
SlávnoStná inaugurácia 
poštovej známky

V ÝZVA

Slovenská pošta, a. s., vydala známku v hodnote 60 centov s motívom gotického  
relikviára z 2. štvrtiny 14. storočia v rámci edície „Kultúrne dedičstvo Slovenska: 
Kostol Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi“. Mesto Spišská Nová Ves pri 
tejto príležitosti usporiadalo jej slávnostné uvedenie. 

4. január 2010 sa vpíše do dejín mesta ako deň 
prvej inaugurácie poštovej známky s motívom zo 
Spišskej Novej Vsi. 
Pri tejto príležitosti sa v Rímskokatolíckom farskom 
kostole Nanebovzatia Panny Márie uskutočnila 
slávnostná bohoslužba, ktorú celebroval a „našu“ 
poštovú známku požehnal Mons. prof. ThDr. Fran-
tišek Tondra.
Inaugurácie sa zúčastnilo okrem množstva Spiš-
skonovovešťanov i viacero oficiálnych hostí. Pozva-
nie vedenia mesta prijala i riaditeľka odboru pôšt 
Ministerstva dopravy, pôšt a telekomunikácií SR 
Ing. Jarmila Brichtová. Mgr. Martin Vančo, PhD., 
riaditeľ Poštovej filatelistickej služby a Poštového 
múzea Slovenskej pošty, a. s., odpovedal vo svo-
jom príhovore na otázku mnohých Spišskonovo-
vešťanov - prečo je na známke zobrazený práve 
relikviár z 2. štvrtiny 14. storočia a nie niektorá 

z pamiatok mesta: „Spišskonovoveskú vežu, naj-
vyššiu na Slovensku, je vidieť i z Vysokých Tatier, 
relikviár sa nachádza v srdci tohto kostola rov-
nako, ako sa v srdci človeka nachádza viera.“ 
Dôstojnosť chvíle podčiarkol i koncert komorného 
orchestra Štátnej filharmónie Košice. Mesto Spiš-
ská Nová Ves pri tejto príležitosti zabezpečilo i po-
hľadnicu s motívom relikviára, ktorá sa po doplnení 
poštovej známky a odtlačku príležitostnej pečiatky 
stáva tzv. kartou maxima.
Nielen filatelisti, ale i široký okruh Spišiakov, preja-
vili nevšedný záujem o získanie poštovej známky, 
odtlačku príležitostnej pečiatky a ďalších poštových 
produktov v priestoroch Radnice, v ktorých bola 
v tento deň zriadená príležitostná poštová prie-
hradka Slovenskej pošty, a. s.

ing. andrea jančíková
vedúca kancelárie primátora

rozpočet mesta
• str. 3

separujeme ďalej... 
• vložený leták

olympic
• str. 17
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V súvislosti so zámerom  

obnovy vstupného priečelia  

starého cintorína a nainštalovaním 

sôch štyroch evanjelistov  

v čo najvernejšej podobe pôvodných 

sôch, prosíme občanov nášho 

mesta, ktorí vlastnia dobové  

fotografie vchodu do cintorína  

so zábermi na sochy evanjelistov,  

o ich zapožičanie.

Vopred ďakuje 
a bližšie informácie podá 

Správa cintorínov 
Spišská Nová Ves, 
Slovenská ul. 1, 
tel.: 053/446 42 77, 
e-mail: j_ondrus@mestosnv.sk.

Foto: ing. lucia kormošová
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Poslanci mestského zastupiteľstva sa na svojom po-
slednom minuloročnom zasadnutí (22. 12. 2009) za-
oberali návrhom rozpočtu mesta na roky 2010 - 2012. 
Rozpočet na rok 2010 schválili ako záväzný, rozpočty 
na roky 2011 a 2012 ako orientačné.
Celkový rozpočet mesta na rok 2010 je schvá-
lený ako vyrovnaný vo výške 43 438 532 € 
(1 308 629 215,- Sk) na strane príjmov aj výdavkov. 
Na strane príjmov je oproti rozpočtu roku 2009 (po  
3. zmene vo výške 30 957 770 €) vyšší o 12,5 mil. €. 
Z toho 11,3 mil. € (340,4 mil. Sk) tvoria predpo-
kladané dotácie na investičné projekty z euro-
fondov. 
Rok 2010 je druhým rokom platnosti novej meny 
a tzv. programového rozpočtovania výdavkov. Podľa 

neho sa rozpočet mesta vo výdavkovej časti delí  
na jednotlivé rozpočtové programy - viď tabuľka.
Tohtoročný rozpočet ráta aj s čerpaním úveru  
vo výške 700 085 €, čo predstavuje 5%-né spo-
lufinancovanie kapitálových výdavkov financovaných 
z eurofondov. Pred rokom pri schvaľovaní minuloroč-
ného rozpočtu odsúhlasilo mestské zastupiteľstvo od-
meny pre poslancov a vedenie mesta za rok 2008. 

Tentoraz predseda finančnej komisie Ing. Marián Bu-
beník odmeny za rok 2009 vzhľadom na finančnú 
krízu nenavrhol a prácu poslancov a vedenia mesta 
odmenil iba morálne poďakovaním.
Celé znenie rozpočtu mesta na rok 2010 nájdete na: 
www.spisskanovaves.eu - sekcia SNV - Samo-
správa - Finančné hospodárenie mesta - Rozpo-
čet mesta. ing. lucia kormošová

Mesto Spišská Nová Ves sa v dňoch 14. - 17. 1. 2010 
zúčastnilo 20. ročníka medzinárodného veľtrhu 
cestovného ruchu GO + REGIONTOUR 2010 
v Brne.
Záujem návštevníkov bol hlavne o letnú dovolenku 
v regióne Spiš, pobyt na horách - návštevu Národného 
parku Slovenský raj a pamiatky Gotickej cesty.
Slovenský stánok patril plochou medzi najväčšie expo-
zície spomedzi všetkých vystavovateľov. Ponuku mož-
ností cestovného ruchu na Slovensku prezentovala 
Slovenská agentúra cestovného ruchu (SACR) spolu 
so 16 spoluvystavovateľmi. Záštitu nad veľtrhom pre-
vzalo Ministerstvo hospodárstva SR, keďže Slovensko 
bolo tento rok partnerskou krajinou. Podujatia sa 
zúčastnilo 1 270 vystavovateľov z 31 štátov sveta. Náv-
števníci slovenského stánku mali v rámci sprievodného 
programu možnosť ochutnať skalický trdelník, bryn-
dzové halušky a slovenské syry. Veľkému záujmu sa 
tešila aj prezentácia výroby bábik zo šúpolia či ukážky 
slovenského sokoliarstva.    
21. - 24. 1. 2010 sa v Inchebe Expo Bratislava 
uskutočnil 16. medzinárodný veľtrh cestovného 
ruchu ITF SLOVAKIATOUR určený pre všetkých s od-
borným či laickým záujmom v oblasti cestovného ruchu 
a gastronómie. Plochu 34 500 m2 zaplnilo 768 vystavo-
vateľov z 31 krajín. Veľtrh zaujal návštevníkov aj vďaka 
množstvu kvalitných sprievodných podujatí. Navštívilo 
ho 68 362 milovníkov cestovania a dobrého jedla, čo 

predstavovalo oproti minulému roku 5%-ný nárast. 
Partnerský región veľtrhu ITF Slovakiatour bol Ko-
šický samosprávny kraj. Ten má vynikajúce predpo-
klady na rozvoj turistického „priemyslu“. Mesto sa na 
tomto veľtrhu prezentovalo v rámci Mikroregiónu Slo-
venský raj. Sobota, 23. 1., bola venovaná Národnému 
parku Slovenský raj. Počas tohto dňa mali možnosť 

návštevníci ochutnať spišské pirohy a v rámci kultúr-
neho programu sa predstavili členovia folklórneho sú-
boru Čačina a žiaci ZUŠ D. Štraucha zo Smižian. 
Všetci, ktorí sa na veľtrhu prezentovali, majú spoločný 
cieľ - prilákať čo najviac zahraničných, ale aj domácich 
turistov. ing. zuzana kóšová

turistické informačné centrum Snv

SPRAVODAJSTVO

 ROZPOČET 2010 Príjmy v € Výdavky v € Prebytok + / schodok v €
Bežný rozpočet 24 994 053 24 167 895  + 826 158
Kapitálový rozpočet 14 004 956 18 687 812 - 4 682 856
Finančné operácie 4 439 523 582 825 + 3 856 698
Rozpočet celkom 43 438 532 43 438 532 0

ROZPOČTOVý PROGRAM
Upravený rozpočet 2009 v € Rozpočet na rok 2010 v € Index 

10/09bežný kapitálový bežný kapitálový celkom
1. Manažment výkonu samosprávy mesta 38 331 0 35 415 0 35 415 0,92
2. Komunikujúce mesto 331 223 17 588 303 636 0 303 636 0,87
3. Podporné interné služby 2 250 993 1 020 415 2 679 607 648 200 3 327 807 1,02
4. Klientske služby 368 427 2 520 344 315 474 2 994 292 3 309 766 1,15
5. Manažment rozvoja mesta 485 749 462 021 531 320 88 000 619 320 0,65
6. Životné prostredie mesta 2 112 615 592 296 1 997 254 2 976 670 4 973 924 1,84
7. Bývanie a nebytové priestory 968 834 978 022 937 278 1 359 113 2 296 391 1,18
8. Doprava 1 433 507 387 304 895 000 3 397 633 4 292 633 2,36
9. Sociálna starostlivosť 2 341 012 261 536 2 291 495 0 2 291 495 0,88

10. Školstvo 9 892 042 200 523 12 789 243 6 256 625 19 045 868 1,89
11. Kultúra 478 352 33 192 443 381 125 473 568 854 1,11
12. Šport 1 308 631 1 815 419 940 719 834 106 1 774 825 0,57
13. Bezpečnosť občanov a návštevníkov mesta 596 465 62 929 590 898 7 700 598 598 0,91
CELKOM 22 606 181 8 351 589 24 750 720 18 687 812 43 438 532 1,40
Bežné, kapitálové a finančné výdavky celkom 30 957 770 43 438 532 43 438 532 1,40

ROZPOČET MESTA NA TENTO ROK

PREZENTÁCIA MESTA NA VýSTAVÁCh 
CESTOVNéhO RUChU

Záver minulého roka sa niesol v znamení schvaľovania rozpočtu mesta Spišská Nová Ves na rok 2010.

Foto: ing. kormošová
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Ako ste sa vy dvaja dostali k myšlienke prezentovať na internete 
hudbu?
BIGI: „Celý nápad vznikol pri pive, kde sme trošku ponadávali, že naši naozaj 
nadaní hudobníci sa nemajú kde a ako odpichnúť. každý od začínajúcich sku-
pín chce len peniaze a sľubuje im, že ich odprezentuje a posunie ďalej. my sme 
sa ale rozhodli, že to chceme robiť inak. Že chceme pomôcť kapelám z nášho 
mesta prezentovať sa na úrovni a postarať sa o ne, či už na web stránke alebo 
ako o účinkujúcich na nejakej akcii. lebo tak, ako Desmod, môže napr. aj naša 
spišskonovoveská kapela zahrať výborný koncert a niekedy možno s ešte väč-
ším nadšením a zanietením. Žijeme v Spišskej novej Vsi od svojho narodenia, 
máme toto mesto radi a asi preto sme sa dali na túto strastiplnú cestu. Chceme 
trochu oživiť mesto, čo sa kultúry týka.“
LESKY: „na internete je málo webov, ktoré sa orientujú na nekomerčnú hudbu. 
pritom táto hudba má potenciál osloviť veľkú skupinu ľudí, do ktorej sa radíme 
aj my dvaja. impulzom pre prvotnú myšlienku bola aj naša chuť zájsť si na ne-
jaký dobrý nekomerčný koncert rockovo ladenej kapely. niektoré hudobné 
skupiny sme spoznali práve vďaka tomu, čo robíme. a sú to naozaj ľudia ‚od fa-
chu‘. Spomeniem napr. skupiny ako Tryamera, Jakutin, Decis alebo ZopsaHlava 
a mnoho ďalších, ktoré prezentujeme na našom webe www.tvojzvuk.sk.“
Prečo práve názov „tvojzvuk“?
BIGI: „lebo ak si na našom webe nájde niekto niečo svoje, jemu blízke, je to 
už ‚jeho‘ zvuk. a keďže si všetci tykáme, tak ‚tvojzvuk‘.“
Pohybovali ste sa už predtým okolo tejto branže?
BIGI: „Ja len ako poslucháč. od detstva až po súčasnosť som si prešiel asi 
všetkým možným, čo sa týka hudby.“
LESKY: „Ja obdobne, len s tým rozdielom, že som začal hrať na gitaru.“
Vráťme sa k vášmu spoločnému „dielu“. Čo všetko sa dá na portáli 
tvojzvuk.sk nájsť?
BIGI: „V prvom rade na ňom prezentujeme kapely a interpretov. fanúšik si 
môže o nich prečítať základné biografické údaje, k dispozícii je prehľad ich 
albumov a skladieb, fotografie, videá, mp3 ukážky, texty a akordy skladieb. 
Venujeme sa aj najnovším správam z oblasti domácej i svetovej hudby. na 
webe nájdu záujemcovia prehľad pripravovaných koncertov, recenzie, rôzne 
rozhovory a reportáže z ciest. Svojimi vlastnými článkami a postrehmi môžu 
prispievať aj samotní návštevníci webu. k dispozícii je fórum, inzertný priestor 
a pripravujeme aj e-shop. najlepšie je web navštíviť a presurfovať si ho.“
Kto všetko sa na ňom môže prezentovať? Selektujete nejako umel-
cov alebo žánre?
LESKY: „ani nie, prezentovať sa môže každý, s výnimkou tých, ktorí propagujú 
veci potlačujúce ľudské práva. my dvaja sme odcho-
vaní na rocku, tak skôr smerujeme pri tvorbe webu 
týmto smerom. ale netvrdíme, že pop a iné štýly sa 
nemôžu u nás prezentovať. proti gustu žiaden dišpu-

tát. počúvame širokú škálu štýlov. pre nás je každopádne prioritou presadzovať 
a dávať do povedomia ľudí tie kapely, ktoré nie sú vôbec me-diálne známe.“
BIGI: „Zaujímajú nás všetky kapely, ktoré hrajú hlavne pre lásku k hudbe a ro-
bia to pre fanúšikov, nie pre peniaze. Vravím to preto, lebo to počuť v textoch, 
že tieto piesne nevznikli za účelom: ‚toto bude pecka, to sa iste dobre predá 
a zarobíme...‘. nie, tieto texty väčšinou prezrádzajú momentálny stav, či už 
interpreta alebo diania okolo kapely, resp. až osobného názoru na daný prob-
lém.“
Takže sa stotožňujete s názorom, že nezáleží na žánri, ale na tom, čo 
do svojej tvorby vkladá autor?
BIGI: „muzika je aj o textoch! nerobiť text za účelom, ale na základe momen-
tálnych pocitov - to robí z interpreta hudobníka. Takto vychádzajú najlepšie 
skladby. Jednoznačne ale môžem povedať náš, myslím spoločný, názor, že ak 
sa hudba robí zo srdca, je to veľký prínos pre akýkoľvek žáner.“
Čo konkrétne počúvate vy osobne? 
BIGI: „mne osobne ‚režú‘ System of a Down, Serj Tankian, korn, Disturbed, 
The ramones a mnoho ďalších.“
LESKY: „napríklad Jimi Hendrix, The Cure, The Doors, jazz...“ 
Kto všetko sa podieľa na tvorbe webu?
LESKY: „od začiatku všetko riešime sami za veľkej pomoci petra ‚petiara‘ 
lachkého. Sú za tým hodiny strávené za pC a premýšľania, čo kam a ako dať. 
pomáhajú nám aj naši známi, ktorí pripomienkujú vzhľad a funkčnosť webu. 
Všetko prebieha takpovediac spoza kuchynského stola. Do budúcna ale bu-
deme musieť riešiť aj kanceláriu, lebo práce sa začína kopiť a doma by sme 
radšej oddychovali a venovali sa svojim polovičkám.“
Web teda vytvárate spoločne. Keď už sme pri tom, ako ste sa vy dvaja 
vlastne spoznali?
BIGI: „Spoznali sme sa na základnej vojenskej službe v Spišskej novej Vsi. ka-
marátstvo vydržalo až dodnes. aj keď sme rozdielne povahy, vieme sa dopĺňať 
a prijať kritiku toho druhého. čiže celkom fajn to klape.“
V súvislosti so spustením webu chystáte aj jedno podujatie. O čo 
pôjde?
BIGI: „na počesť spustenia web portálu tvojzvuk.sk pripravujeme na február 
koncert s názvom ‚Tvojzvuk fest‘. organizujeme ho za účelom zviditeľnenia 
sa ako hudobného portálu a myšlienky, s ktorou sme tu pre kapely a naše 
mesto. Chceme dať mestu mladšiu tvár. budeme sa snažiť robiť všetko pre 
to, aby tento koncert odštartoval každoročnú pravidelnosť a prilákal sem veľa 
ľudí. Chceli by sme, aby takéto koncerty boli v Spišskej novej Vsi dva, aby sa 
opakovali každoročne so železnou pravidelnosťou a zviditeľnili tak našu alma 
mater. Jeden koncert by bol v auguste ako festival a druhý v zime ako ukonče-
nie sezóny nášho webu. 12. februára 2010 skúsime napísať 1. ročník zimného 
‚Tvojzvuk festu‘.“ (pozn. red.: bližšie info na strane 11.)
Nemáte obavy, že bude o tento festival v našom meste malý záujem? 
V decembri podobný festival (Spišfest) skončil fiaskom...
LESKY: „obavy určite sú a sú na mieste, lebo človek, ktorý to nevydarené 
fiasko organizoval, nám riadne poškodil. musíme bojovať teraz o to, že nie sme 
ako on a uchovať si naše meno v dobrom, čo je aj priorita. myslíme si, že veľký 
rozdiel medzi ním a nami je, pre aký účel to organizujeme.“
Kam by ste chceli smerovať celý svoj hudobný projekt v budúcnosti? 
Aké ciele ste si preň stanovili?
BIGI: „Chceli by sme, aby sa stal pravidlom a aby ľudia spomínali na každú ak-
ciu v dobrom a dlho. robíme to pre ľudí a mesto, lebo tu žijeme a žiť budeme. 
Chceme Spišiakom pravidelne prinášať zaujímavé koncerty a podujatia.“
Pokiaľ si niekto z našich čitateľov povie, že vám chce pomôcť, 
môže?
LESKY: „Samozrejme, pomoc uvítame akúkoľvek, či už vo forme kritiky alebo 
pochvaly. náš web určite ešte prejde zmenami, stále sa chceme posúvať do-
predu a fanúšikom takto robiť radosť. pomoc pre nás je už aj to, že je niekto jeho 
pravidelným návštevníkom. momentálne nám pomáhajú výrazne aj sponzori, 

bez ktorých by asi pripravovaný februárový koncert 
nebol, za čo im patrí veľká vďaka. Dúfame, že časom 
pribudnú aj ďalší.“

za rozhovor ďakuje lucia kormošová

PREDSTAVUJEME AUTOROV wEBU TVOJZVUK.SK
Štefan „Bigi“ Bigoš (31) a Peter „Lesky“ Leskovjanský (29) sú dvaja mladí Spišskonovovešťania, ktorí sa rozhodli, že svoju 
záľubu v hudbe pretavia do niečoho väčšieho, čo bude prístupné širokej verejnosti. Rozhodli sa teda vstúpiť do virtuálneho 
sveta a prostredníctvom neho sprostredkovávať ľuďom tvorbu viac i menej známych nekomerčných hudobníkov. Prvotná 
myšlienka sa pretavila do reálneho výsledku. V januári 2010 spustili nový hudobný portál www.tvojzvuk.sk. Nezabudli pri tom 
na rodný Spiš a ako správni lokálpatrioti dávajú na svojom webe priestor na prezentáciu nadaným domácim hudobníkom. 
Kreatívnu dvojicu sme pri tejto príležitosti oslovili, aby nám svoj web predstavila.

Zľava štefan bigoš a peter leskovjanský.
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oZ činnosti PZ v SNV
1. 1. 2010 v dobe od 5.00 do 9.00 hod. bola 
vykonaná krádež vlámaním do rekreačnej chaty 
na Čingove, z ktorej doposiaľ neznámy páchateľ 
ukradol 2 notebooky ASUS nezistených výrob. čí-
sel, fotoaparát Olympus FE 220i, mobilné telefóny 
Sony Ericson K801i a Nokia 6230. Po páchateľovi 
a veciach bolo vyhlásené pátranie. Majiteľovi vznik-
la škoda vo výške 1 880 €.

V čase okolo 19.00 hod. 3. 1. 2010 v chatovej 
oblasti Rybníky v Novoveskej Hute cez rozbité 
okno na  prízemí neoprávnene vnikli do chaty bez 
popisného čísla 21-roč. muž s 18-roč. priateľkou 
a neoprávnene v chate zotrvali, čím spáchali trestný 
čin porušovania domovej slobody, za ktorý im bolo 
vznesené obvinenie.

3. 1. 2010 oznámil 50-roč. muž svoje prepadnu-
tie v blízkosti obchodného centra v SNV, kde mu 
neznámi páchatelia v ranných hodinách podľa jeho 
vyjadrenia mali ukradnúť hotovosť 5 €. Po preverení 
udalosti kriminálnou políciou bol podaný návrh na 
zastavenie trestného stíhania z dôvodu, že k skutku 
nedošlo.

10. 1. 2010 v dobe od 3.00 do 10.30 hod. na Ul. 
J. Wolkera neznámy páchateľ odcudzil osobné 
motorové vozidlo VW Golf, ev. č. KK 220 AV strie-
bornej farby, ktoré bolo zaparkované pred obytným 
blokom č. 39, čím pre 19-roč. Kežmarčana spôso-
bil škodu vo výške 4 000 €. Po vozidle a páchateľo-
vi je vyhlásené pátranie.

V dňoch 11. a 12. 1. 2010 boli zistené 2 prečiny 
krádeží tovaru z obchodných prevádzok v centre 
mesta so zistením páchateľov, za čo im Obvodné 
oddelenie PZ SR v SNV vznieslo obvinenie pre pre-
činy krádeží. Obvinení sú stíhaní na slobode.

Z činnosti MsP v SNV
Hliadka MsP 15. 12. 2009 o 13.45 hod. na zá-
klade anonym. oznámenia občana zistila a zdo-
kumentovala na sídl. Mier za Veľkým splavom po-
škodenie stromového porastu, ktorého sa dopustili 
za pomoci sekier a motor. píly 21-roč. Róbert T., 
16-roč. Lukáš B., 14-roč. Jozef T., 14-roč. Andrej 
T., 14-roč. Jozefína P., 12-roč. Ján T. a 8-roč. Ivan 
P., všetci zo Smižian. Menovaní výrubom asi 15 ks 
vŕby košikárskej spôsobili škodu väčšieho rozsahu, 
pričom spoločenská hodnota uvedených stromov 
bola vyčíslená na 7 966 €. Pre podozrenie zo spá-
chania trestného činu krádeže bola vec odstúpená 
Úradu justičnej a kriminálnej polície v SNV k ďalšej 
realizácii.

19. 12. 2009 o 21.50 hod. riešila MsP na Štefá-
nikovom nám. kamerovým systémom zistený prie-
stupok proti verej. poriadku, ktorého sa dopustili 
17-roč. Milan B. a Pavol B. zo SNV kopaním a vytrh-
nutím reklamnej tabule predajne Tescoma zo steny 
budovy. Priestupok vyriešený v kompetencii MsP.

Na útvare MsP podala 28. 12. 2009 o 16.00 hod. 
77-roč. obyvateľka Levočskej ul. oznámenie, že 
ju v čase okolo 14.40 hod. pred jej bytom fyzicky 
(fackou) napadol 25-roč. Albert K. zo SNV po tom, 
ako ho upozornila na jeho nevhodné správanie pod 
vplyvom alkoholu. Poškodená bola ošetrená Lekár-
skou službou prvej pomoci bez PN.

