
Predchádzajúce obdobie a rok 2008 obzvlášť 
priniesli do nášho mesta nemalé investície, 
ktoré podporili rozvoj výkonnostného, ale aj re-
kreačného športu v meste. Nové viacúčelové 
ihrisko v ZŠ na Nejedlého ul., futbalové ihrisko 
s umelým trávnikom, umelá tartanová dráha v ZŠ 
na Lipovej ul., viacúčelové ihrisko s trávnikom 
4. generácie v ZŠ na Hutníckej ul., prebieha-
júca rekonštrukcia zimného štadióna, investície 
do športovej haly či krytej plavárne (a mnohé 
ďalšie) sú akiste tými najvýznamnejšími. Za tým, 
aby jednotlivé športoviská v meste začali dýchať 
tou správnou športovou atmosférou, však vždy 

stoja ľudia, ktorí majú k športu blízko. 
Prvé slová vďaky preto na úvod slávnosti pat-
rili jubilantom, ktorí sa významne pričinili o jeho 
rozvoj v našom meste. Ing. Pavol Bečarik 
(tenis, basketbal), Ing. Igor Murko (volejbal), 
Anton Rusnák (cyklistika), Juraj Benček 
(stolný tenis), Ladislav Mačupa (tenis), 
Alexander Nagy (futbal) a Ivan Mirek st. (plá-
vanie) si v historickej Redute prevzali ďakovné 
listy.
Uplynulý rok bol výnimočný i tým, že sa niesol 
v olympijskom duchu. V Pekingu sa konali Letné 
olympijské hry a nechýbali na nich ani Spišiaci. 

Ďakovný list za reprezentáciu nášho mesta na 
LOH 2008 získala Ľudová hudba Romana Ba-
rabasa (Roman Barabas, Marián Kamenický, 
Martin Sliva), ktorá spríjemňovala pobyt sloven-
ským reprezentantom v Pekingu v Slovenskom 
dome, a Miriam Bobková, reprezentantka SR 
v behu na 100 metrov cez prekážky.
Cenu Slovenskej asociácie športu na školách 
za vytváranie priaznivých podmienok pre rozvoj 
športu v SNV a ďakovný list si odniesol primátor 
PhDr. Ján Volný, ktorý sa v r. 2008 tiež dožil 
okrúhleho životného jubilea.

NAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI ZA ROK 2008
Športu, športovcom a priaznivcom športu patrila v podvečer 17. februára Koncertná sieň Reduty. Slávnostne 
tu bilancovali uplynulý športový rok a ocenili najlepších športovcov.

Víťazné družstvo žien Volejbalového klubu SNV
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Srdečne Vás pozývajú Robert Fico, predseda strany SMER – sociálna demokracia, a jeho hostia Peter Marcin a Robo Kazík.
Tešiť sa môžete aj na módnu prehliadku. 

Bezplatné vstupenky si môžete vyzdvihnúť v Turistickom informačnom centre, Letná 49 (vedľa Levočskej brány).
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Hlavnými aktérmi úspechov spišskonovoves-
kého športu sú ale predovšetkým samotní špor-
tovci. Športovým priaznivcom v minulom roku 
radosť robili svojimi výkonmi ako naše športové 
kolektívy, tak aj individuálni športovci. V sláv-
nostný februárový podvečer ich pripomenuli 
i početné nominácie v 3 kategóriách. O víťazoch 
ankety „Najlepší športovci mesta za r. 2008“ na 
základe tajného hlasovania rozhodli členovia 
Valného zhromaždenia Rady športových klubov 
mesta a členovia Komisie pre mládež a šport pri 
MsZ, ktorí ich mená do poslednej chvíle tajili. 

Jednotlivci - mládež do 20 rokov:

1. miesto: Ján Benko, športová streľba 
(Športovo-strelecký klub RD SNV)

2. miesto: Tatiana Bodová, short track 
(Športový klub STEZ SNV)
3. miesto: Johann Schwabik, cyklistika 
(CK Schwabik SNV)
4. miesto: Anetta Smiková, plávanie 
(Klub plávania SNV)
5. miesto: Michal Pavlík, orientačný beh 
(TJ Čingov SNV)

Jednotlivci - dospelí nad 20 rokov:

1. miesto: Miloš Vigaš, short track 
(Športový klub STEZ SNV)
2. miesto: Igor Pešta, basketbal 
(Basketbalový klub 04 AC LB SNV)
3. miesto: Peter Mlynarčík, športová streľba 
(Športovo-strelecký klub SNV)
4. miesto: Eva Fabiánová, volejbal 

(Volejbalový klub SNV)
5. miesto: Monika Korbová, fitness 
(Budo&Fitness Gym SNV)

Kolektívy:

1. miesto: družstvo žien Volejbalového klubu 
SNV
2. miesto: družstvo juniorov Basketbalového 
klubu AC LB SNV
3. miesto: družstvo mužov Basketbalového 
klubu 04 AC LB SNV

Všetkým oceneným, ale i nominovaným špor-
tovcom, srdečne blahoželáme a prajeme veľa 
úspechov v ďalšej športovej kariére!

L. Kormošová

foto: M. Dibák

(dokončenie z 1. strany)

Ako sme už v Ičku informovali, prvý prieval banských vôd nastal v septembri 2008, druhý 
o 2 mesiace neskôr, v decembri 2008. Po treťom prievale, vo februári 2009, vedenie 
nášho mesta vyjadrilo nespokojnosť s doterajším riešením zodpovedných inštitúcií, ktoré 
sa ukázalo ako neúčinné a aj preto zvažuje podanie trestného oznámenia na neznámeho 
páchateľa pre podozrenie z trestného činu všeobecného ohrozenia z nečinnosti. 
V rámci odbornej diskusie bolo konštatované, že výtoky banskej vody vznikajú primárne 
v dôsledku upchania štôlne zavalením horninami z nadložia po krádeži banskej výstuže 
z banských diel. Zosunutá masa hornín upcháva odtokové trasy banských vôd, v dô-
sledku čoho sa za závalom hromadí vodná masa s intenzívnym tlakom. Banské vody 
postupným hromadením dosiahnu tlak, ktorý nakoniec prekročí hranicu odporu závalu 
(horninovej „zátky“) s následným prudkým výtokom do voľného priestoru. Po každom 
prievale vôd a znížení ich tlaku v štôlni nastane nové zosunutie hornín z nadložia do nej 
a jej opätovné upchanie. Na zemskom povrchu sa tento proces prejavuje postupným 
prehlbovaním sa krátera. 
Rokovania sa zúčastnil predseda Obvodného banského úradu v SNV Ing. Antonin Baffi, 
vedúci strediska v SNV Rudných Baní, š. p., B. Bystrica Ing. František Pramuka, bývalý 
riaditeľ Železorudných baní v SNV Ing. Vojtech Král, generálny riaditeľ s. r. o. Uran-
pres v SNV Ing. Ján Jaško, poverený prednosta MsÚ SNV Ing. Marián Kellner, referent 
krízového riadenia MsÚ SNV Peter Klein, náčelník MsP SNV JUDr. Vladislav Chroust, 
geológovia RNDr. Jozef Daniel a Ing. Ladislav Novotný za Ludovika Energy, Ing. Štefan 
Zelenák, PhD., Ing. Štefan Boroška a Ing. Jozef Širila za Rudné bane, š. p., B. Bystrica, 
Ing. Miloš Beharka za Slovzeolit, s. r. o., Ing. Ladislav Lučivjanský za Uranpres, s. r. o. 
a geológ Ing. Marián Jančura. 
Všetci prítomní sa zhodli na potrebe urýchleného riešenia stavu opakovaných záplav 
spôsobených náhlymi prievalmi banských vôd. 
Rudné bane, š. p., B. Bystrica, ktoré za stav príslušného banského diela zodpo-
vedajú, na eliminovanie nekontrolovaného vytekania vody prioritne vybudujú pro-
tiprievalovú hrádzu s regulovaným odtokom vody. Súbežne bude zabezpečené 
monitorovanie, prípadne aj odčerpávanie hromadiacich sa banských vôd zo štôlne cez 
vertikálny vrt. Ing. Jozef Širila z Rudných baní, š. p., B. Bystrica predpokladá postavenie 
hrádze do 2 mesiacov (pri priaznivých poveternostných podmienkach). 

Vzhľadom na to, že za stav banských diel je vo všeobecnosti zodpovedný štát, kompe-
tentným orgánom štátnej správy pre dohľad nad riešením vzniknutej situácie je Obvodný 
banský úrad v SNV, ktorý vydal pre tento účel príslušný záväzný príkaz. 
Uvedené riešenia sú však len dočasné. Účastníci rokovania sa zhodli na potrebe vyme-
novania expertnej skupiny na odborné komplexné posúdenie stavu a navrhnutie trvalého 
riešenia kontrolovaného vytekania banských vôd z Novej štôlne na povrch.  
Mesto Spiš. N. Ves v snahe zmierniť dôsledky prievalov po každej záplave zabezpečilo 
vyčistenie potoka pre rýchlejší odtok vôd a na nákladoch občanov vynaložených na 
odstránenie škôd sa bude finančne podieľať. 
Primátor J. Volný na záver deklaroval vôľu presadiť hoci aj ekonomicky náročné riešenie 
jestvujúceho stavu prípadne až na vládnej úrovni. 
O všetkých ďalších krokoch a postupe prác na riešení situácie v ústi Novej štôlne bude 
priebežne informované ako vedenie mesta, tak aj verejnosť. 

Kancelária primátora

V snahe o ochranu zdravia a majetku občanov mesta Spiš. N. Ves primátor PhDr. Ján Volný zvolal 5. februára rokovanie so zainteresovanými 
a kompetentnými k riešeniu zamedzenia náhlych výtokov banskej vody z banského diela Nová štôlňa, nachádzajúcom sa v dobývacom 
priestore SNV I, v lokalite nad miestnou časťou Pod Tepličkou.

PRIMÁTOR ZVOLAL ODBORNÉ ROKOVANIE 
K RIEŠENIU SITUÁCIE POD TEPLIČKOU

Ocenení v kategórii do 20 rokovOcenení v kategórii do 20 rokov Ocenení v kategórii nad 20 rokovOcenení v kategórii nad 20 rokov
Miriam Bobková a Miriam Bobková a ĽĽudová hudba udová hudba 
Romana BarabasaRomana Barabasa
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SERIÁL V IČKU – „DEŇ S...“
NA PROFESIONÁLNEJ SCÉNE PÔSOBÍ ÚSPEŠNE UŽ 15 ROKOV. JEJ PRÁCA VYŽADUJE ZNAČNÚ DÁVKU 
KREATIVITY. INŠPIROVAŤ SA NECHÁVA SAMOTNÝM ŽIVOTOM, ALE AJ LITERATÚROU. DOSKY, KTORÉ 
ZNAMENAJÚ SVET, SÚ ZÁROVEŇ AJ JEJ SVETOM. MÁ DOKONCA I VLASTNÉ BÁBKOVÉ DIVADLO, 
KTORÝM SA PRIHOVÁRA TÝM NAJMENŠÍM. SPOZNÁVATE JU?

NERADA PODSÚVAM DIVÁKOVI NIEČO LACNÉ, 

ČO SA BUDE PREDÁVAŤ
DEŇ S UMELKYŇOU A BÁBKOHEREČKOU IVETOU LIPTÁKOVOU

Už 15 rokov vediete život na divadelných doskách. 
Čo Vás viedlo k tomu, aby ste začali tvoriť a hrať? 
„V každom človeku sa hromadí množstvo úvah 
a myšlienok. Niekto ich iba povie, niekto s nimi vnú-
torne zápasí, ja ich dávam von cez divadlo.“
Komu sú určené Vaše úvahy a myšlienky?
„Tvorím pre deti z materských a základných škôl. Ak 
spolupracujem s Hviezdoslavovcami, adresátom je 
dospelý divák.“
V čom vidíte zmysel Vašej práce, čo ňou chcete 
divákovi povedať?
„V prvom rade nerobím inscenácie pre diváka, aby 
som ho stoj čo stoj pobavila. Teda nerada podsú-
vam niečo lacné, čo sa bude ľahko predávať, čo je 
žiadané, čo sa bude páčiť, na čom sa bude divák 
prvoplánovo zabávať... To ma neláka, hoci by to bolo 
ľahké aj výhodné. Hľadám témy, ktoré ma nadchnú, 
ktoré ma zrania, ktoré mi vylížu boľačky, ktoré majú 
dno človečej duše.“
Venujete sa aj bábkoherectvu. Vyrábate si bábky 
sama?
„Bábky si poväčšine vyrábam sama. Ak je to náročná 
marioneta na nitiach, tak tá mi zaberie aj 3 týždne. 
Ak sú to mapety alebo javajky, postačí týždeň. No 
mám aj bábky, ktoré mi navrhol a vyrobil Juraj Jaško 
z Prievidze, aj bábky, ktoré som vyrábala podľa ná-
vrhu českého scénografa Tomáša Volkmera.“
Máte pocit, že v divadle je potrebné s deťmi rozo-
berať aktuálne témy? 
„Pre dieťa je aktuálna taká téma, ktorá sa ho bez-
prostredne dotýka, napr. súrodenecká rivalita, nadra-
denosť dospelých, nespravodlivosť... Dnešné dieťa 
netreba, ako niekedy, trikrát nabádať, aby si pove-
dalo svoj názor. Ono ho má, aj keď ho podáva často 
so vzdorom a podráždene. Len mu na to treba dať 
priestor a čas, aby sme ho my dospelí dokázali po-
čúvať bez nadradenosti, bez ponižovania a bez vý-
smechu.“
Má podľa Vás bábkové divadlo šancu prežiť 
v dnešnom pretechnizovanom svete?
„O bábkové divadlo bude záujem, pokým budú deti. 
Nič nemôže byť pre dieťa sediace v divadle krajšie, 
ako ten malý divadelný zázrak, keď dieťa uverí, že 
je súčasťou príbehu, že čarovné veci sa dejú v jeho 
prítomnosti, v jeho bezprostrednej blízkosti. Samo-
zrejme za predpokladu, že ho príbeh oslovil, vzbudil 

v ňom záujem, že dieťa prešlo katarziou, že dieťa nie 
je v divadle iba prvoplánovo lacno oklamané.“
Je niečo, čo Vás v rámci Vašej práce s deťmi i zar-
mútilo?
„Ak trikrát na predstavení upozorníte pedagóga, 
ktorý prišiel s deťmi, aby nevyrušoval... Žiaľ stáva sa 
to čoraz častejšie.“
27. marca si medzinárodná divadelná obec pripo-
menie Medzinárodný deň divadla. Máte niečo na 
tento deň pripravené i Vy? 
„Áno, stále je žiadaná hra O koníkovi Oblakovi, takže 
ju uvedieme v ďalšej repríze.“
Chystajú sa tento rok aj nejaké novinky? 
„V apríli by mala byť uvedená premiéra hry Odvrhnuté 
deti („Koperdani“), ktorú napísal Štefan Šimko a uve-
die ju DS Hviezdoslav. S Divadelným štúdiom pri 
DMS pripravujeme hru Neprebudený, ďalej v spolu-
práci s prievidzským režisérom a bábkarom Jurajom 
Jaškom rozprávku O Katarínke. Všetkých srdečne už 
vopred pozývam!“

Za rozhovor ďakuje Lucia Kormošová

MINIROZHOVOR

KTO JE IVETA LIPTÁKOVÁ
Narodila sa v r. 1963 v Levoči. Vyrastala v Smižanoch, kde navštevovala ZŠ. V r. 1983 ukončila štúdium na Gymnáziu Školská ul. v SNV. 7 rokov pôsobila ako kultúrny pracovník na odd. 
programov v Mestskom kultúrnom centre SNV, neskôr do r. 2006 ako pedagóg literárno-dramatického odboru na ZUŠ v SNV. K divadlu sa dostala ešte v Klube mladých v Smižanoch. 
Postupne sa rozhodla pre bábkarinu. Popri práci absolvovala 2-roč. štúdium réžie a dramaturgie, ako aj tvorivú dramatiku a bábkarinu na Národnom osvet. centre v Bratislave. V r. 2002 
úspešne ukončila 6-roč. štúdium herectva na SUŠ v Košiciach. Od r. 1994 zároveň pôsobí ako slobodný umelec a so svojím Bábkovým divadlom spod Spišského hradu účinkuje po 
celom Slovensku, ale aj v zahraničí. Vo svojom repertoári má v súčasnosti hry pre deti O Kukulíkovi (téma domova), O kačičke (o obetavosti a materinskej láske), Rozprávkový bicykel 
(dopravná tematika), Vrešťadlo (súrodenecká žiarlivosť). Od r. 2000 je členkou Divadelného súboru Hviezdoslav v SNV, ktorý režijne vedie aj túto divadelnú sezónu. Popri účinkovaní 
pôsobí aj ako pedagóg v Divadelnom štúdiu pri Dome Matice slovenskej v SNV, kde sa venuje deťom a mládeži v oblasti dramatického umenia. Je členkou predsedníctva Rady pre nepro-
fesionálne divadlo na Slovensku a Združenia tvorivej dramatiky Slovenska. Od decembra 2008 spolupracuje s Televíziou Reduta v detskom vysielacom bloku Janko Špáradielko. Medzi 
jej najväčšie úspechy patria: cena za autorské videnie prozaického textu v inscenácii Sen o Augustínovi (2000), spolu s DS Hviezdoslav hlavná cena na Palárikovej Rakovej za inscenáciu 
Jozef Mak (2002), cena za dramatizáciu inscenácie Klietka (2006), a množstvo cien v oblasti detskej dramat. tvorivosti, napr. 2 hlavné ceny v 2 kategóriách na celoslovenskom festivale 
Divadlo a deti za inscenácie Koník Oblak a Vrešťadlo (2008). S manželom Jozefom bývajú v Harichovciach a majú dcéry Stanislavu (23), Annamáriu (21) a syna Michala (15).

 Pohodové rána musia byť
Sympatická umelkyňa, bábkoherečka a pedagogič-
ka v jednej osobe ráno vstáva podľa toho, kde práve 
v daný deň účinkuje. Ak je to niekde ďaleko, je hore 
niekedy už o štvrtej. Inak sú rána u Liptákovcov veľ-
mi pomalé a kľudné, nemajú radi ranný zhon. „Kaž-
dé ráno ešte v posteli mám horúcu čokoládu so 
šľahačkou a chlebík, bez toho si deň ani neviem 
predstaviť.“ 
 Život na cestách

O hodinu už sadá s manželom do auta. „Zvyčajne 
mávam dopoludnia s mojím bábkovým divadlom 
2 predstavenia. To znamená postaviť scénu, pri-
praviť bábky, rekvizity, kostým, ozvučenie. Potom 
rýchlo zbaliť, presunúť sa na ďalšie javisko a zno-
vu to isté. Po účinkovaní nasleduje cesta späť. Pre 
mňa je to príjemná pauza na oddych a spánok,“ 
približuje svoj „kočovný“ herecký život. Pondelky 
a piatky poväčšine nemáva predstavenia, ale ani voľ-
no: „Venujem sa vybavovaniu agentúrnej činnosti 
a pripravujem sa na vyučovanie.“ Po obede odchá-
dza do Divadelného štúdia pri Dome Matice sloven-
skej v SNV, kde učí. V stredy a piatky, kedy popolud-
ní neučí, sa venuje rodine a koníčkom. Okrem toho 
každý štvrtok večer máva ešte skúšku v Spišskom 
divadle s Hviezdoslavovcami.
 Tvorí po večeroch

Domov sa zvyčajne vracia okolo 18.30 - 19.00 hod. 
Na margo toho, ako trávi večer, hovorí: „Určite ne-
sledujem televízne vysielanie, ani spravodajstvo, 
ani filmy, ba nečítam ani noviny. Som znechutená 
z množstva pod kožu lezúcich bulvárnych skresle-
ných informácií. Informácie, ktoré potrebujem, zís-
kam cez internet, prípadne krátke spravodajstvo 
si vypočujem v aute z rádia.“ Spávať chodieva skôr 
podľa potreby: „Niekedy už o deviatej o sebe ani 
neviem. Keď tvorím a píšem, spávať chodievam až 
okolo polnoci, ba niekedy aj neskôr.“
 Víkendy pol na pol

„V sobotu sme celá rodina pokope, v nedeľu, hlav-
ne v zimných mesiacoch, mávame predstavenia.“ 
Keď však má voľno, s najväčšou radosťou sa venuje 
svojim záľubám - divadlu, cykloturistike, fotografova-
niu a poézii.

Životné motto

Zaujímavé myšlienky Ivety Liptákovej

• „Nikdy by sme nemali klaňať sa veľkým a šliapať po 
malých, hoci je výhodné klaňať sa veľkým a šliapať 
po malých.“

• Do duše detí možno netreba vidieť, stačí detskej 
duši načúvať.  

• Nezvyknem triediť úspechy. Som človek, ktorý sa 
teší z maličkostí.
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Kriminálna polícia 12. 2. 2009 objasnila prečin krá-
deže vlámaním, ku ktorému došlo v nezistenom čase 
ešte koncom júla a začiatkom augusta 2008 v Špe-
ciálnej základnej škole sv. M. Kolbeho na Gaštano-
vej ul. Zo skutku boli obvinení dvaja 16-roč. a jeden 
14-roč. chlapec zo SNV, ktorí sa skutku dopustili tak, 
že po hromozvode vyšli na múr vo výške 1. poschodia 
budovy, následne cez rozbité okno vošli do budovy, 
odkiaľ ukradli železné profily v tvare U, železné tyče, 
hliníkové garniže, celkom o váhe 250 kg, ktoré počas 
dvoch dní odnášali postupne do zberu a následne na 
3. deň odcudzili 3 ks radiátorov a 3 ks fúrikov, čím ško-
le spôsobili škodu vo výške 195,84 € (5 900,- Sk).

10. 2. 2009 okolo 12.20 hod. v SNV dvaja 18-roč. pá-
chatelia z osady Vilčurňa ukradli cez pootvorené okno 
na strane vodiča z kabíny vozidla zn. Renault Mascott 
zaparkovaného na Potočnej ul. mobilný telefón zn. 
Sony Ericsson T610, peňaženku s finanč. hotovosťou 
385,90 € (11 626,- Sk), čím firme z Kežmarku spôsobi-
li celkovú škodu vo výške 634,84 € (19 125,- Sk). Voči 
obom bolo vznesené obvinenie pre prečin krádeže.

OO PZ SNV zistilo a zdokumentovalo prečin krádeže 
podľa § 212/2 a TZ porušovania domovej slobody, 
podľa § 194 ods. 1 TZ. Skutku sa dopustili 3 maloletí 
chlapci z Potočnej ul. tak, že 8. 2. 2009 v čase od 
10.00 do 12.30 hod. na Ul. odborárov č. 37 vošli cez 
neuzamknutú bránu do dvora objektu rodinného domu, 
tam cez štrbinu okna vo výške 2,20 m od zeme násilím 
vytlačili okno predajne rýchleho občerstvenia a násled-
ne z nej odcudzili hotovosť 95,5 € (2 877,- Sk), 17 kra-
bičiek cigariet a nápoje rôznych značiek, čím majiteľke 
obchodu spôsobili škodu 137,16 € (4 132,- Sk).

Od 1. 2. do 8. 2. 2009 bolo zistené vlámanie do 
chaty v lokalite Košiarny briežok, kde z rozostavané-
ho objektu zatiaľ neznámy páchateľ ukradol 12 ks 
drevených hranolov, 20 ks dosiek a 20 ks kovových 
lešenárskych rúr, čím poškodenému vznikla škoda 
400 € (12 050,- Sk). Udalosť vyšetruje OO PZ SNV 
ako prečin krádeže vlámaním.

Z činnosti MsP v SNV

Hliadka MsP riešila 24. 1. 2009 o 2.45 hod. na Le-
vočskej ul. kamerovým systémom zistený priestupok 
proti majetku, ktorého sa dopustil 19-roč. Ján Z. z Vi-
kartoviec. Ten odmontoval z tam stojaceho osobného 
motor. vozidla rádioanténu a namontoval ju na druhé 
vozidlo. Po príchode hliadky sa k priestupku priznal 
a vec vrátil na pôvodné miesto. Následne bola vykona-
ná kontrola celej osádky vozidla. Priestupok vyriešený 
v kompetencii MsP.

26. 1. 2009 o 20.15 hod. stála služba MsP prijala 
oznámenie operač. dôstojníka OO PZ SR, že domov 
zo školy sa nevrátil 8-roč. Jakub Š. zo Spišských To-
mášoviec, ktorý údajne o 17.30 hod. nastúpil do vla-
ku, no do miesta bydliska nedošiel. Kamerovým sys-
témom bol chlapec spozorovaný na parkovisku pred 
Kauflandom. Vyslaná hliadka MsP ho tam stotožnila 
a previezla na OO PZ SR za účelom odovzdania die-
ťaťa rodičom.

Hliadka MsP 30. 1. 2009 o 13.45 hod. riešila na Pod-
skale zistený priestupok proti verej. poriadku, ktorého 
sa nerešpektovaním VZN mesta č. 1/2001 o niekto-
rých podmienkach podnikania v meste dopustil 
34-roč. Wojciech Jozef J. z Poľska, ktorý bez nále-
žitých povolení predával v tamojšej osade zemiaky. 
Priestupok riešený v kompetencii MsP.

Na základe oznámenia bola 30. 1. 2009 o 11.40 hod. 
do predajne na Hviezdoslavovej ul. vyslaná hliadka 
MsP, kde zistila, že predavačka 27-roč. Martina K. zo 
SNV bola značne pod vplyvom alkoholu a nevedela 
komunikovať so zákazníkmi. Na základe toho hliadka 
zotrvala na mieste z dôvodu ochrany majetku, tovaru 
a zariadenia predajne do príchodu majiteľa. Ten po 
príchode predajňu prevzal a vykonal vo svojej réžii ná-
ležité opatrenia.

