
prebieha ObnOva 
pamiatOk
Na svojom novembrovom zasadnutí mestské zastupiteľstvo odsúhlasilo re-
konštrukčné práce na dvoch pamiatkovo chránených objektoch v Spišskej 
Novej Vsi. Ich obnova je už v plnom prúde.
Prvou je národná kultúrna pamiatka Mariánsky 
morový stĺp s kamennou sochou Nepoškvr-
nenej Panny Márie, tzv. Immaculatou, ktorá 
má neodmysliteľné miesto v historickom centre 
nášho námestia pred Rímskokatolíckym farským 
kostolom Nanebovzatia Panny Márie už od roku 
1724. Stĺp bol postavený na základe donácie vte-
dajšieho poľského starostu Teodora Konštantína 
Lubomirského. Je najstarším spomedzi marián-
skych stĺpov, ktoré dal tento gróf postaviť aj v ďal-
ších 13 spišských mestách v období tzv. poľského 
zálohu. Immaculatu v Spišskej Novej Vsi vyhoto-
vil podľa dostupnej literatúry levočský kameno-
sochár Friedrich Horn. Morový stĺp so sochou 
Nepoškvrnenej Panny Márie doposiaľ prešiel 
niekoľkými obnovami, naposledy v roku 1897, 

pričom vtedajším „reštaurátorom“ bol kamenár 
talianskeho pôvodu J. Miglierini z Gánoviec. 
Zub času sa však v priebehu ostatných viac ako  
100 rokov na nich opätovne podpísal, a preto sa 
ich predstavitelia nášho mesta rozhodli dať opra-
viť. Už koncom novembra tak všetci okoloidúci 
mohli sledovať, ako okolo morového stĺpa vyrástlo 
lešenie a následne boli stĺp i socha Immaculaty 
2. decembra demontované a prevezené do ate-
liéru vo Vyšných Ružbachoch, kde sa ich ujali 
šikovné ruky akademického sochára Štefana 
Kovaľa a jeho spolupracovníkov. „V priebehu 
roku 2009 sme zabezpečili návrh na reštauro-
vanie pamiatky, ktorý bol následne schválený 
Krajským pamiatkovým úradom v Košiciach. 
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Demontovanie immaculaty a morového stĺpa. Foto: Luck

PRVÁ 
POŠTOVÁ 
ZNÁMKA
V HISTÓRII MESTA 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Slávnostná inaugurácia známky
v kostole Nanebovzatia Panny Márie

4. január 2010
o 16.00 hod.
Slávnostná svätá omša
Príhovor primátora mesta
Príhovor riaditeľa Poštovej filatelistickej služby 
Slávnostné požehnanie známky Spišským  
diecéznym biskupom
Poďakovanie predsedu Klubu filatelistov 
Spišská Nová Ves

Slávnostný koncert 
Komorného orchestra 
Štátnej filharmónie 
Košice

Fotografia relikviára 
z kostola Nanebovzatia Panny Márie
zobrazeného na poštovej známke 
a na príležitostnej pečiatke.
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Dňa 7. 12. 2009 bolo na podnet primátora 
mesta SNV zvolané pracovné rokovanie týka-
júce sa stavu prác a zabezpečenia lokality 
Nová Štôlňa, kde koncom r. 2008 a začiat-
kom r. 2009 došlo k štyrom náhlym výtokom 
vôd z banského diela. Na rokovanie boli pri-
zvaní odborníci z Obvodného úradu v SNV, 
Obvodného banského úradu v SNV, Štátneho 
geologického ústavu Dionýza Štúra v SNV, 
z Rudných baní, š. p., B. Bystrica - stredisko 
SNV a z firmy Uranpres, s. r. o., SNV. Spoločne 
informovali vedenie mesta o technických opat-
reniach na zabránenie nekontrolovateľného 
výtoku vody zo spomínaného banského diela, 
ktoré boli vykonané po poslednom výtoku vo 
februári 2009. 
V nasledujúci deň v rámci plánovaného kontrol-
ného dňa za prítomnosti médií vykonali odbor-
níci obhliadku zrealizovaných technických 
prác priamo na mieste, pričom bol zistený 
tento stav:
• zrealizovaný bol tzv. monitorovací vrt MV-1, 

ktorým sa pravidelne monitoruje výtok ban-
skej vody; z vrtu, resp. okolo neho, vyteká 
voda akumulovaná v podzemných priesto-
roch;

• vo vnútri banského diela je vybudovaná 
protiprievalová hrádza zo železobetónu, 
dimenzovaná na tlak vodného stĺpca výšky 
80 m, zapustená do bokov, stropu a počvy 
banského diela; v hrádzi sú výškovo rozdielne 
zabudované otvory priemeru 500 mm, kto-
rými môže voda odtekať; 

• ústie banského diela je opatrené portálom 
so zábranami, ktoré znemožňujú vstup do 
banského diela; v spodnej časti portálu je 
umiestnený symetrický trojuholníkový prie-
pad s vrcholovým uhlom 90° (Thomsonov 
priepad), ktorý umožňuje odčítať množstvo 
vytekajúcej vody z banského diela;

• jalovinová halda, cez ktorú miestny potok 
preteká, bola technicky zrekultivovaná 

tak, aby prúd potoka nestrhával okolitý ma-
teriál;

• miestny potok bol prehĺbený a jeho brehy 

upravené a vyspádované mechanizmami 
po celej trase až k miestu, kde tento potok 
vstupuje do priepuste popod miestnu komu-
nikáciu vedúcu k Novej Štôlni;

• miestna komunikácia je upravená a pre-
jazdná pre terénne a nákladné automobily 
a mechanizmy;

• v smere vyrazeného banského diela, na zem-
skom povrchu, vznikol začiatkom decembra 
ďalší - menší kráter (priemer cca 2 x 3 m), 
ktorý sa nachádza asi 10 - 12 m nad pôvod-
ným väčším kráterom (priemer cca 15 m), 
ktorý sa vytvoril koncom minulého roka;

• pôvodný kráter je v spodnej časti zaplnený 
vodou presakujúcou z podzemia, ktorá vy-
teká vybudovaným odvodňovacím kaná-
lom cez odkaľovaciu nádrž a potrubie 
popod lesnú cestu do priľahlého recipientu 
miestneho potoka.

Na základe uvedeného bolo konštatované, že 
technické práce vykonané Rudnými baňami,  
š. p., na elimináciu škôd a možného ohrozenia 
obyvateľov Pod Tepličkou vytekajúcou vodou 
z banského diela boli ukončené, boli vytvorené 
podmienky na kontinuálny výtok vody z krátera 
vzniknutého prepadom nadložia do podzemia 
a je zaistené monitorovanie výšky hladiny pod-
zemnej vody prostredníctvom monitorovacieho 
vrtu MV-1. Zároveň bolo dohodnuté, že Rudné 
bane, š. p., v rámci konečného riešenia od-
vodnenia lokality zabezpečia vypracovanie 
projektovej dokumentácie, ktorá bude danú 
situáciu, t. j. kontinuálny výtok vody, riešiť vyra-
zením nového banského diela - štôlne.
Aj keď mesto Sp. Nová Ves nenesie za tieto 
problémy žiadnu zodpovednosť, bolo iniciáto-
rom vykonaných opatrení a v decembri 2009 
vyplatilo čiastočnú finančnú kompenzáciu 
za spôsobené škody na majetku fyzických 
osôb v mestskej časti Pod Tepličkou. 

peter klein
referát kríz. riadenia, pO a bpp msÚ Snv

návrh zahŕňa komplexnú rekonštrukciu a reš-
taurovanie celého objektu mariánskeho stĺpu 
s vytvorením novej  identickej plastiky panny 
márie  immaculaty,  pričom  pôvodná  socha 
bude po  reštaurovaní  vhodne deponovaná,“ 
priblížil rekonštrukčný zámer Ing. Jozef Gonda, 
vedúci odboru výstavby, územ. plánovania a do-
pravy na MsÚ.
Ďalšou snahou je navrátiť pôvodný tvar a cha-
rakter doby aj vstupnému priečeliu starého 
cintorína, a to inštalovaním štyroch sôch 
evanjelistov, ktoré tu v minulosti stáli. Skôr 
narodení si na nich ešte dobre pamätajú. Pre 
zlý technický stav boli sochy v 70-tych rokoch  
20. storočia z priečelia cintorína odstránené. 
Akad. sochárovi Š. Kovaľovi sa podarilo nájsť ich 
torzá zahrabané v zemi a prikryté lístím v areáli le-
tohrádku Dardanely v Markušovciach, kde podľa 
všetkého v tichosti strávili posledné desaťročia. 

„podobne ako pri  immaculate bude podaný 
návrh na obnovu  týchto pamiatok. V zmysle 
nájdených torz a dochovanej fotodokumentá-
cie budú sochy sv. marka, sv. lukáša, sv. ma-
túša a sv. Jána opätovne vysekané do kameňa 
a osadené na pôvodné miesto,“ uviedol v tejto 

súvislosti Ing. Gonda.
Predpokladaný náklad reštaurátorských prác 
pri Morovom stĺpe a Immaculate sa pohybuje vo 
výške 122,8 tis. € a pri sochách evanjelistov na 
úrovni 139,4 tis. €. Mesto na tieto akcie vyčlení 
prostriedky zo svojho rozpočtu na rok 2010. 
Kým pri štvorici evanjelistov sa plánuje rozložiť 
platbu za rekonštrukciu sôch na 4 splátky v prie-
behu 4 rokov, na obnovu Immaculaty bude 
v priebehu roka 2010 vyhlásená aj verejná 
zbierka, do ktorej sa budú môcť zapojiť všetci 
občania mesta. Prispieť na tento účel prisľúbilo 
i vedenie mesta.
Miesto osadenia Mariánskeho morového stĺpu 
s Immaculatou pred farským kostolom i vstupné 
priečelie starého cintorína budú zívať prázdnotou 
do najbližšieho Sviatku všetkých svätých, kedy by 
už mali byť obnovené historické pamiatky opä-
tovne inštalované na svoje miesta.

ing. Lucia kormošová

SPRAVODAJSTVO

Vstupné priečelie cintorína 
so sochami evanjelistov.
Foto: archív múzea spiša v snV

pohľad na vybudovaný 
odvodňovací kanál z krátera.

ústie novej štôlne s novým portálom.

(dokončenie z 1. strany)

PREbIEhA ObNOVA PAMIATOK

KONTROlNý dEň PRI NOVEJ ŠTôlNI
Stará baňa Nová Štôlňa nad mestskou časťou Pod Tepličkou je zastabilizovaná. Aj keď mesto Sp. Nová Ves nenesie za tieto problémy žiadnu 
zodpovednosť, bolo iniciátorom vykonaných opatrení.
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Nafukovacia tenisová hala
Nová vyhrievaná nafukovacia tenisová hala vyrástla 
v novembri v areáli tenisových kurtov na Ulici J. Ján-
skeho pod Blaumontom. Tešia sa z nej všetci milov-
níci „bieleho“ športu v našom meste, keďže umožní 

využívať antukové tenisové dvorce č. 1, 2 a 3 po 
celý rok. Mladí adepti tenisu, ale aj starší priaznivci, 
si tak môžu zlepšovať svoju výkonnosť konečne aj 
počas zimného obdobia. Doposiaľ boli v zime od-
kázaní na nevyhovujúce podmienky miestnych telo-
cviční. Trojplášťová konštrukcia opláštenia tenisovej 
haly bude po uplynutí zimného obdobia demonto-
vaná a odložená. Životnosť haly je pri každoročnej 
montáži a demontáži 20 rokov. Jej realizáciu v ná-
klade 150 tis. € zabezpečilo Mesto Spišská Nová 
Ves. Hala je prístupná aj širokej verejnosti. Otvára-
cie hodiny sú každý deň od 7.00 do 22.00 hod. 
Objednať sa dá na tel. č. 0918 589 024.

Vrakovisko
Problém s vozidlami, ktoré vykazujú znaky vraku, 
od novembra v našom meste vyriešilo tzv. „určené 
parkovisko“ vyhradené týmto vozidlám. Obvodný 
úrad životného prostredia v Spišskej Novej Vsi 

naň vydal rozhodnutie, ktoré nadobudlo platnosť  
11. 11. 2009. „Vrakovisko“ je zriadené v areáli firmy 
KOVOZBER, s. r. o., na Radlinského ulici č. 28. Po 
splnení všetkých zákonných predpisov má spome-
nutá firma právo odtiahnuť vraky áut z územia mesta 
a ďalej ich spracovať. Vraky už nebudú zbytočne 
zaberať parkovacie miesta na našich uliciach a síd-
liskách. Na „vrakovisko“ môžu svoje odhlásené vo-
zidlo uložiť občania i dobrovoľne!

Prekrytie fontány
Od 1. 12. 2009 dostala fontána v našom mestskom 
parku pri Evanjelickom kostole nový šat. Nové este-
tické prekrytie s témou ročných období nahradilo 
fádnu drevenú búdku, ktorá fontánu - dielo akade-
mického sochára Ladislava Kacvinského - vždy cez 
zimu chránila pred tuhými mrazmi. Autorom malieb 
na prístrešku, ktoré si okamžite získali najmä srdcia 

našich najmenších, je mladý umelec Ľuboš Buko-
vinský. Vyhotovenie nového prekrytia fontány ini- 
ciovalo a zabezpečilo Mesto Spišská Nová Ves na 
vlastné náklady.

Banská lokomotíva pri banskej veži
V dňoch 2. - 3. 12. 2009 sa v našom meste ko-
nali tzv. Barborské slávnosti, ktorých súčasťou bol 
už tradične sprievod mestom, súťaž speváckych 
zborov o Banícku karbidku a slávnostný skok cez 
kožu (šachtág) v Redute. Ich slávnostné otvorenie 
sa uskutočnilo pred banskou vežou Klopp Orth na 
Nábreží Hornádu. Pri tejto príležitosti k banskej veži 
pribudla ďalšia tematická súčasť budúceho Baníc-
keho námestia - vyše 50 rokov stará banská lo-
komotíva, ktorá pôvodne slúžila baníkom v bani 
v Rudňanoch. Aj takto sa spišskonovoveské ob-
čianske združenie Banícky spolok Spiš snaží oživiť 

bohatú banícku históriu Spiša a zachovať banícke 
tradície. Je to zároveň akási príprava na 3. stretnu-
tie banských miest a obcí Slovenska, ktoré sa v au-
guste 2010 uskutoční práve v Spišskej Novej Vsi.

Sviatočná výzdoba
S blížiacimi sa Vianocami a koncom roka 2009 sa 
v našom meste v decembri opäť rozžiarila vianočná 
a novoročná výzdoba. Oproti roku 2008 bola zre-
konštruovaná a pribudlo aj zopár nových kúskov. 
Už z diaľky neprehliadnuteľný obrovský vianočný 
stromček na námestí pri hlavnej križovatke púta po 
zotmení pozornosť okoloidúcich vodičov i chodcov 
už od prvej chvíle. Podobnému záujmu sa teší i mo-
derne ladený vianočný stromček na kruhovej križo-
vatke pri starom cintoríne. Pribudli tiež tzv. dekory 
na Levočskej ulici, do sviatočného šatu sa odela 
i turistická ubytovňa a priľahlé stromy na sídlisku Vý-
chod. Sviatočná výzdoba nám bude krášliť mesto, 
tak ako každý rok, do Troch kráľov (6. 1.).

ing. Lucia kormošová
foto: autorka

V rámci jesenného upratovania bolo celkovo 
v meste uskutočnených 83 vývozov veľkokapa-
citných kontajnerov s celkovou hmotnosťou vy-
vezeného odpadu 105,32 ton. Najviac odpadu 
sa vyviezlo z lokality MsV č. 6 - Staré mesto juh 
(26,83 t) a najmenej z lokality MsV č. 2 - sídlisko 
Tarča (2,06 t). Celkovo mesto za vývoz kontaj-
nerov v rámci jesenného upratovania zaplatilo  
4 032,21 € (bez DPH).
Aj pri tejto príležitosti oznamujeme, že občanom je 
k dispozícii ZbERNý dVOR na Sadovej ulici, kde 
môžu občania s trvalým pobytom na území mesta 
Spišská Nová Ves po predložení občianskeho pre-
ukazu bezplatne odovzdať drobný stavebný od-

pad, sanitárny odpad, objemný odpad, nebezpečný 
odpad, elektronický odpad, PET PE fľaše, sklo... 
Prevádzková doba Zberného dvora:
pondelok:   voľný
utorok - piatok:  9.00 - 17.00 hod.
sobota:   7.00 - 13.00 hod.
obedňajšia prestávka v priebehu roka: 
  11.30 - 12.00 hod.
V súvislosti s uvedenými údajmi pripomíname, že 
v priebehu roka mesto na vlastné náklady odstra-
ňuje nelegálne skládky, ktoré sa v meste vysky-
tujú s určitou pravidelnosťou a na ich odstránenie sú 
vynaložené nemalé finančné prostriedky z rozpočtu 
mesta. Zistenie pôvodcu nelegálnej skládky je vo 

väčšine prípadov nemožné a v mnohých prípadoch 
aj s podporou obyvateľov mesta. Najčastejšie sa 
nelegálne skládky objavujú v blízkosti garáží, zá-
hradkárskych osád, vodných tokov a samostatnú 
kapitolu tvoria rómske osady a ich okolie.
Aj touto cestou chceme vyzvať všetkých obča-
nov mesta, aby sa pri nakladaní s nepotrebným 
odpadom správali zodpovedne, využívali bez-
platnú službu Zberného dvora, veľkoobjemové 
kontajnery pri jesennom a jarnom upratovaní 
v meste a nepodieľali sa na vytváraní neriade-
ných skládok.
 paedDr. Ján Olejník

odd. komunál. servisu msÚ

ČO JE NOVé V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

AKO dOPAdlO JESENNé uPRATOVANIE

Kto chodí po našom meste s „otvorenými očami i ušami“, určite zaregistroval v poslednom období viacero noviniek. Ak sa ale 
predsa pýtate aké, odpoveď nájdete v nasledujúcich riadkoch.

ilustračné foto
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OZ činnosti PZ v SNV
Obvodné oddelenie PZ SR v SNV v poslednom me-
siaci roka 2009 vznieslo obvinenie dvom 19-roč. Po-
pradčanom pre prečin krádeže vlámaním, ktorí ešte 
dňa 8. 8. 2009 vykradli chladiaci box v rekreačnej 
oblasti Čingova, odcudzili nealkoholické nápoje 
a spôsobili škodu vo výške do 100 €.

Policajný zbor vykonáva skrátené vyšetrovanie k pre-
činu krádeže, ktorej sa dopustil na začiatku decem-
bra 37-roč. muž bez prihlásenia k trvalému pobytu 
v meste SNV tým spôsobom, že ukradol hliníkový 
rebrík v centre mesta počas rekonštrukcie strechy.

PZ v SNV vzniesol začiatkom decembra obvinenie 
41-roč. Spišskonovovešťanke pre zločin poškodzo-
vania veriteľa, ktorého sa dopustila tak, že darova-
cou zmluvou previedla byt blízkej osobe, čím takto 
odstránila časť svojho majetku a tým zmarila uspo-
kojenie svojho veriteľa, ktorým je 54-roč. Spišsko-
novovešťan.

Policajný zbor upozorňuje občanov mesta SNV 
na zvýšený výskyt poškodzovania vozidiel na 
parkoviskách mesta, ku ktorým dochádza v noč-
ných hodinách. V prípade získania informácií 
o možných páchateľoch týchto udalostí tieto mô-
žete nahlásiť aj anonymne na telef. čísle 158. 

Z činnosti MsP v SNV
MsP riešila 17. 11. 2009 v čase od 22.50 do 00.35 
hod. telef. oznámenie, podľa ktorého v bytovom 
dome na Dunajskej ul. z jedného z bytov vytekala 
silným prúdom voda, ktorá poškodzovala ostatné 
byty a zatekala aj do elektrickej rozvodnej skrine, 
kde hrozila ďalšia závažná škoda na majetku. Stála 
služba MsP sa pokúsila kontaktovať konateľa a spo-
ločníkov firmy, ktorej byt patril, avšak neúspešne. 
Na miesto bola zároveň vyslaná hliadka MsP. Za jej 
prítomnosti nájomníci bytovky vyvŕtali zámok na byte. 
Po jeho otvorení bolo zistené, že byt je úplne prázd-
ny (šlo o holobyt) a voda vytekala zo zle utiahnutých 
ventilov na kúrení. Po odstránení problému a upra-
taní bol byt uzamknutý a zapečatený, o čom boli 
majitelia bytu informovaní prostredníctvom firemnej 
odkazovej schránky. Informovaní o otvorení bytu boli 
neodkladne aj Policajný zbor SR v SNV a službuko-
najúci prokurátor.

Hliadka MsP 20. 11. 2009 o 16.25 hod. prevero-
vala telef. oznámenie zamestnanca doručovateľskej 
firmy UPC, ktorý oznámil, že pri doručovaní balíka 
do rodinného domu na Prednej Hute zistil, že dom 
je otvorený a na zvonenie ani klopanie nik nereagu-
je. Po príchode na miesto hliadka zistila, že dom je 
skutočne otvorený, avšak na vchodových dverách 
ani na zámku neboli zistené žiadne známky násilné-
ho otvorenia. Následne bola telefonicky vyrozumená 
majiteľka domu, ktorá si dom prostredníctvom syna 
zabezpečila. Ten po prekontrolovaní nezistil žiadnu 
škodu na majetku ani násilné vniknutie.

27. 11. 2009 o 20.45 hod. riešila hliadka MsP na 
Triede 1. mája zistené priestupky proti verej. poriad-
ku, ktorých sa nerešpektovaním ustanovení VZN 
mesta č. 3/2009 dopustili mladiství 17-roč. Franti-
šek F. a Martin R., 16-roč. Lukáš H. a 15-roč. Adam 
H. zo SNV tým, že porušili zákaz požívania alkoholic-
kých nápojov na území mesta. Náprava bola zjedna-
ná na mieste, priestupky mladistvých boli odstúpené 
právnemu oddeleniu Mestského úradu SNV.

Hliadka MsP 4. 12. 2009 o 13.17 hod. na základe 
telef. požiadania lekárky z detského odd. Nemocni-
ce s poliklinikou spozorovala na Leteckej ul. malo-
letú 11-roč. Alexandru G. zo SNV, ktorá svojvoľne 
opustila nemocnicu a vybrala sa do miesta bydliska. 
Hliadka ju previezla späť do nemocnice a odovzdala 
lekárke.

12. 12. 2009 o 00.45 hod. hliadka MsP riešila na 
Zimnej ul. kamerovým systémom zistený priestupok 
proti verej. poriadku, ktorého sa dopustili 16-roč. 
Lukáš F. a Ján G. z Krompách znečistením verej. 
priestranstva porozhadzovaním odpadkov z koša 
a rozoberaním predajného stánku v priestore Spiš-
ských vianočných trhov. Priestupok riešený v  kom-
petencii MsP.

Dnešná doba ponúka mladým ľuďom množstvo lá-
kadiel. Či ich majú prijať alebo odmietnuť, je zodpo-
vednosťou ich samých, rodičov, školy a nakoniec... 
i celej spoločnosti. A spoločnosť? Tá sa nemôže zba-
vovať zodpovednosti za výchovu mladej generácie 
iba konštatovaním, kritikou, štatistikami s alarmujú-
cimi číslami, represiou. Jej úlohou je vychovávať. 
Napríklad k tomu, čo ponúkol projekt „STOP dro-
gám v našom meste“. Projekt vypracovalo Mesto 
Spišská Nová Ves v spolupráci s Centrom pedago-
gicko-psychologického poradenstva a prevencie 
(CPPPaP). Uskutočňovali ho od septembra do de-
cembra 2009 pracovníčky CPPPaP v spolupráci so 
základnými školami (koordinátormi - učiteľmi, rodičmi 
a žiakmi). Cieľ: vytvoriť sieť koordinátorov protidro-
govej prevencie, peer aktivistov, zlepšenie spolu-
práce s organizáciami, ktoré majú vo svojej náplni 
práce protidrogovú politiku, sa nedá uskutočniť jed-
norázovo. To si uvedomovali a uvedomujú aj vedúci 
projektu - za CPPPaP Mgr. Viera Šilonová a za odde-
lenie školstva, mládeže a športu na MsÚ PhDr. Ľu-
bica Šefčíková, pretože sa kontinuálne nadväzuje 
na projekt mestskej polície z roku 2008, či dielčie 
projekty uskutočnené mestskými školami v predchá-
dzajúcich rokoch.
Niekoľko čísel: 7 základných škôl, 28 žiakov  
7. ročníka, 7 pedagógov 1. stupňa, 7 pedagó-
gov 2. stupňa, 7 koordinátorov prevencie po-
čas 3 mesiacov absolvovalo 5 vzdelávacích 
modulov s koordinátormi a pedagógmi, 5 vzde-
lávacích modulov s peer aktivistami a 4 s odbor-
nými pracovníčkami CPPPaP a VVaPC UKF Nitra 
Mgr. Vierou Šilonovou, Mgr. Miroslavou Szitovou,  
M. Zemanovou a Mgr. Mariannou Šramkovou, PhD. 
Výstupom bol diseminačný (rozširujúci) seminár, 
ktorý sa uskutočnil 7. decembra 2009 v priestoroch 
detašovaného pracoviska Univerzity Konštantína Fi-
lozofa v Nitre. Okrem koordinátorov sa ho zúčastnili 
riaditelia základných, stredných i materských škôl 
mesta, pracovníci školských úradov, zástupcovia 
mestskej i „štátnej“ polície, hostiteľ doc. Paeddr. 
Vladimír Klein, Phd. Počas niekoľkých hodín vystú-
pil k tejto tematike prof. Phdr. Miron Zelina, drSc., 

ktorý vo svojom príspevku uvažoval nad hodnotami 
spoločnosti, emocionalitou, kultúrou a humanizmom. 
doc. Paeddr. Jozef Vook rozprával o pôsobení 
školy, školského prostredia na formovanie osobnosti 
žiaka. Phdr. Viera hybenová z CPPPaP z Prešova 
prítomných oboznámila so stratégiami Rady Európy 
v boji s drogami a s preventívnym programom PROŽ. 
Vystúpenie plk. Judr. Jaroslava dulíka, riaditeľa 
Okresného riaditeľstva PZ SR v SNV zodpovedalo na 

niektoré otázky týkajúce sa právneho systému, účin-
nosti a vymožiteľnosti práva, situácie v meste Spiš-
ská Nová Ves. Mgr. dávid Antony z Mestskej polície 
v SNV informoval o projekte „Dajme im šancu“, kto-
rého cieľom bolo zvýšenie právneho vedomia, a jeho 
účastníci sa počas niekoľkých mesiacov zoznámili 
s prácou polície, okresnej prokuratúry, okresného 
súdu, mali možnosť navštíviť reedukačné centrum. 
Posledným bodom bola prezentácia Mgr. Viery  
Šilonovej a Mgr. Miroslavy Szitovej - spoluauto-
riek projektu. 
Malo by sa povedať a napísať: Je koniec. Nie je! Pro-
jekt pokračuje ďalej. Výzvami, ktoré odzneli počas 
seminára. Napríklad občianskymi postojmi, osob-
ným príkladom, spoluprácou medzi občanmi a polí-
ciou, prácou s mládežou, záujmovou činnosťou... 

paedDr. Štefan Šimko
Školský úrad, msÚ

STOP dROGÁM V NAŠOM MESTE
„Človek, ktorý chce chodiť po visutom lane, musí mať ťažisko v sebe.“

INFORMÁCIA PRE ObČANOV - STARé MESTO Juh 
VYHODNOTENIE ANKETY 

NÁVRh ZMENY dOPRAVNEJ SITuÁCIE NA ul. bRuSNÍK A dREVÁRSKA 
Dňa 1. 12. 2009 sa uskutočnilo zasadnutie Mestského výboru č. 7 v Sp. Novej Vsi. Predmetom zasad-
nutia, okrem iného, bol hlavný bod programu - Vyhodnotenie ankety MsÚ ku navrhovanej zmene 
dopravnej situácie na uliciach brusník a drevárska. Z celkového počtu 40 oslovených korešpon-
dentov zareagovalo 34. 
Na základe výsledkov ankety mestský výbor konštatoval, že prejavená vôľa občanov (26), je nezmeniť 
existujúcu dopravnú situáciu a ponechať terajší stav dopravy ako všeobecne vyhovujúci. 
Túto informáciu, prosíme, považujte za odpoveď na všetky vaše otázky, ktoré sa vyskytli v priebehu 
spracovávanej ankety.

mestský úrad Snv a mestský výbor č. 7

Cirkevný zbor evanjelickej cirkvi na Slovensku v Spišskej Novej Vsi
predstavuje 

ZáMER ZRIADENIA KRESťANSKEJ MATERSKEJ šKOlY. 
Jedná sa o predškolské zariadenie pre deti vo veku od 3 do 6 rokov. Výchovno-vzdelávací proces 

bude prebiehať v kresťanskom duchu v atmosfére lásky a radosti. Cieľom je harmonizovať 
duševný, duchovný a telesný rozvoj. Materská škola ďalej ponúkne cudzí jazyk a pohybové aktivity.  