1. 1. 2010 o 14.10 hod. oznámila vedúca predajne 
Milk Agro na Muráňskej ul. vo Ferčekovciach, že 
došlo k narušeniu objektu predajne. Na miesto bola 
vyslaná hliadka MsP, ktorá zistila, že neznámy pá-
chateľ na jednom z okien predajne odstránil tesne-
nie sklenenej tabule, ktorú vybral, druhú sklenenú 
tabuľu rozbil, pričom sa aktivovalo poplašné zaria-
denie, a z miesta ušiel. Pre podozrenie z trestného 
činu pokusu o vlámanie bola vec oznámená OO PZ 
SR v SNV k ďalšej realizácii.

6. 1. 2010 o 13.55 hod. hliadka MsP zjednala 
nápravu s 32-roč. pastierom, bytom Rimavská 
Sobota, ktorý na Kamennom obrázku pri prehá-
ňaní zvierat opustil stádo a tým na dlhšiu dobu 
zablokoval Hutniansku cestu, na ktorej zvieratá 
ostali stáť. Pastier na pokyn hliadky zvieratá odo-

OZNAM O OZNAČOVANí ULíC, 
VEREJNýCh PRIESTRANSTIEV 
A O ČíSLOVANí BUDOV
Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi, oddelenie orga-
nizačné, oznamuje vlastníkom stavieb a budov, že 
podľa Vyhlášky č. 31/2003 Z. z. Ministerstva vnútra 
Slovenskej republiky musí byť každá ulica v obci 
označená tabuľou, budova súpisným a orientač-
ným číslom. Pri vykonanej kontrole boli v roku 2009 
zistené nedostatky v neoznačovaní stavieb, budov 
a ulíc v meste Spišská Nová Ves a v jej časti Novo-
veská Huta. 
Každý vlastník by mal mať na stavbu postavenú 
pred rokom 1976 stavebné povolenie a na stavbu 
postavenú po roku 1976 stavebné povolenie a ko-
laudačné rozhodnutie. V prípade, že takéto úradné 
rozhodnutie vlastník nemá, je možnosť si ho vyžiadať 
na Mestskom úrade v archíve - p. L. Fornaiová, Šte-
fánikovo nám. 1, Spišská Nová Ves, č. dverí 306,  
č. t. 053/415 23 40, následne podať žiadosť o pri-
delenie súpisného a orientačného čísla na organizač-

nom oddelení - evidencii obyvateľov, p. I. Chromčová, 
Štefánikovo nám. 1, Spišská Nová Ves, prízemie  
č. dverí 115. Po prevzatí rozhodnutia o pridelení sú-
pisného a orientačného čísla vlastník stavby požiada 
o zápis na Katastrálnom úrade v Spišskej Novej Vsi, 
Markušovská cesta č. 1, kde mu bude nehnuteľnosť 
zapísaná na list vlastníctva ako stavba. Kto si doposiaľ 
nevyzdvihol na mestskom úrade tabuľku so súpisným 
alebo orientačným číslom alebo má nejaké nejasnosti 
ohľadom jeho stavby, môže sa informovať na č. dverí 
115, č. tel.: 053/415 21 28.
Vlastník stavby je povinný mať tabuľky so sú-
pisným a orientačným číslom pripevnené vedľa 
seba spravidla vpravo od vchodu do budovy tak, 
aby boli dobre viditeľné z najbližšej komunikácie 
a nepôsobili rušivo na jej vzhľad a okolie.

ing. rnDr. lívia Brovková, iveta chromčová
organizačné oddelenie msÚ

MIMORIADNy úSPECh 
NA MEDZINÁRODNEJ úROVNI
V dňoch 9. - 10. decembra 2009 sa v Štokholme 
konala medzinárodná súťaž o Európsku cenu za pre-
venciu kriminality (ECPA). Jej vyhlasovateľom bola 
Európska sieť pre prevenciu kriminality (EUCPN). 
Témou súťažného ročníka 2009 bola prevencia 
kriminality a viktimizácie medzi deťmi a mládežou, 
súčasné a budúce výzvy - škola, kybernetický svet 
a verbovanie do zločineckých skupín. Do prestížnej 
súťaže postúpil za Slovenskú republiku aj projekt 

Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi s názvom 
„Ja som bol jedným z nich“. Tento projekt súťažil 
v kategórii „Najlepšia prax“. V silnej konkurencii sa 
na základe úspešnej prezentácie umiestnil medzi 
15-timi najlepšími projektmi v Európskej únii. 
Tento mimoriadny úspech je už druhý od roku 2008, 
kedy bola práca našej mestskej polície v rámci pre-
vencie kriminality zaradená medzi špičku najlepších 
na Slovensku.   ing. lucia kormošová

SEPARUJEME ďALEJ...
Oznamujeme občanom 
mesta, že i v roku 2010 
budeme realizovať sepa-
rovaný zber papiera, 
plastov, skla, kovo-
vých obalov a tzv. tet-

rapackov. Zachovávame zavedený systém zberu 
vytriedených zložiek. V rodinných domoch je to 
tzv. vrecový systém - zber pomocou farebne od-
líšených vriec priamo od rodinného domu podľa 
harmonogramu zberu jednotlivých zložiek a v by-
tových domoch tzv. donáškový systém zberu 
- systém vybudovaných stanovíšť kontajnerov pre 
jednotlivé komodity. 
Tí, ktorí sa chcú do tohto systému zapojiť a i takýmto 
spôsobom zlepšiť životné prostredie v meste, nájdu 
jednoduchý návod vo vloženom letáku tohto 
čísla IČKA. 
Pre občanov bývajúcich v rodinných domoch uvá-
dzame termíny zberu separovaných zložiek komu-
nálneho odpadu. 
Žlté vrecia - plasty, kovové obaly a tetrapaky:
8. 1., 5. 2., 5. 3., 2. 4., 30. 4., 28. 5., 25. 6., 
23. 6., 20. 8., 17. 9., 15. 10., 12. 11., 10. 12.
Modré vrecia - papier:
12. 2., 23. 4., 4. 6., 13. 8., 8. 10., 3. 12.
Zelené vrecia - sklo:
15. 1., 12. 3., 7. 5., 16. 7., 10. 9., 6. 11.
Zároveň chceme pripomenúť, že zber vriec s vyse-
parovanými zložkami začína o 7.00 hod., teda žia-
dame občanov, aby vykladali vrecia so surovinou 
pred touto hodinou alebo večer pred dňom vývozu 

podľa zvozového kalendára. Pokiaľ z časových 
alebo technických dôvodov nedôjde k vysypaniu 
vreca s vyseparovanou komoditou v deň vývozu 
podľa zvozového kalendára, zber sa uskutoční 
v najbližší deň. 
Kalendáre zvozu i vrecia sú dostupné na Odde-
lení komunálneho servisu MsÚ, Štefánikovo ná-
mestie č. 1 alebo vo firme Brantner Nova, s. r. o.,  
Sadová 13.
Na záver uvádzame kalendár zvozu BIO odpadu 
z lokalít Kozí vrch a Ferčekovce platný pre rok 
2010:
Apríl - 16. 4., 30. 4.
Máj - 14. 5., 28. 5.
Jún - 11. 6., 18. 6., 25. 6.
Júl - 2. 7., 9. 7., 16. 7., 23. 7., 30. 7.
August - 6. 8., 13. 8., 20. 8.
September - 3. 9., 17. 9.
Október - 1. 10., 15. 10., 29. 10.
November - 12. 11.
Upozorňujeme občanov, že pri odvoze bio od-
padu sa bude klásť veľký dôraz na kontrolu čis-
toty suroviny. Pokiaľ sa v nádobe zistí iný odpad, 
mesto pristúpi k sankčnému postihu v zmysle Vše-
obecne záväzného nariadenia č. 5/2006 o nakla-
daní s komunálnym a drobným stavebným odpadom  
na území mesta Spišská Nová Ves. 
O  pripravovaných zmenách v separovanom zbere 
budeme občanov informovať v niektorom z ďalších 
čísel Informátora. 

oddelenie komunálneho 
servisu, msÚ
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SPRAVODAJSTVO

TIChÁ NOC 2009

SAMOSPRÁVA A SLOVENSKO 
BEZ BARIéR 2008 - 2009

V predposlednú decembrovú sobotu r. 2009 sa konal 
tradičný a v tom roku jubilejný už 20. vianočný koncert 
Tichá noc, ktorého hlavným protagonistom bol spiš-
skonovoveský miešaný spevácky zbor ChORUS  
IGLOVIA. Spišskonovovešťania si pripravili pre 
návštevníkov dvoch koncertov skutočne pôsobivý 
program, ktorý zahŕňal prevažne nové skladby, ktoré 
diváci v Spiš. N. Vsi v podaní tohto zboru ešte ne-
počuli.
Na úvod koncertu začala dirigovať II. dirigentka zboru 
Mgr. Marta Nováková, ktorá prednesenými skladbami 
navodila vianočnú náladu. V 1. časti programu to boli 
sakrálne skladby, ktorých vrcholom bola celá omša 
Missa brevis od Zdeňka Lukáša, teda všetkých jej  
5 častí. Pod taktovkou I. dirigenta Mgr. art. Igora 
Gregu si diváci vypočuli v neprerušenom slede  
12 minút spevu, ktorý CHORUS IGLOVIA zvládol 
na výbornú a dokázal, že patrí medzi vyspelé zbory 
schopné zaspievať aj náročný repertoár, ktorým 
Missa brevis bezpochyby je.
Potom prišiel na rad 1. hosť vianočných koncer-

tov - Chlapčenský spevácky zbor z Mukačeva 
(Ukrajina), u nás už po druhý raz (prvý raz v r. 2005) 
zaspieval pod vedením dirigentov – manželov Volon-
tyrovcov ukrajinské piesne a koledy, ako aj úpravy 
zahraničných piesní. Divákov nadchol chlapčenský 
„soprán“ a skutočne kultivovaný spevácky prejav. Za 
svoje vystúpenie zožali zaslúžený aplauz.
Po chlapcoch z Ukrajiny prišiel na rad 2. hosť ve-
čera, ktorým bol Komorný sláčikový orchester zo 
Základnej umeleckej školy v Spiš. N. Vsi. V tomto 
umeleckom telese hrajú spolu žiaci i učitelia. Pre di-
vákov si pripravili 3 skladby. Zaznela hudba k známym 
filmom, ktorá v podaní tohto telesa oživila celkovú 
atmosféru večera a dodala jej mladícky elán. Pod 
vedením umeleckej vedúcej orchestra p. Mariany Ka-
cvinskej sa „komorníci“ rozohrali k veľmi pôsobivému 
výkonu a odmenou im bol dlhotrvajúci potlesk.
V 2. časti koncertu nastúpili opäť domáci speváci 
z CHORUS IGLOVIA, aby pod vedením oboch diri-
gentov zaspievali koledy a úpravy vianočných piesní, 
mnohé z nich v premiére.
Celým večerom sprevádzali divákov Alžbeta Gbu-
ríková a Zuzana Murková, ktorá v preplnenej kon-
certnej sále zaželala všetkým zdravie, pokoj a lásku 
počas vianočných sviatkov a vyjadrila nádej na opä-
tovné stretnutie aj na ďalších vianočných koncertoch 
v budúcnosti.
Na záver zaznela už tradične pieseň, ktorej názov ne-
sie celý koncert - Tichá noc. Na pódiu ju spievalo spolu  
90 spevákov z oboch zborov, ktorých sprevádzali 
hudobníci z Komorného sláčikového orchestra, čo 
vytvorilo skutočne dôstojnú bodku za oboma vianoč-
nými koncertmi Tichá noc 2009. 

igor murko, 
foto: Daniel ilkovič

Dňa 7. 12. 2009 v Činohernej sále Slovenského ná-
rodného divadla sa uskutočnil slávnostný galavečer 
spojený s vyhlásením výsledkov VI. etapy súťaže „Sa-
mospráva a Slovensko bez bariér 2008 - 2009“.
Do jednotlivých etáp súťaže sa zapojilo 76 miest 
a obcí, 7 samosprávnych krajov, 8 elektronických mé-
dií, 1 web stránka, 1 vydavateľstvo a 1 finančný ústav. 
Predložené projekty členovia poroty hodnotili na  
základe ich prínosu v kvalite bezbariérového riešenia, 
spôsobe zdokumentovania projektu, miery pomoci 
k integrácii zdravotne postihnutých ľudí a splnenia 
kritérií bezbariérovosti pre všetky skupiny občanov 
so zdravotným postihnutím.
V rámci VI. etapy tejto súťaže bola hlavná cena ude-

lená obci Moravany nad Váhom za kontinuálnu 
realizáciu komplexného programu debarierizácie ži-
votného prostredia obce. 
Mesto Spišská Nová Ves obdržalo diplom za dote-
raz realizovaný program debarierizácie centrál-
nych mestských priestorov, debarierizáciu pešej 
zóny, sídlisk Tarča a Mier i ďalších peších, resp. 
spoločenských komunikácií a priestorov. Taktiež 
bola vyzdvihnutá aktivita mesta v oblasti informačno-
osvetovej činnosti pre deti a mládež, informačného 
servisu a podpory ťažko postihnutých občanov a člen-
ských organizácií Asociácie organizácií zdravotne po-
stihnutých občanov SR. 

-aj-

ChORUS IGLOVIA sa opäť predviedol vo vynikajúcej forme spolu so svojimi pozvanými hos-
ťami. Vianočné koncerty Tichá noc 2009 priniesli do Spišskej Novej Vsi vianočnú náladu 
a pokoj.
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Zimnej ulici rozvoniavali zdravé sladkosti. Pre-
biehal tu tzv. Čarovný kurz prípravy skutočne 
zdravých jedál. Ako cukor vplýva na naše telo 
a koľko minerálov telo potrebuje, aby ho strávilo; 
aké sú prírodné sladidlá a čím sa od seba líšia 
rôzne náhrady cukru; aké existujú technologic-
ké postupy zvýraznenia sladkej chute rôznych 
potravín - o týchto a mnohých ďalších otázkach 
mohli diskutovať účastníci kurzu počas prípravy 
rôznych druhov nepečených sladkostí bez cukru 
so špecialistom na zdravý životný štýl a zdravú  
gastronómiu Petrom Planietom. Kurz zorganizo-
vali predajňa Sun&Moon, spoločnosti Naturhaus, 
s. r. o., SNV a Planeta Food, Bratislava.

Na Vianoce sa pripravili aj školáci zo ZŠ sv. 
Cyrila a Metoda. Spolu so svojimi učiteľmi vytvo-
rili krásne vianočné darčeky, ktoré potom už po 
3. krát na sklonku roka predávali v rámci vianoč-
ného jarmoku na chodbách svojej školy. Výťažok 
z celej akcie venuje škola v roku 2010, ktorý je 
vyhlásený za Európsky rok boja proti chudobe, 
na pomoc spišskonovoveským rodinám v núdzi.

17. 12. sa po prvýkrát v SNV uskutočnila sto-
lová hra Cashflow, ktorá učí základy finančnej 
inteligencie, a to formou simulácie reálneho sve-
ta z pohľadu peňazí. Autorom hry, ktorú obľubujú 
staršie generácie, ale i mladí ľudia a deti, je ame-
rický spisovateľ a podnikateľ japonského pôvodu 
Robert Kiyosaki. Cashflow párty sa konala v Kan-
celárii ČSOB na Ul. Ing. Straku. Bližšie informá-
cie o hre nájdete na www.cashflowklub.cz.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym po-
stihnutím - Domov sociálnych služieb „Náš dom“ 
v SNV sa zapojilo do grantového programu Kon-
ta Orange „Darujte Vianoce“. Projekt s názvom 
„Poďme spolu stráviť Vianoce v divadle“ 
bol úspešný. 21. 12. sa všetci klienti vybrali na 
divadelné predstavenie do Štátneho divadla 
v Košiciach na činohru „Tom, Dick a Harry“. 
Cieľom projektu bolo okrem návštevy divadla 
stráviť s klientmi celý deň v Košiciach. Zoznámili 
sa s architektúrou mesta, vianočnou výzdobou, 
navštívili Dóm sv. Alžbety. Na spoločnom pose-
dení klientom a členom združenia boli odovzdané 
darčeky.

hnal a cestu uvoľnil. 

Hliadka MsP 7. 1. 2010 o 12.15 hod. preverila 
oznam, že na Poľnej ul. v Novoveskej Hute sa po-
tuluje agresívny pes, ktorý ohrozuje ľudí. Hliadka 
na mieste zistila, že pes patrí 37-roč. Jozefovi Š. 
z Novoveskej Huty. Nakoľko privolaný pracovník 
Stanice pre odchyt túlavých zvierat po zabezpečení 
psa zistil, že pes nesie známky poškodenia zdravia 
a zlého zaobchádzania, bol na miesto privolaný aj 
pracovník Veterinárnej a potravinovej správy v SNV. 
Ten po obhliadke zvieraťa a jeho život. podmienok 
konštatoval dôvodné podozrenie z naplnenia skut-
kovej podstaty trestného činu týrania zvierat.

16. 1. 2010 na základe anonymného telef. ozná-
menia hliadka MsP zistila priestupok proti majetku, 
ktorého sa krádežou dreva z areálu ZŠ Nad Me-
dzou dopustili 25-roč. Miroslav H. a 20-roč. Ondrej 
D. zo SNV. Odcudzené drevo bolo vrátené škole, 
priestupok v riešení MsP.

že od 1. 1. 2010 sa mení minimálny vymeria-
vací základ (ďalej VZ) pre samostatne zárobkovo 
činnú osobu (ďalej SZČO) a dobrovoľne poistenú 
osobu (ďalej DPO) na sumu 319,58 €.
Postup pri výpočte: 
Minimálny VZ pre SZČO a DPO je vo výške 44,2 % 

jednej dvanástiny všeobecného vymeriavacieho 
základu za kalendárny rok, ktorý dva roky pred-
chádza kalendárnemu roku, v ktorom sa platí po-
istné.
Všeobecný vymeriavací základ za rok 2008 je 
suma 8 676,36 €.
(8 676,36 : 12 x 44,2 % = 319,58 €)
Minimálny vymeriavací základ sa na zamestnanca 
nevzťahuje. Zamestnávateľ je povinný odmeňovať 
zamestnanca v súlade s ustanoveniami Zákona  
č. 663/2007 Z. z. o minimálnej mzde. 
Minimálna mzda od 1. 1. 2010 je suma 
307,70 €.

elektrárenská 10, 052 19 Spišská nová ves 1
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yNa Štedrý deň sme si v teple našich sviatočne 
vyzdobených príbytkov posadali v kruhu svo-
jich rodín k štedrej večeri a rozdali darčeky. Nie 
všetci spomedzi nás však majú také šťastie. Ani 
v roku 2009 preto nezabudli pracovníci územ-
ného spolku Slovenského Červeného kríža 
„Spiš“ na ľudí v núdzi a bez domovov. Už po  
10. krát pre nich v priestoroch Detskej poliklini-
ky na Štedrý deň pripravili vianočnú kapustnicu 
a darčeky vďaka finančnému príspevku Mesta 
Spišská Nová Ves.

Spestrenie vianočných sviatkov čakalo na obyva-
teľov nášho mesta 26. 12. na parkovisku pred 
OC Madaras. Konala sa tu pravá zabíjačka, 
aká býva na dedinách. Deti aj dospelí priamo 
pred nákupným centrom so záujmom sledovali, 
ako mäsiari vyše 100-kilové prasiatko zabili, oba-
rili, očistili, naporciovali a následne z neho pri-
pravili rôzne tradičné zabíjačkové dobroty, ktoré 
potom mohli diváci aj ochutnať.

Členovia Potápačského klubu Manta SNV 
sa so starým rokom lúčili, ako inak, pod vodou. 
Spoločne si pripíjali pod hladinou bazéna na 
našej krytej plavárni vychladeným šampanským, 
a to i bez toho, aby si pri tom nechtiac chlipli 
z chlórovanej vody. Svoju „mokrú“ vášeň násled-
ne 3. 1. v spolupráci s Potápačským centrom 
ZPS Ing. Olivera Krajňáka v SNV a so STEZ SNV 
priblížili aj záujemcom v rámci Dňa otvorených 
dverí.

Nový rok naopak vysoko v oblakoch vítali pa-
rašutisti zo skupiny Compact Skydive SNV, 
ktorí sa nenechali odradiť ani veľkou zimou a ab-
solvovali silvestrovské a novoročné skákanie z vr-
tuľníka McDonnell Douglas MD 530 FF. 

Silvestrovskou zábavou a tradičným novoročným 
prípitkom a ohňostrojom sme sa na námestí 
pred Redutou lúčili so starým rokom a vítali 
sme nový rok - rok 2010. Ale ten čas letí...

Už tradične plesovú sezónu v našom meste 
otvoril Ples Spišiakov v réžii Agentúry Štýl. 
Jeho 14. ročník 8. 1. v Redute otváral náš rodák, 
umelec Peter Susa. Svojou prítomnosťou ples 
skrášlila česká herečka a speváčka Kateřina Bro-
žová. Dobrou náladou a vtipnými glosami po celý 
večer plesajúcich hostí rozveseľoval moderátor 
Juraj Mokrý.

11. 1. sa po výnimočne dlhých zimných prázd-
ninách, ktoré trvali až 19 dní, do lavíc vrátili  
školáci.

Zvieracia rodinka v našej ZOO sa opäť roz-
rástla. K najväčšiemu hlodavcovi na svete - ka-
pybare močiarnej, ktorá tu nažívala počas minu-
loročnej sezóny sama, ZOO zabezpečila troch 
ďalších spoločníkov. Jedného samčeka a dve 
samičky. Radosť z prítomnosti nových kapybár 
vystupňovala aj ďalšia milá udalosť, jedna zo sa-
mičiek priviedla vzápätí na svet dve mláďatká. Ve-
denie a pracovníci ZOO sa prírastku veľmi poteši-
li. Návštevníci mláďatká môžu vidieť už 20. apríla, 
kedy sa im brány ZOO opäť otvoria dokorán.

SPRAVODAJSTVO

POŠTA NA SíDLISKU ZÁPAD 
ROZŠIRUJE SLUŽBy
Na základe výsledkov prieskumu názorov obča-
nov sídliska Západ vedenie mesta Spišská Nová 
Ves požiadalo Slovenskú poštu, a. s., o rozšíre-
nie poskytovaných služieb v prevádzke Pošty 7.  
Slovenská pošta, a. s., akceptovala túto požia-
davku a s účinnosťou od 1. februára 2010 si 
môžu občania sídliska Západ oznámené poš-
tové zásielky - listy a balíky vyzdvihnúť na  
Pošte 7, hutnícka 18, Spišská Nová Ves podľa 

času uvedenom na „oznámenke“ (oznámené 
balíky v deň ich oznámenia od 16.00 do 18.00 
hod. a počas nasledujúcich dní a oznámené listové 
zásielky v deň ich oznámenia od 16.00 do 18.00 
hod. a počas nasledujúcich dní). Veríme, že oby-
vatelia sídliska Západ privítajú ďalšie rozšírenie po-
skytovaných služieb.

ing. rnDr. lívia Brovková
vedúca organizačného oddelenia msÚ

O PROJEKTE
„KöZöS TURISZTIKAI TERMéKFEJLESZTéS éS PROMóCIó
- VyTVORENIE SPOLOČNýCh TURISTICKýCh PRODUKTOV 

A ICh PROPAGÁCIA“
(kód projektu: HUSK/0801/1.3.2/0012), akronym projektu: „Tours without borders”.

Mesto Spišská Nová Ves spoločne s vedúcim cezhraničným partnerom 
KULCS-TOUR Nonprofit Közhasznú Kft začalo realizáciu projektu v rámci 
Programu cezhraničnej spolupráce HU - SK 2007 - 2013. Cieľom projektu 
je vytvorenie turistických produktov a vzájomná podpora dvoch regiónov.