Často parkujete v meste vo vymedzených spoplatne-
ných parkovacích zónach a nechce sa vám zakaždým 
riešiť, či máte pri sebe dostatok peňažnej hotovosti na 
nájom za parkovanie? Zakúpte si celoročnú parkova-
ciu známku a máte po problémoch. Jej cena je u nás 
najnižšia na Slovensku! 
Platnosť parkovacej známky na rok 2009: 
do 31. januára 2010
Miesto predaja: Pokladňa Mestského úradu v Spiš-
skej Novej Vsi, Štefánikovo námestie č. 1, prízemie 
vpravo, č. dverí 105
Parkovaciu známku je potrebné: nalepiť na ľavú 
stranu bočného (dverového) alebo zadného skla mo-
torového vozidla. 
Cena za celoročnú parkovaciu známku: 

• občania, fyzická osoba: 19,91 € (600,- Sk),
• právnická osoba: 49,79 € (1 500,- Sk). 
Celoročné parkovacie známky zakúpené v 2. pol-
roku 2009:
• fyzické osoby: 9,95 € (300,- Sk),
• právnické osoby: 24,89 € (750,- Sk).
Zníženie cien celoročnej parkovacej známky na 
1/3 platí pre tieto právnické a fyzické osoby: 
• občania s trvalým pobytom v lokalite parkoviska, ak 
sú majiteľmi motorového vozidla: 6,64 € (200,- Sk),
• služobné vozidlá orgánov štátnej správy pôsobiacich 
v meste: 16,60 € (500,- Sk),
• služobné vozidlá verejných inštitúcií - neziskových so 
sídlom v meste: 16,60 € (500,- Sk).

LucK

VODIČI POZOR, KÚPA CELOROČNEJ 
PARKOVACEJ ZNÁMKY SA OPLATÍ!

Hlavnou a najdôležitejšou témou bolo vyhodnotenie 
práce mestských policajtov za obdobie r. 2008. Výsledky 
práce boli v každom smere vyhodnotené pozitívne. Pre-
kvapujúce boli výsledky v najdôležitejších ukazovateľoch 
pri porovnaní s r. 2007 hlavne preto, že početný stav 
príslušníkov sa nezmenil a legislatívne nejasnosti bránili 
príslušníkom MsP zameriavať sa na porušovanie Vše-
obecne záväzného nariadenia mesta o poplatkoch za 
parkovanie (nájdete na www.spisskanovaves.eu).
Práca policajta je vo všeobecnosti náročnou činnosťou. 
Príslušníci MsP ju vykonávajú v teréne veľmi často v stre-
sových situáciách. Veľakrát sa musia správne rozhodnúť 
v zlomku sekundy a vtedy môže dôjsť aj k pochybeniu. 
Preto je v rámci hodnotenia predchádzajúceho roka dô-

ležitým faktom aj to, že na príslušníkov MsP boli podané 
len 2 sťažnosti. Po ich prešetrení nebola ani jedna hod-
notená ako opodstatnená.
Okrem bilancovania výsledkov práce príslušníkov a za-
mestnancov MsP v SNV náčelník JUDr. Vladislav Chroust 
predstavil prítomným hosťom a novinárom aj úlohy a vízie 
na r. 2009. Ako dôležitú úlohu uviedol zvýšiť prevenčné 
aktivity príslušníkov MsP hlavne v smere k mladým ľu-
dom. Taktiež poukázal na dôležitosť sústavného odbor-
ného vzdelávania príslušníkov MsP, keďže aj novelizácia 
Zákona o pravidlách cestnej premávky vo veľkom roz-
sahu zvýšila právomoci príslušníkov mestských a obec-
ných polícií hlavne v statickej doprave.  

Bc. Pavol Jančík

Systém Deskline sa zameriava na cestovný ruch 
a sprostredkovanie ubytovania reklamnými aktivitami 
v strediskách cestovného ruchu. Zastrešuje 3 600 
destinácií rôznych krajín Európy, napr. Rakúsko, 
Švajčiarsko, Nemecko, Taliansko, Českú republiku, 
Španielsko, Bulharsko a iné. Registruje 68 000 uží-
vateľov a v r. 2007 sa prostredníctvom neho vykonalo 
470 000 rezervácií. Obsahuje integráciu údajov na 
regionálne a lokálne stránky: www.holidayinfo.sk 
(ročná návštevnosť 12 mil.), www.feratel.com (ročná 
návštevnosť 107 mil.) - medzinárodný portál, na kto-
rom sú sústredené rôzne doplnkové informácie, vrá-
tane ubytovania Deskline a na stránke mesta Spišská 
Nová Ves www.spisskanovaves.eu. 
Pomocou tohto systému má potenciálny zákazník 
možnosť podrobne sa informovať o aktuálnej ponuke 
ubytovacieho zariadenia, pozrieť si voľné kapacity, 
v prípade záujmu má možnosť i online rezervácie, 
rezervovať si doplnkové služby, informovať sa o kul-

túrnych podujatiach, gastronomických zariadeniach 
v danej lokalite. K dispozícii je aj bohatý archív fotogra-
fií ubytovacích zariadení, ako aj danej lokality. Systém 
je nástrojom pre všetky turistické služby. Na stránke 
mesta www.spisskanovaves.eu sa vyhľadávací for-
mulár ubytovania nachádza v zelenej sekcii NÁVŠTEV-
NÍK. Zahrnutie ubytovacieho zariadenia do databázy 
systému Deskline je spoplatnené, a to sumou:
• zariadenie s kapacitou do 30 lôžok 

33,19 € (1 000 Sk)/1 rok
• zariadenie s kapacitou nad 30 lôžok 

66,39 € (2 000 Sk)/1 rok
V prípade záujmu o využitie tejto služby na pre-
zentovanie zariadenia je potrebné kontaktovať 
Mgr. Z. Gánovskú, MsÚ – kancelária primátora, 
Radničné námestie 7, t. č. 053/4176 621, e-mail: 
z_ganovska@mestosnv.sk.

Ing. Andrea Jančíková

vedúca kancelárie primátora

Dňa 27. 1. 2009 sa konala na Mestskej polícii v Spišskej Novej Vsi pracovná porada, za prí-
tomnosti primátora PhDr. Jána Volného, zástupcu primátora PhDr. Miroslava Semeša, pred-
staviteľov Policajného zboru a Colnej správy.

Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s firmou Sitour, spol. s r. o.,  ponúka ubytovateľom mož-
nosť zaradenia do systému DESKLINE. 

MESTSKÁ POLÍCIA 
BILANCOVALA ROK 2008

PONUKA PRE UBYTOVATEĽOV

UPOZORNENIE NA PRERUŠENIE DISTRIBÚCIE ELEKTRINY
V zmysle § 24 ods. 1, písm. e), bod 5 a ods. 2 písm. t) zákona č. 565/2004 Z. z. o energetike v znení zmien 

a dodatkov oznamujeme, že pre odberné miesto: Spišská Nová Ves
T. Vansovej, č. d. - 1, 2, 7 a 8 | Šestnástka 18 - 22 | Za Šestnástkou 3 a 17 | Letecká ul. 1 a 3

bude v termíne 2. marca 2009 v čase od 8.00 do 14.00 hod. prerušená distribúcia elektriny 
z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho napätia. Východoslovenská distribučná, a. s. Košice
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2. 2. 2009 o 6.25 hod. hliadka MsP na Hrnčiarskej 
ul. zistila priestupok, ktorého sa porušením VZN mesta 
č. 1/2003 o chove psov dopustila 48-roč. Magdaléna 
F. zo SNV tým, že nemala psa označeného evidenč-
nou známkou mesta. Vec vyriešená v blok. konaní.

Hliadka MsP riešila 5. 2. 2009 o 14.50 hod. na 
Duklianskej ul. zistený priestupok proti verej. po-
riadku, ktorého sa nerešpektovaním ustanovení VZN 
mesta č. 6/2003 o čistote dopustila 30-roč. Margita 
D. z Chraste n. Hornádom. Tá vyhodila rôzny odpad 
z motor. vozidla mimo kontajnerov. Náprava zjednaná 
na mieste, priestupok riešený v kompetencii MsP.

Na Štefánikovom námestí 14. 2. 2009 o 21.20 hod. 
boli kamerovým systémom zistené priestupky proti 
verej. poriadku, ktorých sa dopustili 17-roč. Patrik Š., 
18-roč. Martin M., Lukáš G., Lukáš L., Jozef P., Lukáš 
S., 19-roč. Dávid K. a 22-roč. Adrián F., všetci z Kež-
marku a Popradu, tým, že znečistili verej. priestranstvo 
rozhadzovaním smetných košov na chodník, ohrozo-
vaním bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky, ko-
paním do verejnoprospešných zariadení. Priestupok 
riešený v kompetencii MsP.

28. 1. sa v spoločnosti Embraco Slovakia (ES) 
konalo podujatie „Novoročná čaša vína“ s podtitu-
lom „Aktuálne smerovanie najväčšieho zamest-
návateľa v regióne“. Vedenie spoločnosti informo-
valo o súčasných aktivitách závodu, hospodárskych 
výsledkoch za r. 2008, plánoch pre r. 2009, o spo-
lupráci s komunitami na Spiši a o dobrovoľníckych 
aktivitách. Napriek kríze plánuje Embraco v r. 2009 
vyrobiť 3,3 mil. kompresorov a do novoveského zá-
vodu investovať 6,17 miliónov eur, čiže 2 x viac ako 
vlani. Firma inovuje svoj výrobný program a v tomto 
roku začne u nás vyrábať nový úspornejší typ kom-
presora s lepšími tech. parametrami, od ktorého si 
veľa sľubuje. Prvé kusy by sa mali vyrobiť v posled-
nom štvrťroku 2009. Generálny riaditeľ Ing. Miloš 
Čeretka tiež poprel chýry o zatvorení závodu a jeho 
sťahovaní zo Slovenska, zároveň ohlásil svoj odchod 
z pozície gen. riaditeľa. Dočasným riaditeľom bude 
namiesto neho opäť Carlos Xavier, riaditeľ korporácie 
Embraco pre Európu. Okrem toho bol v tento deň 
Embracu slávnostne odovzdaný už 4. certifikát kvali-
ty, a to OHSAS 18 001 pre systém riadenia v oblasti 
bezpečnosti a ochrany zdravia pracovníkov. Situácia 
v závode je podľa vedenia ES po vlaňajšej strate zá-
kazok a prepúšťaní stabilizovaná.

Polročné vysvedčenie si 29. 1. prevzalo vyše 3 900 
žiakov základných a 4 600 študentov stredných škôl 
v našom meste.

Spišskonovoveský producent strešných sys-
témov ROVA - SK, a. s., oznámil koncom januára 
akvizíciu materskej spoločnosti SIPOG, a. s., so 
švédskym koncernom LINDAB AB. Koncern má 
50-ročnú tradíciu na trhu, 26 zastúpení v Európe 
a 4 000 zamestnancov. Spoločnosť ROVA - SK zá-
roveň rozširuje svoje ponukové portfólium o 6 nových 
produktov. V r. 2009 plánuje tiež započať výstavbu 
nového závodu v Levoči za 400 miliónov Sk, kde prá-
cu nájde 80 zamestnancov.

Pri príležitosti konania finále Slovenského po-
hára vo volejbale v Spiš. N. Vsi slávnostne prijal 
primátor nášho mesta na radnici viacerých hostí. 
Boli medzi nimi napr. splnomocnenec Vlády SR pre 
mládež a šport Dušan Galis, za Slovenskú volejba-
lovú federáciu Ing. Ľubor Halanda a Mgr. Tomáš 
Singer, ďalej prezident VK Doprastav Bratislava 
Ing. Rudolf Leška a viceprezident Ing. Igor Jaku-
bík, prezident VKP Bratislava Dr. Boris Sobolovský 
a vedúci družstva mužov Branislav Šuščák, prezident 
VK Slávia UK Bratislava Dr. Vladimír Hanžík 
a 1. trénerka družstva žien Zuzana Tlstovičová, pri-
mátor mesta Humenné MUDr. Vladimír Kostilník, 
riaditeľ VK Chemes Humenné Ing. Ján Grosiar. Ne-

Knihy im darovala Dexia banka Slovensko, a. s., 
a odovzdať im ich prišla obchod. manažérka banky 
Ing. Lýdia Zajacová. Banka sa totiž rozhodla vyjad-
riť svoju vďaku za dlhoročnú spoluprácu s Mestom 
SNV a vedenie nášho mesta ponúknuté finančné 
prostriedky nasmerovalo práve do kúpy nových učeb-
ných pomôcok pre naše materské školy. „O pár dní 
tu máme marec - mesiac knihy. Práve kniha je to 
prvé, čo dieťa dostáva do ruky, aby sa naučilo prvé 
písmenká. V živote každého má nezastupiteľnú 
úlohu,“ odôvodnil rozhodnutie vedenia mesta primá-
tor PhDr. Ján Volný.
„172 kníh v hodnote 1 328 € (40 000,- Sk) bolo roz-
delených jednotlivým škôlkam podľa počtu tried, 
ktoré majú. Pomôžu im vo výchovno-vzdelávacom 
procese detí,“ doplnil riaditeľ Správy školských zaria-
dení Mgr. Jozef Brezovský.
Novým knihám sa potešili nielen riaditeľky, ale ná-
sledne i učiteľky a malí škôlkari, ktorí sa s nimi budú 
stretávať každý deň. O aké knihy vlastne ide, nám 
ozrejmila p. riaditeľka MŠ na Slovenskej ul. Anna 
Krauszová, ktorá ich vyberala: „Do knižničného 
fondu materských škôl pribudli rozprávkové knihy, 
náučné knihy a encyklopédie, ale aj také, ktoré na-
pomôžu deťom pri oboznamovaní sa s anglickým 

jazykom. Vybrané boli na základe potrieb pri vý-
chovno-vzdelávacej práci pedagógov a tiež podľa 
záujmu detí, t. j. ide o knihy, ktoré deti najviac vyhľa-
dávajú. Samozrejme, dôležité pri ich výbere bolo, 
aby boli ilustrované.“
Knižničné prírastky využijú škôlky ako učebné po-
môcky vo výchovno-vzdelávacom procese a pri 
každodennej práci s deťmi na podporu ich predčitateľ-
skej gramotnosti, rozvoj komunikačných schopností 
a utváranie si správneho vzťahu k literatúre.

LucK, foto: autorka

MATERSKÉ ŠKOLY 
DOSTALI NOVÉ KNIHY
Na 14 riaditeliek spišskonovoveských materských škôl čakalo 18. februára na radnici počas 
pracovného stretnutia milé prekvapenie. Boli ním nové knihy pre ich zverencov.

Súkromné gymnázium v Žiline 5. februára 2009 
usporiadalo 2. ročník rétorickej súťaže v anglickom 
jazyku „Speaker’s Corner“. Z celého Slovenska sa 
zapojilo vyše 50 súťažiacich. Naše mesto zastupo-
vali žiačky Gymnázia na Javorovej ulici - Lucia Čer-
nická, Veronika Filipová a Veronika Slezáková 
v kategórii „seniori“, no ako jediná do užšieho kola 
postúpila Zuzana Murková (na fotke) v kategórii „po-
kročilí“ a následne vyhrala 1. miesto. 
Študentky polemizovali o témach ako: Výhody a ne-
výhody chlapčenských a dievčenských škôl; Je lep-
šie byť jedináčikom alebo mať súrodencov?; Príčiny 
chudoby na svete.

Veronika Slezáková

ÚSPEŠNÁ RÉTORIKA V ANGLIČTINE

Cyklus prednášok je akýmsi 2. ročníkom minuloroč-
ného cyklu, ktorý bol venovaný dejinám nášho mesta. 
Pre študentov, občanov, resp. všetkých záujemcov 

o históriu, ho i tento rok pripravili spoločne Miestny 
odbor Matice slovenskej, Múzeum Spiša, Galé-
ria umelcov Spiša a Spišské osvetové stredisko 
v SNV. Prednášky sa budú konať pravidelne každý 
mesiac až do konca roka. Postupne nás na nich naši 
regionálni historici oboznámia so známymi, ale i me-
nej známymi medzníkmi spišských dejín.
Pocta byť prvým pripadla vo februári nášmu akiste 
najvýznamnejšiemu historikovi Spiša Doc. PhDr. Iva-
novi Chalupeckému. Vo svojom príspevku na tému 
„Nemecké osídlenie Spiša vo svetle súdobých do-
kumentov“ zalistoval spätne v histórii až do 12. a 13. 
storočia. 
Ak sa chcete dozvedieť o Spiši viac, poznačte si do 
kalendára dátum najbližšej prednášky - 17. marec 
2009 (pozvánku nájdete v tomto Ičku na str. 24).

LucK, foto: autorka

TENTO ROK JUBILUJE SPIŠ
Po nedávnych oslavách 740. výročia 1. písomnej zmienky o Spišskej Novej Vsi sme sa pre-
hupli do roku 2009, ktorý nám priniesol 800. výročie 1. písomnej zmienky o Spiši. Pri tejto 
príležitosti sa 17. februára v Múzeu Spiša konala úvodná prednáška z cyklu venovaného de-
jinám regiónu, v ktorom žijeme.

Prvá prednáška k jubileu Spiša 
sa tešila hojnej účasti
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Ychýbali ani predseda VK SNV František Lipták a pod-
predseda Ing. Dušan Pančík.

Spišskú Novú Ves navštívil na prelome januára 
a februára jeden zo 7 kandidátov na post prezidenta 
SR Prof. Milan Melník. Na radnici ho prijali predsta-
vitelia mesta pod vedením primátora a predstavili mu 
naše mesto.

K 1. 2. vstúpil do platnosti nový Zákon č. 8/2009 
Z. z. o pravidlách cestnej premávky a Vyhláška 
č. 9/2009 k nemu. Bližšie sa o mnohých zmenách, 
ktoré zákon priniesol, môžete dozvedieť napr. aj zo 
štúdiového rozhovoru našej Televízie Reduta s do-
pravným inžinierom ODI v SNV kpt. Martinom Luká-
čom, ktorý nájdete na www.snv.sk - TV archív vysie-
lania - 3. 2. 2009.

Začiatkom februára ZŠ na Ul. Z. Nejedlého prešla 
na systém vydávania obedov na čipové karty, 
ktoré zakúpila vďaka finančnej podpore Ministerstva 
školstva SR na úspešný projekt „Revitalizácia a elek-
tronizácia školskej jedálne“. V r. 2008 naň škola 
získala 230 000,- Sk. Časť peňazí sa použila i na 
modernizáciu a vybavenie kuchyne.

Plesová sezóna pokračovala aj vo februári. 
6. 2. sa konal v Reštaurácii Tatra IV. Ples Domova 
sociálnych služieb „Náš domov“ pod taktovkou 
Združenia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnu-
tím v SNV. Akciu svojou účasťou prišiel podporiť aj 
poslanec VÚC, predseda sociálnej komisie pri MsZ 
JUDr. Michal Komara PhD. Svoju 14. reprízu zazna-
menal tradičný Policajný ples. Policajtov na ňom ba-
vila skupina Drišľak, ktorú sem eskortovala ozbrojená 
zásahová jednotka. Plesalo sa aj na Valentína, tento 
krát v Metropole na XII. Valentínskom plese, kde 
dobrú zábavu zabezpečila skupina Lojzo. Počas jar-
ných prázdnin do tanca vyhrávali aj v Koncertnej sieni 
Reduty na IV. Plese Centra voľného času.

6. 2. pozvalo vedenie mesta SNV predstaviteľov 
spoločnosti MäsoSpiš na spoločné rokovanie, aby 
ho informovali o dôvodoch, ktoré predchádzali zatvo-
reniu závodu. Hoci títo deklarovali, že zatvorenie spiš-
skonovoveského závodu je nezvratné, Mesto SNV 
navrhlo majiteľom určité riešenia v smere prípadnej 
obnovy výroby. Vedenie skupiny Tauris Group, pod 
ktorý spišskonovoveský závod patrí, prisľúbilo ponu-
ky mesta zvážiť.

Vo februári u nás zúrila chrípka, postupne všetky 
základné školy dosiahli 30 %-nú hranicu chorobnosti 
a vyhlásili chrípkové prázdniny. Žiaci sa tešili, keďže 
sa im predĺžili jarné prázdniny na takmer 2 týždne.

Územný spolok Slovenského Červeného kríža v SNV 
ako prvý na Slovensku oslávil 5. 2. slávnostnou 
akadémiou 90. výročie založenia Slovenského 
Červeného kríža. Pri tejto príležitosti boli udelené 
2 najvyššie ocenenia - medaily Prof. Kňazovického 
bezpríspevkovým darcom krvi p. Mariánovi Hačecké-
mu a p. Jozefovi Kukučkovi. Okrem toho bolo udele-
ných aj 6 medailí za humanitu, obetavosť a obetavú 
službu, ako aj desiatky pamätných a ďakovných listov.

Okresnému dopravnému inšpektorátu v SNV 
pribudla technická novinka - laserový radar na 
meranie rýchlosti jazdy za cca 31 000 eur, ktorý do-
káže zamerať chodca, cyklistu, motorkára i motorové 
vozidlo, resp. jeho vodiča do vzdialenosti 1 kilometra 
a do rýchlosti až 250 km/hod. Mobilné zariadenie 
dokáže okrem merania rýchlosti a kontroly správania 
vodiča vo vozidle odhaliť aj prípadné používanie zaká-
zaného antiradaru. Dúfajme, že prispeje k zvýšeniu 
bezpečnosti na našich cestách.

Klub detí pôsobiaci pri Zväze zdravotne postih-
nutých ľudí v SNV získal vďaka finančnej dotácii 
predsedu vlády Roberta Fica v máji 2008 akupre-
súrne masážne lôžko. Dlho mu nevedeli nájsť vhod-
né miesto. Nakoniec sa to podarilo a vítaná pomôcka 
pre rehabilitáciu ľudí s poruchami pohybového ústro-
jenstva našla od februára 2009 svoj domov bezplatne 
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Vo februári po prvýkrát v novom roku zasadli 
za rokovací stôl poslanci MsZ. Ich v poradí už 
18. riadne zasadnutie malo 9. februára na 
programe len 1 bod, a to schválenie predlože-
nia žiadosti o nenávratný finanč. príspevok (NFP) 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja na rea-
lizáciu projektu Rekonštrukcia a modernizácia 
verejného osvetlenia v meste Spiš. N. Ves, 
zabezpečenie jeho realizácie v prípade schvá-
lenia žiadosti a kofinancovanie projektu Mestom 
vo výške 5 % z celkových oprávnených výdavkov. 
Ako už z názvu vyplýva, projekt je zameraný na 
obnovu verejného osvetlenia v rámci pokračova-
nia regenerácie námestia (Zimná, Letná a Levoč-
ská ulica), s cieľom dosiahnuť úsporu energie.
K tomuto bodu sa poslanci vrátili i na 19. za-
sadnutí, ktoré sa konalo s odstupom 10 dní. 
V súvislosti s možnosťou získať na projekt viac 
externých zdrojov došlo k úprave rozpočtu pro-
jektu: navýšenie pri výdavkoch z 229 325,72 € 
na 261 431,60 €, z toho NFP z 217 859,43 € 
na 248 360,02 €. Tým pádom bolo potrebné 
upraviť 5 %-né kofinancovanie mesta na 
13 071,58 € (pôvodne 11 466,29 €).
Okrem toho sa MsZ zaoberalo Správou o vý-
sledku kontrol, ktoré boli vykonané v minulom 
roku Útvarom hlavnej kontrolórky. Nasledoval 
materiál Cena mesta SNV za r. 2008, kde roz-
hodovali o tom, kto zo 7 nominantov získa toto 
prestížne ocenenie. Vybrali dvoch - Mgr. Va-
lentína Petáka a Prof. JUDr. Vojtecha Tkáča, 
PhD. Laureáti ceny mesta sa už dnes môžu te-
šiť na umelecké dielo - bronzovú plastiku „Cena 
mesta“, ktorej autorom je akad. sochár Imrich 
Svitana, ako aj na finančnú odmenu, ktoré si pre-
vezmú na slávnostnej akadémii v priebehu roka.
V ďalšom bode rokovania sa poslanci oboznámili 
so Správou o činnosti mestskej polície, ktorá 
bola naposledy na rokovacom stole MsZ pred 
viac ako 5 rokmi. Ako uviedol vo svojom komentári 
náčelník MsP JUDr. Vladislav Chroust, v r. 2008 
sa rapídne zvýšila výsledkovosť činnosti mest-
ských policajtov na všetkých úsekoch. V meste 
nám pribudlo za jediný rok toľko kamier, čo 
predtým kumulatívne za 5 - 6 rokov. Počtom 
ich máme porovnateľne ako Košice. MsP tiež vy-
pracovala pokračovanie projektu zameraného na 
prevenciu kriminality medzi mladými, ktorý pre-
biehal minulý rok so študentmi. Riaditeľ OR PZ 
v SNV pplk. JUDr. Jaroslav Dulík prišiel na roko-
vanie zhodnotiť vlaňajšiu činnosť štátnej polície 
a vyzdvihol dobrú spoluprácu s MsP.
Vedúca Útvaru rozvoja mesta Ing. Zuzana Zábor-
ská v rámci bodu Návrh Akčného plánu rozvoja 
mesta na r. 2009 a Vyhodnotenie projekto-

vých aktivít v r. 2008 potešila informáciou, že 
vlaňajší akčný plán bol splnený na 76 % a zvyšné 
aktivity sú v plnení, resp. sa posúvajú do r. 2009, 
nakoľko vlani neboli zverejnené príslušné výzvy, 
v rámci ktorých by sme sa nimi mohli uchádzať 
o granty EÚ. Následne priblížila obsah nového 
Zákona č. 539/2008 Z. z. o podpore regio-
nálneho rozvoja, ako aj povinnosti a zodpoved-
nosti, ktoré mestu z neho vyplývajú v súvislosti 
s vypracovaním strategického dokumentu na 
podporu regionálneho rozvoja - Plánu hospod. 
a sociál. rozvoja (PHSR) mesta.
Poslanci tiež schválili Návrh dodatku č. 1 k VZN 
č. 2/2003 o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdro-
jov znečisťovania ovzdušia, Doplnok Zásad 
prenájmu nebytových priestorov mesta SNV 
a Aktualizáciu Zásad hospodárenia s majet-
kom mesta, ktoré doznali zmien z titulu prechodu 
na euro, príp. zmien v legislatíve. Venovali sa 
i  Vysporiadaniu vlastníctva nehnuteľností.
Do programu rokovania boli pridané 2 body. Jed-
ným z nich bola Správa o činnosti Baníckeho 
spolku Spiš, ktorý vznikol v SNV v júni 2008. 
Za 6 mesiacov činnosti sa stihol napr. aj spo-
lupodieľať na príprave a októbrovom odhalení 
Symbolickej banskej veže na Nábreží Hornádu, 
zorganizovať v decembri Barborské slávnosti, 
publikovať v miestnej tlači články o histórii tunaj-
šieho baníctva, vydať publikáciu Technické pa-
miatky spojené s banskou a hutníckou činnosťou 
na Spiši a pripraviť návrh na zriadenie Stálej ban-
skej expozície v priestoroch pod býv. SPŠ geo-
logicko-baníckou.
Na záver poslanci jednomyseľne podporili do-
táciou výstavbu športového areálu pri Gym-
náziu na Školskej ulici. Na areál, ktorý bude 
slúžiť študentom i širokej verejnosti, škola získala 
130 000 € od Ministerstva školstva SR. So žia-
dosťou o dofinancovanie chýbajúcich 25 000 € 
sa obrátila na Mesto SNV, nakoľko jej zriaďovateľ - 
Košický samosprávny kraj tento projekt nepodpo-
ril. Poslanci odsúhlasili pridelenie 20 000 €.
V rámci interpelácií vystúpil poslanec Ing. Ka-
rol Mitrík a navrhol zaoberať sa na najbližšom 
zasadnutí úspornými opatreniami v súvislosti so 
svetovou finanč. krízou, kalamitou v mestských 
lesoch, činnosťou Televízie Reduta, prehľadom 
finanč. prostriedkov plynúcich do jednotlivých vo-
lebných obvodov mesta a prehľadom o verejných 
obstarávaniach zrealizovaných v r. 2008.
Prerokované materiály a prijaté uznesenia 
nájdete na www.spisskanovaves.eu - SNV - 
Samospráva - MsZ.