Svoju prevádzku plánuje začať od 1. septembra 2010 v budove bývalej baníckej priemyslovky. 

Predbežné informácie získate na mob. tel. čísle: 0905 749 828.
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rodný rating mesta Spiš. N. Ves v Slovenskej republike 
Aa1.sk odráža dlhodobo uplatňovanú obozretnú fiškál-
nu politiku mesta. Naše mesto sa nachádza v najvyššej 
strednej časti ratingovej stupnice slovenských miest, kde 
ratingy majú hodnoty od Aa1.sk do Aa2.sk. Spoločnosť 
MOODY’S Investors Services zmenila výhľad národného 
ratingu mesta Aa1.sk zo stabilného na negatívny. Táto 
zmena odráža aktuálne významné oslabovanie prevádz-
kových výsledkov mesta na pozadí zhoršujúceho sa vý-
hľadu príjmov a očakávaného zvýšenia zadĺženia mesta 
v dôsledku potreby financovania vyšších kapitálových 
výdavkov. Celé znenie ratingovej analýzy nájdete na  
www.spisskanovaves.eu - modrá sekcia Spiš. N. Ves 
- Rating mesta.

11. 11. prebehol na Mestskom úrade v SNV, ale aj priamo 
na stavbe, kontrolný deň k výstavbe bytového kom-
plexu Villa Nova. Nový komplex rastie ako z vody pri 
sídlisku Mier v lokalite pod Kauflandom. 

V dňoch 15. – 18. 11. sa delegácia mesta v zložení 
Mgr. J. Prochotská, Ing. E. Labaj, Bc. T. Stašíková,  
R. Tirpák a FS Čačina so svojou vedúcou M. Královou, 
zúčastnili osláv 20. výročia „Zamatovej revolúcie“ 
v havlíčkovom brode.

V pondelok 16. 11. sme si pripomenuli 20. výročie 
Nežnej revolúcie. Pri tejto príležitosti sa vydal na starý 
cintorín sprievod zložený z predstaviteľov mesta a pre-
živších, ktorí boli väznení počas komunizmu, a spoloč-
ne si tu vencami uctili pamiatku tých, ktorí zahynuli vo 
väzniciach a gulagoch. Okrem toho súčasne prebiehali 
i oslavy Medzinárodného dňa študentov, v rámci kto-
rých bývalí politickí väzni a členovia protikomunistického 
odboja, prenasledovaní bývalým režimom, rozpovedali 
svoje smutné príbehy na besede študentom. Nežnú revo-
lúciu im na ďalšej besede priblížili aj predstavitelia hnutia 
Verejnosť proti násiliu. Pre študentov bolo v meste v ten-
to deň pripravených v rámci osláv študentstva množstvo 
sprievodných športovo-zábavných podujatí. Okrem toho 
sa pri tejto príležitosti v Radnici uskutočnilo i slávnostné 
ocenenie 120-tich najúspešnejších žiakov a študentov 
mesta a 14-tich športových družstiev.

18. 11. sa v zasadačke Administratívnej budovy uskutoč-
nila prednáška a diskusia s petrológom Ing. Marti-
nom Radvancom, CSc. na tému „Dve sekundy po...“.  
M. Radvanec je pracovníkom Štátneho geologického 
ústavu Dionýza Štúra v SNV, ktorému sa podaril pre-
vratný objav. Počas svojho pobytu v Japonsku, kde 
stále pôsobí ako hosťujúci profesor na Kjótskej univerzi-
te, sa mu podarilo ako prvému na svete stanoviť teplotu 
v okamihu výbuchu atómovej bomby, ktorá zničila mesto 
Hirošimu počas 2. svetovej vojny. Výsledky jeho výskumu 
ohromili odbornú verejnosť a Spišskonovovešťan sa zara-
dil medzi popredné svetové kapacity. O svoje vedomosti 
a skúsenosti sa v novembri podelil aj s obyvateľmi SNV. 
Zaujíma vás spomínaná teplota v hypocentre výbuchu 
atómovej bomby, pri ktorej sa obyvatelia Hirošimy doslova 
vyparili a ostali po nich len tiene na schodoch? Nuž, túto 
teplotu vyrátal M. Radvanec celkom presne: 6 287 °C.

Pod záštitou ministra hospodárstva SR a veľvyslanca Poľ-
skej republiky v SR usporiadalo Združenie Región „Tatry“ 
v dňoch 19. - 20. 11. v Spišskej Novej Vsi v poradí 8. Slo-
vensko-poľské hospodárske fórum. V rámci programu 
účastníci prediskutovali pravidlá a možnosti podnikania 
v Poľsku, dopravnú infraštruktúru v Euroregióne Tatry, ale 
i oživenie turistického ruchu. Fórum zasadalo v priesto-
roch historickej Reduty.

V obradnej sieni radnice boli 24. 11. primátorom mesta 
slávnostne prijatí účastníci 11. ročníka celosloven-
skej výchovno-vzdelávacej súťaže „Otázniky his-
tórie“. Predstavitelia Asociácie primátorov a starostov, 
ktorá súťaž vyhlásila, tu tiež vyhodnotili jej I. kolo a vyhlá-
sili mená 4 najúspešnejších študentov postupujúcich do  
II. kola. Po oficiálnej časti nasledovala voľná beseda štu-
dentov s predstaviteľmi nášho mesta.

24. 11. mestskí policajti bilancovali svoju prácu na 
ďalšom Aktíve MsP. Hodnotila sa výslednosť práce, 
uskutočnené prevenčné aktivity medzi mládežou, ale aj 
legislatívne zmeny týkajúce sa činnosti mestskej polície. 
Policajti boli tiež oboznámení s úspornými opatreniami 

VYVRChOlIl CYKluS PREdNÁŠOK 
K JubIlEu SPIŠA

Koncom novembra sa pred-
nášková sieň nášho múzea 
preniesla do dávnych dôb, 
a to vďaka téme prednášky 
Phdr. Františka Žifčáka, 
riaditeľa Štátneho archívu 
v Levoči, s názvom „SPIŠSKÍ 
KOPIJNÍCI“. Spišskí kopij-

níci tvorili skupinu výsadného obyvateľstva, ktorá 
vyvoláva nielen v spišskej historiografii mnoho 
otázok. Ich pôvod doteraz nebol jednoznačne 
objasnený. V historických prameňoch vystupujú 
ako „nobiles de Scepus“. Prvýkrát sa o nich do-
zvedáme v súvislosti s r. 1243, kedy im uhorský 
kráľ Belo IV. potvrdil staré kolektívne privilégiá, 
ktoré im prislúchali už predtým. Ako prezradil 
PhDr. Žifčák, podľa privilégií boli kopijníci oslo-
bodení od platenia mýta a iných poplatkov, okrem 
tých, ktoré platili aj iní šľachtici. Boli vyňatí aj z prá-
vomoci spišského župana, okrem desiatkových 
a finančných sporov a krádeží. Spomedzi seba si 
volili človeka, ktorý súdil menšie delikty. Dedilo sa 
u nich aj po ženskej línii - praslici. Kopijníci boli 
vlastne nižšia šľachta - zemania, ktorí mali vlastnú 
pôdu (zväčša od kráľa), na ktorej hospodárili. Ich 
spoločenstvo sa časom pretransformovalo do 
autonómnej samosprávnej jednotky, pričom 
nikde inde okrem Spiša tak kopijníci nefun-
govali. Išlo zhruba o 15 až 20, v niektorých obdo-
biach až vyše 30 obcí (osád), ktoré patrili do tzv. 
Malej župy - „Stolice X spišských kopijníkov“. 
Patrili sem napr. Abrahámovce, Betlanovce, 
Granč-Petrovce, Jánovce, Hôrka, Levkovce, 
Hozelec, Mikušovce, Zalužany, atď. Sídlo bolo 
v Spišskom Štvrtku, neskôr v Betlanovciach. Po-
výšenie do kopijnického stavu znamenalo záro-
veň aj povinnosť postaviť do kráľovského vojska 
určitý počet ozbrojených mužov, kopijníkov - lan-
ceátov (lancea, v preklade kopija - súčasť ich vý-
bavy). Tí mali tú česť bojovať pod kráľovskou 
vlajkou, t. j. priamo po boku kráľa. Bola stano-
vená zásada, že 4 kopijníci, ktorí vlastnili zem 
s rozlohou 8 popluží, boli povinní poslať na vojen-
skú výpravu 1 muža, neskôr sa to zmenilo až na  
10 mužov, z čoho zrejme vyplynul aj samotný 
názov stolice. Tento výsadný vojenský element 
identifikovala zástava s vlastným erbom a pe-
čať spoločenstva, kde bol vyobrazený medveď 
s kopijou. Od 16. storočia význam kopijníkov ako 
bojovníkov postupne klesá a v erboch kopiju do-
konca nahrádza klas (na snímke). V r. 1803 Malá 
župa splynula s Veľkou - „Spišskou župou“ a za-
nikla. Spišských kopijníkov po tomto období na-
hradili žoldnierske vojská.

Poslednou decembrovou, no nemenej zaujíma-
vou prednáškou v rámci celoročného cyklu, bolo 
„KÚPEľNÍCTVO NA SPIŠI“. Exkurziu do jeho 
histórie, a to vôbec ako prvá, sa podujala uro-
biť odborná pracovníčka Múzea Spiša p. dana 
Rosová. Podľa jej slov nás história učí, že každý 
národ si váži a vyzdvihuje, čo má najcennej-
šie a čo ho odlišuje od iných. Na Slovensku sa 
takto oddávna dostávali do povedomia minerálne 
a termálne vody. Aj územie Spiša je na ne mimo-

riadne bohaté, v 19. a na zač. 20. stor. sa do-
konca radilo v ich počte na popredné miesta. 
Ľudia tieto vody už od čias starovekého Ríma  
využívali na hygienu tela, ale aj liečenie. Usíd-
ľovali sa v ich blízkosti. V 18. storočí sa na Spiši 
okrem výskumu vlastností týchto vôd začala aj vý-
stavba kúpeľných areálov. Tie sa využívali na 
liečenie, oddych i zábavu. Stali sa sezónnymi 
letoviskami, ktoré navštevovali najmä v 2. pol. 
19. a zač. 20. stor. európski panovníci, predsta-
vitelia vysokej šľachty či podnikatelia. Ako zdô-
raznila D. Rosová, v tom čase bolo na Slovensku  
137 kúpeľných miest, dnes ich je len 26. Po  
2 svetových vojnách zaniklo až 52 liečebných 
kúpeľov. Na Spiši patrili medzi kúpele a kúpeľné 
mestá: Baldovce, Červený Kláštor - Smerdžonka, 
Čierna Hora, Gánovce, Levoča, Ľubica, Nová Ľu-
bovňa, Sivá Brada, Slatviná, Slovenská Ves, Spiš. 
Belá, Thurzov, Vyšné Ružbachy, Vysoké Tatry, 
Smokovce, Dolný, Horný, Nový a Starý Smoko-
vec, Lučivná, Nová Polianka, Štrbské Pleso, Tat-
ranská Lomnica, Kotlina a Polianka, Tatranské 
Matliare, Vyšné Hágy, ale aj Krompachy. Dnes 
je už drvivá väčšina z nich iba vyblednutou spo-
mienkou, ktorú dokumentujú staré fotky. Tak je 
to aj s kedysi vyhľadávanými kúpeľmi, ktoré sa 
nachádzali v Spiš. N. Vsi, konkrétne v Novoves-
kej hute (na snímke). Boli to klimatické kúpele, 
ktoré postavilo mesto. Narozdiel od iných kú-
peľných lokalít vznikli pri prameni, ktorý nebol 
minerálny. V r. 1882 tu pribudla budova vodolie-
čebného ústavu ohrievanej horskej vody a 7 ho-

telov s kapacitou 150 hosťovských izieb. Areál bol 
vybavený kúpaliskom, telocvičňou, kolkárňou, 
klavírnou sálou, knižnicou a čitárňou s prísunom 
dennej tlače. Okrem vodoliečebných procedúr sa 
tu dalo relaxovať aj v ihličnatých vaňových kúpe-
ľoch, parných kúpeľoch, pri inhaláciách a masá-
žach. Kapacita bola až 1 000 kúpeľných hostí 
za sezónu, ktorá trvala od 20. 5. do 20. 9. Kú-
pele slúžili svojmu účelu do r. 1939, neskôr tu 
bol zriadený pioniersky tábor. Po čase boli bu-
dovy zbúrané.
Cyklus 13 prednášok k 10 témam pri príležitosti 
jubilea Spiša pripravili v r. 2009 Miestny odbor 
Matice slovenskej v spolupráci s Múzeom Spiša, 
Galériou umelcov Spiša a Mestom Spiš. N. Ves. 
Pre veľký záujem budú prednášky pokračovať  
i v roku 2010. Pozvánku na najbližšiu z nich 
nájdete v programe múzea na str. 13.

ing. Lucia kormošová

Po celý rok 2009 sa priaznivci regiónu Spiš stretali pravidelne v Múzeu Spiša, aby tu vďaka 
odborníkom načreli hlbšie do studnice zaujímavostí z histórie i súčasnosti tohto jedinečného 
kúta Slovenska. Ani posledné 2 prednášky z celoročného cyklu k 800. výročiu 1. písomnej 
zmienky o Spiši neboli výnimkou a ponúkli pútavé témy.
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Ymesta v súvislosti s finančnou krízou, ale aj s výsledka-
mi výberového konania, na základe ktorého sa ich rady 
rozšíria od nového roka o ďalších 2 členov. Medzi nimi 
bude i jedna zástupkyňa nežnejšieho pohlavia. Záver ak-
tívu sa niesol v slávnostnom duchu. Náčelník MsP a pri-
mátor mesta zablahoželali k okrúhlej 50-tke Jurajovi  
Perovskému, ktorý patrí medzi zakladajúcich príslušní-
kov spišskonovoveskej MsP a v r. 2007 sa stal najlepším 
príslušníkom mestskej polície v rámci celého Slovenska. 
K životnému jubileu mu blahoželáme i my!

Spišské divadlo v spolupráci so Staromestským divadlom 
v Košiciach uviedlo 26. 11. hru Ľubomíra Feldeka „Smrť 
v ružovom“ - divadelné predstavenie s pesničkami na 
motívy zo života Edith Piaf.

Už druhý rok beží na piatich školách vrátane Slovenska 
projekt COMENIUS s názvom e-generation pod vedením 
Martina Kraussa z bavorskej školy Europa-Berufsschu-
le Wieden. Stredná priemyselná škola strojnícka 
v Spišskej Novej Vsi v spolupráci s ostatnými stred-
nými školami z Česka, Rumunska a Chorvátska sa 
podieľa na projekte zameranom na fotovoltaiku 
a jej princípy. Súčasťou projektu bola aj výstavba foto-
voltaickej elektrárne na streche rodného domu pápeža 
Benedikta XVI. v bavorskom Pentlingu s podporou spon-
zorských firiem Trinasolar, Alpine Energie, KACO, ALTEC 
Solárna technika a REWAG. Výťažok z tohto fotovoltaic-
kého zariadenia poputuje na podporu projektov mládeže 
Európy na najbližších 20 rokov. Dňa 26. 11. sa v Pentlin-
gu stretli zástupcovia všetkých zúčastnených škôl, štu-
denti, zástupcovia firiem a pozvaní hostia, kde miestny 
biskup Gerhard Ludwig Müller požehnal fotovoltaické 
zariadenie. SPŠ strojnícku reprezentovali RNDr. Ladislav 
Ruttkay, Mgr. Monika Hodnická, Ing. Martin Kokoruďa 
a Ing. Vladimír Dronzek.

Piatok 27. 11. sa niesol v metropole Spiša v duchu  
diagnózy G35 - nevyliečiteľnej choroby sclerosis mul-
tiplex (SM). V športovej hale sa uskutočnil v poradí už 
6. ročník benefičného koncertu Spišského klubu SM 
so sídlom v Levoči. Charitatívne podujatie venované pa-
cientom s touto chorobou tento krát podporili: a capella 
Close Harmony Friends, skupina Gladiátor, Jaro Gažo 
a Arzén, skupina Vaola a Muzička Terchovček.

Na sklonku novembra v Rímskokatolíckom farskom 
kostole Nanebovzatia Panny Márie dokončili výme-
nu kostolných lavíc. V priebehu r. 2009 bolo spolu vy-
menených 48 lavíc. Nové lavice z borovicového dreva sú 
od tých pôvodných 200-ročných na nerozoznanie. Cir-
kev na ich vyhotovenie a osadenie vynaložila z vlastných 
zdrojov takmer 30 000 €. 

28. 11. v Slovenskom kostole na Levočskej ul. odo-
hrala koncert gospelová skupina Smiley. Podujatie 
pre všetkých priaznivcov gospelu pripravilo tunajšie Zdru-
ženie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím - Domov 
sociálnych služieb „Náš dom“.

V Slovenskom raji na Podlesku sa uskutočnila súťaž 
„Rescue lesnica 2009“, v ktorej si svoje sily zmera-
la šesťdesiatka českých a slovenských záchranárov. 
20 záchranárskych posádok muselo absolvovať náročnú 
trať v skalných tiesňavách a roklinách národného parku 
a popasovať sa so šiestimi urgentnými situáciami, ako 
napr. teroristickým útokom, rodiacou ženou, otravou me-
tanolom a pod. Súťažilo sa vo dne, ale i v šere noci. Súťaž 
poriadne preverila, ako záchranári uplatňujú nadobudnu-
té teoretické poznatky v praxi.

1. 12. sme si aj v SNV pripomenuli Svetový deň boja 
proti AIDS. Peer aktivisti spolu s mládežou Slovenského 
Červeného kríža zorganizovali pri tejto príležitosti svieč-
kový pochod centrom mesta. Zúčastnilo sa ho vyše sto 
ľudí a takto zároveň spoločne odštartovali ďalší ročník 
4-dňového workshopu „Mladí ľudia a život“. Pripravili 
ho spišskonovoveskí peer aktivisti a hostila ho Spojená 
škola na Ul. Stojan. So študentmi zaškolení rovesníci dis-
kutovali na témy v oblasti prevencie ako zdravý životný 
štýl, pohlavné choroby a urológia, gynekológia a antikon-
cepcia, duševné zdravie, či poskytnutie prvej pomoci.

Spevácka skupina SENIOR zdravotne postihnutých 
z nášho mesta v dňoch 3. - 6. 12. s veľkým úspechom 
reprezentovala nielen naše organizácie, ale aj mesto 
a okres Spišská Nová Ves. Umelecká prehliadka v speve 

SPRAVODAJSTVO

VýSTAVbA dETSKýCh IhRÍSK
(OdPOVEď NA ČlÁNOK Z IČKA 12/2009)

VýSTAVbA dETSKýCh IhRÍSK
(REAKCIA NA OdPOVEď)

Decembrový Informátor zverejnil článok pána primá-
tora, ktorým reaguje na moje vystúpenie na zasad-
nutí MsZ a následný článok, ktorý zverejnil denník 
Korzár ohľadom výstavby a financovania detských 
ihrísk. Každý, kto si článok prečítal, asi nadobudol 
dojem, že s výstavbou detského ihriska na sídlisku 
Západ bolo všetko v poriadku a jeden neprajný 
poslanec na základe neoverených skutočností 
„znehodnocuje úspešné obdobie mestskej samo-
správy“.
Nechcem čitateľa zaťažovať. Chcel by som len 
krátko vysvetliť niektoré skutočnosti a reagovať na 
vyjadrenia pána primátora. Hlavným dôvodom mo-
jich aktivít bola výška vynaložených prostriedkov na 
výstavbu troch a rekonštrukciu jedného detského ih-
riska porovnaná so skutočnosťou. Teda tým, čo bolo 
reálne vybudované. Nestotožnil som sa s čiastkovou 
správou hlavnej kontrolórky mesta, ktorá na podnet 
Komisie kontroly pri MsZ vykonávala kontrolu v pred-
metnej veci. Preto som požiadal povereného pra-
covníka kontroly o sprístupnenie materiálov, ktoré 
mal k dispozícii ku kontrole a ďalšie podklady mi 
poskytol odbor výstavby. Bola medzi nimi aj zmluva, 
faktúry a súpisy vykonaných prác. Veď bez nich by 

som na zasadnutí mestského zastupiteľstva nemo-
hol uvádzať konkrétne čísla a vytknúť niektoré nerea-
lizované práce. Celkove to predstavovalo 73 strán 
textu. V tom čase nebol medzi nimi dodatok k zmluve 
(tvrdím, že ani neexistoval), ktorý by kompenzoval 
nerealizované práce. 
Vo svojom príspevku pán primátor tvrdí, že dodatok 
bol uzatvorený ešte pred začatím stavby. Ak si po-
rovná dátum podpísania dodatku a stavebný den-
ník, zistí, že nemal správne informácie. Taktiež pán 
primátor vysvetľuje aj presun „žaby“ - jednej z hoj-
dačiek. Aj hlavná kontrolórka v správe o výsledku 
kontroly konštatuje nesprávny prevod majetku.
V závere chcem povedať, že za mojimi tvrdeniami 
si stojím a neprezentoval by som ich, ak by som 
nemal príslušné podklady. Som presvedčený, že 
stavba detských ihrísk bola predražená a v prípade 
kvalitnej prípravy a realizácie sme mohli mať za vyna-
ložené peniaze ihrísk viac. Konečný názor si môže 
urobiť každý obyvateľ mesta sám - len jedno číslo: 
ihrisko na sídlisku Západ bolo postavené na už exis-
tujúcej betónovej ploche, má 5 komponentov a jeho 
výsledná cena je 46 944 € (1 414 237,- Sk).

Ladislav ruttkay, poslanec msZ

Stalo sa pravidlom, že akákoľvek opozičná kritika 
dostane neobmedzený priestor v našich „objek-
tívnych“ médiách. Platí to od vládnej úrovne až po 
miestnu. Na pravde a vyváženosti pritom vôbec ne-
záleží. Snaha kritizovanej strany uviesť svoje sta-
noviská, fakty a argumenty má minimálnu, takmer 
nulovú nádej na úspech. Žiaľ, je to aj náš prípad. Tu 
už nejde o kritiku (proti nej nič nemáme), ale o zne-
važovanie všetkého, čo sa v meste urobí. 
Neustála jednostranná negatívna kampaň v určitých 
médiách poškodzuje meno a záujmy nášho mesta 
i regiónu. Stanoviskom oddelenia výstavby, hlavnej 
kontrolórky a vedenia mesta Spišská Nová Ves sme 
chceli sprístupniť fakty o kritizovanej výstavbe det-
ských ihrísk aspoň občanom nášho mesta, pretože 
ostatné médiá ho nechceli uverejniť.
Milí Spišskonovovešťania, určite si dokážete urobiť 
svoj názor. A nielen v tomto prípade. 
Domnienky a zámerne skresľované vyjadrenia  
p. poslanca Ruttkaya sa ťažko komentujú, skutoč-
nosť je však taká, že sa dodatočne nepotrebovali 
vyrábať žiadne doklady. Faktom je, že čerpanie 
finančných prostriedkov na túto časť stavby bolo 
uskutočnené podľa zmluvy o dielo a jej dodatku. Vo 

faktúrach boli uvedené a uhradené len skutočne vy-
konané práce, čo potvrdila i kontrola. Polemizovať 
o tom, či môže správca zariadenia ukončené dielo, 
alebo jeho časť (žaba) dodatočne presunúť do inej 
lokality, či je to v rozpore s dôležitými povinnosťami 
samosprávy pri spravovaní verejných plôch a zaria-
dení, nám pripadá malicherné. Mimochodom, táto 
„žaba“ bola presunutá do areálu školy, kde je zho-
dou okolností zástupkyňou riaditeľa práve manželka 
kritizujúceho pána poslanca. 
Pri výbere zhotoviteľa stavby bol podľa výroku hlav-
nej kontrolórky dodržaný zákon o verejnom obsta-
rávaní, čo považujeme za najpodstatnejšie. 
Ešte raz sa ospravedlňujeme všetkým čitateľom, že 
sme výnimočne využili naše Ičko na prezentovanie 
našej odpovede. Nebudeme, nechceme, nemô-
žeme a ani nedokážeme reagovať na všetky ataky, 
ktoré sa zrejme ešte budú stupňovať.
Ak nedokážeme uspieť, vieme aspoň pošpiniť – to 
je heslo niekoho iného. Nebudeme sa mu prispô-
sobovať. Dôvera, ktorú nám prejavujete, je najlep-
ším povzbudením a odpoveďou na otázku, kde je 
pravda. 

Ján volný

dETI MESTu

Tento rok sa benefičný koncert uskutočnil pod zá-
štitou ZŠ na lipovej ulici v Spišskej Novej Vsi. 
Otvorila ho riaditeľka školy Mgr. Zlatuša Habasová. 
Potom sa už žiaci spišskonovoveských základných 
škôl i ZUŠ predstavili pestrou paletou tancov, piesní 
a scénok viažucich sa k štyrom ročným obdobiam. 
Očarujúce vystúpenia detí i zaujímavo vyzdobená 
scéna zanechali u divákov hlboký umelecký zážitok. 
V závere koncertu odovzdala ZŠ Lipová kľúč ďalšej zo 
škôl v našom meste, ktorým si o rok otvorí pomyselnú 
bránu tohto podujatia.

v. krišandová, ZŠ Lipová
foto: p. Štefánková

K predvianočným podujatiam mesta Spišská Nová Ves už niekoľko rokov neodmysliteľne patrí 
aj benefičný koncert „deti mestu“.
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lISTáREŇ
	 Milí	Spišskonovovešťania,	táto	rubrika	poskytuje	priestor	pre	
Vaše	listy,	resp.	otázky,	pripomienky,	podnety,	a	samozrejme,	aj	odpo-
vede	na	ne	od	kompetentných.	Prosíme	Vás,	aby	ste	sa	na	všetky	listy	
podpisovali,	odpovede	tak	budete	môcť	dostať	čo	najskôr.		 Ďakujeme!	
 
