
MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES

vyhlasuje

DOBROVOĽNÚ 
ZBIERKU

na rekonštrukciu
národnej kultúrnej pamiatky

„MARIÁNSKY MOROVÝ STĹP 
SO SOCHOU IMMACULATY“

v Spišskej Novej Vsi.
Dobrovoľná zbierka bude trvať 

od 1. 3. do 31. 12. 2010.

Na dobrovoľnú zbierku je zriadený 
účet č. 3400427074/5600

v Dexia banka Slovensko, a. s., 
pobočka Spišská Nová Ves,
na ktorý je možné poukázať 

ľubovoľnú čiastku.
Prispieť môžete aj vkladom v hotovosti 

do pokladne Mestského úradu 
Štefánikovo nám. č. 1, Spišská Nová Ves.

Immaculatu a evanjelIstov 
už reštaurujú
Začiatkom februára absolvovali predstavitelia nášho mesta kontrolný deň v sochár-
skom ateliéri vo Vyšných Ružbachoch, kde práve prebieha rekonštrukcia niekoľkých 
mestských pamiatok.

Zástupcovia spišskonovoveského magistrátu 
v rámci kontrolného dňa navštívili ateliér akade-
mického sochára Štefana Kovaľa vo Vyšných 
Ružbachoch, ktorý rekonštruuje Mariánsky mo-
rový stĺp so sochou Nepoškvrnenej Panny Márie 
- Immaculatou a štyri sochy evanjelistov, pochá-
dzajúce zo Spišskej Novej Vsi. 
Rekonštrukčné práce na týchto pamiatkovo chrá-
nených objektoch schválilo mestské zastupiteľ-
stvo vlani v novembri. Začiatkom decembra boli  
Mariánsky morový stĺp a Immaculata, datované 
do roku 1724, demontované spred nášho farského 
kostola a prevezené do Vyšných Ružbách. Spolu 
s nimi do rúk sochára vtedy putovali aj torzá šty-

roch sôch evanjelistov, ktoré v minulosti zdobili 
vstupné priečelie starého cintorína.
Počas kontrolného dňa akademický sochár Š. Ko-
vaľ zástupcov Spišskej Novej Vsi informoval o dote-
rajších výsledkoch prebiehajúcich reštaurátorských 
prác, ktoré si mohli priamo na mieste prezrieť. 
Ako prvú začal rekonštruovať sochu Immacu-
laty. Od decembra sa mu podarilo na nej dotvoriť 
niektoré chýbajúce prvky a zároveň začal praco-
vať na jej vernej kópii, ktorá po dokončení nahradí 
originál. Pôvodná Immaculata bude deponovaná 
a umiestnená na vhodné miesto do interiéru. Ma-
gistrát pripravil v súvislosti s obnovou Immaculaty 
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Dve zo štyroch sôch evanjelistov 
už pomaly nadobúdajú svoje niekdajšie kontúry.

(pokračovanie na 3. strane)
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Dovezená vakcína Panenza proti pandemickej 
chrípke bola dosiaľ určená pre osoby v najvyššom 
riziku nákazy, a to pre:
• tehotné ženy vo všetkých trimestroch gravidity, 
• dospelých so závažnými chronickými 

ochoreniami s vysokým rizikom 
komplikácií alebo úmrtia pri 
ochorení pandemickou chríp-
kou, 

• deti od šiestich mesiacov ži-
vota a dorast so závažnými 
chronickými ochoreniami 
s vysokým rizikom kompliká-
cií alebo úmrtia pri ochorení 
pandemickou chrípkou, 

• osoby zabezpečujúce zachovanie 
chodu hospodárstva a verejného ži-
vota.

Dnešným dňom je očkovanie pandemickou vak-
cínou prístupné pre všetkých záujemcov.
Distribúcia vakcíny Panenza lekárom primárneho 
kontaktu priebežne pokračuje. Je potrebné, aby 
záujemca o očkovanie vopred kontaktoval svojho 
ošetrujúceho lekára. 

Ide o mimoriadne odporúčané očkovanie, ktoré 
chráni pred ochorením a pred nebezpečenstvom 
vzniku vážnych komplikácií pri ochorení spôsobe-
nom pandemickým vírusom A(H1N1) 2009. 

Pandemická vakcína PANENZA je neživá oč-
kovacia látka, ktorá obsahuje štiepený 

vírus chrípky A/California/7/2009 
(H1N1) 2009. Aplikuje sa do svalu 
ramena, u malých detí do stehen-
ného svalu. Očkovacia látka je 
účinná a bezpečná. 
Pandémia chrípky nie je sezón-
nou záležitosťou a nie je ohrani-

čená ukončením bežnej chrípkovej 
sezóny. Riziko pretrvávania pande-

mického obdobia v priebehu celého 
roka trvá, s možnosťou vzniku ďalších 

pandemických vĺn. 
Očkovanie pandemickou vakcínou je optimál-
nou a najefektívnejšou prevenciou proti pande-
mickej chrípke. 

doc. muDr. Ivan rovný, PhD., mPH 
 hlavný hygienik sr 

úrad verejného zdravotníctva sr 

i verejnú zbierku, do ktorej sa môžu zapojiť všetci 
občania mesta od 1. 3. do 31. 12. 2010.
Okrem Immaculaty sa sochár venuje už aj ob-
nove prvých dvoch sôch evanjelistov, resp. 
ich torz, na ktorých sa výrazne podpísal zub času 
a ich rekonštrukcia do pôvodnej podoby je preto 
značne komplikovaná. Po ich reštaurovaní vytvorí 
nové kópie sôch, ktoré poputujú na priečelie cin-
torína.

Š. Kovaľ na stretnutí informoval aj o vykonanej kon-
trole Krajského pamiatkového úradu v Košiciach, 
ktorý konštatoval spokojnosť s prebiehajúcimi re-
konštrukčnými prácami. Ďalší kontrolný deň vo 
Vyšných Ružbachoch majú zástupcovia mesta na 
programe na jar.
Vynovené historické pamiatky by sa do nášho 
mesta mali vrátiť do tohtoročného Sviatku všetkých 
svätých. Ing. lucia Kormošová

foto: autorka
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IMMAculATu A EVANjElISTOV...

Na vytvorení pobočky sa dohodli Mesto Spišská Nová Ves v zastúpení primá-
torom PhDr. Jánom Volným, PhD. a Slovenské technické múzeum Košice  
(www.stm-ke.sk) v zastúpení riaditeľom Ing. Eugenom Labaničom. Obe strany 
podpísali Deklaráciu o spolupráci pri projekte „Multifunkčné energetické 
a banícke centrum Spišská Nová Ves“, v rámci ktorej sa dohodli na vytvo-
rení budúcej pobočky Slovenského technického múzea práve v našom meste. 
Pre tento účel mesto poskytne priestory v budove Multifunkčného energe-
tického a baníckeho centra, tzv. Domu bezhraničného priateľstva (na obrázku 

vľavo), ktorý by mal byť postavený do konca roka 2010 na Baníckom námestí 
na nábreží Hornádu. 
Myšlienka vytvoriť v Spišskej Novej Vsi tzv. Banícke námestie je aktuálna už 
niekoľko rokov a v súčasnosti sa realizuje v rámci prebiehajúceho slovensko-
maďarského projektu. Nové multifunkčné centrum bude súčasťou medziná-
rodného projektu „ROcHuS - renesancia, oživenie historických udalostí 
a baníckych tradícií na Spiši“ (www.rochus.info), v rámci ktorého už na Ba-
níckom námestí, aj vďaka neziskovej organizácii Rochus - Rozvoj Spiša a Ba-
níckemu spolku Spiš, pribudla symbolická banská veža Klopp Orth či banská 
lokomotíva.
Priestory určené pre pobočku Slovenského technického múzea budú na úžit-
kovej ploche cca 240 m2. Budú pozostávať z multimediálnej prezentačnej 
miestnosti a z priľahlých expozičných priestorov, kde bude umiestnená stála 
expozícia energetiky a stála expozícia cestovného ruchu. Partneri sa v podpí-
sanej Deklarácii o spolupráci dohodli, že uvedené priestory pobočky múzea 
budú určené na propagáciu a podporu cestovného ruchu regiónu, a to 
v prvom rade v oblasti technických pamiatok spojených s banskou a hut-
níckou činnosťou v oblasti Spiša, v nadväznosti na Slovenskú banskú 
cestu a Európsku železnú cestu.
Predpokladá sa, že spišskonovoveská pobočka Slovenského technického mú-
zea otvorí svoje brány pre verejnosť v prvom štvrťroku 2011.

Ing. lucia Kormošová

SlOVENSKé TEcHNIcKé MúZEuM Aj u NÁS
V pobočke múzea bude umiestnená stála expozícia energetiky.

(dokončenie z 1. strany)

pôvodnú takmer 300-ročnú sochu 
immaculaty na mariánskom morovom stĺpe 
nahradí po dokončení jej verná kópia.

Zdroj: www.rochus.info

Dňa 5. 3. 2010 sa v územnom obvode Spiš-
ská Nová Ves v objekte Mäsokombinátu na 
Markušovskej ceste uskutoční praktické 
cvičenie dobrovoľných záchranných 
zložiek v súčinnosti s Integrovaným zá-
chranným systémom pri zemetrasení s veľ-
kým počtom zranených osôb.

Viac informácií 
na www.torrescue.sk 

alebo 
www.spisskanovaves.eu 

v sekcii Aktuality.

SPIŠ RESCUE 2010VýZVA NA OčKOVANIE 
PANDEMIcKOu VAKcíNOu
(Bratislava, 5. 2. 2010) - Hlavný hygienik SR týmto vyzýva obyvateľov Slovenskej republiky na 
očkovanie proti pandemickej chrípke vo vlastnom záujme. 
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Rozvojový dokument s názvom „PROGRAM  
SYNERGIA 2010 - 2017“ Mesto SNV spracovalo 
na základe pilotnej výzvy „Lokálna stratégia kom-
plexného prístupu“ Úradu vlády SR - Úradu splno-
mocnenca vlády SR pre rómske komunity zo dňa 
11. 9. 2009. „systémové riešenie situácie, ktoré 
bolo pri spracovávaní tohto dokumentu použité, 
vyžaduje, aby sa problémy rómskej komunity riešili 
vo viacerých oblastiach života súčasne, čo zabez-
pečuje komplexný prístup. spája viac projektov do 
celkovej stratégie, pričom ich realizácia bude na 
seba nadväzovať a prispievať tak k dlhodobému 
rozvoju marginalizovaných komunít. vytvorený do-
kument je výsledkom tímovej práce odborníkov za-
meraných na prípravu strategických dokumentov, 
ako aj ľudí z praxe, ktorí sú denne v kontakte s róm-
skymi obyvateľmi mesta. Zadefinovaná stratégia 
komplexného prístupu umožní mestu snv a part-
nerským organizáciám realizovať projekty efek-
tívne zamerané na zlepšenie životnej situácie, 
zvýšenie zamestnanosti a vzdelanostnej úrovne 
rómskej komunity mesta,“ hodnotí nový strategický 
dokument mesta jeho spolutvorkyňa Ing. Zuzana 
Záborská, vedúca útvaru rozvoja mesta.
„PROGRAM SYNERGIA 2010 - 2017“ obsahuje dve 
časti.
Programová (strategická) časť definuje ciele 
(strategické, špecifické) a aktivity v danej oblasti, 
pričom vychádza z analýzy problémov a potrieb 
rómskych komunít v meste. Ako na zasadnutí MsZ 

uviedol ďalší zo spracovateľov dokumentu Ing. Ľu-
bomír Pastiran, vedúci odb. financií, školstva a so-
ciálnych vecí: „analýza i stratégia boli spracované 
podľa deviatich vopred určených oblastí života 
rómov, a to: 1. vzdelávanie, 2. Zamestnanosť,  
3. Zdravie a zdravý životný štýl, 4. Bývanie, 5. kultúra,  
6. podnikanie, 7. podpora komunitného rozvoja,  
8. sociálna inklúzia a 9. Životné prostredie. pre 
napĺňanie definovaných cieľov v uvedených ob-
lastiach bolo vybraných 5 projektov, na realizá-
ciu ktorých sa chce mesto uchádzať o finančné 
prostriedky práve prostredníctvom tzv. lokálnej 
stratégie komplexného prístupu.“
Vybrané projekty tvoria projektovú (akčnú) časť 
dokumentu. „pri výbere projektových zámerov - 
projektov sme brali do úvahy súčasný stav a mieru 
rozpracovania projektových zámerov (najmä in-
vestičných), možnosti vyplývajúce zo schváleného 
rozpočtu mesta na rok 2010, ako aj reálnosť (z fi-
nančného a personálneho hľadiska) najmä prí-
pravy a podávania projektov v zmysle stanovených 
termínov podľa výzvy,“ vysvetlil Ing. Pastiran.
Naše mesto sa bude v rámci jednotlivých operač-
ných programov usilovať o získanie finančných 
prostriedkov na realizáciu týchto piatich projekt. zá-
merov, prioritne zameraných na rómsku mládež:
Investičné:
1.  Rekonštrukcia Materskej školy na Potočnej 

ul. - Vilčurňa (ROP - 1.1 Infraštruktúra vzdelá-
vania)

2.  Rekonštrukcia pamiatkového objektu Zá-
kladnej umeleckej školy, ul. j. Fabiniho (ROP 
- 5.3 Infraštruktúra kultúry a cestovného ru-
chu)

3.  Rekonštrukcia budovy Detskej polikliniky, 
Námestie SNP (OP - Zdravotníctvo)

Neinvestičné projekty:
4.  Terénna a sociálna práca - pokračovanie pro-

jektu SOVA (OP - Zamestnanosť a sociálna 
inklúzia)

5.  Vzdelávanie rómskych detí na Základnej 
škole na ul. Z. Nejedlého (OP - Vzdelávanie).

Prvý výpočet nákladov realizácie projektov pred-
stavuje spolu cca 4,7 mil. EuR. Z toho 5 % bude 
v prípade úspešnosti spolufinancovaných z rozpočtu 
mesta v priebehu rokov 2011 - 2013. 
Poslanci MsZ jednohlasne odsúhlasili podanie žia-
dosti o poskytnutie podpory prostredníctvom „Lokál-
nej stratégie komplexného prístupu“ pre realizáciu 
uvedených projekt. zámerov, zabezpečenie ich rea-
lizácie v prípade úspešnosti, ako aj ich spolufinanco-
vanie. Schválením sa „PROGRAM SYNERGIA 2010 
- 2017“ stal základným dokumentom pre vypracova-
nie nového Plánu hospodárskeho a sociálneho roz-
voja mesta SNV (jeho aktualizácia bude prebiehať 
v tomto roku), pre aktualizáciu Komunitného plánu 
i Koncepcie rozvoja školstva v meste.
Prerokovaný materiál nájdete na www.spisskano-
vaves.eu - Strategické dokumenty.
 Ing. lucia Kormošová

Dňa 27. januára 1945 po niekoľkodňovej delostre-
leckej prestrelke obsadila Spišskú Novú Ves So-
vietska armáda a vyhnala z nášho mesta nemecké 
fašistické jednotky. Koniec II. svetovej vojny bol na 
dosah. Po 65-tich rokoch sme si 27. januára opäť pri-
pomenuli oslobodenie nášho mesta. Pri tejto príleži-
tosti sa v obradnej sieni Radnice konalo slávnostné 
prijatie účastníkov národnooslobodzovacích bo-
jov počas II. svetovej vojny primátorom mesta. 
Privítali sme u nás viacerých významných hostí, 
medzi nimi jozefa Nálepku (na snímke), brata bri-
gádneho generála Jána Nálepku - Repkina z neďa-

lekých Smižian, ktorý svojím osobným príkladom 
ako partizánsky veliteľ ukázal cestu tisíckam Slová-
kov v Slovenskom národnom povstaní. Pri príležitosti 
65. výročia oslobodenia mesta bolo v Radnici sláv-
nostne odovzdaných 23 pamätných medailí s me-
nom tohto hrdinu.
Okrem toho minister obrany SR udelil 13 pamätných 
medailí za účasť v boji proti fašizmu a za oslobodenie 
vlasti. Účastníkom odboja ich odovzdali zástupco-
via Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov 
- člen predsedníctva ústrednej rady juraj Drotár 
a predseda oblastného výboru jozef Dovala.

Oslavy oslobodenia mesta pokračovali na cinto-
ríne pri Pamätníku padlých sovietskych vojakov. Tu 
si prítomný vencami a slovom uctili pamiatku 
tých, ktorí položili životy za oslobodenie nielen 
nášho mesta, ale aj všetkých krajín postihnutých II. 
svetovou vojnou. Pri tejto príležitosti stretnutie ukon-
čila prehliadka výstavy „Vojnové udalosti na Spiši  
v 20. storočí“ v Múzeu Spiša.
27. januára sme si zároveň pripomenuli aj Medziná-
rodný deň pamiatky obetí holokaustu.

lucK
foto: autorka

MESTO MÁ lOKÁlNu STRATéGIu 
KOMPlEXNéHO PRíSTuPu

65 ROKOV OD OSlOBODENIA MESTA

Mestské zastupiteľstvo sa v tomto roku zišlo po prvýkrát 28. januára. Predmetom 14. mimoriadneho rokovania bola tzv. lokálna stratégia 
komplexného prístupu - východiskový dokument pre spracovanie projektových zámerov zameraných na riešenie problémov marginalizova-
ných rómskych komunít žijúcich na území nášho mesta.
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oZ činnosti PZ v SNV

Policajný zbor SR v SNV vyhlásil pátranie 
po nezvestnom Štefanovi Jeremiášovi, 44-
roč. mužovi zo sídl. Tarča, ktorý v r. 1999 
odišiel z trvalého bydliska a doposiaľ nepo-
dal o sebe správu svojim príbuzným. Infor-
mácie o nezvestnej osobe sprostredkuje 
pre príbuzných Policajný zbor SR. 

Obvodné oddelenie PZ SR v SNV pátra po 
páchateľovi, ktorý v noci na 5. 2. 2010 po-
škodil na Tkáčskej ul. lak na osobnom mo-
torovom vozidle zn. Volvo V40 tmavošedej 
farby a majiteľovi spôsobil škodu vo výške 
1 000 €. 

5. 2. 2010 bol eskortovaný hliadkou PZ SR 
do ústavu na výkon väzby 45-roč. Ľubomír 
zo SNV, ktorý bol obžalovaný zo zločinu 
podvodu.

6. 2. 2010 bola z objektu bývalej firmy Mäso 
Spiš ukradnutá nerezová vaňa o hmotnos-
ti 300 kg so škodou 1 700 €. Do štyroch 
dní kriminálna polícia zistila štyroch podo-
zrivých, 23-roč. Mariána a 19-roč. Tomá-
ša z Hájika, 28-roč. Daniela z Podskaly  
a 31-roč. Maroša zo Sp. Tomášoviec, kto-
rým za uvedenú trestnú činnosť bolo vzne-
sené obvinenie.

10. 2. 2010 Obvodné oddelenie PZ SR 
v SNV zabezpečovalo príchod pyrotechni-
ka do Smižian, kde majiteľ rodinného domu 
pri rekonštrukcii našiel granát pochádzajú-
ci z II. svetovej vojny.  

V rozmedzí 1. polovice februára boli na 
území mesta SNV zistené 4 trestné činy 
krádeží tovaru z obchodných prevádzok. 
Voči štyrom osobám bolo vznesené ob-
vinenie, z nich u 45-roč. muža bola záro-
veň vykonaná eskorta do Ústavu na výkon 
väzby v Košiciach pre opakovanú trestnú 
činnosť.

Z činnosti MsP v SNV

30. 1. 2010 o 1.55 hod. zistila hliadka MsP, 
že na Elektrárenskej ul. došlo k dopravnej 
nehode - k zraneniu 18-roč. chodca zo 
SNV. Zrazil ho 37-roč. vodič taxi služby zo 
SNV. Zrazený mladík mal poranenú nohu, 
preto bola na miesto privolaná RZP. Vec 
bola oznámená PZ SR, ktorého príslušníci 
ju prevzali k ďalšej realizácii.