Ing. Lucia Kormošová

MESTSKÉ ZASTUPITEĽSTVO 
VO FEBRUÁRI ROKOVALO DVAKRÁT

V piatok 20. 2. na radnici po prvýkrát zasadala Poradenská komisia 
pre ekonomický rozvoj mesta, ktorá je zložená z odborníkov z rôz-
nych oblastí, predstaviteľov mesta a regiónu. Jej úlohou je elimino-
vať dopad svetovej hospodárskej krízy na ekonomický rozvoj mesta 
a implementovať 62 opatrení a 5 podporných stimulov, ktoré 
ponúka Vláda SR v rámci tzv. stimulačného protikrízového 
balíčka. Ďalšie kolo rokovaní poradenskej komisie bude, 
už za účasti zahraničných investorov pôsobiacich v našom 
meste, v 2. marcovom týždni.

ZASADALA PROTIKRÍZOVÁ KOMISIA
á komisia 

ov z rôz-
limino-
mesta 
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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! 

 „Chcem sa opýtať na problém s nedostatkom mož-
ností „nakúpiť“ tovar pri lokalite Ferčekovce. Ne-
plánuje mesto niekde medzi Tarčou a začiatkom 
Ferčekoviec s výstavbou nejakého supermarketu? 
Ide o nezanedbateľný počet občanov, ktorí vidia pre-
hustenie obchodnej siete v určitých častiach mesta, 
no Ferčekovce sú v tomto zmysle ako keby nepo-
všimnuté. Hovorím za obyvateľov tejto mestskej časti 
SNV.“  Peter Matúš, e-mail, 2. 2. 2009

O výstavbe supermarketu medzi Tarčou a začiatkom 
Ferčekoviec zatiaľ obchodné reťazce záujem na úrovni 
mestského úradu neprejavili. V územnom pláne mesta 
sú k dispozícii len menšie plochy na občiansku vybave-
nosť (t. j. aj na eventuálne obchodné prevádzky). Terén 
je pomerne členitý a aj z územnoplánovacieho hľadiska 
na výstavbu nákupného centra menej vhodný. Mesto 
ako investor nebude supermarket stavať a vzhľadom na 
majetkové pomery v území ani pozemky predávať.

Ing. arch. Teodor Štubňa, ved. OÚPaSP, MsÚ 

„Na Tarči je tak, ako i na iných sídliskách, problém 
s parkovaním. Čiastočné riešenie vidím v možnosti 
parkovania po menšej úprave terénu za garážami po-
zdĺž cesty od križovatky Lipová - Brezová až po novi-
nový stánok na Javorovej ul. Obyvatelia Brezovej ul. 
si nemajú kde zaparkovať svoje autá, a tak sa snažia 
parkovať rôzne vo vstupných uličkách ku garážam, na 
spomenutom zúboženom trávniku, v neúnosne prepl-
nených uliciach medzi panelákmi. Bolo by pre mesto 
veľmi zložité upraviť tento nevyužívaný priestor za ga-
rážami so zúboženou trávou navyše bez slnka? Mys-
lím, že by nebolo tak drahé upraviť 5 m široký priestor, 
hoci i len štrkovým podložím, pokiaľ tieto pozemky 
patria mestu.“ Martin Truhan, e-mail, 4. 2. 2009

Myšlienka na využitie spomínanej plochy pre účely par-
kovania bola už v minulosti prejednaná s Okresným do-
pravným inšpektorátom PZ. Vzhľadom na skutočnosť, 
že Brezová ulica je obojsmerná komunikácia, je možné 
zrealizovať kolmé parkovacie státie, na ktoré je potrebná 
hĺbka státia 4,5 m. Tejto požiadavke STN vyhovuje iba 
jeden malý úsek o dĺžke cca 20 m, ktorý sa dá pre tento 
účel využiť. Ostatné časti sú využiteľné iba pre pozdĺžne 
státie, čo podstatne znižuje efektivitu navrhovaného rie-
šenia. V prípade záujmu o riešenie tejto časti je potrebné 
požiadavku zaradiť medzi hlavné úlohy Mestského vý-
boru č. 2. Ing. Jozef Gonda, ved. OVaD, MsÚ
 
 „Chcem sa opýtať, tie nové minibusy, ktoré boli pre-
zentované ako darček, sa kde stratili? Ja som to ešte 
jazdiť na linkách našej MHD nevidel...“

Karči, e-mail, 6. 2. 2009

Výrobca nemá ešte vybavené všetky administratívne ná-
ležitosti (povolenia a schvaľovania) pre prevádzku týchto 
autobusov. Keď bude mať aj tieto náležitosti vybavené, 
dodá nám autobusy. Ing. Peter Koreň, 

ved. odd. os. dopravy, eurobus, a. s. 

 „Chcem sa opýtať, či by nebolo už načase založiť 
nové jasle, alebo aspoň kapacitne rozšíriť už existu-
júce? Vzhľadom na narastajúci počet detí, ktorých ro-
dičia pracujú, to je myslím potrebné. Veď tie dvoje, čo 
fungujú, nie sú schopné prijať všetky deti.“

Hudáčeková, e-mail, 6. 2. 2009

Mesto v súčasnosti spravuje dvoje detských jaslí s kapa-
citou 40 detí, ktoré doposiaľ postačovali. Voľné miesta 
po odchode detí do materskej školy sa obsadzujú 
priebežne počas roka podľa poradovníka žiadateľov 
o umiestnenie dieťaťa, ktorý vedie vedúca detských 

jaslí. Situáciu budeme priebežne monitorovať a vyhod-
nocovať. Zriadenie nových jaslí, príp. rozšírenie kapacity 
už existujúcich, si vyžaduje prípravu po stránke priesto-
rovej, personálnej, materiálnej a finančnej. Na základe 
priebežného vyhodnocovania súčasnej situácie bude 
navrhnuté riešenie, o ktorom budeme verejnosť infor-
movať. Poznamenávame, že podľa § 3, ods. 1 vyhlášky 
č. 306/2008 Z. z. môžu byť už deti po dovŕšení 2 rokov 
prijaté do materskej školy, kde je mesačný príspevok 
podstatne nižší ako v detských jasliach. Od januára re-
gistrujeme zvýšený záujem o umiestnenie detí do det-
ských jaslí. Mgr. Jozef Brezovský, 

riaditeľ Správy škol. zariadení SNV

 „Chcel by som sa opýtať, či sa plánuje nejaká re-
konštrukcia Starosaskej ulice, nakoľko tu nie je ka-
nalizácia pre dažďovú vodu. Všetka voda z ulice pri 
zrážkach, ale aj z topiaceho sa snehu, steká na chod-
ník, nakoľko je položený nižšie ako cesta a následne 
aj na domy, čím ich poškodzuje.“ 

Rasťo Jurčík, e-mail, 6. 2. 2009

Máme pripravenú dokumentáciu na rekonštrukciu Ulice 
odborárov, kde by sme radi v r. 2009 a 2010 previedli 
rekonštrukčné práce. Ulici Starosaskej sme sa zatiaľ ve-
novali menej. Doposiaľ bola požiadavka iba na riešenie 
spôsobu parkovania. Zabezpečenie spevnených plôch 
medzi komunikáciou a chodníkom by mohlo poriešiť 
i problémy so stekajúcou vodou z MK. Už v minulosti sme 
ponúkli majiteľom a prevádzkovateľom objektov na Ulici 
odborárov a Starosaskej pomoc Mesta SNV pri riešení 
parkovania. Navrhovaná forma finančnej spoluúčasti 
majiteľov, resp. prevádzkovateľov objektov, na realizácii 
spevnených plôch sa však neujala. Kompenzáciou za ich 
vklad by bola možnosť bezplatného parkovania pre svoje 
potreby, resp. pre potreby svojich zákazníkov. Myslíme 
si, že Vás naša informácia neuspokojila, ale technické 
riešenie problémov na Starosaskej ulici za málo peňazí 
neexistuje, a preto návrat k skôr spomínanej forme spo-
lupráce dáva tejto aktivite reálne rozmery.

Ing. Jozef Gonda, ved. OVaD, MsÚ 

„Je pravdou, že sa pripravuje výstavba marketu 
TESCO niekde blízko marketu KAUFLAND? Ak áno, 
kedy sa začne s výstavbou?“ 

Duši, e-mail, 11. 2. 2009

Dňa 11. 12. 2008 na zasadnutí mestského zastupiteľ-
stva odhlasovali poslanci odpredaj pozemkov mesta 
v lokalite pod Kauflandom pre účely občianskej a rekre-
ačnej vybavenosti v prospech spoločnosti IOF, s. r. o., 
Hlavná 57, Prešov. V tomto štádiu sa o konkrétnych spo-
ločnostiach ako napr. Tesco nerokovalo. Časové hori-
zonty výstavby sú v štádiu prípravných prác. 

Ing. arch. Teodor Štubňa, ved. OÚPaSP, MsÚ

 „Chcel by som sa opýtať, či sa ešte stále uvažuje 
o výstavbe nákupného centra pri malom podjazde 
pod Blaumontom, a asi v ktorom termíne?“

Ladislav Solčani, e-mail, 12. 2. 2009

Spoločnosť Barrio, s. r. o., Kupeckého 3, Bratislava 
prezentovala dňa 11. 12. 2008 na zasadnutí MsZ pro-
jekt Shopping park SONOVA. Nachádzať sa má juho-
východne od odbočky k poliklinike (malý podjazd pod 
Modrým vrchom) v smere von z mesta po Harichovskej 
ceste. Cieľom investičnej skupiny je využiť okrem iných 
aj pozemky mesta s výmerou cca 7 000 m2. Odpredaj 
a zámer poslanci odsúhlasili. Na celkovej ploche 
29 350 m2 je investorom navrhovaná prevažne ob-
chodná vybavenosť spoločnosti Hobby, vrátane príjazdo-
vých a parkovacích plôch. Na rokovaní MsZ spoločnosť 
poskytla grafickú situáciu osadenia budúcej stavby, vy-
pracovanú spoločnosťou M Project, s. r. o., zo Spišskej 
Soboty. Predpokladáme doriešenie vzťahov k majetkovej 
podstate a projektových dokumentácií vrátane povolení 
v roku 2009 a otvorenie Shopping parku v roku 2010.

Ing. arch. Teodor Štubňa, ved. OÚPaSP, MsÚ
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Y vďaka Rímskokatolíckej fare v SNV v jej priestoroch. 
Mesto SNV plánuje do budúcnosti zakúpiť klubu mi-
nimálne ďalšie 2 lôžka, cena jedného sa pohybuje na 
úrovni viac ako 2 800 eur. Darčekom od Mesta pre 
deti je i tzv. suchý bazén plný masážnych loptičiek.

Netradične Deň zaľúbených oslávili diváci v pivnič-
ných priestoroch Divadelného klubu Hviezdoslav 
v Redute, kde sa im predstavilo Divadlo Kontra so 
svojou najnovšou hrou írskeho autora Enda Walsha 
Bedbound. Premiéra hry sa konala 5. 2.

16. 2. sa na radnici konalo pracovné stretnutie 
k vydaniu monografie o Spišskej Novej Vsi. Stretli 
sa na ňom naši historici a vedenie mesta a spoločne 
sa dohodli, že nová monografia o meste by mohla 
reálne uzrieť svetlo sveta do roku 2011.

Programovo bohatý bol 17. február. Materské cen-
trum Dietka zorganizovalo v herni Domu Charitas 
Sv. Jozefa pre detičky a ich rodičov Dietkovský kar-
neval. Obč. združenie Život a zdravie s Klubom zdra-
via v SNV pripravili vzdelávací program zameraný 
na prevenciu civilizačných ochorení a zdravý ži-
votný štýl Byť fit je hit, tento krát na aktuálnu tému 
„10 rád prevencie infarktu“. Súčasťou stretnutia bol 
i test kondície, videoprednášky, príprava zdravých 
jedál, ochutnávky a recepty. Večer v Kine Mier za-
znela špičková východniarska cimbalová hudba 
v podaní Kandráčovcov. Skupina z okolia Bardejo-
va sa dala dokopy pred 5 rokmi a počas svojho pôso-
benia sa stala známa na Slovensku, v Čechách, ale 
aj v zahraničí. Jej členovia vystupovali v USA, Japon-
sku či Austrálii. Do SNV si so sebou priniesli i hos-
tí: folklórnu speváčku Annu Poračovú, speváka 
Jána Koščiaka a sabinovské gitarové duo Farsa 
(Dušan Onody - František Godla), ktoré rozozvučalo 
sálu v rezkých rytmoch flamenca. 

Galéria umelcov Spiša sa 18. 2. stala miestom 
jednodňového školenia v tematike Prevencia 
obchodovania s ľuďmi. Zorganizovala ho Medziná-
rodná organizácia pre migráciu (IOM) bezplatne pre 
odborníkov pracujúcich v prevencii alebo so sociálne 
znevýhodnenými skupinami. Účastníci mali možnosť 
školením nadobudnúť zručnosti najmä pri realizácii 
individuálnej alebo skupinovej prevencie v oblasti 
obchodovania s ľuďmi, poskytovaní informácií týka-
júcich sa bezpečného zamestnania sa a cestovania 
do zahraničia, ale aj v rámci identifikácie obchodo-
vaných osôb prostredníctvom terénnej sociálnej 
práce alebo iného kontaktu s cieľovými skupinami 
či spolupráce s referenčným systémom pomoci ob-
chodovaným osobám. Účastníkom školenia bol tiež 
rozdaný podporný materiál o obchodovaní s ľuďmi. 
Projekt finančne podporila Rada vlády pre prevenciu 
kriminality.

Združená stredná škola hotelových služieb 
a obchodu v SNV získala sponzorský dar od 
sklárskej akciovej spoločnosti Rona, Lednické 
Rovne. Darované gastronomické sklo (poháre, misy, 
kalichy) je súčasťou sponzorskej zmluvy, ktorú pod-
písali zástupcovia školy a spoločnosti. Každý rok 
by v rámci nej malo škole pribudnúť sklo v hodnote 
približne 3 333 €, ktoré využije pri praktickej výučbe 
svojich študentov.

Spišské osvetové stredisko v SNV a OZ Fotografická 
spoločnosť Spiš v SNV pripravili pre všetkých záujem-
cov a priaznivcov fotografie 25. 2. vo fotoateliéri na 
Ul. Ing. Straku 4 Fotodielňu na tému „Portrét“ pod 
vedením lektora - fotografa Ing. Miroslava Dibáka. 

Základná škola na Ul. Z. Nejedlého uspela s pro-
jektom „Učebno-relaxačné centrum“. „Získali 
sme financie v objeme 5 642 €. Zrealizovaný pro-
jekt bude mať hodnotu približne 8 300 €. O grant 
sme sa uchádzali v programe Karpatskej nadácie 
Detské ihriská,“ priblížila pre Ičko p. Jana Andrassy 
zo ZŠ. Centrum chce škola využívať na environmen-
tálne a voľnočasové aktivity, ako aj netradičné vyučo-
vanie so zážitkovými formami práce.



9Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
3/2009

SPRAVODAJSTVO

Ukážkovú hodinu jazykovej školy batoliat za prítom-
nosti médií a zástupcov mesta v priestoroch MŠ 
na sídlisku Mier v piatok 13. februára zorganizo-
valo English Learning Centre (ELC) z Košíc, a to 
v súlade s originálnou metodikou vypracovanou na 
Slovensku. Túto metodiku už od r. 2004 úspešne 
používa pri jazykovom vzdelávaní najmenších detí 
v kluboch batoliat v Košiciach, Prešove a SNV 
(MC Dietka). Od septembra sa bude využívať i v pr-
vej anglickej triede na Spiši, ktorá vznikne v spomí-
nanej škôlke na Mieri.
„Som rada, že aj na Spiši sú vytvorené pod-
mienky pre to, aby sme 4 roky po vzniku klubu 
batoliat Mum Dad & Me - Toddlers’ Club otvorili 
celodennú jazykovú triedu pre deti od 3 do 5 ro-
kov,“ uviedla na margo projektu jeho manažérka, 
riaditeľka ELC v Košiciach Dr. Silvia Kalapošová. 
Materská škola na Ul. Z. Nejedlého má jazykový 
rozvoj svojich zverencov v školskom programe 
a jeho podpora figuruje aj v plánoch mesta. 
„V Spiš. N. Vsi sme si vychovali vlastných lekto-
rov a aj vďaka ich obetavej práci sa môže stať 
anglická trieda skutočnosťou,“ dodala.
Základom spomínaného vyučovania angličtiny 
je hra a prirodzená komunikácia detí s anglicky 
hovoriacim lektorom, čo vedie k prirodzenému 
spôsobu osvojenia si jazyka. Táto metodika, ako 
bolo možné vidieť i na ukážkovej hodine, zahŕňa 

pohybové aktivity rodičov a detí, anglické piesne 
a básne, ako aj výtvarnú činnosť. Lektori nedostá-
vajú prísne pokyny, len určitý návod, ako postupo-
vať. Na hodinách sa usilujú zohľadňovať potreby 
detí, ich náladu, duševný stav. „Deti sa budú ve-
novať angličtine v každodennej komunikácii - 
pri hre, učení i práci. Sme radi, že nám ELC za 
týmto účelom poskytlo autentické cudzojazyčné 
didaktické materiály - od kníh, cez hudobné na-
hrávky, rozprávky na DVD až po počítačové hry,“ 
priblížila priebeh výučby riaditeľka MŠ Jana Va-
delová.
Zastrešujúci projekt VELL, podporovaný Európ-
skou úniou cez Lifelong Learning Programme 

- Multilingualism, je jediný projekt svojho druhu, 
ktorý vznikol na Slovensku a je medzinárodne uzná-
vaný. Zapojené sú doň partnerské organizácie zo 
SR, ČR, Talianska, Nemecka a Maďarska. Od za-
čiatku jeho existencie sa do aktivít zapojilo takmer 
200 rodičov. Jedným z hmatateľných dôkazov 
dobrej spolupráce všetkých partnerov je i nová 
pracovná učebnica pre deti. Okrem obrázkov, 
ktoré si môžu vymaľovať, obsahuje jednoduchý 
slovník výrazov v slovenčine, češtine, taliančine 
a nemčine. V rámci projektu VELL by mala vyjsť do 
konca roka aj metodická príručka pre učiteľov, ro-
dičovská príručka, video k projektu a CD.

LucK, foto: autorka

VZNIKNE PRVÁ ANGLICKÁ ŠKÔLKARSKÁ TRIEDA NA SPIŠI
Od 11. do 14. februára si na Čingove v rámci projektu VELL (Very Early Language Learning), ktorý podporila EÚ, vymieňali skúsenosti s vyučo-
vaním cudzích jazykov u detí v predškolskom veku partneri zo Slovenska, Česka, Nemecka a Talianska. V rámci programu sa konala v Mater-
skej škole na Ul. Z. Nejedlého aj ukážková hodina jazykovej školy batoliat, ktorá predznamenáva otvorenie prvej anglickej triedy v materskej 
škole na Spiši od septembra 2009.

Deti sa na hodine spolu s rodičmi hrou učia angličtinu pod vedením anglicky hovoriacej lektorky

Doručené pripomienky občanov a dotknutých or-
ganizácií sa týkali príchodov a odchodov zamest-
nancov do práce, preplnených ranných a denných 
spojov, ako aj časového zosúladenia spojov MVD 
k príchodom a odchodom vlakov. Všetky prijaté pri-
pomienky boli následne prejednané s dopravnou 
spoločnosťou eurobus, a. s., Košice - DZ Spišská 
Nová Ves.
Na základe tohto prehodnotenia bola prijatá na 
úrovni vedenia mesta úprava cestovného poriadku 
k 1. 2. 2009 nasledovne: zaviesť - obnoviť 6 spojov, 
vypustiť 1 spoj, časový posun 2 spojov.
Predmetná úprava si vyžiadala zvýšenie prepravy 
v MVD o 6 851 km. Zvýšená strata za MVD bude 
uhradená z rozpočtu mesta Spišská Nová Ves.

Obnovenie spojov:

1. Linka MVD č. 2, spoj č. 27, AS - Tarča - AS 
(odchod z AS o 5.10 hod., opätovný príchod na 
AS o 5.30 hod.)
- zvýšenie + 338 km
- dôvod: doprava zdravotníckeho personálu na 

rannú zmenu do Nemocnice s poliklinikou - pre-
stupový spoj v sobotu

2. Linka MVD č. 3, spoj č. 47, AS - sídl. Východ 
- Tarča - N. Huta (odchod z AS o 21.35 hod., 
príchod do Nov. Huty o 21.55 hod.)
Linka MVD č. 3, spoj č. 50, N. Huta - Tarča - sídl. 
Východ - AS (odchod z Nov. Huty o 22.00 hod., 
príchod na AS o 22.20 hod.)
-  zvýšenie + 5 500 km
-  dôvod: odvoz zamestnancov 2. zmeny VKŠ 

N. Huta, MPC, firiem v okolí zástavky Madaras
3. Linka MVD č. 3, spoj č. 101, AS - sídl. Východ 
- Ferčekovce (odchod z AS o 14.15 hod., prí-
chod na Ferčekovce o 14.30 hod.) - končí len 
vo Ferčekovciach!
Ide o posilnenie spoja č. 31, odchod z AS o 14.20 
hod. cez sídl. Východ – Ferčekovce - príchod do 
Nov. Huty o 14.45 hod.) - končí až v Nov. Hute 
-  zvýšenie + 2 300 km
-  dôvod: odchod z AS o 14.15 hod. - preplnené 

spoje
4. Linka MVD č. 6, spoj č. 9, AS - sídl. Mier - 
SPTŠ - Zimný štadión - AS (odchod z AS o 6.55 
hod., príchod opätovne na AS o 7.15 hod.) 
-  zvýšenie + 920 km
-  dôvod: odchod z AS o 6.55 hod. - preplnené 

spoje
5. Linka MVD č. 9, spoj č. 9, AS - sídl. Východ - 
Embraco (odchod z AS o 13.35 hod. - príchod 
do Embraco 13.45 hod.) 
-  zvýšenie + 483 km
-  dôvod: spoj viesť cez mesto - preplnenosť spo-

jov 
6. Linka č. 11, spoj č. 3, sídl. Západ - cez Smi-

žany - Mier - Tarča - Východ - AS (odchod zo 
sídl. Západ o 7.00 hod., príchod na AS o 7.40 
hod.)
- zvýšenie + 860 km 
- návrat do pôvodnej trasy spoja cez Smižany 
 
Vypustenie spoja:

Linka č. 6, spoj č. 19, AS - sídl. Mier - AS (od-
chod z AS o 17.25 hod.)  
-  zníženie - 1 250 km
-  dôvod: požiadavka prepravcu - spoj sa nedá 

technicky vykonať

Z opodstatnených požiadaviek nebola zatiaľ rie-
šená požiadavka firmy Noves, s. r. o., SNV na ob-
novenie spoja pre zamestnancov 2. zmeny, a to 
z dôvodu, že prepravca z technických príčin nevie 
požiadavku zabezpečiť. Do 31. 12. 2008 bol tento 
spoj zabezpečovaný autobusom z prímestskej do-
pravy. Počnúc 1. 1. 2009 z rozhodnutia vedenia 
eurobus, a. s., MVD v Spišskej Novej Vsi nesmie 
byť zabezpečovaná autobusmi z prímestskej do-
pravy.