„Chcel by som upozorniť na zásobovacie autá na ul. B. něm-
covej. Včera nebol schopný kamión kategórie n3 s dlhým ná-
vesom prejsť cez križovatku B. němcovej a Hviezdoslavovej 
ul., a tak ju jednoducho zablokoval. ten, kto bol pred jedenás-
tou na tej ulici a sedel bezradne v aute, vie, o čom hovorím. 
Kolóna áut z jediného dôvodu. Cez spomínané ulice si veselo 
„pobehujú“ zásobovacie nákladné autá blízkych firiem. ale kri-
žovatka nie je na takéto autá dimenzovaná (stn 736110, stn 
736102,...)! „ráD“ by som sa spýtal, Kto požiadal o znače-
nie zákaz zastavenia na ul. B. němcovej? ten totiž platí aj pre 
zásobovanie a podnikateľov. Veď podľa vyhlášky č. 9/2009  
Z. z., § 40 nie je možné, aby zásobovacie auto dostalo vý-
nimku! alebo sa mýlim? ak nie, tak prečo v snV na to všetci 
kašlú (vrátane polície, ktorá nikoho nepokutuje)? Keď nedo-
kážu zásobovať svoje podniky menšími nákladnými autami, 
tak nech idú blokovať ulice do iného mesta...“ 
  Juraj šesták, e-mail, 24. 11. 2009
 
V letných mesiacoch r. 2009 na Ulici B. Němcovej v SNV bol 
vytvorený úsek zákazu zastavenia vozidiel zvislými dopravnými 
značkami z dôvodu možností zásobovania tam jestvujúcich pre-
vádzok. Policajný zbor nebol iniciátorom tohto značenia. Pri kon-
trole značenia 25. 11. 2009, kedy sme sa aj dozvedeli o Vašom 
podnete, bolo na mieste zistené, že na začiatku úseku zákazu 
zastavenia chýba dodatková tabuľa upravujúca možnosti zasta-
venia vozidiel zásobovania. Podľa dnešného vyjadrenia správcu 
komunikácie táto dodatková tabuľa bude osadená najneskôr do 
konca 48. týždňa 2009. Problematika prejazdnosti Ul. B. Něm-
covej je závislá od počtu tam odstavených vozidiel a od možnosti 
ich parkovania. Jednoznačne na tejto ulici chýbajú parkovacie 
miesta, ktoré by mal správca komunikácie vytvoriť v zelených 
pásoch medzi chodníkmi a vozovkou cesty. Hliadky dopravnej 
aj poriadkovej polície budú upozornené, aby dopravnej situácii 
v tejto časti venovali zvýšenú pozornosť.

plk. Judr. Jaroslav dulík, riaditeľ OR PZ SR v SNV

Dopravné kolízie, ktoré vznikajú pri zásobovaní prevádzok na 
Hviezdoslavovej ul. a Ul. B. Němcovej, pramenia z nediscipli-
novanosti vodičov. Súčasný stav nepovažujeme za definitívny. 
Máme spracovanú projektovú dokumentáciu na rekonštrukciu 
ulíc Hviezdoslavova a Odborárov. Pre r. 2010 pripravujeme 
rekonštrukciu Ul. Odborárov, potom Hviezdoslavovej ul. Od 
rozhodnutia poslancov MsZ bude závisieť, či obe stavby budú 
realizované už v najbližšom období.

Ing. Jozef Gonda, vedúci odd. výstavby a dopravy MsÚ 

„rád by som sa opýtal, či plánujete zaviesť na sídlisku mier 
internetové pripojenie pomocou optických káblov.“

matej, e-mail, 24. 11. 2009

Nie, neplánujeme. Mesto nevystupuje voči občanom ako sub-
jekt, ktorý poskytuje internetovú konektivitu pre verejnosť. Na to 
sú tu firmy, ktoré sa zaoberajú touto činnosťou. Ak mesto bude 
budovať optické spojenia na sídlisku Mier, tak výhradne pre 
vlastné účely, t. j. pre pripojenie objektov a subjektov v zriaďova-
teľskej pôsobnosti mesta (školy, škôlky) do metropolitnej siete 
a pre potreby kamerového a vyrozumievacieho systému a šírenie 
internetovej konektivity pre školy a škôlky.

Ing. Róbert Gyenes, referát informatiky MsÚ

„na parkovisku pred nemocnicou sú len 4 parkovacie miesta 
pre ZŤp, nedali by sa rozšíriť aspoň na 10?“

štefan Kažmír, e-mail, 28. 11. 2009

Vieme, že parkovacích miest pri budove Nemocnice s poliklini-
kou na Ul. J. Jánskeho č. 1 je stále málo. Pripravujeme v rámci 
budovania Oddelenia centrálneho príjmu aj výstavbu ďalšieho 
parkoviska, kde budú vyčlenené niektoré miesta pre osoby s ťaž-
kým zdravotným postihnutím. Všetko je zatiaľ v štádiu projekto-
vého riešenia. Ďakujeme za podnet, určite bude do celkového 
riešenia parkovania a dopravy pri objekte nemocnice zahrnutý 
tak, aby sa čo najviac uľahčil prístup pre všetkých našich pacien-
tov. Ing. Jozef Naščák, riaditeľ NsP v SNV

„V akom štádiu sa nachádza projekt Dom služieb, pretože pr-
votné nadšenie už opadlo a s výstavbou sa nejako nezačalo 
a dokonca i vizualizácia z web stránky www.tescar.sk zmizla. 

Bude tento projekt vôbec realizovaný, alebo čo plánujete ďalej 
s Domom služieb, prípadne kedy sa začnú nejaké stavebné 
práce na tomto projekte?“  Karol, e-mail, 3. 12. 2009

Mesto Spišská Nová Ves má s investorom, ktorým je Tescar,  
s. r. o., SNV, uzavretú zmluvu o uzavretí budúcej kúpnej zmluvy, 
ktorej podstatou sú ustanovenia určujúce podmienky, za akých 
bude môcť dôjsť k zmene vlastníckych pomerov k objektu Domu 
služieb pre účely výstavby nového obchodného centra. Podľa 
nám dostupných informácií rozhodujúcou skutočnosťou pre rea-
lizáciu uvedeného zámeru investora je dosiahnutie dohôd s vlast-
níkmi susediacich nehnuteľností na podmienkach, za akých 
bude môcť Tescar, s. r. o., Sp. Nová Ves, projekt nového OC 
realizovať. Vzhľadom na to, že v týchto dňoch nič nenasvedčuje 
tomu, že by investor mal čochvíľa začať so stavbou, táto prob-
lematika bude predmetom najbližšieho rokovania Mestského  
zastupiteľstva v SNV (plánované na 25. 2. 2010), ktoré by malo 
rozhodnúť o ďalšom „osude“ jestvujúceho zmluvného vzťahu, 
a tým aj celého investičného zámeru. 

Ing. Marián Kellner, vedúci odb. správy majetku MsÚ

„prečo sa uzamykanie kontajnerov na komunálny odpad ne-
koná všade? prečo, ak je to osvedčené, nie sú uzamknuté 
všetky  kontajnery?  ako  a  kto  môže  dať  takúto  žiadosť 
o uzamknutie?“  Devil, e-mail, 7. 12. 2009
 
Mesto vo väčšom rozsahu začalo s uzamykaním kontajnerov  
v r. 2009. Je pravdou, že sú dobré ohlasy na tento jav, aj keď 
sa objavili aj negatívne postrehy. Je potrebné skonštatovať, že 
čistota sa naozaj v týchto lokalitách zlepšila, hoci nemyslím si, že 
je to jediná cesta k čistejšiemu životnému prostrediu. Do konca 
r. 2009 by mala uzamykať kontajnery podstatná časť sídliska 
Tarča, ale aj v iných častiach mesta sú lokality s uzamykateľnými 
kontajnermi, dokonca aj na sídlisku Západ. Podstata a začiatok 
celého procesu s uzamykaním je súhlas spoločenstva (vcho-
dov), ktoré dané stanovište využíva a v neposlednom rade na 
danom stanovišti sa musia zamykať všetky kontajnery. Podrob-
nejšie informácie podá na MsÚ Ing. Slavomír Krieger - 1. posch.,  
č. d. 204, e-mail: s_krieger@mestosnv.sk, tel.: 053/4152 217.

Paeddr. Ján Olejník, vedúci odd. komunál. servisu MsÚ 

 „aká je situácia s pripravovaným juhovýchodným obchvatom 
mesta? Hovorí sa o tom už roky, niekedy hlasnejšie, inokedy 
tichšie. aká je situácia teraz? Začali sa už nejaké oficiálne 
kroky - projektová dokumentácia, územné konanie alebo je 
to stále len v rovine snov?“  Julo, e-mail, 9. 12. 2009

Preložka cesty II/533 - juhovýchodný dopravný obchvat mesta: 
Účelom preloženia cesty II/533 na juhovýchodný okraj mesta je 
odklonenie tranzitnej dopravy z centra mesta Spišská Nová Ves 
a zabezpečenie lepšej dopravnej obsluhy z existujúcej a navr-
hovanej zástavby. Vybudovanie kapacitne a technicky vyhovujú-
cej cestnej komunikácie zabezpečí sprístupnenie priemyselnej 
zóny mesta i pre výhľadové potreby potenciálnych investorov. 
Od 1. 1. 2004 je Košický samosprávny kraj (KSK) vlastníkom ciest 
II. a III. triedy na svojom území. Výkon správy a údržby cestného 
majetku zabezpečuje od 1. 1. 2004 Správa ciest KSK. Mesto 
Spišská Nová Ves opätovne žiadalo o informáciu kompetentných 
zástupcov KSK o stave príprav a časovom horizonte realizácie 
dopravných stavieb, ktoré boli zaradené do „Plánu prípravy a vý-
stavby ciest II. a III. triedy na území KSK“. Preložka cesty II/533 
- juhovýchodný obchvat je stavbou zaradenou do tohto plánu. Od-
poveď je stále tá istá: nie sú na tento zámer vyčlenené finančné 
prostriedky. Mesto stále trvá na realizácii tejto preložky ciest. 
Pri tejto stavbe zabezpečilo spracovanie dokumentácie na 
územné rozhodnutie a podalo dňa 26. 10. 2006 na Stavebnom 
úrade obce Smižany návrh na vydanie tohto územného rozhod-
nutia, ktoré bolo vydané dňa 21. 6. 2007. V súčasnosti sa spra-
covávajú Zmeny a doplnky 2009 Územného plánu (ÚPN) mesta 
Spišská Nová Ves, v ktorom je trasa, ktorá bola vyhodnotená ako 
najvýhodnejšia podľa hodnotenia vplyvov na životné prostredie, 
zachytená (aj v súčasnom platnom ÚPN mesta, viď www.spis-
skanovaves.eu - sekcia Spiš. N. Ves - Strategické dokumenty 
- Územný plán). Pri pracovnom rokovaní bola spracovateľmi 
ÚPN - spoločnosťou ARCH.EKO Banská Bystrica navrhovaná 
ďalšia preložka tejto cesty, ktorá nadväzuje na juhovýchodný ob-
chvat a obchádza zastavané územie z dôvodu preťaženosti cesty 
II/533 v prieťahu mestskou časťou Ferčekovce, Novoveská Huta 
a tiež realizovateľnosti plánovaných nových rozvojových zámerov 
v oblasti cestovného ruchu.

Ing. arch. Viera Ivaničová, odd. územného 
plánovania a staveb. poriadku MsÚ 
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Y a hre na hudobný nástroj sa konala pod názvom „Zdvihni-

me oponu“ pod záštitou Ministerstva kultúry SR v Dome 
kultúry v Banskej Bystrici.

Mikuláš nezabudol tento rok ani na deti s cukrovkou. 
Združenie rodičov a priateľov diabetických detí Spišiačik 
si 4. 12. dodatočne pripomenulo novembrový Svetový 
deň diabetikov a spojilo to s mikulášskym podujatím pre 
najmenších škôlkarov s názvom „Dia deti škôlkarom“. Do 
Kina Mier prišlo na predstavenie „Mikuláš a Hviezdička“ 
v podaní Divadla Haaf z Bratislavy okolo 300 detí. Her-
ci predstavenie v tento deň odohrali aj v OC Madaras, 
kde tiež bolo možné dať si bezplatne zmerať glykémiu. 
Zlatým klincom programu bol mikulášsky večierok členov 
združenia. 

„Tatranské panorámy“, to je názov čerstvej publikácie 
z dielne spišskonovoveského fotografa ladislava  
Jirouška. Kniha sa rodila dlhých 8 rokov a zachytáva 
v autentických obrazoch jedinečnosť a čaro našich veľ-
hôr. Do života bola uvedená na Mikuláša (6. 12.) vetvič-
kou tatranskej limby.

Druhú adventnú nedeľu o čosi intenzívnejšie slávili gréc-
kokatolíci z nášho mesta. V Chráme Premenenia Pána 
vysvätil počas slávnostnej bohoslužby košický eparcha 
vladyka Milan Chautur nedávno dokončenú 2. časť 
mozaikovej výzdoby, ktorá vznikla z prírodných mate- 
riálov na chóre vďaka ikonopiscovi otcovi Kamilovi  
Drábovi a jeho pomocníkom. Náš gréckokatolícky chrám 
sa tak stal pýchou nielen nášho mesta, ale aj celého Slo-
venska, lebo je jediným chrámom, ktorého sakrálnu vý-
zdobu tvorí aj novodobá impozantná mozaika podľa školy 
otca Marka Rupnika z Centro Aletti v Ríme, ktorého diela 
možno obdivovať v Lurdoch, Fatime či Vatikáne.

Študenti Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka uká-
zali, že majú dobré srdce. Najprv medzi sebou vyzbie-
rali sladkosti a drobné hračky pre sociálne slabé rodiny 
z nášho mesta a potom usporiadali „Vianočný bazár“, 
na ktorom predávali vlastnoručne vyrobené dekoratívne 
predmety a ozdoby. Výťažok poputoval na konto „Dob-
rej noviny“ organizácie Erko, ktorá podporuje rozvojové 
projekty v Afrike.

Jeden z najstarších podnikov v našom meste - Združena, 
výrobné družstvo SNV, oslávilo v roku 2009 okrúhlu 
50-tku. Pri tejto príležitosti predstaviteľom a zamestnan-
com firmy na sklonku roka poblahoželalo aj vedenie mes-
ta a odovzdalo pamätný list.

Seniori z Domova dôchodcov na Brezovej ul. dostali na 
Mikuláša do daru symbolicky to najcennejšie - zdra-
vie v podobe vitamínových balíčkov, ktoré im 8. 12. pri-
šiel osobne odovzdať primátor PhDr. Ján Volný, PhD.

Televízia Reduta v tomto roku oslávila 15. výročie a pri 
tejto príležitosti v Hoteli Preveza 10. 12. zorganizovala 
„priamy prenos“ z priateľsko-spoločenského stretnutia 
pre svojich hostí. Pri tejto príležitosti dostala 15-ročná 
televízia svoj prvý „občiansky preukaz“.

10. 12. popoludní sa v Múzeu Spiša konalo slávnostné 
ukončenie celoročného cyklu prednášok k 800. výro-
čiu 1. písomnej zmienky o Spiši. V rámci tohto podujatia  
záujemcovia mohli získať odtlačok príležitostnej poštovej 
pečiatky zabezpečenej práve k spomínanému výročiu. 
Jej obrazová časť dokumentuje hranice, resp. územia, 
niekdajšej Spišskej župy. Zrejme aj skutočnosť, že ide  
o jediný poštový produkt pripomínajúci významné výročie 
Spišiakov, sa „podpísala“ pod nebývalý záujem o opečiat-
kovanie pohľadníc, korešpondenčných lístkov a obálok. 
Osobitnosť tejto pečiatky bola využitá aj na opečiatkova-
nie viac ako tristo odosielaných pozvánok na inaugurá-
ciu historicky prvej poštovej známky s námetom z nášho 
mesta. Ďalší odtlačok príležitostnej pečiatky budú môcť 
záujemcovia získať už 4. 1. 2010. Viac na str. 12. 

V druhý decembrový víkend to v OC Madaras poriad-
ne žilo. V sobotu vystúpila košická skupina Oregon so 
svojím revival koncertom Honzu Nedvěda, v nedeľu sa 
detičkám predstavilo bábkové divadlo s hrou Neposlušný 
anjelik a skupina Hrdza z Prešova predstavila svoj nový 
album Hajnahajnanyja.

Po dvojmesačnej odmlke sa v decembri opäť prihlásila 
pani Zima. Čo tento rok nezvládol Martin (11. 11.), vzala 
pevne do rúk Lucia a v nedeľu 13. 12. konečne von 
nasnežilo.
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Upravené dodatkom bolo VZN č. 2/2008 o trho-
vom poriadku a podmienkach predaja výrobkov 
a poskytovania služieb na trhových miestach, 
podľa ktorého sa s účinnosťou od 1. 1. 2010 všetky 
jeho pôvodné ustanovenia o miestnych daniach a po-
platkoch mimo trhovísk presúvajú do VZN o miest-
nych daniach.
Schválené VZN č. 6/2009 o podmienkach ur-
čovania a vyberania dane z nehnuteľností po-
nechalo všetky sadzby dane u jednotlivých druhov 
stavieb, pozemkov, ako aj u dane z bytov a nebyto-
vých priestorov na rovnakej úrovni ako v roku 2009. 
Nezmenené ostali aj sadzby daní vo VZN č. 7/2009 
o miestnych daniach (daň za psa, daň za užívanie 
verejného priestranstva, daň za predajné automaty, 
daň za ubytovanie, daň z nehnuteľností s odka-
zom na VZN č. 6/2009), ktoré doznalo len drobné 

úpravy v zmysle dodatku schváleného poslancami  
18. 6. 2009. Bez zmeny pre rok 2010 je aj VZN  
č. 8/2009 o miestnom poplatku za komunálne 
odpady a drobné stavebné odpady.
Pribudli 2 nové VZN mesta. VZN č. 9/2009 o ur-
čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl 
a školských zariadení zriadených na území 
mesta odráža povinnosti vyplývajúce zo zákona  
č. 179/2009 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa Zákon 
č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a škol-
skej samospráve. Podľa neho sa od januára 2010 
v obciach zásadne menia podmienky financovania 
školstva, ktoré musia byť upravené v samostatnom 
VZN pre príslušný kalendárny rok. Nové VZN ur-
čuje pre rok 2010 výšku a spôsob použitia dotácie 
mesta na mzdy a prevádzku materských škôl, škol-
ského klubu detí, školského strediska záujmovej 

činnosti, základnej umeleckej školy, centra voľného 
času a zariadenia školského stravovania pre žiakov 
základných škôl, zriadených v meste, pričom sa to 
týka ako mestských, tak aj cirkevných a súkromných 
zariadení. 
VZN č. 10/2009 o určení miesta a času zápisu 
dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky 
v základných školách, ktorých zriaďovateľom je 
Mesto Spišská Nová Ves, zase určuje pravidlá zve-
rejnenia zápisu detí na základné školy pre zlepšenie 
informovanosti verejnosti, ale aj výšku sankcie (až 
do 333 €), ktoré hrozia rodičom, ak si túto zákonnú 
povinnosť nesplnia.
Celé znenia uvedených VZN nájdete na www.spis-
skanovaves.eu - sekcia Spiš. N. Ves - Samospráva 
- VZN.

Luck

Rokovací program našich volených predstaviteľov 
vždy obohatia aj predložené materiály týkajúce sa 
rôznych pripravovaných či plánovaných investič-
ných akcií v našom meste. Nebolo tomu inak ani 
na ostatných dvoch zasadnutiach.
Poslancom MsZ sa 19. 11. 2009 do rúk dostala In-
formatívna správa o príprave stavby „Most Ma-
tuškova ulica s dopravným prepojením SNV“. 
Ako sa v nej uvádza, po vydaní územného rozhodnu-
tia (2007) a stavebného povolenia (2008) prebehol 
v roku 2009 aj proces verejného obstarávania na 
zhotoviteľa stavby, do ktorého sa prihlásilo 6 firiem. 
Po vyhodnotení súťaže sa predpokladá začatie vý-
stavby mosta ešte v decembri 2009 a ukončenie 
v septembri 2010. Náklad na stavbu sa pohy-
buje na úrovni cca 1,904 mil. €. Zahŕňa realizáciu 
mosta cez rieku Hornád, 2 okružné štvorramenné 
križovatky, chodníky, cyklistické komunikácie, daž-
ďovú kanalizáciu, verejné osvetlenie, náhradnú vý-
sadbu zelene a riešenie inžinierskych sietí. MsZ 
odsúhlasilo zaradenie finančných prostriedkov na 
ich realizáciu do rozpočtu mesta na r. 2010.

V rámci bodu „Vysporiadanie vlastníctva nehnu-
teľností“ MsZ rokovalo v novembri okrem iného 
aj o žiadosti Rímskokatolíckej cirkvi - Farnosti 
SNV vymeniť ich pozemok o výmere 3 330 m2 
na Komenského ulici za rovnako veľký pozemok 
vo vlastníctve Mesta SNV na Krčméryho ulici, 
kde chce cirkev postaviť nový kostol. Nakoľko 

Územný plán mesta SNV v tejto časti sídliska Mier 
(na snímke) neumožňuje realizovať stavbu tohto 
druhu, MsZ žiadosť vzalo iba na vedomie a uložilo 
prerokovať tento zámer najprv s členmi mest-
ského výboru a tiež v rámci verejného zhromaž-
denia občanov sídliska Mier.
MsZ v novembri vzalo na vedomie aj Správu o prí-
prave rozšírenia nového cintorína na Kolláro-
vej ulici. Keďže na starom cintoríne na Slovenskej 
ulici už nie sú voľné hrobové miesta a nový cintorín 
s kapacitou 1 250 hrobových miest je už na 8/10 
zaplnený, pripravuje sa jeho rozšírenie. Na suse-
diacom pozemku v majetku mesta o rozlohe 1,2 ha 
by malo vzniknúť asi 1 000 hrobov a 140 miest 
v kolumbáriách. V 2. etape projektu sa uvažuje na 
novom cintoríne aj s vybudovaním nového domu 
smútku, parkoviska a so sadovými úpravami. Druhý 
Dom smútku by odstránil súčasné problematické 
presúvanie smútočných sprievodov z Domu smútku 
na starom cintoríne k hrobom na Kollárovej ulici.
10. 12. 2009 pri vysporadúvaní vlastníctva ne-
hnuteľností sa poslanci zaoberali pripravovaným 
projektom firmy Brantner Nova, s. r. o., s názvom 
„Využitie skládkového plynu na Regionálnej 
skládke Kúdelník II v SNV na výrobu elektric-
kej energie“. Od r. 2004 sa skládkový plyn spa-
ľuje na Kúdelníku II v zariadení WS Ready 300 
(na snímke), ktoré bolo financované z grantov ho-
landskej vlády. Regionálna skládka odpadov Kúdel-
ník II bola prvá v SR, kde bolo vybudované takéto 
zariadenie. Vzhľadom na to, že existuje možnosť 
využiť skládkový plyn ako zdroj energie a ešte 
viac znížiť emisie vypúšťané do ovzdušia, roz-
hodla sa firma doplniť jestvujúce spaľovacie zaria-
denie o tzv. kogeneračnú jednotku, pomocou 
ktorej by sa vyrábala elektrická energia a tá by 
bola dodávaná do distribučnej siete. Mesto 
projekt v decembri podporilo prenajatím pozemku 
o výmere 40,5 m2, potrebného na osadenie vý-
robnej jednotky, na dobu 15 rokov za nájomné  
1 000 €/rok s pravidelným uplatnením zvýšenia 
podľa oficiálnej ročnej inflácie a zriadením pred-
kupného práva na pozemok počas doby prenájmu. 
Brantner Nova, s. r. o., sa bude uchádzať o nená-
vratný finančný príspevok v rámci výzvy operač. 

programu „Konkurencieschopnosť a hospodársky 
rast“, opatrenia 2.1 - Zvyšovanie energetickej efek-
tívnosti na strane výroby aj spotreby a zavádzanie 
progresívnych technológií v energetike.

ing. Lucia kormošová 

NEPREhlIAdNITE NOVé VŠEObECNE 
ZÁVäZNé NARIAdENIA MESTA

PROJEKTY V PRÍPRAVE

Posledné dve zasadnutia mestského zastupiteľstva priniesli niekoľko menších i väčších zmien v oblasti právnych predpisov samosprávy mesta.

Vrcholia prípravné práce na výstavbu nového mosta na sídlisko Mier. Pripravuje sa rozšírenie nového cintorína. Cirkev plánuje na sídlisku Mier po-
staviť kostol. Na Regionálnej skládke Kúdelník II chcú využívať skládkový plyn na výrobu elektrickej energie.

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

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární

28. 12. 2009 - 3. 1. 2010       
Lekáreň SLÁVKA, Chrapčiakova ul. 

4. 1. - 10. 1. 2010 
Lekáreň BONUS, Nám. SNP 2, 

tel.: 053/446 47 67

11. 1. - 17. 1. 2010 
Lekáreň NA ZÁPADE, Hutnícka 22, 

tel.: 053/429 87 10         

18. 1. - 24. 1. 2010 
Lekáreň NA LETNEJ, Letná 27, 

tel.: 053/442 51 32

25. 1. - 31. 1. 2010 
Lekáreň NA MIERI, Šafárikovo nám. 3,  

tel.: 053/446 59 37
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Touto témou sa zaoberali na svojom 24. riadnom 
zasadnutí (19. 11. 2009) aj poslanci mestského 
zastupiteľstva. V prerokovanej „Správe o stave pri-
pravenosti a návrhu postupu otvorenia turistického 
chodníka v Národnej prírodnej rezervácii Kyseľ 
v Národnom parku Slovenský raj“ sa konštatuje, že 
viac ako 30 rokov uzavretá roklina Kyseľ násled-
kom požiaru v území národného parku (júl 1976) je 
v zmysle zákona o ochrane prírody a krajiny chrá-
nená 5. najvyšším stupňom ochrany a je defi-
novaným územím európskeho významu. Každý 
zásah do takéhoto územia podlieha časovo a fi-
nančne náročnému procesu posudzovania vplyvov 
na životné prostredie (tzv. EIA procesu) a vyžaduje 
udelenie výnimiek zo strany kompetentných orgá-
nov.

Keďže sa Kyseľ nenachádza v katastrálnom území 
mesta Spišská Nová Ves (mesto nemôže financo-
vať túto iniciatívu priamo) a nie je ani súčasťou Plánu 
hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (PHSR), 
môže túto iniciatívu podporiť iba formou špeciálneho 
príspevku do rozpočtu Mikroregiónu Slovenský raj, 
ktorý prejavil záujem na tejto aktivite spolupracovať 
a ktorý môže vystupovať ako účastník konaní v roz-
hodovaniach príslušných orgánov. Mesto Spišská 
Nová Ves združeniu poskytne svoje odborné a ma-
nažérske kapacity pre koordináciu nevyhnutných 
postupov. 
Pre realizáciu zámeru je potrebné získať súhlas 
vlastníkov pozemkov v lokalite Kyseľa. Okrem 
toho, subjekty štátnej správy podmieňujú otvo-
renie Kyseľa uzatvorením iného turistického 

chodníka v Slovenskom raji, čo je doposiaľ nedo-
riešená otázka. V Kyseli pravdepodobne nepôjde 
o obnovu pôvodnej trasy, ale o otvorenie novej. 
Časová náročnosť celej akcie predstavuje podľa 
odborníkov asi 2 roky a vyžiada si investíciu 
vo výške 135 000 €. O potrebné prostriedky sa  
Mikroregión Slovenský raj bude uchádzať even- 
tuálne z externých zdrojov.
Mestské zastupiteľstvo zámer vrátiť opäť turistov do 
tiesňavy na východnom okraji planiny Glac medzi hre-
beňmi Pircu a Červenej sihote podporilo, schválilo 
jeho zaradenie do Akčného plánu rozvoja mesta 
na r. 2010 a vyčlenilo čiastku 5 000 € z rozpočtu 
mesta ako účelovo viazaný členský príspevok pre 
Mikroregión Slovenský raj na vypracovanie potreb-
nej projektovej dokumentácie. Luck

uVAŽuJE SA O OPäTOVNOM SPRÍSTuPNENÍ KYSEľA

ZO ZASAdNuTÍ MESTSKéhO ZASTuPITEľSTVA

O zámere sprístupnenia jednej z najkrajších tiesňav Slovenského raja - Kyseľa a o znovuotvorení turistického chodníka sa v odborných ku-
loároch diskutuje už dlhšie.