Na základe tel. oznámenia bola 1. 2. 2010 
hliadkou MsP na Ul. Ing. Rojkoviča v opus-
tenom objekte nájdená mŕtvola muža. Vec 
bola oznámená Obvodnému odd. PZ SR 
v SNV, ktorého hliadka prevzala vec k re-
alizácii. Privolaný na miesto nálezu bol aj 
zdravotnícky personál, ktorý vykonal ob-
hliadku mŕtvoly.

Na útvare MsP 3. 2. 2010 o 10.55 hod. 
oznámil priestupok proti majetku správca 
budovy Slovenskej lesníckej spoločnosti, 
že jemu neznámy páchateľ odcudzil spred 

MESTSKí POlIcAjTI BIlANcOVAlI

Náčelník JUDr. Vladislav Chroust vyzdvihol spolu-
prácu s Policajným zborom SR, orgánmi verejnej 
správy, ako aj s občanmi pri zisťovaní a riešení 
protispoločenskej činnosti. Bilancovanie sa tý-
kalo aj dosiahnutých výsledkov na úseku vzdelá-
vania, fyzickej a streleckej prípravy príslušníkov 
MsP, ktoré patrili medzi hodnotiace ukazovatele 
výslednosti práce.
Príslušníci MsP vykonali vlani 10 383 zákro-
kov (v porovnaní s r. 2008 o 825 viac). Vlastnou 
činnosťou zistili 8 729 priestupkov (medziročný 
nárast efektívnosti práce o 16,63 %). Najčastej-
šie zasahovali proti porušovateľom právnych no-
riem - 9 249 zákrokov. Najvyšší počet zistených 
a riešených priestupkov bol na úseku bezpeč-
nosti a plynulosti cestnej premávky - 4 933 
(oproti r. 2008 nárast o 1 294 prípadov). Nasle-
dovali porušenia platných VZN mesta - 3 282, 
z toho až 1 478 prípadov sa týkalo porušenia VZN 
o podmienkach predaja, podávania a požívania 
alkoholických nápojov a 1 430 prípadov sa tý-
kalo VZN o čistote mesta. Dohovorom bolo 
ukončených 3 985 vecí, v blokovom konaní 
4 902 priestupkov v celkovej sume 40 304 € 
(oproti r. 2008 nárast uložených a vybraných po-

kút o 5 598 €).
Príjem mesta z parkovania, t. j. parkovacích 
automatov (11), systémov (2), známok a kariet 
činí za uplynulý rok 122 755,56 €. Nové par-
kovacie miesta v centre mesta vznikli úpravou 
priestorov trhoviska, čím sa zároveň skvalitnila aj 
kultúra predaja a zvýšil záujem predajcov. MsP 
vlani riešila na území mesta 25 vrakov vozidiel. 
„Papuču“ nasadili mestskí policajti vlani na  
280 vozidiel (o 135 viac ako v r. 2008). 
Pozitívne možno hodnotiť i vlaňajšiu prevenčnú 
činnosť MsP. Zorganizovaných bolo 54 pred-
nášok s besedami na rôzne témy za účasti  
834 poslucháčov. V oblasti prevencie bol na ak-
tíve zvlášť vyzdvihnutý mestský policajt Bc. Pa-
vol jančík (na snímke preberá ocenenie z rúk 
primátora mesta), ktorému za r. 2009 Združe-
nie náčelníkov obecných a mestských po-
lícií SR udelilo medailu „Najlepší príslušník 
roka“ za prácu pri príprave a realizácii úspeš-
ných mládežníckych preventívnych projektov 
„Ja som bol jedným z nich“ a „Dajme im šancu“. 
Súčasťou preventívnej činnosti je aj kamerový 
systém mesta, ktorým v r. 2009 bolo zistených  
1 259 protiprávnych konaní (o 526 viac ako 
v r. 2008). Rozšírený bol o 3 kamery na sídl. 
Mier a 1 kameru na sídl. Tarča, takže dnes máme 
v meste spolu 17 kamier.
Vďaka správnej koordinácii činností MsP a Sta-
nice pre odchyt túlavých zvierat sa v rámci 
mesta nevyskytujú vážnejšie problémy spojené 
s chovom zvierat. V r. 2009 bolo odchytených  
206 zvierat (medziročný nárast o 31), z toho  
143 psov. Vrátených pôvodným majiteľom po ulo-
žení sankcie bolo 60 psov. Do Útulku v Kežmarku 
putovalo 5 psov. Zverejňovaním odchytených 
psov na web stránke mesta (www.spisskano-
vaves.eu - Zvieratká na adopciu) došlo k ná-
rastu záujmu občanov o ich adopciu, nový domov 
takto našlo 29 psov.

luck
foto: archív msP

Dňa 22. 1. 2010 sa konal na Mestskej polícii v SNV aktív, na ktorom bola vyhodnotená práca 
príslušníkov a zamestnancov MsP za rok 2009.

OcHRÁňTE SI SVOj MAjETOK!

Ide o jeden z najpokročilejších forenzných spô-
sobov na znižovanie kriminality - systém, ktorý 
nevyvrátiteľným spôsobom spája páchateľov  
s miestom trestného činu a poskytuje nespo-
chybniteľnú reťaz dôkazov.
Syntetická DNA je netoxická látka bez farby 
a zápachu, ktorá v sebe obsahuje laserom 
vložený jedinečný DNA kód, pomocou kto-
rého policajti dokážu zistiť majiteľa kradnu-
tých vecí. Stačí, ak si svoje cennosti označíte 
touto látkou, ktorá je viditeľná len pod uV lam-
pou. Látka sa pri dotykoch prenesie na prsty 
zlodeja bez toho, aby si to všimol. Na rukách 
mu zostane syntetická DNA, ktorú neodstráni 
ani dôkladným umývaním. Pre políciu je potom 
veľmi jednoduché identifikovať zločinca. Ana-
lýzou syntetickej DNA sa dá presne určiť kód 
označenej veci. 
Alternatívou pre firmy je neviditeľná syntetická 
sprcha. Tú je možné spustiť na páchateľa, napr. 
v predajni, v prípade lúpežného prepadu. Na pá-
chateľovi ostávajú tisíce mikrobodiek, ktoré 

sa dajú forenzne analyzovať, a tak ho nezvratne 
usvedčiť. Postrek na pokožke vydrží niekoľko týž-
dňov a odhalí ho len UV lampa. Každý postrek 
v sebe nesie kód danej firmy. Látka nepoško-
dzuje človeka, ani pokožku, ani peniaze.
Syntetická DNA sa už 2 roky úspešne využíva 
vo Veľkej Británii, kde vďaka nej zaznamenali 
zníženie počtu vlámaní až o 80 %. Úspech slávi 
aj v Nemecku a Holandsku. Nielenže sa výrazne 
zvyšuje šanca, že ukradnuté veci polícia vy-
pátra, látka tiež výrazne odstrašuje prípadných 
zlodejov, pokiaľ je objekt označený výstražným 
štítkom, okennou nálepkou a pod. Pri zakúpení 
syntetickej DNA nesmiete ale zabudnúť, že je 
potrebné zaregistrovať sa na základe zákaz-
níckeho kódu do Európskej databázy DNA, 
ku ktorej má prístup aj polícia.
Bližšie informácie o forenzných označovacích 
súpravách pre domácnosti, kde jeden set vy-
stačí na označenie cca 50 predmetov, získate na  
www.selectadna.sk.

mestská polícia snv

Od januára je na Slovensku k dispozícii revolučná technológia, tzv. syntetická DNA - látka, 
pomocou ktorej si dokážete ochrániť svoje veci pred zlodejmi.
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dičný zápis prvákov“. 15. 1. rodičov spolu 
s ich ratolesťami čakal príjemný program, 
ktorý nacvičili učiteľky 1. stupňa. Riaditeľka 
Mgr. Zlatuša Habasová rodičov oboznámila 
formou prezentácie s profiláciou školy a ví-
ziou do budúcna. Po malom občerstvení ich 
žiačky 9. ročníkov previedli po škole, ukázali 
im triedy, šatne, počítačové miestnosti, od-
borné učebne, vynovenú telocvičňu a pod. 
Za ten čas sa už učiteľky spolu s predško-
lákmi venovali testom školskej zrelosti, ktoré 
sa konali v troch triedach. Deti museli uhád-
nuť názvy rozprávok, porozprávali sa o klad-
ných a záporných postavách, ktoré v nich 
vystupovali. Boli správne motivované a prá-
ca im išla veľmi hravo. Veď prečo aj nie, keď 
na nich čakala i sladká odmena. Zápis bu-
dúcich prváčeniec trval, tak ako aj na iných 
školách v našom meste, do 15. 2.

Už 90 rokov v SNV pôsobí Miestny odbor 
Matice slovenskej a 20 rokov už ubehlo od 
zriadenia Domu Matice slovenskej v našom 
meste. Pri príležitosti týchto okrúhlych ju-
bileí Matica slovenská pripravila cyklus 
stretnutí, ktorý 25. 1. odštartoval prvou 
prednáškou. PhDr. Peter Zmátlo, PhD. na 
nej prednášal o kultúrnom živote na Spiši 
so zameraním na činnosť spolkov a činnosť 
Matice slovenskej.

Pomaly sa rozbiehajú rekonštrukcie 
piatich základných škôl, na ktoré mesto 
získalo prostriedky z európskych fondov. 
V priestoroch prvých troch škôl - ZŠ Nad 
Medzou, ZŠ Ing. Kožucha a ZŠ Levočskej 
sa už začína pracovať.

V Parkhoteli Centrum sa 28. 1. konalo in-
formačné stretnutie o profesionálnom 
rodičovstve. Zorganizovala ho pre Spi-
šiakov spoločnosť Úsmev ako dar spolu 
s Ústredím práce, sociálnych vecí a rodiny. 
Záujemcovia sa viac o tejto téme môžu do-
zvedieť na ktoromkoľvek úrade práce, so-
ciálnych vecí a rodiny.

INFORMÁcIA O DôlEžITýcH 
ZMENÁcH u DPH PlATNýcH 
OD 1. 1. 2010

Napríklad podnikateľ - neplatiteľ DPH, ale aj každá 
právnická osoba sa bude musieť:
1. zaregistrovať na DPH  bez ohľadu na dosiahnutú 
výšku obratu pre účely registrácie v prípade:
a)  prijatia služby z iného členského štátu Eú 

(ďalej IČŠ EÚ), pri ktorej vzniká daňová povinnosť 
podľa § 69 ods. 3 zák. o DPH, kde sa daňová 
povinnosť prenáša na odberateľa služby alebo 

b)  dodania služby do iného členského štátu Eú, 
pri ktorej sa určuje miesto dodania podľa § 15 
ods. 1 zákona o DPH, t. j. pri zákonom stanove-
ných službách, kde sa daňová povinnosť prenáša 
na odberateľa služby, a následne: 

2. podať súhrnný výkaz  za každý  kalen-
dárny  štvrťrok, v ktorom dodal službu 
do IČŠ EÚ a daňová povinnosť pre-
šla na príjemcu služby v IčŠ Eú 
alebo 
3. podať daňové priznanie 
k DPH do 25 dní po skončení 
kalendárneho mesiaca, v kto-
rom vznikla daňová povinnosť 
a v tej istej lehote aj zaplatiť DPH, 
ak: 
a)  je príjemcom služby z IčŠ Eú a daňová 

povinnosť sa preniesla na odberateľa služby 
podľa § 69 ods. 3 zákona o DPH alebo

b)  nadobudol tovar z IčŠ Eú a daňová povinnosť 
sa preniesla na odberateľa tovaru podľa § 69 
ods. 6 zákona o DPH;

4. vyhotovovať faktúru s náležitosťami podľa § 73 
zákona o DPH, t. j. ako platiteľ najneskôr do 15 dní 
od dodania služby s miestom dodania v IčŠ Eú 
podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH alebo od prija-
tia platby predtým, ako je poskytovanie služby 
skončené; 
5. viesť záznamy (evidenciu ako platiteľ) o: 
- nadobudnutých tovaroch z IčŠ Eú, 

- dodaných službách s miestom dodania v IčŠ 
Eú podľa § 15 ods. 1 zákona o DPH alebo
- prijatých službách z IčŠ Eú, pri ktorých prešla 
daňová povinnosť na odberateľa služby podľa § 69 
ods. 3 zákona o DPH.  

Súhrnné výkazy:
1. budú obsahovať okrem dodaného tovaru do 
IČŠ EÚ aj poskytnuté služby s miestom dodania 
v inom členskom štáte, pri ktorých je povinný platiť 

daň príjemca služby v IČŠ EÚ a
2. budú sa podávať len elektronicky, 
a to najneskôr do 20 dní po skon-

čení zdaňovacieho obdobia, za 
ktoré sa súhrnný výkaz podáva, 
čo v podstate znamená, že podá-
vajúci platiteľ aj neplatiteľ DPH sa 
musí stať autorizovaným použí-

vateľom elektronických služieb, 
t. j. musí sa:
a) zaregistrovať na Portáli daňovej 

správy, kde vyplní formulár pre regis-
tráciu používateľa pre autorizované služby 

a kde sa mu vygeneruje ID, pričom sa roz-
hodne pre formu podávania s alebo bez zaru-
čeného elektronického podpisu doručovaných 
dokumentov a 

b)  autorizovať ako používateľ týchto služieb na 
miestne príslušnom daňovom úrade, kam pri-
nesie vytlačený registračný formulár používateľa 
a dohodu o spôsobe doručovania písomností 
elektronickými prostriedkami. 

Podrobný postup registrácie a autorizácie je zverej-
nený na Portáli daňovej správy SR (www.drsr.sk) 
v časti Aktuality a Elektronická komunikácia. 

Ing. libor Puhalla
úsek styku s verejnosťou, 

Dú spišská nová ves

Dôležité zmeny a nové pravidlá od 1. 1. 2010 zavádza u dane z pridanej hodnoty zákon  
č. 471/2009 Z. z., ktorý dopĺňa a mení Zákon č. 222/2004 o dani z pridanej hodnoty (ďalej 
len zákon o DPH), ktoré sa dotknú nielen už registrovaných platiteľov DPH a podávania sú-
hrnných výkazov, ale aj neplatiteľov DPH. 

AKO SME SI VlANI NAZVAlI 
NAŠE DETI

Už sme si zvykli na zvláštne mená, ktoré deťom pri-
búdajú do rodných listov a už ich ani nepovažu-
jeme za cudzokrajné. V r. 2009 môžeme medzi 
také zaradiť napr. Jasmínu či Jazmínu, solome, 
šallotu, scarlett, aniku, Jenifer, elizabet, Jessicu, 
ale aj liu, laru, Grétu, šarlotu, alana, mikolaja, 
santa, Bruna, artura, tobiasa či madoxa rode-
ricka.
Rodičia však nezabudli ani na pôvodné sloven-
ské mená. Za uplynulý rok zvíťazilo meno Ma-
túš, dostalo ho do vienka až 14 chlapcov. Aj iné 
slovenské mená však častokrát našli vlani svojich 
nositeľov a nositeľky. Dokazuje to aj poradie naj-
častejšie uvádzaných mien v rodných listoch 
novorodencoch s trvalým pobytom v Spišskej 
Novej Vsi: 
• 14 x matúš (2008: 4 x)

• 11 x samuel (2008: 13 x), adam (2008: 7 x)
• 10 x Dominik (2008: 4 x)
• 9 x Jakub (2008: 13 x), martin (2008: 7 x)
• 8 x karolína
• 7 x tomáš (2008: 9 x), ema (2008: 8 x), sofia
• 6 x katarína, timea, natália, Dávid, matej, 
  lukáš, michal, alex
• 5 x peter, Zuzana, viktória (2008: 17 x)
• 3 x mária, Barbora (2008: 7 x)
• 2 x štefan, Juraj a Jozef
Zaujímavosťou je, že v r. 2009 nedali rodičia ani raz 
svojmu dieťaťu meno vanesa alebo Ján, hoci ešte 
v r. 2008 ich dostalo po 5 detí. Najviac kleslo v ob-
ľúbenosti víťazné meno za r. 2008 viktória, ktoré 
vtedy dostalo až 17 detí. V r. 2009 týmto menom 
rodičia pomenovali len 5 dcér.

mária Findurová, ref. kultúry, msú

V roku 2009 v meste Spišská Nová Ves pribudlo 397 novorodencov. Oproti r. 2008 je to  
o 18 detí viac. Rodičia dali celkovo dievčatám 90 a chlapcom 73 rôznych mien.
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o budovy na Sadovej ul. dňa 2. 2. 2010 
v čase od 12.00 do 15.00 hod. smetnú 
nádobu, čím spoločnosti vznikla škoda 
vo výške 39,80 €. V ten istý deň o 18.20 
hod. oznámil aj ďalší obyvateľ Sadovej ul., 
že mu v tom istom čase spred bydliska tiež 
odcudzili smetnú nádobu v rovnakej hod-
note. Veci v šetrení.

8. 2. 2010 o 10.40 hod. riešila na Zimnej 
ul. hliadka MsP priestupok proti verej. po-
riadku, ktorého sa dopustila 23-roč. Ma-
riana Ch. z Nálepkova tým, že vylepovala 
plagáty mimo miest na to určených. Toho 
istého priestupku sa na Brezovej ul. dopus-
til 12. 2. 2010 o 18.30 hod. aj 18-roč. Ma-
túš M. zo SNV. Oba priestupky vyriešené 
v kompetencii MsP.
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Y29. 1. si všetci školopovinní prevzali pol-
ročné vysvedčenia z rúk svojich triednych 
učiteľov. Následne si vychutnávali najprv 
polročné (1. 2.) a vzápätí aj jarné prázdniny 
(15. - 19. 2.).

V sobotu 30. 1. sa v Novoveskej Hute ko-
nali fašiangové oslavy. Od domu k domu 
chodil sprievod fašiangových vinšovníkov 
v maskách, ktorí všade prinášali dobrú nála-
du, za čo si odnášali chutné výslužky. Večer 
nechýbala tradičná fašiangová veselica.

Obyvatelia sídliska Mier už môžu sledo-
vať prípravné práce na výstavbe šieste-
ho mosta cez rieku Hornád s pracovným 
názvom „Matuškova“. Lokalita pod Kauf-
landom postupne nadobudne úplne iný 
charakter vďaka budúcemu premosteniu 
s dvoma kruhovými križovatkami. Ich do-
končenie je termínovo naplánované na ok-
tóber 2010.

Spišská katolícka charita a miestni pod-
nikatelia, ktorí prevádzkujú reštauračné 
zariadenia, sa rozhodli podať pomocnú 
ruku bezdomovcom a chudobným ľu-
ďom zo SNV. V dňoch, keď von panovala 
zima pod - 10 °C, pripravili pre nich vo vý-
dajni na Koceľovej ul. v čase obeda teplú 
polievku s pečivom.

4. 2. boli slávnostne otvorené zrekon-
štruované priestory Daňového úradu 
v SNV na Ul. J. Fabiniho. Okrem zmoder-
nizovanej pôvodnej budovy pribudli dostav-
bou aj nové priestory. Rekonštrukcia pre-
biehala od 14. 12. 2008 a 15. 12. 2009 sa 
Daňový úrad vrátil späť na Ul. J. Fabiniho.

Spišskonovoveskej kapele Smola a Hruš-
ky sa už po druhýkrát podarilo prebojo-
vať do národného kola Eurovision Song 
contest. Ako si iste všetci dobre pamätáte, 
vlani skončili v tejto pesničkovej súťaži na 
peknom 9. mieste. 5. 2. naše mesto repre-
zentovali ako prví v poradí v 5. štvrťfinálovom 
kole, ktoré vysielala televízna stanica STV 1, 
s novou ska - punk - popovou skladbou „Pri-
daj si ma“ od lídra Jozefa Kramára. V SMS 
hlasovaní skončili na 2. mieste, z ktorého 
postúpili do 2. semifinálového kola. V ňom 
sa 21. 2. už však kapele nedarilo a do finále 
Smola a Hrušky nepostúpila.