Projekt je rozdelený do nasledujúcich pracovných balíkov:

Strategické a manažérske nástroje: 
• Vypracovanie expertízy destinačného manažmentu v Spišskej Novej Vsi, založenie agentúry 
• Zavedenie nových funkcií destinačného manažmentu v Turisticko-informačnom centre Župy B-A-Z
• Spolupráca medzi turisticko-informačnými centrami pozdĺž hranice 
• Spolupráca medzi podnikateľmi
• Vypracovanie metodologickej príručky: Ako vytvárať turistické balíky?  
• Unifikované informačné stojany umiestnené v piatich turisticko-informačných centrách   

operatívne nástroje:
• Webové stránky (www.baztour.hu a stránka destinácie Spiš-Gemer) 
    s on-line rezervovacím systémom   
• Vypracovanie spoločných turistických balíkov služieb v rámci troch tematických ciest:
 - Gotická cesta 
 - Železná cesta  
 - Cesta po hradoch a zámkoch  
• Spoločné propagačné brožúry a mapy 
• Marketing a PR aktivity 
 - Spoločná participácia na výstavách cestovného ruchu v Bratislave a Budapešti  
 - Road Show v susedných krajinách 

publicita, diseminácia výsledkov: 
• Vypracovanie štyroch elektronických informačníkov 
• Štyri pracovné stretnutia k tvorbe turistických balíkov služieb 
• Záverečná konferencia v Miškolci  
• Publikácia odborných článkov  

Podnikatelia a inštitúcie cestovného ruchu môžu participovať na tvorbe turistických balíkov v rámci 
tematických ciest počas workshopov organizovaných začiatkom roka 2010. Partneri, ktorí sa zapoja, 
dostanú priestor prezentovať sa na novo vytvorených web stránkach.
V prípade záujmu, prosíme o kontaktovanie našich projektových manažérov: 
• u vedúceho partnera: Katalin NAGY - 0036-46 508 773 - nagykati@kult-tura.hu 
• u cezhraničného partnera: Michal BARTOŠ - 00421-905 228 493 - m_bartos@mestosnv.sk

obsah tohto článku nereprezentuje oficiálne stanovisko európskej únie.

www.husk-cbc.eu
www.hungary-slovakia-cbc.eu
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	 Milí	Spišskonovovešťania,	táto	rubrika	poskytuje	
priestor	pre	Vaše	listy,	resp.	otázky,	pripomienky,	podnety,	
a	samozrejme,	aj	odpovede	na	ne	od	kompetentných.	Pro-
síme	Vás,	aby	ste	sa	na	všetky	listy	podpisovali,	odpovede	
tak	budete	môcť	dostať	čo	najskôr.		 Ďakujeme!	
 
 „keďže som na materskej dovolenke, mám veľa času 
na čítanie rôznych článkov na internete alebo v no-
vinách. Spomenula som si, že pred rokom zakúpilo 
mesto spolu so spol. eurobus, a. s., 10 nových autobu-
sov. kladiem Vám teda otázku, či je v pláne pokračovať 
v obnove vozového parku a zároveň prikladám výňatok 
z jedného článku, ktorý by mohol byť pre mesto zaují-
mavý a bolo by možné pokračovať v obnove. Citát z inter-
netu: ‚mestu košice bol schválený nenávratný finančný 
príspevok na projekt Zníženie emisií modernizáciou mHD 
vo výške 9 109 754,25 €. Za tieto prostriedky sa plá-
nuje kúpiť 19 kĺbových autobusov, ktoré majú nahradiť 
staré dosluhujúce kĺbové autobusy. Ďalší úspešný žia-
dateľ bola spoločnosť SaD Trnava, a. s., ktorá získala 
nenávratný finančný príspevok z rovnakého op vo výške  
5 982 224,07 €.‘ Treba porozmýšľať, či by nebolo zaují-
mavé pre mesto taktiež získať takýto nenávratný príspe-
vok a opäť tak spohodlniť našu mVD.“

mgr. barbora rouseková, e-mail, 1. 12. 2009

Čo sa týka pokračovania obnovy autobusového parku 
v MHD Spiš. N. Ves, využívajúc pri tom nenávratné fi-
nančné prostriedky operačného programu Životné 
prostredie - Ochrana ovzdušia, sa naša spoločnosť touto 
záležitosťou zaoberala už v skoršom období v r. 2009. 
Projekt ochrany ovzdušia realizáciou výmeny starých 
autobusov na dieselový pohon za nové autobusy s po-
honom stlačeného zemného plynu (CNG) má niekoľko 
podmienok, ktoré musí záujemca, resp. oblasť, v ktorej 
pôsobí, spĺňať. Ako prvoradou podmienkou odsúhlase-
nia nenávratných prostriedkov nákupu autobusov je exis-
tencia CNG čerpacích staníc v regióne, čo Spišská Nová 
Ves na rozdiel od napr. Košíc, Zvolena nespĺňa. Ďalšou 
z ekonomických podmienok je, že v prípade prevádzko-
vania CNG čerpacích staníc by tieto mali byť využívané 
väčším počtom dopravných prostriedkov (30 - 35), čo 
v prípade MHD Spiš. N. Ves, ktorá prevádzkuje 20 au-
tobusov (z toho 10 nových na dieselový pohon), nie je 
splnené. Jedným z možných riešení je zapojiť do tohto 
systému aj prímestskú autobusovú dopravu, aby sa po-
žadovaný počet autobusov pri využívaní CNG čerpacích 
staníc napĺňal. Avšak, aj tak základnou podmienkou vyu-
žívania nenávratných prostriedkov z programu Životného 
prostredia - Ochrany ovzdušia je existencia CNG čerpacej 
stanice. Keďže v meste Spiš. N. Ves táto neexistuje, bude 
sa naša spoločnosť v spolupráci s Mestom Spiš. N. Ves 
snažiť prioritne o jej výstavbu a následne (resp. súčasne) 
obnovovať autobusový park s pohonom na CNG.

Ing. Ľubomír Gerši, gen. riaditeľ eurobus, a. s.

„Chceme sa opýtať, či do budúcna nás budete informo-
vať o plánovanej odstávke elektrického prúdu, lebo pri  
poslednej, t. j. od 13. - 15. 12. 2009, nás nikto neinfor-
moval. neboli sme na to pripravení, aj keď okolité firmy 
boli upovedomené. Stalo sa to už viackrát. Vzniknuté  
následky, ako napr. v zimnom období ochorenie, si mys-
líme, že by stáli za oznámenie aj súkromným osobám. Dú-
fame, že sa nejakí kompetentní začnú zaujímať aj o túto 
časť mesta.“ obyvatelia podskaly, e-mail, 14. 12. 2009

Informácie o odstávke elektrického prúdu dávame ihneď 
po doručení od Východoslovenskej distribučnej, a. s., na 
www-stránku mesta (www.spisskanovaves.eu), na teletext 
TV Reduty, do vývesnej skrinky príslušného mestského vý-
boru a na často navštevované dotknuté miesta konkrétnej 
odstávky. Pri spomínanej odstávke boli oznamy umiestnené 

na autobusových zastávkach na Podskale. 
PaedDr. Ján Olejník, 

vedúci odd. komunál. servisu, Msú

„kedy konečne začne polícia, či už mestská alebo 
štátna, konať a začne robiť opatrenia voči vyberačom 
peňazí akože ‚na detskú onkológiu‘??? Je nehoráznosť, 
ak pravidelne v meste takíto ľudia stoja napr. na Zimnej 
ulici a vyberajú peniaze, alebo teraz vo sviatočnom ob-
dobí aj pred supermarketmi. Dokedy toto mieni polícia 
tolerovať a tváriť sa, že sa nič nedeje? Tie úbohé deti 
z toho absolútne nič nemajú a mesto vlastne toleruje 
páchanie trestnej činnosti! načo potom bol vybudovaný 
drahý kamerový systém, keď sa nevyužívajú jeho mož-
nosti na 100 %? argumenty, že je málo ľudí, neobstoja, je 
veľa ľudí nezamestnaných aj v radoch vzdelaných a kvali-
fikovaných. Tak sa prestaňte vyhovárať a začnite konať!“
 marián, e-mail, 1. 1. 2010
 
Postup pri povoľovaní a konaní verejných zbierok upra-
vuje Zákon SNR č. 63/1973 Zb. o verejných zbierkach 
v znení neskorších predpisov. Vykonávajúcim predpisom 
k uvedenému zákonu je vyhláška MV SR č. 64/1973 Zb. 
Konanie verejnej zbierky, ktorú povoľuje orgán štátnej 
správy. V zmysle miestnej príslušnosti, ak ide o verejnú 
zbierku v meste Spiš. N. Ves, je to Obvodný úrad, OVVS 
v Spiš. N. Vsi. Verejnou zbierkou v zmysle citovaného zá-
kona je zbierka, ktorá sa usporiada na vopred určený ve-
rejnoprospešný účel. Mestská polícia počas výkonu služby 
kontroluje oprávnenosť výkonu verejnej zbierky hlavne 
v smere jej povolenia. Z doposiaľ vykonaných kontrol sme 
nezistili výkon verejnej zbierky bez vydaného povolenia. 
Ak máte podozrenie zo zneužitia osôb na výkon verejnej 
zbierky, a to hlavne v smere následných finančných operá-
cií, oznámte túto skutočnosť Policajnému zboru SR.

JUDr. Vladislav Chroust, náčelník MsP v SNV

“Do budúcna neplánujete pridať aj zberné nádoby na  
biologický odpad? patrí sem biologicky rozložiteľný od-
pad zo záhrad a parkov, potravinový alebo kuchynský 
odpad z domácností...“ niobe, e-mail, 4. 1. 2010

Jeden z projektov, ktoré má mesto schválené z európskych 
dotácií, je aj výstavba Regionálneho centra zhodnocovania 
biologicky rozložiteľných odpadov a gastroodpadu. Výstavba 
by mala začať v tomto roku v oblasti Kúdelníka. Súčasťou pro-
jektu je samozrejme aj zber spomínaného odpadu. 

PaedDr. Ján Olejník, 
vedúci odd. komunál. servisu, Msú 

„prosím vás, kedy začne mesto myslieť aj na občanov 
novoveskej Huty, ako pred voľbami?... mám pár otázok: 
prečo autobus linka č. 3, ktorá premáva o 18.30, nejde 
až do Huty? my, čo končíme v práci o 18.00, tak musíme 
čakať na zastávkach až do 19.20, kedy nám ide auto-
bus až do Huty. prečo sa Huta musí vždy podriaďovať 
ferčekovciam? na križovatke v nov. Hute neplánujete 
spraviť priechod pre chodcov? a čo chodníky popri hlav-
nej ceste smerom k „Táboru“? plánujete aj rekonštrukciu 
cesty na Sádrovcovej ulici? Je totiž v dezolátnom stave. 
neplánuje mesto spraviť z kina baník 3D kino?“

rastislav z novoveskej Huty, e-mail, 6. 1. 2010

Myslím, že na väčšinu Vašich otázok dáva odpoveď rozpo-
čet mesta na rok 2010. V pláne hlavných úloh Mestského 
výboru (MsV) č. 1 - Novoveská Huta bola rekonštrukcia Sád-
rovcovej ulice, ako aj rekonštrukcia chodníka k „Táboru“. 
Rozpočet mesta to v roku 2010 nepredpokladá. Priechod 
pre chodcov na križovatke nie je v súčasnosti možný z do-
pravného hľadiska. Autobusové spoje sme riešili podľa 
požiadaviek väčšiny cestujúcich občanov pri poslednej 
zmene cestovného poriadku. Kino Baník je súkromným ma-

jetkom! Navyše, všetky tieto otázky by ste nemuseli klásť 
individuálne, keby ste čítali zápisy zo zasadnutí MsV, ktoré 
sú zverejnené na informačnej tabuli MsV umiestnenej na 
autobusovej zástavke pri Poľovníkovi. Na tabuli je aj moje 
telefónne číslo ako predsedu MsV, ako aj zoznam členov 
MsV, ktorí Vás mohli podrobne informovať o problematike, 
na ktorú sa pýtate. 
 Ing. Stanislav Čurný, predseda MsV č. 1

Ak by sme mali reagovať na príspevok občana, musíme 
skonštatovať, že na miestnu časť Novoveská Huta myslíme 
neustále a už skoro dve desaťročia. Začali sme sa venovať 
Novoveskej Hute ako miestnej časti ešte v roku 1991. Zde-
dili sme dedinu: 
• bez kanalizácie a plynu, 
• s nevyhovujúcou elektrickou rozvodnou sieťou a verejným 

osvetlením,
• s vysokým tlakom vody vo vodovode, ktorý poškodzoval 

majetok občanov,
• s rozbitými a prašnými cestami,
• s padajúcimi mostami, 
• so zdevastovanou budovou pošty v hasičskej zbrojnici 

a pod.
Výsledkom nášho záujmu o Novoveskú Hutu za obdobie od 
r. 1991 doteraz je, že máme v tejto časti:
• zrekonštruovanú budovu pošty, 
• kanalizáciu a ČOV, 
• funkčný rozvod plynu, 
• zrekonštruované rozvody elektrickej energie a verejného 

osvetlenia, 
• káblové televízne rozvody,
• redukčné šachty na verejnom vodovodnom potrubí, 
• nové cestné mosty na Kvetnej a Horskej ul., 
• nové komunikácie na Horskej, Tichej, Záhradnej, Dú-

hovej, Kvetnej a časti Sádrovcovej ulice v hodnote 
25 mil. Sk, 

• opravený klub dôchodcov.
Náš neustály záujem o vytváranie podmienok pre býva-
nie znamená príliv záujemcov na trvalé bývanie na uliciach 
Poľná, Záhradná, Sádrovcová a pod.
Výška investícií mesta na jedného občana Novoveskej Huty 
za toto obdobie iste vysoko prevyšuje obdobné kritérium 
pre občana Spišskej Novej Vsi. Myslíme si však, že finančné 
prostriedky do infraštruktúry tejto časti mesta tvoria neopa-
kovateľné investície, ktoré si táto mestská časť zaslúžila. 
Nie sme spokojní ani so súčasným stavom, o čom svedčia 
i ďalšie rozvojové aktivity (Horski Park, Spišský raj a pod.). 
V tejto oblasti veľmi úspešne spolupracujeme s Mestským 
výborom v Novoveskej Hute. Ing. Jozef Gonda, 

vedúci odd. výstavby a dopravy, Msú

„V médiách som započul, že volanie na číslo 159 (mest-
ská polícia) je spoplatnené čiastkou 0,70 €. Chcem sa 
opýtať, čo je na tom pravdy a kde idú následne tieto pe-
niaze a či je normálne, aby bolo toto číslo spoplatnené. 
ako chceme potom udržať mesto v poriadku, ak nebude 
nikto volať?“ paťo, e-mail, 8. 1. 2010 
 
Rozhodnutím Telekomunikačného úradu SR bolo volanie na 
tiesňové číslo mestských polícií 159 od 1. januára 2010 vy-
ňaté z množiny takzvaných tiesňových volaní. Z uvedeného 
dôvodu preto za minútu hovoru na linku 159 občan zaplatí 
0,075 €. Osobne uvedené rozhodnutie v smere spoplatne-
nia linky 159 považujem za nesprávne. Žiaľ, mesto, obce, 
ako aj mestské polície pri uvedenej zmene neboli oslovené. 
Prostredníctvom linky 159 sa na nás obracajú občania, a to 
jednak v prípade mimoriadnych udalostí, v stave núdze, ale 
uvedenou formou sú nám poskytované aj informácie o pro-
tiprávnej činnosti. Cestou Združenia náčelníkov obecných 
a mestských polícií SR sme oslovili Združenie miest a obcí 
Slovenska, aby v danej veci došlo k náprave.

JUDr. Vladislav Chroust, náčelník MsP v SNV

LISTáREň
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SPRAVODAJSTVO

MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Radničné námestie č. 7, 052 70 Spišská Nová Ves

zastúpené primátorom PhDr. Jánom Volným, PhD. vyhlasuje v zmysle

§ 3 a § 4 Zákona č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a zákonov a v zmysle § 5 Zá-
kona NR SR č. 552/2003 Z. z. o vý-
kone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE
na funkciu 

RIADITEĽA/RIADITEĽKY 
ZŠ, Ul. Ing. O. Kožucha 11,  

Spišská Nová Ves

Prihlášku do výberového konania spo- 
lu s požadovanými dokladmi je potreb-
né zaslať v termíne do 3. februára 
2010 v obálke s označením „Výberové 
konanie - riad. ZŠ Ul. Ing. O. Kožucha 
- NEOTVÁRAŤ“.

§ 3 a § 4 Zákona č. 596/2003 Z. z. 
o štátnej správe v školstve a školskej 
samospráve a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v znení neskorších 
predpisov a zákonov a v zmysle § 5 Zá-
kona NR SR č. 552/2003 Z. z. o vý-
kone práce vo verejnom záujme v znení 
neskorších predpisov

VÝBEROVÉ KONANIE
na funkciu 

RIADITEĽA/RIADITEĽKY 
MŠ, I. Krasku, 

Spišská Nová Ves
 
Prihlášku do výberového konania spolu 
s požadovanými dokladmi je potrebné 
zaslať v termíne do 5. februára 2010 
v obálke s označením: „Výberové ko-
nanie - riad. MŠ I. Krasku - NEOTVÁ-
RAŤ“.

§ 3 a § 4 zákona č. 596/2003 a § 5 
Zákona NR SR Z. z. o výkone práce vo 
verejnom záujme
 

VÝBEROVÉ KONANIE
na funkciu 

RIADITEĽA/RIADITEĽKY
Centra voľného času, 

Levočská ul. 14, 
Spišská Nová Ves

 
Prihlášku do výberového konania spolu 
s požadovanými dokladmi je potrebné 
zaslať v termíne do 5. februára 2010 
v obálke s označením: „Výberové kona-
nie - riad. CVČ - NEOTVÁRAŤ“.

zákona č. 552/2003 Z. z. a organizač-
nej štruktúry mesta Spišská Nová Ves 

VÝBEROVÉ KONANIE
na funkciu 

SAMOSTATNÝ 
ODBORNÝ REfERENT 

útvaru hlavného kontrolóra 
mesta Spišská Nová Ves 

 
Žiadosť o účasť na výberovom konaní 
je potrebné doručiť spolu s požadova-
nými dokladmi do 10. marca 2010 do 
16.30 hod. a obálku označiť v ľavom 
hornom rohu „NEOTVÁRAŤ - VýBE-
ROVé KONANIE  KONTROLóR “.

Kontaktná osoba 
pre poskytovanie informácií: 

Ing. Hyacinta Zozuľáková, 
tel. č.: 053/417 66 32

Označené obálky je potrebné v požadovaných termínoch doručiť poštou alebo osobne (do podateľne Msú) na adresu: 
Msú, právny referát,  Štefánikovo nám. 1, Spišská Nová Ves.

Podrobnejšie informácie o kvalifikačných požiadavkách a požadovaných dokladoch nájdete na úradných tabuliach mesta 
a na web stránke www.spisskanovaves.eu v modrej sekcii SNV - Úradná tabuľa - Výberové konania. 

Od prelomu r. 2009 a 2010 nastúpilo k linkám závodu Embraco Slovakia 
174 nových pracovníkov, z toho 63 žien. Ide o výsledok dohody firmy s agen-
túrou dočasného zamestnania, pričom noví operátori výroby budú v závode na 
výrobu chladiarenských komponentov pracovať minimálne 3 mesiace. Dôvo-
dom zvyšovania kapacít bola aktuálna situácia na svetovom trhu, firma takto re-
aguje na zvýšený dopyt po jej produktoch. Pre najväčšieho zamestnávateľa na 
Spiši tak od januára pracuje približne 2 070 ľudí. Od februára sa v závode opä-
tovne počíta so štvorzmennou prevádzkou. Vo firme minimálne do konca marca 
zostanú aj zamestnanci prijatí pôvodne na 3 mesiace v septembri a októbri 2009.  
53 z nich (všetko bývalí zamestnanci, ktorí museli odísť na prelome r. 2008 a 2009  
v dôsledku hospodárskej krízy) prešlo do štandardného zamestnaneckého pomeru 
so zmluvou na dobu určitú. O prácu v Embracu bol veľký záujem, 4-dňového mara-
tónu pohovorov sa zúčastnilo 650 záujemcov. Pre r. 2010 spoločnosť predpokladá 
medziročný nárast produkcie z minuloročných 3 na 3,2 milióna kompresorov a kon-
denzačných jednotiek pre komerčné a domáce chladenie. a. oberhauser, c. H.

Prvá Spišskonovovešťanka, narodená v tomto roku, prišla na svet na pôrodnej sále 
v Nemocnici s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi 1. januára o 8.15 hod. ráno. Malá 
Šarlota horváthová sa narodila 16-ročnej prvorodičke Andree Žigovej. Dievčatko 
do života vstúpilo s mierami 46 centimetrov a 2 830 gramov. 
Tak, ako aj v uplynulé roky, primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD. venoval svoj de-
cembrový plat na dobročinné účely a v rámci tejto tradície bolo obdarované i prvé 
dieťatko narodené v tomto roku z nášho mesta. Primátor malú Šarlotu a jej rodičov 
navštívil 15. januára spolu s komunitnou sociálnou pracovníčkou Bc. Annou Orav-
covou v domácom prostredí v mestskej časti Vilčurňa. Mladým rodičom zablahoželal 
k bábätku a odovzdal im vecný dar, v ktorom bola výbavička pre novorodeniatko. 
Dievčatku poprial veľa zdravia a šťastia v živote a zároveň vyslovil nádej, že rodičia 
z nej vychovajú slušného človeka, ktorý bude užitočným občanom pre svoje rodné 
mesto.  luck

si mohli dať Spišskonovovešťania 17. 12. Pod týmto netradičným názvom sa ukrý-
valo predvianočné podujatie vychádzajúce zo zimných ľudových zvykov, ktoré spo-
ločne pripravili Mesto SNV, SŠ klub Niké pri CVČ Adam, MKC, Restaurant - Café 
Nostalgie a Bagetéria Sun Food. V centre mesta pri Radnici nebola v rámci stridžieho 
dňa núdza o strigy a strigôňov, ktorí okoloidúcich poriadne postrašili, ale i zabavili. 
Nechýbalo ani „svišťanie stridžej metly“ v povetrí, keďže každú hodinu sa k divákom 
z budovy Radnice spustila striga. Rande so strigami lemoval rad sprievodných akcií. 
K dispozícii boli stánky s vianočným tovarom a občerstvením, netradičné výstupy na 
kostolnú vežu, súťaž o najkrajší vianočný medovník, ale aj neľahké zabíjanie klincov 
do pňa ostrou hranou sekery. Blíz-
kosť Vianoc pripomínal stromček spl-
nených prianí s množstvom saloniek 
ukrývajúcich prekvapenia. Zaujímavé 
podujatie nieslo v sebe okrem dobrej 
ľudovej zábavy aj myšlienku pomoci. 
Do stánkov pred Radnicou mohli zá-
ujemcovia priniesť nepotrebné obno-
sené šatstvo a hračky, ktoré následne 
putovali k tým, ktorým sa ešte hodia.
 luck, foto: aj

