakou na Teba spomíname.
manželka Dela, syn Ján, dcéry Janka a Ingrid s rodinami

Dňa 27. 2. 2009 uplynie rok, ako nás opustil 
náš otec, dedko Matej URBAN a 26. 2. 2009 si 
pripomenieme 15. výročie úmrtia našej mamky, 
babky Eleny URBANOVEJ, rod. Jakubíkovej.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú 
spomienku.
synovia Miroslav a Ľubomír s rodinami

Už rok spíš večným snom, tmavý hrob Ti je domovom. Nič viac Ti už 
nemôžeme dať, len kytičku kvetov na hrob a s láskou spomínať.
Dňa 11. 2. 2009 uplynie rok, keď nás bez rozlúčky navždy opustil môj 
druh Ladislav STROK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú a úprimnú 
spomienku.
S úctou a láskou spomína družka Mária s rodinou.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Naše úprimné poďakovanie patrí kolektívu Chirurgického oddelenia, Internému oddeleniu a celému 
kolektívu Oddelenia pre dlhodobo chorých NsP v Sp. Novej Vsi pod vedením MUDr. E. Zimovej, ako 
aj lekárke a našej rodinnej priateľke MUDr. Dvorákovej za neobyčajnú starostlivosť, ktorou spríjemnili 
posledné chvíle života našej 96-ročnej mamky, starej a prastarej babičky vd. Lívie ŠTUBŇOVEJ.
Kazimír a Marián Štubňa s rodinami
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OZNAMY

Program Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov 
Slovenska Spišská Nová Ves

3. 2. 2009, utorok
Turistická vychádzka: Novoveská Huta - Vojtechova samota
Odchod autobusom MHD č. 3 o 8.51 hod. zo zastávky Radnica.

10. 2. 2009, utorok
Prehliadka výstavy „História mesta“ 

Múzeum Spiša, Letná 50, SNV o 14.00 hod. 

17. 2. 2009, utorok
Turistická vychádzka k Tisícročnej kaplnke 

Stretnutie účastníkov na parkovisku Školská ul. (pri starom súde) 
o 9.00 hod., príp. 9.30 hod. na poliklinike (príchod autobusu MHD č. 1).

24. 2. 2009, utorok
Turistická vychádzka Schulerloch

Stretnutie účastníkov o 9.00 hod. pri ZŠ Ing. Kožucha.

Prosíme účastníkov o primerané oblečenie a obuv.

 Občianske združenie Život a zdravie
KLUB ZDRAVIA v Spišskej Novej Vsi

Pripravili sme pre vás vzdelávací program 
zameraný na prevenciu civilizačných 

ochorení a zdravý životný štýl

BYŤ FIT JE HITBYŤ FIT JE HIT
 Lekári a odborníci zaoberajúci sa 

prevenciou a náukou o človeku prinášajú 
najnovšie informácie o tom, ako si nielen 

udržať, ale aj upevniť zdravie. 
PROGRAM: 

- videoprednášky 
 - príprava zdravých jedál
 - ochutnávky a recepty 

17. 2. 2009 
10 rád prevencie infarktu (2), 

test kondície 
KDE: Školská 22, Spišská Nová Ves 

KEDY: vždy v utorok o 17.00 hod.
Vstup voľný!

Stredná priemyselná škola 
na Markušovskej ceste 2 

v Spišskej Novej Vsi 
vás touto formou čo najsrdečnejšie pozýva na 

SLÁVNOSTNÉ PRIJÍMANIE 
ŽIAKOV TRETÍCH ROČNÍKOV 

DO CECHOV,
   spojené s kultúrnym programom, 

ktoré sa uskutoční

dňa 19. februára 2009 (štvrtok) 
o 16.00 hod. v Spišskom divadle.

CECHOVÁCIA 2009
Tešíme sa na Vašu účasť.