Ing. Jozef Gonda, vedúci OVÚPaD, MsÚ

MVD: MESTO VYŠLO V ÚSTRETY OBČANOM
K 1. 1. 2009 vstúpil u nás do platnosti v rámci schválenej optimalizácie mestskej verejnej dopravy (MVD) nový cestovný poriadok. Mestský 
úrad v SNV následne obdržal od občanov, ako aj dotknutých organizácií pripomienky, resp. návrhy na jeho úpravu. Tak ako deklarovalo ve-
denie mesta, tým opodstatneným sa vyšlo v ústrety. Udialo sa tak už od 1. 2. 2009.

UPOZORNENIE!
Vo februárovom čísle Ička bol na str. 13 omylom uverejnený nesprávny cestovný po-
riadok linky MVD č. 2. Nové cestovné poriadky jednotlivých liniek, zahŕňajúce spo-
mínané zmeny a doplnky, nájdete na www.spisskanovaves.eu - Cestovný poriadok 
(v menu na pravej strane dole).
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V rámci separovaného zberu sa vyzbie-
ralo: 517,78 ton papiera; 279,28 ton skla; 
35,48 ton plastov; 10,28 ton kovových 
obalov; 14,66 ton kompozitných obalov - 
tzv. tetrapackov.

Na skládke Kúdelník II sa v r. 2008 uložilo 10 259,27 ton 
zvyškového komunálneho odpadu pochádzajúceho od 
pôvodcov odpadu v meste Spišská Nová Ves.
Chceme poďakovať všetkým, ktorí sa do separovaného 
zberu zapojili. Zvlášť sa chceme poďakovať základným 
školám, ktoré ústretovo pristupujú k riešeniu otázky se-
parovaného zberu ako takého a zvyšujú tým ekologické 
povedomie i u tých najmladších.
Hoci sa hospodárska kríza podpísala i na trhu s druhot-
nými surovinami, mesto v separovanom zbere pokra-
čuje i naďalej. Systém zberu sa nemení, teda v rodinných 
domoch sa zber uskutočňuje z farebne odlíšených vriec 
a v bytových domoch z farebne odlíšených kontajnerov 
rozmiestnených na vybraných stanovištiach. V tomto roku 
by sme chceli rozšíriť počet stanovíšť na separovaný 
zber na sídlisku Tarča a v centrálnej mestskej zóne.
Zároveň oznamujeme občanom bývajúcim v rodinných 
domoch, že zber vyseparovaných zložiek začína 
o 7.00 hod., a teda žiadame občanov, aby vykladali vrecia 
so surovinou pred touto hodinou alebo večer pred dňom 
vývozu podľa zvozového kalendára. Pokiaľ z časových 
alebo technických dôvodov nedôjde k vysypaniu vreca 
s vyseparovanou komoditou v deň vývozu podľa zvozového 
kalendára, zber sa uskutoční v najbližší deň. Pri zvoze sa 
použité vrece nevracia späť, ale sa nahradí novým.

Vrecia na separovaný zber ako i kalendáre zvozu si môžu 
občania bývajúci v rodinných domoch i naďalej vyzdvih-
núť na Oddelení komunálneho servisu MsÚ alebo u firmy 
Brantner Nova, s. r. o.
O pripravovaných zmenách v separovanom zbere budeme 
občanov informovať v niektorom z ďalších čísel Informá-
tora.
Na záver uvádzame kalendár zvozu BIO odpadu z loka-
lít Kozí vrch a Ferčekovce platný pre r. 2009:

Apríl 18. 4.
Máj 2. 5., 16. 5., 30. 5.
Jún 6. 6.,  13. 6., 20. 6., 27. 6.
Júl 11. 7., 18. 7., 25. 7.
August 1. 8., 8. 8., 15. 8., 22. 8.
September 5. 9., 12. 9., 19. 9.
Október 3. 10., 17. 10., 31. 10.
November 14. 11.

Pozn.: V prípade, ak vývoz nebude vykonaný v určenom 
termíne z objektívnych príčin, náhradný vývoz sa usku-
toční najbližší pracovný deň.

Upozorňujeme občanov, že pri odvoze sa bude klásť 
veľký dôraz na kontrolu čistoty suroviny. Pokiaľ sa 
v nádobe zistí iný odpad, Mesto SNV pristúpi k sankč-
nému postihu v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia 
č. 5/2006 o nakladaní s komunálnym a drobným staveb-
ným odpadom na území mesta Spišská Nová Ves. 

Odd. komunálneho servisu, MsÚ

Poradensko-terapeutické 
centrum, o. z. (PTC) 

Novovzniknuté PTC poskytuje odbornú 
poradenskú a terapeutickú pomoc 
predovšetkým deťom a mladým:  

• s problémami v správaní,

• s porušovaním právnych 
noriem,  

• so závislosťami rôzneho 
druhu,

• s emocionálnymi 
problémami, 

• ako aj rodičom týchto detí.

Tím odborníkov nájdete 
v budove Detskej polikliniky, 

Námestie SNP 2, Spišská Nová Ves, 
5. poschodie, č. dverí 505 a 506, 

tel. č.: +421 948 040 270 
alebo na e-mail adrese: 
ptc.centrum@gmail.com

                                                               
Tešíme sa na stretnutie s vami.

Na tlačovke okrem iného rezonovala informácia, že sve-
tová finančná kríza zasiahla koncom r. 2008 aj oblasť 
odpadového hospodárstva, kde došlo k dramatickým 
poklesom výkupných cien za papier, plasty a ko-
vové obaly zo strany spracovateľov druhotných suro-
vín. Hlavu v smútku tak majú všetky subjekty, ktoré sa 
zaoberajú zberom, triedením, skladovaním a následnou 
recykláciou komunálneho odpadu. 
Rapídny prepad cien na trhu s druhotnými suro-
vinami ovplyvnil tiež Združenie obcí SEZO - Spiš, 
ktoré pred 5 rokmi vzniklo za účelom zabezpečenia se-
parovaného zberu komunál. odpadu a v súčasnosti je 
jedným z najväčších združení takéhoto charakteru 
na Slovensku (združuje 5 miest a 52 obcí regiónov 
SNV, Krompachy, Gelnica s celkovo 126 469 oby-
vateľmi). V r. 2008 vyseparovalo združenie SEZO 
- Spiš 2 261 ton druhotných surovín, čo predsta-
vuje 17,9 kg na obyvateľa združenia. Do r. 2012 plá-
nuje vyseparovať až 2 811 ton odpadov, čo predstavuje 
22,2 kg na obyvateľa. Kým však vlani bola priemerná 
výkupná cena papiera na úrovni 2,50 Sk/kg, teraz 
cena dosahuje sotva polovicu. Podobne je to i pri ko-
vových obaloch, za ktoré SEZO - Spiš v r. 2008 dostalo 
3,50 Sk, dnes je to o korunu menej. Najmarkantnejší 
pokles nastal pri plastoch - priemerná výkupná cena 
pre tento rok klesla z 9,50 na 3 Sk. Tržby z predaja vy-
separovaných komodít tak nepokrývajú náklady na do-
trieďovanie, lisovanie, skladovanie a dopravu odpadu ku 
konečným spracovateľom. Deficit tržieb združenia sa 
preto zrejme vyšplhá t. r. až na viac ako 100 000 € 
(3 mil. Sk). Okrem toho sa v súčasnosti vyseparované 
zložky hromadia v skladoch, nakoľko spracovatelia tvr-
dia, že majú dostatočné kapacity pre spotrebu.
Čiastočná pomoc prichádza v podobe podpory 

od Recyklačného fondu (RF) formou investič. 
prostriedkov (na vybudovanie systému sepa-
rovaného zberu). Od r. 2005 podporil RF združe-
nie SEZO - Spiš investíciou vo výške 1 318 893 € 
(39,7 mil. Sk). Ďalšia pomoc zo strany RF prichádza 
vo forme obligatórnych príspevkov (príspevok obciam 
a mestám za každé kg vyseparované z komun. odpadu), 
ktoré sú ako dotácia nevyhnutné pri samotnej prevádzke 
separovaného zberu. Tieto sú v súčasnej dobe u niekto-

rých druhotných surovín (papier, sklo a plasty) krátené 
koeficientom z dôvodu nedostatočných príjmov do RF 
od výrobcov obalov. Obligatórne príspevky zo strany RF 
však nepostačujú na pokrytie očakávanej straty (defi-
citu tržieb).
„V rámci Košického kraja RF za 7 rokov svojho pôso-
benia doteraz schválil projekty za 11,78 mil. € (takmer 
355 mil. Sk), keď vyhovel 1 202 žiadostiam podnika-
teľov a obcí o fin. prostriedky. Z toho za vyseparovaný 
komunál. odpad dostali mestá a obce 972 tis. € (cca 

30 mil. Sk). RF vyhovel aj 39 žiadostiam 18 podnika-
teľov o podporu zberu a recyklácie odpadov - pridelil 
im 7,53 mil. € (takmer 227 mil. Sk), ako aj 17 žiados-
tiam 12 obcí o dotácie vo výške 2,44 mil. € (73,65 mil. 
Sk),“ informoval na tlačovke riaditeľ Recyklač. fondu 
Ing. Ján Líška. Na margo kritickej situácie uviedol: „RF 
podporí aktivity miest a obcí aj v r. 2009. Problém je 
však potrebné riešiť komplexne a hľadať naň systé-
mové riešenie. Mestá a obce by bolo potrebné ročne 
podporiť tak, aby mali vytvorené dostatočné fin. pod-
mienky a systém nebol pre ne stratový, zároveň aby 
občania neplatili za separovanie odpadu, resp. platili 
iba raz v rámci recyklač. poplatku pri kúpe tovaru.“ Na 
záver dodal, že RF a Združenie miest a obcí Slovenska 
už o tejto problematike osobitne rokovali s ministrom 
život. prostredia.
„Veríme, že sa situácia čiastočne upraví a že Recyk-
lač. fond, prípadne vláda pripraví isté opatrenia, aby 
podporila separovaný zber. Budeme rokovať s odbe-
rateľmi, aby zabezpečovali spracovanie druhotných 
surovín,“ uviedol predseda združenia SEZO - Spiš 
Ing. Michal Kotrady. Ubezpečil tiež, že separovaný 
zber bude u nás určite pokračovať naďalej. 
Jedným zo stimulov pre urýchlené riešenie súčasnej 
situácie je i legislatíva, podľa ktorej mestá a obce 
od r. 2010 budú povinné zabezpečiť separovanie 
všetkých komodít komunálneho odpadu.
Spomínanej tlačovej konferencii 27. 1. predchádzala 
exkurzia do markušovskej firmy Konzeko, s. r. o., ktorá 
úspešne využíva i vďaka podpore Recyklač. fondu tech-
nológiu na zhodnocovanie odpadových olejov. Novinári 
mali možnosť nahliadnuť aj do zberného dvora SEZO - 
Spiš v SNV, ktorý sa nachádza v areáli firmy Brantner 
Nova, s. r. o. (foto). LucK, foto: autorka

AKO SME SEPAROVALI...

Z TLAČOVEJ BESEDY RECYKLAČNÉHO FONDU

V tomto článku chceme občanov informovať o množstvách vyseparovaných druhotných surovín 
na území nášho mesta počas minulého roku.

V závere januára na pôde nášho mesta usporiadal Recyklačný fond za prítomnosti novinárov a odborníkov tlačovú besedu o aktuálnej situácii 
v odpadovom hospodárstve na Slovensku, s ohľadom i na región Spiš.
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MESTO 
NA ĎALŠÍCH 
TROCH 
VÝSTAVÁCH

V dňoch 22. - 25. januára 2009 sa konal v našom hlav-
nom meste 15. medzinár. veľtrh cestovného ruchu ITF 
SLOVAKIATOUR Bratislava so súčasne bežiacimi 
5 špecializovanými výstavami. Tento rok sa v Incheba 
Expo predstavilo 889 vystavovateľov a navštívilo ju vyše 
65 000 návštevníkov. Mesto SNV spolu s Mikroregiónom 
Slovenský raj sme prezentovali v stánku Košického samo-
správneho kraja (KSK). Výstavu navštívil i prezident SR 
Ivan Gašparovič (na snímke). Návštevnosť stánku môžeme 
zhodnotiť ako najvyššiu za posledné roky. Záujem bol 
najmä o turistiku v Slovenskom raji, pamiatky Gotickej 
cesty a večerné programy počas turistickej sezóny.
Koncom januára (28. - 30. 1. 2009) nasledovala regi-
onálna výstava cestovného ruchu s názvom KOŠICE 
TOUR. Mesto, zastúpené p. primátorom PhDr. Jánom 
Volným, spolu so zastúpením partnerského mesta Kisuj-
szállás a regiónu Szolnok sa prezentovalo opäť v stánku 
KSK. Náš stánok navštívili slovenskí, ale aj maďarskí turisti 
z pohraničných oblastí so záujmom o turistiku a pamiatky 
Gotickej cesty.
Prezentácia mesta a regiónu pokračovala 5. - 8. 2. 2009 
na 18. ročníku stredoeurópskeho veľtrhu cestovného 
ruchu HOLIDAY WORLD Praha, ktorý sa konal na Vý-
stavišti v Holešoviciach za účasti 868 vystavovateľov. Na 
výstavu zavítalo vyše 30 000 návštevníkov. Spišskú Novú 
Ves tu zastupoval p. viceprimátor PhDr. Miroslav Semeš 
a p. poslanec RSDr. Juraj Beňa. Mesto sme propagovali 
v stánku SACR - Slovakia s vlastným pultom. Záujem náv-
števníkov bol nižší ako minulý rok, týkal sa už tradične tu-
ristiky v národnom parku a pamiatok.
Na prelome mesiacov február a marec budeme mesto 
propagovať na výstave Utazás v Budapešti. Čaká nás tiež 
účasť na Krakovskom turistickom salóne a poľskej výstave 
Lato Varšava. 

 Ing. Zuzana Kóšová, TIC Spišská Nová Ves

Mesto Spišská Nová Ves sa v spolupráci 
s Turistickým informačným centrom (TIC) 
v mesiacoch január a február zúčastnilo 
troch výstav cestovného ruchu.

Opatrovateľská služba v zmysle § 15 zákona 
č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení ne-
skorších predpisov na území mesta Spišská Nová 
Ves bola v r. 2008 vykonávaná najmä prostredníc-
tvom Úseku opatrovateľskej služby Domova dô-
chodcov. Dňom 1. 1. 2008 sme prevzali taktiež 
opatrovateľky a klientov, ktorí o to požiadali, zo 
Spišskej katolíckej charity. Do opatrovateľských 
služieb mesta prešlo 54 klientov a 19 opatrovate-
liek. Týmto činom sme naplnili zákon, ktorý nám 
určuje povinnosť tejto služby a zjednotili sme opat-
rovateľskú službu.
Opatrovateľská služba je vykonávaná v Dome 
s opatrovateľskou službou (DOS) na Levočskej 
16 a v teréne, t. j. v domácnostiach klientov. Túto 
službu zabezpečovalo 42 opatrovateliek. Na Le-
vočskej 16 je to 9 opatrovateliek, ktoré opatrovali 
k 31. 12. 2008 celkom 69 klientov. V teréne zabez-
pečujeme službu 33 opatrovateľkami pre 76 klien-

tov. Pre 7 klientov je zabezpečovaná celodenná 
starostlivosť.
Za r. 2008 na úseku opatrovateľskej služby bolo 
vykonaných 73 722 hodín služby a vybavených 
43 nových žiadostí o poskytovanie služby, 23 žia-
dostí o zmenu v poskytovaní služby a 19 žiadostí 
o ukončenie poskytovania opatrovateľskej služby.
Výdavky na opatrovateľskú službu za rok predsta-
vovali 8 329 000,- Sk (276 472 €), ktoré okrem 
bežných prevádzkových výdavkov boli použité aj 
na nákup účelového vozidla na rozvoz stravy. Prí-
jem od opatrovaných za službu bol 1 628 000,- Sk 
(54 040 €).
Na úseku opatrovateľskej služby sme doposiaľ do-
kázali poskytnúť opatrovateľskú službu všetkým žia-
dateľom, ktorí o ňu požiadali a po splnení nových 
zákonných podmienok ju vieme poskytovať aj v na-
sledujúcom období k spokojnosti našich klientov.

Ing. Ľubomír Pastiran, Odd. soc. vecí, MsÚ

OPATROVATEĽSKÁ SLUŽBA 
ZA ROK 2008

Do matriky bolo zapísaných celkovo 82 dievčenských 
a 70 chlapčenských rôznych mien. I to dokazuje, že 
rodičia venujú výberu mien svojich ratolestí čoraz väč-
šiu pozornosť a snažia sa byť pri tom originálni. 
Medzi tie najzaujímavejšie možno zaradiť nasledu-
júce: Trinidat, Ataliena, Eliana, Angelina, ale i cudzo-
krajné ako Jasmína, Maxima a z chlapčenských Noel, 
Brayan, Jasin, Rafael, Tobiás či Kadir. Na Kevina, Re-
ného alebo Nikolasa si už v našom meste pomaly zvy-
káme, veď aj v minulom roku pribudli z každého po 
troch. Pribudli i 2 Jergušovia a 1 Bruno. Ubúda však 
kedysi veľmi obľúbený Patrik, v r. 2008 nám pribudol 
len 1. U dievčat sme si už tiež zvykli na Laury a Sa-

bíny, no v r. 2008 pribudli napríklad aj tradičné mená: 
3 Márie, 2 Zuzany, 4 Miroslavy, 5 Katarín, ale i po 
jednej Štefánii, Hane a Janke. U chlapcov prekvapilo 
5 Jánov, 9 Tomášov, 5 Matejov a 7 Martinov.
A tu sú mená, ktoré sa na rodných listoch vlani v na-
šom meste objavili najčastejšie:
17 x Viktória; 13 x Jakub; 12 x Samuel; 10 x Filip; 
9 x Tomáš; 8 x Ema; 7 x Nina, Alexandra, Barbora, 
Sofia, Adam, Dávid, Martin; 6 x Šimon, Alex; 5 x Ka-
tarína, Laura, Natália, Tímea, Vanesa, Daniel, Ján, 
Matej, Lukáš; 4 x Michaela, Miroslava, Adrián, Ma-
túš, Peter.

Mária Findurová

AKÉ MENÁ DOSTALI NOVORODENCI 
V UPLYNULOM ROKU?
V roku 2008 v meste Spišská Nová Ves pribudlo 379 novorodencov - občanov mesta. Do rod-
ných listov im rodičia zapisovali rôzne mená, od typických slovenských až po veľmi zvláštne 
a cudzokrajné. 

Dôležitá je aj hydrická, pôdoochranná, či relaxačná 
funkcia. Samozrejme, významné je aj využitie drevnej 
hmoty, zber lesných plodín a lov niektorých druhov 
zverín. A práve lesná zver v zimnom období potrebuje 
ochranu a starostlivosť, ktorej sa dostáva vo zvýše-
nej miere v Lesoch mesta Spišská Nová Ves. Svedčí 

o tom aj ochranárske podujatie 4. februára 2009, 
ktoré zorganizoval Ekologický KRÚŽOK pri ZŠ na 
Komenského ul. v spolupráci so Správou Lesov 
mesta Spiš. N. Ves. Sprostredkoval ju hlavný inži-
nier p. Stanislav Tkáč. Podujatia sa zúčastnili aj žiaci 
VII. C triedy pod vedením p. učiteľky Renáty Drač-
kovej.
Na prikrmovanie si žiaci nachystali suchý chlebík, pe-
čivo a jabĺčka, pracovníčky školskej jedálne nachys-
tali listy hlubovín a šupy zo zeleniny a zemiakov. Pri 
krmelci pri chate Lanovka pán Ing. Ján Kořík podal 
účastníkom odborný výklad o význame a funkcii lesa. 
Zdôraznil najmä ochranu lesa a pomoc lesnej zveri 
v zimnom období (prikrmujú ju objemovým krmivom - 
senom a jadrovým krmivom - kukuricou).
Za organizáciu ekolog. podujatia, odborný výklad 
a bezpečnú jazdu vyjadrujeme úprimné poďakova-
nie pracovníkom Lesov mesta SNV. Želáme im pevné 
zdravie a veľa tvorivých síl, aby naše lesy mohli naďa-
lej chrániť a zveľaďovať. PaedDr. Anna Grecová

EKOLOGICKÉ PODUJATIE 
- PRIKRMOVANIE LESNEJ ZVERI
Les patrí k najdôležitejším ekosystémom v životnom prostredí. Má mnohoraké funkcie. Naj-
dôležitejšia je však produkcia kyslíka, ktorá je nevyhnutná pre všetky živé organizmy, vrátane 
človeka. 

Pri krmelci v blízkosti chaty Lanovka 
s p. Ing. Jánom Koříkom

PRIAMY PRENOS 
OMŠE NA STV
Pri príležitosti 70. výročia bombardovania 
mesta hortyovskými letcami sa uskutoční 
v kostole Nanebovzatia Panny Márie dňa 
22. 3. 2009 o 10.00 hod. slávnostná omša. 
V prípade, že sa omše nemôžete zúčastniť, mô-
žete ju sledovať v priamom prenose na STV.
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INFORMÁCIA O ČASE A MIESTE KONANIA VOLIEB 
Mesto Spišská Nová Ves podľa § 14 zákona č. 46/1999 Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niekto-
rých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že:
1. Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná v sobotu 21. marca 2009 od 7.00 do 22.00 hodiny.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov oprávnených voličov, bude sa druhé kolo voľby konať v so-
botu 4. apríla 2009 od 7.00 do 22.00 hodiny.
2. Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky v okrskoch sú určené miestnosti v Spišskej Novej Vsi pre voličov oprávnených voliť prezidenta 
Slovenskej republiky bývajúcich v Spišskej Novej Vsi takto:

okrsok
č.

volebná miestnosť,
SNV, ulica

voliči oprávnení voliť prezidenta Slovenskej 
republiky bývajúci v Spišskej Novej Vsi, na ulici

1. ZŠ Lipová
Lipová 13

Brezová 15, 16, 17, Brezová 32, Gaštanová, Kamenný 
obrázok, Topoľová, Vyšný Hámor

2. ZŠ Lipová
Lipová 13

Brezová 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
31, Brezová 37, 38, Lipová

3. Gymnázium
Javorová 16

Brezová 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
Dubová

4. Gymnázium
Javorová 16

Agátová, Javorová

5. Hotelová akadémia
Radničné námestie 1 

Brusník, Drevárska, Fraňa Kráľa, Hájik, Mlynská,
Radničné námestie, Zimná

6. ZŠ Ing. O. Kožucha
Ing. Kožucha 7

Čsl. armády, Ing. O. Kožucha, J. Hanulu, Podskala, 
Rázusova, Škultétyho, Tepličská cesta

7. ZŠ Ing. O. Kožucha
Ing. Kožucha 7

Banícka, I. Krasku, Konrádova, Pod Tepličkou, 
Rybárska, Sadová, Zábojského, Zvonárska

8. ZŠ Levočská
Levočská 11

J. C. Hronského, Jesenského, Kollárova (rodinné domy),
Mišíkova, Mudroňova, Puškinova, Slovenská (rodinné 
domy 1 - 57), Slovenská (bloky 2 - 42), Svätoplukova, 
Tolstého, Železničná

9. ZŠ Levočská
Levočská 11

Koceľova, Kollárova - bloky 1 - 12, Letná, Markušovská
cesta, Rastislavova, Štefánikovo námestie

10. SPŠ strojnícka
Hviezdoslavova 6

Gorazdova, Hviezdoslavova 1 - 15,
Levočská (rodinné domy), Slovenská (bloky 44 - 56)

11. SPŠ strojnícka
Hviezdoslavova 6

Astrová, Bernolákova, Česká, Filinského cesta, 
Harichovský chodník, J. Hollého, J. I. Bajzu, 
Jána Jánskeho, Kmeťova, Kuzmányho, Ľaliová, 
Levočská - bloky 4 - 22, Moravská, Narcisová, 
Nezábudková, Púpavová, Radlinského, Školská

12. Spojená škola 
Stojan 1

A. Mickiewicza, E. M. Šoltésovej, J. Bottu, Kalinčiaka,
Malá, Stojan, Za Hornádom

13. Spojená škola 
Stojan 1

Borodáčova, Borovského, Elektrárenská, F. Hečku,
F. Urbánka, I. Stodolu, Kukučínova, M. Gorkého, 
Obrancov mieru, Palárikova, R. Jašíka, S. Tomášika, 
Tajovského, Tehelná 1 - 26

14. Spojená škola 
Stojan 1

Lesná, Potočná, Tehelná 27

15. ZŠ Nad Medzou
Nad Medzou 1

Hurbanova, J. Čajaka, J. Fándlyho, J. Kostru,
J. Wolkera (rodinné domy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12), 
Letecká, Medza, Nábrežie Hornádu, Nad Medzou,
S. Chalupku, Slobody, Stará cesta, Šestnástka, 
T. Vansovej, V. Nezvala, Za Šestnástkou, Záborského

okrsok
č.

volebná miestnosť,
SNV, ulica

voliči oprávnení voliť prezidenta Slovenskej 
republiky bývajúci v Spišskej Novej Vsi, na ulici

16. ZŠ Nad Medzou
Nad Medzou 1

B. Němcovej, Duklianska (mesto), 
Hviezdoslavova 16 - 51, Chrapčiakova, 
Ing. Rojkoviča, Ing. Straku, J. Fabiniho, 
Krížová, Námestie SNP, Odborárov, Orlia, 
Pri Vyšnej Hati, Sládkovičova, Starosaská, Vajanského