DO EMBRACA NASTúPILO 
ďALŠíCh 174 ZAMESTNANCOV

PRVÁ SPIŠSKONOVOVEŠŤANKA 
ROKA 2010

RANDE SO STRIGAMI
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ZMENy V ZÁKONE Č. 49/2002 Z. z. 
O OChRANE PAMIATKOVéhO FONDU - II. ČASŤ
Neoddeliteľnou súčasťou každého rozhodovania 
o obnovách a úpravách sú výskumy - pamiatkový 
výskum je odborná činnosť zameraná na získavanie 
poznatkov o kultúrnych pamiatkach, pamiatkových 
územiach, archeologických nálezoch a o archeo-
logických náleziskách (§ 35). Výskum podľa zne-
nia toho istého paragrafu sa vykonáva na prípravu 
obnovy a reštaurovania kultúrnych pamiatok 
a úpravy nehnuteľností v pamiatkových úze-
miach, na záchranu archeologických nále-
zov, na vypracovanie zásad ochrany pamiatkových 
území a na vedecké a dokumentačné účely. Pred-
chádzajúce zvýraznené riadky sa týkajú vlastníka, 
keďže po vydaní rozhodnutia/záväzného stano-
viska podľa príslušných paragrafov je ten povinný 
podľa § 38 výskum financovať. K zmene v nove-
lizovanom zákone došlo pri § 37, ktorý upravuje 
podmienky vykonávania záchranného výskumu 
- o tom už nerozhoduje Pamiatkový úrad SR, ale 
jednotlivé krajské pamiatkové úrady. Pre vlastní-
kov, investorov a stavebníkov to znamená urýchle-
nie procesu rozhodovania vo veci bez podávania 
si projektovej dokumentácie medzi krajským úra-
dom a centrom v Bratislave. Samozrejme, nie na 

každej stavbe či úprave nehnuteľnosti je predpí-
saný výskum (archeologický, architektonicko-his-
torický...). Počas úprav stavieb alebo pri realizácii 
nových stavieb môže dôjsť k nálezu, ktorý má istú 
kultúrnu hodnotu alebo k archeologickému nálezu. 
V takom prípade je vlastník alebo stavebník povinný 
tento nález ohlásiť podľa § 127 Stavebného zá-
kona - do konania o náleze vstupuje aj príslušný 
stavebný úrad, ktorý o ňom rozhodne po dohode 
s príslušným orgánom štátnej správy na ochranu 
pamiatkového fondu a teda s KPÚ. 
Vlastník je podľa § 39 odseku 9 povinný odovzdať 
bezplatne príslušnému KPÚ jedno vyhotovenie  
výskumnej dokumentácie, ktorú vyhotoví realizátor 
výskumu. Vo vlastnom záujme by mal od tohto reali-
zátora vyžadovať všetky úkony a náležitosti, ktoré sú 
pre daný výskum predpísané a ktoré má obsahovať 
výskumná dokumentácia. Tie sú spravidla zhrnuté 
v rozhodnutí KPÚ v jednotlivých bodoch, ktoré by 
si mal stavebník či vlastník s realizátorom výskumu 
prejsť a „dostať“ ich do výskumnej dokumentácie, 
to znamená, že výskum bol realizovaný v zmysle 
rozhodnutia. V opačnom prípade môže KPÚ danú 
dokumentáciu vrátiť na prepracovanie, príp. s ňou 

nesúhlasiť, ak nebude spĺňať náležitosti dané vy-
hláškou č. 16/2003, ktorou sa vykonáva zákon 
o ochrane pamiatkového fondu a rozhodnutím, čo 
môže obmedziť vydávanie príslušných rozhod-
nutí a povolení na stavbu v ďalších konaniach. 
Zaujímavejší je § 40 odsek 11 - nálezné za ná-
lez, ktorý sa nájde mimo povolených výskumov 
a stavebnej činnosti a mimo nepovolenej čin-
nosti (§ 39 odsek 6) je 100 % hodnoty materiálu 
a nálezu. Táto hodnota sa určí znaleckým posud-
kom. Najpraktickejšie je nález ohlásiť príslušnému 
KPÚ, ktorý podnikne ďalšie administratívne kroky 
na jeho zhodnotenie. Nálezné je vlastne náhrada 
výdavkov spojených s ohlásením a ochranou nále-
zov - ohlásiť nález je nálezca povinný najneskôr na 
druhý pracovný deň, musí ho ponechať bezo zmeny 
a vykonať všetky opatrenia proti jeho poškodeniu, 
znehodnoteniu, zničeniu či odcudzeniu. 
Proti nedodržiavaniu ustanovení pamiatkového zá-
kona sú stanovené sankcie, o ktorých budeme in-
formovať v ďalších príspevkoch.

anton karabinoš
krajský pamiatkový úrad košice, 

pracovisko Spišská nová ves

Mestský úrad, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku týmto 
upozorňuje a vyzýva všetkých prevádzkovateľov (právnické a fyzické osoby 
oprávnené na podnikanie) malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (ide o zdroje 
znečisťovania ovzdušia s tepelným príkonom do 0,3 MW), aby v zmysle usta-
novení 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 
poplatkov za znečisťovanie ovzdušia - za každý prevádzkovaný malý 
zdroj znečisťovania ovzdušia za rok 2009 - v termíne najneskôr do  
15. 2. 2010.
K priznaniu je potrebné doložiť doklad o množstve odobraného paliva 
za rok 2009 od jeho dodávateľa.
Zároveň chceme upozorniť týchto prevádzkovateľov, že v zmysle zákona NR 
SR č. 401/1998 Z. z. v znení jeho neskorších zmien a doplnkov za nedodr-
žanie termínu predloženia požadovaného oznámenia, je Mesto Spiš. 
N. Ves povinné uložiť sankciu na základe už uvedeného zákona.

odd. územ. plánovania a staveb. poriadku, msÚ

POPLATKy ZA ZNEČISŤOVANIE 
OVZDUŠIA

(Viac info na www.smizany.sk 
a www.spisskanovaves.eu.)

KALOKAGATIA - Zimný štadión Spišská Nová Ves
utorok   9. 2. 11.00 Slovensko „a“ - Česko, hokej
utorok   9. 2. 13.45 Slovensko „B“ - švajčiarsko, hokej
Streda 10. 2. 12.00 Slovensko „a“ - švajčiarsko, hokej
Streda 10. 2. 14.45 Česko - Slovensko „B“, hokej
Streda 10. 2. 17.00 preteky shorttrack
štvrtok 11. 2.   8.00 Slovensko „a“ - Slovensko „B“, hokej
štvrtok 11. 2. 12.15 Česko - švajčiarsko, hokej
štvrtok 11. 2. 15.00 preteky shorttrack

Riaditeľstvo Gymnázia na Javorovej ulici č. 16 v Spišskej Novej Vsi 
oznamuje širokej verejnosti, 

že dňa 11. februára 2010 organizuje 

DEň OTVORENÝCH DVERÍ 
od 8.00 do 14.00 hod. 

pre obe formy štúdia (osemročnú i štvorročnú).

Srdečne vás pozývame na

Deň otvorených dverí v Cirkevnom 
gymnáziu Štefana Mišíka 

v Spišskej Novej Vsi, 
ktorý sa bude konať dňa 

10. februára 2010 
v čase od 9.00 do 13.00 hod.

Príďte a dozviete sa, ako to u nás chodí, 
priamo od študentov, ktorí vás budú sprevádzať.

Spoznáte príbeh, ktorý sa denne odohráva 
za našimi dverami... Tešíme sa na vás.
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Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Sp. Nová Ves
10. 2. 2010, streda

Turistická vychádzka na Tomášovský výhľad zo Spišských Tomášoviec
Odchod osobným vlakom smer Poprad o 8.51 hod.

24. 2. 2010, streda
Turistická vychádzka Košiarny briežok - Matka Božia

Zraz účastníkov na križovatke pod Tehelňou, Letecká ulica o 9.00 hod. 

KLuB DôCHODCOV KOMENSKÝ
pozýva všetkých pedagogických 
pracovníkov, dôchodcov na stretnutie, 
ktoré sa uskutoční 8. 2. 2010 
(pondelok) o 10.00 hod. 
v Klube dôchodcov na Levočskej ul.
Tešíme sa na vás. 

Mesto Spišská Nová Ves v snahe dbať o prí-
jemné využívanie voľného času občanov aj 
v dôchodkovom veku zriadilo kluby dôchod-
cov. V našom meste sú to Kluby dôchodcov 
na Levočskej a Fabiniho ulici a v Novoveskej 
Hute.
Každý klub má vlastný rozpočet, program čin-
nosti, samosprávu a podľa záujmu členov aj 
počet otvorených dní v týždni a počet otvára-
cích hodín.
Klub dôchodcov Lipa na Fabiniho ulici č. 7 
(od žel. stanice k podjazdu - panelák - vchod 
z dvora) pozýva všetkých záujemcov do ra-
dov členov nášho klubu.

Členský príspevok na rok je 2 €.
Samospráva tohto klubu ponúka na tento rok 
rámcový program:
Fašiangové posedenie, stretnutie pri príleži-
tosti MDŽ, zdravotné prednášky, literárne po-
poludnie, vychádzky do prírody, poznávanie 
liečivých bylín a ich zber, oslava Dňa matiek, 
rekondičný deň v prírode s gulášom a športo-
vými hrami, oslava jubilantov v I. i II. polroku, 
oslava 25. výročia založenia klubu v Redute, 
výlet za kultúrou, za termálnou vodou, návštevy 
divadla, koncertov, oslava Mesiaca úcty k star-
ším v októbri, zájazd do Noweho Targu, pose-
denie pod jedličkou. Ponúkame i účasť v spe-

váckej skupine Lipa, cvičenie na telocvičnom 
náradí a iné aktivity.
Účasť na akciách je dobrovoľná.
Čakáme, že si budete chcieť vyplniť jednotvár-
ne plynúce dni zaujímavými aktivitami a prídete 
sa prihlásiť do Klubu dôchodcov Lipa na Fa-
biniho ul. č. 7 v pondelok, stredu, piatok od 
14.00 do 17.00 hod.
Prihláste sa čo najskôr, aby ste už na výročnej 
členskej schôdzi koncom februára mohli voliť 
novú samosprávu, ale aj byť volený.
Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Samospráva 
klubu dôchodcov lipa

PRíďTE MEDZI NÁS, NEBUDETE STARNúŤ

Slovenská národná strana otvára  
pre širokú verejnosť od 1. februára 2010 

Konzultačné centrum v priestoroch 
kancelárie Okresnej rady SNS 

v Administratívnej budove, 
Štefánikovo nám. č. 5 

v Spišskej Novej Vsi, na prízemí. 

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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Prešovský samosprávny kraj                                    
Generálna rada horné Pyreneje  

Ľubovnianske múzeum v Starej Ľubovni                 
Múzeum v opátstve Escaladieu

Košický samosprávny kraj 
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
Mesto Spišská Nová Ves

vás srdečne pozývajú na výstavu

DIALóGy
od opátstva Escaladieu v Bigorre 

vo Francúzsku po Červený Kláštor na Spiši
Pascal Le Doare a Adam Bujak

16. 2. - 27. 4. 2010 
Vernisáž výstavy:

16. 2. 2010
o 15.00 hod. v Múzeu Spiša  

a o 16.00 hod. v Galérii umelcov Spiša
Výstava je inštalovaná v Múzeu Spiša, Letná 50 
v Spišskej Novej Vsi a v Galérii umelcov Spiša, 

Zimná 46 v Spišskej Novej Vsi. 
w

w
w
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skPrOGrAm mATerSKéhO ceNTrA DIeTKA 
na mesiac február 2010 „láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“

12. 2., piatok o 16.30 hod.

„DIeTKOVSKý KArNeVAL“

milí rodičia, ujovia a tety, mC Dietka Vás i tento rok po-
zýva na 6-ty „Dietkovský karneval“, ktorý sa uskutoční 
v dennej herni Domu Charitas sv. Jozefa na sídlisku mier. 
čaká Vás príjemná hudba, občerstvenie, dobrá nálada, 
maľovanie na tvár a darček pre každé dieťatko. 
vašu účasť, prosíme, nahláste do 10. 2. 
na t. č.: 0905 938 774.
Za poplatok si môžete v Herni mC Dietka zapožičať 
i masky, a to počas otváracích hodín: utorok až štvrtok 
popoludní (poplatok: 2,50 €/maska). 
kde: v dennej herni DCHSJ na sídlisku mier. 
vstupné: 2 €/rodina s dieťatkom, 3 €/viacdetná rodina

17. 2., streda o 17.00 hod.

PrVé INfOrmATíVNe STreTNuTIe 
KLubu „cVIčí ceLá rODINKA“

Stretnutie zamerané na rytmické cvičenia 
pre deti (od 2 r. do 6 r.) a ich rodičov.
lektorka: andrea Hokšová

23. 2., utorok o 16.30 hod.

PreDNášKA „rAfINOVANý cuKOr  
V NAšej STrAVe“

kde: Herňa mC Dietka
prednášajúci: p. Vlčáková (rúVZ v SnV)

26. 2., piatok o 16.30 hod.

TVOrIVá DIeLňA  
„učíme SA hrAVO“

Chcete sa naučiť niečo nové, pripraviť darček 
či prekvapenie pre svojich blízkych? 
materské centrum Dietka pre vás 
pripravilo tvorivý piatkový večer. 
pozývame rodičov spolu s deťmi. 
vašu účasť, prosíme, nahlásiť 
do 24. 2. na t. č.: 0905 938 774.
téma: „urobme si fotorámček“ 
(výzdoba a maľba sadrových 
odliatkov rámčekov)
kde: Herňa mC Dietka
poplatok: 2,50 €/dieťa 

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! 
poistenci všzp majú zľavu 
na jednorazovom vstupe do herne.

ANGLIcKý KLub bATOLIAT V mc DIeTKA  
pre deti od 2 r.
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

február 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

 KLub  ZDrAVIA
v Spišskej Novej Vsi

Pripravili sme pre vás vzdelávací program 
zameraný na prevenciu civilizačných 

ochorení a zdravý životný štýl

PROGRAM
• prednáška, diskusia 

• príprava zdravých jedál
• ochutnávky a recepty 

16. 2. 2010
Homeopatia – naozaj lieči?

MUDr.  Peter Pollák
KDE: Školská 22, Spišská Nová Ves 

KEDy: vždy v utorok o 17.00 hod.
KONTAKT: 0903 518 328

Vstup voľný!

2. - 28. 2. 2010, Vstupná brána SOS 
Peter Purtz 
- Podmorské ImPresIe 
Výstava fotografií významného fotografa.
Vernisáž: 2. 2. 2010 o 16.00 hod.

3. 2. 2010 o 16.00 hod. (streda)
Zasadačka SOS 
WorksHoP 
- Šaffova ostroHa 
Interaktívny vzdelávací program  
k regionálnej súťaži v ľudovom tanci.

10. 2. 2010 (streda)
rodINNé vIdeo 2010 
Celoštátna súťaž neprofesionálnych 
filmov. Rodinné snímky, Filmy o rodine, 
Medailón - k jubileu,  Slide show  
- z rodinného albumu. Súťaž je určená 
začínajúcim neprofesionálnym  
filmárom, ktorí zaznamenávajú  
najmä rodinné udalosti.
  Uzávierka prihlášok  
  do súťaže v SOS - 10. 2. 2010. 
Informácie: 053/442 40 92

10. 2. 2010 o 16.00 hod. (streda)
 Zasadačka SOS

WorksHoP - CINeama 
Interaktívny vzdelávací program 
k regionálnej súťaži amatérskeho filmu.

11. 2. 2010 od 11.00 do 13.00 hod. (štvrtok)
Galéria umelcov Spiša
klub Peer aktIvIstov
Rovesnícky program stredoškolákov.

17. 2. 2010 o 16.00 hod. (streda)
Zasadačka SOS
WorksHoP 
- vaNsovej lomNIčka 
Interaktívny vzdelávací program 
k umeleckému prednesu žien.

24. 2. 2010 o 16.00 hod. (streda)
Zasadačka SOS
WorksHoP 
- detské javIsko 2010 
Interaktívny vzdelávací program 
k Regionálnej prehliadke detských divadiel  
a divadiel hrajúcich pre deti 2010.

26. 2. 2010 o 15.00 hod. (piatok)
Galéria umelcov Spiša 
CINeama
Regionálna súťaž amatérskeho filmu. 
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KuLTúRA, POZVáNKY

GALÉRIA 
uMELCOV 

SPIŠA 
Zimná 46, SpišSká noVá VeS

pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 
výstav v mesiaci február 2010

STáLe eXPOZícIe:
• jOZef hANuLA kresba/maľba 
• umeLcI SPIšA 
• ZáhrADA umeNIA 

VýSTAVy: 
DArINA GLADIšOVá - KONTemPLácIe 
Súbor štyroch desiatok obrazov rôznych 
formátov, od malých až po veľkorozmerné, 
pripraví pozornému a vnímavému divákovi 
hlboké vizuálne i duchovné dojmy. V rámci  
roka kresťanskej kultúry na Slovensku.
Vernisáž výstavy 4. 2. 2010 o 16.00 hod.                         

do 21. 3. 2010

ANNAmárIA mIKuLíKOVá  
reTrO_ DeSIGN 
Výstava predstavuje ukážky úžitkového 
dizajnu a šperkov mladej autorky, ktorej 
záujem o priemyselný a úžitkový dizajn,  
ako aj o umelecký produkt vôbec, formovalo 
predovšetkým umelecky zamerané štúdium. 
Vernisáž výstavy 11. 2. 2010 o 16.00 hod.                      

do 31. 3. 2010

ANDOr bOrÚTh  
TATrANSKý POrTréTISTA 
Výstava olejomalieb a kresieb zo zbierok 
Tatranskej galérie, Galérie umelcov Spiša, 
Tanap-u a podtatranského múzea.    

12. 2. 2010 - 31. 3. 2010                       

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

w
.g

us
.s

k

www.muzeumspisa.com

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 
ožilo jedinečnou výstavou o Zemi!

PLANÉTA, NA KTOREJ ŽIJEME
14. 1. - 30. 9. 2010 v Múzeu Spiša

Komplexná názorná prezentácia dejov  
v atmosfére, hydrosfére, litosfére a biosfére  

vo vzájomných súvislostiach. Na ploche 600 m2 
návštevníkov prekvapia jedinečné modely a ma-
kety doplnené počítačovými animáciami, ako aj 

trojrozmerné predmety, minerály, horniny  
a unikátne skameneliny. Činná sopka, 1 m veľký 

jurský amonit i využitie nerastov pri výrobe 
automobilu, bádateľské stanovištia 

s mikroskopmi, to je len malá časť toho, 
čo môže návštevník vidieť.

Múzeum Spiša k výstave „Planéta, na ktorej žijeme“ 
pripraví pre verejnosť každý mesiac sprievodnú 

akciu. V mesiaci február to bude:
10. 2. 2010 o 14.30 hod. 

v priestoroch Múzea Spiša na Letnej 50

PREZENTáCIA PuBLIKáCIE
autorov Adriana Klingová, Peter Kling, 

Martin Gaňo, Vladimír Klaučo
TECHNICKÉ PAMIATKY SPOJENÉ 

S BANSKOu A HuTNÍCKOu 
ČINNOSťOu NA SPIŠI

(I. časť venovaná pamiatkam v historickom chotári 
Spišskej Novej Vsi, grantový projekt MK SR 2008).
Spoluorganizátorom akcie je Banícky spolok Spiš.

Srdečne vás všetkých pozývame.

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, kaplnky 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?

fEBRuáR 2010

MO Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi, Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
pozývajú na

STRETNuTIE S POÉZIOu AuTORKY 
PaedDr. NATáLIE RuSNáKOVEJ.

Ukážky z jej tvorby vám spríjemnia chvíle
dňa 23. 2. 2010 (utorok) o 15.00 hod. v Galérii umelcov Spiša.

Autorka i organizátori sa tešia na stretnutie s milovníkmi poézie.
 

MO Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi, Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi,
Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, Divadelný súbor hviezdoslav,

Správa školských zariadení Spišská Nová Ves
vyhlasujú pre deti materských škôl mesta realizáciu projektu

„BuDKáČIK A DuBKáČIK JOZEfA CÍGERA HRONSKÉHO 
V MATERSKÝCH ŠKOLáCH“

pri príležitosti Roka J. C. Hronského, 50. výročia úmrtia autora 
a 90. výročia založenia MO Matice slovenskej.

Na záver projektu sa uskutoční prezentácia dňa 1. 6. 2010 o 10.00 hod. v Galérii umelcov Spiša.
„Napĺňame rok J. C. Hronského.“

 
MO Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi, Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi,

Školský úrad Spišská Nová Ves
vyhlasujú pre základné školy

4. ročník súťaže „NAŠE MESTO“.
V Roku kresťanskej kultúry sa v triednych kolách  

a v školskom kole venujte kresťanstvu a spolkom na Spiši.
Vhodným podkladom k témam sú Míľniky histórie mesta Spišská Nová Ves.

KalendáriuM	oSobnoStí	MeSta
fEBRuáR

18. 2. 1865
narodil sa v Spišskej Novej Vsi viliam aladár 
Scherffel - 145. výročie - mikrobiológ a algológ.
Absolvent spišskonovoveského evanjelického hlavného 
gymnázia, študent Lekárskej fakulty budapeštianskej 
univerzity, prestúpil na prírodné vedy. Počas svojho ži-
vota sa venoval výskumu flóry Spiša a Vysokých Tatier. 
Bol členom viacerých vedeckých spoločností a riadi-
teľom Sporiteľne XVI spišských miest. Venovali sme 
mu pozornosť v Informátore č. 6/2009 pri príležitosti  
70. výročia úmrtia. Zomrel 1. 6. 1939 v Tihani, Maďar-
sko. pripravila: phDr. ružena kormošová
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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. februára na adresu 
redakcie s heslom „krížovka“. Meno výhercu uverejníme vo marcovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: ...to je naším želaním. Do redakcie bolo doručených 
32 vyplnených krížoviek. Z 26-tich správnych odpovedí sa výherkyňou stáva Marta BUĽKOVÁ zo Sp. Novej Vsi, 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

5. PLES CENTRA 
VOĽNÉHO ČASu ADAM
poriada CVČ Adam v spolupráci 
s MKC Spišská Nová Ves
POČAS JARNýCh PRÁZDNIN
- jedinečná možnosť zabaviť sa cez polročné 
prázdniny spolu so svojimi deťmi
15. február (pondelok) od 17.00 hod.
KONCERTNÁ SIEŇ REDUTy
- pestré pohostenie, zaujímavý 
kultúrny program, tombola
Vstupné: 
členovia krúžkov a klubov CVČ  - 10 €,
nečlenovia - 11 €, dospelí - 12 €, 

tombola v cene vstupenky
Predaj lístkov: CVČ, Levočská 14

CAPOEIRA 
- MINIWORKSHOP
13. a 14. február od 10.00 hod.
v priestoroch telocvične 
CVČ Adam, Levočská 14
pod vedením monitor Shaman, 
trenel Canhota
Vstupné: členovia oxumare 5 €, 
ostatní 15 €
Info: Radoslav Kečka (Canhota) 
- 0908 970 191, e-mail: rkecka@centrum.sk

TuNING 2010
kreslené automobily 
a motocykle
Svoje práce formátu 
A4, kreslené ceruzkou, pastelom, perom 
alebo tušom doručte najneskôr 
do 22. februára do CVČ Adam, Levočská 14
v euroobale, vizitka (meno, vek, 
adresa, kontakt).
Vyhodnotenie súťaže: 
17. marec 2010 v CVČ Adam

PRáZDNINOVÝ VÝLET 
DO TATIER
17. február  (streda)

pre členov záujmových útvarov CVČ Adam
Trasa: Štrba - Štrbské pleso
Zraz: 8.30 hod. na Železničnej 
stanici Spišská Nová Ves
Na akciu sa prihláste do 10. februára 
v CVČ (aj telefonicky). Poplatok: 4 €
Info: p. Vaňová, Kožušková, Žifčáková

SPIŠSKONOVOVESKá 
GuMA
Halové hádzadlá - okresné kolo
27. február v priestoroch telocvične 
ZŠ Nad Medzou
Prezentácia: od 9.00 hod.
Info: p. Žifčáková

pár strednica predložka kráčajú voltampér osolená

1. tajnička

ešte

nazhŕňaš

tu máš!