Ing. Viliam Žiaran, PhD., riaditeľ školy

V roku 2009 uplynie 400 rokov, keď Galileo Galilei zamie-
ril ďalekohľadom na oblohu a uvidel niečo úžasné. Na Me-
siaci krátery, okolo Jupitera mesiace, žiarivú Venušu vo svojich 
fázach a množstvo hviezd v Mliečnej dráhe. 
Na počesť tejto udalosti z iniciatívy profesionálnych astro-
nómov združených v medzinárodnej únii UIA s podporou 
svetovej organizácie UNESCO, iných organizácií a 135 štá-
tov vrátane Slovenska, bol rok 2009 vyhlásený ako ROK 
ASTRONÓMIE. 
Cieľom tejto udalosti je pripomenúť si rozvoj astronómie za posled-
ných 400 rokov, priblížiť jej význam a objavy v astronómii najširším 
vrstvám obyvateľstva. 
Rok 2009 bude celosvetovou propagáciou astronómie, do ktorej sa zapojila aj miestna orga-
nizácia MO SZAA Spišská Nová Ves, ktorá pripravuje viacero astronomických akcií pre širokú 
verejnosť a školy v rámci Sp. Novej Vsi a okolia.
O pripravovaných akciách vás budeme vopred informovať.   F. Sejut, MO SZAA

ROK ASTRONÓMIE

Informácia pre klientov 
Sociálna poisťovňa, pobočka Spišská 
Nová Ves, oznamuje svojim klientom, že 
za účelom skvalitnenia a zefektívnenia 
poskytovaných služieb pre verejnosť roz-
šírila od 12. 1. 2009 rozsah stránkových 
a úradných hodín nasledovne:

 pondelok 8.00 - 15.00 hod.
 utorok 8.00 - 14.00 hod.
 streda 8.00 - 16.30 hod.
 piatok 8.00 - 14.00 hod.

Veríme, že aj touto službou vylepšíme styk 
pobočky s verejnosťou, poistencami a za-
mestnávateľmi. 

Ing. Markéta Ďuríková

riaditeľka pobočky

Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, 052 01  Spišská Nová Ves
v školskom roku 2009/2010 otvára nové študijné odbory:

Akékoľvek bližšie informácie o štúdiu v našej škole, resp. termín návštevy školy žiakmi, rodičmi, prípadne 
výchovnými poradcami ZŠ za účelom oboznámenia sa s možnosťami štúdia, vám ochotne poskytneme na 
tel. č.: 053/442 42 46 alebo 053/442 51 56. Kritériá pre prijatie do výtvarných a športových študijných 
odborov sú zverejnené na stránke školy www.spsdsn.edu.sk, kritériá pre ostatné študijné a učebné od-
bory budú zverejnené do 15. 3. 2009.

8221 6  dizajn - (zameranie na priemyselný 
 a grafický dizajn - prijatie na základe 
 vykonania talentových skúšok)
7237 6  informačné systémy a služby
3916 6  životné prostredie

Okrem nových študijných odborov 
otvárame aj tradičné študijné odbory:

3336 6  drevárstvo a nábytkárstvo
3336 6  drevárstvo a nábytkárstvo 
 (zameranie na futbal a hokej) 
3917 6  technické a informatické služby
6352 6  obchod a podnikanie
 - podnikanie v obchode

8260 6  propagačné výtvarníctvo
8269 6  tvorba nábytku a interiéru
8279 6  dizajn a tvarovanie dreva 
3341 4  operátor drevárskej 
 a nábytkárskej výroby

Učebné odbory

3355 2  stolár
3370 2  čalúnnik
3680 2  podlahár
4529 2  pracovník pre záhradnú tvorbu, 
 zeleň a služby
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RUDNÉ BANE

NOVOVEŠŤANIA AJ PRE VÁS

TROCHA INAK
 Hovoria o tom pomaly ako o zázraku. 

No nijakú tajomnú mágiu v sebe neskrýva.