6. 2. sa v športovej hale konal 8. ročník 
súťaže mladých dobrovoľných hasičov 
O putovný pohár primátora mesta. Organi-
začne súťaž zabezpečoval Dobrovoľný ha-
sičský zbor zo sídliska Mier, ktorý existuje 
10 rokov a v súčasnosti má 14 členov. Svo-
ju rýchlosť a presnosť si v troch disciplínach 
zmeralo 14 desaťčlenných družstiev z okre-
sov Levoča, Sabinov, SNV a Kežmarok.

7. 2. sa v Detskom kútiku v OC Madaras 
uskutočnil detský karneval. Prišla naň 
stovka detí s maskami všetkých možných 

SPRAVODAJSTVO

prinášam lásku, horúcu, detskú, by kvapky krvi zmyl som z vašich čiel,
padli ste svorne, otčine na česť, duch váš do ríše mieru odišiel.

(Hadri Drevenický: našim mŕtvym)

MINISTERSTVO OBRANY SR • MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
DOM MATIcE SlOVENSKEj SPIŠSKÁ NOVÁ VES

vás srdečne pozývajú na

PIETNU SPOMIENKOVÚ SLÁVNOSť 
pri príležitosti 71. výročia tragických udalostí v našom meste z marca 1939 

- bombardovania mesta hortyovskými letcami - Malá vojna,
ktorá sa uskutoční 19. marca 2010 o 14.00 hod. na miestnom cintoríne pri Martýriu.

Tešíme sa na vašu osobnú účasť.

lEGENDÁRNY OlYMPIc NA SPIŠI

„Starí páni“ v zložení Petr janda, jiří Valenta, Mi-
lan Broum a Milan Peroutka, ktorí pôsobia na hu-
dobnej scéne už takmer 50 rokov, nenechali viac 
ako 1 000 divákov všetkých vekových kategórií ani 
na chvíľu vydýchnuť. Najprv ich poriadne rozohriali 
skladbami z nového albumu Sopka a potom spus-
tili „spŕšku“ zaručených hitov. Skladby ako „Dej mi 
víc své lásky“, „Želva“, „Dynamit“, „Jasná zpráva“ vy-
tiahli publikum zo sedačiek do ovácií. Dvojhodinový 
koncert OLYMPIC ukončil troma prídavkami, medzi 
ktorými nechýbali ani populárne „Slzy tvý mámy“. Hu-
dobníci po koncerte svojich fanúšikov potešili auto-
gramiádou.
OLYMPIC v rámci svojho turné absolvoval v SR len tri 
koncerty, pričom v rámci východného Slovenska 
koncertoval iba v našom meste. Za jedinečnú prí-
ležitosť vidieť ho naživo priamo u nás môžeme ďako-
vať nášmu Mestskému kultúrnemu centru.

lucK
foto: oliver ondráš

V druhý februárový štvrtok to v športovej hale poriadne vrelo. legendárna česká formácia 
OlYMPIc rozvášnila publikum.

GYMNAZISTI PlESAlI 
S PARTNERSKýMI ŠKOlAMI

Tohtoročný ples mal však vý-
nimočnú príchuť nielen preto, 
že bol jubilejný, v poradí už 
tridsiaty. Táto najväčšia 
spoločenská udalosť počas 
školského roka sa niesla aj  
v znamení workshopu gym-
názia a partnerských škôl 
z Česka, Poľska a Maďarska 
v rámci Višegrádskej dohody. 
Jej cieľom je spoznávanie kul-
túry krajín partnerských škôl.
Stretnutie zástupcov a študen-
tov partnerských škôl sa ko-
nalo v dňoch 5. - 8. februára. 
Delegáciu Gymnázia z čes-
kého Havlíčkovho Brodu vie-
dol riaditeľ školy Milan Novák, 
skupinu poľských pedagógov 
a študentov lýcea Ogólnok-

sztalcacego im. Marii Sklodowskiej-curie v Starom Saczi riaditeľ Krysztof Szewczyk, delegáciu Gymná-
zia Móricza Zsigmonda v maďarskom Kisújszállási riaditeľ školy Tamás Szabó a naše gymnázium riaditeľ 
školy Jozef Kačenga.
Hostia si prezreli centrum mesta a v Radnici boli prijatí primátorom Jánom Volným. Vo večerných hodinách sa 
uskutočnilo pracovné stretnutie so spoločnou večerou. Program pokračoval v ďalšie dni prehliadkou starobylej 
Levoče a okolia, pozornosti hostí neušiel ani svetoznámy levočský oltár Majstra Pavla či impozantný Spišský 
hrad. Stretnutie vyvrcholilo účasťou na študentskom plese v nádherných priestoroch Koncertnej sály Reduty, 
kde do programu tanečnými vystúpeniami zapojili aj študenti z partnerských škôl. Dagmar repaská

Začiatok februára sa už tradične nesie v znamení vrcholiacej plesovej sezóny. Ani Gymnázium 
na Školskej ul. v Spišskej Novej Vsi nebolo výnimkou.
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LISTÁREŇ
	 Milí	Spišskonovovešťania,	táto	rubrika	posky-
tuje	priestor	pre	Vaše	listy,	resp.	otázky,	pripomienky,	
podnety,	a	samozrejme,	aj	odpovede	na	ne	od	kompe-
tentných.	Prosíme	Vás,	aby	ste	sa	na	všetky	listy	pod-
pisovali,	odpovede	tak	budete	môcť	dostať	čo	najskôr.	
	 Ďakujeme!	

„aký je súčasný stav projektu spišský raj? 
Dlho o tom nebolo počuť - už sa to zrušilo? 
podľa zverejneného programu p. primátora 
mal k tejto veci stretnutie.“ 

Julo, e-mail, 16. 1. 2010

Rokovanie k aktivite Spišský raj na úrovni pri-
mátora mesta so spoločnosťou Dorchester sa 
uskutočnilo v piatok 15. 1. 2010. Predstavite-
lia investora deklarovali pretrvávajúci záujem na 
príprave projektu spolu s predstaviteľmi mesta. 
V priebehu roka 2009 sme informovali verejnosť 
o pripravovanej zmene Územného plánu mesta, 
ktorý je zameraný hlavne na uvedenú aktivitu. 
Schválenie zmeny očakávame v júni 2010. Dňa 
16. 9. 2009 sa v hoteli Metropol uskutočnila 
konferencia na tému „Spiš a jeho metropola - 
hlbší pohľad na investície“. Odborná verejnosť, 
primátor mesta Spišská Nová Ves s kolektívom, 
ale aj zástupca zahraničného investora s part-
nermi deklarovali zakotvenie zámeru Spišský 
raj do Územného plánu Košického samospráv-
neho kraja a záujem v pokračovaní projektu.

Ing. arch. Teodor Štubňa, 
vedúci odd. územ. plánovania  

a staveb. poriadku, Msú 

„na svätoplukovej ulici pri záložni je na tráve 
divoká skládka stavebného a veľkorozmer-
ného odpadu - betónové nádrže, nábytky, 
dosky a pod. skládka tam je už niekoľko me-
siacov a stále tam pribúdajú ďalšie odpady. 
postará sa mesto o jej likvidáciu?“

alena, e-mail, 31. 1. 2010

Vznikajúcu nepovolenú skládku sme zaregistro-
vali v zimnom období, kedy je jej likvidácia pro-
blematická. O jej odstránenie sa mesto postará 
hneď pri oteplení. Pri tejto príležitosti mi nedá 
ale neprejaviť počudovanie nad vzniknutím tejto 
a jej podobných skládok, a to priamo v meste 
na frekventovanej ulici. Falošná solidarita me-
dzi občanmi mesta existuje, lenže odstraňova-
nie nepovolených skládok zbytočne zaťažujú 
mestský rozpočet. Pôvodcovia takýchto sklá-
dok porušujú platné všeobecne záväzné na-
riadenie (VZN) mesta o odpadoch, hoci stačilo 
tento odpad odniesť na Zberný dvor, kde by bol 
odobraný bezplatne. 

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

„v našom meste je veľmi málo plôch pre kor-
čuliarov a cyklistov. počíta sa v budúcnosti 
s výstavbou takýchto chodníkov vhodných na 
relax, prípadne odľahčenie dopravy na ces-
tách?“ 

miroslav selecký, e-mail, 3. 2. 2010

Už v roku 1992 sme vytvorili peší a cyklistický 
chodník spájajúci Sad Mládeže so ZŠ Ing. Ko-
žucha. Neskôr pri výstavbe čerpacej stanice 
OMV sme pokračovali pri výstavbe chodníka až 
k zimnému štadiónu. Vytvorili sme nový povrch 
na chodníku do Ferčekoviec, ktorý je vhodný 
na tieto aktivity. Máme spracované projekty 
na pokračovanie chodníka až na sídlisko Mier, 
s pokračovaním až do Smižian. O tom, ktorá 
z navrhovaných trás bude v najbližšom období 
realizovaná, rozhodnú poslanci mestského  
zastupiteľstva už v najbližšom období. 

Ing. jozef Gonda, 
vedúci odb. výstavby, 

územ. plán. a dopravy, Msú

„kedy sa má začať s výstavbou diaľničného 
privádzača a juhovýchodného obchvatu spiš-
skej novej vsi a kedy bude obchvat snv kom-
pletne hotový?“

oliver Zumrik, e-mail, 10. 2. 2010

V zmysle Uznesenia Vlády SR č. 706 z 8. 10. 
2008 Vláda SR uložila ministrovi dopravy, pôšt 
a telekomunikácií uskutočniť pre Mesto Spiš-
ská Nová Ves výstavbu nového cestného privá-
dzača z diaľnice D1 do 31. 12. 2012. Výstavba 
Juhovýchodného obchvatu sa má uskutočniť 
v úzkej spolupráci s Košickým samosprávnym 
krajom, pretože sa zámer týka ciest v ich ma-
jetku a správe. Mesto Spišská Nová Ves už 
zabezpečilo spracovanie príslušných dokumen-
tácií, vrátane územného rozhodnutia, s použitím 
vlastných zdrojov a prostriedkov fondu Phare.  
Realizácia Juhovýchodného obchvatu inves-
tične patrí do kompetencie Košického samo-
správneho kraja. Presnejší termín realizácie 
zatiaľ nie je známy.

Ing. arch. Teodor Štubňa, 
vedúci odd. úPaSP, Msú

„Zaujímalo by ma, či sa plánuje výstavba bas-
ketbalového ihriska na sídlisku Západ 1? pre-
tože v okolí žiadne nie je a mládež, takže aj 
ja, by to veľmi ocenila, pretože ako si väčšina 
všimla, na Západe vzrastá kriminalita a to by 
bol určite jeden zo spôsobov, ako mládež za-
mestnať. postavili ste nám tu umelé futbalové 
ihrisko, za ktoré sa musí platiť, a okrem neho 
sú tu na futbal ďalšie 2 ihriská, no na basket-
bal ani jedno. toto sídlisko je odchované na 
basketbale a určite by nás to potešilo a vyrie-
šilo nečinnosť mládeže. o toto ihrisko je po-
četný záujem.“

Jakub novotný, e-mail, 16. 2. 2010

Teší ma Váš záujem o tento šport. Základnej 
škole na sídlisku Západ dlhujeme z predchá-
dzajúceho roku opravu basketbalového ihriska 
v areáli ZŠ, hneď vedľa ihriska s umelou trá-
vou. Na tomto mieste sme zlikvidovali pôvodné  
ihrisko, ktoré by sme mali opraviť. Verím, že v spo-
lupráci s Mestským výborom č. 5 sa to podarí.

Ing. jozef Gonda,
vedúci odb. VúPaD, Msú

SPRAVODAJSTVO
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v maskách predvádzali, súťažili, tancova-
li a zabávali s animátorkami v klaunských 
kostýmoch.

12. 2. prvý a snáď nie posledný Tvojzvuk 
Fest oživil zasneženú a sychravú Spiš-
skú Novú Ves. Hoci 170 predaných vstu-
peniek nevytvorilo rekord v návštevnosti, 
atmosféra na festivale bola vynikajúca. 
Pochvaľovali si ju návštevníci, účinkujúce 
kapely aj samotní organizátori. Chybičkou 
krásy bolo iba pokazené auto, ktoré za-
príčinilo, že na koncert nedorazila česká 
kapela Falešní obvinění. Ostatné kapely sa 
však svojej úlohy zhostili bravúrne. Priam 
energický štart dostal festival vďaka chala-
nom zo spišskonovoveského Cliftons. Ďal-
šia domáca kapela Decis pripravila prekva-
penie v podobe svojho prvého speváka, 
ktorý si prišiel zaspievať so súčasným front-
manom. Topoľčianska Tryamera prekvapi-
la Spišiakov hudobne aj textovo, v publiku 
si ihneď našla fanúšikov. Na rad prišiel 
veselý a príjemný Prezident Klaun (SNV) 
so svojimi melodickými textami, ktoré boli 
rovnakou samozrejmosťou ako aj farebné  
kreácie členov kapely. Keď na pódium 
nastúpil Brainscan z Banskej Bystrice, 
preletel sálou uragán hudby, ktorá sa do-
stávala až do mozgu a žíl. Na Spiši ne-
známu banskobystrickú inštrumentálnu 
kapelu Abstract si tiež všimol hneď každý. 
Bonbónikom večera bol domáci Jakutin, 
ktorý publikum rozospieval známymi pies-
ňami. Fotogalériu z festivalu, ktorý ponúkol  
6 hodín kvalitnej hudby, nájdete na www.
tvojzvuk.sk.

Valentín plný zábavy, v tomto duchu sa 
niesol valentínsky víkend v OC Madaras. 
Už v piatok 12. 2. ho odštartovala Avon 
Jacobs Road Show. V duchu srdiečok sa 
potom niesol celý víkend, ktorý v nedeľu  
14. 2. vyvrcholil koncertom Allana Miku-
šeka. Dobrú náladu v obchodnom centre 
svojimi vystúpeniami počas dňa zaistili aj 
skupiny BDSK, N2H, tajná IDEA, Hotová 
alternatíva, 428 clan, Comes či Tisman. 
V niektorých tunajších reštauráciách si za-
ľúbenci mohli spoločne vychutnať aj valen-
tínske menu.

Výraznou premenou v uplynulom obdo-
bí prešiel dizajn webky Televízie Reduta 
www.snv.sk. Okrem toho sme si na inter-
nete všimli, že v tomto smere sa činila aj 
Správa telovýchovných zariadení mesta, 
ktorá taktiež vynovila svoju www-stránku 
www.stez.sk.

Kresťanské spoločenstvo SNV 20. 2. zor-
ganizovalo vo svojich priestoroch na Krčmé-
ryho ul. stretnutie s americkou kazateľ-
kou Marilyn Neubauer, ktorá prednášala 
o tom, ako sa človek môže uzdraviť, napr. 
aj z rakoviny, vďaka Božej moci.
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AKADÉMIA VZDELÁVANIA  pobočka Spišská Nová Ves • OZ JUROJIN • MVO PROXIMA* 
vás pozývajú na 

Netradičné oslavy MDŽ, 
ktoré sa budú konať

dňa 8. marca 2010 od 8.00 do 16.00 hod. 
v priestoroch Akadémie vzdelávania, Zimná ul. 48 v Spišskej Novej Vsi.

Netradičné oslavy sú zamerané na problematiku rodovej rovnosti  
a ochranu ľudských práv žien u nás i vo svete.

 Súčasťou osláv sú tieto akcie:
• Regionálny filmový festival dokumentárnych filmov Jeden svet  

organizovaný v partnerstve s OZ Človek v ohrození,

• Živá knižnica - neformálne besedy so zaujímavými hosťami,

• Trhovisko organizácií - prezentácia organizácií s celoštátnou i regionálnou pôsobnosťou 

a ďalšie sprievodné aktivity.

Podrobné informácie týkajúce sa programu nájdete na www.proxima-sk.sk, 
prípadne v pobočke Akadémie vzdelávania, Spišská Nová Ves. 

Mimovládna organizácia PROXIMA* 
organizuje v spolupráci s Občianskym 

združením Človek v ohrození 
a Akadémiou vzdelávania 

Spišská Nová Ves  

REgIONÁLNy fILMOVý fESTIVAL 
DOKUMENTÁRNych fILMOV 

JEDEN SVET 
Termín konania:  7. - 9. marec 2010

Miesto konania:  
Zimná 48, Spišská Nová Ves 

v priestoroch Akadémie vzdelávania 
Vstupné: dobrovoľné 

Viac informácií o programe, účasti organi-
zovaných skupín, ako aj stručnú charakte-

ristiku uvádzaných filmov nájdete na 
www.proxima-sk.sk .

Obvodná organizácia únie žien Slovenska, Spišské osvetové stredisko, 
centrum voľného času ADAM, Dom Matice slovenskej, Mestské kultúrne centrum v SNV
pozývajú širokú verejnosť na predveľkonočné stretnutie rodín, ktoré sa uskutoční pod názvom

VEĽKA NOC PRICHODZI...
dňa 29. marca 2010 o 17.30 hod. v Koncertnej sieni Reduty v Sp. N. Vsi.
V kultúrnom programe sa predstavia: deti MŠ Šoltésova ul., žiaci ZŠ Hutnícka ul.,  
ZUŠ v SNV, folklórna skupina Kluknavčanka z Kluknavy, píšťalkár Ján Koľ z Margecian,  
spevák Mgr. Art. Ján Molčan z Krompách s klavírnym sprievodom Mgr. Martou Nemcovou. 

Hosť: predsedníčka ZMOS na Spiši a starostka obce Sp. Tomášovce Zuzana Nebusová  
zodpovie zvedavé otázky moderátorky Magdalény Kráľovej. 

Súčasť programu - výstavky s danou tematikou. Všetkých návštevníkov čaká malé prekvapenie.

EDIčNÁ čINNOSť V MESTE

V Múzeu Spiša sa uskutočnila prezentácia najčerstvejšej edičnej činnosti na území 
mesta. 
Verejnosť po prvýkrát uzrela novú fotografickú publikáciu o našom meste 
s názvom „Spišská Nová Ves“, ktorú vydalo Mesto SNV na sklonku minulého 
roka. Kniha obsahuje 191 fotografií mesta, Slo-
venského raja a najbližšieho okolia. Sprievodné 
slovo je napísané v slovenskom a anglickom ja-
zyku. Záujemcovia si ju môžu zakúpiť v tunaj-
šom Turistickom informačnom centre. Okrem 
propagačných materiálov mesto každoročne vy-
dáva i kalendáre. Pre tento rok boli vyhotovené 
v troch rôznych variantoch. Jedným z nich je 
kalendár s perokresbami Ing. Emila Labaja za-
chytávajúcimi naše najvýznamnejšie pamiatky. 
Ďalšie dva sprostredkúvajú dianie v meste počas 
roka prostredníctvom fotografií Ing. Miroslava 
Dibáka. Svetlo sveta v knižnej podobe uzreli  
i „Míľniky histórie mesta Spišská Nová Ves“, 
autorkou ktorých je PhDr. Ružena Kormošová. 
Naši občania sa vďaka nim mali možnosť dozve-
dieť viac z dejín mesta počas celého roka 740. výročia 1. písomnej zmienky, t. j., 
v roku 2008, kedy boli na pokračovanie uverejňované v Ičku. Jednotlivé časti sú 
k dispozícii i na webovej stránke mesta.  
Dlhoročná odborná pracovníčka Múzea Spiša Dana Rosová potešila druhým 
dielom publikácie o spišskonovoveských fotografoch „Fotografia na Spiši 2“. 
Lexikónovým spôsobom a populárno-náučnou formou písaná publikácia je výsled-
kom slovensko-poľského projektu „Tatranská fotografia“. Zachytáva históriu vzniku  

fotoateliérov, fotosalónov, fotografických živností fotografov profesionálov a foto-
grafov amatérov. Kniha je svojím zameraním ojedinelou, nakoľko sa touto proble-
matikou na území Spiša nikto v takomto rozsahu nezaoberal. 
V edičnej činnosti nezaostal ani Miestny odbor Matice slovenskej, k jubileu vy-

dal propagačný materiál s názvom „Deväť 
zastavení Miestneho odboru Matice slo-
venskej“.
Bohatosť edičnej činnosti v našom meste po-
tvrdila vo februári aj ďalšia akcia v Múzeu Spiša. 
To v spolupráci s Baníckym spolkom Spiš pri-
pravilo slávnostne uvedenie do života publiká-
cie s názvom „Technické pamiatky spojené 
s banskou a hutníckou činnosťou na Spiši“. 
Kniha sa vo svojej 1. časti venuje technickým 
pamiatkam v historickom chotári nášho mesta, 
ktoré sa, bohužiaľ, plynutím času poväčšine 
rýchlo a nenávratne vytrácajú z nášho okolia. 
Na druhej strane niektoré ešte len čakajú na 
svoje bližšie prebádanie. Mnohé z nich sú pri 
tom unikátmi v celom regióne. Na neľahkú úlohu 

zmapovať ich sa podujali autori Adriana Klingová, Peter Kling, Martin Gaňo a Vla-
dimír Klaučo s ďalšími spoluautormi. Knihu uviedli do života, ako inak, nerastom 
- sideritom. Nová publikácia, ktorú vydala nezisková organizácia Rochus - Rozvoj 
Spiša za finančnej podpory Ministerstva kultúry SR, by mala pomôcť podporiť 
rozvoj kultúrneho cestovného ruchu na Spiši a bude súčasťou zastavenia sa na 
Európskej železnej ceste. 