Aurum neponor

3. tajnička

vzbúrenec

nápor

diera

dvojhláska
hádanka strach ruská rieka

papagáj snívaj vidina
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astát

banka dát
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Verdiho 
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lom svet. 
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áut
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indický 
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franc. pilot 
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dymom

obyvateľ 
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kobra 
indická
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rohami

mužské 
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osteň, po 
česky

Asoc. špor. 
klub.

roh, po 
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indický 
učenec

zväzok, 
spojivo

liehovina 
z ryže

až tam   
(zried.)

druh 
kaktusu
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majúce 
veľké oči
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Kultúrno-historické pamiatky nášho mesta - Reduta - II. časť
Polkruhovité schodište so siedmimi schodmi nás privedie k siedmim dverám, z ktorých tri sú väčšie, hlavné, a vovedú nás do (1. tajnička). Odtiaľ vedú 
vchody na prízemie i k schodištiam, ktorými sa dostaneme na balkóny. Divadlo má dva rady balkónov. Spodný rad je navzájom oddelený stĺpmi s iónskymi 
hlavicami a zdobený klasickými motívmi, horný rad girlandami a medailónmi s motívom heraldickej ľalie. Dominantnými farbami divadla sú biela, krémová 
a zlatá. Nad portálom divadelnej opony, ktorý má tvar rámu s klasicistickým vencom akantových listov, je plastická kartuša (2. tajnička). Pozornosť si 
zasluhuje ojedinelá nástenná maľba od (3. tajnička), ktorá predstavuje Vysoké Tatry a podtatranskú krajinu. Aj divadelná sála je osvetlená mohutným 
krištáľovým lustrom, visiacim z klenby opticky členenej štvorcami a obdĺžnikmi s ornamentmi. Divadlo malo pôvodne 92 sedadiel na prízemí, 150 miest 
na balkónoch, 60 miest na galérii a 40 miest na státie. V súčasnosti má divadlo kapacitu 300 miest. Divadlo umožnilo nielen občasné predstavenia, ale 
aj vznik Divadelného súboru Hviezdoslav v r. 1932. V r. 1957 tu vznikla stála scéna, spočiatku vo forme vysunutého súboru Dedinského divadla, neskôr 
ako Krajové divadlo, potom ako pobočka Prešovského divadla a teraz má táto stála scéna názov Spišské divadlo.
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MKC KINO MIER

KINO BANÍK

1. 2. 2010 o 17.00 hod., vst.: 1,8 €
ALVIN A CHIPMuNKOVIA 2

V pokračovaní filmu alvin a Chipmunko-
via musia popové hviezdy alvin, Simon 
a Theodor odložiť vďaka Davovi Sevillovi 
hviezdnu kariéru a vrátiť sa späť do školy. 
uSa, 2009, animovaná rodinná komédia, 
90 min., mp, česko-slovenský dabing,  
Tatrafilm.

1. 2. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2 €
TWILIGHT SAGA: NOV 

po tom, čo sa bella zotaví z útoku upíra, 
ktorý ju takmer pripravil o život, chystá sa 
spolu s edwardom a jeho rodinou oslá-
viť svoje osemnáste narodeniny. nešťast-
nou náhodou sa však počas oslavy zraní 
a pohľad na čerstvú krv je pre rodinu Cul-
lenových až príliš lákavý. uSa, 2009, ro-
mantický horor, 130 min., mp-12, čT, Spi 
international.

2. - 4. 2. 2010 o 17.00 hod., vst.: 2 €
LOVE AND DANCE

„love and Dance“ je film, v ktorom sa me-
dzi rytmom a tancom rodí láska, v ktorom 
prvé krôčiky hrdinov po parkete strhnú la-
vínu nečakaných udalostí. poľsko, 2009, 
tanečný, 123 min., mp-12, ST, Tatrafilm.

2. - 4. 2. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2 €
T.M.A.

Chce tu začať nový život, maľovať a nájsť 
pokoj, no túto idylu narúšajú čudné uda-
losti. česká republika/Slovensko, 2009, 
mysteriózny thriller, 90 min., mp-15, Spi 
international.

5. - 7. 2. 2010 o 17.00 hod., vst.: 2,2 €, 

8. 2. 2010 o 19.00, vst.: 1,8 €
SIN NOMBRE

Život na mexicko-americkej hranici do-
káže byť krutý a píše príbehy, ktoré by 
nikto z nás nechcel prežiť. mexiko/uSa, 
2009, dráma, 96 min., mp-12, čT, Tatra-
film.

5. - 7. 2. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2 €
MôJ ŽIVOT V RuINáCH

americká profesorka histórie Georgia sa 
rozhodne vydať do Grécka, zeme svojich 
predkov, aby tam našla pravé kúzlo života. 
uSa/španielsko, 2009, komédia, 95 min., 
mp-12, čT,  Tatrafilm.

9. - 11. 2. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2,2 €
BABYLON A.D.

mafia, ktorá má pod kontrolou celú vý-
chodnú európu, vydáva vysoko riskantný 
rozkaz: eskortovať nebezpečnú ženu  
auroru z ruska priamo do new Yorku. uSa/
francúzsko/Veľká británia, 2008, akčné 
sci-fi, 90 min., mp-15, čT, intersonic.

12. - 14. 2. 2010 o 17.00 hod., vst.: 2,3 €, 
15. 2. 2010 o 19.00, vst.: 2 €

fAME: CESTA ZA SLáVOu
na prestížnu strednú umeleckú školu 
v new Yorku nastúpi skupina talentova-
ných umelcov. majú ukázať, kto z nich má 
skutočne talent a výdrž stať sa najlepším. 
uSa, 2009, tanečno-hudobný, 107 min., 
mp-12, čT, Spi international.

12. - 14. 2. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2 €
CTIHODNÝ OBČAN

Ctihodný občan je dramatický thriller 
o mužovi, ktorý sa bez zľutovania roz-

hodne pomstiť tomu, kto nechal z väzenia 
prepustiť vrahov jeho rodiny. uSa, 2009,  
108 min., mp-15, čT, palace pictures.

16. - 18. 2. 2010 o 19.00 hod., 
vst.: 1,8 €

SHERLOCK HOLMES
nové dynamické stvárnenie najznámej-
ších postáv arthura Conana Doyla vo 
filme „Sherlock Holmes“ postaví Hol-
mesa a jeho verného partnera Watsona 
pred novú výzvu. Veľká británia/austrália/
uSa, 2009, dobrodružné krimi, 128 min., 
mp-12, ST, Continental.

19. - 21. 2. 2010 o 17.00 hod., vst.: 2 €
NEJAKO SA TO KOMPLIKuJE

predstavte si, že sa rozvediete, po desia-
tich rokoch si uvedomíte, že ste definitívne 
odstrihli bývalého partnera, no potom ho 
z ničoho nič stretnete... uSa, 2009, komé-
dia, 118 min., mp-12, ST, Tatrafilm.

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

Vo filme ľudia svoje životy žijú vzdialene, 
z pohodlia vlastných domovov, prostred-
níctvom robotických náhradníkov, ktorí sú 
ich fyzicky príťažlivými a mechanicky per-
fektnými zástupcami. uSa, 2009, sci-fi  
thriller, 88 min., mp-12, ST, Saturn.

22. - 23. 2. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2 €
ZOMBIELAND

akčná hororová komédia zobrazuje 
dvoch mužov, ktorí našli spôsob, ako pre-
žiť vo svete ovládanom zombíkmi. uSa, 
2009, hororová komédia, 87 min., mp-12, 
ST, iTafilm.

24. - 25. 2. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2 €
uLOVIť MILIARDáRA

miliardára túži uloviť každý. policajti, no-
vinári, politici, umelci aj ženy. na úspeš-
ného podnikateľa patrika Grossmanna je 
našitá vykonštruovaná reportáž. česká 
republika, 2009, komédia, 90 min., mp, 
magicbox.

26. - 28. 2. 2010 o 17.00 hod., vst.: 2 €
PLANÉTA 51

Zelení obyvatelia planéty 51 žijú spokoj-
ným životom, ich idylku ruší len strach 
z vesmírnej invázie. Ten sa jedného dňa 
naplní. španielsko/Veľká británia/uSa, 
2009, animovaný, 91 min., mp, slovenský 
dabing, intersonic.

26. 2. - 1. 3. 2010 o 19.00 hod., 
vst.: 2,2 €, 
1. 3. 2010 vst.: 2 €

MILuJEM ťA VIAC
Honzo je normálny devätnásťročný chla-
pec, po uši zamilovaný do svojej priateľky 
Terezky, s ktorou plánujú romantické 
prázdniny. existenčné problémy jeho ro-
diny ho však prinútia odísť na leto brigá-
dovať do luxusného hotela v karlových 
Varoch. česká republika, 2009, roman-
tická komédia, 95 min., mp-12, Spi inter-
national.

pripravujeme na marec:
štvrtý druh – mysteriózny sci-fi triler, 
avatar – akčné sci-fi, Hlad – historická 
dráma, SaW vi – horor, Starí psi – ro-
dinná komédia

Bližšie informácie na www.dksnv.sk

milí priaznivci filmového klubu, ponú-
kame vám možnosť zakúpiť si už nový 
členský preukaz, ktorý vám platí celý 
rok 2010 na celom Slovensku, stojí 
3 € a na každý klubový film máte zľavu. 
vstup pre neklubistov je neobmedzený, 
ale za drahšie vstupné. tešíme sa na 
stretnutie s vami každý piatok pri dob-
rom filme v kine mier.

ROZPRáVKA - ČESKÝ DABING
1. 2. o 17.00, vst.: 2 €

ASTRO BOY
Je to vták? Je to lietadlo? nie, je to mecha-
nický chlapec. bol stvorený pre napínavé 
dobrodružstvá. Jeho otec super vedec 
mu dal veľkú silu a schopnosť lietať. uSa, 
101 min., nevhodné pre vekovú skupinu 
do 12 rokov - kvôli českému dabingu!

1. 2. o 19.00, vst.: 1,8 €
SHERLOCK HOLMES

nové dynamické stvárnenie najznámej-
ších postáv arthura Conana Doyla po-
staví Holmesa a jeho verného partnera 
Watsona pred novú výzvu. proti sebe má 
nepriateľa, ktorý spriada hrozivé intrigy 
a pripravuje šialený plán na zničenie ce-
lej krajiny. Vb/austrália/uSa, slovenské 
titulky, 130 min., nevhodné pre vekovú 
skupinu do 15 rokov.

fILMOVÝ KLuB 
5. 2. o 19.00, 
vst.: člen.: 1,5 €, nečlen.: 2,15 €

COCO CHANEL
Skutočný príbeh Gabrielle Coco Chanel, 
vyrastajúcej od siedmich rokov v sirotinci 
uprostred paríža. franc., r. 2009, roman-
tický, 105 min., české titulky, nevhodné 
pre vekovú skupinu do 15 rokov.

4. - 8. 2. o 17.00, 5. 2. o 16.30, 
vst.: 2,2 €, dňa 8. 2. zľava vst.: 2 €

AVATAR
Vitajte v novom svete za hranicou vašej 

fantázie. najväčšia filmová udalosť roka! 
akčný sci-fi, uSa, slovenský dabing,  
166 min., nevhodné pre vekovú skupinu 
do 12 rokov.

fILMOVÝ KLuB 
12. 2. o 19.00, 
vst.: člen.: 1,5 €, nečlen.: 2,15 €

DYCH
Symbolický film o krízach partnerských 
vzťahov a zväzkoch, ktoré partnerom ne-
umožňujú voľne dýchať. Južná kórea, 
dráma, české titulky, 84 min., nevhodné 
pre vekovú skupinu do 15 rokov.

JARNÉ PRáZDNINY V KINE MIER

ROZPRáVKA - SLOVENSKÝ DABING
13. - 15. 2. o 17.00, vst.: 2 €
16. 2. DopoluDŇajšie prázdninové 
preDStavenie o 10.00 - vst.: 1,5 €!!!

PLANÉTA 51
niečo neznáme sa približuje k ich pla-
néte... my! Veľká británia, španielsko,  
91 min., nevhodné pre vekovú skupinu 
do 7 rokov.

13. - 15. 2. o 19.00, vst.: 2 €
14. 2. valentÍn-ske vstupné 
pre všetkých iba 1 €

LáSKA NA DRuHÝ POHĽAD
ryan (aaron eckhart) je populárnym spi-
sovateľom kníh o tom, ako sa vysporiadať 
so stratou a dopriať životu nový zmysel. 
lenže stretne eloise (Jennifer aniston) 
a jeho život sa obráti hore nohami... uSa/
kanada/nemecko, 2009, romantická 
dráma, 109 min., slovenské tituky, ne-
vhodné pre vekovú skupinu do 15 rokov.

17. - 19. 2. o 19.00, vst.: 2 €
TWILIGHT SáGA: NOV (SúMRAK II)

V druhom pokračovaní mega úspešnej 
Twilight ságy, nakrútenej podľa bestselle-
rov Stephenie meyerovej, oslavuje bella 
svoje osemnáste narodeniny so svojím 

milovaným edwardom a celou rodinou 
Cullenovcov. romantický horor, uSa, 
130 min., slovenské tituky, nevhodné pre 
vekovú skupinu do 12 rokov.

20. - 21. 2. o 19.00, vst.: 2 €
fAME: CESTA ZA SLáVOu

remake oscarového muzikálu z 80-tych  
rokov spolu s jeho titulnou pesničkou 
fame. uSa, tanečno-hudobný film,  
107 min., české titulky, nevhodné pre ve-
kovú skupinu do 12 rokov.

RODINNÝ fILM 
- SLOVENSKÝ DABING
20. - 21. 2. o 17.00, vst.: 2 €

VIANOČNá KOLEDA
Walt Disney pictures vám prináša str-
hujúcu jazdu, nakrútenú oscarovým re-
žisérom robertom Zemeckisom. uSa, 
rodinný film, 97 min., nevhodné pre ve-
kovú skupinu do 10 rokov.

fILMOVÝ KLuB
26. 2. o 19.00, 
vst.: člen.: 1,5 €, nečlen.: 2,15 €

GALIMATIáŠ
najprv vybuchla mína v marockej púšti, 
ktorá zabila jeho otca. potom ho po ro-
koch trafila do hlavy stratená strela... fr., 
104 min., české titulky, nevhodné pre ve-
kovú skupinu do 15 rokov.

ROZPRáVKA - SLOVENSKÝ DABING
26. - 28. 2. o 17.00, vst.: 1,8 €

ALVIN A CHIPMuNKOVIA 2
Tentoraz alvin, Simon a Teodor stretnú 
nových kamarátov, vlastne kamarátky, 
z ktorých sa možno stane i niečo viac 
– môžete sa tešiť na dievčenské trio 
Chipettky... uSa, animovaná rodinná ko-
média, 88 min., vhodné pre všetky vekové 
kategórie.

27. - 28. 2. o 19.00, vst.: 2,30 €, 
1. 3. o 19.00 zľava vst.: 2 €

SAW VI
mark Hoffman (Costas mandylor) pokra-
čuje v krvavom odkaze svojho mentora 
Jigsawa (Tobin bell), ktorý pred rokmi 
celú túto zvrátenú hru odštartoval. uSa, 
horor/thriller, české titulky, 90 min., ne-
vhodné pre vekovú skupinu do 15 rokov.

fILMOVÝ KLuB
5. 3. o 19.00, 
vst.: člen.: 1,5 €, nečlen.: 2,15 €

HRANICA
Dokument o nezmyselnej hranici, ktorá 
rozdelila dedinu Slemence i ľudské osudy 
na dlhé desaťročia. Sr, 77 min., nevhodné 
pre vekovú skupinu do 12 rokov.

6. - 7. 3. o 17.00, vst.: 2 €
ROLERKY

bliss má rada rock a jej život v malom 
americkom mestečku stojí za dve veci. 
raz však s kamoškou narazia v sused-
nom meste na drsné závody na kolies-
kových korčuliach a jej život sa rozbehne 
na plné obrátky. uSa, r. 2009, 111 min., 
české titulky, nevhodné pre vekovú sku-
pinu do 12 rokov.

6. - 8. 3. o 19.00, vst.: 2 €
MILuJEM ťA VIAC

romantická komédia z golfového prostre-
dia. čr, 95 min., česká verzia, nevhodné 
pre vekovú skupinu do 12 rokov.

pripravujeme: keď sa muž vracia do-
mov, muž od jazera hrochu, kawasa-
kiho ruže

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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4. 2. (štvrtok) o 9.30 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...

5. 2. (piatok) o 19.00 hod.  VSTuPNé: 4 €

a. N. oStroVSKij:  „BaNKrot“                                      
Jeden z klasikov politickej ekonómie povedal, že kde končí kapitál, nastupuje bankrot...
Často to počúvame v dnešných časoch svetovej hospodárskej krízy, z ktorej sa stala výhodná psychologická 
„mantra“. Neustále vyvoláva v našich životoch nové vlny strachu a neistoty, tie nás ochromujú a neraz vedú aj 
k zúfalstvu. Slávna klasická ruská komédia A. N. Ostrovského Bankrot je síce zasadená do kupeckého prostredia 
19. storočia cárskeho Ruska, ale svojím dramatickým príbehom, situáciami a postavami nepôsobí ako niečo 
dávno minulé, naopak, ako nám všetkým dôverne známe. Mladých dravcov, ktorí sa dnes pachtia za bohatstvom 
aj cez mŕtvoly a nerešpektujú žiadne morálne zásady, je aj dnes neúrekom. Bravúrne komediálne situácie a pre-
cízne vykreslené charaktery Ostrovského postáv sú zárukou kvalitného divadelného zážitku.

7. 2. (nedeľa) o 15.00 hod. VSTuPNé: 2 €

p. DoBšiNSKý - a. KrEt: „o ružoVEj aNičKE“ (rozpráVKa)                     
Rozprávka s pesničkami na motívy slovenskej ľudovej rozprávky z Dobšinského pokladov. Odhalíme vám rozpráv-
kové tajomstvo, posolstvo dobra a zla, svet fantázie a ilúzie.

12. 2. (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.

19. 2. (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.

21. 2. (nedeľa) o 15.00 hod. VSTuPNé: 2,5 €

V. MaCEK - j. pražMári: „o DorotKE“ prEMiÉra
Príbeh Dorotky, ktorá cez zázračné dvere vstupuje do krajiny fantázie. Stretáva sa tam so Strašiakom, Železnia-
kom, Cukrovou bábikou, zvieratkami a spolu s nimi zachráni všetkých pred zlou Tmou, ktorá chce všetko pohltiť. 
Dorotka porozumie a objaví to, čo je v človeku najcennejšie, a o tom je aj naša rozprávka, ktorá veľmi poetickou 
a deťom príťažlivou formou pretlmočí jeden z najklasickejších rozprávkových príbehov európskej detskej litera-
túry.

24. 2. (streda) o 9.00 a 11.00 hod.  VSTuPNé: 2 €

V. MaCEK - j. pražMári: „o DorotKE“
25. 2. (štvrtok) o 9.00 a 11.00 hod. VSTuPNé: 2 €

V. MaCEK - j. pražMári: „o DorotKE“
26. 2. (piatok) o 19.00 hod. VSTuPNé: 4 €

FraNK WEDEKiND: „jarNÉ prEBuDENiE“                                 
Frank Wedekind napísal koncom 19. storočia hru, ktorá ďaleko predbehla dobu. Vtipne, poeticky, bez jediného 
vulgarizmu, v nej hovorí o tom, ako sa na svet dospelých díva maloletá mládež, s čím všetkým počas dospievania 
bojuje a ako veľmi sa jej činy dospelých dotýkajú. Inscenácia je určená pre mladých a tých, ktorí túžia mladým  
rozumieť.  

28. 2. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTuPNé: 2 €

V. MaCEK - j. pražMári: „o DorotKE“ ii. prEMiÉra

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 

juraj šebeSTA: Keď sa pes smeje. čo všetko musí 
počas jedného roka riešiť gymnazista Tomáš? problémy ro-
dičov, konflikty s otcom, skraty v komunikácii, ale aj školu, 
prvé lásky i sklamania. Veľmi mu pomáha jeho zmysel  
pre humor i Žofia - malé jazvečíkovité osemkilo - „sestra“ i psy-
chológ zároveň.
ulrich DeWALD: Veľké vynálezy. malí i väčší bádatelia, 
pozývame vás na napínavú cestu po svete vedy.
jaroslav reZNíK: Kika spáva v paprike. aký zmätok 
vypukne v rodine, keď malá majka prinesie domov „iba po-
strážiť“ morské prasiatko? 

Pre DOSPeLých - beLeTrIA 

Táňa KeLeOVá - VASILKOVá: Klamstvá. na pohľad  
ideálne manželstvo úspešnej módnej návrhárky a novinára 
má vážne trhliny. lži a klamstvá manžela postupne vychá-
dzajú na povrch.
Tess GerrITSeN: Suterén záhad. Súdna patologička pri 
pitve zistí, že staroveká mumifikovaná relikvia nie je nič iné, 
ako „novoveká“ obeť vraždy.
Gaba beLANOVá: milenka pána prezidenta. autorka 
nekompromisne odhaľuje, ako honba za politickou kariérou 
a peniazmi dokáže narušiť vzájomné vzťahy medzi mužom 
a ženou a navždy poznačiť životné osudy ich detí.

Pre DOSPeLých - NáučNá LITerATÚrA

martin LAcKO: Proti Poľsku: odraz ťaženia roku 
1939 v denníkoch a kronikách slovenskej armády. 
rozpornosť i tragickosť tejto doby zachytávajú autentické 
dokumenty, ako aj krátka biografická informácia o padlých 
a mapka s približným ohraničením územia, kam armáda 
vstúpila.
Ľubomír KrIŽAN: Krok za krokom po Turecku. ak sa 
spomenie Turecko, mnohým sa vybavia pred očami predo-
všetkým nádherné morské pláže. piesok, slnko a azúrová 
voda však neprezradia celé bohatstvo, ktoré táto krajina po-
núka.
marion GrILLPArZer: Náš chrbát. štyria špičkoví ex-
perti na bolesti chrbta ponúkajú riešenia ako udržať chrbát 
silný, pohyblivý a bez bolesti.

PObOčKA mIer, KOmeNSKéhO 25

Pre DeTI

Thomas breZINA: Ako vyčarovať superchalana. čo 
sa stane, keď kúzlo nedopadne tak dobre, ako sa pôvodne 
plánovalo...

Pre DOSPeLých - beLeTrIA

Thomas Perry: Syn zabijaka. keď sa nájomný vrah 
stane nepohodlným pre mafiánskych objednávateľov vraždy, 
musí unikať nielen pred nimi, ale aj pred políciou.

Pre DOSPeLých - NáučNá LITerATÚrA

michael WILLIS: Tibet: život, mýtus, umenie. kniha 
Tibet ukazuje tibetské umenie v celej sláve - od monumen-
tálnych chrámov a sugestívnych nástenných malieb po nád-
herné detailne stvárnené sochy budhov, božstiev a svätcov.
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DivaDlo 
Kontra 

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

pozýva svojich priaznivcov a všetkých, ktorí 
chcú zažiť kvalitné divadlo na vlastnej koži, 

do nových priestorov v Dome Matice slovenskej, 
Zimná ul. č. 68 v Snv.

nová premiéra!

Conor McPherson: 
Sv. MiKuláš

To tu ešte nebolo! Rozprávka v divadle Kontra! 
Len pre dospelých! Ale nielen pre tých, čo ne-
znášajú divadelných kritikov! Alegorický príbeh 
o tom, čo znamená byť človekom. Doposiaľ ešte 
neuvádzaná hra autora úspešnej hry „Rum a Vod-
ka” Conora McPhersona.
réžia: Klaudyna Rozhin. Hrá: Peter Čižmár.
vstupné: 5 €

1. premiéra: 12. 2. o 19.00 hod.
2. premiéra: 13. 2. o 19.00 hod.

Ďalšie predstavenia: 
19. a 20. 2. o 19.00 hod.

17. 2. (streda) 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 €

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

5. 2. 2010 (piatok) o 17.00 hod., Divadelný klub reduta
Divadelný súbor Hviezdoslav pri MKC Spišská Nová Ves srdečne pozýva svojich členov a priaznivcov na

Večer HViezdoslaVoVej poézie
pod názVom: „netrápte sa piesne moje, 
že Vás málokto má rád“
Pri príležitosti 161. výročia narodenia patróna súboru členovia DS recitujú obľúbené básne z jeho diela.