Masážno-akupresúrne lôžko vyvinul tím 40 vedcov, 
konštruktérov a lekárov v priebehu 15 rokov.

Zahŕňa v sebe najnovšie technológie a múdrosť 
východnej medicíny. Dnes pomáha zlepšovať zdra-
votný stav ľuďom po celom svete. V popradskom 
Ceragem centre si ho môžete vyskúšať. Dokonca 
zadarmo. Denne ho využíva priemerne 180 až 200 
klientov.

„Je to jednotka v alternatívnej medicíne, má 
viac ako sto ocenení a certifikátov po celom 
svete. Rieši viac ako 90 % všetkých zdravotných 
problémov, pretože rieši predovšetkým princíp. 
A koreňom zdravia je chrbtica. Práve na túto je 

celý masážny systém lôžka zameraný.“

Príďte si tento zázrak vyskúšať sami. 
Centrum sa nachádza na Mnoheľovej ul. č. 26 

v Poprade (oproti hlavnej pošte).

 Hotel METROPOL*** v spolupráci s GAS Familia 

 vás pozývajú na

 XII. VALENTÍNSKY PLES
 14. 2. 2009 o 19.00 hod.

Hosť večera: 
Skupina LOJZO 
 DJ Jaro Lipták

 Barmanská šou
Bufetové stoly

Bohatá tombola
Valentínsky darček

Cena vstupenky 49 €/1 476,17 Sk
Rezervácie na t. č. 053/44 222 41

14. 

V

Cena v
Rezerv

od.

17 Sk
22 41

INZERCIA
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DROBNÁ INZERCIA, INZERCIA

 Výhodne predám novú, nevybalenú pekár-
ničku chleba VEGA, model 0625 s možnosťou 
pečenia až 26 druhov chleba a pečiva. Priložený 
receptár obsahuje aj recepty na tortové korpusy. 
T.: 053/446 25 20

 RUNNER PONÚKA: ozvučenie, osvetlenie 
akcií, nahrávacie štúdio, prenájom pódia 
a zastrešenie pódií, nákladná autodoprava 
do 3,5 tony, sťahovanie (veľká dodávka 
17 m3 + prívesný vozík). T.: 0903 630 089

 Prepisovanie a úprava textu podľa normy - se-
minárne, bakalárske, magisterské, rigorózne 
a iné práce (aj cudzojazyčné). 
T.: 0944 037 277, 053/446 29 75 

 Predám rodinný dom 3 + 1 s dvojgarážou 
v SNV. Cena: 180 000 EUR. T.: 0903 228 309

 OUTLET SUZI FASHION - len u nás a za 
super ceny ponúkame kvalitné ZNAČKOVÉ 
OBLEČENIE, dovoz - Anglicko, Nemecko, 
Španielsko. Nájdete nás pri Hoteli Metropol 
smerom na sídl. Mier. 

 Predám 4-izbový byt, komplet prerobený - 
nová kuch. linka, 2 rolldoor skrine + plastové 
okná, prerobená kúpeľňa s rohovou vaňou. 
Nutné vidieť. Byt sa nachádza na sídlisku Tarča 
v SNV. T.: 0902 274 266

 Dám do prenájmu izbu v rodinnom dome 
v Sp. Novej Vsi blízko centra mesta pre 
1 osobu. T.: 0907 660 212

 Doučím matematiku ZŠ, SŠ aj VŠ (I. ročník). 
T.: 053/442 14 45, 0915 043 359 

 Predajňa KOŽA KOŽUŠINY, Levočská ul. 
č. 1, SNV. FEBRUÁROVÝ VÝPREDAJ 10 - 30 % 
(kožuchy, bundy, čiapky, goliere, doplnky). 
T.: 053/442 10 06. VÝKUP KOŽIEK - králi-
činy. T.: 0905 350 531, www.mtl.sk