17. ZŠ Komenského
Komenského 2

J. Wolkera 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
J. Wolkera 14, 16, 18, 20, 22, 24

18. ZŠ Komenského
Komenského 2

J. Matušku, Štúrovo nábrežie 15, 16, 17, 18, 19, 20,
Trieda 1. mája 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

19. ZŠ Komenského
Komenského 2

Komenského, Štúrovo nábrežie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

20. ZŠ Z. Nejedlého 
Z. Nejedlého 2

J. Wolkera 26, 28, 30, 32, 34 a 41,
P. Jilemnického 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

21. ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

P. Jilemnického 4, 6, 21, Trieda 1. mája 2, 4, 6, 8, 10, 
12, Trieda 1. mája 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

22. ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

Bezručova, J. Wolkera 33, 35, 37, 39, 
Trieda 1. mája 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 
Z. Nejedlého

23. ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

Krčméryho, Trieda 1. mája 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 
Trieda 1. mája 53, 55, 57, 59, 61, 63

24. ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

J. Wolkera 25, 27, 29, 31,
Štúrovo nábrežie 9, 10, 11, 12, 13, 14

25. ZŠ Hutnícka
Hutnícka 16 

Hutnícka

26. ZŠ Hutnícka
Hutnícka 16

Duklianska 50, 52, 54, 56, 58, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 
75, Hrnčiarska, Kováčska, Zámočnícka

27. ZŠ Hutnícka
Hutnícka 16

Kamenárska, Stolárska, Strojnícka

28. ZŠ Hutnícka
Hutnícka 16

Kolárska, Tkáčska

29. Penzión NEMO
Pohronská 2

Čergovská, Detvianska, Dunajská, Gemerská, 
Inovecká, Karpatská, Kysucká, Laborecká, 
Liptovská, Magurská, Muráňska, Nitrianska, 
Oravská, Pieninská, Podunajská, 
Turčianska, Zemplínska

30. Požiarna zbrojnica
Hnilecká cesta 13
 

miestna časť Novoveská Huta - Bronzová, 
Dúhová, Hnilecká cesta, Horská, Jasná, 
Kvetná, Lúčna, Medená, Novoveská cesta, 
Poľná, Rudná, Rybničná, Sadrovcová, Slnečná, 
Snežná, Stražanská, Tichá, Záhradná, Železná

Občania, ktorým bol zrušený trvalý pobyt podľa 
§ 7 ods. 1 písm. d) až g) Zákona č. 253/1998 Z. z. 
o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky 
a registri obyvateľov Slovenskej republiky, a majú 
právo voliť (občania, ktorí v deň volieb dovŕšili 
18 roku veku a majú trvalý pobyt v Spišskej Novej 
Vsi), sú podľa evidencie obyvateľov zapísaní v zo-
zname voličov vo volebnom okrsku č. 14. 
Volebná miestnosť pre tento okrsok sa nachádza 
v budove Spojenej školy (Obchodná akadémia) na 
ulici Stojan 1 v Spišskej Novej Vsi.
Občania s trvalým pobytom v Spišskej Novej Vsi, 
ktorí majú právo voliť, sú do zoznamu voličov pre 
jednotlivé okrsky zapísaní podľa miesta (ulice) sku-
točného trvalého bydliska.
V prípade, že po doručení oznámenia o zapísaní 

v zozname voličov vo volebnom okrsku sa občan 
oprávnený voliť presťahuje, je automaticky zapísaný 
do zoznamu voličov podľa nového miesta (ulice) 
trvalého pobytu. Nové oznámenie o zapísaní do 
zoznamu voličov sa už nedoručuje. 
Táto skutočnosť sa vzťahuje aj na prípady, keď ob-
čan túto zmenu z akýchkoľvek dôvodov nemá uve-
denú v preukaze o totožnosti. Tiež na prípady, keď 
trvalý pobyt bol zmenený pred doručovaním ozná-
menia o zapísaní do zoznamu voličov, avšak táto 
zmena nie je uvedená v preukaze totožnosti.
Informácie o zapísaní do zoznamu voličov vo voleb-
ných okrskoch v meste Spišská Nová Ves získa 
oprávnený volič na Mestskom úrade v Spišskej No-
vej Vsi, Štefánikovo námestie 1 (prízemie, č. dv. 114 
a Evidencia obyvateľov, č. dv. 118) . 

DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE K VOĽBÁM Pochybnosti. 
Úžas.
30. 3. - 6. 4. 2009

Spišská Nová Ves, Trangousov dom 
(bývala SPŠ banícka), 18.00 hod.

Evanjelický cirkevný zbor Vás srdečne pozýva na osem 
prenosov podujatia ProChrist - celoeurópskej evanjeli-
zácie, vysielaného z nemeckého Chemnitzu pod vede-
ním ev. farára Ulricha Parzanyho.
Na podujatiach ProChrist nejde o nový náboženský 
štýl, špeciálnu cirkev či nové myšlienky. Ide o biblic-
kého Boha, ktorý prichádza ku každému, kto mu otvorí 
dvere.

Viac informácií o tomto podujatí nájdete 
na www.prochrist.sk a www.ecavsnv.sk.
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ZELEŇ V MESTE
Máte nápad, ktorý pomôže životnému prostre-
diu vo Vašom okolí? Chcete upraviť park alebo 
iné verejné priestranstvo, postarať sa o ekologicky 
cennú lokalitu, vyčistiť divokú skládku alebo vodný 
tok, upraviť a vyznačiť náučný chodník alebo trasu 
pre nemotorovú dopravu, zveľadiť školskú záhradu, 
zriadiť učebňu v prírode alebo jednoducho oživiť 
zeleňou miesto, ktoré máte radi? 
Poznáte „Zelené cesty“? Sú to trasy alebo ko-
munikácie, ktoré slúžia obyvateľom na rekreáciu 
a šport, pre každodenné dochádzanie do práce 
či do školy a pod. Motivujú k rekreačnému po-
hybu (chôdza, beh, bicyklovanie, korčuľovanie...) 
a riešia konflikt medzi motorovou a nemotoro-
vou dopravou pri dochádzaní do práce, školy, 
na nákupy, na ihrisko, do prírody a pod. Zelené 
cesty majú dlhoročnú tradíciu a stali sa bežnou 
súčasťou infraštruktúry v mestách a na vidieku 
v mnohých štátoch na celom svete. Nezanedba-
teľnou formou využitia mnohých zelených ciest 
je aj turizmus, sú totiž dobrým prostriedkom pre 
propagáciu regiónu, pre prilákanie a udržanie náv-
števníkov a poskytnutie služieb pre nich (napríklad 

náučné a interpretačné chodníky, spájanie atrak-
tivít obce/mesta do ucelenej trasy, poskytovanie 
sprievodcovstva, požičiavanie bicyklov a pod.).
Máte iné podobné nápady? Ste ochotný ich re-
alizovať pomocou dobrovoľnej práce Vás, Vašich 
priateľov, susedov a známych? Ak áno, sme pri-
pravení s Vami na ich realizáciu. Podobne chceme 
prispievať aj k zlepšeniu životného prostredia, 
k starostlivosti, zveľaďovaniu zelene a k zvýšeniu 
estetickej, funkčnej a zdravotnej hodnoty nášho 
mesta. Musíme aj tu klásť dôraz na aktívnu účasť 
verejnosti na každej fáze projektu: na plánovaní 
a príprave projektu, na samotnej realizácii a tiež 
na následnej starostlivosti o vysadenú zeleň a zve-
ľadené plochy. Inými slovami - ľudia nielen fyzicky 
pomôžu pri úprave priestranstva, ale aj (a najmä) si 
sami vymyslia, čo tam chcú mať, aké funkcie bude 
priestranstvo napĺňať, ako bude vyzerať a pod.
Zmyslom je podporiť vytváranie hodnotných území 
v meste, ktoré slúžia širokej verejnosti a školám, 
slúžia spoločenským cieľom a podporujú koncept 
ochrany prírody. Dôležitým aspektom je, že sa pod-
poria aktivity, ktoré si vymysleli a chcú ich realizo-

vať obyvatelia danej lokality, teda nie miestne úrady 
a verejná správa, aj keď ich účasť je samozrejme 
viac ako žiaduca, ale v danom prípade budú vy-
stupovať ako koordinátor. V prípade záujmu nás 
kontaktujte na t. č. 053/415 22 28, e-mail: 
j_olejnik@mestosnv.sk.
(Spracované pomocou nadácie Ekopolis.)

PaedDr. Ján Olejník

vedúci OKS, MsÚ

V mene našich detských pacientov a kolektívu Det-
ského oddelenia NsP SNV, a. s., vyslovujeme i touto 
cestou úprimné poďakovanie Občianskemu zdru-
ženiu HOLUBICA SVETLA, jeho predsedníčke 
Mgr. Jane Granecovej za finančnú podporu 
v sume 50 000 Sk, ktorú venovali na prístrojové 
vybavenie detského oddelenia našej nemocnice. Mo-
derné prístrojové vybavenie zvýši kontrolu starostli-
vosti o našich detských pacientov, ich pohodu a spo-
kojnosť rodičov. Vysoko si ceníme toto rozhodnutie 
pomôcť deťom nášho mesta a blízkeho okolia. 
S úctou a vďakou 

kolektív Detského oddelenia NsP Sp. Nová Ves, a. s.

Nadobudnutím účinnosti Zákona č. 448/2008 
Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení 
Zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podni-
kaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpi-
sov dochádza k zmenám posudzovania odkázanosti 
občana na poskytovanie sociálnych služieb.
Podľa § 92 odst. 2 citovaného zákona žiadosť o po-
súdenie odkázanosti na opatrovateľskú službu, na 

prepravnú službu, na sociálnu službu v zariadení 
pre seniorov - Domov dôchodcov, v zariadení opat-
rovateľskej služby a v dennom stacionári sa podáva 
na mestskom úrade, prípadne na príslušnej obci, 
kde má občan trvalé bydlisko.
Žiadosť je možné si vyzdvihnúť na Oddelení soc. 
vecí Mestského úradu, Štefánikovo námestie 
č. 1, Spišská Nová Ves, prípadne v Domove dô-

chodcov, Brezová ulica č. 32 v Spišskej No-
vej Vsi.  
Bližšie informácie poskytnú zamestnanci Mest-
ského úradu v Spišskej Novej Vsi a zamestnanci 
Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi na tel. 
č.: MsÚ - 053/4152 113, 4152 114, 4152 130, 
Domov dôchodcov - 053/417 72 11.

Odd. soc. vecí, MsÚ

ZMENY V PODÁVANÍ ŽIADOSTÍ 
O POSKYTOVANIE SOCIÁLNYCH SLUŽIEB

80 ROKOV ORGANIZOVANÉHO CHOVATEĽSTVA 
POŠTOVÝCH HOLUBOV V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

História chovateľstva v našom meste, ale aj na celom Spiši, je veľmi bohatá. Chov 
poštových holubov v neorganizovanej forme spadá do obdobia pred 1. svetovou 
vojnou, ešte počas existencie Rakúsko-Uhorskej monarchie. Poštové holuby 
vtedy chovali zámožnejšie nemecké rodiny. Historický zlom nastal po vzniku Čes-
koslovenskej republiky, kedy sa už v roku 1924 objavujú v našom meste a jeho 
blízkom okolí prvé náznaky organizovaného chovateľstva. Výrazný impulz tomu 
dalo založenie vojenského cvičného holubníka pri miestnej posádke. Čulé styky 
medzi vojenským holubníkom a priaznivcami chovu poštových holubov v meste 
mali za dôsledok, že začiatkom roka 1928 došlo k založeniu Spolku cho-
vateľov poštových holubov. Samotnému založeniu ešte predchádzal 
súhlas Ústredia spolkov v Prahe, a tak Župný úrad v Liptovskom 
svätom Mikuláši pod číslom 3016/1928, dňa 
4. februára 1928 náš spolok zaregis-
troval. Na listinu zakladateľov 
a prvých funkcionárov sa dostali 
Ján Fekete, Štefan Tomečko, 
Štefan Javorský, Ladislav Valko, Ľudovít Jochman, 
Jozef Vojkovský, štrtm. Viktor Hruška, kpt. Václav Fiala, slob. Fran-
tišek Kubičiar a Konštantín Korba. 
V 30-tych rokoch vplyvom svetových udalostí začala činnosť spolku 
stagnovať a počas 2. svetovej vojny sa prakticky zastavila. Obnovila sa 
až po 2. svetovej vojne a po roku 1949 došlo aj k zmene organizačnej 
štruktúry. Namiesto spolkov vznikli základne organizácie chovateľov poštových 
holubov a boli začlenené do brannej organizácie Zväzarm. 
V súčasnom období má Základná organizácia chovateľov poštových holu-
bov v Spišskej Novej Vsi 22 agilných členov, ktorí svoje chovy držia na vyso-

kej odbornej úrovni a každoročne sa zúčastňujú organizovaných pretekov oblasti 
a Slovenska. Kým v začiatkoch chovateľstva prekonávali holuby vzdialenosti 
60 až 100 km vzdušnou čiarou, dnes prekonávajú vyšľachtené holuby vzdialenosť 
cez 1 000 km. Holuby z východoslovenského regiónu lietajú na tratiach Chomu-

tov, Aš, Eisenach, Hanover, Hamburg, Wiesmar. Závody 500 až 
1 000 km dlhé zvládajú za 7 - 10 hodín, pričom v priaznivých 

podmienkach dosahujú rýchlosť až 96 km/hod. Poštové 
holuby z nášho mesta boli vypustené aj pri slávnost-
nom otvorení Olympijských hier v Aténach, čo bola 

vzdialenosť 1 250 km vzdušnou čiarou. Aby mohol poštový 
holub podávať vynikajúce výkony a stal sa dobrým závodníkom, 
musí mať genetické predpoklady a musí byť od útlej mladosti 
trénovaný, kde sa ukazujú zase schopnosti samotného cho-
vateľa. Tak ako športovci, tak aj holuby musia mať svoju tré-
ningovú záťaž, primeranú výživu a musí byť náležite postarané 
aj o ich zdravotný stav. 
Dnešné chovy majú prísny denný režim - trénujú ráno a večer, 

počas dňa sedia vo svojich upravených komorových holubní-
koch, kde sa musí dodržiavať vysoký stupeň čistoty. Samozrej-

mosťou je veterinárny dozor, do ktorého patria pravidelné kontroly 
a očkovania proti paramyxoviróze, vtáčím kiahňam a salmonelóze. Poš-

tový holub je ušľachtilý vták, veľmi bystrý a múdry s vyvinutým orientačným 
zmyslom, ktorý mu umožňuje vrátiť sa domov z veľkých vzdialeností. Aj 

keď vieme, že holub pri tom využíva zemský magnetizmus, presný me-
chanizmus orientácie nie je ešte úplne jasný. Úspechy v chove a zá-
vodnej činnosti pri poštových holuboch sú závislé na tandeme holub 

- chovateľ a na miere ich vzájomnej symbiózy. Umenie motivovať holuba 
k vynikajúcim závodným výkonom je neľahká úloha a tak, ako aj v iných oblastiach, 
na dosiahnutie úspechu niekedy nestačí ani celý život chovateľa. 

Vlastimír Pomajdík, zakladajúci člen ZO-CHPH

Začiatkom tohto roku si členovia Základnej organizácie chovateľov 
poštových holubov v Spišskej Novej Vsi na výročnej schôdzi pripo-
menuli 80. výročie svojej existencie.
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Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska 
Spišská Nová Ves

10. 3. 2009, utorok
Výročná členská schôdza o 14.00 hod. 

v zasadačke Administratívnej budovy na Štefánikovom námestí č. 5
Program: 1. Otvorenie, kontrola uznesení • 2. Správy o činnosti hospo-

dárení revíznej komisie • 3. Program na nasledujúce obdobie, rozpočet na 
rok 2009 • 4. Voľba výboru •  5. Diskusia • 6. Uznesenie z VČS, záver

17. 3. 2009, utorok
Turistická vychádzka: Pod Tepličkou - Podzámčiska 

Odchod účastníkov autobusom SAD smer Teplička o 9.00 hod.

31. 3. 2009, utorok
Beseda v Spišskej knižnici o 14.00 hod. 

pri príležitosti 160. výročia narodenia P. O. Hviezdoslava.

 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 

10. 3. 2009
Imunita, pohyb, ako zvládnuť stres

31. 3. 2009
Optimálna hmotnosť, cvičenie

KLUB MLADÝCH 22KLUB MLADÝCH 22
5. 3. 2009

Zmena stravovacích návykov 
mi zachránila život 

- výpoveď bývalého kulturistu
19. 3. 2009

Naozaj sen - každodenný blázinec
KDE: Školská 22, Spišská Nová Ves 

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

V piatok 20. 3. 2009 o 12.40 hod. Slnko vstupuje do znamenia Baran, nastane jarná rovnodennosť 
a začne sa astronomická jar.
Starí Slovania s jarnou rovnodennosťou spájali oslavy Vesny a Perúna. Perún svojím bleskom, ktorým 
sa začínala jar, prebúdzal Vesnu a tá ako bohyňa Jari prebúdza prírodu a spolu s Perúnovým dažďom 
dáva svetu nový život. Astronómom blížiacu jar na oblohe signalizujú jarné súhvezdia Lev, Panna, Váhy, 
ktoré sa začínajú objavovať po 19-tej hodine na východnom obzore. 

Planéty:
Merkúr je nepozorovateľný.
Venuša je v 1. polovici marca na nočnej oblohe neprehliadnuteľná. Pozorovať 
ju môžeme aj ráno ako zornicu. V 2. polovici marca sa nám pomaly z nočnej 
oblohy začne vytrácať. Koncom mesiaca bude nepozorovateľná. 

Dátum Východ Západ
3. 3. 2009 6.55 hod. 21.00 hod.

18. 3. 2009 5.40 hod. 19.50 hod. 
28. 3. 2009 4.52 hod. 18.30 hod.

Mars je nepozorovateľný. 
Jupiter sa v marci dostáva po januárovej konjunkcii so Slnkom na jarnú oblohu. 11. 3. 2009 
o 5.00 hod. dôjde ku konjunkcii Saturna s Mesiacom. 
Východ Jupitera:  3. 3. 2009  o 5.29 hod., 23. 3. 2009  o 4.20 hod.
Saturn - v marci nastávajú najlepšie pozorovacie podmienky pre planétu Saturn.
Pozorovať ho môžeme celú noc v súhvezdí Leva.  Pozn.: Všetky časové údaje sú SEČ.

POZOR!!! 
V NEDEĽU 29. 3. 2009 ZAČÍNA PLATIŤ STREDOEURÓPSKY LETNÝ ČAS (SELČ).
V tento deň si o 2.00 hod. SEČ posunieme ručičky na hodinkách na 3.00 hod. 

František Sejut, MO SZAA 

POZORUJTE S NAMI

Prinášam lásku, horúcu, detskú
by kvapky krvi zmyl som z vašich čiel,

padli ste svorne, otčine na česť, 
duch váš do ríše mieru odišiel.

(Hadri Drevenický: Našim mŕtvym)

 MINISTERSTVO OBRANY SR • MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
DOM MATICE SLOVENSKEJ SPIŠSKÁ NOVÁ VES

vás srdečne pozývajú na

PIETNU SPOMIENKOVÚ SLÁVNOSŤ 
pri príležitosti 70. výročia tragických udalostí 

v našom meste z marca 1939 - bombardovania 
mesta hortyovskými letcami - Malá vojna,

ktorá sa uskutoční 22. marca 2009 o 11.00 hod. 
na miestnom cintoríne pri Martýriu.

Upozorňujeme, že o 10.00 hod. sa bude konať v Rímskokatolíckom 
farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie omša na pamiatku obetí 
Malej vojny, ktorá bude zároveň vysielaná v priamom prenose na STV. 
Tešíme sa na vašu osobnú účasť.

Program: 
1.  Akt položenia 

vencov a kytíc 
k pamätníku

2.  Hymna SR
3.  Slávnostná báseň
4.  Privítanie hostí 

a účastníkov 
primátorom mesta

5.  Slávnostné príhovory
6.  Chorus Iglovia 

- národné piesne
7.  Kto za pravdu horí 

- hymnická pieseň

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy 
Fabiniho 1, Spišská Nová Ves

pozýva rodičov a všetkých, ktorí chcú 
v spoločnosti príjemnej hudby a tanca

privítať jar, na

JARNÝ KONCERT
a 

VÝSTAVU ZUŠ,
ktoré sa uskutočnia

24. 3. 2009 
o 16.30 hod.

v koncertnej sále ZUŠ.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

HĽADÁME: 
ambicióznych obchodníkov s nehnuteľnosťami

PONÚKAME:
- veľmi dobre ohodnotenie

- zázemie a podporu silnej a úspešnej značky

Využite služby najväčšej medzinárodnej realitnej
siete RE/MAX už aj vo vašom regióne

Zimná ul. 50, 052 01 Sp. Nová Ves  0903 401 622
benard100@remax-slovakia.sk

www.remax-slovakia.sk/benard100
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KULTÚRA

GALÉRIA 
UMELCOV 

SPIŠA 
ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

pozýva širokú kultúrnu verejnosť 
na prehliadky výstav v mesiaci marec 2009

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

VÝSTAVY: 
ĽUBO REPASKÝ - GENEZIS 
(maľba, kresba, grafika) 
- výstava obrazov výtvarníka, rodáka z Le-
voče, ktorého obsahom diela nie je nič viac 
a nič menej ako život so svojou skutočnos-
ťou, všetka jeho radosť a strádanie, neresť 
a slasť. do 31. 3. 2009

RÓBERT ONDO - Fotografie a obrazy 
z cesty okolo Annapurny v Himalájach 
v Nepále 2008 do 31. 3. 2009
 
MIMOVÝSTAVNÁ ČINNOSŤ: 
• Vyhodnotenie výtvarnej, literárnej a vedo-

mostnej súťaže „Mierové posolstvo voj-
ny“ 20. 3. 2009 o 11.00 hod. Slávnostné 
ocenenie študentov a vernisáž výstavy 
výtvarných prác.

•  Tvorivé dielne ABSTRAKCIA.
• „Ex libris“ - tvorivá dielňa zameraná na 

knižnú ilustráciu - tvorba grafiky.
•  Besedy s autormi výstav.

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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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 Jánom Petríkom - Malá vojna 

- marec 1939 - 70. výročie  
17. 3. 2009 o 16.00 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

16. 2. 2009 - 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
MAREC

2. 3. 1949 
zomrel v Levoči, pochovaný v Spišskej Novej Vsi Vojtech Miškovič - 60. výročie 
- učiteľ, účastník Slovenského národného povstania.                       
Narodil sa 25. 4. 1906. Absolvoval učiteľský ústav v Spišskej Novej Vsi. Pôsobil ako učiteľ v Le-
voči, Richnave a Spišskej Novej Vsi (1946 - 1947). Bol zakladateľom 1. národnej školy.

6. 3. 1959 
zomrel v Spišskom Štvrtku, poch. v Spišskej Novej Vsi Ladislav Dušan Štefánik - 50. výro-
čie 
- verejný notár, mladší brat generála Milana Rastislava Štefánika.
Narodil sa 16. 10. 1886 v Košariskách. Po vzniku ČSR prišiel do Levoče a Spišskej Novej 
Vsi, aby tu z poverenia župana JUDr. Jána Rumanna vykonával funkciu slovenského verejného 
notára. V právnickom povolaní pôsobil 45 rokov. V manželstve s Elenou, rod. Luštšekovou 
(6. 2. 1893 Karviná - 8. 4. 1951 Spiš. N. Ves), narodili sa im dve deti: dcéra Elena a syn Pavol, 
ktorí po jeho príchode do Spišskej Novej Vsi začali študovať na spišskonovoveskom gymnáziu. 
V septembri 1925 patril k zakladajúcim členom Spolku sociálnej starostlivosti pri Českoslo-
venskom štátnom reálnom gymnáziu v Spišskej Novej Vsi. Kanceláriu aj byt mal na Letnej ulici 
č. 64. Po smrti svojej matky Albertíny, rod. Jurenkovej (zomrela v Spišskej Novej Vsi 7. 6. 1928), 
sa presťahoval na Levočskú ulicu č. 1, kde mal aj svoju kanceláriu. Veľmi sa tešil z odhalenia 
sochy svojho slávneho brata v meste, v ktorom pôsobil. Po druhej svetovej vojne priezvisko 
a príbuzenstvo s M. R. Štefánikom jemu a jeho rodine prinieslo veľa ťažkých chvíľ a útrap. Po 
dlhoročnej praxi odišiel do dôchodku s penziou 170 korún, z ktorej mal uživiť svoju manželku. 
Vtedy mu boli oporou jeho najbližší priatelia a rodina v Červenom Kláštore a v Levoči. Po smrti 
manželky zomrel v domove dôchodcov v Spišskom Štvrtku.

Pripravila: PhDr. Ružena Kormošová

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi
OZ Fotografická spoločnosť Spiš v Sp. Novej Vsi 
pozývajú záujemcov a priaznivcov fotografie 
na výstavu fotografií Štefana Kesiho

FRAGMENTY
od 26. 2. do 31. 3. 2009
Spišské osvetové stredisko, 
Zimná ul. 47, Sp. Nová Ves
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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. marca na adresu redakcie s heslom 
„krížovka“. Meno výhercu uverejníme v aprílovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: 1. tajnička: ...červeným voskom..., 2. tajnička: ...typárium..., 3. tajnička: 
...Imrich Svitana. Výherkyňou minulomesačnej krížovky sa stáva Trúdika JAHODOVÁ, Spišská Nová Ves, ktorá získava knižnú publikáciu. Blahoželáme!

Epopeja Hútala Zarúbaná

Lakomo Hlásal

Zákos
Papagáj

Prúdenie Súhlas

1. tajni ka

Pová al Zranil Kyprí pôdu

Malý záliv Maž olejom

O iská

Plúžil
as  ižmy Fungovalo Astát

Elefant Rataj

as  tváre
Pookrej Cesta (lat.)