Ing. andrea jančíková/Ing. lucia Kormošová

V predaji je nová publikácia Spišská Nová Ves. „Fotografia na Spiši“ sa dočkala ďalšieho pokračovania. V knižnej podobe boli mestom 
vydané i Míľniky histórie mesta Spišská Nová Ves. Na banícku históriu regiónu nadväzuje publikácia „Technické pamiatky spojené s ban-
skou a hutníckou činnosťou na Spiši“. 
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skProgram materského centra Dietka 

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

8. 3., pondelok o 17.00 hod.

Prvé informatívne stretnutie 
klubu „cvičenie na fitloPtách 
Pre Deti oD 1,5 - 3 r.“

lektor: Bc. marián vytykáč

19. 3., piatok o 16.30 hod.

tvorivá Dielňa „učíme sa hravo“

chcete sa naučiť niečo nové, pripraviť darček 
či prekvapenie pre svojich blízkych? 
pozývame rodičov spolu s deťmi. 
vašu účasť, prosíme, nahlásiť 
do 17. 3. 2010 na tel. č.: 0905 938 774.
téma: „veľká noc“ (výzdoba veľkonočných 
ozdôb a pozdravov)

Kde: Herňa mc Dietka
Poplatok: 2,50 €/dieťa 

stála Programová Ponuka:

herňa mc Dietka  
Zdravotné stredisko  
sídlisko mier, šafárikovo nám. 3
utorok, streda, štvrtok: 
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 vZP majú 20 % zľavu  
na jednorazovom 
vstupe do Herne mc Dietka.

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. č.: 0904 887 239

klub „cvičí celá roDinka“
rytmické cvičenia pre deti (2 - 6 r.) a ich rodičov.
Kde: Herňa mc Dietka, 
Zdravotnícke stredisko sídl. mier, 
šafárikovo nám. 3
Kedy: každý piatok o 16.30 hod.
lektorka: andrea Hokšová, 
tel. č.: 0915 051 450

marec 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

4. marec 2010 o 16.00 hod. (štvrtok)
Galéria umelcov Spiša  

Villa NoVa 2010
Výstava výtvarných prác 
neprofesionálnych výtvarníkov,
spojená so súťažou 
Výtvarné spektrum 2010. 
Výstava potrvá do 26. marca 2010.

5. marec 2010 o 10.00 hod. (piatok)
Vstupné priestory SOS 

Vesmír 
očami detí
Výtvarná súťaž detí MŠ, ZŠ, ZUŠ, 
spojená s výstavou.
Výstava potrvá do 31. mája 2010.

8. marec 2010 o 14.30 hod. (pondelok)
Galéria umelcov Spiša

VaNsoVej 
lomNička 
Okresné kolo súťaže v umeleckom 
prednese poézie a prózy žien.
Hlavný organizátor OO ÚŽS 
v Sp. N. Vsi.

18. - 19. marec 2010 (štvrtok, piatok)
Spišské divadlo 

detské diVadelNé 
jaVisko
Regionálna súťažná prehliadka detskej 
dramatickej tvorivosti a divadla dospelých 
pre deti.

28. marec 2010 (nedeľa)
Koncertná sieň Reduty 

diVertimeNto musicale 
Krajská súťaž komornej a symfonickej 
hudby Košického kraja. 

29. marec 2010 o 17.30 hod. (pondelok)
Koncertná sieň Reduty 

Veľka Noc prichodzi...
Predveľkonočné stretnutie rodín. Hlavný 
organizátor:  OO ÚŽS v Sp. N. Vsi. 

31. marec 2010 (streda)
Galéria umelcov Spiša 

mediálNa spoločeNská 
komuNikácia 
Študentské diskusné fórum.

10. 3. 2010 (streda) o 17.00 hod., 
Spoločenská sála

aVatar 
– filmové predstavenie

USA/Veľká Británia, 2009, 162 min. 
Réžia: James Cameron 
Hrajú: Sam Worthington, Zoe Saldana, 
Sigourney Weaver, Michelle Rodriguez a ďalší. 
V súčasnosti najžiadanejší film svetových 
kín, ktorého dej sa odohráva vo vzdialenej 
budúcnosti po objavení planéty Alpha Centauri 
B-4 na mimozemskej pôde známej ako Pandora. 
Je to svet nepredstaviteľne rozmanitých rastlín 
a tvarov, ale aj celkom inej kultúry, ktorá má 
úplne iné ciele ako naša a tak nie je o konflikt 
núdza.
Vstupné: 2 €

12. 3. 2010 (piatok) o 19.00 hod., 
Spoločenská sála

Vlak 
- verejná nahrávka zábavnej relácie 

Slovenského rozhlasu
Účinkujú: Fero Držík, Vlado Vaverčák 
a hosť programu.
Vstupné: 1 €

21. 3. 2010 (nedeľa) o 15.30 hod., 
Spoločenská sála

aNdrej VeseloV: 
sNeŽNí ľudkoVia

- predstavenie Bábkového divadla  
spod Spišského hradu

Dojímavý rozprávkový príbeh pre malých aj 
veľkých o dvoch zaľúbených snehuliakoch 
putujúcich za slniečkom.
Vstupné: 1,5 €

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 
marec 2010

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy, ul. j. Fabiniho 1, Spišská Nová Ves

pozýva rodičov a priateľov hudby, tanca a spevu na

JARNÝ KONCERT a VÝSTAVU ZUŠ,
ktoré sa uskutočnia 23. 3. 2010 o 16.30 hod. v koncertnej sále ZuŠ.

Tešíme sa na stretnutie s vami.
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KULTÚRA, POZVÁNKY

GALÉRIA 
UMELCOV 

SPIŠA 
Zimná 46, spišská nová ves

pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 
výstav v mesiaci marec 2010

stále eXPoZície:
• JoZef hanula Kresba/maľba 
• 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.

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.                      

do 31. 3. 2010
anDor borÚth  
tatranský Portrétista 
výstava olejomalieb a kresieb zo zbierok 
tatranskej galérie, Galérie umelcov spiša, 
tanap-u a podtatranského múzea.    

do 31. 3. 2010
DialÓgy 
od opátstva escaladieu v Bigorre vo Fran-
cúzsku po červený kláštor na spiši.                                                                   

do 27. 4. 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

Košický samosprávny kraj
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
Prešovský samosprávny kraj 

Ľubovnianske múzeum v Starej Ľubovni
srdečne pozývajú na výstavu

DIALÓGY
OD OPÁTSTVA ESCALADIEU 

V BIGORRE PO ČERVENÝ 
KLÁŠTOR NA SPIŠI

ADAM BUJAK a PASCAL LE DOARÉ
16. 2.  – 27. 4. 2010

Výstava je realizovaná v rámci 
Roka kresťanskej kultúry.

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 
- pobočka Národopisné múzeum  

v Smižanoch
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? 

Košický samosprávny kraj
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

Slovenské národné múzeum
Prírodovedné múzeum

Slovenská akadémia vied
Geologický ústav SAV

pozývajú na výstavu

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

Výstava je pripravená v rámci 
Medzinárodného roku planéty Zem.
Expozičné priestory Múzea Spiša.

V rámci sprievodných akcií k výstave 
sa uskutoční prednáška:

JADROVÁ ENERGETIKA, 
ťAŽBA RÁDIOAKTíVNYCH 

SUROVíN. ÁNO, ČI NIE?
Ing. jozef Daniel

16. 3. 2010 o 16.00 hod. 
v Múzeu Spiša, Letná 50

        Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 
- letohrádok Dardanely v Markušovciach

SNM – Spišské múzeum v levoči
        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.

MAREC 2010

vernisáž výstavy Dariny Gladišovej 
kontemplácie v Gus

Miestny odbor Matice slovenskej 
v Spišskej Novej Vsi

pozýva v rámci cyklu stretnutí pri príležitosti 
90. výročia založenia Miestneho odboru 

Matice slovenskej a 20. výročia 
Domu Matice slovenskej na prednášku

SPOLKY NA SPIŠI 
- OSOBNOSť  

MATICE SLOVENSKEJ 
NEITUS VOLLAY

s PhDr. Ruženou Kormošovou,
ktorá sa uskutoční 30. 3. 2010 (utorok) 

o 13.00 hod. v aule SPŠ strojníckej  
a o 16.00 hod. v Múzeu Spiša.

uzávierka 3. ročníka literárno-výtvarnej súťaže
POSLANIE MATICE 

SLOVENSKEJ 
PRE BUDÚCNOSť
(Návrat k tradičnej kultúre  

slovenského národa) je 31. 3. 2010.
Práce je potrebné odovzdať 

v Galérii umelcov Spiša.

Program je realizovaný v spolupráci  
s Mestom Spišská Nová Ves, 

Múzeom Spiša a Galériou umelcov Spiša 
v Spišskej Novej Vsi.

Divadelný súbor Hviezdoslav 
pri MKc Spišská Nová Ves
srdečne pozýva svojich členov 

a priaznivcov na

klubové čítanie 

ŽENY 
V SLOVENSKEJ 

LITERATÚRE
5. 3. 2010 (piatok) o 17.00 hod.

v divadelnom klube.

Štefan Šimko

KOPERDANI 
(Odvrhnuté deti)

10. 3. 2010 (streda) o 19.00 hod.
v Divadelnom štúdiu 

pri Dome Matice slovenskej,
Zimná ul. č. 64.

Vstupné: 1,50 €
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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. marca na adresu redak-
cie s heslom „krížovka“. Meno výhercu uverejníme v aprílovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: 1. tajnička ... vestibulu divadla, 2. tajnička ... s erbom 
nášho mesta, 3. tajnička ... jozefa Hanulu. Do redakcie bolo doručených 15 vyplnených krížoviek. Z 10 správnych odpovedí sa výhercom stáva luKÁŠ ŠPAlDA zo 
Sp. Novej Vsi, ktorý získava CD Petra Stašáka. Blahoželáme!

vykonala krívajúc tanec zaves opačne

muž

časť dňa

tropický ker

2. tajnička

intímne

stratí sa 
kinosála

porozbíjaj nežnosť

franc. člen povrch tela ale kiloampér

druh palmy

1. tajnička

prenášam pozýva

značka lyží

Autor: 
František 
Cvengroš

rúrkovitá 
schránka

ručiteľ na 
zmenke

dom 
(hovor.)

pomôcky: 
kohorta, 

lema, 
Pomona

tekutá 
magma

zaniknutá 
politická 
strana

viacerých 
urazí

muž, 
po angl.

úderom 
odrazil

chovanica 
kláštora 
(zastar.)

posvätný 
zákaz

staro-
rímska 
bohyňa 
ovocia

priprav 
varením

zbadal 
(zastar.)

 dravé   
vtáky 

štát v USA

 tvrdý  
cukrík

inches 
per min.

postupne 
zmyje

súčasť 
stroja

pevne 
uzavretá 
spoloč. druh  

javora

základné 
prost-
riedky ruské 

žen. meno
črevný 
nálev

zábavný 
podnik

prací 
prášok

démo-
nická 
bytosť

ženské 
meno

pomocná 
veta hovorí 

dve na tri

staro-
egyptský 
boh Slnkavdych, 

po česky
1 kg 

(hovor.)
výsledok 
vnímania

desatina    
légie

vzduch, 
po angl.

hľa, po 
rusky

staro-  
rímsky 
cisár

biskup 
pravosl. 

cirkvi

koralový 
útes

Kultúrno-historické pamiatky nášho mesta 
Slovenský kostol - Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie
Tento kostol sa nachádza približne uprostred Levočskej 
ulice. Pôvodne to bola len kaplnka z asi 14. storočia po-
stavená pri špitáli a nachádzala sa mimo mestského opev-
nenia. Najstarším údajom o kaplnke je zápis v mestskej 
knihe zo začiatku 15. storočia. Počas reformácie ju získali 
evanjelici, ale od r. 1671 znovu patrí katolíckej cirkvi. Ka-
plnku navštevovali hlavne slovenskí drobní roľníci a baníci, 
preto v r. 1724 bol pri kaplnke (1. tajnička) pre duchovnú 
správu slovenského obyvateľstva. Keďže malá kaplnka ani 
zďaleka nestačila pojať slovenských veriacich, do r. 1730  
k nej pristavali barokovú chrámovú loď podľa plánov  
J. Rossnera a kaplnka sa premenila na presbytérium 
nového kostola. V r. 1753 sa v prestavbe pokračovalo 
a drevenú povalu pôvodnej kaplnky nahradili (2. tajnič-
ka) a kostol dostal kamennú dlažbu. K podstatnému 
rozšíreniu kostola došlo v r. 1869 - 1873, kedy k nemu 
na pravej strane pristavali bočnú loď. V r. 1901 dostal 
novú dlažbu a levočský maliar Adolf Springer namaľoval 
v presbytériu scénu Poslednej večere, štyroch evanjelis-
tov a dvoch anjelov. Pôvodný oltár kaplnky bol nahradený  
v r. 1751 - 1752 barokovým hlavným oltárom, ktorý po-
zostáva z veľkého baldachýnu neseného anjelmi. Upro-
stred bol obraz kľačiacej Panny Márie, nad ktorou držala 
sv. Trojica striebornú korunu. Obraz v r. 1856 nahradili 
dnešným, predstavujúcim Nepoškvrnené počatie Panny Márie. Pod obrazom je strieborné tabernákulum medzi dvoma anjelmi so svietnikmi a po stranách sú sochy  
sv. Petra a Pavla. Pôvodné bočné barokové oltáre sa nezachovali. Dnešné dva neogotické bočné oltáre v r. 1884 - 1886 vyhotovil náš rezbár Július Fuhrmann. Na ľavej 
strane pred bočným oltárom je baroková kazateľnica z r. 1756, ktorej staršie maľby boli nahradené reliéfmi z dielne rezbára F. Repcsika zo začiatku 20. storočia. Ten istý 
rezbár vyhotovil aj ďalšie zariadenia kostola. Pôvodný organ z r. 1755 bol obnovený v r. 1902.
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MKC KINO MIER

KINO BANíK

1. 3. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2 €
MILUJEM ťA VIAC

Honzo je normálny devätnásťročný 
chlapec, po uši zamilovaný do svojej 
priateľky terezky, s ktorou plánujú roman-
tické prázdniny. česká republika, 2009,  
romantická komédia, 95 min., mp-12, spi 
international.

2. - 4. 3. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2 €
ŠTVRTÝ DRUH 

Film je nakrútený podľa skutočných uda-
lostí v odľahlom meste na aljaške, kde od 
60. rokov minulého storočia dochádza 
k záhadnému miznutiu ľudí. usa, 2009, 
sci-fi horor, 98 min., mp-15, čt, palace-
pictures.

5. - 6. 3. 2010 
o 17.00 hod. a 19.00 hod., 
7. - 8. 3. 2010 o 19.00 hod., 
vst.: 2,2 €, dňa 8. 3. 2010 vst.: 1,8 €

AVATAR
avatar zavedie divákov do veľkolepého 
sveta za hranice našej predstavivosti. prí-
beh sa odohráva v ďalekej budúcnosti, 
kedy ľudstvo objavilo planétu alpha 
centauri B-4. usa, 2009, akčné sci-fi,  
166 min., mp, slovenský dabing, tatrafilm.

9. - 11. 3. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2 €
HLAD

väznica maze v severnom írsku, rok 1981. 
situácia medzi odsúdenými z radov írskej 
republikánskej armády a dozorcami sa 
začína vymykať kontrole. veľká Británia/
írsko, 2008, dráma, 96 min., mp-15, čt, 
asFk.

12. - 15. 3. 2010 o 17.00 hod., 
vst.: 1,8 €

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/
kanada/veľká Británia/austrália, 2009, 
horor/thriller, 90 min., mp-15, čt, conti-
nental.

12. - 15. 3. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2 € 
KAWASAKIHO RUŽE

televízny zvukár luděk má chorú man-
želku luciu, milenku v práci a svokra, 
ktorý je uznávanou a neotrasiteľnou 
morálnou autoritou. keď sa prevalí luď-
kova milenecká aféra a manželka lucia 
ho chce vyhodiť z domu, obráti sa jeho 
zlosť voči svokrovi pavlovi. česká repu- 
blika, 2009, dráma, 95 min., mp-12, Gar-
fieldfilm.

16. - 18. 3. 2010 o 19.00 hod., 
vst.: 2,2 €

LIETAM V TOM
ryan Bingham je šťastný človek. s hlavou 
v oblakoch neochvejne mieri za splnením 
svojho životného sna. chcel by nalietať 
10 miliónov leteckých míľ a vďaka tomu 
vstúpiť do elitnej spoločnosti niekoľkých 
málo vyvolených. usa, 2009, komédia, 
109 min., mp-15, st, tatrafilm.

19. - 22. 3. 2010 o 19.00 hod., 
vst.: 2,2 €, dňa 22. 3. 2010 vst.: 2 €
PERCY JACKSON: ZLODEJ BLESKU
Bohovia olympu žijú aj v 21. storočí. môžu 
sa zamilovať do smrteľníkov a mať s nimi 
deti, ktoré sa môžu stať veľkými hrdinami, 
i keď väčšinu z nich stretne strašný osud. 
kanada/usa, 2010, fantasy, 101 min., mp, 
český dabing, tatrafilm.

23. - 25. 3. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2 €
DOKONALÝ ÚNIK

cliff a cydney sú mladý pár dobrodruhov, 
ktorí trávia svoje medové týždne na ces-
tách po tých najodľahlejších plážach na 
Havaji. keď stretnú skupinu vydesených 
turistov, ktorí preberajú hroznú vraždu 
iného páru, začne dvojica premýšľať 
o tom, či by sa radšej nemali vrátiť. usa, 
2009, akčný thriller, 97 min., mp-15, čt, 
palacepictures.

26. - 29. 3. 2010 o 19.00 hod., 

vst.: 2,2 €
STARí PSI

playboy charlie a nesmelý Dan sú ce-
loživotní priatelia a obchodní partneri. 
v okamihu, keď musia všetok čas, sily 
a schopnosti venovať najväčšiemu ob-
chodu svojho života, prichádza ne-
čakaná správa. usa, 2009, komédia,  
89 min., mp-12, st, saturn.

30. 3. - 1. 4. 2010 o 19.00 hod., 
vst.: 2,2 €

VLKOLAK
legenda o krvilačnom monštre s nadľud-
skou silou, ktoré sa po nociach túla po 
okolí a vraždí. veľká Británia/usa, 2010, 
horor, 125 min., mp-15, st, tatrafilm.

Pripravujeme na apríl:
valentín – romantická komédia • 
morganovci – romantická komédia • 
samec – komédia • Čas umierať – ko-
morná dráma • artur a maltazardova 
pomsta – rodinný animovaný • Doktor 
od jazera hrochov – komédia • Zúfalci 
– komédia • Kniha prežitia – akčná 
dráma • Bratia – dráma • alica v kra-
jine zázrakov – rodinné fantasy • na 
hrane temnoty – thriller

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.