 Predám súrne z rodinných dôvodov 2-izbový 
byt v OV na sídl. Tarča (Gaštanová ul.). Neprero-
bený, plastové okná. 
T.: 0949 471 744, 0908 978 064 

 Predám garzónku blízko centra v SNV. 
T.: 0910 259 943

 Predám stavebné pozemky vhodné na vý-
stavbu RD v okolí SNV a Levoče. Ďalej pre-
dám rodinné domčeky vhodné na bývanie či 
chalupovanie tiež v okolí SNV a Levoče. 
T.: 0908 814 543

 ANGLIČTINA PRE VŠETKÝCH. Doučujem na 
profesionálnej úrovni jednotlivcov aj skupiny, kla-
diem dôraz na konverzáciu v AJ, prekladám aj 
tlmočím, mám dlhodobú prax v zahraničí, som 
držiteľkou zahraničných certifikátov, mám vyso-
koškolské vzdelanie. T.: 0910 625 277

 Vonku sa nám pripomína ešte stále pani 
Zima. Nestihli ste upratať, stačí nám len za-
volať. Ušetrite zdravie, čas. Zaplesajte si ešte 
raz. Vyspite sa v sobotu a nechajte na nás 
upratovaciu robotu. PROFESIONÁLNY UPRA-
TOVACÍ SERVIS. T.: 0903 661 891, 
444 01 19, 0903 100 508

 Predám garáž na sídlisku Západ za potokom. 
Cena dohodou. T.: 0903 881 888

 Predám 14 dielov Angeliky, zbierku poštových 
známok, malých kalendárikov a podpivníkov. 
T.: 0910 827 678

 NECHTOVÝ DIZAJN „EXPA LADY“ - PLE-
SOVÁ AKCIA!!! Modeláž gélom s kalciom 
na prírodné a poškodené nechty - 18,59 € 
(560 Sk)/porcelánové nechty prémium - 
nová technológia, dlhá životnosť a lepšia 
priľnavosť - 18,59 € (560 Sk)/gélové ne-
chty - 15,27 € (460 Sk)/živicové nechty – 
14,61 € (440 Sk)/zdobenie (rôzne druhy 
a techniky) - nízke ceny/klas. manikúra + 
parafín ZDARMA/príležitostné nechty (plesy 
a stužkové) - 7,63 € (230 Sk) vrátane franc. 
manikúry. Dom kultúry, Štefánikovo nám. 4, 
SNV. T.: 0902 891 534

 Rozširujem Centrum krásy - pracovná príležitosť. 
Orientačný príjem 500 €. T.: 0905 890 388

 Predám klavír „PIANO“ v dobrom stave. Cena 
dohodou. T.: 0902 240 502

 Doučím matematiku ZŠ. T.: 0908 843 824
 Máte chuť zatancovať si alebo posedieť pri 

príjemnej hudbe? Hudobné duo GAMA vás 
zabaví pri rôznych príležitostiach: životné 
jubileá, podnikové oslavy, recepcie, plesy, 
svadby, koncerty a iné. 
Kontakt: p. Maliňák - 0905 389 981, 
Mgr. Gánovská - 0904 085 026

 Österreichische Hauskrankenpflege Verein 
sucht die Diplomierte Krankenschwestern und 
Pflegepersonal aus der Slowakei. Praxis und 
gute Deutschkenntnise erforderlich. 
T.: 0043650/482 18 56 ab 18 Uhr.