2. tajni ka

Podbradok Posúdi

Autor: 
František 
Cvengroš

Kosák 
(nár.)

Pohrebné 
pohos-
tenie

Po u-
dovanie

Pomýlil 
(expr.)

Vyva ova  
o i

Memory 
lockout 
register

Turecká 
metropola

Druh 
korenia

Plošné 
miery

Televízna 
rozpráv-

ková 
princezná

Po ná 
vojenská 
nemoc-

nica

Meno 
Tekelyovej

Rozpínavá 
látka

Napi-
chovali 

Vlas, 
po rusky

Vlastný 
laniam

Pláš  
beduínov

Sociálna 
pois ov a

Nervová 
porucha

Písacia 
potreba

Opotreb. 
trením

Hudobná 
skupina

Napodob-
ova  hlas 
tetrova

Franc.spi-
sovate
Spol.sv. 
Vojtecha

Traky, 
po esky

Opak 
širokej

Získaj za 
peniaze

Posle-
pia ky

Starostl. 
o zvieratá

Osobné 
zámeno

Premie-
tare

Naše 
mesto

Mužské 
meno

Kri ia 
(expr.)

Symboly mesta Spišská Nová Ves - Insígnie
Ďalším symbolom mesta sú insígnie, inak nazývané (1. tajnička). Je to vlastne medaila s erbom mesta, ktorá je pripojená k jednotlivým ohnivkám 
s vyznačenými symbolmi reprezentatívnych cechov pôsobiacich v našom meste v uplynulých storočiach. Boli to cechy: baníkov, kamenárov, čiž-
márov, stolárov, kovolejárov, garbiarov (2. tajnička). Keďže pôvodné insígnie mesta sa nezachovali, nové vyhotovil podľa návrhu PhDr. J. Kuruca 
akademický sochár Imrich Svitana, náš rodák, pri príležitosti osláv 725. výročia prvej písomnej zmienky o meste Spišská Nová Ves. 
Tieto insígnie uchováva primátor mesta a spôsob používania určuje samostatný predpis. 

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární

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

23. 2. - 1. 3. 2009
ELIXÍR, Zimná 70, tel.: 053/446 82 25

 2. - 8. 3. 2009
PRI STANICI, Ul. odborárov, tel.: 053/429 86 93

 9. 3. - 15. 3. 2009
VERBENA, Hviezdoslavova 41, 

tel.: 053/441 03 74

16. 3. - 22. 3. 2009
NA STAROSASKEJ, Starosaská 528/1, 

tel.: 053/441 35 79

23. 3. - 29. 3. 2009 
FIDA, Hviezdoslavova 27, tel.: 053/441 29 66

30. 3. - 5. 4. 2009
NA NÁMESTÍ, Letná 54, tel.: 053/441 33 44

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

17. 3. 2009 (utorok) o 16.30 - 18.00 hod.

TVORIVÁ DIELŇA V GALÉRII 
„MAMA, OTEC A JA“

Chcete sa naučiť niečo nové, pripraviť darček či pre-
kvapenie pre svojich blízkych? Materské centrum 
Dietka v spolupráci s Galériou umelcov Spiša pri-
pravilo tvorivý večer v galérii. Pozývame všetkých 
rodičov a ich deti. 
Vašu účasť prosíme nahlásiť do 12. 3. 
na tel. č.: 0904 887 239.
Téma: „VEĽKONOČNÁ  POHĽADNICA“ 
(kašírovanie na balón)
Kde: Galéria umelcov Spiša, Zimná ul. 46
Vstupné: 2 EUR (60,25 Sk)/dieťa

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)
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KINO BANÍK

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

Život neľútostného nájomného zabijaka Joa sa 
obráti hore nohami vo chvíli, keď je vyslaný na 
misiu do Thajska. USA, 2007, akčný thriller, 99 
min., MP-12, ČT, Continental film.

1. - 2. 3. o 19.00 hod., 
vst.: 1,96 €/59,05 Sk, 
dňa 2. 3. vst.: 1,83 €/55,13 Sk 

POKOJ V DUŠI
Tóno sa vracia z väzenia, kde si odsedel päť ro-
kov za krádeže dreva, do rodnej dediny Čierny 
Hron a zisťuje, že všetko je inak. Slovensko, 
2009, dráma , 97 min., MP-15,  Forza Produc-
tion House.

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

Tango je jedinečným výrazom ľudských citov, je 
v ňom vášeň a napätie, konflikt i súlad pohlaví, 
dráždenie i bolesť. SR/ČR, 2009, tragikomédia, 
97 min., MP-15, Continental film.

6. - 9. 3. o 17.00 hod., vst.: 2 €/60,25 Sk, 
dňa 9. 3. vst.: 1,8 €/54,23 Sk 

UNDERWORLD 3: 
VZBURA LYKANOV 

Film o večnej vojne medzi upírmi a vlkolakmi za-
vedie divákov do doby, ktorá predchádzala pr-
vým dvom častiam trilógie. USA, 2009, akčný/
horor/thriller, 92 min., MP-15, ST, ITA film.

6. - 9. 3. o 19.00 hod., vst.: 2 €/60,25 Sk, 
dňa 9. 3. vst.: 1,8 €/54,23 Sk

SAW 5
V piatom pokračovaní kultovej hororovej série sa 

dozvedáme, že napriek smrti sériového vraha, 
ktorého všetci poznali pod menom Jigsaw, hrô-
zostrašná hra nekončí... USA, 2008, horor/thril-
ler, 92 min., MP-15, ČT, Continental film.

10. - 12. 3. o 19.00 hod., vst.: 2 €/60,25 Sk
ŽENY

Mary má ideálny život: krásny dom, rozkošnú 
dcéru, úspešného manžela a čiastočný úväzok 
návrhárky v odevnej firme. Ideálny život je však 
málokedy večný. USA, 2008, komédia/dráma, 
114 min., MP-12, ČT, Tatrafilm.

13. - 16. 3. o 17.00 hod., vst.: 2 €/60,25 Sk, 
dňa 16. 3. vst.: 1,8 €/54,23 Sk 

VICKY CRISTINA BARCELONA
Do „španielskeho New Yorku“ odchádzajú strá-
viť leto dve mladé Američanky. USA/Španielsko, 
2008, romantická komédia, 96 min., MP-15, ČT, 
Continental film.

13. - 16. 3. o 19.00 hod., 
vst.: 2,3 €/69,29 Sk, 
dňa 16. 3. vst.: 2 €/60,25 Sk

VALKÝRA
Film je skutočným príbehom plukovníka Clausa 
von Stauffenberga, ktorý stál v čele rozsiahleho 
protinacistického spiknutia. USA/Nemecko, 
2008, dráma, 121 min., MP-12, ST, Tatrafilm.

17. - 19. 3. o 17.00 hod., vst.: 2 €/60,25 Sk
ROCK’N‘ROLLA

Londýnske podsvetie už nie je to, čo bývalo. Na-
miesto drog sa obchoduje s nehnuteľnosťami 
a z kriminálnikov sa stávajú podnikatelia. Veľká 
Británia, 2008, akčná krimikomédia, 114 min., 
MP-15, ST, Continental film.

17. - 19. 3. o 19.00 hod., vst.: 2 €/60,25 Sk
VÝMENA

Nový film Clinta Eastwooda rozpráva príbeh 
ženy, ktorej osud pripravil mnoho ťažkých ži-
votných skúšok. USA, 2008, dráma, 142 min., 
MP-15, ČT, Tatrafilm.

20. - 23. 3. o 17.00 hod., vst.: 2 €/60,25 Sk
PRÍBEH O ZÚFALČEKOVI

Dlhý rad nešťastných náhod vyvolá tragédiu, 
ktorá kráľovi zlomí srdce, princeznej spôsobí 
krutú osamelosť a ich poddaných pripraví o po-
lievku. Veľká Británia/USA, 2008, dobrodružný, 
94 min., MP, český dabing, Tatrafilm.

20. - 23. 3. o 19.00 hod., 
vst.: 2,1 €/63,27 Sk

SÚMRAK
Bella bola vždy trochu iná. Keď sa jej mama 
znovu vydala, rozhodla sa zblížiť sa s otcom a 
nasťahovala sa k nemu do malého upršaného 
mestečka Forks. USA, 2008, romantický horor, 
122 min., MP-12, ČT, SPI International.

24. - 26. 3. o 19.00 hod., vst.: 2 €/60,25 Sk
ONI

Tvorcovia vo filme Oni skúmajú najvnútornej-
šie obavy ľudí z toho, čo by sa stalo, ak by na 
ich domov zaútočili maskovaní cudzinci. USA, 
2008, horor/thriller, 85 min., MP-15, ČT, Palace 
Pictures.

27. - 30. 3. o 17.00 hod., vst.: 2 €/60,25 Sk, 
dňa 30. 3. vst.: 1,8 €/54,23 Sk

DOKÁŽ TO!
Mladá Lauryn po predčasnej smrti svojich ro-
dičov pomáha bratovi Joelovi s prevádzkou 

autoservisu. Súčasne trénuje na skúšky do ta-
nečnej školy v Chicagu. Cesta za snami však 
obvykle nebýva taká jednoduchá... USA, 2008, 
hudobný/tanečný, 90 min., MP-12, ČT, Palace 
Pictures.

27. - 30. 3. o 19.00 hod., vst.: 2 €/60,25 Sk
PODIVUHODNÝ PRÍPAD 
BENJAMINA BUTTONA

Adaptácia poviedky F. Scotta Fitzgeralda o mu-
žovi, ktorý sa narodil ako 80-ročný a postupne 
mladol. USA, 2008, mysteriózna dráma, 166 
min., MP-15, ST, Continental film.

31. 3. - 2. 4. o 19.00 hod., vst.: 2 €/60,25 Sk
FALCO

Strhujúci príbeh vzostupu a pádu legendárnej 
popovej hviezdy Hansa Hölzela, známeho po 
celom svete ako FALCO. Nemecko/Rakúsko, 
2008, hudobná dráma, 109 min., MP-12, ČT, 
Saturn.

Pripravujeme na apríl:
Marley a ja – rodinná komédia • Nie je 
z teba až tak paf – romantická komédia 
• Ružový panter 2 – rodinná komédia • 
Kozí príbeh – povesti starej Prahy 3D – ani-
movaná komédia • Kamarátove dievča 
– komédia • Zradca – thriller • Blesk – 
animovaná rodinná komédia • Strážco-
via – sci-fi • Sedem životov – romantická 
dráma • Monštrá vs. Votrelci – animovaná 
komédia • Sněženky a machři po 25 ro-
koch – komédia • Repo: Genetická opera! 
– muzikál

Bližšie informácie na www.dksnv.sk

Milí priaznivci filmového klubu, ponúkame 
vám možnosť zakúpiť si už nový členský pre-
ukaz, ktorý vám platí celý rok 2009 na celom 
Slovensku, stojí 3 €/90,- Sk a na každý klu-
bový film máte zľavu. Vstup pre neklubistov 
je neobmedzený, ale za drahšie vstupné. Te-
šíme sa na stretnutie s vami každý piatok pri 
dobrom filme v kine MIER.

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. Ani-
movaný, rodinný, dobrodružný, Fín./Dán./Nem./
Írsko, 80 min., slovenský dabing, nevhodné pre 
vekovú skupinu maloletých do 7 rokov.

1. 3. o 19.00, vst.: 2,30 €/69,29 Sk, 
2. 3. o 19.00 zľava vst.: 1,7 €/51,24 Sk

SÚMRAK
Filmový príbeh, natočený podľa svetového best-
selleru. Romantický horor, USA, r. 2008, 122 
min., české titulky, nevhodné pre vekovú sku-
pinu maloletých do 12 rokov. 
 
FILMOVÝ KLUB 
6. 3. o 19.00, vst.: člen.: 1,5 €/45,19 Sk, 
nečlen.: 2,15 €/65,07 Sk

TANGO S KOMÁRMI 
Dvaja emigranti prichádzajú po rokoch na pár 
dní domov, na Slovensko. SR/ČR, r. 2009, 97 
min., nevhodné pre vekovú skupinu do 15 ro-
kov.

ROZPRÁVKA - slovenský dabing 
6. - 8. 3. o 17.00, vst.: 2 €/60,25 Sk

CESTA NA MESIAC 3D
3D animovaná rozprávka o troch odvážnych 
muchách, ktoré si splnili svoj sen a leteli spolu 
s človekom na Mesiac. USA, 85 min., vhodné 
pre všetky vekové kategórie.

7. - 8. 3. o 19.00, vst.: 2 €/60,25 Sk 
VÝMENA 

Pre záchranu syna urobila to, čoho sa všetci 
ostatní báli. Dráma, USA, r. 2008, 142 min., 
české titulky, nevhodné pre vekovú skupinu 
do 15 rokov. 

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

PARANOID PARK
Paranoid Park je kultovým miestom stretáva-
nia skejťákov v americkom Portlande. České 
titulky, 85 min., nevhodné pre vekovú skupinu 
do 15 rokov.

14. – 15. 3. o 19.00, 
vst.: 1,8 €/54,22 Sk 

POKOJ V DUŠI
Súčasný príbeh o priateľstve a zrade. Dráma, 
SR, 95 min., nevhodné pre vekovú skupinu do 
15 rokov.

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

UMIERAJÚCE ZVIERA
Príbeh o láske a smrteľnosti, slobode i utrpení 
podľa románu Philipa Rotha. USA, r. 2007, 
české titulky, 113 min., nevhodné pre vekovú 
skupinu do 15 rokov.

21. - 22. 3. o 17.00, vst.: 1,6 €/48,20 Sk 
NEBEZPEČNÝ CIEĽ 

Život nájomného zabijaka Joa (Nicolas Cage) 
sa obráti hore nohami vo chvíli, keď je vyslaný 
na „kšeftík“ do Thajska. Akčný/thriller, USA, r. 
2009, 100 min., české titulky, nevhodné pre ve-
kovú skupinu do 12 rokov.

21. - 22. 3. o 19.00, vst.: 2 €/60,25 Sk 
ŽENY

Komédia, v ktorej sa dozviete, po čom ženy sku-
točne túžia. USA, r. 2008, 114 min., české titulky, 
nevhodné pre vekovú skupinu do 15 rokov.

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

VICKY, CRISTINA, BARCELONA
Do „španielskeho New Yorku“ odchádzajú strá-
viť leto dve mladé Američanky. Romatická ko-
média, USA, Španielsko, 96 min., české titulky, 
nevhodné pre vekovú skupinu do 15 rokov.

ROZPRÁVKA - slovenský dabing 
27. 3. o 17.00, vst.: 2 €/60,25 Sk 
28. - 30. 3. o 17.00 

BLESK
Disneyho animovaná rodinná komédia so slo-
venským dabingom. 96 min., vhodné pre všetky 
vekové skupiny maloletých. 
 
28. - 29. 3. o 19.00, vst.: 2 €/60,25 Sk 

SEX DRIVE
Ian je normálny pubertiak – končí strednú 
školu, zaujímajú ho baby a sex. Komédia, USA, 
r. 2008, 109 min., české titulky, nevhodné pre 
vekovú skupinu do 15 rokov.

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

PO SVADBE
Hrdinom filmu je Jacob Pedersen (Mads Mikkel-
sen), idealistický humanitárny pracovník, ktorý 
kdesi v Indii riadi sirotinec, ktorému hrozí z fi-
nančných dôvodov zatvorenie a jedinou mož-
nosťou záchrany je Jacobova cesta do rodného 
Dánska. Psychologický, VB, Švédsko, české ti-
tulky, 120 min., nevhodné pre vekovú skupinu 
do 12 rokov.

4. - 5. 4. o 19.00, vst.: 1,7 €/51,21 Sk 
PODIVUHODNÝ PRÍPAD 
BENJAMÍNA BUTTONA

Adaptácia poviedky F. Scotta Fitzgeralda o mu-
žovi, ktorý sa narodil ako 80-ročný a postupne 
mladol. USA, r. 2008, slovenské titulky, 166 
min., nevhodné pre vekovú skupinu do 12 ro-
kov.

Pripravujeme: 
ROZPRÁVKA – PRÍBEH 

O ZÚFALČEKOVI, PO PREČÍTANÍ SPÁLTE, 
STRÁŽCOVIA, AKO SA VARIA DEJINY, 

MARLEY A JA, KULIČKY, 
VY NÁM TAKY ŠÉFE 

UPOZORNENIE!
Filmové rozprávky s českým dabingom 
musíme uvádzať v zmysle zákona ako ne-
vhodné do 12 rokov, ale návšteva týchto fil-
mov je len na zvážení rodičov. Ďakujeme 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 aprílového vydania Informátora 

je 13. marca 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)

CENTRÁLNA BUDOVA, LETNÁ ULICA 28

PRE DETI

TUTANCHAMÓN a jeho hrobka plná pokla-
dov, SPARTAKUS a jeho udatní gladiátori. 
Zoznámte sa so slávnymi postavami, ktorým sa 
venuje edícia Drahí zosnulí.
Anne Mazerová - Úžasné dni školáčky ABBA 
1 - 6. Abby má ťažkú úlohu: musí vyniknúť v rodine, 
kde sú všetci úžasní: sestry - dvojčatá športujú 
i skvele sa učia, z malého brata Alexa rastie počí-
tačový génius.
Josette Gontier - KRÁTKE ROZPRÁVKY 
O ZVIERATKÁCH PRED SPANÍM. Krátke roz-
právky boli inšpirované ľudovými rozprávkami 
z celého sveta. 

PRE DOSPELÝCH – BELETRIA

Kim Edwards - STROM V SRDCI. Strhujúci 
a dojemný príbeh o dvojčatách, z ktorých je jedno 
postihnuté Downovým syndrómom.
Mary Higgins Clark - DVE DIEVČATKÁ V BE-
LASOM. Na pozadí telepatie medzi dvojičkami sa 
odvíja fascinujúci príbeh matky, hľadajúcej une-
sené dieťa.
Daniel Silva - TAJNÝ AGENT. Strhujúca zápletka 
okolo únosu dcéry amerického veľvyslanca.

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA

Bernhard Kellermann - TANEC MŔTVYCH. 
Román zachytáva premeny ľudí pod vplyvom ná-
stupu fašizmu v Nemecku.
John Gray - ZDRAVIE A ŠŤASTIE S MARSOM 
A VENUŠOU: Ako môže vhodná životospráva 
zlepšiť vzájomné vzťahy. Chémia mozgu, te-
lesná hmotnosť, diéty, racionálna výživa, partner-
ské vzťahy, psychologické aspekty.
Natalia Naročnickaja - RUSKO A JEHO 
MIESTO VO SVETE: Za čo a s kým sme bojo-
vali. Dejiny Veľkej vlasteneckej vojny 1941 - 1945.

POBOČKA MIER

BELETRIA PRE DOSPELÝCH

Sarah Strohmeyerová - VYZNANIE ŠÍPKO-
VEJ RUŽENKY. Ako sa zachovať v situácii, keď 
váš priateľ, s ktorým chodíte štyri roky, vysloví v te-
levízii najkrajšie vyznanie lásky spolu so žiadosťou 
o ruku a adresuje ho inej žene.

NÁUČNÁ LITERATÚRA

Ameryová Heather a kol. - KNIHA TRIKOV 
A NÁPADOV. Predveď kamarátom magické triky! 
Vymysli rafinované maskovanie! Zahraj sa s pria-
teľmi na špiónov...

BELETRIA PRE DETI OD 6 ROKOV

Pascale Védére d‘ Auria - ROZPRÁVKY 
Z LESNEJ ČISTINKY. Na lesnej čistinke na vás 
čakajú: zajačia rodinka, smutný vlk a húkajúce 
sovy.

6. 3. (piatok) o 9.00 hod.
Jan Makarius

BRÁNA SLNKA 
Ak máte radi indiánske báje, ak chcete načerpať niečo z indiánskej múdrosti a nechať si dušu pohladiť indián-
skou hudbou, potom práve Vám je určená táto rozprávka. 
Medzinárodný tím tvorcov. Doteraz najbohatšia výprava v rozprávkovej inscenácii! Mytológia.

6. 3. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 4 € (120,50 Sk) 
Frank Wedekind

JARNÉ PREBUDENIE
Vtipne, poeticky, bez jediného vulgarizmu, sa v inscenácii 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. 

8. 3. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € (60,25 Sk) 
Miro Kasprzyk

O ZÁZRAČNEJ KRHLIČKE 
Rozprávka o víle Kvetke a milých škriatkoch, ktorí zachránia lúku pred zlými bodliakmi.
Inscenácia vhodná pre deti od 2 rokov.

11. 3. (streda) o 9.00 a 11.00 hod.
Pavol Dobšinský - Anton Kret 

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

13. 3. (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. 3. (nedeľa) o 15.00 hod. VSTUPNÉ: 2 € (60,25 Sk) 
Karol Spišák 

VRABEC BRMBOLEC (ROZPRÁVKOVÝ MUZIKÁL)
Pôvodný rozprávkový muzikál dlhoročného divadelného praktika, o neposlušných vrabcoch a ich dobrodruž-
nej ceste svetom.

17. a 18. 3. (utorok a streda) o 9.00 a 10.45 hod.
Frank Wedekind

JARNÉ PREBUDENIE 
22. 3. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € (60,25 Sk)
Janosch 

ACH, AKÁ NÁDHERNÁ JE PANAMA 
Príbeh dvoch kamarátov, Macka a Tigríka, ktorí sa vydali na cestu, aby pochopili, že mať priateľa je najväčšie 
šťastie na svete. Množstvo nádherných pesničiek a ožívajúca scénografia. 

25. 3. (streda) o 10.00 hod. 
Miro Kasprzyk 

O ZÁZRAČNEJ KRHLIČKE 
26. 3. (štvrtok) o 18.00 hod., 27. 3. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 5 € (150,63 Sk)
Martin Čičvák   

SLOVENSKÁ KLASIKA ZA 120 MINÚT  
 Zredukovaná spoločnosť sa po veľmi úspešnom turné po Číne a Japonsku vracia na scénu Žilinského divadla 
s novým projektom. A musíme povedať, že nemožné sa stalo skutkom. Členovia skupiny - Martin Hronský, 
Marcel Nemec, Sáva Popovič a Marián Prevendarčík sa rozhodli preniesť na javisko kompletnú slovenskú 
literatúru, a to za 120 minút. Strhujúca montáž z textov od Konštantínovho Proglasu až po Rudolfa Slobodu 
divákov presvedčí, že to, čo sa kedysi učili v škole, nie je až taká nuda. Že aj slovenská literatúra má silu.
Kto uvidí toto predstavenie, iné vidieť nemusí a čítať už nepotrebuje. Lebo tu je všetka múdrosť tak, ako v Ko-
ráne. Čo si zaslúži, aby dakto videl a čítal, to je tu.

ŽILINSKÉ DIVADLO

- HOSŤ SD!!!
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18. 3. 2009 o 9.30 hod., Kino Mier

BUDU HRAC, BUDU HRAC, 

BUDU I TANCOVAC...
Ľudová hudba, piesne a tance v interpretácii domáceho folklórneho súboru ČAČINA. 
Organizované pre školy.

25. 3. 2009 o 14.00 hod., Kino Mier 
DIVADLO NA CESTÁCH
uvádza rozprávku

ZABUDNUTÝ ČERT
Vstupné: 1,5 €/45,19 Sk

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 exis-
tencie spieval iba pri liturgii, od roku 1989 sa intenzívne venuje nahrávaniu a často koncertuje doma 
i v zahraničí (Taliansko, Španielsko, Belgicko, Švédsko, Poľsko, Slovensko, Izrael... ) Schola v rôznych 
projektoch spolupracovala s viacerými špičkovými českými i zahraničnými interprétmi (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 inten-
zívnemu štúdiu stredovekých prameňov zaznieva v programoch často i veľa unikátnych novo objavených 
skladieb z 13. - 15. storočia. V širokom repertoári majú aj súčasnú tvorbu, napr. CD Antica e moderna.
Vstupné: 6 €/180,76 Sk

Pripravujeme:
20. 4. 2009 o 19.00 hod., Koncertná sieň Reduty

KATKA KOŠČOVÁ
Víťazka súťaže SUPERSTAR 2005 predstavuje svoje nové CD.

Koncertná sieň Reduty

HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 
Obvodové kolo súťaže v prednese poézie a prózy pre stredné školy v Spišskej Novej Vsi.

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

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

8. a 9. marec 2009 o 20.00 hod. 
Galéria umelcov Spiša 

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

NOVÁ PREMIÉRA DIVADLA KONTRA!

Enda Walsh

BEDBOUND
Réžia: Klaudyna Rozhin

Hrajú: Katarína Vakrčková a Peter Čižmár

12., 20., 21. marec 2009 o 19.00 hod. 
Klub Hviezdoslav Reduta 

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

Obmedzený počet miest!

VANSOVEJ 
LOMNIČKA

42. ROČNÍK V UMELECKOM 
PREDNESE POÉZIE 

A PRÓZY ŽIEN
Obvodná organizácia Únie žien Slovenska, 
Spišské osvetové stredisko, Dom Matice 
slovenskej a Galéria umelcov Spiša v Spiš. 
N. Vsi pozývajú dievčatá a ženy, ktoré majú 
vzťah k literatúre, rady recitujú a chcú sa 
predstaviť divákom, do Galérie umel-
cov Spiša, Zimná ulica 48 v SNV, kde 
sa 9. marca 2009 od 14.30 hod. usku-
toční okresné kolo súťažnej prehliadky 
v umeleckom prednese poézie a prózy 
žien VANSOVEJ LOMNIČKA.
Súťažnej prehliadky sa môžu zúčastniť ženy 
a dievčatá žijúce alebo pôsobiace na území 
okresu Spiš. N. Ves, a to od 16 rokov. Vy-
stúpiť môžu nesúťažne alebo súťažne s ľubo-
voľným slovenským textom v kategóriách:
a) poézia - max. dĺžka prednesu 6 min.
b) próza - max. dĺžka prednesu 8 min.
Jednotlivé recitácie budú sledovať odbor-
níci, ktorí odporučia recitátorky do kraj-
ského kola súťaže a zorganizujú seminár.
Súčasťou podujatia bude spomienka na 
spisovateľky Teréziu Vansovú, Hanu Gre-
gorovú a básnika Milana Rúfusa.