  24. riadne zasadnutie MsZ (19. 11. 2009)

Novembrové rokovanie MsZ otvorila Správa o vý-
sledku kontrol uskutočnených hl. kontrolórkou 
mesta a jej útvarom k 11. 11. 2009, ktorá sa týkala 
výsledkov finanč. kontroly výstavby detského ihriska 
na sídl. Západ I a plnenia Zmluvy o verejnom záujme 
v mestskej autobus. doprave na r. 2008 - 2017. 
Súčasťou prerokovaného materiálu bola i Správa 
o prijatých sťažnostiach a petíciách. Vo svojom 
Stanovisku k dodržaniu podmienok na prijatie 
návratných zdrojov financovania v zmysle uza-
tvorenej Zmluvy o termínovom úvere medzi Mestom 
SNV a Dexia bankou Slovensko, a. s., hl. kontrolórka 
konštatovala, že boli splnené zákonom stanovené 
podmienky (celková suma dlhu nesmie prekročiť 
60 % a ročné splátky nesmú prekročiť 25 % bežných 
príjmov predchádzajúceho rozpočtového roka) a od-
poručila MsZ plánovaný úver vo výške 2 838 028 € 
schváliť.
Na základe interpelácie poslancov Televízia Re-
duta predložila správu o činnosti, kde sa uvádza 
napr. aj to, že za 15 rokov fungovania TV odvysielala 
približne 15 000 reportáží, mnoho publicistických 
celkov a dokumentov, pričom vďaka kvalitnej práci 
redaktorov, kameramanov a technikov je dnes domi-

nantnou regionálnou TV na Slovensku.
MsZ odobrilo žiadosť Nemocnice s poliklinikou, 
a. s., o súhlas použiť prostriedky vo výške 232 €, 
ktoré sa zvýšili z poskytnutej dotácie (v celkovej výške 
8 300 €, určenej na nákup prístroja pre kryoterapiu 
na Neurologické odd.), na zakúpenie narkotizač-
ného prístroja v celkovej hodnote 59 749 €.
V zmysle zmien, ktoré priniesol zákon NR SR 
č. 258/2009 Z. z. zo 16. 6. 2009 doplňujúci a po-
zmeňujúci pôvodný zákon o majetku obcí (spomí-
nané v Ičku 11/2009 v článku o zasadnutí MsZ na 
str. 9), boli na rokovanie MsZ predložené a schvá-
lené prepracované Zásady hospodárenia s ma-
jetkom mesta SNV a taktiež Zásady predaja 
a nájmu nehnuteľného majetku mesta SNV, 
platné od 19. 11. 2009.
Zelenú dostalo predloženie žiadosti o nenávratný 
finanč. príspevok v rámci aktuálnej výzvy Operač-
ného programu „Životné prostredie“ na realizáciu 
projektu „IS - vodovod, kanalizácia v lokalite 
Červený jarok v SNV“, kde mesto pripravuje indi-
viduálnu bytovú výstavbu. Projekt počíta s celko-
vými výdavkami na výstavbu vodovodu a kanalizácie 
vo výške vyše 3,75 mil. €. Z toho 95 % chce mesto 
získať z Európskeho fondu regionálneho rozvoja 
a zo štátneho rozpočtu. Zároveň bolo schválené 
povinné 5 %-né kofinancovanie projektu z rozpočtu 
mesta, ktoré však bude vykryté zo združených 
prostriedkov stavebníkov rodinných domov (investor 
ho mestu vráti). Projekt bol v zmysle výzvy podaný  
k 23. 11. 2009.
Novembrové zasadnutie MsZ končilo Informáciou 
o rekonštrukčných prácach na zimnom štadióne. 
K dokončeniu komplexnej rekonštrukcie štadióna je 
potrebné zrealizovať ešte rekonštrukciu existujúcich 
šatní. Vďaka vynoveniu sa náš štadión zaradí medzi 
najlepšie športové stánky na Slovensku. Poslanci 
vzali túto správu na vedomie a po diskusii väčšina 
z nich podporila zaradenie rekonštrukcie existujú-
cich šatní na štadióne do rozpočtu mesta na r. 2010. 
Následne absolvovali obhliadku zimného štadióna 
a novej nafukovacej tenisovej haly.

  25. riadne zasadnutie MsZ (10. 12. 2009)

Poslanci najprv prekontrolovali plnenie uzne-
sení, schválených v minulosti, k 30. 11. 2009. Na-
sledovala Správa o výsledku kontrol vykonaných  
k 3. 12. 2009, ktorá sa týkala výberu dane za ubyto-
vanie (platí sa 0,40 € za osobu a noc) vo vybraných  

4 ubytovacích zariadeniach v meste. Súčasťou mate-
riálu bola Správa o prijatých sťažnostiach a petíciách, 
aj Smernica č. 6/2009 na vykonávanie finanč-
nej kontroly v podmienkach Mesta SNV, účinná 
od 1. 12. 2009. Podľa nej kontrole podliehajú Mest-
ský úrad, Mestská polícia, rozpočtové a príspevkové 
organizácie mesta, ale aj účastinné obchodné spo-
ločnosti, v ktorých má Mesto SNV väčšinový podiel. 
Poslanci schválili aj Plán kontrolnej činnosti na  
1. polrok 2010.
Na vedomie vzali Prehľad poskytnutých dotácií 
právnickým a fyzickým osobám podnikateľom podľa 
VZN č. 8/2008 v r. 2009. Celkovo bolo z rozpočtu 
mesta vyčlenených na tento účel: 101 700 € (pod-
porených 90 žiadostí rôznych subjektov z mesta) 
a 272 151 € (dotácie pre šport. kluby združené 
v Rade šport. klubov mesta). 
Podľa schválenej Zmeny organizačnej štruktúry 
Mesta SNV od 1. 1. 2010 dochádza k presunu  
1 zamestnanca zo Školského úradu (ŠÚ) na Referát 
školstva, mládeže a športu, čo vyplynulo z poklesu 
počtu žiakov v pôsobnosti ŠÚ pod hranicu stano-
venú v zákone. Zvyšuje sa tiež počet zamestnancov 
Útvaru hl. kontrolóra z 1 na 2. Dôvodom je najmä 
veľký objem prostriedkov, s ktorými bude mesto  
v r. 2010 hospodáriť vďaka úspešným projektom, 
a teda aj zvýšené nároky na vykonávanie kontrol.
Prerokovaná a odobrená bola aj 3. (posledná) 
zmena rozpočtu mesta na r. 2009, ktorá znížila 
rozpočet na strane príjmov i výdavkov z 33 535 890 € 
(stav po 2. zmene) o 2 578 120 € na konečných 
30 957 770 €. Rozpočtová úprava odráža najmä 
aktuálny vývoj na strane príjmov mesta a zníženie 
v položke poskytnutého nenávrat. finanč. príspevku 
na Priemyselnú zónu Podskala z dôvodu presunu 
realizácie tejto akcie do r. 2010.
MsZ odobrilo Plán na vyradenie prebytoč. a ne-
upotreb. majetku mesta v správe domova dô-
chodcov v hodnote 34 242,97 € a Plán zasadnutí 
MsZ a MsR na I. polrok 2010. 
Na záver opäť vyšlo v ústrety Nemocnici s polikli-
nikou, ktorá žiadala o súhlas použiť prostriedky 
vo výške 1 243,83 €, ktoré sa zvýšili z poskytnutej 
dotácie (v celkovej výške 3 333 €, určenej na nákup 
odsávačky na Interné odd.), na zakúpenie narkoti-
začného prístroja v celkovej hodnote 59 749 €.
Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hlaso-
vanie poslancov a zvukový záznam nájdete na  
www.spisskanovaves.eu v sekcii SNV - Samo-
správa - MsZ. Luck

Všetko krásne 
v novom roku,
dobrých ľudí 

hneď po boku.
Veľa šťastia, 
veľa zdravia,

nech sa všetky 
plány daria...

praje redakcia



11Vydáva mestský úrad v spišskej novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
1/2010

SPRAVODAJSTVO

V posledný novembrový deň v zasadačke Mestského úradu 
SNV odprezentovali v rámci záverečného stretnutia vedeniu 
mesta, firme Embraco Slovakia a médiám štyri víťazné spiš-
skonovoveské školy premiérového ročníka „Ceny Embraco 
za ekológiu“, čo sa im od apríla 2009 v ich ocenených pro-
jektoch podarilo zrealizovať.
V areáli ZŠ Nad Medzou uzrel svetlo sveta polkilometrový 
regionálny náučný chodník. Deti s učiteľmi tu v priebehu 
roka upravili okolie školy, odstránili staré dreviny, zlikvidovali 
odpad a vysadili nové stromy. „na jar pridáme k drevinám 
tabuľky a chodník sprístupníme verejnosti,“  informovala 
jedna z koordinátorov projektu Mgr. Martina dzurillová. 
Na projekt s názvom „Regionálny náučný chodník“ získala 
škola v rámci grantového programu spoločnosti Embraco 
Slovakia 1 660 €.
V ZŠ na lipovej ul. zase v rámci projektu „Motýlí dotyk 
Zeme“ za poskytnutý grant 1 636 € vysadili novú zeleň - 
stromy a kvety, vyčistili areál a vytvorili oddychovú zónu 
s botanickou záhradou. „potešil nás záujem rodičov. aj 
s ich pomocou budeme môcť deti učiť o prírode priamo 
v nej,“ potešila sa Paeddr. Alena Sanetríková, koordinátorka projektu.
deti zo ZŠ na levočskej ul. sa pre zmenu v ocenenom projekte „Skúsme to 
spolu“ venovali problematike separácie odpadu. Na skládke Kúdelník nielen 
hľadali recyklovateľný odpad, ale skúmali i flóru a faunu v jej okolí. Zisťovali tiež, 
do akej miery je pôda na skládke kontaminovaná chemickými látkami. Poznatky 
využili na hodinách chémie a prírodopisu. Separáciu odpadu zaviedli i priamo vo 
svojich triedach a prostredníctvom školských hliadok kontrolujú, či ich spolužiaci 
správne separujú. V škole pribudol i kompostér na bioodpad. „Žiaci pochopili, 

že ak odpad separujeme, nezaťažíme životné prostredie. 
toto posolstvo sme osobne odovzdali aj deťom z mš na 
slovenskej ul. a tiež kamarátom z partnerskej školy na 
Horáckom náměstí v Brne,“ dodala Mgr. Mária Škablová, 
zodpovedná za projekt. Okrem toho sa žiaci všetkých roč-
níkov zapojili i do literárnej a výtvarnej súťaže s ekologickou 
tematikou. Projekt bol podporený grantom 1 087 €.
„Ak sa teraz naučíme poznať a chápať prírodu, v dospelosti 
ju budeme vedieť chrániť“ - to je názov štvrtého úspešného 
projektu, na realizáciu ktorého získala ZŠ na ul. Ing. Ko-
žucha 597 €. V rámci neho sa žiaci školy spolu s rodičmi 
a starými rodičmi zúčastnili napr. otvárania studničiek 
v Šulerlochu pri príležitosti Svetového dňa vody. 120 ľudí 
tiež spoločne čistilo brehy hornádu, kde vyzbieralo viac 
ako 10 vriec odpadu. V rámci dňa Zeme škola zorganizo-
vala deň otvorených dverí s 25 tvorivými dielňami, kam zaví-
talo 700 obyvateľov mesta. V lese, ktorý má ZŠ v opatere, 
deti vysadili 100 stromov. Upravili tiež školskú ekoplochu, 
ekoučebňu i kompostovisko, vyčistili jazierko. „Vďaka to-
muto projektu sa rozvinuli mnohé nové priateľstvá,“ pri-

blížila ďalší aspekt „Ceny Embraco za ekológiu“ riaditeľka tejto ZŠ Mgr. Viera 
Kočišová.
Spomenuté ekologické aktivity našich škôl určite nie sú posledné. Embraco Slo-
vakia 30. 11. 2009 zároveň vyhlásilo 2. ročník grantového programu „Cena 
Embraco za ekológiu“ pre školský rok 2009/2010. Zapojiť sa do neho môžu 
školy do 15. 2. 2010. Víťazné projekty budú zverejnené 22. 3. 2010. Novinkou 
ďalšieho ročníka bude spoločný projekt škôl v spolupráci so spišskonovoveskou 
ZOO. Luck/k. Šimková, C. h.

STOVKY ŽIAKOV blIŽŠIE K PRÍROdE
Čo vytvorili víťazi 1. ročníka „Ceny Embraco za ekológiu“, už vieme. Úžitok zo zrealizovaných projektov má celé naše mesto.

Žiaci zo Zš levočskej na Kúdelníku 
separovali odpad.

FINANCOVANIE MATERSKýCh ŠKôl MÁ STÚPAJÚCI TRENd

Priemerné ročné náklady na bežné výdavky na mzdy a prevádzku na jedno dieťa 
materskej školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves, vrátane stra-
vovacích služieb, majú každoročne stúpajúci trend. V roku 2007 pri počte 1 213 
detí a rozpočtových nákladoch 55 746 tis. Sk výška priemerných ročných nákladov 
na jedno dieťa bola 45 957 Sk, v roku 2008 pri 1 237 deťoch a rozpočtových ná-
kladoch 62 258 tis. Sk - 50 330 Sk. V roku 2009 boli priemerné ročné náklady 
pri 1 227 deťoch a nákladoch 2 285 030 € (68 839 tis. Sk) vo výške 1 862,29 € 
(56 103 Sk) na jedno dieťa. Pre porovnanie, v roku 2006 náklady na jedno dieťa 
predstavovali 41 804 Sk.     

Okrem toho mesto každoročne prideľuje materským školám vrátane stravovacích 
služieb ďalšie prostriedky z bežných príjmov mesta (príspevky rodičov na čiastočnú 
úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením výchovno-vzdelávacieho 
procesu, príjmy z nájmov) a kapitálové výdavky, ako aj účelovo určené finančné 
prostriedky od štátu (príspevok na výchovu a vzdelávanie detí, ktoré majú rok pred 
plnením povinnej školskej dochádzky). Mesto Spišská Nová Ves má v ďalších rokoch 
záujem postupovať v nastúpenom trende financovania materských škôl a stravova-
cích služieb pri zachovaní efektívnosti a hospodárnosti nakladania s pridelenými 
finančnými prostriedkami. mgr. Jozef brezovský, Správa školských zariadení    

Za tri roky sa zvýšilo o štyridsať percent. Výška priemerných ročných nákladov na dieťa navštevujúce materskú školu v Spišskej Novej Vsi 
vzrástla od roku 2006 o 474,64 €.

dOMOV dôChOdCOV S VYNOVENOu KuChYňOu

Zrekonštruované boli elektrické rozvody, rozvody 
plynu a zdravotechnické zariadenia, vzduchotech-
nika, vymenené bolo technologické zariadenie ku-
chyne. Nová kuchyňa sa môže popýšiť aj najnovšou 
technológiou - výdajom stravy pre imobilných klientov 
formou tabletového systému. „tento spôsob výdaja 
stravy umožní zlepšiť kvalitu stravy pre klientov za-
riadenia predovšetkým v tom, že sa zvýši úroveň 
hygieny výdaja stravy a zabezpečí sa požadovaná 

teplota  pokrmov,“ priblížila novinku poverená ria-
diteľka Domova dôchodcov Ing. Tatiana Mesar-
číková. Ako ďalej uviedla, spolu s rekonštrukciou 
kuchyne boli obnovené aj jedáleň klientov a jedá-
leň pre zamestnancov, ktoré boli taktiež vybavené 
novým zariadením. 
Celková rekonštrukcia kuchyne predstavovala fi-
nančný náklad vo výške približne 185 000 €. 
Investorom bolo Mesto SNV a časť nákladov bola 
vyfinancovaná prostredníctvom poskytnutej dotácie 
Úradu vlády SR. 
Ako v tejto súvislosti ozrejmil vedúci odd. výstavby a do-
pravy MsÚ Ing. Jozef Gonda: „Zrealizovaná rekon-
štrukcia kuchyne je súčasťou komplexného projektu 
rekonštrukcie Domova dôchodcov na Brezovej ulici 
a Zariadenia opatrovateľskej starostlivosti (Zos) na 
slovenskej ulici. mesto snV na túto stavbu požiadalo 
o poskytnutie nenávratného finančného príspevku 
(nFp) z fondov európskej únie. V súčasnosti je táto 
žiadosť v procese vyhodnocovania a jej výsledok 
bude známy v neskoršom období. Vzhľadom na ne-
vyhovujúci technický stav kuchyne a jedálne v Do-
move dôchodcov bolo potrebné k prácam pristúpiť 

ešte pred vyhodnotením žiadosti o nFp.“ 
Predmetom spomínaného komplexného projektu je 
podľa slov Ing. Gondu okrem rekonštruovanej ku-
chyne i zateplenie celého objektu Domova dôchod-
cov, revitalizácia záhrady a zelene. Objekt ZOS na 
Slovenskej ulici by v prípade úspechu žiadosti mal  
prejsť kompletnou rekonštrukciou, pričom by tu 
okrem iných aktivít mal byť prevádzkovaný aj denný 
stacionár pre starších ľudí. Predpokladaný náklad pro-
jektu predstavuje čiastku asi 1,26 mil. €.
Zrekonštruovanú kuchyňu dňa 11. 11. 2009 sláv-
nostne otvorili poslankyňa NR SR Mgr. Lea Greč-
ková a primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD., ktorí 
si spoločne s klientmi domova dôchodcov pozreli vy-
novené priestory a zariadenia kuchyne. „Chcem sa  
touto cestou poďakovať  vedeniu mesta spišská 
nová Ves, že práve náš domov dôchodcov sa môže 
prezentovať takouto modernou kuchyňou, a tiež ve-
deniu Základnej školy na lipovej ulici za trpezlivosť 
a ústretovosť pri zapožičaní ich priestorov kuchyne 
počas našej rekonštrukcie,“ poďakovala v tejto súvis-
losti Ing. Mesarčíková. ing. Lucia kormošová

foto: mgr. katarína rusch

V mesiacoch august až november 2009 prebehla v domove dôchodcov na brezovej ulici v Spišskej Novej Vsi kompletná rekonštrukcia priesto-
rov kuchyne a jedálne.

pre seniorov varia už v novej 
modernej kuchyni.
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Mikuláš k nám po roku opäť zavítal 8. decembra 
a okrem batôžteka plného vianočných piesní, kolied 
a tanca priniesol so sebou i viacero mikulášskych 
pomocníkov, anjelov a čertov. Tí mu pomáhali roz-
dávať vytúžené sladké darčeky prítomným deťom, 
ktorých bolo veru neúrekom. Najprv si ich však 
detičky museli zaslúžiť peknou pesničkou alebo 
veršíkom. Mikuláš tiež symbolicky odštartoval Via-
noce v našom meste zažatím svetiel na vianočnej 
jedličke.
Hneď po ňom privítali pred Redutou stovky nad-
šených Spišskonovovešťanov i Vianočný kamión 
Coca-Cola, ktorý v decembri zavítal do 15 slo-

venských miest. Okolo kamióna vyrástla vianočná 
dedinka s domčekmi, v ktorých sa dal odoslať via-
nočný pozdrav, nakúpiť vianočné dobroty a darčeky 
alebo si vyrobiť vlastnú vianočnú kométu za pomoci 
šikovných škriatkov. Záujemcovia mohli tiež navští-
viť a vyfotografovať sa so Santa Clausom v jeho ka- 
miónovej izbičke (fotky nájdete na www.vianocny-
kamion.sk).
Ďalšou neodmysliteľnou súčasťou adventného ob-
dobia v našom meste je aj Vianočný trh. Tento rok 
sa konal už jeho 19. ročník. Odštartovalo ho pre-
šovské Kočovné divadlo DraK so svojím muzikálo-
vým recitálom najkrajších piesní z legendárneho 

predstavenia Na skle maľované. Naše námestie sa 
na 3 dni znovu zaplnilo dvoma stovkami trhovníkov 
ponúkajúcich tradičný i vianočný sortiment, občer-
stvenie na zahriatie aj zábavné atrakcie. Po absolvo-
vaní „trhovej túry“ po našom námestí si mnohí mohli 
spokojne odškrtnúť zo zoznamu nakúpené darčeky 
pre svojich najbližších.
Bodku za bohatou plejádou sprievodných vianoč-
ných podujatí, ktoré sa konali v decembri v našom 
meste, dal Živý betlehem pod levočskou brá-
nou so svojím vianočným príbehom Keď tá jasná 
hviezda.

L.kormošová, foto: autorka

SPRAVODAJSTVO, OZNAM

7dEM S, R, O = SPOlOČNE, ROZVÁŽNE, OdbORNE
Ministerstvo školstva SR v r. 2008 zákonom č. 245 
(školský zákon) o výchove a vzdelávaní umožnilo 
riaditeľom základných a stredných škôl vytvárať 
školské vzdelávacie programy, ináč povedané a na-
písané, vytvorilo priestor na odlíšenie sa, individua-
lizáciu jednotlivých škôl. Tým by školy mali a mohli 
využiť špecifiká a urobiť z nich výhody, prostredníc-
tvom ktorých ponúkajú kvalitnejšie aj zaujímavejšie 
vzdelávanie. 
Sedem základných škôl mesta Spiš. N. Ves vyu-
žilo tento podnet a ešte v r. 2009 podalo prostred-
níctvom Agentúry Ministerstva školstva SR žiadosť  

o poskytnutie dotácie na vzdelávanie zo štrukturál-
nych fondov EÚ. Projekt bol úspešný. Po organizač-
nej príprave a štarte pod vedením vedúcej útvaru 
rozvoja mesta Ing. Zuzany Záborskej a vedúcej odd. 
školstva, mládeže a športu PhDr. Ľubice Šefčíkovej 
projekt nadobúda jasnejšie kontúry.
Dňa 3. decembra 2009 sa v zasadačke Mestského 
úradu SNV zišli všetci tí, ktorí sa podieľajú na usku-
točnení projektu a ktorí boli prizvaní. Ale záujem 
prejavili i z iných škôl. O čo? Na odbornom semi-
nári k metodike tvorby školského vzdelávacieho 
programu (ŠkVP) sa od odborných pracovníčok 

RNDr. M. Nogovej, PhD. a PaedDr. M. Reitero-
vej zo Štátneho pedagogického ústavu dozvedeli 
o cieľoch, obsahovej a formálnej štruktúre ŠkVP, 
vyučovacích metódach, spôsobe používania učeb-
níc, multikultúrnej výchove. Prvý krok bol urobený, 
budú nasledovať ďalšie. V septembri 2011 projekt 
končí. Spoločne, rozvážne a odborne. Učitelia  zá-
kladných škôl mesta Spiš. N. Ves budú medzi pr-
vými na Slovensku pripravení na využívanie metód 
a foriem vyučovania, ktorým sa dnes vraví „nové - 
inovatívne“.

paedDr. Štefan Šimko, Školský úrad, msÚ

POPlATKY ZA ZNEČISŤOVANIE OVZduŠIA
Mestský úrad, oddelenie územného plánovania 
a stavebného poriadku týmto upozorňuje a vyzýva 
všetkých prevádzkovateľov (právnické a fyzické 
osoby oprávnené na podnikanie) malých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia (ide o zdroje znečisťovania 
ovzdušia s tepelným príkonom do 0,3 MW), aby 
v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 401/1998 
Z. z. a v zmysle schváleného všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 2/2003 

zaslali alebo osobne doručili na MsÚ, oddelenie 
ÚP a SP oznámenie k určeniu výšky poplat-
kov za znečisťovanie ovzdušia - za každý pre-
vádzkovaný malý zdroj znečisťovania ovzdušia 
za rok 2009 - v termíne najneskôr do  
15. 2. 2010.
K priznaniu je potrebné doložiť doklad o množ-
stve odobraného paliva za rok 2009 od jeho 
dodávateľa.

Zároveň chceme upozorniť týchto prevádzkova-
teľov, že v zmysle zákona NR SR č. 401/1998  
Z. z. v znení jeho neskorších zmien a doplnkov za 
nedodržanie termínu predloženia požadova-
ného oznámenia, je Mesto Spiš. N. Ves po-
vinné uložiť sankciu na základe už uvedeného 
zákona.

Odd. územ. plánovania 
a staveb. poriadku, msÚ

VýSTAVbA NA SPIŠI dOSTAlA 
PRÍVlASTOK POKROKOVÁPRÍlEŽITOSTNÁ PEČIATKA
Riešenie bytovej otázky dostalo v metropole stredného Spiša – Spišskej Novej Vsi – nový 
rozmer. S využitím stavebných materiálov a technológií 21. storočia vyrastá v blízkosti 
centra na brehu rieky Hornád unikátny bytový komplex, ktorý poskytne komfortné býva-
nie pre desiatky rodín. 
S výstavbou začal hlavný dodávateľ, spoločnosť SOLITÉRA, s. r. o., zo Spišskej Novej 
Vsi, v druhej polovici tohto roka. „moderný bytový komplex VillanoVa patrí z technic-
kého hľadiska do kvalitatívne vyššieho štandardu bývania, v ktorom sú zohľadnené 
najnovšie stavebné trendy spĺňajúce požiadavky nízkoenergetickej náročnosti no-
vopostavených budov. pre budúcich užívateľov to znamená vysoký komfort bývania 
– využívanie tepla, teplej vody, využívanie technológií modernej elektroinštalácie,  
a to za minimálne prevádzkové náklady. projekt zároveň spĺňa aj súčasné nároky na 
architektonicky atraktívne bývanie s využitím veľkých presvetlených prvkov,“ uviedol 
Ing. Vladimír Klaučo, konateľ spoločnosti SOLITÉRA, s. r. o.  

Pri príležitosti inaugurácie prvej poštovej známky 
s námetom z mesta Spišská Nová Ves  
je pripravená príležitostná poštová pečiatka. 
Jej odtlačok môžu záujemcovia získať  

4. januára 2010 
do 12.00 hod. 
na tunajšej „hlavnej pošte“ 

a od 13.00 hod. 
vo vstupných priestoroch radnice.

VIANOČNÁ NÁlAdA
Atmosféra najkrajších sviatkov v roku sa niesla v decembri aj naším mestom.
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KulTúRA, POZVáNKY

GAlÉRIA 
uMElCOV 

SPIšA 
Zimná 46, spišsKá noVá Ves

pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 
výstav v mesiaci január 2010

STÁLE EXPOZÍCIE:
• JOZEF HANULA kresba/maľba 
• UMELCI SPIŠA 
• ZÁHrAdA UMENIA 

VýSTAVy: 
UMELCI rZESOWSKEJ UNIVErZITy  
- kolektívna výstava súčasných poľ-
ských umelcov, pedagógov rzesowskej 
univerzity - Fakulty umenia, pripravená v  
spolupráci s poľským klubom v Košiciach.

 do 15. 1. 2010

IMrICH SVITANA - NOVý SKICÁr  
SOCHÁrA - prierez fotografickou tvor-
bou akademického sochára i. svitanu. 
  do 31. 1. 2010

JOSEF LAdA - rEPrOdUKCIE - výsta-
va predstavuje ladu ako autora veselých 
kresieb a ilustrátora mnohých knižiek pre 
deti.  1. 12. 2009 - 15. 1. 2010

POL ArT - výstava výtvarných diel, ktoré 
vznikli na medzinárodnom maliarskom 
sympóziu organizovanom poľským klu-
bom v Košiciach. 
   do 31. 1. 2010 
INé:
FArEbNÁ PALETA SPIŠ 2009  
- kultúrno-vzdelávací program pre žiakov 
Zš a Zuš.