1. 3. o 19.00, zľava vst.: 2 €
SAV 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., nevhodné 
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 kámoškou 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. príbeh o láske, sláve a peniazoch. čr, 
95 min., česká verzia, nevhodné pre ve-
kovú skupinu do 12 rokov.

FILMOVÝ KLUB
12. 2. o 19.00, 
vst.: člen.: 1,5 €, nečlen.: 2,15 €

NEHANEBNí BASTARDI
nehanebne zbastardená jazda plná krvi, 
potu, sĺz a túžby po pomste. akčný/voj-
nový, usa, r. 2009, 153 min., slovenské 
titulky, nevhodné pre vekovú skupinu do 
15 rokov.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
13. - 14. 3. o 17.00, vst.: 1,8 €

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. 3. o 19.00, vst.: 2,5 €, 
15. 3. pondelok zľava vst.: 2 €

MORGANOVCI
komédia morganovci rozpráva príbeh 
veľmi úspešného manželského páru, 
meryl a paula morganových (sarah Jes-
sica parker a Hugh Grant), ktorých krásne 
a úžasné životy majú iba jednu chybu – 
ich rozpadajúce sa manželstvo. usa,  
103 min., slovenské titulky, nevhodné pre 
vekovú skupinu do 12 rokov.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
18. - 22. 3. o 17.00, vst.: 2,2 €, 
22. 3. pondelok zľava vst.: 2 €

PRINCEZNÁ A ŽABA
tvorcovia filmov malá morská víla a ala-
din prinášajú animovanú rodinnú komé-

diu z new orleans o krásnej dievčine, 
princovi, žabe a slávnom bozku, ktorý 
však všetko prevráti naopak. 97 min., ne-
vhodné pre vekovú skupinu do 7 rokov.

19. - 22. 3. o 19.00 
(členovia FK vst.: 1,5 €), vst.: 2 €, 
22. 3. pondelok zľava vst.: 1,8 €

KAWASAKIHO RUŽE
príbeh o láske, zrade, pokání a odpustení. 
Dráma, čr, 95 min., nevhodné pre vekovú 
skupinu do 15 rokov.

ROZPRÁVKA PRE ŠKOLSKÉ KLUBY
26. 3. o 14.00, vst.: 1,5 €

PRíBEH O ZÚFALČEKOVI
Dobrodružný príbeh o malom myšiakovi, 
túžiacom konať veľké skutky. animovaná 
rozprávka, 94 min., český dabing, vhodné 
pre všetky vekové kategórie.

26. 3. o 18.00, vst.: 10 €
MIROSLAV DONUTIL

s programom cestou necestou

27. - 29. 3. o 19.00, vst.: 2,2 €, 
29. 3. pondelok zľava vst.: 2 €

DOKTOR OD JAZERA HROCHOV 
legendárny režisér Zdeněk troška 
prichádza s ďalšou zo svojich typic-
kých českých komédií. komédia, čr,  
102 min., nevhodné pre vekovú skupinu 
do 12 rokov.

31. 3. - 1. 4. o 17.00, 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.

6. - 7. 4. o 19.00, vst.: 2 €
NEJAKO SA TO KOMPLIKUJE

Jane adler (meryl streep) má tri dospelé 
deti, prosperujúcu reštauráciu a priateľ-
ský vzťah s bývalým manželom Jakom 
(alec Baldwin), ktorému už odpustila, že 
ju pred desiatimi rokmi podvádzal s vý-
razne mladšou šťabajzňou. romantická 
komédia, usa, 117 min., slovenské ti-
tulky, nevhodné pre vekovú skupinu do 
12 rokov.

FILMOVÝ KLUB 
9. 4. o 19.00

ZÚFALCI

10. - 12. 4. 
PREKLIATY OSTROV

10. - 11. 4. 
ALVIN A CHIPMUNKOVIA 2

Pripravujeme: 
Divadlo PIKI Bratislava
21. 4. o 10.00 a 14.00, 22. 4. o 17.00,
vst: 2 €

O DEVIATICH MESIAČIKOCH
21. 4. o 17.00

ELÁ HOP

Pripravujeme: antIKrIst, valentÍn, 
ProteKtor, malÝ mIKulÁš

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

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
Miestny zväz SDKÚ-DS v Spišskej Novej Vsi oznamuje

konzultačné hodiny pre verejnosť

každý pondelok a štvrtok 

v čase od 14.00 do 16.00 hod.

v kancelárii SDKÚ-DS na Letnej ul. 43 v Sp. N. Vsi.
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Skupinové objednávky alebo rezervácie na tel. čísle: 053/417 32 75, 417 32 71, 
e-mailom: prevadzka@spisskedivadlo.sk, web: www.spisskedivadlo.sk

2. 3. (utorok) o 9.00 hod. vstuPné: 2 €

Štefan Kasarda: „MartinKo KinKaŠ“ 
Štefan Kasarda - známy rozhlasový autor, dramatik, dramaturg - napísal pre súbor Spišského divadla dramatizá-
ciu známeho rozprávkového príbehu škriatka Martinka. Dramatizátor však nevychádzal z Dobšinského rukopisu, 
ale z prózy Boženy Němcovej, ktorá hľadala v studnici našich rozprávok. V spišskonovoveskom stvárnení Mar-
tinka Kinkaša výrazne dominuje hudobno-inscenačná zložka a najmä pesničky oslovujúce publikum všetkých 
vekových i generačných vrstiev.

5. 3. (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.

7. 3. (nedeľa) o 15.00 hod. vstuPné: 2 €

Štefan Kasarda: „MartinKo KinKaŠ“ 
12. 3. (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.

19. 3. (piatok) o 19.00 hod. vstuPné: 4 €

Miro Gavran: „vŠetKo o Mužoch“
21. 3. (nedeľa) o 15.00 hod. vstuPné: 2 €

Karol spiŠÁK: „vraBec BrMBolec“ 95. repríza 
Veselý a poučný príbeh o vrabcovi Brmbolcovi hovorí, že „všade je dobre, ale doma najlepšie“ - ale aj v školičke 
by sme sa mali cítiť ako doma. Pôvodný rozprávkový muzikál dlhoročného divadelného praktika s úsmevom sle-
duje neposlušných vrabčekov na ich dobrodružnej ceste po svete.

26. 3. (piatok) o 19.00 hod. vstuPné: 4 € 

Miro Gavran: „vŠetKo o ženÁch“ 
28. 3. (nedeľa) o 15.00 hod. vstuPné: 2 € 

v. MaceK - J. pražMÁri: „o dorotKe“ 
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.

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  

marta hluŠíková: kde pavúky tkajú cukrovú 
vatu. čo sa stane, keď handričková bosorka ožije a svo-
jim bosoráckym malíčkom vstúpi do života jednej oby-
čajnej rodiny?
branislav Jobus: Zázračné rozprávky. malá Bla-
ženka sa stretáva s láskou aj nenávisťou, odvahou a zba-
belosťou, dobrom, pýchou, slobodou či hanbou.
lýdia hauenschilD: všetko o zemi. kto býva v jas-
kyniach? ako dnes staviame tunely? prečo je veža v pise 
krivá? na tieto a mnohé ďalšie otázky nájdete odpoveď 
v tejto knihe z edície vševedko.

Pre DosPelých - beletria  

camilla lackberg: Ľadová princezná. erika, 
ktorá trávi zimu v dome po svojich nebohých rodičoch, 
sa stane svedkom objavenia zmrznutej nahej mŕtvoly 
vo vani.
erika riDZiová: Pasca na motýľa. Dva prelínajúce 
sa príbehy: jeden o vzťahu dvoch mladých ľudí plný ne-
vinnosti a nehy, druhý o vzťahu zrelých ľudí plný bezcit-
nosti, nelásky, nepriateľstva.
charlie neWton: calumet city. príbeh policajtky 
z chicagského geta, ktorá sa nevedomky ocitá v centre 
politických úkladov a rošád.

Pre DosPelých - náučná literatÚra

milena liPnická: Počiatočné čítanie a písanie 
detí predškolského veku. publikácia zameraná na 
aktuálne prístupy rozvíjania ranej jazykovej gramotnosti 
detí prostredníctvom konkrétnych didaktických aktivít.
barbara hansen čechová: nápady pro rozvoj 
a hodnocení klíčových kompetencí žáků. kniha 
inšpiruje pedagógov, ako viesť žiakov k sebapoznaniu 
a sebahodnoteniu a ako v triede navodiť a udržať pod-
necujúce prostredie na vyučovaní.
erich Petlák: klíma školy a klíma triedy. cieľom 
publikácie je poukázať na to, aby škola nebola len mies-
tom získavania vedomostí, ale aj miestom, v ktorom sa 
žiak dobre a príjemne cíti, miestom, ktoré mu vytvára aj 
dobré citové zázemie pre jeho učebnú činnosť.

Pobočka mier, komenského 25

Pre Deti  

sarah Prineas: konyvran. Z dvoch dielov príbehu 
sa dozviete, že mágia tajomného mesta Wellmet slabne 
a čarodejnícky učeň konyvran ho musí zachraňovať...

Pre DosPelých - beletria  

Július satinský: listy z onoho sveta. listy 
z onoho sveta predstavujú výber dosiaľ knižne nepu- 
blikovaných fejtónov Júliusa satinského, napísaných  
počas deväťdesiatych rokov 20. storočia.

Pre DosPelých - náučná literatÚra

roland broWn: motocykle snov. najznámejšie mo-
dely a značky. najkrajšie, najdrahšie, najrýchlejšie moto-
cykle 20. a 21. storočia.

Obvodná organizácia únie žien Slovenska, Spišské osvetové stredisko, 
Dom Matice slovenskej a Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi

pozývajú všetkých záujemcov o umelecké slovo na

43. ročník okresnej súťažnej prehliadky 
v umeleckom prednese poézie a prózy žien

VANSOVEJ LOMNIČKA 2010, 
ktorá sa uskutoční

8. marca 2010 (pondelok) o 14.30 hod. 
v Galérii umelcov Spiša, Zimná 46 v Sp. Novej Vsi.

Umelecké nadanie a recitačné schopnosti si môžu vyskúšať dievčatá a ženy od 16 rokov, ktoré žijú 
a pracujú v okrese Spišská Nová Ves a to v kategóriách poézia a próza. Obsahové zameranie nie je ur-
čené, recitátorky sa môžu podujatia zúčastniť s ľubovoľným textom. Súťažné vystúpenie recitátoriek bude 

sledovať odborný lektorský zbor, ktorý odporučí recitátorky na postup do krajského kola súťaže.
Súčasťou podujatia bude spomienka na spisovateľku Margitu Figuli (5. výročie úmrtia) a na básnika 

Andreja Sládkoviča (190. výročie narodenia) a odborný rozborový seminár.
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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.

M. Jones 

KaMene 
vo vrecKách

7. a 8. 3. 2010 o 19.00 hod.
Najlepšia komédia 90-tych rokov na svete! Hit 
z Broadway a West Endu, v ktorom dvaja herci 
odohrajú 13 postáv! 
Príbeh o tom, čo sa stane, keď Hollywood obsadí 
írsky vidiek: dojímavé a smiešne zároveň! 
Pri príležitosti MDŽ Divadlo Kontra pripravilo 
špeciálnu ponuku: ak privedieš so sebou viac ako 
dve ženy, priateľky, matky a babičky, tieto do-
stanú špeciálnu zľavu, lístok za polovicu!
réžia: Klaudyna Rozhin
hrajú: Peter Čižmár a Mikuláš Macala
vstupné: 4 €
  

najnovšie predstavenie  
Divadla Kontra! 

conor McPherson 

Sv. MiKuláš
12., 13., 27. a 28. 3. 2010  

o 19.00 hod. 
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, prečo je lepšie 
hovoriť vždy pravdu, nezamilovávať sa do here-
čiek a večer čo večer rozsypať na parapete ryžu. 
Doposiaľ ešte neuvádzaná hra autora úspešnej 
hry „Rum a Vodka” Conora McPhersona.
réžia: Klaudyna Rozhin 
hrá: Peter Čižmár
vstupné: 5 €

Samuel Beckett 

SMiech 
v teMnote

15. 3. 2010 o 19.00 hod. 
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: 4 €

Pred predstavením príjemné občerstvenie. 
Kvôli klubovým priestorom 

je lepšie rezervovať si miesto vopred!

rezervácie - denne na tel. č.: 
0907 908 986.

DivaDlo Kontra Sa tešÍ na váS!

KULTÚRA

5. 3. 2010 (piatok) o 17.00 hod., Divadelný klub reduta (vchod z letnej ul.)
Divadelný súbor Hviezdoslav pri MKC Spišská Nová Ves srdečne pozýva svojich členov  
a priaznivcov na klubové čítanie

ŽENY V SLOVENSKEJ LITERATÚRE 
10. 3. 2010 (streda) o 19.00 hod.,  
Divadelné štúdio pri Dome matice slovenskej, Zimná ul. č. 64                            

ŠTEfAN ŠImKO: KOPERDANI (ODVRhNuTé DETI)
Réžia: Iveta Liptáková. Scénografia a výprava: Jaroslav Čech. účinkujú: členovia DS Hviezdoslav.
Vstupné: 1,50 €
                                                                                     

26. 3. 2010 (piatok) o 18.00 hod., kino mier
mIROSLAV DONuTIL: 

CESTOu NECESTOu
One man show popredného českého herca a zabávača.
Vstupné: 10 €

PriPravuJeme:
21. 4. 2010 (streda) o 10.00 a 14.00 hod., 22. 4. o 17.00 hod., kino mier
DIVADLO PIKI BRATISLAVA:

O DEVIATICh mESIAčIKOCh
Organizované predstavenia pre deti.
Vstupné: 2 €
Kontakt: 053/442 87 66

21. 4. 2010 (streda) o 17.00 hod., kino mier

DIVADLO PIKI BRATISLAVA: ELÁ hOP
Vstupné: 2 €

24. 4. 2010 (sobota) o 19.00 hod.,  
Športová hala, markušovská cesta 2 (oproti býv. geol. prieskumu)

ImT SmILE TOuR 2010
Koncert poprednej slovenskej hudobnej skupiny.

24. 4. 2010 (sobota) o 16.00 hod., koncertná sieň reduty
Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves v spolupráci so Spišskou katolíckou charitou pripravuje

XIV. PLES ľuDí S DOBRým SRDCOm
účinkujú: klienti z Domov Charitas, žiaci ŠZŠ a PŠ sv. M. M. Kolbeho, žiaci ZUŠ, 
do tanca hrá Jozef Valkoššák a Ondrej Sakmár.
Vstupné: dospelí: 10 €, deti do 12 rokov: 6,5 €, deti z DCHSJ a Klubu rodičov: zdarma.
Predaj vstupeniek: od 5. 4. 2010 v DCHSJ, Wolkerova 41, p. Pavlíková - tel.: 053/419 0 614

26. 4. 2010 (pondelok) o 19.00 hod., spišské divadlo

SLOVENSKé DIVADLO TANCA: CARmEN
Príbeh nespútanej andalúzskej Cigánky a vojaka Dona Jozého. Pohybová a filozofická štylizácia 
chce novým spôsobom ukázať šialene zamilovaného muža, ktorý pre lásku dokáže urobiť všetko.
V Carmen sa predstavia najlepší tanečníci súčasnej slovenskej scény a nevšedný zážitok ponúkne postava 
Escamilla v podaní sólistu Lúčnice.
Hudba: Georges Bizet/Rodion Štedrin. choreografia a réžia: Ján Ďurovčík.

Informácie a predpredaj vstupeniek: MKc - Reduta, 053/446 32 49, 429 92 51, 
Kino Mier - 053/442 87 66, TIc - letná ul. 49, 053/161 86
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Rozvíjať myšlienku olympizmu, spájajúcu telesnú 
zdatnosť, vôľu a ducha, i motivovať žiakov k vrchol-
ným výkonom bolo cieľom ďalšieho ročníka Zimnej 
kalokagatie. Zorganizovalo ho OZ Kalokagatia v Smi-
žanoch v spolupráci s viacerými spoluorganizátormi 
z regiónu a za podpory Ministerstva školstva SR, Slo-
venskej asociácie športu na školách a Slovenského 
olympijského výboru.
V piatich disciplínach súťažili reprezentanti škôl zo 
všetkých kútov Slovenska, ale aj zo zahraničia. Vyše 
100 mladých lyžiarov si zmeralo v lyžiarskom stre-
disku Mlynky - Gugeľ svoje sily v zjazdovom lyžo-
vaní, a to v obrovskom a superobrovskom slalome. 
V lokalite Biele Vody 100 súťažiacich v behu na ly-
žiach zápasilo s traťou dlhou od 2 do 4 km jednot-
livo, vo dvojiciach aj družstvách. Rýchlosť, vytrvalosť 
a presnosť v streľbe preverilo III. kolo Viessmann 
pohára v biatlone, kde vytrvalostné a rýchlostné 
preteky absolvovalo 95 súťažiacich. 
Zápolenie v ďalších disciplínach sa odohrávalo na 
Zimnom štadióne v Spiš. N. Vsi. Turnaj v ľadovom 
hokeji priniesol výsledok: 1. Slovensko „A“, 2. Mo-
rava, 3. Poľsko, 4. Slovensko „B“. Nás Spišskono-
vovešťanov najviac tešia dosiahnuté úspechy našich 

pretekárov z poslednej dis-
ciplíny, ktorou bol short 
track. V konkurencii rých-
lokorčuliarov zo SR, ČR, 
Poľska, Maďarska a Bul-
harska získali pretekári 
STEZ tieto umiestnenia:
• Kat. C + D dievčatá: 

Alica Porubská - 1. m.
• Kat. E + F chlapci: Miroslav Čuja - 1. m., Michal 

Čuja - 2. m., Matúš Rusnák - 4. m. (Tomáš Hruz  
- 7. m., Šimon Fifík - 9. m.)