 Predám 1-izbový byt na Mieri, má 43 m2, dva 
balkóny, vymenené stupačky, je v zateplenej by-
tovke. T.: 0918 140 759

 PEDIKÚRA „EXPA LADY“ ponúka všetko 
pre zdravie vašich nôh. Klasická mokrá pe-
dikúra, korekcia zarastajúcich nechtov, me-
diciálna pedikúra, odstraňovanie otlakov 
a kurích ôk, lakovanie aj francúzske, zdo-
benie, modeláž špeciálnym gélom PEDI, 
parafín - najúčinnejšia výživa pre pokožku 
a nechty. AKCIA!!! Pri aplikácii parafínu na 
nohy 30 % zľava na klasickú pedikúru. 
Dom kultúry, Štefánikovo nám. 4, SNV. 
T.: 0902 891 534

 Predám *stojan a farebnú terapiu k biolampe 
BIOPTRON, zn. „nové“ so zľavou, *práčku MINI 
ROMO, zn. „lacno“, *konf. stolík, nový, ovál - 
sklo. T.: 0905 369 583 

 Predám 6 ks pneumatík s diskami, roz-
mer 165 x 13, Radiál OR 34. Cena 
33,19 € (1 000 Sk). T.: 0908 631 935

 Ponúkam prestavby bytových jadier * vyb-
úranie s odvozom jadra * vymurovku z ytong 
tvár. *obklady podľa výberu zákazníka, vrá-
tane sanity * rozvody vodo a elektro * uprata-
nie po stav. prácach * výhodné ceny a kvalita 
práce * doba prestavby 8 - 10 dní. 
T.: 0905 282 678 - od 7.00 do 20.00 hod. 

 Predám lacno jablká. Nie sú chemicky ošet-
rené. T.: 053/429 70 76, 0915 973 662

 Predám * novú obývaciu stenu tmavohnedej 
farby, 4 m dlhú (rôzne skrinky, dvojdverová a jed-
nodverová skriňa) - cena dohodou, * zachovalú 
svetlú skriňu na šaty a prádlo - cena dohodou, * 
nový farebný televízor OTF s diaľkovým ovládaním, 
uhlopriečka 57 cm, rok po záruke - cena doho-
dou, * mlynček na mäso č. 1 vhodný na zabíjačky 
- cena 9,96 €/300 Sk. T.: 053/446 78 17 

 VIETE, KTO NAJLEPŠIE ČISTÍ KOBERCE, 
SEDACIE SÚPRAVY, AUTOSEDAČKY, 
KRYŠTÁLOVÉ LUSTRE? Čistiaca technoló-
gia - jediná v okrese SNV, vhodná najmä na 

silne znečistené koberce vo firmách. Odvoz 
a dovoz kobercov zdarma, do 24 hodín. 
T.: 0904 865 262, 0905 209 347

 Predám pekný 2-izbový byt v OV na novej 
Tarči. Byt sa nachádza na vyvýšenom prízemí 
v 3-poschodovej bytovke. Občianska vybavenosť 
- v tesnej blízkosti zastávka MHD, obchod, leká-
reň. Veľmi pekná a tichá lokalita za bytovkou. 
T.: 0904 892 420

 NOVÉ SLUŽBY - ZIMNÝ REZ STROMOV 
A KRÍKOV, SŤAHOVANIE NÁBYTKU. Zabez-
pečujeme ľudí aj dopravu. 
T.: 0905 209 347, 0910 405 109

 Prenajmem priestory v rodinnom dome v Sp. 
N. Vsi na podnikateľské, kancelárske a iné účely: 
* 150 m2 - samostatný vchod, * 200 m2 - samo-
statný vchod a * 80 m2 - samostatný vchod. 
T.: 0902 176 260

 PEDIKÚRA na Letnej ul. č. 31 v SNV 
ponúka: * mokrú pedikúru, * parafínový zábal 
nôh, * lakovanie nechtov a * iné procedúry. 
AKCIA!!! Pri klasickej mokrej pedikúre 20 % 
zľava + parafín na nohy zdarma. 
T.: 0904 242 161

 Dám do prenájmu hostinec v Levoči. 
T.: 0904 527 844

 Dám do prenájmu plne zariadený kozme-
tický salón v centre mesta. Podrobné infor-
mácie na t. č.: 053/442 16 41. 