TVOrIVé dIELNE  
Jozef lada - maľovaná pohľadnica

Otváracie hodiny: 
pondelok   8.00 - 16.00 hod. 
utorok - piatok   8.00 - 17.00 hod.
sobota   8.00 - 12.00 hod.
nedeľa   zatvorené
vstupné: 
dospelí     1 €
deti, dôchodcovia     0,50 €
rodinná vstupenka (2 + 2)   2 €

w
w
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 www.muzeumspisa.com

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 
Kaštieľ a letohrádok dardanely v Markušovciach

vás pozývajú na

NOVOROČNú  
VEČERNú PREHlIADKu

3. 1. 2010 o 17.00 a 18.00 hod.
Prehliadka je zameraná na vianočné  

a novoročné zvyky a tradície.

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Slovenské národné múzeum 

v bratislave - Prírodovedné múzeum
Geologický ústav SAV, PriF uK, ŠGÚdŠ, 

Geofyzikálny ústav SAV, SGS
vás pozývajú na výstavu

PlANÉTA, 
NA KTOREJ ŽIJEME

14. 1. - 30. 4. 2010
Výstava je realizovaná v rámci Medzinárodného roku 
planéty Zem a venuje sa geologickej stavbe Zeme, 
atmosfére, hydrosfére v súvislosti s biosférou. 

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
OZ Spišský klub vojenskej histórie 

„GVARdIJA“ Spišská Nová Ves
Mesto Spišská Nová Ves

vás pozývajú na výstavu

VOJNOVÉ uDAlOSTI NA SPIšI 
V 20. STOROČí

1. 1. - 7. 2. 2010
Výstava je venovaná 95. výročiu začiatku 1. sveto-
vej vojny, 70. výročiu začiatku 2. svetovej vojny, 

70. výročiu Malej vojny v Spišskej Novej Vsi, 
65. výročiu SNP a 65. výročiu oslobodenia mesta. 

Klub vojenskej histórie Dukla Prešov
Klub vojenskej histórie Krasnogvardejci Košice
Numizmatická predajňa P. Endel, Sp. Nová Ves

letohrádok dardanely v Markušovciach
SNM - Spišské múzeum v levoči

vás pozývajú na výstavu

DROBNá A SAKRálNA 
ARCHITEKTúRA 

NA STREDNOM SPIšI
1. 1.  - 18. 4. 2010

Výstava prezentuje drobnú sakrálnu architektúru, ka-
plnky a prícestné kríže v obciach stredného Spiša.

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi - pobočka 
Národopisné múzeum v Smižanoch

vás pozývajú na výstavu

VEĽKÉ CICAVCE SPIšA
1. 1. - 30. 4. 2010

Na Spiši žije 58 druhov cicavcov. Ale videli ste už zblízka 
diviaka, jeleňa, kamzíka, vlka, jazveca či zubra?

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 
MO Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi

Mesto Spišská Nová Ves
pripravujú v roku 2010 cyklus prednášok 

AKTuálNE VýROČIA, 
ZAuJíMAVOSTI Z HISTóRIE 

A PRíRODY SPIšA.
MO Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi

vás pozýva v rámci cyklu stretnutí pri príležitosti
90. výročia založenia MO MS a 20. výročia Domu MS 

na prednášku 

SPOlKY NA SPIšI  
– MATICA SlOVENSKá, 

PhDr. Peter Zmátlo, PhD.
25. 1. 2010 o 14.00 hod. 

v aule Gymnázia, Školská 7
o 16.00 hod. v Múzeu Spiša.

Pri tejto príležitosti vyhlasujeme pre stredoškolskú 
mládež mesta Spišská Nová Ves

3. ročník literárno-výtvarnej súťaže

POSlANIE MATICE SlOVENSKEJ 
PRE BuDúCNOSť.

Návrat k tradičnej kultúre Slovenského národa.
Súťaž bude ukončená vedomostnou časťou s témou

MATICA SlOVENSKÁ NA SPIŠI.
Program je realizovaný v spolupráci 

s Mestom Spišská Nová Ves,
Galériou umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, 

Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi.

JANuáR 2010

KluB DôCHODCOV KOMENSKý
pozýva všetkých pedagogických pracovníkov, 
dôchodcov na stretnutie, ktoré 
sa uskutoční 11. 1. 2010 
(pondelok) o 10.00 hod. 
v Klube dôchodcov 
na Levočskej ul.
Príďte si vyrovnať členské 
na r. 2010. S radosťou 
privítame aj nových členov.
Tešíme sa na vás. 

JOSEF lADA
Tvorbu popredného predstaviteľa českého 
výtvarného umenia Josefa Ladu (1887 - 1957) 
prezentuje výstava reprodukcií jeho obrazov 
v Galérii umelcov Spiša. Výstavu pripravilo 
Oblastné múzeum Praha východ so sídlom 
v Brandýse nad Labem v rámci výstavných 
aktivít Českého centra v Košiciach. Ladovu 
tvorbu môže návštevník výstavy sledovať na 
vyše stovke diel rozdelených do ôsmich tema-
tických okruhov - od prostredia jeho rodných Hrušíc, cez detské hry na českom vidieku, 
českú krajinu, ľudové tradície, ilustrácie detských kníh, kreslený humor (Haškov Švejk), 
ročné obdobia, až po najslávnejšie ladovské postavy vodníkov. 

Výstava je sprístupnená širokej verejnosti  
od 1. 12. 2009 do 15. 1. 2010.
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KRíŽOVKA

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. januára na adresu 
redakcie s heslom „krížovka“. Meno výhercu uverejníme vo februárovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: 1. tajnička: ...zlatá labuť na lýre, 2. tajnička: 
...polkruhovité okná. Výherkyňou minulomesačnej krížovky sa stáva božena ZÁhORÁKOVÁ, Sp. Nová Ves, ktorá získava CD Petra Stašáka. Blahoželáme!

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

Stolnotenisový oddiel 
CVČ Raketa a CVČ Sunfood, 
Stredná priemyselná škola strojnícka 
poriadajú 8. ročník tradičného 
novoročného trojkráľového 
stolnotenisového turnaja 
pre hráčov a hráčky 5. a 6. ligy
ZlATá lOPTIČKA
9. január 2010 od 8.00 hod.
Telocvičňa SPŠ strojnícka, 
Hviezdoslavova 6
dotácia turnaja: 108 €
info: m. Buza

CVČ Adam v spolupráci 
s MKC Spišská Nová Ves
pripravujú tradičný jarnoprázdninový
5. PlES CVČ
15. február 2010 od 17.00 hod.
Koncertná sieň Reduty v Sp. Novej Vsi
Vstupné: členovia CVČ 10 €, 
nečlenovia 11 €, dospelí 12 €
Každá vstupenka (aj s tombolou) 
je zlosovateľná.
predaj vstupeniek: od 11. 1. 2010 v CvČ 
adam, Levočská 14
info: K. štrauchová, K. Bigošová

Výtvarná súťaž pre deti, 
mládež a ich rodičov
TuNING 
2009 - 2010
- kreslené automobily a motocykle.
Svoje práce formátu A4, kreslené ceruz-
kou, pastelkou, perom alebo tušom doručte 
najneskôr do 22. februára 2010 do CVČ 
Adam, Levočská 14.
Každá práca musí byť v euroobale, označená 
vizitkou (meno, vek, adresa, kontakt). 
Vyhodnotenie súťaže bude 17. marca 2010 
v CVČ Adam.
info: m. Kožušková

Je zima, ale my už myslíme na leto 2010!
Prvá ponuka: 
- pre deti od 10 rokov veku, mládež; 
- pre rodičov a deti od 2 do 10 rokov
TAlIANSKO - RICIONE, 
kemping Tontanelle
Termín: 26. 6. - 7. 7. 2010
doprava: klimatizovaný autobus 
CK EZOTOUR Prešov
Stravovanie: plná penzia
informácie: Kožušková, 
Vaňová, štrauchová, Bigošová
(zároveň pedagogický dozor 
počas pobytu pri mori)

let dookola druh kávy 365 dní o. k. vypralo abvolt

dozor

modla korektúra

obvinil

franc. člen
ceremónia

oveľa

túz
odlišná pooberal

nikto

tajnička

popolnica

druh palmy

koleso

plúž

dúšok

veľmoc omotaj

ad acta náprava

podviedlo Antonov

pomoc hora

Autor: 
František 
Cvengroš

podmienk. 
spojka

pomôcka: 
číky  

popínavá 
rastlina

odopnú, 
čo je 

pripásané

staviteľ 
korábu

otravné 
látky

zabávala 
sa

skupen-
stvo vody

ruský 
súhlas

  jemná   
hmla

časť tela 
v sede od 
pása po 
kolená

veľké 
vtáčie pero podlahová 

krytina

funguje 
(hovor.) úhorovité 

ryby
liečivá 

rastlinkacitosl. 
radosti

pádová 
otázka

obyva-
teľka Írskadomácky 

Emanuel

vrch 
nad Nitrou

prací 
prostr.

listnatý 
strom

opísal, 
po česky

domácky 
Oľga

vzalo 
do zajatia

ázijský 
ľudový 
spevákčasti 

chotára

netúžil po 
niečom

atlet. 
disciplína

solmiz. 
slabika

NovoročNý prípitok 
Nech vám je Na úžitok. 

Nech vám dodá veľa síl,                                                         
aby vás žiaľ Neťažil.                                                            

Nech vás bolesť NezraNí                                                          
- (tajNička)

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Sp. Nová Ves
6. 1. 2010, streda

Turistická vychádzka Vysoké Tatry - Rainerova chata,
odchod rýchlikom smer Poprad o 7.02 hod.

20. 1. 2010, štvrtok
Turistická vychádzka Gretľa - Bindt,

odchod autobusom SAD smer Nálepkovo o 8.00 hod.
26. 1. 2010, utorok

Spišské divadlo Spišská Nová Ves uvedie hru „Všetko o mužoch“ 
pre dôchodcov o 10.00 hod. Cena vstupenky je 2 €, ktorú si môžete 

zakúpiť v pondelky od 9.00 do 12.00 hod. 
v Klube dôchodcov na Levočskej ulici (4. , 11., 18. a 25. 1. 2010).

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
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MKC KINO MIER

KINO BANíK

1. - 3. 1. 2010 o 17.00 hod., 
vst.: 2 €

MARY A MAx
Druhý celovečerný austrálsky animovaný 
film  rozpráva  o  priateľstve  dvoch  osa-
melých duší – dievčatka mary a samo-
tára maxa. austrália, 2008, animovaný, 
92 min., mp-12, čt, asFK.

1. - 3. 1. 2010 o 19.00 hod., 
vst.: 2,3 €

BRATIA BlOOMOVCI
Bratia  Bloomovci  boli  odjakživa  odká-
zaní jeden na druhého. od detstva v po-
nurých sirotincoch až po luxusný život 
medzinárodných  podvodníkov  sa  ste-
phen a Bloom delili o všetko. usa, 2008, 
dobrodružná krimi  komédia, 113 min.,  
mp-15, čt, palacepictures.

4. - 7. 1. 2010 o 19.00 hod., 
vst.: 2 €

PSYCHO
legendárny horor „majstra hrôzy“ alfreda 
Hitchcocka nakrútený podľa rovnomen-
nej románovej predlohy, vychádzajúcej 
zo skutočnej udalosti – príbehu človeka, 
ktorý  si  u  seba nechal matkinu  zabal-
zamovanú mŕtvolu.  usa,  2009,  horor, 
109 min., mp-15, st, čierno-biely, asFK.

8. - 10. 1. 2010 o 17.00 hod., 
vst.: 2 €

FARMA ZVIERAT
príbeh zvierat žijúcich na farme, ktoré sa 
vzbúria proti zlému hospodárovi a zač-
nú statok spravovať samé. Veľká Britá-

nia, 2009, animovaný, 73 min., mp, čt, 
asFK.

8. - 10. 1. 2010 o 19.00 hod., 
vst.: 2 €

líšTIČKY
Dramatický príbeh dvoch sestier odohrá-
vajúci sa v súčasnom Dubline. sloven-
sko/česká republika/írsko, 2009, dráma, 
83  min.,  mp-15,  slovensko/anglická 
s českými titulkami, Continentalfilm.

11. - 13. 1. 2010 o 19.00 hod., 
vst.: 2 €

BABIČKA
55-ročná tamara má už dosť mužov svo-
jej generácie. podala si inzerát, na ktorý 
sa  jej prihlásilo 650 chlapcov… česká 
republika,  2009,  dokumentárny  film, 
74 min., mp-15, asFK.

14. - 18. 1. 2010 o 17.00 hod., 
vst.: 2,2 €, 18. 1. 2010 vst.: 2 €

VIANOČNá KOlEDA
príbeh starého sebca ebenezera scro-
oga, ktorý víta vianočné prázdniny obvyk-
lým držgrošským opovrhnutím, ziape na 
svojho verného úradníka a veselého sy-
novca. usa, 2009, rodinný film, 97 min., 
mp-7, slovenský dabing, saturn.

15. - 17. 1. 2010 o 19.00 hod., 
vst.: 2 €

CHCEš MA, CHCEM ťA
Film Chceš ma, chcem ťa je chytrá a sexy 
komédia o mužoch, ženách a obrovskej 
priepasti, ktorá delí to, ako o sebe navzá-

jom zmýšľajú, snívajú a snažia sa opačné 
pohlavie zvádzať. usa, 2009, romantická 
komédia, 96 min., mp-12, st, ita film.

19. - 21. 1. 2010 o 19.00 hod., 
vst.: 2,3 €

láSKA NA DRuHý POHĽAD
romantická dráma o vdovcovi doktorovi 
Burke ryanovi, ktorý po smrti svojej man-
želky začne písať knihy o tom, ako zvlád-
nuť túto stratu. usa/Kanada/nemecko, 
2009,  romantická  dráma,  109  min.,  
mp-12, čt, palacepictures.

22. - 25. 1. 2010 o 19.00 hod., 
vst.: 2,3 €, 25. 1. 2010 vst.: 1,8 €

MuŽI V RuJI
mouřínov je zapadákov na morave, kde 
končí cesta. nápad usporiadať v mouří-
nove majstrovstvá európy vo vábení divej 
zveri za účasti premiéra je jedinou mož-
nou cestou k naplneniu ich sna. česká 
republika,  2009,  komédia,  114 min.,  
mp-12, tatrafilm.

23. - 25. 1. 2010 o 17.00 hod., 
vst.: 2,3 €

PARANORMAl ACTIVITY
mladý pár zo strednej vrstvy sa prisťahuje 
do typického rodinného domu na pred-
mestí. postupom času si obaja partneri 
začnú  uvedomovať  zväčšujúcu  sa  tie-
seň, ktorá sa mení na nefalšovaný strach. 
usa, 2009, horor, 86 min., mp-15, čt, 
intersonic.

26. - 28. 1. 2010 o 19.00 hod., 

vst.: 2,3 €
HAllOwEEN II

michael  myers  je  stále  pri  chuti  a  je 
ešte nebezpečnejší, než predtým. usa, 
2009, horor, 101 min., mp-18, čt, palace 
pictures.

28. 1. - 1. 2. 2010 o 17.00 hod., 
vst.: 2,3 €, 1. 2. 2010 vst.: 1,8 €

AlVIN A CHIPMuNKOVIA 2
V pokračovaní filmu alvin a Chipmunko-
via musia popové hviezdy alvin, simon 
a theodor odložiť  vďaka Davovi sevil-
lovi hviezdnu kariéru a vrátiť sa späť do 
školy.  usa,  2009,  animovaná  rodinná 
komédia, 90 min., mp, česko-slovenský 
dabing, tatrafilm.

29. 1. - 1. 2. 2010 o 19.00 hod., 
vst.: 2,2 €, 1. 2. 2010 vst.: 2 €

TwIlIGHT SAGA: NOV 
Bella sa chystá spolu s edwardom a jeho 
rodinou osláviť svoje osemnáste narode-
niny. nešťastnou náhodou sa však počas 
oslavy zraní a pohľad na čerstvú krv je 
pre rodinu Cullenových až príliš lákavý. 
usa, 2009, romantický horor, 130 min., 
mp-12, čt, spi international.

pripravujeme na február:
Love and Dance – tanečný, t.m.a 
– mysteriózny thriller, Sin nombre 
– dráma, Fame: Cesta za slávou – mu-
zikál, klony – akčný sci-fi thriller, veni, 
vidi, vici – romantická komédia

bližšie informácie na www.dksnv.sk

milí priaznivci Filmového klubu, po-
núkame vám možnosť zakúpiť si 
už nový členský preukaz, ktorý platí 
celý rok 2010 na celom Slovensku, 
stojí 3 €/90,- Sk a na každý klubový 
film máte zľavu. vstup pre neklubis-
tov je neobmedzený, ale za drah-
šie vstupné. tešíme sa na stretnutie 
s vami každý piatok pri dobrom filme 
v kine mier.

ROZPRáVKA 
- SlOVENSKý DABING
2. - 4. 1. o 17.00, vst.: 2 €/60,25 Sk

G-FORCE
rodinná komédia o tajných agentoch mi-
niatúrnych rozmerov. 89 min., nevhodné 
pre vekovú skupinu do 7 rokov.

2. - 7. 1. o 19.00, vst.: 2,5 €/75,- Sk, 
4. 1. zľava vst.: 2 €/60,25 Sk
TwIlIGHT SAGA: NOV (SúMRAK II)
Bella  oslavuje  svoje  osemnáste  naro-
deniny so svojím milovaným edwardom 
a  celou  rodinou  Cullenovcov.  Keď  sa 
poreže na prste, kvapka  jej krvi  vyvolá 
u Jaspera Cullena neovládateľnú reakciu 
a Bellu napadne. romantický horor, usa, 
130 min., nevhodné pre vekovú skupinu 
do 12 rokov.

FIlMOVý KluB
8. 1. o 19.00, 
vst.: člen.: 1,5 €/45,19 Sk, 
nečlen.: 2,15 €/65,07 Sk

KDOPAK BY SE VlKA Bál
terezka má starostlivých rodičov, v škôlke 
najlepšieho kamaráta šimona, a takto by 
mohla žiť šťastne až do smrti, keby sme 
neboli v realite. čr, 91 min., nevhodné 
pre vekovú skupinu do 15 rokov.

8. 1. o 17.00, 9. - 10. 1. o 19.00, 
vst.: 2,2 €/66,27 Sk

lOVE AND DANCE
Film, v ktorom sa medzi rytmom a tan-
com  rodí  láska,  v  ktorom prvé krôčiky 
hrdinov po parkete strhnú lavínu nečaka-

ných udalostí. tanečný, poľsko, r. 2009, 
slovenské  titulky,  123 min.,  nevhodné 
pre vekovú skupinu do 12 rokov.

ROZPRáVKA 
- SlOVENSKý DABING
9. - 10. 1. o 17.00, 
vst.: 2 €/60,25 Sk

DOBA ĽADOVá 3
tretie pokračovanie najúspešnejšej ani-
movanej komédie, tentoraz medzi dino-
saurami. usa, r. 2009, 100 min., vhodné 
pre všetky vekové kategórie.

FIlMOVý KluB
15. 1. o 19.00, 
vst.: člen.: 1,5 €/45,19 Sk, 
nečlen.: 2,15 €/65,07 Sk

ROZORVANÉ OBJATIA
slávny španielsky oscarový scenárista 
a režisér pedro almodóvar sa vracia tri 
roky po snímke Volver aj so svojím he-
reckým  talizmanom,  čerstvou  držiteľ-
kou  oscara  penélope  Cruz.  Dráma/
thriller, španielsko, 128 min., české  ti-
tulky, nevhodné pre vekovú skupinu do 
15 rokov.

15. 1. o 17.00, 16. - 18. 1. o 19.00, 
vst.: 2,30 €/69,28 Sk, 
18. 1. zľava vst.: 2 €/60,25 Sk

ZOMBIElAND
Zameriava sa na dvoch mužov, ktorí našli 
spôsob, ako prežiť vo svete ovládanom 
zombíkmi. Horor/komédia, usa, 87 min., 
slovenské titulky, nevhodné pre vekovú 
skupinu do 12 rokov.

ROZPRáVKA 
- SlOVENSKý DABING
16. - 17. 1. o 17.00, 
vst.: 2 €/60,25 Sk

OBlAČNO, MIESTAMI FAšíRKY
Film,  inšpirovaný  obľúbenou  detskou 
knižkou, privádza divákov do mesta, kde 
z  neba miesto  dažďa  padá  jedlo!  ro-
dinná animovaná komédia, usa, 90 min., 
vhodné pre všetky vekové kategórie.

FIlMOVý KluB
22. 1. o 19.00, 
vst.: člen.: 1,5 €/45,19 Sk, 
nečlen.: 2,15 €/65,07 Sk

MIlENCI
príbeh leonarda, ktorý sa po neúspeš-
nom  pokuse  o  samovraždu  vracia  žiť 
domov  k  rodičom,  spoznáva  tam  dve 
ženy  -  tajomnú  a  krásnu  susedku  mi-
chelle  a  milú  starostlivú  sandru.  ro-
mantická dráma, usa, 101 min., české 
titulky, nevhodné pre vekovú skupinu do 
15 rokov.

21. - 25. 1. o 19.00, 
22. 1. o 17.00, vst.: 2,30 €/69,28 Sk, 
25. 1. zľava vst.: 2 €/60,25 Sk

KlONY
mať  svoju  dokonalú  kópiu!  čo  by  sa 
mohlo stať? Bruce Willis v akčnom sci-fi 
thrilleri. usa, 90 min., slovenské titulky, 
nevhodné pre vekovú skupinu do 12 ro-
kov.
 
FIlMOVý KluB
29. 1. o 19.00, 
vst.: člen.: 1,5 €/45,19 Sk, 
nečlen.: 2,15 €/65,07 Sk

líšTIČKY
príbeh o žiarlivosti, závisti a nielen sester-
skej láske. sr/čr/írsko, dráma, 83 min., 
slovensko/anglická s českými titulkami, 
nevhodné pre vekovú skupinu do 15 ro-
kov.

ROZPRáVKA 
PRE šKOlSKÉ KluBY
27. 1. o 14.00, vst.: 1,50 €/45,18 Sk

ASTRO BOY

ROZPRáVKA - ČESKý DABING
30. 1. - 1. 2. o 17.00, 
vst.: 2 €/60,25 Sk

ASTRO BOY
Je to vták? Je to lietadlo? nie, je to me-
chanický chlapec, bol stvorený pre na-
pínavé dobrodružstvá, jeho otec - super 
vedec mu dal veľkú silu a schopnosť lie-

tať. usa, 101 min., nevhodné pre vekovú 
skupinu do 12 rokov - kvôli českému da-
bingu!

29. 1. o 17.00, 
30. 1. - 1. 2. o 19.00, 
vst.: 1,8 €/54,20 Sk

SHERlOCK HOlMES
nové dynamické stvárnenie najznámej-
ších postáv arthura Conana Doyla po-
staví Holmesa a jeho verného partnera 
Watsona pred novú výzvu. VB/austrália/
usa,  130  min.,  slovenské  titulky,  ne-
vhodné pre  vekovú  skupinu do 15  ro-
kov.

FIlMOVý KluB
5. 2. o 19.00, 
vst.: člen.: 1,5 €/45,19 Sk, 
nečlen.: 2,15 €/65,07 Sk

COCO CHANEl
skutočný príbeh Gabrielle Coco Chanel, 
vyrastajúcej od siedmych rokov v sirotinci 
uprostred  paríža.  romantický,  Franc.,  
r. 2009, 105 min., české titulky, nevhodné 
pre vekovú skupinu do 15 rokov.

5. 2. o 16.30, 6. - 8. 2. o 17.00, 
vst.: 2,2 €/66,27 Sk, 
8. 2. zľava vst.: 2 €/60,25 Sk

AVATAR
Vitajte v novom svete za hranicou vašej 
fantázie. akčný sci-fi, usa, slovenský 
dabing, 166 min., nevhodné pre vekovú 
skupinu do 12 rokov.

pripravujeme: planéta 51, babylon, 
Fame, vianočná koleda, Sav vi, alvin 
a Chipmunkovia 

UpOZOrnenie!
Filmové rozprávky s českým dabingom 
musíme uvádzať v zmysle zákona ako 
nevhodné do 12 rokov, ale návšteva 
týchto filmov je len na zvážení rodičov. 
Ďakujeme za pochopenie.

bližšie informácie na www.snv.sk
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10. 1. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNé: 2 €

Janosch: „ach, aKÁ nÁDhERnÁ JE PanaMa“ 
Jeden z najúspešnejších súčasných nemeckých autorov literatúry pre deti prvýkrát na Slovensku! Rozprávka, 
v ktorej je všetko väčšie a oveľa krajšie. Príbeh dvoch kamarátov, Macka a Tigríka, ktorí sa vydali na cestu, aby 
pochopili, že mať priateľa je najväčšie šťastie na svete. Medzinárodný tím tvorcov. Spolupráca so spišskonovo-
veskými deťmi. Množstvo nádherných pesničiek a ožívajúca scénografia. 

15. 1. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNé: 4 € 

WilliaM shaKEsPEaRE: 
„sEn noci sVÄToJÁnsKEJ Po 400 RoKoch“ 60. repríza
Svetoznáma komédia najväčšieho divadelného génia, poňatá mladou hereckou generáciou. Komédia o tom, ako 
veľmi dnes prahneme po láske a ako často na ňu pre peniaze zabúdame. 

17. 1. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNé: 2 € 

luKÁš haRMaňoš: „PolÁRna RoZPRÁVKa“ 40. repríza
Zasnežený príbeh o malom sobíčati, ktorému nenarástli parohy. Príbeh o tom, ako sa rozhodlo ujsť do sveta, 
aby zistilo, kto vlastne je a aký je jeho údel na Zemi. Aby zistilo, že sú aj dôležitejšie veci ako parožie. Poetická 
rozprávka s pesničkami. Divadlo masiek, ktoré u nás ešte nebolo. Na príprave inscenácie sa podieľali výtvarník 
a dramaturgička z Českej republiky. 

22. 1. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNé: 4 € 

MiRo GaVRan:  „VšETKo o Mužoch“
Chorvátsky dramatik s nadhľadom sebe vlastným odhaľuje v humorných i vážnych životných situáciách mužské 
šablóny správania. Témou je mu narcistné „mačovstvo“, večne komplikovaný vzťah syna s otcom, mafiánske la-
vírovanie na hranici sebaúcty, žiarlivosť, ale aj staroba. Odkrýva mužskú pravú prirodzenosť, ktorá je takmer vždy 
sebastredná, pyšná, mysliaca len na seba. Zrkadlo nie je krivé, ale skôr obraz dnešného muža v ňom.

24. 1. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNé: 2 €

KaRol sPišÁK: „VRaBEc BRMBolEc“ 
Veselý a poučný príbeh o vrabcovi Brmbolcovi hovorí, že „všade je dobre, ale doma najlepšie“ - ale aj v školičke 
by sme sa mali cítiť ako doma. Pôvodný rozprávkový muzikál dlhoročného divadelného praktika s úsmevom sle-
duje neposlušných vrabčekov na ich dobrodružnej ceste po svete...

26. 1. (utorok) o 10.00 hod.  VSTUPNé: 2 € 

MiRo GaVRan: „VšETKo o Mužoch“ 20. repríza

27. 1. (streda) o 9.00 a 11.00 hod.  VSTUPNé: 2 €

Jan MaKaRius: „BRÁna slnKa“ 35. repríza
Bol raz jeden Waola, chudobný Indián s jazvou na tvári. Často spával pred stanom krásnej Taganity, ktorú ľúbil, 
ale neodvážil sa jej to povedať. Stránil sa ľudí, bál sa ich výsmechu. Taganita, dievča s čistým srdcom, si okrem 
svojej prenikavej krásy nosila na tvári aj zvláštny smútok. Boh Slnko jej jedného dňa vyveštil príchod vyvoleného, 
ten však neprichádzal. A otec Taganity čoraz viac naliehal, aby sa už vydala. Ako to dopadne, keď sa osudy Wao-
lu a Taganity spoja? Ako si môže nesmelý Indián získať srdce tej, o ktorú sa uchádzajú mnohí bojovníci so stanmi 
plnými kožušín a sušeného mäsa? A ako môže priniesť znamenia boha Slnko, keď po ne treba ísť tam, odkiaľ sa 
ešte nikdy nikto nevrátil? Ak máte radi indiánske báje, ak chcete načerpať niečo z indiánskej múdrosti a nechať 
si dušu pohladiť indiánskou hudbou, potom práve vám je určená táto rozprávka. 
Medzinárodný tím tvorcov. Doteraz najbohatšia výprava v rozprávkovej inscenácii! Mytológia.