• Kat. E + F dievčatá: Petra Rusnáková - 6. m.
Popri športových súťažiach sa konala aj sprievodná 
celoslovenská amatérska výtvarná a literárna súťaž 
na tému „Kanadský Vancouver - dejisko XXI. ZOH“, 
z ktorej si ocenenia odniesli aj naši žiaci.
literárna súťaž: 27 súťaž. prác
• 1. - 4. roč. ZŠ: Natália Košárová (ZŠ Nejedlého)  

- 1. m.
• 7. - 9. roč. ZŠ: Romana Borošová (ZŠ Nejedlého) 

- 2. m.
Výtvarná súťaž: 330 súťaž. prác
MŠ: Marián Jančura (MŠ Lipová) - 3. m.
• 1. - 4. roč. ZŠ: Ivan Dirga (ZŠ Ing. Kožucha)  

- 2. m.
• 5. - 9. roč. ZŠ: Martina Stanková (ZŠ Ing. Kožucha) 

- 3. m.
• 6 - 11 r. ZUŠ: Milan Červenák (ZUŠ SNV) - 1. m.
• 12 - 18 r. ZUŠ: Dominik Pižem (ZUŠ SNV) - 1. m.
Kompletné výsledky všetkých disciplín nájdete na 
www.smizany.sk.
Pri príležitosti konania Zimnej kalokagatie bola  
9. 2. 2010 na našej Pošte 1 k dispozícii aj príle-
žitostná poštová pečiatka od autora Ing. Mariána 
Kellnera.

lucK
foto: PaedDr. Dušan sliva
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e HALOVÝ FUTBAL: V dňoch 20. - 22. 1. sa 
konal v našej športovej hale 16. ročník turnaja 
starších a mladších žiakov v halovom futba-
le Memoriál Andreja Franka. Zúčastnilo sa ho  
6 družstiev v kat. starších a 6 družstiev v kat. 
mladších žiakov. Turnaj mal medzinárodnú 
účasť. Výsledky: Starší žiaci (U14): 1. Nyíregy-
háza (MR), 2. Žilina, 3. SNV, 4. Košice, 5. Hav-
líčkův Brod (ČR), 6. Bílovec (ČR). Mladší žiaci 
(U12): 1. Žilina, 2. SNV, 3. Košice, 4. Nyíregy-
háza, 5. Havlíčkův Brod, 6. Bílovec.
LYŽOVANIE: 23. 1. v lyžiarskom stredisku Rit-
tenberg odštartovala Východoslovenská lyžiar-
ska liga 1. kolom za účasti takmer 200 súťažia-
cich vo veku 5 - 20 rokov. Výsledky nájdete na 
www.vslz.szm.com - sekcia 2009/2010.
TENIS: V dňoch 23. - 26. 1. sa v Košiciach ko-
nali Halové majstrovstvá SR 2010 mladších žia-
kov a žiačok. Výborne sa darilo nášmu 11-roč. 
tenistovi Lukášovi Kleinovi, členovi Tenisového 
klubu SNV. Lukáš sa vo svojej kategórii umiest-
nil na 1. mieste a získal titul majstra SR.
BILIARD: V Biliard clube Tágo na sídl. Mier sa  
30. 1. v 1. zápase II. ligy Východ 2 proti sebe 
postavili 1. Biliardový klub SNV a Stampers 
Prešov. Domáci biliardisti prehrali 1 : 8. Jeden 
bod Spišiakov zaznamenal Daniel Kerekeš. Za 
1. BK SNV v sezóne 2010 súťažia: D. Kerekeš, 
Michal Slezák, Ing. Dárius Rusiňák a Peter Ho-
luj. Záujemcovia o biliard informácie získajú na  
www.bk-snv.tym.sk, e-mail: 1bk.snv@gmail.com,  
t. č.: 0902 101 781.
VOLEJBAL: FINÁlE SP: SNV 30. 1. po roku 
opäť hostila finále Slovenského pohára vo vo-
lejbale mužov a žien. Nenechalo si ho ujsť  
800 divákov. Vo finále žien hráčky Slávie UK Bra-
tislava zdolali obhajcu trofeje Doprastav Bratislava 
3 : 1. Hneď potom sa v športovej hale proti sebe 
postavili aj muži. Volejbalisti VKP Bratislava zvíťa-
zili nad obhajcom z predošlej sezóny VK Chemes 
Humenné 3 : 1, a tak sa spolu so ženami Slávie 
mohli tešiť na účasť v premiérovom súboji o Čes-
ko-Slovenský pohár (24. 2. v Leviciach).
BEŽKÁRSKE TRATE: Tohtoročná zima so se-
bou priniesla dostatočnú snehovú nádielku, kto-
rá priala milovníkom behu na lyžiach. Tých, ktorí 
medzi nich patria, potešila vo februári informácia, 
že upravené bežkárske trate sú k dispozícii na 
našom letisku. Pracovníci STEZ-u pripravili bež-
kárske trate aj na Grajnári.
BOWLING: Na záver 1. polroka šk. roka 
2009/2010 sa zamestnanci Spojenej školy SNV 
(býv. Špeciálna ZŠ) rozhodli stráviť príjemný deň 
v Bowlingovom centre Lagúna na sídl. Tarča. 
Cieľom bolo aktívne sa zrelaxovať pri bowlingu. 
Na historicky 1. ročníku bowlingového turnaja za-
mestnancov školy súťažilo 8 družstiev. Maximálny 
počet nahraných bodov nebol síce rekordný, ale 
motivujúci, najmä pre tých, ktorí bowlingovú guľu 
držali v rukách po prvýkrát. K dispozícii boli aj 
stolný tenis, biliard, prezentácia kozmetiky a tom-
bola.
SILOVÝ TROJBOJ: Slovenská asociácia si-
lového trojboja udelila 6. 2. v Bardejove titul 
„Najlepší športovec roka federácie GPC/WPC“ 
Vladimírovi Šomšákovi, ktorý zvíťazil v ankete naj-
úspešnejších športovcov za r. 2009 v kat. nad 60 
rokov. 61-ročnému Spišskonovovešťanovi, ktorý 
vždy inklinoval k silovej atletike, sa v r. 2009 po 
niekoľkoročnej pauze podarilo dosiahnuť v tlaku 
na lavičke tieto úspechy: 1. miesto na Majstrov-
stvách sveta GPC v powerliftingu vo Francúzsku 
v kat. masters nad 50 r. (vytlačil 175 kg); 1. miesto 

ZIMNÁ KAlOKAGATIA 2010
V poradí 6. ročník medzinárodnej olympiády detí a mládeže sa odohrával v dňoch  
9. - 11. februára 2010 na športoviskách Mlyniek a Spišskej Novej Vsi.

Súťaže usporiadal pod patronátom  Ministerstva škol-
stva SR, Slovenskej asociácie univerzitného športu 
a Slovenského zväz karate Karate klub IGlOW Spiš. 
N. Ves, ktorý privítal športovcov z 25-tich slovenských 
karate klubov.
Počas celého dňa jednotlivci súťažili v súbornom 
cvičení kata, ale aj v športovom zápase kumite. 
O tituly akademických majstrov SR v jednotlivých vá-
hových kategóriách súťažilo 42 karatistov a karatistiek, 
o čo najlepšie umiestnenie v 2. kole SP sa zase snažilo 
až 69 súťažiacich. Objavil sa medzi nimi aj odchova-
nec nášho KK IGlOW Andrej Harničár (na snímke 
vľavo), v súčasnosti súťažiaci za CMK B. Bystrica, ktorý 
sa v kumite v kategórii do 84 kg stal akademickým 
majstrom SR pre r. 2010. V 2. kole SP seniorov  
Andrej vo svojej váhovej kategórii však nestačil na mno-
honásobného medailistu zo svetových a európskych 
šampionátov Klaudia Farmadina (na snímke vpravo) 
z Dukly B. Bystrica SsZKe a obsadil 2. miesto. Naj-
viac sa v oboch súťažiach darilo členom klubu cMK B. 
Bystrica, ktorí si odniesli spolu 6 prvenstiev, 4 druhé 
miesta a 2 tretie. 
Kto zavítal na turnaj, mohol vidieť v plnom nasadení 
budúcich reprezentantov a reprezentantky SR v ka-

rate, pretože výsledky Akademických M-SR boli jed-
ným z kritérií nominácie na Akademické majstrovstvá 
sveta 2010, ktoré sa uskutočnia 15. - 18. júla 2010 
v Podgorici (Čierna Hora).
Mimoriadnu športovú udalosť si nenechal ujsť ani pri-
mátor Ján Volný, ktorý odovzdal ocenenia tým najlep-
ším.
Kompletné výsledky zo súťaží nájdete na www.karate.
sk - sekcia Výsledky.

m. G., foto: lucK

NAjlEPŠí KARATISTI OPäť NA SPIŠI
V sobotu 13. februára malo naše mesto po roku znova česť privítať v športovej hale  
Obchodnej akadémie na Markušovskej ceste športovcov z celého Slovenska. Tento krát na 
Akademických majstrovstvách SR 2010 a 2. kole Slovenského pohára v karate seniorov.

(pokračovanie na 18. strane)
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sobota   6. 3. 14.00 snv - trnava, juniori
nedeľa   7. 3. 10.30 snv - ružinov, juniori
nedeľa   7. 3. 17.00 snv - Poprad, extraliga
sobota 13. 3. 14.00 snv - trenčín, juniori
nedeľa 14. 3. 10.30 snv - nitra, juniori
sobota 20. 3. 14.00 snv - žilina, dorast
nedeľa 21. 3. 10.30 snv - martin, dorast

KOLKÁREŇ 
sobota   6. 3. 10.00 svit - sučany „B“, 1. liga východ
sobota   6. 3. 14.00 tatran - Inter Bratislava „a“, extraliga
sobota 20. 3. 10.00 svit - Košice „B“, 1. liga muži východ
sobota 27. 3. 10.00 svit - žarnovica, 1. liga muži východ
sobota 27. 3. 14.00 tatran - sládkovičovo, extraliga

ŠPORTOVÁ HALA t.: 053/442 62 40, 0903 381 380 
streda   3. 3. 8.00 - 14.00 Futbalový turnaj
streda   3. 3. 18.00 vK - senica, extraliga
sobota   6. 3. lB - svit, basketbal mž
sobota   6. 3. 18.00 lB - B. Bystrica, basketbal extraliga
nedeľa   7. 3. 9.00 - 12.30 lB - Kac Košice, basketbal sž
nedeľa   7. 3. 13.00 vK - vranov, volejbal juniorky
sobota 13. 3. lB - svit, basketbal sž
sobota 13. 3. lB - rožňava, basketbal 1. liga
nedeľa 14. 3. 9.00 vK - svidník, volejbal kadetky
streda 17. 3. nestlÉ basketbal kraj
streda 17. 3. 18.00 lB - levice, basketbal extraliga
sobota 20. 3. lB - P. Bystrica, basketbal juniori
nedeľa 21. 3. lB - Prievidza, basketbal juniori
nedeľa 21. 3. vK - B. Bystrica, volejbal juniorky
utorok 23. 3.   9.00 - 16.00 volejbal žiačky krajské kolo
streda 24. 3.   9.00 - 13.00 Hádzaná, okresné majstrovstvá - stredné školy
streda 24. 3. 18.00 lB - Komárno, basketbal extraliga
štvrtok 25. 3.   9.00 - 13.00 Hádzaná, okresné majstrovstvá - stredné školy
Piatok 26. 3. 11.00 - 15.00 msú futbalový turnaj
sobota 27. 3. lB - junior Košice, basketbal smž
sobota 27. 3. lB - Košice „B“, basketbal kadeti
sobota 27. 3. lB - Inter Bratislava, basketbal 1. liga
nedeľa 28. 3. lB - Košice „a“, basketbal kadeti
nedeľa 28. 3. lB - Petržalka, basketbal 1. liga

Pondelok 29. 3. 19.00 - 7.00 12-hodinový basketbalový maratón 
- memoriál vladimíra jasenčáka

streda 31. 3. Basketbal extraliga

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE - HLAVNÁ PLOCHA
sobota   6. 3. 18.00 - 19.30
nedeľa 14. 3. 18.00 - 19.30
nedeľa 21. 3. 18.00 - 19.30
nedeľa 28. 3. 18.00 - 19.30

KRYTÁ PLAVÁREŇ t.: 053/442 62 18
Dňa 18. 3. 2010 sa uskutoční Krajské kolo v plávaní Zš a sš 
od 8.00 do 14.00 hod.
Plaváreň pre verejnosť otvorená od 15.00 do 20.30 hod.

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. 3. 16.00 snv - mFK Košice, sD
sobota   6. 3. 10.00 snv „a“ - Bardejov
sobota   6. 3. 12.00 snv sD - svit
sobota   6. 3. 14.00 snv mD - jamník
sobota   6. 3. 16.00 Hrabušice - Helcmanovce
sobota   6. 3. 18.00 v. lomnica - štrba
nedeľa   7. 3. 10.00 snv 1995 - Podbrezová
nedeľa   7. 3. 12.00 snv 1996 - Podbrezová
nedeľa   7. 3. 14.00 sp. Belá - Kežmarok
nedeľa   7. 3. 15.00 t. lomnica - ...
nedeľa   7. 3. 17.00 smižany - Hranovnica
nedeľa   7. 3. 19.00 levoča - ...
sobota 13. 3. 10.00 snv sD - Humenné, majstrovský zápas
sobota 13. 3. 12.00 snv  mD - Humenné, majstrovský zápas
sobota 13. 3. 15.00 snv „a“ - Zvolen, 2. liga
nedeľa 14. 3. 10.00 snv „ž“ - ...
nedeľa 14. 3. 12.00 snv „ž“ - ...
nedeľa 14. 3. 15.00 t. lomnica - ...
nedeľa 14. 3. 17.00 stráže - ...
sobota 20. 3. 10.00 snv sž „a“ - Poprad, majstrovský zápas
sobota 20. 3. 12.00 snv sž „B“ - Poprad, majstrovský zápas
sobota 20. 3. 16.00 Hrabušice - Domaňovce
nedeľa 21. 3. 10.00 snv sD - Prešov „B“, majstrovský zápas
nedeľa 21. 3. 12.00 snv mD - Prešov „B“, majstrovský zápas
nedeľa 21. 3. 15.00 t. lomnica - ...
sobota 27. 3. 10.00 snv sž - ...
sobota 27. 3. 12.00 snv sž - ...
sobota 27. 3. 14.00 snv „a“ - vranov, 2. liga
nedeľa 28. 3. 10.30 snv „B“ - richnava, majstrovský zápas
nedeľa 28. 3. 12.00 snv sž - ...
nedeľa 28. 3. 15.00 t. lomnica - ...

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.
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na Majstrovstvách Európy GPC v Bardejove  
(160 kg); 1. miesto na Grand Prix Košice  
(165 kg); 1. miesto na Bardejovskom pohári  
(165 kg). Viac sa o jeho úspechoch dozviete na 
www.powerliftingslovakia.com.
VOLEJBAL: Hráčka VK SNV Eva Fabianová sa 
umiestnila v ankete o najlepšiu volejbalistku SR za 
r. 2009 na peknom 16. mieste so ziskom 15 b.  
EXTRAlIGA žENY: II. časť: 4. kolo (6. 2.) VK 
Senica - SNV 3 : 0, 5. kolo (14. 2.) SNV - ŠK ŽU 
Žilina 0 : 3, 6. kolo (21. 2.) ZŚK UKF Nitra - SNV 
3 : 0. 
HOKEJ: EXTRAlIGA MužI: 40. kolo (29. 1.) 
HK SNV - HC Slovan Bratislava 1 : 2, 41. kolo 
(31. 1.) HKM a.s. Zvolen - SNV 6 : 3, 42. kolo 
(5. 2.) SNV - HK 36 Skalica 1 : 4, 43. kolo (7. 2.) 
MHC Martin - SNV 2 : 1, 44. kolo (12. 2.) SNV - 
HC Košice 1 : 4, 45. kolo (14. 2.) MsHK Garmin 
Žilina - SNV 3 : 2 sn, 46. kolo (19. 2.) SNV - HK 
Nitra a.s. 3 : 4 sn, 47. kolo (21. 2.) Dukla Trenčín 
- SNV 4 : 1. 
BASKETBAL: EXTRAlIGA MužI: 30. kolo  
(27. 1.) BK 04 AC LB SNV - BK Inter Bratislava 
94 : 56, 31. kolo (9. 2.) Astrum Levice - SNV  
76 : 90, 32. kolo (15. 2.) SNV - BC Prievidza  
91 : 80, 33. kolo (6. 2.) MBK Rieker Komárno 
- SNV 92 : 71, 34. kolo (17. 2.) voľno, 35. kolo 
(20. 2.) SNV - BK SPU Nitra 70 : 86.
KOLKY: EXTRAlIGA MužI: 13. kolo (23. 1.) 
ŽP Šport Podbrezová „A1“ - TJ Tatran SNV 7 : 1,  
14. kolo (30. 1.) SNV - ŽP Šport Podbrezová „B“ 
1 : 7, 15. kolo (6. 2.) SNV - Inter Bratislava „B“  
7 : 1, 16. kolo (13. 2.) Lokomotíva Vrútky - SNV  
7 : 1, 17. kolo (20. 2.) SNV - ŠKK Trstená 7 : 1.

Pán kapitán, zalovte, prosím, v pamäti, ako za-
čínal Hc ROHAlS.
„Bolo to v roku 1994, keď väčšina z nás bola v do-
rasteneckom veku. už si nepamätám, koho to bol 
nápad, ale svoju prvú tréningovú plochu sme mali 
na vojtechovej samote. náš prírodný ľad na tunaj-
šom rybníku, obklopený lesmi, nám umožňoval 
zabudnúť na všetko. tam sme sa vedeli doslova vy-
blázniť. šesť kilometrov tam, potom hokej a ešte sa 
vrátiť domov. tam sa utužovala naša partia, ktorá 

drží dodnes, hoci sme už otcovia. Založili sme si 
rodiny a máme radosť, že prichádzajú medzi nás 
ďalší záujemcovia o tento šport. skúsenosti star-
ších, rýchlosť, dravosť a výbušnosť mladých priná-
šajú svoje ovocie na turnajoch.“
Aké výsledky v doterajšej histórii dosiahli „RO-
HAlS“?
„naposledy to bolo 2. miesto v letanovciach. Za 
účasti 5 mužstiev. pohár za 2. miesto sme si pri-
niesli aj z turnaja na malej ploche v snv. Zúčastnilo 
sa ho 8 mužstiev. organizoval ho ice kluB. a my 
sme prehrali až vo finále so steZ-om. pred rokom 
sme na tom istom turnaji skončili na 3. mieste za 
účasti 6 mužstiev. na turnaji bol vyhlásený za naj-
lepšieho brankára náš brankár Ľubo vojtila. na-
šim najlepším strelcom je miroslav šarga. súperov 
vie poobracať Dávid salitrik, jeho rýchlosť im robí 
problémy.“
A čo sponzori? Hrnú sa k vám? Máte nádherné 
dresy.
„sponzormi sme si sami, naše rodiny, naše man-
želky. treba sa im poďakovať za trpezlivosť. Z na-
šich úspechov majú radosť a tú im chceme robiť 
čo najčastejšie. my starší máme zase radosť z na-
šej mládeže. ukazujú svojim rovesníkom, že ži-
vot, to nie je len počítač. Dúfam, že z nich vyrastú 
skvelí športovci, reprezentanti mesta. no a naše 
dresy, to je zásluha slavomíra slivku.“

Za rozhovor ďakuje rudo mikolaj

Od 5. ročníka sú vytvorené triedy so športovou prípravou, ktorá je zameraná na 
futbal chlapcov, volejbal dievčat, športovú streľbu a plávanie.
Aktivitu zodpovedných učiteľov, trénerov a žiakov, ako aj činnosť športových tried 
zameraných konkrétne na futbal, nám priblížil Mgr. Bartolomej Ogurčák, vedúci 
tréner športových tried ZŠ Nejedlého a FK SNV.

Koľko je na ZŠ Nejedlého futbalových športových tried? Kedy začala ich 
činnosť?
„činnosť piatich športových tried zameraných na futbal začala v roku 
1994.“
Kto vedie mladých futbalistov?
„o výchovu mladých futbalových talentov, ich vedomostný a športový rast 
sa stará kolektív učiteľov a odborný tréner. pozoruhodné výsledky a úspechy 
mladých futbalistov sú výsledkom dlhodobej a výbornej spolupráce Zš nejed-
lého a Futbalového klubu snv. Zodpovedný prístup k tréningom, ich kvalitnú 
náplň, zodpovednosť v zápasoch majú na starosti: ja ako vedúci tréner Zš 
nejedlého, mgr. radoslav sirko, mgr. miroslav nováček a ďalší externí tréneri: 

mgr. alexander nagy, oliver čík, eduard kessel, pavol kubus, mgr. Branislav 
ondáš a mgr. milan krempaský.“
Aké úspechy už dosiahli vaše futbalové športové triedy?
„pravidelne sa zúčastňujú na medzinárodných turnajoch. v maďarsku naši 
žiaci získali 2-krát 1. miesto, v taliansku 2-krát 2. miesto, v Holandsku 1. a 2. 
miesto, z čr priniesli 2-krát 1. miesto, 2-krát 2. miesto a 1-krát 3. miesto. 
v dlhodobých súťažiach štartuje 8 žiackych družstiev. Dve družstvá starších 
žiakov štartujú v 1. lige, rovnako aj dve družstvá mladších žiakov. v 1. lige 
dosahujú popredné umiestnenia. aj prípravky majú svoje organizované sú-
ťaže - miniligu talentov a okresnú súťaž. viacerí absolventi našich športových 
tried boli vybraní do vrcholových domácich aj zahraničných klubov, kde robia 
dobré meno našej škole, spišskej novej vsi a aj slovensku, ktoré reprezen-
tujú. sú to: miloš lačný, pavol Jurčo, Jakub vojtuš, Jaroslav mihálik, maroš 
šustrík, Jakub Furman, Boris prokopič, michal vilkovský a tomáš kubík. Do-
posiaľ najväčším úspechom bolo 1. miesto na majstrovstvách sr mcDonald 
cup v sezóne 2004/2005 a 2. miesto v malom futbale na majstrovstvách sr 
v sezóne 2005/2006.“
Aké sú šance a možnosti ďalšieho futbalového rastu chlapcov po skon-
čení ZŠ?
„v škole je zabezpečená kvalitná príprava mladých futbalistov. Zo strany ve-
denia školy je mimoriadny záujem rozvíjať v prvom rade vedomosti žiakov, 
ale aj ich schopnosti a talent. po skončení Zš je možnosť pokračovať popri 
štúdiu na strednej škole v doraste Fk snv. o najtalentovanejších chlapcov 
prejavujú často záujem prvoligové kluby na slovensku a neskôr aj v zahraničí. 
sú to domáce kluby: mšk Žilina (odišli tam vojtuš, vantroba, mihálik, comba), 
mFk košice (Gaborčik, kubík, ščavnický, sagula, neuvirth), mFk ružomberok 
(kupčov, Jozefčák, lačný, Jurčo, štefánik, vilkovský), tatran prešov (Zelený, 
soták, kunzo), slovan Bratislava (šustrík). v zahraničí napr. rakúsky Horn (pro-
kopič igor a Boris, krempaský, Herich, penksa, Zahuranec, pančík), slavia 
praha (Durša), inter miláno (vojtuš), sparta praha (lačný).“
 Za informácie ďakuje v. Ivančík

HOKEjOVý KluB ROHAlS 
NOVOVESKÁ HuTA

ZŠ Z. NEjEDléHO - ŠKOlA FuTBAlOVýcH NÁDEjí

jednou z vecí, ktoré upútajú pozornosť návštevníkov hostinca v Novoveskej Hute, sú 
športové trofeje. Patria partii hokejistov Hc ROHAlS. Prinášame vám rozhovor s ich ka-
pitánom Jurajom Jurčákom.