5. 2. 2010 (piatok) o 19.00 hod. v reštaurácii TATrA v Spišskej Novej Vsi

Fašiangy s čačinoU...
Folklórny súbor Čačina pri Mestskom kultúrnom centre Spišská Nová Ves pozýva priateľov folklóru 
na fašiangovú veselicu.
Vstupné: 20 €
Kontakt: 0902 988 728, 0904 377 388

12. 2. 2010 (piatok) o 8.00, 10.00 a 12.00 hod., Div. štúdio pri Dome matice slovenskej

šteFan šimko: koperdani (odVrHnUté deti)
Réžia: Iveta Liptáková. Scénografia a výprava: Jaroslav Čech. Účinkujú: členovia DS Hviezdoslav.
Organizované predstavenia pre stredné školy.

15. 2. 2010 (pondelok počas jarných prázdnin) od 17.00 hod., Koncertná sieň reduty                               
Centrum voľného času Adam a Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves vás pozývajú na

5. ples CVč
Ples detí, rodičov a členov krúžkov.                                
Vstupné: členovia CVČ Adam: 10 €, nečlenovia: 11 €, dospelí: 12 €
Každá vstupenka je zlosovateľná, v cene vstupenky je tombola!

27. 2. 2010 (sobota) o 19.00 hod., Koncertná sieň reduty

10. Výročie CoUntry-roCkoVej  
skUpiny tHe Colt
krst 1. Cd tHe Colt: „prVý Výstrel“  
hostia: GYMPLEŘI (CZ), BB COUNTRY (Prešov), LONGHORNS (Poprad), STETSON (Trebišov), JAGO, 
ROMAN  VITKOVSKÝ. Špeciálny hosť: PETER MELUŠ. Moderuje: MIŤO BARNA.
Vstupné pre verejnosť: 10 € 

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

 Info: 053/429 92 51 Vstupné: 12 €

!POZOR!
na	koncerte	si	môžete	za	akčné	ceny	kúpiť	dVd,	Cd	

a	spevník	112	piesní	olympicu	„Cd	olympic	Sopka“	-	len	za	199	Kč.
nalaďte	si	rádio	olyMPiC	na	www.radioolympic.eu

11. 2. 2010 o 19.00 hod.
Športová hala, Spišská Nová Ves

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

6. 2. 2010 o 17.00 hod.

LITERáRNY VEČER
spojený s výstavou fotografií 
PEOPLE a troma štúdiami absurdnej 
drámy.
Literárna tvorba: 
Jan Těsnohlídek, 
Vlado Šimek, Boris Lilov
Fotografická tvorba: Tully (Peter Grilli ml.)
Divadelná tvorba: Janes Mackovjak
V spolupráci s OZ Literis.

19. 2. 2010 o 17.00 hod.

fOTOHRáTKY
Verejná prezentácia fotografií klubu foto-
grafov a nesprístupnených jaskýň Spiša. 

27. 2. 2010 o 16.00 hod.
Rozprávka Alexandra Veselova.

SNEŽNÍ ĽuDKOVIA
Dojímavý príbeh dvoch snehuliakov, 
ktorí putujú za slniečkom.
účinkuje: Bábkové divadlo 
spod Spišského hradu.
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e ŠACH: MŠK Spiš. N. Ves so ZŠ Nad Medzou zor-
ganizovali 19. 12. prvé kolo Ligy mládeže Spiša 
2009/2010. Súťaž Grand Prix mládeže na Spiši 
potvrdila značný záujem žiakov o kráľovskú hru 
- šach. Zúčastnilo sa jej 61 mladých šachistov. 
Úspešný v nej boli aj mladí Spišskonovovešťania. 
Branislav Jadroň (ZŠ Nad Medzou) v kat. „C“ (do 
14 r.) zvíťazil. V tejto kat. sa na 10. mieste umiest-
nil Patrik Zajac (ZŠ Ing. Kožucha) a na 11. mieste 
Zuzana Klaciková (SNV). V kat. „D“ (do 10 r.) Jozef 
Jadroň (SNV) získal 2. miesto.
BASKETBALOVÝ TuRNAJ: V posledný deň 
pred vianočnými prázdninami si žiaci 7. - 9. roč. ZŠ 
Lipovej mali možnosť zmerať svoje sily na tradič-
nom Vianočnom basketbal. turnaji. Každé z druž-
stiev zvolilo vlastnú taktiku, bojovalo zo všetkých síl 
a snažilo sa strhnúť víťazstvo na svoju stranu. Hoci 
prvenstvo nakoniec patrilo žiakom 9.A triedy, nik 
nesmútil. Všetci totiž odchádzali na prázdniny s po-
citom, že urobili čosi pre svoje zdravie.
STREĽBA: Ministerstvo školstva SR a Slovenský 
strelecký zväz Bratislava usporiadali v spolupráci 
so Školským športovým strediskom pri ZŠ Nejed-
lého a Športovo-streleckým klubom SNV v dňoch  
19. - 20. 12. Národnú ligu mládeže v športovej 
streľbe zo vzduchových zbraní. V ZŠ Nejedlého 
súťažilo 150 strelcov a strelkýň z celého Slovenska 
vo veku do 14 a do 16 r. Darilo sa aj domácim strel-
com. V disciplíne VzPi 40 obsadil v kat. do 16 r. 
Eduard Jurík 2. a 1. miesto, Soňa Surovcová v kat. 
do 14 r. 5. miesto. V disciplíne VzPu 30 Slávia ob-
sadila v kat. do 14 r. Karin Šperňáková 2. priečku.
RÝCHLOKORČuĽOVANIE: Pretekárka ŠK STEZ 
SNV Tatiana Bodová v dňoch 8. - 10. 1. štartovala 
na Majstrovstvách sveta juniorov v rýchlokorčuľova-
ní na krátkej dráhe na Taiwane v Taipei. V konku-
rencii 46 pretekárok získala na 1 500 m konečné 
18. miesto, na 500 m 20. miesto a na 1 000 m  
17. miesto. V celkovom hodnotení viacboja jej pat-
rila na MS 18. priečka, pričom spomedzi európ-
skych pretekárok bola štvrtou najlepšou.
fITNESS: V kongresovej sále Aqua City v Poprade 
15. 1. ocenilo vedenie Slovenskej asociácie kultu-
ristiky, fitness a silového trojboja (SAKFST) 15 svo-
jich najlepších športovcov za r. 2009. Nechýbala 
medzi nimi ani naša bodyfitnesska Monika Korbo-
vá. K jej oceneniu určite prispeli vlaňajšie úspechy: 
M-SR 2009 - 1. miesto, ME IFBB 2009 - 5. miesto, 
GP Šurany 2009 - 1. miesto, MS IFBB 2009  
- 2. miesto, Tatranský pohár 2009 - 1. miesto.
BASKETBAL: EXTRALIGA MUŽI: 22. kolo  
(16. 12.) BK 04 AC LB SNV - MBK Rieker Komárno 
102 : 65, 23. kolo (19. 12.) voľno, 24. kolo (6. 1.) 
BK SPU Nitra - SNV 88 : 74, 25. kolo (9. 1.) SNV 
- BK Svit 96 : 70, 26. kolo (13. 1.) Basketbal Pezi-
nok - SNV 110 : 77, 27. kolo (16. 1.) SNV - MBK 
Handlová 105 : 101, 28. kolo (20. 1.) ŠKP Ban. 
Bystrica - SNV 91 : 64, 29. kolo (23. 1.) SNV - BK 
Váhoslav-SK Žilina 78 : 67.
HOKEJ: EXTRALIGA MUŽI: 32. kolo (29. 12.) 
HK SNV - MsHK Garmin Žilina 3 : 1, 33. kolo  
(5. 1.) HK Nitra a.s. -SNV 4 : 2, 34. kolo (8. 1.) SNV  
- Dukla Trenčín 3 : 5, 35. kolo (10. 1.) HC 05 Ban. 
Bystrica a.s. - SNV 1 : 2, 36. kolo (15. 1.) voľno, 
37. kolo (17. 1.) voľno, 38. kolo (21. 1.) HK ŠKP 
Poprad - SNV 6 : 2, 39. kolo (24. 1.) SNV - MHk 
32 L. Mikuláš 5 : 2. 
VOLEJBAL: EXTRALIGA ŽENy: I. časť: 14. kolo 
(21. 12.) VK SNV - VK Senica 0 : 3. II. časť: 1. kolo 
(9. 1.) SNV - VK Senica 0 : 3, 2. kolo (13. 1.) VK 
ŽU Žilina - SNV 3 : 1, 3. kolo (23. 1.) SNV - UKF 
Nitra 1 : 3.  Je ním 17-ročný Adam Jánošík, momentálne hra-

júci za kanadský klub Gatineau Olympiques LHJMQ 

(Ligue de hockey junior majeur du Québec - Hlavná 
juniorská hokejová liga Quebecku). Adam v rozho-
vore poďakoval svojim prvým trénerom. K hokeju 
ho priviedol dedko (dlhoročný hráč a tréner Peter 
Ivan), neskôr sa mu venoval tréner Ján Vojtáš zo 
Spišskej Novej Vsi, ale aj tréner Ľubomír Bouchner 
počas hosťovania v Liberci. Za svoj doterajší najväčší 
úspech považuje účasť na Majstrovstvách sveta do 
18 rokov v USA a samozrejme draft do Kanady. 
Temperamentný talentovaný hokejista má obľúbe-
ného spoluhráča svojho brata Filipa. Uznáva hoke-
jové bitky, lebo, ako vraví, patria k tomuto športu. Na 
druhej strane však nenávidí zákerné fauly, nespra-
vodlivosť rozhodcov a zbytočné prehry. V rozhovore 
sympatický gymnazista „Ady“ prezradil ešte mnoho 
zaujímavostí zo svojho súkromia a plánov do budúc-
nosti. foto: lHjmQ

TALENT ZO SPIŠA: ADAM JÁNOŠíK
„Náš hokej“ - magazín milovníkov ľadového hokeja predstavil v prvom tohoročnom čísle 
v rubrike „Náš talent“ na str. 33 ďalšieho úspešného hráča z liahne hokejového klubu 
Spišská Nová Ves.

V našej krytej plavárni sa uskutočnili Majstrovstvá SR 
v plávaní starších žiakov (13 až 14-ročných). Šam-
pionát organizačne a technicky zabezpečovali Slo-
venská plavecká federácia a Klub plávania Spišská 
Nová Ves. Preteky boli súťažou jednotlivcov a štafiet. 
V ôsmich dráhach 25-metrového bazénu štartovali aj 
plavci nášho KP SNV, pričom dosiahli pekné a hod-
notné výsledky. 
(p - prsia, pp - polohové preteky, VS - voľný spôsob, 
Z - znak, m - motýlik)

NAŠI ŽIACI:
• Jozef Štofan (13 r.): 200 m P - 1., 100 m P - 1., 

100 m PP - 4., 50 m VS - 8.
• Milan Klempay (14 r.): 200 m P - 3., 100 m P - 5., 

100 m Z - 7., 50 m VS - 12.

• Marián Teplán (14 r.): 50 m VS - 5., 400 m VS - 8., 
100 m VS - 9., 200 m VS - 12.

NAŠE ŽIAČKY:
• Lucia havašová (13 r.): 200 m P - 3., 100 m P - 4., 

200 m PP - 7., 100 m PP - 16.
• Dagmar Tkáčová (13 r.): 100 m M - 12., 200 m 

PP - 13., 100 m PP - 18., 100 m VS - 20., 50 m VS 
- 21., 100 m P - 21.

• Patrícia Soveľová (13 r.): 100 m P - 19.
• Nicol Gondová (14 r.): 200 m P - 9., 100 m P - 11., 

200 m PP - 16., 100 m PP - 20.
Plavci i rozhodcovia si pochvaľovali výbornú organi-
záciu plaveckého šampionátu Slovenska v našom 
meste.
 v. ivančík

ZIMNé MAJSTROVSTVÁ SR 
STARŠíCh ŽIAKOV V PLÁVANí 2009
Spišská Nová Ves hostila od 11. do 13. decembra 2009 plavecké nádeje z celého Slo-
venska.

V dňoch 18. a 19. decembra 2009 
Spišská Nová Ves mala tú česť hos-
tiť dva medzinárodné zápasy, ktoré 
boli prípravou na Zimné olympijské 
hry 2010 vo Vancouveri. Hokejoví 
fanúšikovia si tak mohli na Spiši vy-
chutnať priamo v akcii tri reprezen-
tačné výbery. Nechýbala medzi nimi 
ani slovenská hokejová reprezentá-
cia, ktorá naposledy odohrala zápas 
v našom meste v roku 2000. Zároveň 
si milovníci tohto zimného športu pri-
pomenuli aj okrúhle jubileum sloven-
ského ľadového hokeja, ktorý v roku 
2009 oslávil svoju „80-tku“.
Prostredie a atmosféru na našom 
zimnom štadióne si pochvaľovali 
slovenskí reprezentanti pod vedením 
trénera Jána Filca, vedenie bieloruského tímu a slovami chvály nešetril ani väčšinou zdržanlivý tréner Švaj-
čiarska Ralph Krueger, ktorý zároveň poďakoval Slovenskému zväzu ľadového hokeja za príjemne strávený 
čas v Spišskej Novej Vsi.
Výsledky stretnutí:  Švajčiarsko - Bielorusko 2 : 3 
 Slovensko - Švajčiarsko  2 : 3 luck, foto: mape

REPREZENTÁCIA PO ROKOCh NA SPIŠI
Decembrovým medzinárodným hokejovým krstom prešla vynovená „Spiš Aréna“.

Zvučné mená ako Žigmund pálffy, marcel Hossa, 
Ľuboš bartečko, branko radivojevič, martin štrbák, 
richard lintner, rastislav Staňa a mnohé ďalšie 
rezonovali v decembri naším zimným štadiónom.
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piatok   5. 2. 17.00 Snv - Skalica, extraliga
Sobota   6. 2. 14.00 Snv - martin, juniori
nedeľa   7. 2. 10.30 Snv - košice, dorast

KALOKAGATIA
9. - 11. 2. zimná kalokagatia (rozpis strana 10)

piatok 12. 2. 17.00 Snv - košice, extraliga
piatok 19. 2. 17.00 Snv - nitra, extraliga
Sobota 20. 2. 14.00 Snv - poprad, dorast
nedeľa 21. 2. 10.30 Snv - l. mikuláš, dorast
piatok 26. 2. 17.00 Snv - B. Bystrica, extraliga
Sobota 27. 2. 14.00 Snv - B. Bystrica, dorast 
Sobota 27. 2. 17.00 Snv - p. Bystrica, juniori
nedeľa 28. 2. 10.30 Snv - zvolen, dorast
nedeľa 28. 2. 14.00 Snv - l. mikuláš, juniori

KOLKáREň 
Sobota   6. 2. 10.00 mkk Svit - podbrezová „c“, 1. liga východ
Sobota   6. 2. 14.00 tatran - inter Bratislava „B“, extraliga
nedeľa   7. 2. 10.00 tatran dorky - veľký šariš, dorastenecká liga východ
nedeľa   7. 2. 12.30 tatran dorci - košice, dorastenecká liga východ
Sobota 20. 2. 10.00 mkk Svit - rimavská Sobota, 1. liga východ
Sobota 20. 2. 14.00 tatran - škk trstená, extraliga
nedeľa 28. 2. 10.00 tatran dorky - podbrezová „a“, dorastenecká liga východ
nedeľa 28. 2. 12.30 tatran dorci - podbrezová „B“, dorastenecká liga východ

VEREJNÉ KORČuĽOVANIE - VONKAJŠIA MALá PLOCHA
Streda   3. 2. 17.00 - 18.30
Sobota   6. 2. 17.00 - 18.30
Streda 10. 2. 17.00 - 18.30
Sobota 13. 2. 17.00 - 18.30

Streda 17. 2. 17.00 - 18.30
Sobota 20. 2. 17.00 - 18.30
Streda 24. 2. 17.00 - 18.30
Sobota 27. 2. 17.00 - 18.30

ŠPORTOVá HALA t.: 053/442 62 40, 0903 381 380 
Streda   3. 2. 18.00 lB - prievidza, basketbal extraliga
Sobota   6. 2.   8.00 - 12.00 Súťaž mladých hasičov
nedeľa   7. 2. 10.00 - 13.00 lB - poprad, basketbal mŽ
štvrtok 11. 2. 19.00 koncert skupiny olympic
Sobota 13. 2. 10.00 - 21.00 Súťaž v Street Dance
nedeľa 14. 2. 12.00 - 16.00 vk - krupina, volejbal juniorky
nedeľa 14. 2. 17.00 vk - Žilina, volejbal extraliga
Sobota 20. 2.   7.00 - 13.00 Futbalový turnaj Smižany
Sobota 20. 2. 18.00 lB - nitra, basketbal extraliga
nedeľa 21. 2.   7.00 - 18.00 Futbalový turnaj SoFz
Sobota 27. 2. 10.00 - 13.00 lB - Svit, basketbal SmŽ
Sobota 27. 2. 13.00 lB „a“ - Sereď, basketbal kadeti
Sobota 27. 2. 15.00 lB - škp Bratislava, basketbal 1. liga
Sobota 27. 2. 18.00 lB - pezinok, basketbal extraliga
nedeľa 28. 2.   8.00 - 10.00 lB - Svit, basketbal mmŽ
nedeľa 28. 2. 10.30 lB - karlovka Bratislava, basketbal 1. liga
nedeľa 28. 2. 12.30 lB „a“ - Bánovce nad Bebravou, basketbal kadeti 
nedeľa 28. 2. 14.30 - 18.30 lB „B“ - Svit, basketbal kadeti

VEREJNÉ KORČuĽOVANIE - HLAVNá PLOCHA
nedeľa   7. 2. 18.00 - 19.30
nedeľa 14. 2. 18.00 - 19.30
nedeľa 21. 2. 18.00 - 19.30
nedeľa 28. 2. 18.00 - 19.30

Otváracia doba krytej plavárne pre verejnosť počas polročných a jarných prázdnin
pondelok 1. 2. 13.00 - 20.30 polročné prázdniny
pondelok 15. 2. 13.00 - 20.30 jarné prázdniny
ut. - pia. 16. - 19. 2.   9.00 - 20.30 jarné prázdniny

piatok 26. 2. 15.00 - 20.30 8.00 - 14.00 okresné kolo 
v plávaní zš a Sš

KRYTá PLAVáREň t.: 053/442 62 18
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.
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 1 Sauna s ochladzovacím bazénom 2

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

CERAGEM - masážne stoly

piatok 9.00 - 19.00
Sobota 8.00 - 19.00
nedeľa 8.00 - 19.00

pondelok sanitárny deň
utorok 9.00 - 19.00
Streda 9.00 - 19.00
štvrtok 9.00 - 19.00

utorok   2. 2. 16.00 Snv - l. košice
utorok   2. 2. 18.00 poprad - Svit
štvrtok   4. 2. 17.00 Snv - rudňany
Sobota   6. 2. 10.00 Snv - mFk košice „B“
Sobota   6. 2. 12.00 Snv SD - poprad SD
Sobota   6. 2. 14.00 Snv mD - poprad mD
Sobota   6. 2. 16.00 Hrabušice - Sp. podhradie
nedeľa   7. 2. 11.00 Snv mD - teplička
nedeľa   7. 2. 13.00 Sp. Bystré - kravany
nedeľa   7. 2. 17.00 v. lomnica - levoča
nedeľa   7. 2. 19.00 Smižany - Ľubica
štvrtok 11. 2. 14.30 Snv mD - záhradné
Sobota 13. 2. 10.00 Snv - poprad
Sobota 13. 2. 12.00 Harbušice - záhradné
Sobota 13. 2. 14.00 Snv SD - Sp. podhradie SD
Sobota 13. 2. 16.00 Snv mD - Sp. podhradie mD
nedeľa 14. 2. 10.00 Snv (97) - l. mikuláš (97)
nedeľa 14. 2. 12.00 Snv (98) - l. mikuláš (98)
nedeľa 14. 2. 15.00 Sp. Bystré - Sp. štvrtok
nedeľa 14. 2. 17.00 Ľubica - Sp. Belá
Sobota 20. 2. 14.00 Snv mD - Domaňovce
Sobota 20. 2. 16.00 Hrabušice - rudňany
nedeľa 21. 2. 13.00 v. tatry - Sp. Belá
nedeľa 21. 2. 15.00 t. lomnica - Sp. Bystré
nedeľa 21. 2. 17.00 Hranovnica - Helcmanovce
utorok 23. 2. 17.00 Snv - Sp. podhradie
Sobota 27. 2. 12.00 Snv SD - Sp. podhradie
Sobota 27. 2. 14.00 Snv - mD-levoča
Sobota 27. 2. 16.00 Hrabušice - Svit
nedeľa 28. 2. 13.00 Sp. Bystré - Hranovnica
nedeľa 28. 2. 17.00 Svit - Sp. Belá

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 

NOVá NAfuKOVACIA TENISOVá HALA 
3 ANTuKOVÉ DVORCE 
V PREVáDZKE!
Tenisový klub, Jánskeho 1, Sp. Nová Ves
Objednávky: Peter Vlk - 0918 589 024

Otváracie hodiny: Po - Ne  7.00 - 22.00 hod.
Cenník: Po - Pia 7.00 - 16.00  10 €/hod.
 Po - Pia  16.00 - 22.00 13 €/hod.
 So - Ne     7.00 - 22.00  10 €/hod.

Ponúkame do prenájmu nebytové priestory v ŠPORTOVEJ HALE 85 m2 
od 1. 2. 2010. Informácie u p. Jasenčáka, č. t. 053/442 62 40, 0903 381 380.
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Ste rodená Spišiačka. Ako to bolo s Vaším 
volejbalom od začiatku tu v SNV?
„moje prvé začiatky s volejbalom boli, či ve-
ríte alebo nie, na záhrade u ‚kámošky‘. natiahli 
sme motúz od jednej jablone k druhej a ‚mas-
tili sme volejbal‘. neskôr som sa prihlásila 
do volejbalového krúžku na Zš nad medzou 
pod vedením vychovávateľky katky meliori-
sovej. Hra sa mi natoľko zapáčila, že som sa 
stala členkou Volejbalového klubu žiačok za 
SnV pod vedením trénera ing. antona bre-
zovského. V tomto čase sme sa stretli partia 
dievčat a ťahali sme spolu súťaže od starších 

žiačok cez juniorky.“
Takže ste odohrali súťaže za všetky kategórie. Ktorá z nich Vám ako hráčke 
najviac prirástla k srdcu?
„To je ťažko povedať, pretože každá kategória, každý kolektív, v ktorom som 
hrávala, mal svoje čaro a svoje špecifiká. Také bezstarostné chvíle som pre-
žívala asi v kategórii žiačok a junioriek, kde prevládala zdravá rivalita me-
dzi súperkami. Tešili sme sa na každý zápas a chceli sme si dokázať, že 
sme lepšie ako napr. kežmarčanky, popradčanky, košičanky... Taktiež veľmi 
pekné chvíle a bohaté skúsenosti som získala v extraligovom družstve žien  
v poprade. neboli sme na popredných miestach v tabuľke, ale nezabudnem 
na niekoľko výborných zápasov.“
A čo tréneri vo Vašej volejbalovej kariére?
„Za moje volejbalové úspechy vďačím v prvom rade svojim rodičom a, samo-
zrejme, trénerom, a to nebohému trénerovi ing. antonovi brezovskému, ktorý 
bol pri začiatku mojej kariéry, neskôr to boli ing. anton Cerman, ing. Ľudo-
vít švihla, s ktorým spolupracujem aj v súčasnosti. nemôžem nespomenúť 
bývalého trénera extraligového družstva žien v poprade pavla baláža, ktorý 
mi veľmi imponoval svojím prístupom k vedeniu hráčok (prísnosť, disciplína, 
náročnosť).“
Čiže extraligu ste hrali najprv v Poprade, až potom v SNV?
„S tou extraligou to až také jednoduché nebolo. extraliga vo volejbale žien sa 
hrala najbližšie v poprade a dostala som ponuku zaň hrať. Túto šancu som si 
nenechala ujsť a začala som hrať najvyššiu ženskú súťaž. po 3 rokoch pôso-
benia v poprade sa pripojili ďalšie hráčky zo SnV: lenka osvaldová-Vartovní-
ková, monika nováková. neskôr prišli aj: erika šimová-Vykoupilová, andrea 
potočná-baluchová, lenka barabasová, Danka miklošíková. Tak som takmer 
7 sezón dochádzala do popradu i na zápasy v rámci celého Slovenska. keď 
si s odstupom času na to všetko spomínam, neviem, ako som to zvládla: za-
mestnanie - 3 x týždenne tréning - víkendy - zápasy. ale určite to neľutujem! 
keď som sa vrátila do SnV, pôsobila som ako trénerka junioriek. pred 6 rokmi 
sme sa rozhodli ako skupinka bývalých hráčok, že si spolu ešte zahráme 
volejbal. V ročníku 2005/2006 sme vyhrali 2. ligu a postúpili sme do 1. ligy, 
kde sme v sezóne 2006/2007 o 3 sety skončili pred postupovou barážou do 
extraligy. Hneď na to sme v sezóne 2007/2008 vyhrali 1. ligu, aby sme v r. 