29. 1. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNé: 4 € 

MiRo GaVRan: „VšETKo o žEnÁch“ 
Ženy dokážu rovnakou intenzitou milovať i nenávidieť, dopriať si navzájom, ale aj nenáležite žiarliť na úspech tej 
druhej. M. Gavran sa zamýšľa, či je priateľstvo vôbec kódom ženských vzájomných medziľudských vzťahov. Dob-
rosrdečne, no s citom pre realitu sa dotýka ženského sveta lásky, ktorý je pre ženu jediným možným svetom.

31. 1. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNé: 2 € 

MiRo KasPRZyK: „o ZÁZRaČnEJ KRhliČKE“
Víla Kvetka a milí škriatkovia sa spoločne starajú o kvietky a celú lúku. No objavia sa zlí bodliaci, ktorí chcú lúku 
zaujať a vykynožiť z nej kvety. Majú podrobne premyslený plán, ako sa lúky zmocnia. Či sa im to podarí a ako 
súboj víly Kvetky a dobrých škriatkov s bodliakmi dopadne, to sa dozviete v našom príbehu.
Rozprávka používa najmä obrazný vyjadrovací jazyk, ktorý eliminuje slovo a pracuje s pantomimicko-pohybovými 
danosťami hercov. Inscenácia je vhodná pre deti od dvoch rokov, rozvíja detskú imagináciu a fantáziu.

Skupinové objednávky alebo rezervácie na tel. čísle: 053/417 32 75, 417 32 71, 
e-mailom: prevadzka@spisskedivadlo.sk, web: www.spisskedivadlo.sk

KulTúRA

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice  
v Spišskej Novej Vsi

Letná 28

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

Patricia HOLL: Objavujeme povolania: čím chceš byť? 
publikácia určená deťom mladšieho školského veku, z ktorej 
získajú prehľad o každodennej náplni 250-tich povolaní a do-
zvedia sa všetko, čo ich zaujíma o svete dospelých.
Liz KESSLEr: Zázračná víla Filipy Fišerovej.  pú-
tavý a magický príbeh o sile priateľstva, o ľudskom šťastí, 
ale aj o tom, ako hľadáme to, po čom najviac túžime.
Jenny dALE: Škola pre šteniatka, Odvážna prin-
cezná. Ďalšie dve knihy z čitateľsky mimoriadne obľúbenej 
série  „psia  hliadka“. Hrdinovia  týchto príbehov  sú nepo-
slušné šteniatko dalmatínca  - Dotty a šteniatko kokršpa-
niela - princezná.

PrE dOSPELýCH - bELETrIA

Elizabeth HArAN: Slnko nad Edenom. strhujúci príbeh 
o láske a pomste, odohrávajúci sa uprostred krásnej, no drs-
nej austrálskej prírody.
Patricia dANIELS COrNWELL: doktorka Scarpet-
tová. prípad nezvyčajne krutej vraždy mladej ženy, ktorú 
vyrieši doktorka scarpettová.
Michael ONdAATJE: divisadero. príbeh rodiny, v ktorej 
žijú dve nevlastné sestry s otcom a rodinným pomocníkom. 
Je to román o vášni, stratách, láske a spomienkach, ale aj 
o tom, že minulosť nosíme stále v sebe, nemožno na ňu 
zabudnúť.

PrE dOSPELýCH - NÁUčNÁ LITErATÚrA

Milan SCHAVEL: Sociálna prevencia. Cieľom predklada-
nej publikácie je sprostredkovať študentom dostatok informá-
cií, ktoré nevyhnutne potrebujú získať pri štúdiu niektorých 
konkrétnych študijných predmetov, ako je sociálna preven-
cia, ale aj sociálna patológia a sociálne poradenstvo.
Michal OLÁH: Úvod do štúdia a dejín sociálnej práce. 
publikácia oboznamuje čitateľov nielen so základmi sociál-
nej práce, jej princípmi a modernými metódami, ale je dob-
rou pomôckou i pre skúsených odborníkov v praxi.
Martina HrOZENSKÁ: Sociálna práca so staršími 
ľuďmi a jej teoreticko-praktické východiská. autorka 
knihy poukazuje na  to, že čím viac  informácií má človek 
o starobe, tým bezproblémovejšie ju zvláda. 

PObOčKA MIEr, KOMENSKéHO 25

PrE dETI

Jozef PAVLOVIč: Šlabikár včielky Maji. V zaujímavých 
príbehoch s prekrásnymi obrázkami sa dozviete, čo všetko 
zažila maja a jej kamaráti na lúke a v lese. 

PrE dOSPELýCH - bELETrIA

Phillip MArGOLIN: V putách bez úniku. prevádzkovateľ 
exkluzívnej eskortnej služby Jon Dupre je obvinený z vraždy 
senátora spojených štátov...

PrE dOSPELýCH - NÁUčNÁ LITErATÚrA

Timothy LAUGHTON: Mayovia: život, mýtus, umenie. 
táto kniha predstavuje umenie mayov v celej jeho sláve, od 
monumentálnej architektúry a tajomných rytieb v kameni až 
po ohromujúco živé nástenné maľby...
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DivaDlo 
Kontra 

(Dosky 2007 - objav sezóny 2006/2007, 
Prekvapenie novej Drámy 2007) 

pozýva svojich priaznivcov a všetkých tých, 
ktorí chcú zažiť kvalitné divadlo 

na vlastnej koži, do nových priestorov, 
kde sa budú cítiť ako doma!

11. a 12. január (pondelok, utorok) 
o 19.00 hod.  

Marie Jones 
„KaMene vo vrecKách” 

Najúspešnejšia komédia 90-tych rokov z Broad-
way a West Endu. Podtitul znie: Hollywood na 
írskom vidieku. 2 herci odohrajú 13 postáv!  
Zábavné a dojímavé v jednom! 
Réžia: Klaudyna Rozhin 
Hrajú: M. Macala, P. Čižmár 
Vstupné: 3 €

19. január (utorok) o 19.00 hod. 

Samuel Beckett 
„SMiech v teMnote”

Po prvýkrát na Slovensku uvedené 3 jednoaktov-
ky tohto geniálneho autora, v ktorých nechýba 
čierny humor ani sarkazmus.
Réžia: K. Rozhin
Hrajú: M. Macala, P. Čižmár, V. Kunst
Vstupné: 3 €

21. január (štvrtok) o 19.00 hod. 

enda Walsh „BeDBounD”
Nezvyčajný príbeh, nezvyčajný autor. Nie pre tr-
piacich na klaustrofóbiu! Zločin a trest na írsky 
spôsob. 
Jedna posteľ. Štyri steny. Otec a dcéra. Choré telo 
a chorá myseľ. Drásajúce predstavenie!
Réžia: K. Rozhin 
Hrajú: P. Čižmár a K. Vakrčková
Vstupné: 3 €

Pred predstavením príjemné občerstvenie. 
Kvôli klubovým priestorom 

je lepšie rezervovať si dopredu miesto!
rezervácie - denne na tel. č.: 

0907 908 986.

DivaDlo Kontra Sa teŠÍ na váS!

KulTúRA, POZVáNKY

4. 1. 2010 (pondelok) o 16.00 hod., rím.-kat. kostol Nanebovzatia Panny Márie

SLÁVNOSTNÁ INAUGURÁCIA  
POŠTOVEJ ZNÁMKY
s motívom mesta Spišská Nová Ves spojená s koncertom.
Účinkuje: KOMORNý ORCHESTER šTáTNEJ FIlHARMóNIE KOšICE
Program: J. Haydn, G. F. Händel
Vstup voľný!

8. 1. 2010 (piatok) o 17.00 hod., divadelný klub
Divadelný súbor Hviezdoslav pri MKC Spišská Nová Ves
srdečne pozýva svojich členov a priaznivcov na

VARENIE NOVOROČNÉHO
HVIEZDOSLAVOVSKÉHO  
DIVADELNÉHO PUNČA
spojené s tlmačskými reminiscenciami.
(DVD z celoslovenského festivalu ochotníckych divadelných súborov)

16. 1. 2010 (sobota) od 19.00 hod., Koncertná sieň reduty        

19. REPREZENTAČNÝ PLES
pod záštitou primátora mesta Spišská Nová Ves Jána Volného.
Organizátori: VITEx šEFČíK Harichovce, COOP JEDNOTA liptovský Mikuláš
Informácie a predaj vstupeniek na t. č.: 053/449 62 85.

Pripravujeme:
11. 2. 2010 o 19.00 hod.,  
Športová hala STEZ, SNV

OLYMPIC
Megakoncert legendárnej českej skupiny, ktorá od r. 1963 
napĺňa svojimi nezabudnuteľnými hitmi koncertné sály a fes-
tivaly mladými i staršími fanúšikmi melodického rocku.
Predpredaj vstupeniek od 4. 1. 2010.

Informácie a predpredaj vstupeniek: MKC - Reduta, 053/44 632 49, 42 992 51, 
Kino Mier - 053/44 287 66, TIC - letná ul. 49, 053/161 86

Už tradične sa žiaci ZUŠ na Ul. J. Fabiniho v Spišskej 
Novej Vsi zúčastňujú Celoslovenskej súťažnej pre-
hliadky pantomímy a pohybového divadla „PAN“, 
ktorá sa koná v Liptovskom Mikuláši. Ani rok 2009 ne-
bol výnimkou. V dňoch 27. až 29. novembra sme sa 
prezentovali hneď dvoma inscenáciami. V tej prvej s ná-
zvom „Na zdravie“ sa žiačky 5. ročníka pokúsili pra-
nierovať „náš najväčší slovenský neduh“, alkoholizmus. 
Veľmi vtipným spôsobom v náznakových kostýmoch jed-
notlivých ľudských orgánov predviedli, čo sa asi deje vo 
vnútri tela človeka - alkoholika. Tento nápad a aj jeho 
scénické prevedenie vysoko hodnotila odborná porota 
v zložení: M. Zezulová (ČR), M. Hecht (ČR) a A. Halaš 
(SR). Humorom a originálnou divadelnou metaforou vy-
nikalo aj druhé predstavenie v podaní žiakov 3. ročníka 
s názvom „Šípková Ruženka“. Podľa slov porotkyne 
M. Zezulovej, táto inscenácia nemala chybu. Celkovo 
sa predstavilo takmer 41 súťažných predstavení. Z fi-

nančných dôvodov sa však udeľovali len 1. miesta. A aj 
napriek tomu, že sme 1. miesto nezískali (aj keď podľa 
slov porotcov by sme si určite nejakú cenu domov do-
niesli, ak by sa udeľovali aj ďalšie miesta), neobišli sme 
naprázdno. 
Súčasťou festivalu je aj boj družstiev O pohár primá-
tora mesta liptovský Mikuláš v improvizácii. V troch 
kolách sa žrebujú témy a súťažiace družstvo musí v prie-
behu krátkej chvíle vymyslieť a následne zahrať etudu na 
danú tému. Etuda musí byť vtipná, zrozumiteľná, výstižná 
a vypointovaná. Napínavosť tejto súťaže sa stupňuje aj 
tým, že v každom ďalšom kole je čas na prípravu tejto 
etudy o minútu kratší. Celý maratón vtipu a kreativity hod-
notí odborná porota. Súťaž je zlatým klincom programu 
celého festivalu. Naši najmenší „Rachotilkovia“ - Jakub 
Vaňo, Zuzana Ogurčáková a Samuel Peter Cibula 
si v silnej konkurencii omnoho starších kolegov mímov 
vybojovali krásne 3. miesto. 

Blahoželáme všetkým súťažiacim, aj ich pani učiteľke, 
autorke a režisérke inscenácií Eve Kopperovej a držíme 
im palce do ďalšieho ročníka PAN 2010. ZUŠ

MÍMOVIA ZO ZuŠ-KY
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e STOlNý TENIS: Tradičnou novembrovou akciou pod 
taktovkou SPŠ strojníckej je Mestský turnaj v stolnom 
tenise chlapcov. Jeho 5. ročník sa konal ku Dňu študent-
stva v zrekonštruovanej telocvični školy. Zúčastnilo sa ho 
17 študentov zo 6 stredných škôl mesta. Minuloročné ví-
ťazstvo obhájil gymnazista zo Školskej ul. Adam Brincko.
MIx BASKETBAl: Koncom novembra sa stre-
tli učitelia a ďalší školskí pracovníci na 4. roč- 
níku Turnaja v mix basketbale školských pracov-
níkov, organizovanom pri príležitosti Dňa študent-
stva. Najviac sa darilo zmiešanému tímu zo ZŠ na  
Ul. Nejedlého, na 2. mieste skončili RC Mlynky, na  
3. priečke Gymnázium Školská.
FuTBAl: 4. 12. sa uskutočnil v telocvični Hotelovej aka-
démie 1. ročník turnaja „Memoriál Ladislava Krajňáka“. 
Účastníci si futbalom pripomenuli športovca, bývalého ria-
diteľa SOU stavebného a výborného človeka. Súťažili jeho 
rovesníci, spoluhráči, spolupracovníci a kamaráti. Na tur-
naji hrali družstvá z Košíc, Bardejova, poľského Grybówa  
a 3 družstvá zo SNV. Víťazom premiérového ročníka sa 
stali „Lacoví kamaráti II“.
SHORT TRACK: 8 rýchlokorčuliarov na krátkej dráhe 
z ŠK STEZ SNV sa v závere novembra v poľskom Sa-
noku predstavilo v 3. kole Európskeho pohára juniorov 
Danubia skupiny. Dominovali naše juniorky, keď v silnej 
konkurencii sa Alica Porubská 2. miestom na 777 m 
a dvoma 1. miestami na 1 000 a 500 m stala celkovou 
víťazkou preteku. Petra Suľovská 2. miestom na 500 m 
a víťazstvom na 777 m získala v konečnom hodnotení 
striebro. V kat. žiakov 3. miesto vykorčuľoval Miroslav 
Čuja. Ostatné umiestnenia: juniori: Matúš Surovec - 18., 
Júlia Pivovarniková - 13., žiaci: Michal Čuja - 5., Matúš 
Rusnák - 6., Simon Fifik - 7. miesto.
STREĽBA: 13. 11. sa v Krytej strelnici na Radlinského 
ul. uskutočnil 2. ročník streleckej súťaže O putovný po-
hár okresného riaditeľa PZ SR v SNV. 22 jednotlivcov 
v rámci 6 družstiev súťažilo v 3 streleckých disciplínach 
(streľba na mierenku zo vzdialenosti 25 m, otočnú figu-
rínu na 25 m a figurínu s rukojemníkom na 10 m). V kat. 
jednotlivcov zvíťazil Jozef Biroš (Asociácia policajtov vo vý-
službe) - 241 b. V kat. družstiev vlaňajšie víťazstvo obhájili 
policajti Ivan Laba, Radovan Pavlíkovský a Štefan Endrizal 
z OO PZ SR v Krompachoch - 623 b. Súťaže sa zúčast-
nili aj strelci z Policajného zboru SR, Klubu vojenských 
dôchodcov, Colnej správy, Železničnej polície a Mestskej 
polície v SNV.
KOlKY: EXTRAlIGA MuŽI: 10. kolo (21. 11.) 
Slavoj Sládkovičovo - Tatran SNV 5 : 3, 11. kolo 
(28. 11.) Tatran SNV - PKŠ Košice „A“ 5 : 3, 
12. kolo (5. 12.) Tatran SNV - ŠK Modranka „A“  
5,5 : 2,5.

MESTSKÁ lIGA NEREGISTROVANýCh hRÁČOV 
V KOlKOCh ROČNÍK 2009 - KONEČNé PORAdIE

 body Priemer
1.  MIDAPA 34 965,6 
2.  MV NÁBYTOK 32 978,1
3.  NDH ATYP 28 958,4
BASKETBAl: EXTRAlIGA MuŽI: 17. kolo (25. 11.)  
BK 04 AC LB SNV - ŠKP B. Bystrica 69 : 59, 18. kolo 
(28. 11.) BK Váhostav - SK Žilina - SNV 77 : 83, 19. kolo 
(2. 12.) BK Inter Bratislava - SNV 69 : 75, 20. kolo (5. 12.) 
SNV - Astrum Levice 88 : 63, 21. kolo (9. 12.) BC Prievi-
dza - SNV 92 : 76.
VOlEJBAl: EXTRAlIGA ŽENY: 11. kolo (28. 11.)  
TJ Spoje Bratislava - VK SNV 2 : 3, 12. kolo (5. 12.)  
SNV - COP Nitra 3 : 0, 13. kolo (12. 12.) UKF Nitra - SNV 
3 : 1.
HOKEJ: EXTRAlIGA MuŽI: 25. kolo (27. 11.)  
HK SNV - HK ŠKP Poprad 0 : 4, 26. kolo (29. 11.) MHk 
32 Lipt. Mikuláš - SNV 4 : 2, 27. kolo (4. 12.) HC Slovan 
Bratislava - SNV 3 : 2, 28. kolo (6. 12.) SNV - HKM a.s. 
Zvolen 3 : 2, 29. kolo (8. 12.) HK 36 Skalica - SNV 5 : 0, 
30. kolo (10. 12.) SNV - MHC Martin 3 : 2 sn, 31. kolo 
(13. 12.) HC Košice - SNV 4 : 3.

TJ TATRAN Spišská Nová Ves - kolkársky oddiel v spolu-
práci so STEZ Spišská Nová Ves na záver Mestskej ligy 
neregistrovaných hráčov v kolkoch roku 2009 pripravila 
turnaj jednotlivcov - účastníkov dlhodobej súťaže MLN 
v disciplíne šprint. Turnaj, ktorý sa uskutočnil v kolkárni 
STEZ-u dňa 12. 12. 2009, bol dôstojným vyvrcholením 
celoročného úsilia hráčov - účastníkov Mestskej ligy ne-

registrovaných hráčov. Do tohto záverečného turnaja sa 
prihlásilo celkom 26 hráčov s týmto umiestnením v cel-
kovom poradí: 
1. Ján Pešta (Ndh Atyp)
2. Margita Peštová (MV Nábytok)
3. Melichar Čordáš (Slza) a Ján letanovský (Ndh 
Atyp) 

TuRNAJ JEdNOTlIVCOV 
V ŠPRINTE - ROK 2009

Novoveský cyklista Johann Schwabik má za sebou 
prvú sezónu v kategórii juniorov, ktorá nebola menej 
úspešná ako tá minuloročná. Keďže Johann bol v tejto 
kategórii nováčik, musel zvýšiť objem najazdených kilo-
metrov a taktiež skvalitniť tréningový proces, čo sa mu 
podarilo a odzrkadlilo sa to aj na výsledkoch.
Začiatok sezóny Johanna sa neobišiel bez zranenia 
a preto kvôli zlomenej kľúčnej kosti nemohol štartovať na 
prvom svetovom pohári „Paríž - Roubaix“, čo mu veľmi 
sťažilo úvod sezóny.
Po doliečení musel svoju výkonnosť dokázať najprv na 
pretekoch Slovenského pohára, kde sa následne no-
minoval na druhý svetový pohár „Závod míru juniorů“ 

v Česku, v poradí tretí svetový pohár „Trofeo Kalrsberg“ 
v Nemecku, „GP General Patton“ v Luxembursku, „Giro 
della lunigiana“ v Taliansku a posledný svetový pohár 
„Kroz Istru“ v Chorvátsku. Na všetkých svetových po-
hároch, ktoré štartoval, sa predviedol ako najlepší Slo-
vák a z ročníka 1992 patril medzi Top10.
Štartoval aj na Majstrovstvách Európy v Belgicku, kde ho 
šťastie zrejme opustilo. Ocitol sa v dvoch hromadných 
pádoch a kvôli tomu stratil kontakt s hlavným pelotónom, 
a aby toho nebolo málo, dostal 20 km pred cieľom defekt 
a pretek tak nemohol dokončiť.
Šťastnejšie boli pre Johanna Majstrovstvá sveta 
v Moskve, kde na 136-kilometrovej trati situáciu využil 
a v stúpaní si vytvoril náskok spolu s českým pretekárom 
Hirtom, ktorý bol v sezóne 2009 najlepší vrchár. No únik 
bol dobehnutý, a tak mohol Johann pomýšľať už len na 
záverečný šprint. Na cieľovej páske skončil 37. v poradí 
zo 160 pretekárov z celého sveta a stratou na víťaza 
len 24 sekúnd.
Okrem svetových podujatí sa stal majstrom Slovenska 
v časovke jednotlivcov, vicemajstrom Slovenska 
v časovke do vrchu, celkovým víťazom slovenskej 
EXTRAlIGY a víťazom medzinárodných etapových 
pretekov „Cena Slovenska“, kde štartovalo 66 prete-
károv z piatich krajín.
Johann zvládol sezónu 2009 nad očakávania, pretože 
to bola hlavne prechodná sezóna do kategórie juniorov. 
Hlavným cieľom bolo zvládnuť zvýšenie úrovne a získať 
medzinárodné pretekárske skúsenosti.
Východiskovou sa stane sezóna 2010, po ktorej bude 
nutné získať angažmá v profesionálnych zahraničných tí-
moch pre ďalšie rozvíjanie jeho športovej kariéry. 
Na tejto ceste mu želáme veľa športových i osobných 
úspechov! 

ŠPORTOVÁ SEZóNA 2009
cestného cyklistu Johanna Schwabika v kategórii juniorov

Johann schwabik 
víťaz „Ceny slovenska“

V prvý novembrový piatok sa na spišskonovoveskej krytej 
plavárni stretlo 397 žiakov a študentov zo základných 
a stredných škôl mesta. Dôvodom bolo celoslovenské 
podujatie pod názvom „Plavecká štafeta“, ktoré iniciuje 
Slovenský olympijský výbor od roku 2001. Cieľom akcie 
je zapojiť mládež do pohybových aktivít. Podmienkou pre 
účastníkov štafety bolo preplávať dĺžku 50 metrov ľubo-
voľným spôsobom. 
Medzi najlepších plavcov - jednotlivcov patrili: 
• (2001 - 2000) F. Želikovský (ZŠ Ing. O. Kožucha) a S. 

havašová (ZŠ Ing. O. Kožucha)
• (1999 - 1998) b. bartko (ZŠ Ing. O. Kožucha) a Ž. Ku-

ľová (ZŠ Lipová)
• (1997 - 1996) d. hanuščin (Gym. Javorová) a d. Tká-

čová (ZŠ Nad Medzou)

• (1995 - 1994) M. Teplan (Gym. Javorová) a N. Gon-
dová (ZŠ Nad Medzou)

• (1993 - 1992) M. Stanko (Gym. Školská) a A. lapšan-
ská (Gym. Školská)

• (1991 - 1990) d. Fitsch (SPŠ stroj.) a Vajnerová (SOŠ 
drev.)

V plaveckej štafete dosiahli spomedzi spomínaných jed-
notlivcov najlepší čas za chlapcov Marek Stanko (Gym. 
Školská) a za dievčatá dagmar Tkáčová (ZŠ Nad Me-
dzou).
V konečnom hodnotení škôl sa na medailových miestach 
umiestnili: ZŠ Z. Nejedlého, ZŠ Komenského a ZŠ li-
pová. Spomedzi stredných škôl to boli Gymnázium Škol-
ská, SPŠ strojnícka a SOŠ drevárska.

v. ivančík, foto: CvČ adam

PlAVECKÁ ŠTAFETA

V dňoch 21. - 22. 1. 2010 sa v Športovej hale v Spišskej Novej Vsi uskutoční  
medzinárodný halový futbalový turnaj žiakov Memoriál Andreja Franka. 

Srdečne Vás pozývame a tešíme sa na Vašu účasť.
 ZŠ Zd. Nejedlého, SNV
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www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTEZ

šPORTOVá HAlA t.: 053/442 62 40, 0903 381 380 
Sobota   2. 1. 8.00 - 18.00 volejbalový turnaj p. bečarik
Sobota   9. 1. 18.00 Lb - Svit, basketbal extraliga
Sobota 16. 1. Lb - Levice, basketbal kadeti
Sobota 16. 1. 18.00 Lb - handlová, basketbal extraliga
nedeľa 17. 1. Lb - komárno, basketbal kadeti
nedeľa 17. 1. vk - tU košice, volejbal kadetky
Štvrtok 21. 1. 8.00 - 18.00 Frankov memoriál - futbalový turnaj
piatok 22. 1. 8.00 - 15.00 Frankov memoriál - futbalový turnaj
Sobota 23. 1. Lb - michalovce, basketbal mŽ
Sobota 23. 1. Lb - bSC bratislava, basketbal juniori
Sobota 23. 1. 18.00 Lb - Žilina, basketbal extraliga
nedeľa 24. 1. Lb - Levice, basketbal juniori
nedeľa 24. 1. vk - poltár, volejbal juniorky
Streda 27. 1. 18.00 Lb - inter bratislava, basketbal extraliga

Sobota 30. 1. 16.00 Slávia Uk bratislava - Doprastav bratislava, 
finále Sp vo volejbale žien

Sobota 30. 1. 18.00 vkp bratislava - Chemes humenné, finále Sp vo vo-
lejbale mužov

nedeľa 31. 1. Lb - inter, basketbal kadeti
nedeľa 31. 1. Lb „b“ - b. bystrica, basketbal kadeti
nedeľa 31. 1. Lb - Svit, basketbal juniori

ZIMNý šTADIóN t.: 053/446 10 86, 0903 630 982 
piatok   8. 1. 17.00 Snv - trenčín, extraliga
nedeľa 10. 1. 10.30 Snv - košice, dorast
nedeľa 24. 1. 17.00 Snv - L. mikuláš, extraliga
piatok 29. 1. 17.00 Snv - Slovan bratislava, extraliga
Sobota 30. 1. 14.00 Snv - Žilina, dorast
nedeľa 31. 1. 10.30 Snv - martin, dorast

KOlKáREŇ 
nedeľa 24. 1. 10.00 tatran dorky - trstená „a“, dorastenecká liga východ
nedeľa 24. 1. 12.30 tatran dorci - trstená „b“, dorastenecká liga východ
Sobota 30. 1. 14.00 tatran - podbrezová „b“, extraliga muži 

VEREJNÉ KORČuĽOVANIE - HlAVNá PlOCHA
piatok   1. 1. 18.00 - 19.30
nedeľa   3. 1. 18.00 - 19.30
nedeľa 10. 1. 18.00 - 19.30
nedeľa 17. 1. 18.00 - 19.30
Sobota 23. 1. 18.00 - 19.30
nedeľa 31. 1. 18.00 - 19.30

VEREJNÉ KORČuĽOVANIE - VONKAJšIA MAlá PlOCHA
Streda   6. 1. 17.00 - 18.30
Sobota   9. 1. 17.00 - 18.30
Streda 13. 1. 17.00 - 18.30
Sobota 16. 1. 17.00 - 18.30
Streda 20. 1. 17.00 - 18.30
Streda 27. 1. 17.00 - 18.30
Sobota 30. 1. 17.00 - 18.30

Otváracia doba krytej plavárne počas prázdnin
piatok 1. 1. 2010 13.00 - 20.30
Sobota 2. 1. 2010   9.00 - 20.30
nedeľa 3. 1. 2010   9.00 - 20.30

pondelok 4. 1. 2010 14.00 - 20.30
Utorok 5. 1. 2010   9.00 - 20.30
Streda 6. 1. 2010   9.00 - 20.30
Štvrtok 7. 1. 2010   9.00 - 20.30
piatok 8. 1. 2010   9.00 - 20.30

KRYTá PlAVáREŇ t.: 053/442 62 18
dňa 3. 1. 2010 (nedeľa) Od 9.00 dO 14.00 HOd. VÁS POTÁPAčSKý 
KLUb MANTA A STEZ POZýVAJÚ NA dEŇ OTVOrENýCH dVErÍ 
- MOŽNOSŤ SPOZNAŤ SVET TICHA POd VOdNOU HLAdINOU.