 Ponúkam do prenájmu jednu alebo dve miest-
nosti na námestí v Smižanoch (bývalá predajňa 
ERZONET) - Námestie M. Pajdušáka 23, Smi-
žany. T.: 0911 267 659, 0907 926 457

 Skúsená kanadská lektorka vyučuje ang-
lický jazyk s dôrazom na konverzáciu - jed-
notlivo alebo v malých skupinách. Témy 
učebnej látky môžu byť prispôsobené špe-
cifickým potrebám a požiadavkám klienta. 
Preklady z/do anglického jazyka. 
T.: 0904 147 892, 
www.katarinaceslova.com, 
e-mail: katarina@katarinaceslova.com

 Prenajmem garáž pri RD na Fándlyho ul. 
T.: 0905 723 191

 Mgr. Tomáš ADAMEC, advokát, oznamuje, 
že v mesiaci december 2008 bola otvorená 
ADVOKÁTSKA KANCELÁRIA so sídlom na Le-
vočkej ul. č. 3 v Sp. Novej Vsi. 

 Detský bazár ponúka oblečenie od 0 - 13 
rokov, veľmi pekné, kočiare a všetko pre 
vaše deti. Najnovšia ponuka - požičiavanie 
karnevalových masiek. Hutnícka 8, pri kos-
tole v 13. posch. vežiaku.

 Predám 2-izbový byt 
po rekonštrukcii na sídl. 
Tarča alebo vymením za 
1-izbový. Cena dohodou. 
T.: 0907 940 051

 POŽIČIAVANIE kar-
nevalových kostýmov. 
Viac ako 300 druhov 
rôznych masiek. Hut-
nícka 8, pri kostole 
v 13. posch. vežiaku 
v Detskom bazáre. Ot-
vorené: 9.00 - 12.00 
hod., 13.00 – 17.00 
hod. T.: 0903 223 032

 Predám úplne novú ne-
používanú neblokovanú 
NOKIU 5310 XpressMu-
sic s fóliou, zabalenú kom-
plet v krabici, so všetkým 
príslušenstvom: nabíjačka, 
stereo handsfree, repráky, 
2 GB micro sd karta, dá-
tový kábel, CD, návod, 
krabica a záručný list na 
2 roky, vynikajúci hudobný 
telefón. Cena 115 EUR. 
T.: 0908 314 121

 Hľadám do podnájmu 
1-izbový byt.
T.: 0915 544 669

VALENTÍNSKA  
PÁRTY

13. 2. 2009 o 19.00 hod.
Cena: 18 € (542,27 Sk)/osoba

DJ:  Marcel Hrebenár
Vynikajúce valentínske menu, 

dobré pitie a samozrejme výborná zábava.

Lístky už v predaji.
Tel.: 053/44 33 633, mobil: 0905 316 545

e-mail: hotelcingov@hotelcingov.sk



27Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
2/2009

INZERCIA

KÚPEĽŇOVÉ ŠTÚDIO, Sp. Nová Ves, Duklianska 38
tel./fax: 053 44 21 321, mob.: 0902 780 300, e-mail: plex@plex.sk, www.plex.sk

k realizáciiod projektu

KCIA
Akcia platí od 1. do 28. 2. 2009, do vypredania zásob.

Vaňa rohová

WC kombi 

234 €
222 €

64 €               

Sprchovací
kút 

Pri nákupe obkladov 
a dlažieb nad 10 m2 lepidlo 1 €               
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Už 12 rokov plníme sny o Vašom bývaní

Informácie:
053 41 93 101, 0904 304 184

e-mail: solitera@solitera.sk www.solitera.sk
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ŠkodaOctavia Ambiente               
 klimatizácia  elektrické ovládanie predných okien  centrálne zamykanie s 

diaľkovým ovládaním  ABS + MBA + EBV + MSR + ASR  Jumbo box a lakťová 
opierka vpredu  strešný nosič/zadný stierač  6 x airbag  tempomat  palubný 
počítač  autorádio s CD a MP3