2008 postúpili v baráži cez Slávia Tu košice do extraligy. prvý raz v histórii vo-
lejbalu sa hrala v SnV volejbalová extraliga žien. V ročníku 2008/2009 to bola 
moja premiéra v extralige pred domácim publikom. Skončili sme na peknom  
7. mieste a v súčasnosti ‚beží‘ náš 2. extraligový ročník.“
V čom vidíte rozdiel medzi 1. ligou a extraligou?
„Jednoduchá otázka, ale zložitejšia odpoveď. rozdiely sú určite v kvalite hry 
a súperov, v množstve divákov, ale to nie je všetko. Je to aj finančná otázka, 
pretože extraliga si žiada rozhodne viac financií ako 1. liga. Ja však pociťujem 
rozdiel hlavne v tom, že v 1. lige sme hrali len domáce hráčky s vervou a nasa-
dením, bez nároku na odmenu a s odhodlaním postúpiť do extraligy. mali sme 
cieľ, šli sme za ním a tento sme skutočne dosiahli. bol to pre nás fantastický 
zážitok. V posledných zápasoch v boji o extraligu som skutočne pocítila neu-
veriteľný vplyv domácich fanúšikov, ktorí nás perfektne povzbudzovali. počas 
mojej volejbalovej kariéry som lepších fanúšikov, ako sú Spišskonovovešťania, 
nezažila! V extralige to je už niečo iné. Do hry vstúpili peniaze, sú tu hráčky, 
ktoré prišli z iných klubov, máme už aj hráčku zo zahraničia. Je tu logická ten-
dencia profesionalizácie. Jednoducho, tomu sa vyhnúť v extralige nedá.“
Ste stále výborná hráčka, prečo sme Vás nevideli v každom zápase?
„pred touto ligovou sezónou som jasne povedala výboru klubu, že už hrať 
nebudem, resp. nastúpim, iba keď sa stane niečo mimoriadne. V zásade sa 
totiž cítim v súčasnosti skôr trénerkou ako hráčkou. no a stalo sa to, že nastala 
situácia, kedy ma zavolali hrať a ja som súhlasila s tým, že odohrám 3 zápasy. 
odohrala som ich nakoniec 5 (a všetky víťazné! - pozn. red.).“
Je škoda, že nehráte stále, pretože aj diváci reagujú na Vašu prítomnosť 
na ihrisku kladne a svojou hrou dokazujete, že tam patríte.
„Ďakujem za kompliment, ale zopakujem, že som v súčasnosti v prvom rade 
trénerkou. ako hráčka môžem byť dobrá, mám však už svoj volejbalový vek, 
svoje ciele a ambície. a tie sa spájajú s trénovaním mládeže.“
Takže trénerka mládeže?
„náš klub (Vk SnV) má v súčasnosti okrem družstva žien ešte aj 1 družstvo 
junioriek, 1 družstvo kadetiek, 3 družstvá starších žiačok a 2 družstvá mlad-
ších žiačok. od tohto ligového ročníka máme do klubu pridelené Centrum 
talentovanej mládeže (CTm), ktorého som hlavnou trénerkou. mám iV. tréner-
skú triedu (2. najvyššiu triedu) vo volejbale a ako trénerka zastrešujem celý 
mládežnícky volejbal v SnV. Je to zodpovedná a náročná úloha, takže tým sa 
aj vysvetľuje moja ‚chuť‘ robiť trénerku. okrem toho som trénerkou družstva 
žiačok „C“, s ktorými chcem dosiahnuť čo najlepšie výsledky. športu a aj vo-
lejbalu sa venujem i v práci, pretože pracujem v Centre voľného času v SnV na 
športovom oddelení, kde sa počas školského roka podieľam na organizovaní 
rôznych športových súťaží žiakov Zš a Sš.“
A popri tom ste ešte aj členkou výboru VK SNV?
„áno, od septembra 2009 som kooptovanou členkou výboru Vk SnV. Je 
to zaujímavé pozerať sa na veci a riešiť ich nielen z pohľadu hráčky, ale aj  
z pohľadu trénerky a funkcionárky. Je to niečo úplne iné a môžem povedať, 
že mi to rozšírilo obzor v mnohých veciach. aj keď nie je všetko zlato, čo sa 
blyští.“

zhováral sa igor murko

ŠPORT

VýBORNÁ VOLEJBALISTKA S DOBRýM SRDCOM
Dnes vám prinášame rozhovor s hráčkou, trénerkou a funkcionárkou Volejbalového klubu Spišská Nová Ves (VK SNV) Mgr. Evou Fabianovou (1975).

Dňa 30. 12. 2009 sa v Športovej hale v SNV usku-
točnil 1. ročník Vianočného futbalového turnaja 
absolventov Gymnázia, Spišská Nová Ves, Javo-
rová 16. Bola to ďalšia z netradičných akcií uspo-
riadaných na tejto škole po dlhodobej JFL - Javorka 
Football League, ktorej momentky možno nájsť na 
www.youtube.com v sekcii „javorka“. 

Turnaja sa zúčastnilo 6 mužstiev v tomto zlo-
žení:
• Absolventi 2003: Mgr. J. Králl, T. Steiner, Mgr. J.

Šmihula, M. Petro, Mgr. Ľ. Holečko, Mgr. M. 
Gedra, Ing. T. Sedlák

• Absolventi 2006: R. Boroš, I. Maťašovský, M. Ru-
mančík, D. Fluss, M. Sagula, P. Darvaši

• Absolventi 2009: J. Novysedlák, M. Bednár, M. 
Kaluš, Ľ. Hladt, P. Snopko, L. Štirban, J. Labanc

• Absolventi 2010: G. Brziak, D. Wagner, L. Kemko, 
V. Klika, M. Rovder, Repák

• Juniori zo ZRPŠ: S. Krajňák, J. Štofko, R. Šefčík, 

T. Šefčík, B. Urban, P. Hrušovský, M. Vaško
• Seniori zo ZRPŠ: Mgr. Ľ. Duch, V. Krajňák, Š. Lac-

lav, M. Bigoš, Ing. Š. Staroň, P. Merkovský, J. Za-
validroga

Po zápasoch v skupinách prišli zápasy o umiest-
nenie s týmito výsledkami:
Zápas o 5. miesto: 
Seniori zo ZRPŠ - Absolventi 2009  4 : 3
Zápas o 3. miesto: 
Juniori zo ZRPŠ - Absolventi 2010  3 : 1
Zápas o 1. miesto: 
Absolventi 2003 - Absolventi 2006  5 : 1
Tieto akcie dokazujú, že okrem preukázaných vý-
borných vzdelávacích výsledkov v rámci celého Slo-
venska, sa veľký dôraz na našej škole kladie aj na 
výchovnú zložku vyučovacieho procesu a orientácia 
na spokojnosť študentov a rodičov, resp. zákazníkov 
nie je len v deklaratívnej rovine. 
   mgr. Ľubomír Duch

ABSOLVENTSKý FUTBALOVý TURNAJ

Výber amatérskych hokejistov - veteránov Slovenska ob-
sadil na 6. ročníku turnaja o Cenu prezidenta Bieloruska 
5. až 8. miesto. Tvorili ho hráči z Bratislavy, Dubnice, 
Košíc, ale aj z našej Spišskej Novej Vsi (menovite: La-
dislav Krajňák, Štefan Pjontek, Slavomír Kotner, Martin 
Richtarčík, Bohuš Karabin a Dušan Kacvinský). Vo finále 
v modernej Minsk Aréne s kapacitou 15-tisíc divákov zdo-

lal bieloruský tím, 
na súpiske ktorého 
figuroval s číslom 
jeden aj prezident 
krajiny Alexander 
Lukašenko, výber 
Ruska 8 : 4.
  ján volný

„STARí PÁNI“ 
V BIELORUSKU

po zápase bielorusko - Slovensko 11 : 6 
si podávajú ruky a. lukašenko a D. kacvinský.
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INZERCIA, POZVáNKA

predajňa spodnej bielizne, šperkov

štefánikovo námestie 21, spišská nová Ves
(bývalá Banícka škola)

Markušovská 4•052 01 Spišská Nová Ves
tel.: 053 44 26 722•mobil: 0904 549 063

Džaba
niny

Levočské divadlo na hradbách 
v spolupráci s Karolom Bendžalom 
pozývajú všetkých milovníkov divadla a humoru 
na veselé predstavenie 

Džabaniny, 
ktoré sa uskutoční 27. 2. 2010 o 19.00 hod. 
v Mestskom divadle v Levoči.



kulTúrno-SpoločenSký meSačník meSTa SpišSká noVá VeS

22 február 2010

SPOLOČENSKá KRONIKA

lúčim sa s vami, moji milí, ruky stisk vám dnes už nemôžem dať. 
Srdce mi dotĺklo, odišli sily, lúčim sa s každým, kto ma mal rád.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom, 
kolegom, susedom a známym, ktorí sa prišli dňa 7. 12. 2009 roz-
lúčiť na poslednej ceste s mojím manželom, naším ockom, ded-
kom a bratom Ing. Ondrejom ORAVCOM, ktorý nás opustil vo 
veku nedožitých 67 rokov. Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kve-
tinové dary.
manželka Betka, dcéry Silvinka a Andrejka, zať Jarko, vnuci  
Jakubko a Nicolasko, sestra Etka s rodinou a ostatná smútiaca 
rodina

more lásky si so sebou vzal, hory bolesti zanechal, prázdno 
je tam, kde znel Tvoj hlas, avšak spomienka na Teba zostane 
navždy v nás.
S hlbokým zármutkom vyslovujeme úprimné poďakovanie za pre-
javy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, su-
sedom a známym, ktorí sa prišli dňa 15. 12. 2009 rozlúčiť s mojím 
milovaným synom Martinom NAGyOM, ktorý nás opustil vo veku 
50 rokov. 
Zároveň ďakujeme všetkým spolupracovníkom Mestskej polície 
v Sp. Novej Vsi. Poďakovanie patrí aj bývalým zamestnancom GP 
v Sp. Novej Vsi a všetkým bývalým spolužiakom. Za dôstojnú roz-
lúčku ďakujeme i ZPOZ pri MsÚ – M. Findurovej a J. Kučinskému 
a taktiež Pohrebným službám R. Findura.
S láskou spomína mamka Mária a súrodenci so svojimi rodinami 
a ostatná smútiaca rodina.

Touto cestou sa chceme poďakovať za prejavy sústrasti a kveti-
nové dary príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlú-
čiť s našou mamičkou, babičkou, prababičkou a tetou Cecíliou  
NOVOTOVOU, ktorá nás navždy opustila dňa 16. 12. 2009 vo 
veku 90 rokov. Zároveň ďakujeme primárke MUDr. Zimovej a ošet-
rujúcemu personálu Oddelenia dlhodobo chorých pri Internom 
oddelení NsP za starostlivosť o našu mamku v posledné dni jej 
života. Vďaka patrí aj Pohrebným službám R. Findura za dôstojnú 
rozlúčku.
dcéry Marta a Milota s rodinami 

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuz-
ným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa  
28. 12. 2009 s naším drahým manželom, otcom, dedkom  
Antonom ŤAPAJNOM, ktorý zomrel vo veku 74 rokov. Ďakujeme 
všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Zároveň ďakujeme 
Pohrebným službám R. Findura a Rím.-kat. farskému úradu Sp. 
Nová Ves.
manželka Agáta, synovia Peter a Kamil s rodinou

Skromná vo svojom živote, veľká vo svojej láske a dobrote. 
Deň Tvojho nečakaného odchodu bol plný sĺz a smútku. Hoci 
si odišla bez slova a na rozlúčku nebol čas, spomienky na Teba 
zostanú navždy v nás. 
Vyslovujeme poďakovanie všetkým, ktorí sa dňa 15. 12. 2009 prišli 
rozlúčiť a dať posledné Zbohom v Novoveskej Hute našej mamke 
Margite KOŠŠÁROVEJ - NOVÁKOVEJ, ktorá nás opustila vo veku 
83 rokov.
Zároveň vyslovujeme poďakovanie Pohrebným službám R. Findura 
za dôstojnú rozlúčku.
deti Františka, Dušan, Jozef, Ferko, Stanislav s rodinami

Dňa 23. 12. 2009 sme si pripomenuli 2. výročie úmrtia našej 
mamky, starej mamky a prababky Terézie SZéKELyOVEJ. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manžel Karol, dcéry Otília a Silvia, syn 
Karol a vnúčatá.

prešiel rok, čo nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ 
spomienkami.
Dňa 21. 1. 2010 uplynul rok, čo nás navždy opustil môj manžel, 
otec, starý otec a svokor Gejza MULIK.
Za tichú spomienku ďakujú manželka, syn s manželkou a deťmi, 
dcéra s manželom.

prešli už roky, čo nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ 
spomienkami.
Dňa 27. 1. 2010 uplynulo 13 rokov, odkedy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, ocko a dedko Michal KOVÁČ.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna, dcéry a synovia  
s rodinami.

Žila tíško, tak aj odišla. Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, oka-
mihy, na ktoré denne spomíname. čo nám bolo drahé, osud 
nám vzal, ostali len spomienky a v srdciach veľký žiaľ.
Dňa 1. 2. 2010 uplynul rok, čo nás neočakávane navždy opus-
tila moja drahá a milovaná manželka, naša mamička a babička  
Magdaléna KAČíROVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, venujte jej spolu s nami 
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel, deti, vnúčatá a ostatní  
príbuzní.

SPOMIENKy A POďAKOVANIA

františek paluščák 1915
Cecília novotová 1919
margita koššárová 1926
Veronika Vytykáčová 1928
emil plichta 1928
katarína fecíková 1930

ing. Tibor kóša 1933
anton Ťapajna 1935
štefan štiavnický 1935
mária kačírová 1936
Jaroslav Saksa 1936
Tibor marchyn 1938

anna šiarna 1939
Jozef Sedlačik 1940
Jozef porada 1940
ladislav marchyn 1940
ing. ondrej oravec 1942
edita Dančová 1943

Jozef Žilka 1948
anna Sadvárová 1953
ernest Gvušč 1953
anna Duľová 1954
Jozef Jarkovský 1958
martin nagy 1959

miroslav Sabo 1959
Jakub Toporcer 1994
františek lipovič 1931

V DECEMBRI NÁS NAVŽDy OPUSTILI

VITAJTE MEDZI NAMI VýZNAMNé ŽIVOTNé JUBILEÁ V DECEMBRI OSLÁVILI
93 rokov
anna Zdravecká

90 rokov
magdaléna čížeková

85 rokov
Žofia olejárová
Valéria Hojnošová
Helena majerčíková
irena Sohnová
Helena Hudranová
štefan Chovanec
anna Harabinová
anna štelbaská

80 rokov
štefan Hamraček
irena bednáriková

Zuzana marečáková
ing. Jozef štofko
mikuláš raptoš
Gejza Tkáč
irena čiripová
etela kolečánská
ladislav kušnyér
ondrej bočkay
mgr. Jozef bobko
emília Hromčová
františek pavlanský
štefan šaršan
ing. eduard oswald
margita škorvánková
bartolomej borovský
Zdeněk Cigánek
klára plichtová

Jozef šlezarik
Ján braviak
michal Vitikáč
mikuláš Gerčák
Ján Csonka
lýdia Vaščurová
mária školníková
Vilma rumanová

70 rokov
ondrej pavlík
mária Vaňásková
estéra repperová
Valéria Tuščáková
štefan pollák
Júlia Vojtaššáková
Valéria Varšová

Helena pavľáková
imrich pavlovič
milan Surovec
marta Závadská
mária Tomajková
štefan kuchár
irena šišková
mgr. štefan majerčík
Vilma černická
JuDr. Ján Vozár
anna nováčková
agnesa kuchárová
Ján olečko
ladislav maguth
Ján Varša
Jaroslav ogurčák

Dominik beran
nela andreánska
radka Duždová
Simona Demeterová
michal labaš
peter botoš
Jana Sedláková
Jenifer šandorová
ema fiľová
Jonáš matis
Timotej kopper
Veronika madáčová
Diana Vašková
karolína Cipkalová
Dominik marcin

michaela Horváthová
benjamín bobák
erik Horváth
filip nuber
adam Spišák
Tamara Slobodníková
Jessica kotlárová
katarína Zavadská
Viktória polláková
Dominika Grečková
maroš Zubaj
Zuzana šikolová
monika Zavačanová
Simon kollarčík
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Dňa 26. 1. 2010 uplynul rok od chvíle, keď nás navždy opustila 
naša drahá mamička a stará mama Juliana hOVANOVÁ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ju poznali, mali radi 
a nezabudli.
S úctou a láskou spomínajú syn Pavol s rodinou, dcéra Alena,  
vnúčatá Stanko, Maťko a Sonička.

Dňa 30. 1. 2010 uplynuli 4 roky od smrti môjho manžela a ocka 
Gustáva VéGhA. 
S láskou spomína manželka a dcéra.

Do večnosti odišiel si spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád.  
odišiel si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš žiť v srd-
ciach tých, ktorí Ťa milovali.
Dňa 31. 1. 2010 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil môj man-
žel, otec, zať, dedko Alexander hAVRILLA zo Sp. N. Vsi.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia Daniel, Vladimír,  
Ľubomír s Darinkou, priatelia, známi a ostatná smútiaca rodina.

čo nám bolo drahé, osud nám vzal, zostali len spomienky 
a v srdci žiaľ. 
V mesiaci január sme si pripomenuli nedožité 80. narodeniny na-
šej mamky, babky, svokry Anny FIALOVEJ, ktorá nás opustila  
v auguste minulého roka.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
manžel Karol, syn Miloslav, dcéra Ľuba s manželom a ostatná  
smútiaca rodina

Slniečko moje, môj vetroplach, zo smrti si mala hrozný strach. 
Stačil však krátky okamih, stratila si navždy dych. Chýbaš svojim 
deťom, vnúčatám, ale darmo sa snažíme o Tvoj návrat, navždy 
si zatvorila oči. najviac na svete by sme si priali návrat Tvoj, no 
i napriek našej veľkej snahe musíme rešpektovať Tvoj pokoj. Spi 
sladko, mamička naša, anjelik náš.
V tento pre nás smutný mesiac si pripomenieme 3. výročie úmrtia 
našej mamky, babky Márie BRODOVEJ, rod. Kašperovej. 
S úctou a láskou spomínajú deti Filip, Peter, Magdaléna, Ruženka 
s manželom Ondrejom a vnúčatá Slávka, Kristínka, Lucka, Vero-
nika a Adamko. 

Skromná vo svojom živote, veľká vo svojej láske a dobrote. 
odišla si od nás navždy, no v našich srdciach stále žiješ.
Dňa 2. 2. 2010 si pripomenieme 15. výročie smrti drahej manželky 
a milovanej matky Oľgy ŠPONIAROVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej s nami tichú  
spomienku.
S úctou, láskou a vďakou spomínajú manžel, dcéra a syn  
s rodinami.

Ťažko je nám bez Teba, smutno je nám všetkým. už nič nie je 
také, aké bolo predtým. bolestný je pre nás Tvoj odchod náhly, 
v našich srdciach však zostaneš navždy s nami. 
Dňa 3. 2. 2010 uplynie rok, čo nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec a syn František PROKS. 
S úctou a láskou spomínajú manželka Božena, synovia Lukáš  
a Miroslav s priateľkou Mirkou a ostatná rodina.

prešli 3 roky, ale spomienky a myšlienky sa vynárajú každý deň. 
rozmýšľam,  čo by som urobila, čo by som teraz povedala a aké 
by to bolo, keby tu bol...
Sme tu však bez neho a vieme, že všetko, čo môžeme urobiť, je, že 
si uchováme krásne spomienky na manžela a ocka Ing. Miroslava 
STANISLAVA a budeme žiť ďalej aj za neho.
manželka Dagmar, synovia Branislav a Boris, sestry Emília, Eva, 
brat Peter s rodinami a ďalšia smútiaca rodina

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 5. 2. 2010 uplynie 1 rok, kedy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec, dedko, brat, svokor Michal BÁTORy.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Darina, dcéry Michaela 
a Zuzana s rodinami, synovia Michal a Stanislav, vnučka Danielka 
a ostatná smútiaca rodina.

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

Z láSkY. už len kyticu Ti môžeme na hrob dať, za všetko krásne 
ďakovať a s láskou v srdci spomínať.
Dňa 6. 2. 2010 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša manželka, 
mamka a babka Kristína JANTOŠOVIČOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a nezabudli, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
smútiaca rodina

Skromný vo svojom živote, veľký vo svojej láske a dobrote. Deň 
Tvojho nečakaného odchodu bol plný sĺz a smútku. Hoci si  
odišiel bez slova a na rozlúčku nebol čas, spomienky na Teba 
zostanú navždy v nás. aj keď je čas akokoľvek dlhý, nezahojí 
ranu, ktorá stále bolí. najviac na svete by som si priala návrat 
Tvoj, no i napriek mojej veľkej snahe musím rešpektovať pokoj 
Tvoj. Spi sladko, ocko môj.
Dňa 9. 2. 2010 si pripomenieme 1. smutné výročie úmrtia nášho 
milovaného ocka, brata, svokra a dedka Jána AKSTEINERA.
S láskou a úctou na Teba spomínajú dcéry Vladka, Martinka, 
Mirka s rodinou a ostatná smútiaca rodina. Veľmi mi chýbaš ocko  
a ďakujem Ti za všetko.

čas plynie, ale spomienka v našich srdciach zostáva.
Dňa 10. 2. 2010 si pripomenieme 1. výročie, čo nás navždy opustil 
p. Ján KOŇAK.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu s nami tichú  
spomienku.
rodinní priatelia a známi

odišla si tíško, ako odchádza deň, a v našich srdciach zostáva 
spomienka len. milovali sme Ťa, Ty si milovala nás. Tú lásku v na-
šich srdciach nezničí ani čas.
Dňa 13. 2. 2010 uplynie 5 smutných rokov, čo nás navždy opustila 
milovaná manželka, mamička a babka Anna ŠISEROVÁ.
S úctou a láskou spomínajú manžel Arpád, syn Imrich, dcéry Soňa 
a Petra s rodinou.

odišiel ticho, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije  
spomienkami.
Dňa 14. 2. 2010 si pripomenieme 5. výročie úmrtia nášho man-
žela, otca, dedka Milana SChNEIDERA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou manželka, deti a vnúčatá.

Hoci si odišiel bez slova a na rozlúčku nebol čas, spomienky 
ostávajú navždy v nás.
Dňa 16. 2. 2010 uplynie 1 rok, čo nás navždy opustil láskavý a sta-
rostlivý manžel, otec a dedko Jozef PETRÁŠ.
S úctou a láskou spomínajú manželka, deti a ostatná smútiaca 
rodina.

prešiel rok, čo nie ste medzi nami, no v našich srdciach žijete 
spomienkami.
Dňa 19. 2. 2010 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša man-
želka, mama, babka, prababka Mária KIŠŠÁKOVÁ.
Za tichú spomienku a modlitbu prosia a ďakujú s láskou manžel 
Mikuláš, synovia a dcéry s rodinami.

odišiel si, no v našich srdciach si stále s nami.
Dňa 20. 2. 2010 si pripomenieme smutné prvé výročie, kedy nás 
opustil náš milovaný manžel, otec, syn, brat, zať, švagor Tibor 
LONGAUER.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manželka Lenka, dcéra Dagmarka, 
syn Jurko a ostatná rodina.