Kontakt: Mgr. Jozefa Staroňová, 
Spišské osvetové stredisko, 

Zimná 47, 052 01 Spišská Nová Ves, 
tel.: 053/442 52 50, 

e-mail: j.staronova@centrum.sk 

KLUB DÔCHODCOV KOMENSKÝ
pozýva pedagogických pracovníkov, dôchodcov 
na stretnutie, ktoré sa uskutoční 
9. 3. 2009 (pondelok) 
o 10.00 hod. v Klube dôchodcov 
na Levočskej ul.
Zároveň vás pozývame 
na stretnutie pri príležitosti 
Dňa učiteľov 30. 3. 2009 
o 15.00 hod. v reštaurácii Ratuš.
Uvítame aj nečlenov.
Tešíme sa na Vás.
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E TENIS: V Košiciach sa hrali Halové majs-

trovstvá Slovenska v tenise mladších žiakov. 
Alex Molčan z TK Prešov a náš Lukáš Klein 
z TK Spiš. N. Ves vyhrali štvorhru a získali titul 
majstra Slovenska.
SHORT TRACK: V 5. kole pretekov Európske-
ho pohára juniorov v rýchlokorčuľovaní na krát-
kej dráhe skupiny Danubia v Budapešti zvíťazi-
la pretekárka ŠK STEZ SNV Tatiana Bodová. 
2 800 bodov jej zabezpečilo celkové víťazstvo 
vo východ. skupine Danubia a z pozície vedúcej 
pretekárky sa predstaví vo finále Európskeho 
pohára juniorov 27. 2. - 1. 3. 2009 v Amster-
dame. Vo svojich kategóriách sa ho zúčastnia 
aj naši šortrekári Boris Frankovič (5. miesto 
v skup. Danubia), Petra Suľovská (2. miesto) 
a Alica Porubská (3. miesto). V Budapešti bojo-
vali o miestenku na Majstrovstvá sveta vo Viedni 
Miloš Vigaš a Peter Jeleň. Vigaš skončil tretí 
a postupuje na MS, Jeleň na 4. mieste bude 
o miestenku na MS musieť ešte bojovať na Sve-
tovom pohári v Drážďanoch. 
BASKETBAL: V extralige mužov sa v januári 
dohrala základ. časť, BK 04 AC LB SNV skončil 
na 6. mieste v tabuľke. Po 2-týždňovej prestáv-
ke začala nadstavba o 1. až 6. miesto. Výsled-
ky: (7. 2.) BK Pezinok - SNV 85 : 67, (14. 2.) 
SNV - ŠKP B. Bystrica 74 : 61, (18. 2.) Prievidza 
- SNV 66 : 59.
FUTBAL: Príprava na II. ligu - jarná odvetná časť, 
„A“ mužstvo: FK SNV - MFK Bradejov 0 : 5.
MEMORIÁL ANDREJA FRANKA: Šport. 
hala patrila 22. - 23. 1. mladým futbalistom 
z Maďarska (Nyíregyháza), ČR (Havlíčkův Brod, 
Bílovec) a SR (Košice, Bardejov, SNV), ktorí sa 
stretli už na jubilejnom 15. ročníku medzinárod. 
halového futbal. turnaja mladších a starších 
žiakov. Konečné poradie: starší žiaci - 1. SNV, 
2. Nyíregyháza, 3. Havl. Brod; mladší žiaci - 
1. Bílovec, 2. Havl. Brod, 3. Nyíregyháza.
POHÁR RIADITEĽA SOŠD: V šport. hale sa 
2. 2. konal halový futbal. turnaj staršieho doras-
tu o Pohár riaditeľa SOŠD v SNV. Na turnaji hrali 
družstvá z Popradu, Rožňavy, Moldavy a SNV A 
a B-družstvo. Hralo sa systémom každý s kaž-
dým. Pohár nakoniec získalo družstvo SNV A, 
2. Rožňava, 3. Moldava, 4. PP, 5. SNV B. 
VOLEJBAL: Ženy extraliga, skupina o 5. až 
10. miesto - výsledky: (1. 2.) Pezinok - SNV 
0 : 3, (7. 2.) UKF Nitra - SNV 3 : 1, (14. 2.) 
SNV - ŠG Nitra 1 : 3, (15. 2.) ŽP Podbrezová 
- SNV 2 : 3. VK SNV je v rámci svojej skupiny 
priebežne na 2. mieste.
HOKEJ: MUŽI: I. liga - výsledky: (23. 1.) Luče-
nec - SNV 2 : 10, (27. 1.), SNV - Prešov 0 : 1, 
(30. 1.) Senica - SNV 2 : 4, (3. 2.) SNV - Tre-
bišov 3 : 5, (6. 2.) SNV - Piešťany 4 : 1, (8. 2.) 
Ružinov - SNV 1 : 5. HK SNV má po 44 kolách 
základnej časti 106 bodov a je v čele tabuľky I. 
ligy. JUNIORI: Extraliga - výsledky: SNV - Žilina 
(21. 1.) 5 : 4 pp, (24. 1.) L. Mikuláš - SNV 5 : 2, 
(26. 1.) B. Bystrica - SNV 4 : 3, (28. 1.) SNV 
- Zvolen 5 : 2, (31. 1.) Trnava - SNV 4 : 3 sn, 
(11. 2.) SNV - Poprad 5 : 1, (14. 2.) Martin - SNV 
6 : 1, (16. 2.) SNV - Trenčín 4 : 2, (18. 2.) Ko-
šice - SNV 1 : 5. DORAST: Extraliga - výsledky: 
(24. 1.) SNV - B. Bystrica 0 : 2, (25. 1.) SNV - Zvo-
len 2 : 7, (28. 1.) L. Mikuláš -SNV 4 : 2, (31. 1.) 
Trnava - SNV 4 : 3 sn, (1. 2.) Nitra - SNV 2 : 1 pp, 
(11. 2.) Martin - SNV 6 : 2, (14. 2.) SNV - Ruži-
nov 6 : 3, (15. 2.) SNV - Slovan Bratislava 3 : 5. 
ŽENY: I. liga - výsledky: (31. 1.) SNV - Poprad 
10 : 0, (3. 2.) Zvolen - SNV 2 : 1, (7. 2.) SNV - To-
poľčany 10 : 2, (14. 2.) B. Bystrica - SNV 1 : 7.

V dňoch 5. - 8. 2. 2009 sa v lyžiarskom stredisku Látky - 
Mláky konali Majstrovstvá Európy v zimnom triatlone 
(beh - horský bicykel – bežky), ktorých sa zúčastnili aj 
spišskonovoveskí športovci (foto zľava: Ján Špak, Šte-
fan Sumerling, Martin Surovec, Dušan Šaradin).
Napriek tažkým podmienkam v blatistom teréne podali 
skvelé výkony. Vo vekovej kategórii 25 - 29 rokov získal 
Martin Surovec bronzovú medailu. V kategórii 35 - 39 
rokov sa umiestnili na veľmi peknom 4., 5. a 6. mieste 
v poradí aj Štefan Sumerling, Ján Špak a Dušan Ša-
radin. Srdečne blahoželáme! 

ÚSPECH NAŠICH NA ME 
V ZIMNOM TRIATLONE

V nedeľu 1. 2. 2009 sa konali v Banskej Bystrici Ha-
lové majstrovstvá košického a prešovského kraja v at-
letike jednotlivcov. Zástupcovia nášho mesta - atléti 
TJ Tatran SNV v kvalitnej konkurencii dosiahli pekné 
výsledky - celkovo získali 4 prvé, 4 druhé miesta 
a 1 bronzové umiestnenie. Úspešne tým reprezento-
vali klub i Spišskú Novú Ves. Je to viditeľný výsledok 
trénerov, atlétov, škôl a všetkých tých, čo zodpoved-
nou prácou prispievajú k ich úspechom.
Najzaujímavejšie výsledky našich atlétov (v zátvorke 
dosiahnutý výkon):  
1. miesta: 
MUŽI, ŽENY: beh na 400 m: Tomáš Benko 
(56,92 s), Stanislava Klúčarová (64,64 s), skok do 
diaľky: S. Klúčarová (502 cm)
ŽIACI: beh na 600 m: Igor Chlebovec (1:42,
73 min.)

2. miesta: 
MUŽI, ŽENY: beh na 60 m: T. Benko (7,22 s), beh 
na 3 000 m: František Novák (10:44,95 min.), beh 
na 60 m: S. Klúčarová (8,09 s)
ŽIACI: vrh guľou: I. Chlebovec (11,11 m)
3. miesto: 
ŽIACI: beh na 60 m: Barbora Plešavská (8,72 s)
V kategórii ŽIACI úspešne reprezentovali aj:
4. miesta: beh na 300 m: Tomáš Rerko (47,22 s), 
beh na 600 m: Matej Hojnoš (1:50,70 min.)
5. miesto: beh na 600 m: Kristína Puškašová 
(1:59,89 min.)
6. miesta: beh na 300 m: M. Hojnoš (49,42 s), 
beh na 600 m: Zuzana Liptáková (2:04,43 min.)
V aprílovom Ičku Vám prinesieme podrobnú reportáž 
o atlétoch a podmienkach pre atletiku v SNV.

V. Ivančík / J. O.

Atléti TJ TATRAN získali na majstrovstvách košického a prešovského kraja 9 medailových umiestnení.

ATLÉTOM SA DARILO

Finálový turnaj Slovenského pohára v basket-
bale mužov sa konal 31. januára v Leviciach 
a prebojovali sa doň Komárno, Pezinok, Spiš-
ská Nová Ves a Levice. 

1. semifinále: Pezinok - SNV 87 : 60
2. semifinále: Levice - Komárno 73 : 63
O 3. miesto: Komárno - SNV 70 : 83
Finále: Pezinok - Levice 90 : 88
Konečné poradie: 1. AB Cosmetics Pezinok (víťaz 
Slovenského pohára), 2. BK Astrum Levice, 3. BK 
04 AC LB Spiš. N. Ves, 4. MBK Rieker Komárno

V. Ivančík, foto: mape

TRETIA PRIEČKA NIE JE ZLÁ

Na turnaji štartovali rozhodcovia v 2 skupinách: „A“ - 
Ženeva Team, Hungary Team, Košice; „B“ - Bratislava, 
Stredné Slovensko, Východné Slovensko. Záštitu nad 
turnajom prevzal primátor SNV Ján Volný. 
Turnaj sa začal v sobotu ráno o 8. hod., bol výborne or-
ganizačne zabezpečený, s dobrými podmienkami pre 
všetky družstvá. Hralo sa nekompromisne tvrdo, ale 

vzácne fér. Tu boli rozhodcovia príkladom.
Výsledky:
„A“: Ženeva - Hungary 2 : 1, Ženeva - Košice 4 : 2, Hun-
gary - Košice 1 : 7
„B“: Bratislava - Stredné SVK 3 : 0, Bratislava - Vý-
chodné SVK 1 : 3, Východné SVK - Stredné SVK 5 : 0
Zápasy o celkové umiestnenie:
5. - 6. miesto: Hungary - Stredné SVK 5 : 2
3. - 4. miesto: Košice - Bratislava 6 : 1
Finále: Východné SVK - Ženeva 4 : 0
Konečné poradie: 1. Východ. Slovensko, 2. Ženeva, 
3. Košice, 4. Bratislava, 5. Hungary, 6. Stred. Sloven-
sko
Za východ štartovali aj rozhodcovia zo Spiša na čele 
s trojicou Peter Grečko, Milan Grečko, Rastislav Gajan.
 V. Ivančík, foto: mape

V druhú februárovú sobotu sa na spišskonovoveskom ľade hral prestížny turnaj hokejových roz-
hodcov – 14. ročník Memoriálu Michala Bucalu.

HOKEJOVÍ ROZHODCOVIA DÁVALI GÓLY
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ŠPORT

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

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   7. 3. 10.00 Tatran - Fiľakovo „A“, 1. liga muži východ

Sobota   7. 3. 14.00 Svit - V. Sučany „B“, 1. liga muži východ

Sobota 21. 3. 10.00 Tatran - Žarnovica, 1. liga muži východ

Sobota 21. 3. 14.00 Svit - Fiľakovo „B“, 1. liga muži východ

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

Nedeľa   1. 3. 10.00 - 14.00 LB „B“ - Košice, basketbal kadeti

Piatok   6. 3. 18.00 VK - ...................., extraliga ženy PLAY OFF

Sobota   7. 3. 11.00 LB - Prešov, basketbal muži 1. liga

Sobota   7. 3. 13.00 ŠKBD - Levice, basketbal juniorky

Sobota   7. 3. 15.00 LB - Sereď, basketbal kadeti

Sobota   7. 3. 18.00 LB - Pezinok, basketbal extraliga muži

Nedeľa   8. 3. 9.00 LB - Levice, basketbal kadeti

Nedeľa   8. 3. 11.00 LB - Košice, basketbal 1. liga muži

Nedeľa   8. 3. 13.00 ŠKBD - Zvolen, basketbal juniorky

Nedeľa   8. 3. 15.00 - 19.00 LB „B“ - Prešov, basketbal kadeti

Utorok 10. 3. VK - ...................., extraliga ženy PLAY OFF

Sobota 14. 3. 8.00 - 19.00 Pivovar Šariš, futbalový turnaj

Nedeľa 15. 3. 10.00 - 12.00 ŠKBD - Michalovce, basketbal 1. liga ženy

Nedeľa 15. 3. 13.00 VK - Zvolen, volejbal juniorky

Utorok 17. 3. VK - ...................., extraliga ženy PLAY OFF

Streda 18. 3. 18.00 LB - Prievidza, basketbal extraliga muži

Štvrtok 19. 3. 8.00 - 15.00 Volejbal SŠ

Sobota 21. 3. 13.00 LB - Poprad, basketbal SMŽ

Sobota 21. 3. 16.00 LB - Svit, basketbal kadeti

Sobota 21. 3. 18.00 LB - Krompachy, 1. liga muži

Nedeľa 22. 3. 7.00 - 13.00 Hasičská súťaž

Štvrtok 26. 3. 18.00 LB - Nitra, basketbal extraliga muži

Piatok 27. 3. 8.00 - 15.00 Volejbal ZŠ

Sobota 28. 3. 11.00 - 15.00 LB - Svit, basketbal SŽ

Sobota 28. 3. 15.00 LB - Inter Bratislava, basketbal kadeti

Sobota 28. 3. VK - ...................., extraliga ženy PLAY OFF

Sobota 28. 3.
LB - ...................., 

basketbal extraliga muži PLAY OFF

Nedeľa 29. 3. 10.00 LB - Malacky, basketbal kadeti

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

Streda   4. 3. 14.00 SNV - L. Mikuláš, juniori

Streda   4. 3. 17.30 PLAY OFF „A“

Sobota   7. 3. 14.00 SNV - Kežmarok, dorast

Nedeľa   8. 3. 10.00 SNV - Poprad, dorast

Piatok 13. 3. 17.30 PLAY OFF „A“

Sobota 14. 3. 17.30 PLAY OFF „A“

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE HLAVNÁ PLOCHA 

Nedeľa 1. 3. 18.00 - 19.30

Nedeľa 8. 3. 18.00 - 19.30

Nedeľa 15. 3. 18.00 - 19.30

Nedeľa 22. 3. 18.00 - 19.30

Nedeľa 29. 3. 18.00 - 19.30

Konverzný kurz 

1 € /30,1260 Sk

Zaplnená športová hala v Spišskej Novej Vsi bola 31. 1. 2009 svedkom atraktívneho 
vyvrcholenia Slovenského pohára vo volejbale v sezóne 2008/2009. 

Obe finálové stretnutia priniesli dramatické zápletky a najmä vývoj mužského šlágra musel 
uspokojiť aj najnáročnejších divákov. Prvenstvo v domácej súťaži číslo dva obhájili ženy Do-
prastavu Bratislava. Zápas trval 98 minút. 
Finále ženy: Doprastav Bratislava - Slávia UK Bratislava 3 : 1 (-19, 21, 9, 18)
Medzi mužmi získali po 114 minútach prvenstvo hráči z Humenného. 
Finále muži: VKP Bratislava - VK Chemes Humenné 2 : 3 (-21, -23, 25, 21, -14)
Oba zápasy si prišlo pozrieť cca 1 200 divákov.
Prezident Slovenskej volejbalovej federácie Ing. Ľubor Halanda po finále povedal: „Poznám 
tunajších funkcionárov volejbalového klubu a ďalších ľudí pohybujúcich sa okolo športu 
v Spišskej Novej Vsi. O tom, že všetko pripravia na výbornej úrovni, som bol od začiatku 
presvedčený.“
Spoločný názor finalistov: SPIŠIACI, FINÁLE SLOVENSKÉHO POHÁRA STE ZVLÁDLI NA 
JEDNOTKU! V. Ivančík, foto: mape

SKVELÉ FINÁLE SLOVENSKÉHO POHÁRA VO VOLEJBALE 
S VÝBORNOU ORGANIZÁCIOU
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V JANUÁRI OSLÁVILI
96 rokov
Helena Polkablová

93 rokov
Anna Mlynárová
Mária Bosáková

91 rokov
Viktor Hamorník

90 rokov
Mária Tureková
Mária Pastorová
František Vikartovský

85 rokov
Mária Pitoňáková
Anna Janovčíková
Jolana Bielická
Ján Akurátny
Alžbeta Kurtová
Margita Gančarčíková

80 rokov
Alžbeta Švihlová
Margita Franková
Ján Pavlík
Agnesa Svetkovská
Jozef Badzik
Anna Pallová
František Ogurčák
Mária Baluchová
Karol Jasovský

75 rokov
Ing. František Vojtáš
Jozef Forgáč
Emil Lipták
Alžbeta Bogusová
Marta Grimmová
Jozef Greňa
Ing. Ján Jančík
František Novotný

Aurélia Žigová
Gustáv Palušák
Mária Pavlíková
Alžbeta Kolesárová
Jozef Janovec
Agnesa Zaliberová
Jiřina Kopecká
Ing. Vojtech Čiško
Ladislav Gajdoš
Anna Štrauchová
Lýdia Koreňová
Júlia Vigašová
Agnesa Zavacká
Elena Španková
Jozef Košťal
Marko Galiovský

70 rokov
Irena Krajčová
MUDr. Angela Kafková

Štefan Černický
Ladislav Jochman
Mária Ivanková
Viliam Goldberger
Margita Bebjaková
Ing. Pavol Sklenár
Mária Kukoľová
Helena Šajnová
Ing. Zoltán Tkáč
Milan Krempaský
Gabriela Šuhajdová
Pavlína Lisoňová
Anna Krokkerová
Mgr. Eva Hodorovská
Katarína Barteľová
Ing. Ladislav Dula
Ing. František Sliva
Ján Bosák
Mikuláš Nagy

Filomena Vaščurová 1913
Helena Hrehová 1914
Ján Nováček 1918
Rozália Kopnická 1921
Alžbeta Žigová 1923
Mária Hrabčáková 1926
Anna Majerníková 1927
Štefan Mravčák 1928

Aurélia Čambalová 1928
Katarína Kulová 1928
Juraj Spišák 1929
Ľudovít Halo 1930
Aurélia Kajčiová 1930
Gizela Polláková 1931
Ing. Jozef Staroň 1935
Juliana Hovanová 1937

Mária Hennelová 1938
Štefan Murdžák 1940
Júlia Sedláková 1945
Gejza Mulík 1945
Alena Kováčiková 1945
Valéria Ofericová 1947
Andrej Kollár 1949
Nadežda Fiffiková 1951

Terézia Šargová 1953
Ing. Milan Sedlák 1953
Vasil Peleš 1955
Zdeněk Varguška 1965
Pavol Pavlík 1969
Ladislav Dugas 1970
Andrea Babejová 1981

V JANUÁRI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

Dňa 24. 12. 2008 uplynul rok, čo nás náhle a navždy opustila moja man-
želka, mamička, babka a prababka Terézia SZÉKELYOVÁ. 
Ďakujeme všetkým, ktorí jej venujú tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomína manžel, dcéra Otília a Silvia s rodinou a syn 
Karol.

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým príbuzným a známym, ktorí sa dňa 13. 1. 2009 
prišli rozlúčiť s mojím manželom, otcom, synom a bratom Ladislavom 
DUGASOM na jeho poslednej ceste.
manželka Katarína, syn Adrián, dcéra Lucia, rodičia a súrodenci

Žila tíško, tak aj odišla.
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 23. 1. 2009 s našou 
milovanou mamkou a omamou Helenou HREHOVOU.
Ďakujeme aj kolektívu ODCH NsP v Sp. Novej Vsi pod vedením MUDr. 
Zimovej za starostlivosť v posledných dňoch.
S úctou syn Juraj s rodinou a dcéra Elena s rodinou.
 

Života kniha zavrela sa, písaná srdcom, krvou zo žíl. Zápis v nej zlatým 
písmom hlása, že mamička čestne život dožila. Nech jej telo v rodnej 
hrude v pokojnom spánku odpočíva. V pamäti našej žiariť bude, pa-
miatka jej stále živá.
S bolesťou v srdci sme si dňa 8. 2. 2009 pripomenuli druhé výročie úmr-
tia našej mamky, babky Márie BRODOVEJ, rod. Kašperovej. Ďakujeme 
za všetko, mamička.
S úctou a láskou spomínajú deti Filipko, Peter, Magdaléna a Ruženka, 
vnúčatá Slávka, Kristínka, Lucka a Veronika. 

Odišla... Zhasli oči, ktoré vždy len s láskou na nás hľadievali, umĺkli ústa, 
ktoré nikdy nedokázali raniť, dotĺklo srdiečko najskvelejšej mamy.
S bolesťou v srdci úprimne ďakujeme príbuzným, priateľom, bývalým kole-
gyniam a známym, osobitne p. Petrovi a p. Tirpákovi zo ZUŠ v Sp. N. Vsi, 
ako aj kolektívu dychovky Železničiar, ktorí sa dňa 29. 1. 2009 prišli rozlúčiť 
s našou milovanou mamičkou a babičkou Alenou KOVÁČIKOVOU. Zvlášť 
ďakujeme kolektívu odd. onkohematológie FN Košice a MUDr. Bevilaquo-
vej z odd. hematológie NsP  Sp. N. Ves za citlivý prístup a starostlivosť.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
synovia Ivan a Peter, dcéry Alena a Iveta s rodinami a ostatná smútiaca 
rodina

Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priate-
ľom, susedom, kolegom a známym, ktorí sa dňa 30. 1. 2009 prišli rozlúčiť 
s našou drahou mamkou a starou mamou Julianou HOVANOVOU.
syn Pavol s rodinou, dcéra Alena so synom

Zavrel si oči, srdce Ti prestalo biť, ale v našich srdciach, budeš stále 
žiť.
S hlbokým zármutkom v srdci úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli dňa 
10. 2. 2009 rozlúčiť s mojím manželom, naším ockom, dedkom, bratom, 
švagrom, svokrom Michalom BÁTORYM, ktorý nás náhle opustil vo veku 
55 rokov.
Osobné poďakovanie patrí OAIM NsP Sp. N. Ves pod vedením primára 
MUDr. Š. Zeleného, ako aj celému kolektívu za ich obetavú starostlivosť 
a nezištnú pomoc. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Darina, dcéry Michaela a Zuzana s manželmi, vnučka Danielka, 
synovia Stanislav a Michal a ostatná smútiaca rodina

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

Tímea Tomajková
Hana Vantušková
Lea Tutková
Dominik Gábor
Samuel Frniak
Mária Justína Kotlárová
Nela Knieznerová
Pavlína Kotlárová
Dominik Vaňko
Mária Polčíková
Nikola Horváthová
Ivana Valovičová

Zuzana Valovičová
Šarlota Kotlárová
Matúš Kováč
Rudolf Pecha
Marko Kožík
Barbora Binderová
Ema Mikolajová
Dávid Kaproncay
Martin Ferenc
Martin Kokoruďa
Matúš Bryndza 
Adrián Pollák

OPRAVA 
V Ičku č. 2/2009 sme v tejto rubrike na 
str. 22 chybne uviedli meno Terézia Tom-
ková. Správne má byť Tereza Tomková. 
Za chybu sa dieťatku, mamičke i čitate-
ľom ospravedlňujeme!  redakcia

OZNÁMTE TO ĎALEJ 
Máte za sebou alebo ešte len chystáte svoj svadobný deň, uskutočnili ste tento slávnostný akt v zahraničí...?
Chcete o svojom dni „D“ dať vedieť i ostatným vašim priateľom, známym, spolužiakom, susedom... aj v Ičku? 
Nová rubrika je tu pre vás! Oznámenia je potrebné doručiť (s fotografiou - 16,60 EUR; bez fotografie 14,94 EUR) 
do redakcie Ička (Radnica, I. poschodie vpravo).