Prevádzková doba krytej plavárne
ranné plávanie Školy Verejnosť

pondelok 6.30 - 7.45 sanitár 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

Cenník: Celodenný vstup 1 hod. pred ukon-
čením prevádzky

Dospelí: 2,20 € 1,80 €
Deti od 3 do 15 rokov, 
dospelí nad 60 rokov, ZŤp a ZŤp-S 1,50 € 1,30 € 

MASáŽE 
klasická • reflexná • thajská • anticelulitídna • kozmetická lymfodrenáž 
• lymfodrenáž celého tela • detoxikačná medová masáž • segmentová masáž
Utorok - piatok: 14.00 - 20.00 hod.; sobota - nedeľa: 9.00 - 20.00 hod.
v ponuke vianočné poukážky v hodnote 10 € a 20 €.
mimo uvedený čas možnosť objednávky na t. č.: 
0903 675 380, 0905 954 792, 0904 325 343.

SAuNA t.: 053/442 62 18
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
Otváracia doba sauny počas novoročných sviatkov

piatok 1. 1. 2010 14.00 - 20.00
Od 2. 1. 2010 podľa týždenného rozpisu

CERAGEM - masážne stoly

piatok 9.00 - 19.00
Sobota 8.00 - 19.00
nedeľa 8.00 - 19.00
1. 1. 2010 ZatvOrenÉ

pondelok sanitárny deň
Utorok 9.00 - 19.00
Streda 9.00 - 19.00
Štvrtok 9.00 - 19.00

šPORTOVá HAlA t.: 053/442 62 40, 0903 381 380 
nedeľa 10. 1. 15.00 t. Lomnica - ......................., prípravný zápas
Utorok 12. 1. 16.00 Snv „a“ - Snv „b“, prípravný zápas
Štvrtok 14. 1. 19.00 hrabušice - ......................, prípravný zápas
Sobota 16. 1. 10.00 Snv StD - hrabušice, prípravný zápas
Sobota 16. 1. 12.00 moldava - poprad, prípravný zápas
nedeľa 17. 1. 15.00 t. Lomnica - ......................., prípravný zápas
Utorok 19. 1. 16.00 Snv „a“ - mFk košice „a“, prípravný zápas
Štvrtok 21. 1. 17.30 Snv „a“ - krompachy, prípravný zápas
Štvrtok 21. 1. 19.00 hrabušice - ......................, prípravný zápas
Sobota 23. 1. 10.00 Snv „a“ - prešov „a“, prípravný zápas
Sobota 23. 1. 16.00 hrabušice - v. tatry, prípravný zápas
nedeľa 24. 1. 15.00 t. Lomnica - ......................., prípravný zápas
Utorok 26. 1. 16.00 Snv „a“ - Dolný kubín, prípravný zápas
Štvrtok 28. 1. 17.30 Snv „a“ - kežmarok, prípravný zápas
Štvrtok 28. 1. 19.00 hrabušice - ......................, prípravný zápas
Sobota 30. 1. 12.00 Snv StD - Smižany, prípravný zápas
Sobota 30. 1. 14.00 Snv mLD - Domaňovce, prípravný zápas
Sobota 30. 1. 16.00 hrabušice - Ľubica, prípravný zápas
nedeľa 31. 1. 12.00 poprad mLD - Sp. belá StD, prípravný zápas
nedeľa 31. 1. 14.00 poprad StD - Sp. belá „a“, prípravný zápas
nedeľa 31. 1. 16.00 t. Lomnica - ......................., prípravný zápas

FuTBAlOVý šTADIóN
UmeLÁ trÁva iii. GenerÁCie/Cenník prenájmu:
hracia plocha 2 hod./1 zápas 135 €
hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas 170 €
hracia plocha k tréningovej jednotke 70 €
hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením 85 €
1/2 hracej plochy k tréningovej jednotke 35 €
podrobnejšie informácie u vedúceho futbalového štadióna.
kontakt: patrik brezovaj 0903 405 466 
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Po prehre na ľade slovenskej „dvadsiatky“ v 24. kole 
(22. 11. 2009) sa vedenie Hokejového klubu SNV 
rozhodlo pre trénerskú zmenu. Dvojica Marián Hor-
váth a Eduard Giblák bola odvolaná. Ponuku na post 
hlavného trénera prijal dušan Kapusta. Jeho asis-
tentom sa stal mladý tréner Martin Šiška, ktorý do-
teraz pracoval pri spišskonovoveskej juniorke.
V nedeľu 6. 12. 2009 bol pri zápase 28. kola hoke-
jovej extraligy medzi SNV a Zvolenom na domácej 
striedačke už aj tréner Ján Faith, ktorý prostredie 
v Spišskej Novej Vsi dôverne pozná a jeho pred-

chádzajúce účinkovanie v našom hokeji je známe 
a úspešné. Nová trojica trénerov (na snímke zprava) 
Kapusta - Faith - Šiška odviedla dobrú prácu, pre-
tože naši hráči konečne po 44 dňoch a sérii 11 pre-
hier vyhrali nad Zvolenom 3 : 2. 
Rozhodnutie vedenia HK SNV vymeniť trénerov bolo 
správne, robí sa všetko preto, aby spišskonovoveskí 
hokejisti otočili nepriaznivú bilanciu predošlých zá-
pasov.

v. ivančík 
foto: mape

V dňoch 9. - 16. 11. 2009 sa zúčastnil člen oddielu Ka-
rate klub IGLOW Spišská Nová Ves denis Košala (na 
snímke vpravo) ako člen reprezentačného výberu 
SR Majstrovstiev sveta juniorov v Marockom Ra-
bate. V kategórii kumite juniori do 55 kg obsadil v sil-
nej konkurencii vynikajúce 8. - 10. miesto. MS sa 
zúčastnilo spolu 1 144 pretekárov z 82 krajín.
Následne sa dňa 28. 11. 2009 oddiel KK IGlOW 
zúčastnil Slovenského pohára žiakov v Prešove, 
kde v silnej konkurencii 50 klubov a 314 účastní-
kov obsadil celkové 5. miesto so ziskom 2 zlatých 
(Michal daniel a Erik lompart), 1 striebornej  
(Michaela harničárová) a 2 bronzových medailí  

(Peter hron a Sebastian Stettner). Všetky umiest-
nenia boli v športovom zápase kumite.
Dňa 12. 12. 2009 denis Košala štartoval na Maj-
strovstvách SR kadetov, juniorov a starších ju-
niorov v Poprade, ktoré boli zároveň nominačnými 
pretekmi na Majstrovstvá Európy, ktoré sa budú ko-
nať začiatkom februára 2010 v tureckom Izmire. V Po-
prade sa Denis vo svojej kategórii kumite juniorov do 
55 kg prebojoval až k fantastickému titulu majstra 
Slovenska a zároveň sa stal aj víťazom Sloven-
ského pohára. Srdečne mu blahoželáme a držíme 
palce na ME v Turecku!

ing. martin košala

šPORT

Kedy sa na ZŠ hutníckej začala činnosť tried 
so zameraním na volejbal?
„športové triedy so zameraním na volejbal diev-
čat v našej škole existujú od r. 1994. V skrom-
ných  podmienkach  v  najmenšej  telocvični 
v meste a s loptami, na ktoré sa dievčatá skla-
dali, sa začali formovať prvé družstvá. ak hovo-
rím, že na lopty sa dievčatá skladali, tak to myslím 
doslovne. Dokonca aj dresy si dievčatá kupovali 
za svoje a až neskôr sme získali prvých sponzo-
rov. po prihlásení do súťaže rodičia hradili všetky 
výdavky spojené so súťažou z vlastného vrecka. 
od tohto obdobia sa veci pohli dopredu. Dnes 
je naša škola celkom slušne vybavená hlavne 
vďaka  projektom  a  obetavým  rodičom.  od  
r. 1998, kedy došlo k podpísaniu spolupráce me-
dzi školou a VK snV, k lepším materiálnym pod-
mienkam prispieva aj VK snV.“
Kto činnosť volejbalových tried organizačne 
zabezpečuje?
„činnosť športových tried som do r. 2000 zabez-
pečoval ja, od r. 2000 nastúpila na školu ako tré-
nerka mgr. ivana Bodáková a v spolupráci s ňou 
sa nám podarilo dostať naše volejbalistky me-
dzi slovenskú elitu. V školskom roku 2009/2010 
máme do súťaže zapojené 1 družstvo starších 
žiačok, 4 družstvá súťažia v midivolejbale (mlad-
šie žiačky) a 4 družstvá reprezentujú školu v mi-
nivolejbale (žiačky 4. - 6. roč. Zš).“
Spomenuli ste, že dievčatá patria k špičke na 
Slovensku. Aké úspechy už dosiahli?
„Za celé spomínané obdobie sa vystriedali de-
siatky družstiev žiačok, ktoré úspešne reprezen-

tovali našu školu a mesto vo volejbale v rámci 
kraja a sr. Vo svojej kategórii dosahovali a do-
sahujú dievčatá vynikajúce výsledky v súťažiach 
organizovaných  sašs,  kde  sa  pravidelne  už  
9  rokov prebojovali cez okres a kraj do  finále 
školských majstrovstiev sr a na medzinárodnú 
olympiádu detí a mládeže Kalokagátiu v trnave. 
V r. 2000 spomínané m-sr i Kalokagátiu vyhrali. 
V r. 2008 a 2009 sa žiačky 4. - 6. roč. prebojovali 
aj na m-sr v minivolejbale, kde v r. 2008 obsa-
dili 3. miesto. V midivolejbale mladších žiačok 
sme získali titul majstra kraja, čo bolo najvyššie 
možné umiestnenie, pretože m-sr sa v tejto ka-
tegórii nekonali. naše hráčky sa okrem toho pra-
videlne zapájajú aj do ostatných šport. podujatí 
a súťaží, kde taktiež dosahujú výborné výsledky. 
aj vďaka nim naša škola v súťaži „škola roka“ 
obsadila v školskom roku 2006/2007 v rámci sr 
pekné 5. miesto. tak ako po iné roky, aj v minu-
lom školskom roku 2008/2009 sa naše staršie 
žiačky prebojovali až na m-sr v Banskej Bystrici, 
kde obsadili 1. miesto a získali titul majstra sr vo 
volejbale za r. 2009 (na snímke).“ 
Ako hodnotíte záujem detí o volejbal?
„Keď som v r. 1989 nastúpil na túto školu, hneď 
som začal pripravovať dievčatá a chlapcov vo vo-
lejbalovom krúžku a musím konštatovať, že ich 
záujem o volejbal bol veľký. po otvorení športo-
vých tried so zameraním na basketbal chlapcov 
záujem o chlapčenský volejbal klesol. prispel 
k tomu aj fakt, že športovo nadaní chlapci majú 
v našom meste viac možností na sebarealizáciu 
aj v iných športových odvetviach, hlavne vo fut-

bale, hokeji a spomínanom basketbale.“
Neprináša niekedy spojenie učenie - šport 
problémy?
„čo sa týka učenia, tréningový proces v žiadnom 
prípade  negatívne  neovplyvňuje  prípravu  žia-
čok na vyučovanie. tréning majú max. v trvaní 
dvoch hodín, takže majú ešte dostatok času na 
štúdium. samozrejme, je to individuálne, tak ako 
v každej triede sa nájdu silnejší a slabší žiaci, tak 
je to aj v športovej triede. ale v žiadnom prípade 
by som príčinu nehľadal v športe. práve naopak. 
pri telesnej činnosti predsa mozog regeneruje 
a pripravuje sa na duševnú činnosť.“
Aké sú možnosti ďalšej volejbalovej kariéry po 
absolvovaní ZŠ?
„po absolvovaní Zš  žiačky a  žiaci  hrajú ďalej 
v starších kategóriách a dnes reprezentujú naše 
mesto v extraligovom družstve VK snV a iných 
slovenských extraligových družstvách. niektoré 
hráčky sa dostali až do volejbalovej reprezentá-
cie sr. spomeniem napr. čmelovú, Bajtošovú, 
Beckovú,  tomašekovú,  olejníkovú,  meckovú, 
Fabíniovú. Ďalej sú to hráčky, ktoré si obliekli aj 
reprezentačný dres, ako napr. Bryndzová a Fáb-
riová. nedá mi nespomenúť hráčky, ktoré už síce 
v klube nehrajú, ale vďaka ktorým sa VK snV do-
stal do povedomia verejnosti - Falisová, Hudzi-
ková, lovásová.“

Za rozhovor ďakuje v. ivančík

KdE SA FORMuJÚ 
VOlEJbAlOVé TAlENTY
Úspech volejbalu v Spišskej Novej Vsi je veľký a potešujúci. Teraz sa žne ovocie dlhoročnej práce 
učiteľov a trénerov na školách, kde sú športové triedy a školské športové strediská so zameraním 
na volejbal. Takou školou je aj Základná škola na hutníckej ulici. Tu sa formujú volejbalové talenty. 
Mimoriadne ťažká a náročná je práca trénerov. určite si o to viac zaslúžia poďakovanie a našu po-
zornosť. Jedným z takých trénerov je i Mgr. Milan hnát, ktorý pre Ičko v rozhovore priblížil prácu 
trénerov na spomínanej škole.

hOKEJ: ZMENY NA TRéNERSKýCh STOlIČKÁCh

ÚSPEŠNÍ KARATISTI 
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skPrOGrAM MATErSKéHO CENTrA dIETKA 

na mesiac január 2010 „láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“

Štvrtok, 14. 1. 2010 o 16.30 hod.

PrEZENTÁCIA KOZMETICKýCH  
VýrObKOV A LIEčIV IMUNITy  
(COLOSTrUM)

Firma lr - možnosť získania vzoriek 
prezentovaných výrobkov zdarma. 

Utorok, 19. 1. 2010 o 16.30 hod.

PrEdNÁŠKA: PITNý rEŽIM

prednášajúci: p. Vlčáková, rúVZ v snV

STÁLA PrOGrAMOVÁ PONUKA:

HErŇA MC dIETKA - Zdravotné stredisko  
sídlisko mier, Šafárikovo nám. 3
Utorok, streda, štvrtok, piatok: 16.00 - 18.30 hod.
poplatok za jednorazový vstup: 1 € /rodina
Členské (január - jún 2010): 15 € /rodina
návštevníkov prosíme,  
aby si nosili so sebou prezuvky! 

POrAdENSTVO V dOJčENÍ 
Certifikovaná laktačná poradkyňa Hanka ogurčáková,
tel.: 0903 740 739, volať môžete od 19.00 do 20.00 hod.

ANGLICKý KLUb 
bATOLIAT 
V MC dIETKA  
pre deti od 2 r.
prvá hodina v roku 2010: sobota 16. 1. 2010
kde: Herňa mC Dietka, Zdravotné stredisko 
sídl. mier, šafárikovo nám. 3
kedy: každá sobota o 9.00 a o 10.00 hod. (2 skupiny)
Lektor: mária Klimová, tel.: 0904 887 239

PrÁZdNINy: 1. 1.  - 3. 1. 2010, 6. 1. 2010

9. 1. 2010 (sobota) o 13.00 hod. 
Klub mladých 09
STRUNOBRANIE 2010 
Programová rada a prípravný výbor 
krajskej súťaže a prehliadky hudobných 
skupín a sólistov spevákov.

13. 1. 2010 (streda)
Zasadačka Spišského 
osvetového strediska 
ZASAdNUTIE PORAdNéhO 
ZBORU PRE dIvAdlO 
A hOvORENé SlOvO  
Workshop

14., 21., 28. 1. 2010 (štvrtok)
Spišské osvetové stredisko 
RómSkE klUBy v AkcII 
A PREvENcII 

15. 1. 2010 (piatok) 
Spišské osvetové stredisko 
ZImA S fOTOAPARáTOm  
Výstava prác neprofesionálnych fotografov 
regiónu Spiš s medzinárodnou účasťou. 

16. 1. 2010 (sobota) 13.00 hod.
Klub mladých 09
NOERREBROS
Programová rada pilotného projektu  
SOS na rok 2010.

19. 1. 2010 (utorok)
Zasadačka MsÚ 
SEmINáR O mIESTNEj 
kUlTúRE  
(starostovia, primátori miest a obcí) 

21. 1. 2010 (štvrtok)
Galéria umelcov Spiša 
BENIAkOvE chyNORANy  
Súťaž v prednese poézie. 

23. 1. 2010 (sobota) 13.00 hod.
Klub mladých 09
TAlENT-ART 2010
Prípravný výbor súťaže umelcov  
a talentov - študentov stredných škôl.

27. 1. 2010 (streda)
Spišské osvetové stredisko
STRETNUTIE fOTOgRAfOv 
A fIlmáROv 
Workshop

28. 1. 2010 (štvrtok)
Základná umelecká škola 
dIvERTImENTO mUSIcAlE 
Okresná súťaž komornej a symfonickej 
hudby - výberom. 

29. 1. 2010 (piatok)
Spišské osvetové stredisko
STRETNUTIE 
výTvARNíkOv 
Workshop 

30. 1. 2010 (sobota)
Spišské osvetové stredisko
ZASAdNUTIE SPIšSkéhO 
lITERáRNEhO klUBU
 

V novom roku 2010 
vám prajeme pevné zdravie, 

pracovné úspechy 
a rodinnú pohodu.

jANUáR 2010 
Program Spišského osvetového strediska 

Spišské osvetové stredisko, Zimná č. 47, 052 01 Spišská Nová Ves, tel.: 053/442 52 50
fax: 053/442 40 92, e-mail: osvetasnv@osvetasnv.eu, www.osvetasnv.eu

Divadelné štúdio pri 
Dome Matice slovenskej
Zimná ul. č. 68, 
Spišská Nová Ves
vás srdečne pozýva 

9. 1. 2010 o 16.00 hod.
SNEŽNí ĽuDKOVIA
Rozprávka Alexandra Veselova.
Dojímavý príbeh dvoch snehuliakov, 
ktorí putujú za slniečkom.
Účinkuje: Bábkové divadlo spod Spišského 
hradu

23. 1. 2010 o 16.00 hod. 
JOHANKINE lABuTE
Rozprávka prekliatych sestier, ktoré spod 
kliatby zachraňuje skromná Johanka.
Účinkujú: Lucia Majerníčková, Marek 
Andreánsky, Júlia Detvaiová, Petra 
Jozefčíková, Viktória Bigošová, Jana 
Žifčáková, Kristína Ochmírová

Komisia pre školstvo a vzdelávanie 
pri MsZ v Spišskej Novej Vsi

vás pozýva na 

12.	ples	učiteľov
22. januára 2010 

o 19.00 hod.,
Koncertná sieň Reduty.

do tanca hrá 

Jozef valkoššák 
a Ondrej Sakmár.

• TOMbOlA •

Predaj vstupeniek:

SPŠ strojnícka, 

t. č.: 053/44 66 249

MsÚ, oddelenie školstva, 

t. č.: 053/41 52 235

CENA VSTuPENKY: 20 €
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SPOlOČENSKá KRONIKA

Zavrel si oči, utíchol tvoj láskavý hlas, mal si rád život a všetkých 
nás. tak veľmi túžil si s nami žiť, no srdce, ktoré nás tak milovalo, 
prestalo už ďalej biť.
Dňa 11. 1. 2010 uplynie päť rokov, odkedy nás náhle opustil náš 
drahý manžel, starostlivý otec a nenahraditeľný dedko Anton  
JANOVEC. 
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína nad stratou milovaného človeka  
manželka Mária, syn Jaroslav s manželkou, dcéra Beáta a vnučka 
Nikolka. 

Dňa 2. 12. 2009 uplynulo už 18 rokov, čo nás opustil drahý man-
žel, otecko a dedko Ján PlOŠKO. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
smútiaca rodina

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sú-
strasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, susedom a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s našou tetou, sestrou a príbuznou helenou 
RAGulOVOu, ktorá nás navždy opustila 12. 11. 2009 vo veku 
80 rokov. 
Zároveň ďakujeme Pohrebným službám R. Findura. Poďakovanie 
patrí tiež primárovi MUDr. M. Hudákovi a celému kolektívu inter-
ného oddelenia NsP v SNV a primárke oddelenia ODCH NsP v SNV 
MUDr. E. Zimovej. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme i ZPOZ pri MsÚ 
- M. Findurovej a J. Kučinskému.
netere Viera, Ľudmila a synovec Pavol s rodinami

Dňa 1. 1. 2010 uplynul 1 rok, čo nás navždy nečakane opustil 
drahý manžel, otec a starý otec Ing. Jozef STAROň. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
Stále žiješ v našich srdciach. 
S úctou a láskou spomína manželka a dcéry s rodinami.

odišla si tíško, ako odchádza deň a v našich srdciach zostáva 
spomienka  len. milovali sme Ťa, ty si milovala nás,  tú  lásku  
v našich srdciach nezničí ani čas.
Dňa 3. 1. 2010 uplynie 5 smutných rokov, čo nás navždy opustila 
naša mamka, babka a prababka Alžbeta ŠOlTéSOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 
smútiaca rodina

prestalo tĺcť srdce tvoje, bolesťou unavené prestalo biť, nebolo 
lieku, aby mohlo ďalej žiť.
Touto cestou chceme poďakovať všetkých príbuzným, priateľom, 
susedom a známym, ktorí sa dňa 13. 11. 2009 prišli rozlúčiť s mo-
jím drahým manželom Antonom dluGOŠOM. 
Zároveň vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary. Vyslovujeme úprimné poďakovanie Pohrebným 
službám S. Badzíková za dôstojnú prípravu rozlúčky.
S láskou spomínajú manželka Agnesa a deti s rodinami.

Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým 
príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli roz-
lúčiť s našou milovanou sestrou, dcérou, mamkou, švagrinou 
Ivetkou bAbIČOVOu, ktorá nás náhle navždy opustila dňa  
19. 11. 2009. Za dôstojnú rozlúčku patrí naše poďakovanie p. Fin-
durovej a kolektívu ZPOZ pri MsÚ v Sp. Novej Vsi a Pohrebným 
službám R. Findura.
smútiaca rodina

už len kyticu z lásky ti môžeme na hrob dať, za všetko krásne 
ďakovať a s láskou v srdci spomínať. 
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, susedom a známym, ktorí 
sa prišli rozlúčiť s našou mamkou, babkou a prababkou helenou 
ŠTEFAňÁKOVOu, ktorá nás 24. 11. 2009 navždy opustila. 
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Zároveň 
ďakujeme ODCH NsP v Sp. Novej Vsi za príkladnú starostlivosť.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Elena, Jana a Mária s rodi-
nami.

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým prí-
buzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 
dňa 6. 11. 2009 s naším drahým manželom, otcom, dedkom  
Ing. Zoltánom TKÁČOM, ktorý zomrel vo veku 70 rokov. 
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Touto cestou vyslovujeme poďakovanie Rím.-kat. farskému úradu 
Sp. Nová Ves, pracovníkom ZPOZ pri MsÚ Sp. Nová Ves a Poh-
rebným službám S. Badzíková za dôstojnú rozlúčku.
manželka Katarína, synovia Rastislav a Branislav s rodinami

nezabudli sme, mamka, len sme sa naučili žiť s tým, že sa na-
vždy zavrela kniha tvojho života. čas plynie a bolesť trápi, teba 
nám už nik nevráti.
Dňa 28. 12. 2009 uplynulo už 10 rokov, čo musíme žiť bez našej 
mamky a babky Vilmy KOVÁČOVEJ. 
sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na ktoré denne 
spomíname. 
S láskou spomínajú dcéry Irena a Darina s rodinou.

SPOMIENKY A POďAKOVANIA

mária Kušnyérová  1911
štefan Hadbavný  1919
margita Fedorčáková  1921
štefan ivan  1922
alžbeta Kurtová  1924

mária Jenčáková  1925
Helena štefaňaková  1928
Jolana Hudáková  1928
Helena ragulová  1929
Jozef stupák  1930

mária richnavská  1936
ervín Kaan  1936
ing. Zoltán tkáč  1939
elena reľovská  1942
anton Dlugoš  1943

Jozef rusnák  1949
Helena Karabinová  1953
Jozef rinčo  1953
marta turzáková  1954
michal Geletka  1954

Viliam Bobrík  1954
Jozef Bajtoš  1960
iveta Babičová  1972
Ľuboslava Franková  1973

V NOVEMbRI NÁS NAVŽdY OPuSTIlI

VITAJTE MEdZI NAMI VýZNAMNé ŽIVOTNé JubIlEÁ V NOVEMbRI OSlÁVIlI
101 rokov
anna Vantušková
98 rokov
Helena Zahorjanová
96 rokov
emília ondrejčíková
93 rokov
elena strojná
91 rokov
mária Weisenpacherová
Ján pitoňák
90 rokov
Vladimír Dvořák
mária tatranská
85 rokov
Zuzana selecká
Cecília sedlačková

Justína Drevková
anton Václavík
80 rokov
alžbeta Vajnagiová
Ján Klapáč
mária mazurová
alžbeta Zmudová
anna Geršiová
Helena Valigurová
emília Ďaďová
mária Kordovaníková
anna Grigerová
elena melišková
irena nováková
Dezider alexa
margita Compelová
ondrej topoli
75 rokov
Zita Havranová

alojz novák
Ján Votruba
mária Jaremičová
adela Komiňáková
Hermína Kulčárová
Ján lunter
Jarmila slifková
Karol Kráľ
andrej Dulík
František černický
Cecília podobenová
rozália Drožďová
Juliana pazerová
70 rokov
mária Kvašňáková
Jozef Krajňák
alžbeta Vadelová
emil michnica
magdaléna Braviaková

milan Ferko
Ján netik
anna Chrapčiaková
ing. edmund Kováč
František lipták
mária raffajová
Ján labuda
anna oswaldová
rnDr. Ján platek
mária Dobrovičová
pavol štiffel
Katarína Kacvinská
oľga šmihovská
mária čujová
ladislav maguth
Viliam Baluch
Helena matúšová
eduard slavkovský
mária mokryšová

Jessica Bednárová
Karolína Hudačeková
natália Hudačeková
elizabeth Hodáková
maroš Valenčík
nikola Vaverčáková
timea Frišlovičová
stanislav sagalinec
Viktória Balážová
mário pollák
Vanda Vašková
ester Gabčová
andrej špičuk
erik Hovančík
anika antal
liliana  Kaššáková
nela Blašková

matej tatarko
Dávid Kacvinský
tamara šmelková
Barbora Wagnerová
adam Filip
Jakub Giňa
Jakub Cimerman
Kristína sakmáryová
paulína sakmáryová
nina Fábryová
adam Husár
lea selecká
lenka sagulová
michal Zachar
ela čambalová
sofia Felberová
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čas plynie, ale bolesť v našich srdciach zostáva. 
Dňa 7. 1. 2010 si pripomenieme 2. výročie, čo nás navždy opustil 
syn, brat, krstný otec, švagor Marek KOVÁČ.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami  
tichú spomienku. 
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, neza-
budne.
rodičia, brat s rodinou

sú chvíle, ktoré ťažko prežívame. sú okamihy, na ktoré denne 
spomíname.
Dňa 8. 1. 2010 uplynie rok, čo nás navždy opustil môj manžel, 
náš otec a dedko Ján NOVÁČEK.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinou.