Predaj Škoda: Tel.: 053 / 44 25 253
Požičovňa áut: Tel.: 0903 616 182
AUTOBAZÁR: Tel.: 053 / 44 14 140

SERVIS:  Tel.: 053 / 44 258 30, 0903 634 830 Nonstop
Odťahová služba:  Tel.: 0910 138 730
E-mail: autoves@autoves.sk               www.autoves.sk

 AUTOVES, s.r.o., Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves
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Využite fantastickú europonuku, ktorá platí pre všetky modely Škoda. Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk

ZIMNÉ PNEUMATIKY S DISKAMI PRE 
BEZPEČNEJŠIU JAZDU ZDARMA

POISTENIE FINANČNEJ STRATY AŽ DO VÝŠKY 
100 % HODNOTY VOZIDLA pri odcudzení a totálnej 
škode počas financovania

POISTENIE SCHOPNOSTI SPÁCAŤ SPLÁTKY 
pri strate zamestnania, pracovnej neschopnosti ...

ELEGANTNÝ A PRAKTICKÝ ZÁROVEŇ
Nová ŠkodaSuperb

FINANCOVANIE NA TRETINY S 0 % ÚROKOM 
POČAS CELEJ DOBY
prvú tretinu zaplatíte teraz, druhú o rok a tretiu o dva

Ponuka platí pre zobrazené modely.
 Uvedený bunus platí pre vybrané skladové vozidlá v limitovanom počte, do vypredania 
zásob. Financovanie na tretiny a zimné kolesá platia len na vozidlá vyrobené v roku 2008.

NOVOROČNÉ CENY + BONUSuž od 3 096,99 € / 93 300,- Sk
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NOVOROČNÉ CENY + BONUS

už od 4 647,05 € / 139 997,- Sk

NOVOROČNÉ CENY + BONUS

už od 4 204,45 € / 126 663,- Sk

ŠkodaFabia Classic                         

ŠkodaOctavia TOUR               ŠkodaRoomster               

 klimatizácia  centrálne zamykanie  elektrické ovládanie predných 
okien  ABS + MSR + Dual Rate  4 x airbag  výškovo nastaviteľné 
sedadlo vodiča  tónované sklá  elektrohydraulický posilňovač riadenia

 svetlomety s funkciou „Day Light“

 klimatizácia  centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
 elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu  ABS + MSR + MBA
 elektricky nastaviteľné a vyhrievané vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe 

karosérie  palubný počítač  autorádio s CD a MP3
 2 x airbag  delené zadné sedadlo (60/40)

 automatická klimatizácia  tempomat  4 x airbag  ABS + MSR + Dual 
Rate  centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním  elektrické ovládanie 
okien vpredu  elektricky nastaviteľné a vyhrievané  vonkajšie spätné 
zrkadlá vo farbe karosérie  palubný počítač  metalíza  svetlomety s 
natáčaním + predné hmlovky s funkciou „Corner“

už od
9 954,85 € / 299 900,- Sk

už od
3 096,99 € / 93 300,- Sk

už od
13 924,51 € / 419 490,- Sk

už od
12 613,36 € / 379 990,- Sk

s cenovým zvýhodnením
už od  1 699,53 € / 51 200.- Sk

s cenovým zvýhodnením
už od  1 173,41 € /  35 350.- Sk

s cenovým zvýhodnením
už od  3 133,51 € / 94 400.- Sk

s cenovým zvýhodnením
už od  1 175,06 € / 35 400.- Sk

NOVOROČNÉ CENY + BONUSuž od 3 817,20 € / 114 997,- Sk

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

už od 24 560,18 € s DPH
Odpočet 

DPH -19%

739 900,- Sk

PRVÝ 5-DVEROVÝ
             SEDAN NA SVETE