Dňa 26. 2. 2010 uplynú dva roky od smrti môjho manžela, otca 
a starého otca Jána RAUPERŠTRAUChA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka, syn a dcéry s rodinami

SPOLOČENSKá KRONIKA
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OZNAMY, POZVáNKA, INZERCIA

Zavreli ste oči, láskavé srdce prestalo biť, museli ste zomrieť, 
hoci tak veľmi ste chceli žiť. nezabudli sme mamka, len sme sa 
naučili žiť s tým, že sa navždy zavrela kniha Vášho života. čas 
plynie, bolesť trápi, Vás nám už nik nenavráti.
Dňa 23. 2. 2010 si pripomenieme nedožitých 80 rokov našej dra-
hej mamky, babky, svokry, švagrinej Edity DŽUBÁKOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú syn Jozef, dcéry Erika a Evička  
s rodinami.

človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, v našich srd-
ciach ostáva. 
Dňa 24. 2. 2010 uplynie dlhých a smutných 20 rokov od chvíle, 
kedy nás opustil milovaný manžel a otec Karol ďURČAN vo veku 
nedožitých 35 rokov.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu po tieto dni venujete tichú spo-
mienku.
manželka Viera, deti Mário a Deniska

Zavrel si oči a utíchol navždy Tvoj hlas, mal si rád život a milo-
val všetkých nás. bez Teba slnko nesvieti, keď slzy nám zastrú 
krásy neba, kamkoľvek oči pohľadnú, všade hľadajú, otecko, 
len Teba.
Dňa 28. 2. 2010 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustil náš láskavý 
a starostlivý manžel, ocko a dedko Peter KORDOVANíK.
Čas potichúčky plynie, ale tá rana veľmi bolí a zabudnúť nám ne-
dovolí.
S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéry Maja a Ivana s man-
želmi, vnúčatá Dominika, Alexandra a Davidko.

Dňa 27. 2. 2010 uplynie rok, čo nás náhle opustil drahý brat, šva-
gor a ujo Ivan KAČíR.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.

Deň Tvojho odchodu bol plný sĺz a smútku. ostalo prázdno a ti-
cho. Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, ne-
zabudne.
Dňa 28. 2. 2010 si pripomíname 10. výročie smrti nášho milova-
ného manžela a otca Jána PIVOVARNíKA.
S úctou a láskou spomína manželka a dcéra.

SPOMIENKy A POďAKOVANIA

Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým, ktorí sa pri-
šli rozlúčiť dňa 22. 12. 2009 s naším manželom, otcom, dedkom a príbuzným  
Ing. Tiborom KóŠOM, ktorý nás navždy opustil po dlhej a ťažkej chorobe dňa  
19. 12. 2009 vo veku 76 rokov.
Ďakujeme personálu Oddelenia dlhodobo chorých pri Internom oddelení NsP v Sp. 
N. Vsi pod vedením MUDr. Eriky Zimovej za ošetrovanie a starostlivosť počas choroby. 
Ďakujeme tiež zdravotným sestrám Kláre Sedláčkovej a p. Murínovej za poskytovanie 
pomoci pri domácom ošetrovaní. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme ZPOZ v Sp. N. Vsi 
a Pohrebným službám R. Findura.
manželka, dcéra a syn s rodinami

UPOVEDOMENIE
Mesto Spišská Nová Ves upovedomuje nájomcov hrobových a urnových 
miest, ktorým končí doba prenájmu hrobového miesta podľa zákona 
o pohrebníctve a všeobecne záväzného nariadenia Mesta Spišská Nová 
Ves č. 6/2006, že opätovný prenájom hrobového miesta poskytuje Správa 
mestských cintorínov, na Slovenskej ulici č. 1 (na Starom cintoríne). V prí-
pade, že nájomca hrobového miesta neobnoví prenájom na ďalšie obdo-
bie, právo na hrobové miesto zanikne.   Správa cintorínov

SPráVcOVSKá fIrmA, s. r. o.
voda a kúrenie: 
0905 215 732

brANTNer NOVA, s. r. o., SNV
oprava verejného osvetlenia: 

053/446 62 66

byTOVé DruŽSTVO SNV 
výťahy • voda, ÚK • elektro: 

dispečing: 053/443 25 03 
mob.: 0905 499 881
plynové zariadenia:

nepárne týždne: 0905 534 800 
párne týždne: 0905 241 080

POHOTOVOSTNÉ SLuŽBY

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

Rozpis pohotovostných služieb lekární
1. 2. - 7. 2. 2010

Lekáreň STATIM, Štefánikovo nám. 10, tel.: 053/442 82 77 

8. 2. - 14. 2. 2010
Lekáreň NA TARČI, Agátová 12, tel.: 053/446 75 68 

15. 2. - 21. 2. 2010
Lekáreň SIGNUM, Nábrežie Hornádu 11, tel.: 053/441 01 92 

22. 2. - 28. 2. 2010
Lekáreň TEMPLUM, Česká 1, tel.: 053/441 41 66 

1. 3. - 7. 3. 2010
Lekáreň ELIXÍR, Zimná 70, tel.: 053/446 82 25

5. 2. 2010 (piatok) o 19.00 hod., Spoločenská sála
dIvadlo CommedIa PoPrad 
- fallet, GreGar, beNko: kaPustNICa
Voňavá komédia o dvoch starcoch, dobrom víne, kapustnici a Ufónikovi.
Účinkujú: V. Benko, D. Kubaň, M. Novák. Vstupné: 4 €

13. 2. 2010 (sobota) o 19.00 hod., 
Spoločenská a banketová sála
1. rePrezeNtačNÝ Ples obCe smIŽaNY 
pod záštitou starostu obce Ing. Michala Kotradyho
Účinkujú: Hudobná skupina Prodisk, Tanečné centrum Fortuna, 
Viktória Nagyová, Peter a Vanda Urbanovci
Moderuje: Vlado Vaverčák. Vstupné: 20 €

19. 2. 2010 (piatok) o 18.00 hod., Spoločenská sála
zastaNeŠ a NePreŽIjeŠ 2 
Filmové predstavenie, USA, 2009, 96 min.
Akčný film s Jasonom Stathamom, Amy Smartom, Dwightom Yoakamom 
a ďalšími, ktorý je pokračovaním rovnomenného filmu z roku 2006.  
Chev Chelios si v ňom tentoraz narobí problémy u čínskej mafie, ktorej 
boss to nenechá bez povšimnutia. Operačne mu vymení jeho takmer 
nezničiteľné srdce za umelú, batériami poháňanú pumpu, ktorá potrebuje 
pravidelný prísun elektriny, aby fungovala a naháňačka s časom 
a gangstermi naprieč Los Angeles sa môže začať... Vstupné: 2 €

Zmena programu vyhradená! 
Informácie, rezervácia a predpredaj vstupeniek: 

Kultúrny dom, Tatranská 80, Smižany, tel.: 053/429 89 39, 0908 982 722

KULTÚRNY DOM SMIŽANY
PROGRAM 

FEBRUÁR 2010
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REZERVUJTE SI NOVÉ BYTY
Možnosť obhliadky - tel.: 0904 304 184

www.VillaNova.sk

Letná 70, 052 01 Spišská Nová Ves
tel: 053/441 23 72, 0905 / 886 084
www.cakami.sk     cakami@cakami.sk

Využite zľavy za skorý nákup do 28. 2. 2010
až do výšky 16 %

Vo vybraných destináciách a hoteloch:
— prvé dieťa do 15 rokov úplne zdarma a druhé
   dieťa len za 199 Eur + servisné poplatky
— 3. dospelá osoba cestuje za cenu servisných
   poplatkov a poistenia
— transfer na a z letiska Košice z miest Poprad,
   Prešov, L. Mikuláš úplne zadarmo

+ darček od nás…

EGYPT, TUNIS, TURECKO, GRÉCKO,
BULHARSKO, CHORVÁTSKO…

…partner pre Váš zážitok!

POZVáNKY, INZERCIA

VALENTÍNSKA 
PÁRTY

13. 2. 2010 o 19.00 hod.
Cena: 19 €/osoba

Hudba:  Ringo Band

Vynikajúce valentínske menu, 
dobré pitie a samozrejme výborná zábava.

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

e-mail: hotelcingov@hotelcingov.sk
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DROBNá INZERCIA

 PREDáM - PRENAJMEM

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

 Predám slnečný 2-izbový byt v centre mesta SNV. Byt sa 
nachádza v malej tehlovej bytovke (bez výťahu), má balkón 
s výhľadom do záhrady a je situovaný na juh. Byt je po re-
konštrukcii a patria k nemu aj dve pivnice. Cena dohodou. 
T.: 0905 293 420

 Predám 3-izbový byt na sídl. Mier, Tr. 1. mája 1 - 3. posch., 
neprerobený, bez balkóna. Cena dohodou. 
T.: 0918 907 635

 Predám kočiar zn. CHICCO oranžovo-sivej farby po 1 die-
ťati vo veľmi dobrom stave. 3-kombinácia (hlboký, športový 
+ autosedačka). V cene sieťka, pršiplášť a taška na kočiar, 
prebaľovacia podložka. Cena 200 €. T.: 0905 180 074

 Predám staršie seno a uhlie na kúrenie. Cena dohodou. 
T.: 0908 307 206

 Predám chatku na kúpalisku TORNAĽA - 50 m od Mor-
ského oka - v tichej a peknej časti kúpaliska. Chatka s prí-
streškom je po totálnej rekonštrukcii. T.: 0905 739 195

 Predám chatu na Košiarnom briežku. T.: 0907 379 105
 Predám solárium. T.: 0905 388 549
 Predám *kovové regály do predajne, *na VAZ 2103 nové 

zadné svetlá, brzdové trúbky, brzdový valec celý, spojkový 
valec, kúrenie staršie funkčné, *na ŠKODU 1203 predné 
sklo, výfukové teleso od motora - dvojité koleno. Všetko 
lacno - sťahujem sa. T.: 0902 308 619, 0902 672 120

 Predám výkonný PC Duron vhodný do kancelárie al. pre 
deti na výučbu či hry (Duron 1,2 GHz, 256 MB RAM, 40 GB 
pevný disk, 64 MB graf. karta, zvuk. karta 5+1, sieť. karta, 
USB, CD-ROM, napaľovačka, disk. mechanika, monitor, klá-
vesnica, myš, inštalačné CD), nainštalovaný Windows XP 
Professional, Word, Excel. Cena 200 € - dohoda možná. 
T.: 0918 389 318 

 Dám do podnájmu 2-izbový tehlový byt v centre mesta. 
Voľný ihneď. T.: 0905 168 242

 Dám do dlhodobého prenájmu 3-izbový byt na sídl. Mier, 
J. Wolkera, 4. posch. Zateplený, eurookná. 
Voľný od 1. 3. 2010. Nájomné 230 €. T.: 0908 269 916

 Dám do prenájmu garáž na Hurbanovej ul. v SNV. 
T.: 053/442 29 45

 Prenajmem 4-izbový slnečný byt, Za Hornádom 7. 
Cena 400 €/mes. T.: 0904 115 501

 Prenajmem priestory v centre Sp. Novej Vsi, 
Zimná ul. č. 52 - 290 m2. T.: 0905 283 750

 Ponúkame na prenájom zrekonštruované kancelárske 
priestory v blízkosti autobusovej stanice na Hviezdoslavovej 
ulici č. 47 v Sp. N. Vsi, s plochou od 14 m2 do 50 m2. K dis-
pozícii je štruktúrovaná kabeláž a možnosť pripojenia na pult 
ochrany. Cena za prenájom dohodou. 
T.: 053/429 72 84, 0904 618 482

 Ponúkam do podnájmu priestory na podnikanie alebo na 
kancelárske účely v Smižanoch na námestí pri obecnom 
úrade. T.: 0915 544 844, 0907 926 457

 Predám slnečný 3-izbový byt na Mieri. Byt je čiastočne 
prerobený. T.: 0910 544 224. Volať po 18.00 hod.

 KúPIM

 Kúpim 3-izbový byt v centre SNV alebo v blízkosti, najlepšie 
po rekonštrukcii - nie v prízemí. Volať od 8.00 do 12.00 h.,  
17.00 - 19.00 h. T.: 0902 064 980

 PRáCA

 Umožním 2 serióznym ľuďom pracovať v Centrách krásy, 
zdravia. Orientačný príjem 500 €. T.: 0911 890 388

 Hľadám prácu v odbore: opatrovateľ (aj k deťom), ma-
sér a osobná asistencia. Na celý alebo polovičný úväzok.  
Ponúknite! T.: 0911 254 879

 GwA, s. r. o., Letná 47, SNV ponúka sprostredkovanie 
práce do zahraničia aj bez znalosti cudzieho jazyka. 
T.: 0907 930 524, 0903 638 034

 RôZNE
 Prosím o pomoc pri hľadaní mačky, ktorá sa stratila v polo-

vici januára v okolí Gorkého ulice. Má pruhované zafarbenie 
(tigrované čierno-hnedé ), klasická mačka domáca. Informá-
cie, prosím, volať na tel. č.: 0908 083 760.

 hĹBKOVé ČISTENIE KOBERCOV, SEDAČIEK. Aj u Vás 
doma alebo vo firme! Ponúkame za rozumné ceny čis-
tenie: sedacích súprav, matracov, kobercov, autočalú-
není. Kvalitnou čistiacou technológiou odstránime silné 
znečistenie, nežiaduci zápach, oživíme farby. 
T.: 0905 705 113

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

 Novinka!!! ANIóNOVé VLOŽKy · pôsobia antibak-
teriálne, proti zápalom pošvy, krčka maternice, moč. 
mechúra, moč. ciest a pod. · pohlcujú cudzorodé or-
ganizmy, hubia parazitickú mikroflóru · liečebno-pre-
vent. vložky poskytujú ochranu pred vonk. znečistením 
hlavne počas menštruácie, tehotenstva, pred a po ope-
rácii · obnovujú hormonál. systém  · urýchlia hojenie rán 
po zákrokoch a po pôrode · pomáhajú riešiť problémy 
s konečníkom (hemoroidy), u mužov problémy s prosta-
tou. VLOŽKy SI MÔŽETE ZAKúPIŤ V hA DROGéRII NA 
SíDL. MIER (pri Potravinách Milkagro). 
Viac info: 0903 811 689, www.anionovevlozky.sk 

 Doučím matematiku ZŠ. T.: 0908 843 824 
 Ponúkame maliarske natieračské práce, minerálne 

omietky, stierky, tapety. Kompletné prerábky bytov, ob-
klady, dlažby, jadrá. Montáž sadrokartónu, plávajúce 
podlahy. T.: 0918 783 109, 0902 167 720

 NEChTOVý DIZAJN „EXPA LADy“ - PLESOVÁ AKCIA! 
Pri aplikácii umel. nechtov gélom al. acrylom pedikúra 
len za polovicu! NOVINKA - modelovanie na typy Russia 
Stiletto - exkluzív. špicaté typy, gél. nechty - 15,93 €, 
živic. nechty - 15,60 €, vytvrdzovanie prír. a poškod. 
nechtov gélom s CA al. acrylom, francúz. špičky fareb. 
trblietav. práškom podľa Vášho výberu ZDARMA!, klas. 
manikúra + parafín ZDARMA!, príležit. nechty + franc. 
man. (plesy a stužkové) - množstevná zľava, zdobenie 
(rôzne druhy a techniky). Možnosť zakúpenia darček. 
poukážok. Dom kultúry, Štefánikovo nám. 4, SNV (prí-
zemie, č. dverí 77). T.: 0902 891 534

 Ponúkam komplexné spracovanie jednoduchého 
a podvojného účtovníctva vrátane miezd. 
T.: 0903 368 692

 Ponúkam montáž plávajúcich a drevených podláh, 
vyrovnávanie interiéru samonivelizačnou hmotou. 
T.: 0903 353 952

 Pozývame Vás na nákup kvalitných dámskych, 
pánskych a detských textilných výrobkov, ako sú py-
žamá, nočné košele, tielka, nátelníky, spodná bielizeň 
a pestrý pančuchový a ponožkový tovar výhradne od  
SLOVENSKýCh a POĽSKýCh VýROBCOV za výborné 
ceny. Predajňa je zriadená v priestoroch ha Drogérie na 
sídlisku MIER (pri potravinách MILKAGRO). ďakujeme 
za prejavenú dôveru v roku 2009.

 GwA, Letná 47, SNV ponúka: * kurz nemeckého ja-
zyka pre opatrovateľky s násl. umiestnením v rodinách 
v Rakúsku a Nemecku * kurz anglického jazyka pre 
opatrovateľky s násl. umiestnením v rodinách v ho-
landsku * študijné jazykové pobyty v zahraničí pre deti, 
dospelých, ale aj managerov (Malta, VB, Nemecko, Ra-
kúsko, USA, Kanada). NOVINKA - ROK NA STREDNEJ 
ŠKOLE V ZAhRANIČí. T.: 0907 930 524, 093 638 034,  
053/441 04 67

 Prestavujeme bytové jadrá (kúpeľne + wC), murár-
ske a vodárske práce, podlahy, omietky, rekonštrukcie 
bytov a domov. Výmena radiátorov. V mesiaci február 
30 % zľavy. Práce sú s dodávkou materiálu podľa Vášho 
výberu. T.: 0903 277 634

 Milí fanúšikovia! Vstúpme  do nového roka v rytme  
Salsy - Zumby s naším lektorom z Ekvádoru Miguelom. 
Kurz sa začína 3. 2. 2010 o 17.15 hod. v Levoči, v Levoč-
skom gastrodome (levočáku). Trvanie kurzu - 8 týždňov. 
Cena kurzu - 30 €. Prosíme záujemcov, aby sa hlásili na 
t. č.: 0903 703 201 alebo na salsalevoca@centrum.sk. 
Tešíme sa na Vašu účasť.

 PEDIKúRA „EXPA LADy“ ponúka všetko pre zdravie 
Vašich nôh - klas. mokrá a mediciálna pedikúra, korek-
cia zarastajúcich nechtov, odstraňovanie otlakov a ku-
rích ôk, lakovanie aj francúzske, zdobenie, modeláž 
špec. gélom PEDI, parafín - najúčin. výživa pre pokožku 
a nechty. AKCIA! - pri aplikácii parafínu na nohy 20 % 
zľava na klas. pedikúru, pri aplikácii pedikúry klas. ma-

nikúra len za polovicu. ZĽAVA aj pre dôchodcov a ZŤP 
15 %. Možnosť zakúpenia darček. poukážok. Dom kul-
túry, Štefánikovo nám. 4, SNV (prízemie, č. dverí 77). 
T.: 0902 891 534

 POwERJOGA - štýl a dynamické cvičenie budúc-
nosti - každý UTOROK od 20.00 hod. a ŠTVRTOK od  
19.00 hod. vo Fitcentre BUDO & FITNESS GyM, Lipová 
20, sídl. Tarča, SNV. Príďte si odpočinúť a načerpať 
energiu, lektorom akcie je Róbert Andrus. Powerjoga - 
výborné prepojenie klas. jogy s moder. druhmi cvičenia, 
budete sa nielen cítiť skvelo, pomáha i s chudnutím, 
zlepšuje fyz. kondíciu a odstraňuje problémy s chrbti-
cou, odbúrava stres, ukľudňuje nerv. systém a rozvíja 
rovnováhu a koordináciu pohybov. T.: 0915 366 006, 
0948 437 792

 KUTIL - DOMÁCI úDRŽBÁR. Ponúkame Vám široké 
spektrum drobných, ale aj odborných prác KUTILA pre 
Vašu domácnosť. T.: 0917 593 692

 Očná optika BLIR-OPTIK sa aj v roku 2010 teší na 
Vašu návštevu na Ul. Odborárov 18 (pri žel. stanici) 
a ponúka rýchle a kvalitné služby v oblasti optiky a vi-
denia za rozumné ceny. Zároveň ďakujeme všetkým 
spokojným zákazníkom, ktorí nás už navštívili.

 NOVOOTVORENý KOZMETICKý SALóN „ELIS“ víta 
všetky dámy na využitie jeho služieb. Februárová ak-
cia pri hĺbkovom ošetrení pleti - úprava obočia zdarma. 
Salón sa nachádza v budove Uranpress - 2. posch.,  
Fraňa Kráľa 2, SNV. Teším sa na Vašu návštevu. 
T.: 053/417 76 69, 0902 392 497, 0908 891 889

 VýROBA KĽúČOV, BRúSENIE A ZÁhRADKÁR. V pre-
daji už semená na sezónu 2010, hnojivá, postreky, sa-
mozavlažovacie truhlíky, zemina, posypová soľ a iné. 
Výroba kľúčov rôznych typov, autokľúčov aj s imobi-
lizérmi, predaj bezpečnostných vložiek - FAB, CISA, 
MAUER, visiacich zámkov, prestavba vložiek na 1 kľúč. 
Predajne: Zimná 59 (poniže OD Spišan) a Letná 46 (bý-
valá Sazka-Športka). T.: 0907 259 489

 VIETE, KTO NAJLEPŠIE ČISTí KOBERCE, SEDACIE 
SúPRAVy, AUTOSEDAČKy? Čistiaca technológia - je-
diná v okrese SNV, vhodná najmä na silne znečistené 
koberce vo firmách. Odvoz a dovoz kobercov zdarma - 
do 24 hodín + NOVÁ SLUŽBA - SŤAhOVANIE NÁByTKU. 
Zabezpečíme ľudí aj dopravu. Záujemcovia o zaradenie 
sa do poradovníka na: *zimný orez ovoc. stromov, *čis-
tenie náhrob. kameňov a obťahovanie písmen - hláste 
sa čím skôr. T.: 0905 209 347, 0904 865 262

 ChCETE STAVAŤ, PRESTAVOVAŤ, MODERNIZOVAŤ? 
Ponúkam kvalitné stavebné práce - *prestavby byto-
vých jadier, *keramické obklady a dlažba, *plávajúce 
podlahy, *omietky, *maliarske práce, *voda a elektro-
inštalácia, *autodoprava, *vyklápač. Naše služby, Vaše 
ceny. T.: 0904 974 481, 
e-mail: kupelnemikolaj@centrum.sk

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

 Predajňa TEXTIL EVA, Starosaská 13 sa presťahovala 
na Zimnú ul. 89 v SNV (vedľa potravín Paciga). ďakujem 
zákazníkom za nákupy v roku 2009.

 TANEČNÁ ŠKOLA Jany Plichtovej v SNV organizuje 
kurzy: * všeobecnej rytmicko-pohyb. prípravy pre deti 
od 4 do 7 r. * spoločenského tanca pre deti a mládež 
od 7 do 18 r. * tanca a spoločenskej výchovy pre žiakov 
ZŠ - príprava na rozlúčku so ZŠ, * tanca pre žiakov SŠ 
- príprava na stužkovú slávnosť a plesy, * tanca pre do-
spelých, * tanca pre budúcich manželov a svadobných 
hostí. Aktuálny kurz pre dospelých beží od 15. 1. - 31. 3. 
2010. Zabezpečuje vystúpenia na plesoch, zábavách, 
podujatiach. T.: 0905 635 792, plichtova@szm.sk 

 Vonku sa nám pripomína ešte stále pani Zima. Ne-
stihli ste upratať, stačí nám len zavolať. Ušetrite zdravie, 
čas. Zaplesajte si ešte raz. Vyspite sa v sobotu a ne-
chajte na nás upratovaciu robotu. PROFESIONÁLNy 
UPRATOVACí SERVIS. T.: 0903 661 891, 444 01 19, 
0903 100 508
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INZERCIA

AVON JACOBS ROAD SHOW
12. 2. 2010 / 12.00 - 20.00 hod.

19. 2. 2010 /17.00 hod.
WELLA VLASOVÁ  
SHOW

VALENTÍNSKY 
VÍKEND

13. 2. - 14. 2.

 S IVETOU WEISELOVOU  
A KAROLÍNOU JANICSEK-KALMÁR

+MÓDNA PREHLIADKA



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