Základná škola na ul. Z. Nejedlého dosahuje dobré výsledky v celej škále učebných predmetov. Výchovno-vzdelávacia činnosť školy je zame-
raná na rozvoj cudzích jazykov, informatických technológií, ale aj športu. Športovo nadaní žiaci sú vyberaní trénermi do športových tried. 

Hráči Hc roHals: Zľava hore: p. Zajac, m. šarga, 
m. kocúr, s. slivka, m. Bartko, r. Hradiský. 
Zľava dole: J. Jurčák, r. Zajac, Ľ. vojtila, m. klein,   
D. salitrík, i. tökely.

(dokončenie zo 16. strany)
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ŠPORT, OZNAMY, POZVÁNKA

Spišskonovoveský futbal zaznamenal veľký úspech. Jeho odchovanec  
jakub Vojtuš prestúpil do talianskeho klubu Inter Miláno. Talentovaný 
16-ročný útočník zo Spiša hral v mládežníckych reprezentáciách Sloven-
ska. V roku 2007 sa stal hráčom MŠK Žilina. Taliansky veľkoklub sa o neho 
dlhodobo zaujímal.
Je perfektné a radostné, že aj v Spišskej Novej Vsi dokážeme vychovať ta-
kého hráča. Všetci mu želáme, aby sa mu darilo a aby v drese Interu Miláno 
úspešne a dôstojne reprezentoval seba aj náš futbal.

v. Ivančík, foto: www.profutbal.sk

ZO SPIŠSKEj NOVEj VSI 
cEZ žIlINu Až DO MIlÁNA

Dňa 31. 1. 2010 boli na oceňovaní športovcov v Tat-
ranskej Lomnici za dosiahnuté výsledky v roku 2009 
ocenení aj dvaja reprezentanti Slovenska z nášho Le-
tecko-modelárskeho klubu 21 Spišská Nová Ves juraj 
Bartek (vpravo) za seniorov a Daniel Demečko (vľavo) 
za juniorov. Ocenenie „Modelár roka 2009“ získali za 
medailové umiestnenia na 7. Majstrovstvách Európy rá-
diom riadených termických vetroňov kategórie F3J, ktoré 
sa konali na letisku v poľskom meste Wloclawek. P. D.

OcENENí MODElÁRI

150 dní strávil Marcel Veldman, holandský fotograf 
z magazínu Fluff, na cestách, aby zachytil na foto-
grafiách život skateboardistov európskeho Nike SB 
tímu. Za týmto účelom navštívil 19 európskych krajín. 
Výsledkom jeho 1,5-ročného snaženia je unikátna 
vyše 600-stranová kniha s názvom „Fluff SB“, 
ktorá zažila vďaka KZNskejtSHOPu zo Spišskej No-
vej Vsi 29. januára svoju celoslovenskú premiéru 

práve v našom meste. 
V Atrium Café bare na Ul. Odborárov sa podvečer 
stretli tunajší nadšenci skateboardingu, aby priví-
tali hostí, ktorí priniesli vzácnu publikáciu. Boli nimi 
distribútor značky Nike SB Martin Karas z Prahy 
a 20-ročný slovenský jazdec z Malaciek Marek Zá-
pražný, ktorý ako jediný zástupca slovensko-českej 
„skejtovej“ scény má v spomínanej knihe jeden zo 
štyroch veľkých profilov. Spolu s ním „Fluff SB“ ma-
puje celkom 117 skateboardistov.
Spišskonovoveskí skateboardisti mali po oficiálnej 
barcelónskej vernisáži ako druhí v poradí jedinečnú 
príležitosť nahliadnuť do veľdiela, ktoré sa inak nedá 
kúpiť. Kniha bola totiž vyrobená v limitovanom ná-
klade a „skejťáci“ sa k nej môžu dostať iba vďaka svo-
jim zásluhám. Záujemcov ale potešíme, jej exemplár 
je k nahliadnutiu v KZNskejtSHOPe na Štefáni-
kovom nám. č. 10.
Súčasťou premiéry bola výstava najlepších fotografií 
z knihy, ktoré zdobili priestory Atrium Café baru.
Po exkluzívnej knižnej premiére majú v pláne naši 
skateboardisti tento rok ešte obnovu povrchu ska-
teparku. Ako počas premiéry deklaroval aj zástupca 
Nike SB M. Karas, ak sa skatepark podarí kompletne 
zmodernizovať, môže sa Spišská Nová Ves tešiť na 
preteky európskeho rangu, aké na Slovensku ešte 
neboli. lucK, foto: autorka

„FluFF SB“ PREDSTAVIlI u NÁS
Spišská Nová Ves sa stala miestom slovenskej premiéry najväčšej knihy o skateboar-
dingu na svete.

knihu „Fluff sB“ slovenským skateboardistom 
predstavili (zľava) m. karas, m. Zápražný  
a za kZnskejtsHop miloš ogurčák.

 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 

  9. 3. 2010
Stres a jeho dôsledky 

na zdravie
PaedDr. Gabriela Kopilecová

30. 3. 2010
Ako čeliť stresu

PaedDr. Gabriela Kopilecová
KDE: Školská 22, Spišská Nová Ves 

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

Vstup voľný!

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. 3. - 7. 3. 2010

Lekáreň ELIXÍR, Zimná 70, tel.: 053/446 82 25 

8. 3. - 14. 3. 2010
Lekáreň PRI STANICI, Odborárov 47, 

tel.: 053/429 86 93 

15. 3. - 21. 3. 2010
Lekáreň VERBENA, Hviezdoslavova 41, 

tel.: 053/441 03 74 

22. 3. - 28. 3. 2010
Lekáreň NA STAROSASKEJ, Starosaská 528, 

tel.: 053/441 35 79 

29. 3. - 4. 4. 2010
Lekáreň FIDA, Hviezdoslavova 27, 

tel.: 053/441 29 66 

KAlENDÁRIuM OSOBNOSTí MESTA
MAREC

2. 3. 1985
zomrel v Budapešti, Maďarsko Gyula szepesi, pôv. menom Strauch - 25. výročie
- dôstojník, lyžiar, telovýchovný pracovník.
Narodil sa 18. 8. 1899 v Spišskej Novej Vsi.

7. 3. 1755
zomrel ján malleter/milleter - 255. výročie
- mestský a stoličný lekár, osobný lekár spišského starostu Teodora Lubomirského.
Narodil sa 15. 8. 1691 v Spišskej Novej Vsi. Zostavil prírodopisno-mineralogickú zbierku 
pre ruského cára Petra I. Spolupracoval s Matejom Belom pri geograficko-historickom opise 
Spišskej župy.

9. 3. 1860
zomrel v Modrom Kameni samuel lányi - 150. výročie
- zememeračský geometer, maliar.
Narodil sa 15. 4. 1792 v Spišskej Novej Vsi. Podieľal sa na mapovaní Dunaja od Devína  
po Nový Sad, viedol merania Tisy a jej prítokov.

Pripravila: PhDr. ružena Kormošová
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Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom, 
spolubývajúcim, bývalým kolegom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s mojím manželom, naším otcom a dedkom Zdenkom jAVORKOM, 
ktorý nás navždy opustil 15. 1. 2010.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Zároveň úprimne ďakujeme kolektívu Dialyzačného strediska v SNV 
pod vedením predošlého primára MUDr. Marchyna a terajšej primárky 
MUDr. Mogrovičovej za dlhoročnú starostlivosť.
manželka Marta, dcéry Ivana a Daša s rodinami 

odišla tíško, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spomien-
kami.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, susedom a známym, ktorí 
sa prišli rozlúčiť s našou manželkou, mamkou a babkou Eleonórou 
ŠTRAucHOVOu, ktorá nás dňa 21. 1. 2010 navždy opustila vo veku 
66 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
smútiaca rodina

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie 
všetkým príbuzným, priateľom, susedom a zná-
mym, ktorí sa prišli dňa 22. 1. 2010 rozlúčiť s na-
šou drahou mamkou a starou mamou Elenou 
BENKOVOu, ktorá nás opustila vo veku 86 ro-
kov.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary.

Zároveň si 16. 3. 2010 pripomenieme 1. smutné výročie úmrtia nášho 
ocka a dedka Imricha BENKA. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
dcéry s rodinami

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým príbuzným, susedom a známym, ktorí sa pri-
šli rozlúčiť s naším otcom, bratom, dedkom a príbuzným Štefanom  
RENNEROM, ktorý nás navždy opustil 3. 2. 2010 vo veku 62 rokov. 
Zároveň ďakujeme Pohrebným službám R. Findura. Poďakovanie patrí 
tiež celému kolektívu Interného oddelenia a kolektívu RTG NsP v SNV. 
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme i ZPOZ pri MsÚ - M. Findurovej.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
smútiaca rodina

Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým prí-
buzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s naším 
drahým manželom a otcom Miloslavom HRIVňÁKOM, ktorý nás dňa 
14. 1. 2010 navždy opustil vo veku 67 rokov. 
Zároveň ďakujeme Cirkevnému zboru evanjelickej cirkvi a. v. a Poh-
rebným službám R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
S láskou a úctou manželka, deti a ostatná smútiaca rodina.

...odišla ticho, nečakane...
Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti všetkým prí-
buzným, bývalým spolupracovníkom MsNV a známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť dňa 3. 2. 2010 s našou dobrou a láskavou mamkou, babkou 
a prababkou Annou VAVERčÁKOVOu, ktorá nás navždy opustila  
vo veku 82 rokov.
Za starostlivosť o našu mamku v posledných dňoch jej života patrí po-
ďakovanie ODCH NsP pod vedením MUDr. Zimovej. Zvlášť ďakujeme 
J. Kučinskému za hlboko ľudskú rozlúčku.
Spi sladko, mamka naša.
S úctou a láskou dcéra Veronika a syn Jozef s rodinami.

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlú-
čiť s našou mamičkou, babičkou, sestrou, švagrinou, krstnou mamou, 
tetou a známou Irmou ZASTKOVOu, ktorá nás navždy opustila dňa  
4. februára 2010 vo veku 70 rokov.
Ďakujeme MUDr. Erike Zimovej a ošetrujúcemu personálu ODCH 
NsP v Sp. N. Vsi za starostlivosť. Vďaka patrí aj Pohrebným službám  
R. Findura, s. r. o., Sp. Nová Ves za profesionálny prístup a dôstojnú 
rozlúčku.
smútiaca rodina 

odišla tíško, nečakane, tak ako vietor v búrke stromy láme. skromná 
vo svojom živote, veľká vo svojej láske a dobrote.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa 
prišli rozlúčiť s našou drahou mamkou, babkou a svokrou jolanou 
BAlucHOVOu, ktorá nás navždy opustila dňa 7. 2. 2010 vo veku 
nedožitých 71 rokov.
Ďakujeme MUDr. M. Bocsikovi z ARO NsP v Sp. N. Vsi za hlboko ľud-
ský prístup. Úprimné poďakovanie vyslovujeme Pohrebným službám 
R. Findura, kolektívu ZPOZ pri MsÚ - J. Kučinskému, A. Štefaňákovej 
a  Rím.-kat. farskému úradu v Sp. N. Vsi za dôstojnú rozlúčku. 
dcéry a synovia s rodinami 

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

mária šmelková 1921
elena Benková 1923
Ján akurátny 1924
agnesa regecová 1925
mária Galliková 1925
mária lengvarská 1926

anna mikolajová 1927
anna vaverčáková 1927
František tatarko 1928
Jiří kopecký 1928
Františka kováčová 1929
Ján Walter 1930

mária kotradyová 1932
rnDr. ing. ondrej špirko 1932
mária Beránková 1934
Ľudmila Goliašová 1938
miloslav Hrivňák 1942
ing. lucia Farkašovská 1943

ondrej petruščák 1943
eleonóra štrauchová 1944
Zdenek Javorek 1946
mgr. marta sajdáková 1947
valentín Dzurňák 1950
rudolf kordovaník 1951

martin macula 1951
rudolf kardoš 1955
František kundrát 1955
ondrej šmihula 1956
lenka kostelníková 1995

V jANuÁRI NÁS NAVžDY OPuSTIlI

VITAjTE MEDZI NAMI VýZNAMNé žIVOTNé juBIlEÁ V jANuÁRI OSlÁVIlI
94 rokov
anna mlynárová
mária Bosáková

92 rokov 
viktor Hamorník

91 rokov 
mária pastorová

90 rokov 
etela Grausová
michal vajnagi

85 rokov
Helena Blichová
margita Wetterová
anna krišpinská
ema Ferencová
štefan pavlík
anna pavlová
mária šuťaková
Františka sobinovská

anna Janovová
magdaléna kmecová
koloman kurta

80 rokov 
emília vikartovská
emília Böhmerová
ing. štefan Gažo
štefan sokolský
Helena kollárová
agáta Goldbergerová
pavol Fabian 
lýdia Jamnická
eva skokanová
irena sedláková

75 rokov 
alfonz Gurčík
agnesa pramuková
margita Jerdoneková
štefan vernarský

anna csontosová
mária černická
agnesa Hudzíková
ing. Ján tulis
emil Borkovský
verona Duhaňová
mária mikolajová
eva turzáková
Jozef vojtek
milan centko
ing. ernest Jantošovič
alojz kačír
mária vartovníková
mária Jakubcová
mária maliničová

70 rokov 
oľga Gallová
magdaléna slezáková
eva špinerová
Ján Zemko

menhart szabó
mariana koľová
štefan Halaga
eva Dravecká
marta tešíková
emil mucha
ema labudová
emília Dorocáková
terézia regecová
štefan Gavlák
rozália kóšová
emil kešelák
veronika chovancová
mária tokarčíková
anna šmehlíková
Jiří kolář
Ján tomšík
margita orlovská
peter Blišťan
etela Danitová

romana rajčuľová
šarlota Horváthová
sebastian čonka
sofia stanková
leo čonka
antónia šarišská
Daniela Gondová
richard černický
kristína kukurová
milota kavuličová
ella könig
patrícia Dunková
michal krausz
nela pekarčíková
alexander Galdon
nela piškanderová
sofia Dominiková

kamila Beláková
paulína ogurčáková
alexandra puškárová
Dominika pokutová
michal Hajko
kristián kresťanko
viktória terneny
laura Ječimová
Filip chovanec
elissa pavlíková
Gabriel Gabri
slavomír Hermann
viktória Dobranská
nikola turzáková
radoslava Hudáčeková
simona šimková
tamara kotlárová
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keď sa zdá, že strácame všetko, čo sme v živote mali, keď cítiš 
vosk a vôňu chryzantém, to nie je koniec. smrťou sa predsa život 
nekončí, iba zabudnutie znamená koniec života.
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom, bývalým 
kolegom a známym, ktorí sa dňa 11. februára 2010 prišli rozlúčiť s mo-
jím manželom, naším otcom, dedkom jánom FINDuROM, ktorý nás 
opustil vo veku nedožitých 80 rokov. 
Vyslovujeme tiež úprimné poďakovanie za dôstojnú rozlúčku čle-
nom ZPOZ pri MsÚ - PhDr. Miroslavovi Semešovi, Márii Findurovej 
a Ing. Petrovi Königovi.
Poďakovanie patrí aj MUDr. Erike Zimovej a kolektívu ODCH NsP za 
obetavú starostlivosť počas liečby.
smútiaca rodina

sú chvíle, ktoré ťažko prežívame. sú okamihy,  
na ktoré denne spomíname.
Dňa 4. 10. 2009 uplynulo 5 rokov, čo nás opustil 
náš drahý otec jozef KORKOŠ a dňa 17. 2. 2010 
sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia našej milova-
nej mamky Ireny KORKOŠOVEj. 
S láskou spomínajú deti Hanka, Ika, Jozef a Ján 
s rodinami.

čas plynie, ale bolesť v našich srdciach ostáva. Hviezdy ti už pre-
stali svietiť, slnečné lúče prestali Ťa hriať, ale tí, ktorí Ťa mali radi, 
nezabudnú a neprestanú na teba nikdy spomínať.
Dňa 2. 3. 2010 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný 
otec, dedo, pradedo, manžel Viktor ŠPERňÁK. 
S úctou a láskou spomínajú dcéry, synovia, zaťovia, nevesty, vnúčatá, 
pravnučka, manželka a ostatná smútiaca rodina.

S bolestnou spomienkou v srdci myslíme na našu 
láskavú a skromnú mamku, sestru, babku, tetu 
a príbuznú Emíliu THEISZOVú, rod. Hricovú, 
ktorá nás predišla do večnosti dňa 7. 1. 1989. 
Spomíname na ňu i pri príležitosti jej nedožitých 
70 rokov.
Dňa 8. 3. 2010 si pripomíname 32. výročie úmrtia 
nášho láskavého, obetavého a starostlivého otca, 

dedka a pradedka jána HRIcA.
Tí, ktorí ste ich poznali, prosíme, spomínajte s nami.
deti s rodinami a ostatná smútiaca rodina 

odišli tíško, nie sú medzi nami, ale v našich  
srdciach žijú spomienkami.
Dňa 1. 2. 2010 uplynulo 6 rokov, čo nás opus-
til náš drahý ocko, dedko a svokor ladislav  
KulAŠA. Dňa 30. 1. 2010 sme si pripomenuli  
3. výročie úmrtia našej milovanej mamičky, ba-
bičky, sestry a svokry Kataríny KulAŠOVEj. 
Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, spomínajte 
s nami.
S láskou spomínajú deti Eva, Katka, Ľubo s rodi-
nami a sestra Mária s rodinou.

ten, kto Ťa poznal, spomenie si. ten, kto Ťa mal rád, nezabudne. 
s tichou spomienkou k tvojmu hrobu chodíme a pri plamienku 
sviečky na teba s úctou spomíname.
Dňa 26. 2. 2010 uplynulo 12 rokov, odkedy nás navždy opustila naša 
drahá Margita ŠTRAucHOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku.
S úctou a láskou spomína dcéra Jana s rodinou.

milovali sme ju, ona milovala nás, tú lásku v našich srdciach  
nezničí ani čas.
Dňa 27. 2. 2010 uplynulo 5 rokov, čo zakončila svoju pozemskú púť 
a odišla do večnosti naša drahá a milovaná mamička, stará a prastará 
mamka pani Irenka IMRIcHOVÁ. 
S úctou a láskou spomíname a ďakujeme Bohu, že bola súčasťou 
našich životov.
Na hrobe kytice, kahanček svieti, to tichá spomienka Tvojich milujú-
cich detí.