SVADOBNÉ 
OZNÁMENIA

NOVÁ RUBRIKA
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Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným a zná-
mym, susedom a priateľom, ktorí sa prišli rozlúčiť a dať posledné zbohom 
našej mamičke Márii HRABČÁKOVEJ, ktorá nás opustila 31. 1. 2009 
vo veku 82 rokov.
Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti, ktorými ste sa snažili zmier-
niť náš hlboký žiaľ.
dcéry Mária s rodinou a Anna s manželom, synovia Jozef a Ján s rodi-
nami

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, okamihy, na ktoré denne spomíname. 
Čo nám bolo drahé, osud nám vzal, ostali len spomienky, no v srdciach 
veľký žiaľ.
Dňa 5. 3. 2009 uplynie rok, čo nás náhle a neočakávane navždy opustil 
môj manžel, syn, otec a brat Ján RACZEK.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
S vďakou a láskou spomíname a Tvoj nesplnený sen napĺňame.
mamka Júlia, manželka Jana, dcérka Lenka, synovia Jakubko a Janík, 
súrodenci a ostatní príbuzní

Touto cestou úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a zná-
mym, ktorí dňa 5. 2. 2009 odprevadili na poslednej ceste nášho drahého 
Ing. Miroslava FINTU a prejavmi sústrasti i kvetinovými darmi sa snažili 
zmierniť náš žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme vedeniu Mesta Spišská 
Nová Ves, SOŠ strojníckej v Spišskej Novej Vsi a Pohrebným službám 
S. Badzíková.
manželka Tatiana, deti, mama a ostatná smútiaca rodina

Dňa 2. 2. 2009 uplynie 5 rokov, ako nás opustila naša mama pani Regína 
ŠEBOŠÍKOVÁ.
S úctou spomínajú dcéra Marta, synovia Ján a Dušan s rodinami.

Čas plynie, ale spomienky zostávajú...
Dňa 5. 2. 2009 uplynulo 10 rokov, odkedy nás navždy opustil Ján 
KUPČÍK.
S láskou a úctou spomína vnuk Janik s rodinou.

5. 2. 2009 uplynulo 7 rokov od úmrtia Anny 
BAŠISTOVEJ a 8. 3. 2009 si pripomenieme 1 rok 
od úmrtia Jána BAŠISTU.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami 
tichú spomienku.
dcéry Anna, Mária a Katarína

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska však smrťou 
nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
S bolesťou v srdci si spomíname na našu milovanú Mgr. Vlastimilu 
ENDELOVÚ, ktorá nás 6. 2. pred štyrmi rokmi navždy opustila.
Ani čas nikdy nevymaže spomienky a neutíši bolesť tých, ktorí ju milovali.
S láskou smútiaca rodina.

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 12. 2. 2009 uplynul rok od smrti môjho milovaného manžela, nášho 
starostlivého otca Stanislava LEŠKU.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a nezabudli.
S úctou a láskou manželka Juliana, dcéry Stanka, Martinka s rodinou, 
Marcelka s rodinou a ostatná smútiaca rodina. 

V marci uplynie 10 rokov, odkedy nás opustili Anna 
ŠMELKOVÁ vo veku 90 rokov a Gejza ŠMELKO 
vo veku 96 rokov, po prežitých 70 rokoch spoloč-
ného života.
S láskou a vďakou na nich spomínajú príbuzní 
a známi.

I keď už nie si medzi nami, v našich srdciach zostávaš stále s nami.
Dňa 13. 3. 2009 uplynie 10 rokov od úmrtia našej drahej mamky Terézie 
ŠTEINEROVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
dcéry a synovia s rodinami

Čas plynie, ale bolesť v našich srdciach ostáva. 
Hviezdy vám už prestali svietiť, slnečné lúče pre-
stali vás hriať, ale tí, ktorí vás mali radi, nezabudnú 
a neprestanú na vás nikdy spomínať.
Dňa 2. 3. 2009 uplynie 9 rokov, čo nás opustil náš 
milovaný manžel, otec a dedo Viktor ŠPERŇAK 
a 25. 8. 2009 uplynú 3 roky, čo nás opustil náš mi-
lovaný otec, syn, manžel a brat Jozef ŠPERŇAK.

S úctou a láskou spomínajú manželka a mama Anna, dcéry, synovia, sú-
rodenci, vnúčatá a ostatná smútiaca rodina.

Neplačte za mnou, keď som tak tíško zaspal, spomeňte si, že som vás 
veľmi rád mal, chcel som s vami byť, osud je taký, vy musíte žiť.
Dňa 4. 3. 2009 uplynú tri roky, kedy nás navždy opustil milovaný manžel, 
starostlivý otec, láskavý dedko, svokor, brat, švagor Jozef JÁNOŠÍK.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka, dcéra a synovia s rodinami.
Veľmi nám chýbaš.

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, pria-
teľom, kolegom, susedom a známym, ktorí sa rozlúčili dňa 3. 2. 2009 
na poslednej ceste s mojou milovanou manželkou, mamičkou, babičkou, 
sestrou, svorkou, švagrinou a príbuznou Magdalénou KAČÍROVOU, ktorá 
nás opustila vo veku nedožitých 66 rokov. Ďakujeme všetkým za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. 
Zároveň ďakujeme ordinácii MUDr. Rocha a MUDr. Šimkuláka a kolektívu 
gyn.-pôr. odd. NsP Sp. N. Ves. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.-kat. 
farskému úradu v Sp. N. Vsi a Pohrebným službám S. Badzíková.
manžel Ján, synovia Robert, Richard s rodinou a dcéra Katarína 
s rodinou

Prešli už roky, čo nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ spo-
mienkami. 
Dňa 5. 3. 2009 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec 
a dedko Ján KAČÍR.
S láskou spomínajú manželka Gabriela, dcéra Mirka a syn Janik
s rodinou.

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na ktoré denne spomí-
name. Nezabudli sme, len sme sa naučili žiť s tým, že už nie si medzi 
nami.
Dňa 6. 3. 2009 si pripomíname smutné 5. výročie od úmrtia 
JUDr. Martina KOKAVCA.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéra Kvetoslava, synovia Roman 
a Marián s rodinami.

Skromný vo svojom živote, veľký vo svojej láske a dobrote. Ten, kto Ťa 
poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 6. 3. 2009 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil milovaný manžel, 
otec, dedko a príbuzný Pavol VIGAŠ.
S láskou a úctou spomína manželka Helena a deti s rodinami.

Neplačte, že som odišiel, nesmúťte, lež pokoj svätý mi prajte a spo-
mienku večnú si na mňa uchovajte.
Dňa 17. 3. 2009 uplynie 1 rok, ako nás opustil náš drahý manžel, otec, 
dedko Jaroslav KREMPASKÝ.
S láskou a úctou spomínajú manželka, deti s rodinami a ostatná smú-
tiaca rodina.

Zhasli oči, utíchol hlas, mal rád život a všetkých nás. Klesli pracovité 
ruky, ktoré sme hladkali, dotĺklo srdce, ktoré sme milovali.
Dňa 17. 3. 2009 si so smútkom pripomíname 1. výročie, čo nás opustil 
náš milovaný manžel, otec, starý otec, brat a švagor Eduard DUBIŇÁK 
z Novoveskej Huty.
Všetci, ktorí ste ho poznali a mali radi, s láskou a úctou v modlitbách naňho 
spomínajte.
manželka Malvína, synovia Jozef a Miloš s rodinami

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, kto Ťa mal rád, nikdy nezabudne. Ani 
čas, ktorý uplynul, nezahojí ranu v našich srdciach.
18. 3. 2009 uplynú 3 roky od smrti môjho brata Vladimíra 
JASENČÁKA.
Ďakujeme všetkým, ktorí naňho nezabudli a venujú mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú brat Marián s rodinou, ostatná rodina a priaz-
nivci basketbalu. 

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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SPOMIENKY, OZNAMY

Synček náš, anjelik náš, bôľ náš... Skoro si Ťa Boh vzal, dušičku Tvoju 
krásnu v nebi potreboval. Čas nezmieri bolesť nad stratou dieťaťa. 
Ostáva len láska a okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname.
Dňa 21. 3. 2009 bude rok, čo nás opustil náš milovaný synček, brat 
a príbuzný Jozef ŠPERKA vo veku 26 rokov.
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Ľúbia Ťa a myslia na Teba v spomienkach mamka, ocko a brat Martin.

Odišiel navždy. Zanechal žiaľ a pekné spomienky.
Dňa 26. 3. 2009 uplynú 3 roky, čo nás opustil môj manžel, starostlivý otec, 
syn a starý otec Marián BEDNÁRIK.
S úctou a láskou spomínajú manželka Viera, dcéry Mariana, Martina, zať 
Slavomír, vnučka Lea, rodičia a ostatná smútiaca rodina.

Dňa 27. 3. 2009 uplynie 10 rokov od smutnej udalosti, kedy nás náhle 
opustil manžel, otec, dedko a svokor František JURČÍK.
Ďakujeme všetkým, ktorí ho poznali a venujú mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka Magda, dcéra Dana a synovia 
František, Jaroslav s rodinami.

Čas plynie, bolesť v srdci neutícha...
Dňa 31. 3. 2009 uplynú 4 roky od chvíle, kedy nás navždy opustila milo-
vaná manželka, mamka a babka Mária WOLKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
manžel a dcéry s rodinami

Lúčim sa s Vami, moji milí, ruky stisk vám dnes už nemôžem dať. Srdce 
dotĺklo, odišli sily, lúčim sa s každým, kto ma mal rád...
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť 6. 2. 2009 s naším 
milovaným manželom, otcom, synom, bratom, švagrom, ujom a krstným 
otcom Františkom PROKSOM.
Všetci, ktorí ste ma poznali a mali radi, s láskou a úctou v modlitbách na 
mňa spomínajte.
manželka Božena, synovia Lukáš a Miroslav s priateľkou Mirkou, mamka 
Anna, sestry Mária a Anna s rodinami a ostatná rodina

Ťažko je bez nej, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, ako bolo 
predtým.
Dňa 27. 3. 2009 uplynie prvé výročie úmrtia našej milovanej manželky, 
matky, babky Ľubomíry PAVLIKOVIČOVEJ.
S láskou a úctou na Teba stále spomínajú manžel, dcéra Inka, syn Marián 
a vnúčatá Danielko, Maťko a Samko.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. Ďakujeme 
všetkým, ktorí na ňu nezabudli.

Zavrela si oči a navždy utíchol Tvoj hlas, mala si rada život a milovala 
si všetkých nás. Čas potichučky plynie, ale tá rana v srdci veľmi bolí 
a zabudnúť nám nedovolí.
Dňa 18. 3. 2009 uplynie 7 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá 
mamka, babka, prababka Žofia ČUJOVÁ.
S láskou a úctou na Teba spomínajú dcéry Mária, Hanka, Jana s rodinami, 
vnúčatá a pravnúčatá.
Bolesť duše je najväčšia.

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

MOJE LEPORELO 2009
* Súťaž pre deti základných škôl 
v kategóriách 1. - 2. ročník, 3. - 4. roč-
ník, 5. - 6. ročník, 7. - 9. ročník ZŠ.
Formát, téma a technika ľubovoľná, le-
porelo musí byť vyrobené deťmi, pod 
vedením pedagóga na VV alebo v ŠK.
Termín doručenia do CVČ Adam, 
Levočská 14 do 9. 4. 2009.
Výstava prác bude prezentovaná 
v termíne od 20. 4. do 30. 4. 2009 
v priestoroch CVČ.
Víťazi budú na vyhodnotenie prizvaní 
pozvánkou. 
 

MOJE NAJMILŠIE 
LEPORELO
* Výstava súťažných prác detí mater-
ských škôl.
V priestoroch CVČ v termíne od 
23. 3. do 26. 3. 2009 denne od 8.00 
do 17.00 hod.

 SPIŠSKONOVOVESKÁ GUMA
* Druhé kolo Okresnej súťaže halo-
vých hádzadiel.
21. 3. 2009 od 9.00 hod. v telocvični 
CVČ Adam,  Levočská 14.
Informácie o súťaži: D. Žifčáková

SKATEBOARDING
* pre mládež vo veku od 10 do 16 ro-
kov.
Kontakt: 
Miloš Ogurčák - 0910 598 950, 
Filip Vanda - 0907 155 512 
 
POHYBOVO- ŠPORTOVÉ 
AKTIVITY
* pre deti materských škôl, 1- 4. roč-
níka základných škôl a pre školské 
kluby.
PAMPÚŠIK, PARACHUTING, RONDO, 
JAMBO (zábavné pohybové cvičenia a 
hry).

KULTÚRNO- 
SPOLOČENSKÉ AKTIVITY
* pre deti materských škôl, 1- 4. roč-
níka základných škôl a pre školské 
kluby.
ŠKOLA HROU, HÁDAJ a MAĽUJ, PUZ-
ZLE (hravé formy záujmovej umeleckej 
činnosti).
Informácie: Kožušková, Vaňová, Bigo-
šová, Štrauchová

OKRESNÉ KOLO 
VOLEJBALU STREDNÝCH 
ŠKÔL - VÝSLEDKY
Študenti: 
 1. Gymnázium Školská                   
 2. Gymnázium Javorová
 3. Gymnázium Krompachy                              
Študentky: 
 1. Gymnázium Školská
 2. SPoŠa OA

 3. SOŠ drevárska
Spoluorganizátorom - Gymnázium Ja-
vorová, SOŠ drevárska a ZSŠ HSaO 
ďakujeme za spoluprácu.

BOWLINGOVÁ 
STREDOŠKOLSKÁ LIGA 
ŠTUDENTOV - VÝSLEDKY
Poradie družstiev po odohraných 
5 kolách:
1. Mrože - Gymnázium Javorka
2. Deteri - hotelovka
3. Strojari
4. Rangers - hotelovka
Poradie prvých troch miest 
v súťaži jednotlivcov:
1. Wagner - Mrože

počet zvalených kolkov 2 512
2. Kemko - Mrože

počet zvalených kolkov 2 449
3. Novotný - Mrože

počet zvalených kolkov 1 306

MO MATICE SLOVENSKEJ V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
GALÉRIA UMELCOV SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
SPIŠSKÉ OSVETOVÉ STREDISKO V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

si vás dovoľujú pozvať na stretnutie v rámci cyklu prednášok k 800. výročiu 1. písomnej zmienky o Spiši

JÁN PETRÍK | MALÁ VOJNA - MAREC 1939 - 70. VÝROČIE

17. 3. 2009 o 16.00 hod. v Múzeu Spiša
Letná 50, Spišská Nová Ves.

800

P O Z V Á N K A
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INZERCIA

KRÍZOVÁ SENIOR LINKA
pre všetkých seniorov, 

ktorí sa ocitli v krízovej životnej situácii,

na bezplatnom telefónnom čísle
 0800 172 500

v pracovných dňoch v čase od 9.00 do 17.00 hod.
(po prac. dobe, počas víkendov a sviatkov 

je k dispozícii záznamník).

Pomoc a rady poskytujú odborne vyškolení pracovníci 
Fóra pre pomoc starším so sídlom v Prievidzi.

Venujte 2 % dane  a podporte oživenie Spiša. 

Vďaka vám sa nám darí robiť dobré veci!
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DROBNÁ INZERCIA, INZERCIA

 RUNNER PONÚKA: ozvučenie, osvetle-
nie akcií, nahrávacie štúdio, prenájom pó-
dia a zastrešenie pódií, hudobná produkcia 
– svadby, zábavy, plesy (DJ alebo živá ka-
pela). Nákladná autodoprava, sťahovanie  
(veľká dodávka 17 m3 + prívesný vozík). 
T.: 0903 630 089

 ANGLIČTINA PRE VŠETKÝCH. Douču-
jem na profesionálnej úrovni jednotlivcov aj 
skupiny, kladiem dôraz na konverzáciu v AJ, 
prekladám aj tlmočím, mám dlhodobú prax 
v zahraničí, som držiteľkou zahraničných certi-
fikátov, mám vysokoškolské vzdelanie. 
T.: 0910 625 277

 Ponúkam preklady abstraktov rôznych typov 
prác - diplomové, bakalárske atď. do nemec-
kého  anglického jazyka. Prekladám odborné 
texty do nemeckého, anglického jazyka. Učím 
nemecký a anglický jazyk v dopoludňajších ho-
dinách alebo po 19.00 hod. T.: 0910 958 823

 Predám záhradku na Markušovskej ceste. 
T.: 0905 570 714

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

 Ponúkame 8-týždňové sliepočky, červené - 
cena 3,20 EUR a kohútky - cena 2 EUR. Do-
dávka začiatok mája. Predám tiež 1-izbový byt. 
T.: 053/441 00 52 alebo 0902 633 109

 Vyučujem anglický jazyk pre začiatočníkov, 
pokročilých, dospelých a konverzáciu. Flexibi-
lita a ústretovosť. T.: 0907 585 817 

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

 Pomaly nám končí zima, jar už sa 
nám pripomína. Veľká Noc tu bude 
hneď. Šetrite si hlavne zdravie, voľný 
čas. PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ 
SERVIS je tu aj pre Vás. T.: 444 01 19, 
0903 100 508, 0903 661 891 a je to vyrie-
šené. Nová služba: impregnácia (ochrana 
vlasu a predĺženie intervalu čistenia) ko-
bercov, sedačiek, autosedačiek, postelí.

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

 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.

 Ponúkame prestavbu bytového jadra 
alebo rekonštrukciu celého bytu alebo 
domu, rezanie otvorov do panelu, všetky 
vodárske práce, výmena WC, batérií a ra-
diátorov. Za rozumné ceny! 
T.: 0903 277 634, 053/444 02 52

 Predám ŠKODA Felícia 1,3 MPI - rok výroby 
1999, prvý majiteľ, najazdených 96 000 km. 
Sezónne prezutie. Cena 1 950 EUR - dohoda 
možná. T.: 0907 974 819  

 Predám slnečný 1-izbový byt s balkónom 
a murovaným jadrom v zateplenej bytovke na 
Mieri. Cena dohodou. T.: 053/442 12 90

 Dám do prenájmu zariadený kozmetický sa-
lón v centre mesta. 
Bližšie info na t. č.: 053/442 16 41.

 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. 
T.: 0902 891 534.  ADRESA: 
Dom kultúry, Štefánikovo nám. 4, SNV.

 Predám: mikrovlnú rúru, chladničku, rozkla-
dacie kreslo, skrinkový šijací stroj zn. VERITAS, 
4 biele kuchynské stoličky, veľký biely písací 
stôl so zásuvkami po oboch stranách, bicykel 
zn. ALPINA, aj jednotlivo. Ceny dohodou. 
T.: 053/442 12 90

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

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

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

pri príjemnej hudbe? Hudobné duo GAMA 
vás zabaví pri rôznych príležitostiach: ži-
votné jubileá, podnikové oslavy, recep-
cie, plesy, svadby, koncerty a iné. Kontakt: 

p. Maliňák - 0905 389 981, Mgr. Gánovská 
- 0904 085 026

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

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

 Ponúkame voľnú miestnosť 22 m2, vhodnú 
na novinový stánok, cukráreň a predaj zmrzliny, 
kaderníctvo a pod. V priestore sa nachádza 
umývadlo a WC. Kontakt: Štúrovo nábrežie 
2413/11, SNV. T.: 053/442 11 69 alebo 0904 
804 675 - volať po 18.00 hod.  

 Predám nové letné pneumatiky PIRELLI P 
6 000, rozmer 185/60/R14H. 
T.: 0905 909 839

 Ponúkam prestavby bytových jadier * 
vybúranie s odvozom jadra * vymurovku 
z ytong tvár. *obklady podľa výberu zákaz-
níka, vrátane sanity * rozvody vodo a elek-
tro * upratanie 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 detský kočiar zn. MAGICAL DRI-
VER, 2-kombinácia (hlboký + športový), bor-
dovej farby, používaný 9 mesiacov (pláštenka, 
sieťka proti hmyzu, taška, k športovej časti ná-
nožník), kúpený v SR. Cena 250 EUR. Dohoda 
možná. T.: 0907 468 206

 Predám záhradku (resp. dám do prenájmu) 
v záhradkárskej osade „Malé pole“ o výmere 
444 m2. V záhradke je 30 ks rôznych rodia-
cich ovocných stromov. Cena 1 660 EUR. 
(50 tis. Sk). 
T.: 065 040 41 77, 0915 544 707 

 Predám kočiar zn. CHIPOLINO, dvojkombi-
nácia, sivo-žltej farby, v 100 % stave + príslu-
šenstvo, používaný 5 mesiacov. 
T.: 0914 129 154, 0918 564 734

 Byt 2 + 1. Predám byt v OV, 60 m2 s log-
giou v zateplenej bytovke na 3. poschodí s vý-
hľadom na Vysoké Tatry, sídl. Mier v SNV. 
Byt je v pôvodnom stave, možnosť prerobiť 
podľa vlastnej predstavy. Cena 41 492 EUR 
(1 250 000 Sk). T.: 0905 746 715

 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. Od-

voz a dovoz kobercov zdarma, do 24 hodín. 
T.: 0904 865 262, 0905 209 347

 Mladá rodina s 2 deťmi hľadá podnájom 
v 2-izbovom byte za slušnú cenu v okolí sídl. 
Mier. T.: 0903 897 399

 Predám TP + ŠPZ na FORD Fiesta 1,1 
37 kW, rok výroby 1992, 3-dverový, benzín, 
platná STK a EK, príp. celé auto, potrebná 
oprava motora. Cena dohodou. 
T.: 0915 380 001

 Predám biolampu zn. BIOPTRON + color 
terapiu + stojan. Spolu aj osobitne. Zn.: nové 
za dobrú cenu. T.: 0905 369 583

 Hľadám súrne prácu (som vyučená ku-
chárka) ako kuchárka, pomocná kuchárka, 
príp. chyžná a pod. T.: 0918 947 182

 Oznamujeme zákazníkom, že predajňa 
MAD zo Zimnej ul. 43 je presťahovaná na 
Starosaskú ul. 13 - TEXTIL EVA  (vedľa re-
dakcie Sp. Hlasy).

 TEXTIL EVA - Starosaská ul. 13 (redakcia 
Sp. Hlasy), smer sídl. Mier. Marcový výpre-
daj 20 - 50 %. Pánske košele, pulóvre + 
dámske tričká, pulóvre, kostýmy.

 Predám dvojizbový tehlový byt v OV na Ul. 
J. Hanulu. Byt je po rekonštrukcii s vlastným vy-
kurovaním a garážou v dvore. Cena dohodou. 
T.: 0907 244 368

 VÝROBA KĽÚČOV, BRÚSENIE A ZÁ-
HRADKÁR. Semená na novú jarnú sezónu, 
cibuľka sadzačka, cibuľky kvetov už v pre-
daji. Prestavujeme vložky na 1 kľúč, vy-
rábame autokľúče s imobilizérmi, predaj 
vložiek, kovaní, visiacich zámkov a iné. 
Predajne: Zimná 59 (poniže OD Spišan), 
Letná 46 (bývalá Sazka - športka) 
T.: 0907 259 489

 Predáme 3-izbový byt v OV na sídl. Východ. 
Volajte po 18.00 hod. T.: 0908 501 527

 Vymením 4-izbový prerobený byt na 
sídl. Tarča za 2-izbový byt. Plus doplatok 
- 18 000 EUR. T.: 0902 274 266

 Postreky ovocných stromov, hubenie hlo-
davcov a škodlivého hmyzu ponúka: Milan 
Klein, Pribinova 93, Smižany. 
T.: 053/443 10 25, 0908 134 296

 Predám trojizbový byt na Topoľovej ulici na 
starej Tarči. Cena dohodou alebo vymením za 
dvojizbový + doplatok. Volať po 19.00 hod. na 
t. č.:  053/441 07 89.

 Prenajmem garáž v rodinnom dome na Fán-
dlyho ul. T.: 0905 723 191

 Predám 1-izbový byt v OV v SNV v pôvodnom 
stave. Cena dohodou. T.: 0904 924 837

0904 304 18409044 3 3040  18484
www.solitera.sk





NECHAJTE SA STRHNÚŤ
CENOVÝM ZVÝHODNENÍM AKČNÝCH MODELOV

BALÍČEK ISTOTY 
NA ROK ZADARMO: 
Platí pri využití štandardného
značkového financovania.

NAJLEPŠIE AKČNÉ
ŠkodaFabia           už od 7 999 € 240 977,87 Sk

       ŠkodaFabia Classic 

          už od 8 969 € 270 200,09 Sk

           So zákazníckym zvýhodnením
            až do 2 711 € / 81 671,59 Sk

NAJLEPŠIE AKČNÉ

ŠkodaFabia Classic
• klimatizácia
• centrálne zamykanie
• elektrické ovládanie okien
• ABS • 4 x airbag
• posilňovač riadenia

ŠkodaRoomster Style      
• rádio Dance S CD a MP3
• hliníkové disky 15“
• parkovací senzor vzadu
• klimatizácia
• 4 x airbag • ABS
• elektrické ovládanie okien vpredu

ŠkodaRoomster  už od 9 519 € 286 769,39 Sk*

ŠkodaRoomster StyleStyle

už od 10 309 € 310 568,93 Sk*

So zákazníckym zvýhodnením
až do 2 738 € / 82 484,99 Sk*

ŠkodaFabia ocenená ako najkvalitnejšie vozidlo vo svojej
triede magazínom Auto motor und sport. Informujte sa o akčnej ponuke. 

* Ceny sú uvedené bez DPH pre verziu N1.

ŠkodaOriginálne dielce® ŠkodaOriginálne príslušenstvo®

Viete, že Škoda originálne dielce sú 
identické s tými dielcami, ktoré boli 
použité pri výrobe Vášho vozidla? 

Že spoločne prešli nielen všetkými 
inováciami, ale aj náročnými testami, 
ktorým sú podrobené jednotlivé 
dielce zo sériovej výroby?

Jediná správna voľba
pre Vaše vozidlo. 

Vaše vozidlo Škoda Vám už vo svojej 
výbave prináša prvky zaručujúce 
bezpečnosť a funkčnosť, ale aj doplnky 
zabezpečujúce atraktívny dizajn. Vaše 
požiadavky na vybavenie automobilu 
môžu byť veľmi špecifické, pretože každý 
človek je jedinečný.
Preto Vám ponúkame Škoda 
originálne príslušenstvo.

Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

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

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