Ťažko je nám bez teba, smutno je nám všetkých. už nič nie je 
také, aké bolo predtým. Bolestný je pre nás tvoj odchod náhly, 
v našich srdciach však zostaneš navždy s nami.
Dňa 9. 1. 2010 uplynie rok, čo nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec a syn ladislav duGAS.
S úctou a láskou spomínajú manželka Katarína, deti Adrián 
a Lucka a rodičia.

sedem  rokov  prešlo,  čo  odišiel  si,  no  v  našich  srdciach  
ostávaš navždy.
Dňa 10. 1. 2010 uplynie 7 rokov od smrti môjho manžela, otca 
a dedka Mariána MARTOFA. 
S láskou a úctou spomíname.
manželka, deti a vnúčatá

Život je občas krutý, nevráti, čo nám vzal, zostanú iba spo-
mienky a v srdci veľký žiaľ. rana v srdci bolí, zabudnúť nedo-
volí. aj keď nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ s nami.
Dňa 22. 1. 2010 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil môj 
manžel, otecko, starý otecko Ernest POdObEN. Tí, ktorí ste ho 
poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
S úctou a láskou spomína drahá manželka Mária, syn Ivan a dcéry 
Iveta a Renáta s rodinami.

Dňa 12. 1. 2010 si pripomíname 2. výročie, čo nás opustil náš 
milovaný manžel, otec, dedko a pradedko Štefan MIKOlAJ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú  
spomienku.
manželka Adela a deti Jozef, Mária, Štefan, Ján a Peter  
s rodinami

čas plynie, ale bolesť v našich srdciach ostáva. Hviezdy ti už 
prestali svietiť, slnečné lúče prestali Ťa hriať, ale tí, ktorí Ťa mali 
radi, nezabúdajú a neprestanú na teba nikdy spomínať.
Dňa 23. 1. 2010 uplynú 2 roky, ako nás navždy opustil náš milo-
vaný manžel, otec, dedko Viliam SKAlKA.
S láskou a úctou spomínajú manželka Helena, dcéry Viktória, He-
lena, Angela, Mária, Etela, Silvia a ostatná smútiaca rodina.

odišla  tíško,  nie  je medzi  nami,  no  v  našich  srdciach  žije  
spomienkami. 
Dňa 13. 1. 2010 si pripomíname 25 rokov, čo nás opustila naša 
dobrá mama bernadetta KIRNEROVÁ. 
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku. 
S láskou spomínajú deti a nevesta s rodinami.

nikto to nepovie, nikto to nevie, čím bola mamička každému 
z nás, nikto ju nevráti, nikto ju nezobudí, nikdy už nezaznie 
nám jej hlas.
Dňa 14. 1. 2010 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustila milovaná 
manželka, mamička, sestra, švagriná, teta a príbuzná Mgr. Janka 
bElAYOVÁ. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manžel, deti Mirko, Lenka a Katka.

Dňa 15. 1. 2010 uplynie 25 rokov, čo nás opustil náš drahý otec 
a dedko Jozef buRÍK. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú dcéra Štefka, synovia Jozef a Peter 
s rodinami a vnúčatá.

ten, kto Ťa poznal, si spomenie. ten, kto Ťa mal rád, neza-
budne. ani  čas,  ktorý uplynul,  nezahojí  ranu  v našich  srd-
ciach.
Dňa 19. 1. 2010 uplynú štyri roky, odkedy nás navždy opustil 
pri tragickej leteckej havárii náš milovaný syn, manžel, otec, brat 
kpt. Ing. Marián FÁbRY.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú rodičia, bratia, manželka, dcérka, 
synček a ostatná rodina.

odišli ticho, nie sú medzi nami, ale v našich 
srdciach žijú spomienkami.
Dňa 20. 1. 2010 uplynie 5 rokov, čo nás 
náhle opustila naša drahá mamka helena  
SEdlÁKOVÁ a dňa 28. 2. 2010 si pripome-
nieme 10. výročie úmrtia nášho milovaného 
otca Jozefa SEdlÁKA. 
S láskou spomínajú deti Alena, Jozef, Anna, 
Vladimír s rodinami.

odišli  ste  od  nás  navždy,  no  v  našich  
srdciach a spomienkach stále žijete. 
Dňa 25. januára 2010 si pripomenieme  
20. výročie smrti našej starostlivej mamičky, 
babky a prababky Rozálie KARAbÍNOVEJ 
a dňa 15. júla 2010 uplynie 15 rokov, čo 
nás navždy opustil náš milovaný otec Štefan  
KARAbÍN. 

Na vašu dobrotu a lásku nikdy nezabudneme. 
Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, spomínajte s nami.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Mária a syn Anton s rodinami, 
vnúčatá a pravnúčatá.

skromný vo svojom živote, veľký vo svojej láske a dobrote. ten, 
kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 25. 1. 2010 uplynie 5 smutných rokov, čo nás navždy opustil 
náš manžel, otec, dedko, brat, známy Mikuláš GONČÁR.
S láskou a úctou spomínajú manželka Magda, deti s rodinami.

Život je občas krutý, nevráti, čo nám vzal, zostanú iba spo-
mienky a v srdci žiaľ. rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedo-
volí. aj keď nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ s nami.
Dňa 29. 12. 2009 sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia 
nášho drahého manžela, otca, svokra a starého otca Michala  
KuChÁRA.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Mária, dcéry Mária, Anna 
s rodinami, synovia Ján, Michal, Zdenek s rodinami a vnúčatá.

slniečko moje, môj vetroplach, zo smrti si mala hrozný strach. 
stačil však krátky okamih, stratila si navždy dych. Chýbaš svo-
jim deťom, bratom, manželovi a mamči, ale darmo sa snažím 
o tvoj návrat, navždy si zatvorila oči. najviac na svete by som 
si priala návrat tvoj, no i napriek mojej veľkej snahe musím reš-
pektovať tvoj pokoj. spi sladko, dcérenka moja, anjelik môj.
Dňa 25. 1. 2010 uplynie rok, čo nás náhle pri dopravnej nehode 
v Hnilčíku opustila moja dcérka Aďka bAbEJOVÁ, rod. Merčá-
ková, vo veku 27 rokov. 
S láskou a bôľom v srdci spomína mama a smútiaca rodina.

SPOlOČENSKá KRONIKA

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary 
všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou mamičkou Máriou KuŠNYéROVOu, ktorá nás 
navždy opustila dňa 23. 11. 2009. Zároveň ďakujeme opatrovateľskej službe Domu 
dôchodcov v SNV a jej pracovníčke p. R. Gondovej za odborný a hlboko ľudský prístup 
pri poskytovaní opatrovateľskej služby. 
Poďakovanie patrí tiež Pohrebným službám R. Findura za profesionálny prístup  
a kvalitné služby.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým. už nič nie je také, aké bolo predtým. 
to, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie. V srdci nám bolesť zostala a tiché 
spomínanie. 
Dňa 16. januára 2010 si pripomenieme 1. smutné výročie úmrtia našej drahej mamky, 
starej mamy, babky, sestry, tety, svokry, kamarátky, príbuznej a známej Valérie  
OFFERICOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou, úctou a vďakou spomínajú synovia Peter a Branislav, dcéry Zuzana a Lenka, 
nevesta Alena, vnúčatá Kubko, Samko a Renátka a kamarátka Zlatica. 
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Zš, Komenského ul., Spišská Nová Ves 
Termín: od 15. 1. do 12. 2. 2010  
od 8.00 do 15.30 hod.
Miesto: zborovňa školy 

Zš, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves 
Termín: od 18. 1. do 22. 1. 2010  
a od 25. 1. do 12. 2. 2010
od 8.00 do 17.00 hod.
Miesto: kancelária školy
Doklady: rodný list dieťaťa 
a občiansky preukaz rodiča
Ponuka: možnosť zakúpenia  
základných školských potrieb  
a pracovných zošitov

Zš, Z. Nejedlého ul., Spišská Nová Ves
Termín: od 15. 1. do 15. 2. 2010  
od 7.30 do 15.30 hod.
Miesto: kancelária školy
Zápis s hravou činnosťou bude v týždni  
od 18. 1. do 22. 1. 2010 v herni školy  
od 15.30 do 17.00 hod.

Zš, Ing. Kožucha, Spišská Nová Ves
Termín: od 15. 1. do 15. 2. 2010  
1. týždeň v čase od 8.00 do 17.00 hod., 
2. - 4. týždeň v čase od 8.00 do 15.00 hod. 
Doklady: rodný list dieťaťa 
a občiansky preukaz rodiča
Predbežný poplatok: za spoločne zakúpené  
pomôcky asi 14 €. 

Zš sv. Cyrila a Metoda, Spišská Nová Ves
Termín: od 15. 1. do 15. 2. 2010  
od 8.00 do 15.30 hod. 
Miesto: budova ZŠ
Doklady: rodný list dieťaťa 
a občiansky preukaz rodiča
K zápisu nie je potrebná účasť dieťaťa.

Zš, levočská 11, Spišská Nová Ves
Termín: od 15. 1. do 15. 2. 2010  
od 7.30 do 16.00 hod. 
Miesto: kancelária školy
Doklady: rodný list dieťaťa  
a občiansky preukaz rodiča

Zš, lipová 13, Spišská Nová Ves
Termín: od 18. 1. do 22. 1. 2010  
od 8.00 do 12.00 hod. - zborovňa školy
od 14.00 do 17.00 hod. - IV.B trieda (prízemie)
Termín: od 25. 1. do 15. 2. 2010  
od 8.00 do 12.00 hod. - zborovňa školy
od 14.00 do 15.00 hod. - IV.B trieda (prízemie)
Doklady: rodný list dieťaťa a občiansky preukaz  
rodiča a finančná čiastka 15 € pre zakúpenie 
školských pomôcok

Zš, Nad Medzou 1, Spišská Nová Ves
Termín: od 18. 1. do 12. 2. 2010  
od 13.30 do 15.30 hod. 
Miesto: hlavný pavilón ZŠ
Doklady: rodný list dieťaťa  
a občiansky preukaz rodiča

hARMONOGRAM 
ZÁPISu dETÍ dO 1. ROČNÍKA ZŠ

OZNAMY, POZVáNKA, INZERCIA

KAlENdÁRIuM OSObNOSTÍ MESTA

JANuáR
1. 1. 1675
narodil sa v Spišskej Novej Vsi Gašpar Sontág 
- 335. výročie
- banský odborník a geológ.
Zomrel 17. 11. 1729 v Košiciach.

14. 1. 1945
zahynul na Grúniku pod Kriváňom vo Vysokých 
Tatrách Zoltán brüll - 65. výročie
- lekár, horolezec, účastník protifašistického 
odboja.
Po ukončení štúdia medicíny v Prahe praco-
val od r. 1929 v Spišskej Novej Vsi ako lekár. 
Bol členom JAMESu, nadšeným horolezcom. 
Partnermi v lezení mu boli Melinda Bačániová 
a Jozef Brandobur. Pre židovský pôvod bol 
na základe nariadení slovenskej vlády nútený 
mesto opustiť. Prechodne pracoval v Banskej 
Bystrici a Kvetnici. Spolu s manželkou Violou sa 
stal členom partizánskej skupiny Vysoké Tatry 
a zapojil sa do SNP. Pochovaný je v Lučenci, 
kde sa narodil 22. 6. 1905.

19. 1. 1895
zomrel v Baji, Maďarsko Samuel bartsch 
(pseud. Schólem) - 115. výročie
- pedagóg, zoológ, publicista.
Narodil sa 29. 9. 1845 v Spišskej Novej Vsi. 
Pochádzal zo spišskej nemeckej meštianskej 
rodiny. Študoval prírodné vedy na univerzite 
v Berlíne a Tübingene. Pôsobil ako riaditeľ gym-

názia v Baji. Venoval sa prírodným vedám, oso-
bitne zoológii a problémom ich vyučovania na 
stredných školách, o čom publikoval v prírodo-
vedných a pedagogických časopisoch.

20. 1. 1840
narodil sa v Spišskej Novej Vsi Juraj topscher 
- 170. výročie
- inšpektor evanjelických škôl.
Pochádzal z rodiny banského podnikateľa. Niž-
šie gymnázium ukončil v Spišskej Novej Vsi, 
vyššie v Rožňave. Zaslúžil sa o prístavbu pô-
vodnej budovy gymnázia, jeho rekonštrukciu, 
tiež adaptáciu domu Trangousovcov na dnešnej 
Letnej ulici pre potreby evanjelickej dievčenskej 
meštianskej školy. Zomrel v Spišskej Novej Vsi 
16. 2. 1913.

24. 1. 1905
zomrel v Budapešti (Maďarsko) Ján máriáši - 
105. výročie
- vojenský dôstojník, politik.
Narodil sa 23. 7. 1822 v Spišskej Novej Vsi, 
kde absolvoval miestne gymnázium. Štúdium 
filozofie ukončil v Egri. Bol príslušníkom krá-
ľovskej gardy vo Viedni, dôstojníkom revoluč-
nej armády v revolúcii 1848 - 1849. V 60-tych 
rokoch sa stal poslancom na uhorskom sneme 
za mesto Spišská Nová Ves, bol povýšený do 
barónskeho stavu. 
 pripravila: phDr. ružena kormošová

Mesto Spišská Nová Ves
pozýva všetkých občanov mesta 

na	SPoMienkoVú	
SláVnoSť,

konanú pri príležitosti 
oslobodenia mesta,

spojenú s kladením vencov,
dňa 27. januára 2010 (streda) 

o 14.30 hod.
na mestskom cintoríne.
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Mesto 
Spišská Nová Ves

Volejbalový klub 
Spišská Nová Ves

Slovenská volejbalová
federácia Bratislava

srdečne pozývajú všetkých priaznivcov volejbalu na:

finále Slovenského pohára 
vo volejbale mužov a žien

do Športovej haly v Spišskej Novej Vsi

v sobotu 30. 1. 2010
1. zápas: 16.45 hod. - finále SP žien

2. zápas: 19.00 hod. - finále SP mužov

Predaj a rezervácia vstupeniek od 12. 1. 2010:  

a pred zápasmi v športovej hale v Spišskej Novej Vsi.
e-mail: brantnercc@stonline.sk 

Cena vstupenky na oba zápasy: 5,00 EUR
(vstupenka na jeden zápas nie je v predaji)

Turistické informačné centrum (TIC)
Letná 49, Spišská Nová Ves

tel.: + 421 53 4428292
 + 421 53 16186 
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Ďakujeme Vám za prejavenú 
dôveru a v novom roku 2010 

Vám želáme veľa zdravia, 
šťastia, osobných 

a pracovných úspechov.

POZVáNKY, INZERCIA

Príďte sa spolu zabaviť na fašiangové stretnutie 
neziskovej organizácie BETEZDA, 

ktoré sa uskutoční 29. januára 2010 o 18.00 h. 
v priestoroch Koncertnej siene Reduty.

 K tancu Vás vyzve živá hudba
 „CARMEN“

Predaj vstupeniek: Evanjelický farský úrad, Letná 35, Spišská Nová Ves,
Po - pia: 8.00 - 15.30 hod.

Bližšie informácie: 053/446 51 25
Srdečne vás všetkých pozývame.

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

v spolupráci so STEZ Spišská Nová Ves
pozývajú širokú verejnosť na 

DEŇ OTVORENýCH DVERí,
ktorý sa uskutoční 

3. 1. 2010 (nedeľa) od 9.00 do 14.00 hod.
v Krytej plavárni v Spišskej Novej Vsi.

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

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

Nenechajte si ujsť nezabudnuteľný zážitok.
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 PREDáM - PRENAJMEM

 Ponúkam do dlhodobého prená-
jmu kompletne zariadené kaderníc-
tvo na ul. E. M. Šoltésovej, 7, Spišská 
Nová Ves. T.: 0903 740 739

 Dám do prenájmu 1-izbový byt. 
Tel.: 0903 604 647

 Predám slnečný dvojizbový byt v cen-
tre mesta SNV. Byt sa nachádza v ma-
lej tehlovej bytovke (bez výťahu), má 
balkón s výhľadom do záhrady a je 
situovaný na juh. Byt je po čiastočnej 
rekonštrukcii a patria k nemu aj dve piv-
nice. Cena dohodou.
T.: 0905 293 420

 Predám garáž na sídl. Tarča pri po-
žiarnej zbrojnici - elektrika, montážna 
jama, pivnica. Cena dohodou. 
T.: 0903 040 143, 053/441 07 85 

 Predám priestranný 1-izbový byt, dva 
balkóny, veľká pivnica v pôvodnom stave 
v zateplenej bytovke - Trieda 1. mája 2, 
sídl. Mier. T.: 0918 140 759

 Predám 2-izbový byt - vyvýšené prí-
zemie aj so zariadením, na sídl. Mier 
v SNV. Cena dohodou. 
T.: 0904 501 306

 Predám 1-izbový slnečný byt 
s loggiou na sídl. Tarča. Byt je čias-
točne prerobený. Cena dohodou. 
T.: 053/441 09 75, 442 85 05

 Predám pozemok v obci Hnilčík  
550 m2. Cena 8,30 € - 250 Sk/m2. 
Dohoda. T.: 0903 040 143, 
053/441 07 85

 Predám stôl na PC s úložným 
priestorom rohový, výška 72 cm, šírka  
100 x 100, s výsuvnou doskou na klá-
vesnicu s vyvýšenou poličkou na mo-
nitor. Málo používaný. Pôvodná cena 
90 € - predám za 35 €. Nutné vidieť. 
T.: 0904 459 109

 Predám farebný monitor Hansol 
501P a atramentovú tlačiareň HP Desk 
Jet 640C, veľmi málo používanú, vo 
výbornom stave, príručka, inštalačná 
disketa, kabeláž. Cartridge potrebné 
vymeniť alebo naplniť. Cena - 35 €. 

T.: 0902 407 920 
 Predám rádiopríjímače: 1 kus 40-roč-

ný, 1 kus 30-ročný, 1 kus 20-ročný 
a gramofónové platne. 
T.: 0904 459 146

 Predám dámske oblečenie nosené 
- 40 ks za 15 €. Konfekčná veľkosť - 
40. K tomu darujem 2 x kabát. Málo 
nosené. Vetrovky a iné veci. 
T.: 0904 459 109

 Predám pánsky slovenský kožuch 
(3/4-ový), takmer nový, veľkosť č. 50 
za 120 €. Ďalej predám 3 ks pánskych 
oblekov veľkosti č. 47 a č. 50, cena 
1 ks - 20 €. Dohoda možná. Volajte 
053/442 64 33 alebo 
0915 931 960.

 Predám carvingové lyže s viazaním, 
užívané 1 sezónu: zn. ELAN - dĺžka 
168 cm, zn. ROSSIGNOL - dĺžka 
160 cm. Predám lyžiarske topánky zn. 
ROSSIGNOL: pánske č. 9 - 10, dám-
ske č. 5 - 6. Predám tiež akordeón 
DELICIA - model CARMEN XII, modrej 
farby, 90-basový. Cena dohodou. 
T.: 0903 434 832 

 PRáCA

 Prijmeme ľudí na jednoduchú a ne-
náročnú prácu v SNV. Nie manuálna 
práca. T.: 0905 240 738

 RôZNE

 hĹbKOVé ČISTENIE KObERCOV, 
SEdAČIEK. Aj u Vás doma alebo 
vo firme!!! Ponúkame za rozumné 
ceny čistenie: sedacích súprav, 
matracov, kobercov, autočalúnení. 
Kvalitnou čistiacou technológiou 
odstránime silné znečistenie, ne-
žiaduci zápach, oživíme farby. 
T.: 0905 705 113

 Novinka!!! ANIóNOVé VlOŽKY 
• pôsobia antibakteriálne, proti 
zápalom pošvy, krčka maternice, 
zápalu moč. mechúra, moč. ciest 
a pod. • pohlcujú cudzorodé orga-
nizmy, hubia parazitickú mikroflóru 
• liečebno-preventívne vložky po-

skytujú ochranu pred vonk. znečis-
tením hlavne počas menštruácie, 
tehotenstva, pred a po operácii 
• obnovujú hormonálny systém 
• urýchlia hojenie rán po zákro-
koch a po pôrode • pomáhajú tiež 
riešiť problémy s konečníkom (he-
moroidy), u mužov pomáhajú pri 
problémoch s prostatou. VlOŽKY 
SI MôŽETE ZAKÚPIŤ V hA dROGé-
RII NA SÍdl. MIER (pri Potravinách 
Milkagro). Viac info: 0903 811 689, 
www.anionovevlozky.sk 

 Ponúkam komplexné spracova-
nie jednoduchého a podvojného 
účtovníctva vrátane miezd. 
T.: 0903 368 692

 NEChTOVý dIZAJN „EXPA lAdY“ 
- PlESOVÁ AKCIA!!! - pri apliká-
cii umelých nechtov gélom alebo 
acrylom získava každý pedikúru 
(ošetrenie nôh) len za polovicu!!! 
NOVINKA - modelovanie na typy 
Russia Stiletto - exluzívne špicaté 
typy, gélové nechty - 15,93 €, ži-
vicové nechty - 15,60 €, vytvrdzo-
vanie prírodných a poškodených 
nechtov: gélom s CA alebo acry-
lom, francúzske špičky farebným 
trblietavým práškom podľa vášho 
výberu zdarma!!! Klas. manikúra 
+ parafín ZdARMA!!! Príležitostné 
nechty + franc. man. (plesy a stuž-
kové) - množstevná zľava (informá-
cie osobne alebo tel.), zdobenie 
- rôzne druhy a techniky. Možnosť 
zakúpenia darčekových poukážok. 
T.: 0902 891 534. dom kultúry, 
Štefánikovo nám. 4, SNV (prízemie,  
č. dv. 77).

 Vykonávam montáž sadrokar-
tónu, obkladačské práce (dlažba, 
kameň), tesárske práce. 
T.: 0944 381 964

 Powerjoga - štýl a dynamické cvi-
čenie budúcnosti.
Začíname v utorok 5. 1. 2010 od 
20.00 do 21.00 hod. vo Fitcentre 
budO & FITNESS GYM, lipová 20, 
sídl. Tarča, SNV.
Príďte si odpočinúť a načerpať 
energiu, lektorom akcie je Róbert 
Andrus. Powerjoga - výborné pre-
pojenie klasickej jogy s modernými 
druhmi cvičenia. Cvičenie, po kt. sa 
budete nielen cítiť skvelo, pomáha 
i s chudnutím, zlepšuje fyzickú kon-
díciu a odstraňuje problémy s chrb-
ticou. Rovnako ako tradičná joga 
odbúrava i stres, ukľudňuje nervový 
systém a rozvíja rovnováhu a koor-
dináciu pohybov. Termíny lekcií 
a odpovede na Vaše otázky radi po-
skytneme na tel. č.: 0915 366 006 
alebo 0948 437 792.

 Od 1. 1. 2010 otvárame detskú opat-
rovňu CENTRUM USMIEVAČIK na Ul. 
J. Fabiniho 11 oproti železničnej sta-
nici v SNV. Informácie - Bc. Jarmila 
Marcinková, T.: 0904 418 765, 
e-mail: marcinkova1@post.sk

 PEdIKÚRA „EXPA lAdY“ - ponúka 
všetko pre zdravie Vašich nôh - kla-
sická mokrá pedikúra, korekcia 
zarastajúcich nechtov, mediciálna 
pedikúra, odstraňovanie otlakov 
a kurích ôk, lakovanie aj francúzske, 
zdobenie, modeláž špeciálnym gé-
lom PEdI, parafín - najúčinnejšia vý-
živa pre pokožku a nechty. AKCIA!!! 
- pri aplikácii parafínu na nohy 20 % 
zľava na klasickú pedikúru, pri apli- 
kácii pedikúry každý získava klasic-
kú manikúru len za polovicu, ZľAVA 
aj pre dôchodcov a ZŤP 15 %. Mož-
nosť zakúpenia darčekových pouká-
žok. T.: 0902 891 534. dom kultúry, 
Štefánikovo nám. 4, SNV (prízemie,  
č. dv. 77).

 Doučím slovenský jazyk, príprava na 
monitor a prijímacie skúšky. 
T.: 0908 385 281. 

 Silvestrovská kobercová ne-
hoda, na sedačke čokoládová ná-
hoda. Môže sa to stať. Čo robiť? 
Vhodné PROFESIONÁlNY uPRA-
TOVACÍ SERVIS zavolať. Čistiace 
a upratovacie práce aj v roku 2010.  
T.: 053/444 01 19, 0903 100 508, 
0903 661 891

 Prestavujem bytové jadrá (kú-
peľne + WC), murárske a vodárske 
práce, podlahy, omietky, rekon-
štrukcie bytov a domov. Výmena ra-
diátorov. V mesiaci január a február 
30 % zľavy. Práce sú s dodávkou 
materiálu podľa vášho výberu.  
T.: 0903 277 634

 Kuchynské linky, vstavané 
skrine, nábytok na mieru, žalú-
zie. Miroslav Kavulič - PROFI-K.  
T.: 0907 975 545

 Doučím matematiku ZŠ. 
T.: 0908 843 824

 Trápia Vás kilá, ktoré ste nabrali 
počas Vianoc? Chcete sa ich zba-
viť? Využite bezplatné poradenstvo, 
v mesiaci január so stanovením 
Programu regulácie hmotnosti v na-
šom Centre zdravia a krásy. 
T.: 0911 240 739, 0905 240 738

 Tanečná škola Senior Marián 
Schmidt začína 13. 1. 2010 zimný 
kurz spoločenských tancov pre do-
spelých (manželské páry, slobod-
ných pánov i dámy) v ZŠ levočská 
ul. každú stredu od 18.30 do 20.30 
hod. Obmedzený počet párov - indi-
viduálna výučba. Informácie aj zá-
pis telefonicky. T.: 0904 459 110

DROBNá INZERCIA, INZERCIA
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Ďakujeme Vám
za prejavenú dôveru.

www.VillaNova.sk

Pf

Všetkým našim zákazníkom ďakujeme za prejavenú dôveru a do nového roku Vám 
prajeme veľa zdravia, rodinnej pohody a výhodné nákupy v OC Madaras.

2010

s t a v t e  s a
Široká ponuka stávkových príležitostí, 
LIVE stávky, bezhotovostné stávkovanie 
so službou                        :
 
- na pobočkách
- internete 
- SMS a na mobil.ifortuna.sk

     
     www.ifortuna.sk

Knihy robia človeka

Pozý vame vás do nového  
kníhkupectva BeneLibri  

v OC Madaras – v yberiete  
si  zo širokého sor timentu

kníh a doplnkového tovaru.

BL-inz-SN.indd   1 22.7.2009   10:39:20
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bezplatná infolinka 0800 122 413

Tešíme sa na vás
v novootvorenej pošte
Spišská Nová Ves 6

Meníme sa pre vás

inzercia 92x6511.indd   1 7/22/09   9:48:09 AM

poschodie už otvorené
- pánsky a dámsky textil
- Športové odevy
- detské potreby
- nábytok



www.pkosnv.sk

Navštívte pracovisko kontroly originality
a objednajte sa online na www.pkosnv.sk

KONTROLA ORIGINALITY

PKO, Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves

Objednajte sa telefonicky
alebo emailom:

Telefón: 053 / 44 13 237
Mobil: 0903 616 182

E-mail: kosnv@centrum.sk
www.pkosnv.sk

 053 / 44 25 253
Požičovňa áut 0903 616 182
SERVIS 053 / 44 258 30
 0903 634 830 Nonstop

Autobazár  053 / 44 25 253
Odťahová služba 0910 138 730
E-mail  autoves@autoves.sk

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

Predaj Škoda - Nissan

NISSAN NA SPIŠI
JAPONSKÁ KVALITA A TRADÍCIA
ŠIROKÝ SORTIMENT VOZIDIEL 4x4