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.
Dňa 13. 3. 2010 uplynie 20 rokov, čo nás nečakane opustila naša  
milovaná mamka, babka a svokra Magdaléna MINTÁlOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, venujte jej spolu s nami 
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami.

odišiel si tíško, ako odchádza deň, a v našich srdciach zostáva 
spomienka len. milovali sme Ťa, ty si miloval nás. tú lásku v našich 
srdciach nezničí ani čas.
Dňa 3. 3. 2010 uplynie 1 rok, čo nás navždy opustil milovaný manžel, 
otec a dedko jozef MAjcHROVIč.
S úctou a láskou spomínajú manželka, deti a vnúčatá.

nebolo mi dopriate s vami byť, nebolo lieku, aby som mohol  
ďalej žiť.
Dňa 3. 3. 2010 uplynie päť rokov, kedy nás navždy opustil môj brat 
ladislav uHRINOVSKý.
S láskou a úctou spomína sestra Anna s manželom a rodinou.

Dňa 4. 3. 2010 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustil náš otec 
a dedko Štefan WAGNER.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry s rodinami a ostatná rodina.

neplačte za mnou, keď som tak tíško zaspal, spomeňte si, že som 
vás veľmi rád mal, chcel som s vami byť, osud je taký, vy musíte 
žiť.
Dňa 4. 3. 2010 uplynú štyri roky, kedy nás navždy opustil milovaný 
manžel, starostlivý otec, láskavý dedko, svokor, brat, švagor jozef 
jÁNOŠíK.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka, dcéra a synovia s rodinami.
Veľmi nám chýbaš.

s tichou spomienkou k tvojmu hrobu chodíme a plamienkom 
sviečky na teba spomíname.
Dňa 5. 3. 2010 si pripomenieme 1. výročie, čo nás navždy opustil náš 
drahý zosnulý Ervín SIM.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a nezabudli.
S úctou smútiaca rodina.

Zavrel si oči, utíchol tvoj láskavý hlas, mal si rád život a všetkých 
nás. tak veľmi túžil si s nami žiť, no srdce, ktoré nás tak milovalo, 
prestalo už ďalej biť.
Dňa 7. 3. 2010 uplynie päť rokov, odkedy nás náhle opustil náš milo-
vaný manžel, starostlivý otec a nenahraditeľný dedko jozef PITKO.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína nad stratou milovaného človeka manželka 
Jolana, syn Radoslav s rodinou a dcéra Jarmila s rodinou.

sú chvíle, na ktoré denne spomíname. odišiel, no v našich  
srdciach je stále s nami. ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto 
Ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 9. 3. 2010 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel, 
otec, dedko jozef HRIc.
S úctou a láskou spomínajú najbližší príbuzní.

čas plynie, bolesť trápi, ale teba nám už nik nevráti. Hoci sa to  
nezdá, brat, otec, je to už 20 rokov, čo si odišiel bez slova rozlúčky.
Dňa 14. 3. 2010 si pripomenieme 20. výročie náhleho odchodu nášho 
brata, otca, švagra, uja Františka MucHu.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu spolu s nami venujú tichú spomienku.
súrodenci a deti s rodinami

Dňa 20. 3. 2010 si s bolesťou v srdci pripomíname 5. výročie úmrtia 
našej drahej mamičky, manželky a babičky Marty jANOŠKOVEj.
Smútok a žiaľ, ktorý máme v našich srdciach za Tebou, sa nedá vy-
jadriť žiadnymi slovami.
S láskou smútiaca rodina.

prešli už roky, čo nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ 
spomienkami.
Dňa 23. 3. 2010 uplynie 20 rokov, odkedy nás opustil náš milovaný 
ladislav VAlIGuRA.
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna, synovia Laco, Milan, Peter 
s rodinami a syn Vlado.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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to, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie. v srdciach láska ostáva 
a tiché spomínanie. veď na dobro sa nezabúda, na dobro sa spo-
mína.
Dňa 18. 3. 2010 uplynú 4 roky od smrti môjho brata Vladimíra  
jASENčÁKA.
Ďakujeme všetkým, ktorí naňho nezabudli a venujú mu tichú spo-
mienku.
S láskou a úctou spomínajú brat Marián s rodinou, ostatná rodina 
a priaznivci basketbalu.

Dňa 18. 3. 2010 uplynie rok, čo nás náhle opustila moja manželka, 
naša mamka, babka, svokra, teta jolana IVANKOVÁ.
S láskou spomínajú manžel, dcéry s rodinami, sestra a ostatní  
príbuzní a známi.

Život je občas krutý, nevráti, čo nám vzal, zostanú iba spomienky 
a v srdci veľký žiaľ. rana v srdci bolí, zabudnúť nedovolí. aj keď nie 
si medzi nami, v našich srdciach žiješ s nami.
Dňa 14. 3. 2010 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel, 
otecko a starý otecko Vladimír BORSKý.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú  
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Marta, syn Vladimír s manžel-
kou, dcéra Evka a vnúčatá Laura, Tibor a Sára.

sú ľudia, ktorí pre nás v živote znamenajú viac ako ostatní. o to ťaž-
šie je naučiť sa žiť bez nich.
Dňa 19. 3. 2010 uplynie rok, čo nás náhle a neočakávane navždy 
opustil náš milovaný syn, brat, krstný syn, švagor, ujo Rastislav 
KRuPA.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali, mali radi a ne-
zabudli.
S láskou a úctou spomínajú rodičia, súrodenci Milan, Mirka, Gabika 
s rodinou a ostatná rodina.

nesmúťte plačom ani slzami, ale čistou spomienkou. Ťažko sa nám 
s tebou lúčilo, ťažko je bez teba byť, láska smrťou nekončí, v našich 
srdciach budeš stále žiť.
S bolesťou v srdci si spomíname na našu milovanú MuDr. Eleonóru 
OSIFOVú, ktorá nás 22. 3. 2009 navždy opustila. Ani čas nikdy ne-
vymaže spomienky a neutíši bolesť tých, ktorí ju milovali.
S láskou a úctou na Teba spomínajú manžel Ján, priatelia a smútiaca 
rodina.

sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na ktoré denne  
spomíname. 
Dňa 21. 3. 2010 uplynie 1 rok, čo nás navždy opustil môj manžel, náš 
otec a dedko ján KOňAK.
S láskou a úctou spomínajú manželka Elena, dcéra Janka s manželom 
Zdenkom, syn Milan, vnúčatá Matej, Brunko a ostatná rodina.

Bolesťou unavený tíško zaspal. Zanechal všetkých, ktorých mal 
rád. 
Dňa 23. 3. 2010 si pripomenieme 1. výročie smrti môjho manžela, 
otca a dedka Štefana KucHÁRA. 
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí na neho nezabudli. 
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

čas plynie, ale bolesť ostáva.
Dňa 23. 3. 2010 uplynie rok, čo nás navždy opustil náš starostlivý 
manžel, otec, svokor a starý otec Pavel DuHÁň.
S láskou, úctou a žiaľom spomíname.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
smútiaca rodina 

odišla si tíško, náhle, bez rozlúčky. rana v srdci stále bolí, zabud-
núť nedovolí. Za lásku a dobrotu ti už nemôžeme nič dať, iba tíško 
spomínať.
Dňa 25. 3. 2010 uplynie 1 rok od úmrtia našej drahej mamky a babky 
Alžbety VEISENPAcHEROVEj.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku s nami.
dcéry Zuzana, Alžbeta s rodinou

čas plynie, bolesť v srdci neutícha...
Dňa 31. 3. 2010 uplynie 5 rokov odo dňa, kedy nás navždy opustila 
milovaná manželka, mamka a babka Mária WOlKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
manžel a dcéry s rodinami

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary všetkým príbuzným, priateľom, bývalým kolegom, susedom a známym, ktorí sa 
dňa 13. 1. 2010 prišli rozlúčiť s našou mamkou, babkou a prababkou Františkou  
KOVÁčOVOu, ktorá nás opustila po dlhej a ťažkej chorobe vo veku 80 rokov. Zároveň naša 
úcta a vďaka patrí celému kolektívu pracovníkov Domova dôchodcov na Slovenskej ul. v SNV 
za ich príkladnú starostlivosť, ktorú jej dávali počas celého jej pobytu v ich zariadení.
syn Jozef s manželkou

K NEDOžITEj STOROčNIcI
Andrej HRIC 
- turista a turistický pracovník
* 25. marec 1910, Spišská Nová Ves
† 18. január 1977, Spišská Nová Ves

V marci 2010 by sa dožil storočnice významný slo-
venský turista, turistický pracovník, lyžiar a foto-
graf Andrej Hric. Pretože sa storočnice nedožil, nedá 
nám, aby sme si nespomenuli na človeka, ktorý by pre 
Slovenský raj dal aj svoju dušu a bol naším vzorom.

Ako polosirota vyrastal v spišskonovoveskom sirotinci. Tútorom - „druhým otcom“ 
mu bol správca sirotinca Juraj Kapralčík (pseudonym Ďuro Pokuta), známy „Ďuri-
Báči“, autor „Spišských klapancií“ - príhod a veršov spracovaných v spišskom ná-
rečí. 
Za obchodného pomocníka sa vyučil v novoveskej firme Klatik. Neskôr pôsobil ako 
vedúci predajní Budúcnosti v Pohorelej a v Spišskej Novej Vsi. Do dôchodku odi-
šiel z funkcie vedúceho odbytu n. p. Nový Domov Spišská Nová Ves. Aktívny člen 
KČST, KSTL, v ktorých ako člen fotoskupín sa intenzívne venoval krajinárskej 
fotografii, najmä z oblasti Slovenského raja a Spiša. Vystavoval aj v zahraničí, 
Španielsko - Zaragoza. Bol častým prispievateľom do Krás Slovenska. Ako orga-
nizátor turistiky vyrastal v spoločnosti takých významných osobností Slovenského 
raja, akými boli Július Wachdeutsch a Béla Hajtsch. Na túrach vo Vysokých Tatrách 
bol partnerom známych Tatrancov Štefana Zamkovského a Jozefa Brandobura. Bol 
zakladajúcim členom Tj Tatran Spišská Nová Ves a dlhoročným predsedom 
- v tom období jeho najsilnejšieho - Odboru turistiky. Z jeho iniciatívy boli v 50-tych 
rokoch minulého storočia v prevádzke stanové základne na Čingove, Kláštorisku 

a Podlesku. V tomto období to boli jediné sezónne ubytovacie zariadenia charakteru 
voľného cestovného ruchu v Slovenskom raji. Bol jedným z iniciátorov výstavby 
turistického komplexu Tj Tatran Spišská Nová Ves na čingove-Džurkovci. 
Významne sa podieľal na organizačnom zabezpečení turistických zrazov konaných 
na území Slovenského raja (Podlesok 1957, Geravy 1964, Čingov 1968, Podle-
sok 1976). Ako zakladajúci člen bol účastníkom prvého školenia Horskej služby 
v Slovenskom raji v roku 1956 a dlhé roky funkcionárom Oblastného výboru 
HS-čSZTV oblasť Slovenský raj. V 60-tych rokoch minulého storočia zastával 
funkciu značkára okresu Spišská Nová Ves. Zaviedol kartotéku jednotlivých tu-
ristických značkovaných chodníkov s pravidelnými záznamami o vykonanej údržbe. 
V roku 1963, kedy bola uzavretá dohoda medzi značkárskou komisiou Okresného 
odboru turistiky a Horskou službou ČSZTV - oblasť Slovenský raj, predmetom ktorej 
bola starostlivosť o turistické značkované chodníky, zasadzoval sa o to, aby každý 
z členov HS mal patronát nad niektorou z vyznačených turistických trás. V období 
jeho pôsobenia vo funkcii okresného značkára vyrástli najaktívnejší značkári na 
území Slovenského raja, ako napr. Jožko Bútora a Emil Novák. 
Bol iniciátorom vzniku akcie „Zimný prechod tiesňavami Slovenského raja“, 
prvý ročník ktorej sa uskutočnil v januári 1960 a ktorá ako jedna z najstarších turis-
tických zimných akcií na Slovensku pretrváva dodnes. Bol vedúcim autorského 
kolektívu prvého turistického sprievodcu jednotnej rady „Turistický sprie-
vodca čSSR - Slovenský raj - zv. 52 - ŠPORT Bratislava 1965“, ako aj niekoľ-
kých ďalších titulov turistických sprievodcov Slovenským rajom. 
Za svoju aktívnu činnosť bol ocenený vysokými telovýchovnými vyznamenaniami. 
Bol nositeľom Strieborného, Zlatého a čestného odznaku Horskej služby. 
Rady turistov navždy opustil po ťažkej chorobe 18. januára 1977. Pochovaný je na 
starom cintoríne v Spišskej Novej Vsi. 

Klub seniorov Horskej služby slovenský raj
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POZVÁNKY, INZERCIA

marián schmidt
Hviezdoslavova 3/24                                                                            

052 01  spišská nová ves

Jarný kurz 
spoločenských tancov 

pre dospelých začína v marci 2010
(manželské páry, slobodní páni i dámy) 

obmedzený počet párov – individuálna výučba  
v spišskej novej vsi.

 Informácie aj zápis telefonicky  
na t. č. 0904 459 110.

VSTAVANÉ SKRINE - ASTIN
Výstavná expozícia presťahovaná

do areálu Združena - ALFA NÁBYTOK 
v Spišskej Novej Vsi.

ponúkame vám:
• bezkonkurenčné ceny,

• široký výber hliníkových profilov,
• veľký výber laminovanej drevotriesky,

• 10-ročnú záruku.

T. č.: 0903 618 988
e-mail: jankemko@demax.sk

JARNÁ PONUKA
• nové osivá kvetov a zeleniny pre rok  2010,
• kolekcia jarných cibuľovín,
• široká ponuka hnojív, substrátov a kvetináčov,
• pripravujeme pre vás najširšiu ponuku ovoc-

ných stromčekov, drobného, netradičného 
ovocia a liečivých rastlín.

Predajné miesta:  
Záhradkárske potreby, 

Zimná 90, SNV. T.: 053/441 03 92
Záhradné centrum, 

Markušovská cesta 38, SNV. 
T.: 053/441 46 66     

NOVé!!! Záhradné centrum, 
Klčov 28 (bývalý Herbaton)  

www.arbospis.sk • arbospis@arbospis.sk

Mestská organizácia jednoty dôchodcov Slovenska Sp. Nová Ves
11. 3. 2010, štvrtok

Pozývame všetkých členov na Hodnotiacu členskú schôdzu, 
ktorá sa uskutoční o 14.00 hod. v zasadačke Administratívnej budovy, 

Štefánikovo námestie č. 5 v Sp. N. Vsi, 1. poschodie. 
Program schôdze je uvedený vo výveskách.

17. 3. 2010, streda
Turistická vychádzka - Novoveská Huta 

Odchod autobusom MHD o 8.56 hod. zo zastávky Radnica.
25. 3. 2010, štvrtok

Predveľkonočné stretnutie členov JDS 
Pripomenieme si udalosti staré 2 000 rokov. Stretnutie sa uskutoční v Klube dôchodcov, 

Levočská ul. v SNV o 10.00 hod. Prosíme účastníkov, aby zo svojich domácností 
priniesli na „výstavku“ symboly Veľkej noci. 

Predsedníctvo Okresnej organizácie 
jednoty dôchodcov Slovenska v Spišskej Novej Vsi

pozýva na 4. ročník

STRETNUTIA S UMELECKÝM SLOVOM,
ktoré sa uskutoční

23. marca 2010 (utorok) o 10.00 hod. v Galérii umelcov Spiša.
V Roku kresťanskej kultúry si pripomenieme jubilujúcich autorov 

J. I. Bajzu, J. Fándlyho, J. Hollého, V. a K. Royovcov, A. Sládkoviča, F. Hečku, 
S. B. Hroboňa, J. Jesenského, J. Kostru, M. Kukučína, J. G. Tajovského...

Ukážky interpretujú členovia JDS.
Pozvanie medzi nás prijal aj autor žijúci na Spiši Štefan Šimko.

Pozývame všetkých, ktorým krása slovenského jazyka prináša potešenie.

KLUB DôCHODCOV 
KOMENSKÝ
pozýva pedagogických pracovníkov, 
dôchodcov na stretnutie, ktoré sa uskutoční 
8. 3. 2010 (pondelok) o 10.00 hod. 
v Klube dôchodcov na Levočskej ul. v SNV. 
Zároveň vás pozývame 
na stretnutie pri príležitosti 
Dňa učiteľov  
dňa 25. 3. 2010 (štvrtok) 
o 15.00 hod. 
v Reštaurácii Zbrojnoš, 
Letná ul. 42 v SNV.
Uvítame aj nečlenov. 
Tešíme sa na vás. 

Program bohoslužieb Pravoslávnej cirkvi počas „Strastného týždňa“ 
a sviatkov Vzkriesenia nášho Spasiteľa Isusa christa

Veľký štvrtok, 1. 4. 2010 Sväté Strasti o 18.00 hod.
Veľký piatok - Ukrižovanie, 2. 4. 2010 Veľká Večerňa o 16.00 hod.
Veľká sobota, 3. 4. 2010 Liturgia sv. Vasiľa Veľkého s Večerňou o 8.00 hod.
Nedeľa - Vzkriesenie, 4. 4. 2010 Utreňa o 7.15 hod.

Sv. Liturgia o 9.00 hod. 
s posvätením paschálnych pokrmov (košíkov)                                                

Svetlý pondelok, 5. 4. 2010 Sv. Liturgia o 9.00 hod.

Bohoslužby sa budú konať v Pravoslávnom chráme sv. Klimenta Ochridského 
na Zimnej ul. č. 74 v Sp. Novej Vsi. Ďalšie informácie na t. č. 0692 016 674. 
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Operačný program Doprava je spolufinancovaný 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a z Kohézneho fondu.

Kvalitnejšia dopravná 
sieť pre Slovensko
Modernizujeme dopravnú sieť Slovenska, vytvárame pritom množstvo pracovných príležitostí, ideme za 
lepším prístupom k slovenským regiónom a za následným ekonomickým prínosom pre všetkých.
Vieme, kam chceme ísť, a vieme, ako sa tam dostať.

Naša cesta k cieľu

Icko_186x252_OPD_reg_bw_new.indd   1 5.2.2010   10:39
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CRÉATIVE TECHNOLOGIE

www.citroen.sk

Už je tu...

CITROËN C3
...nový 

Brantner nova, s. r. o.
Sadová 11, Spišská Nová Ves
tel.: 053/446 30 33
e-mail: citroennova@stonline.sk
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DROBNÁ INZERCIA

 PREDÁM - PRENAJMEM

 Predám 1-izbový byt v OV na sídl. Tarča. Byt je čiastočne pre-
robený. 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 vý-
hľadom do záhrady a je situovaný na juh. Byt je po rekonštrukcii 
a patria k nemu aj dve pivnice. Cena dohodou. 
T.: 0905 293 420

 Vymením 3-izbový byt s garážou na sídl. Západ za 2-izbový 
v centre mesta + doplatok. Prípadne predám a kúpim. 
T.: 0908 321 421

 Predám 3-izbový byt na sídl. Mier, Wolkerova ul., 4. posch., 
výhľad na letisko, zateplený, eurookná. Cena 45 900 € alebo 
najvyššia ponuka. T.: 0908 852 525

 Predám 4-izbový slnečný byt, plávajúce podlahy, plastové 
okná, vlastné kúrenie. Za Hornádom 7 - k tomu garáž s pivnicou. 
Cena spolu 70 000 €. T.: 0904 115 501

 Predám rodinný dom v Harichovciach. T.: 0911 307 707, 
0908 582 874

 Predám dvojgeneračný rodinný dom v Sp. N. Vsi - Telep. Dom 
je po čiastočnej rekonštrukcii. Cena dohodou. 
T.: 0915 943 244, 053/441 03 32

 Predám chatu Pod Tepličkou, poschodová 2 + 3, hala s kr-
bom, kuchyňa, WC, kúpeľňa samostatne, garáž, ústredné kú-
renie, vonku hojdačka, ohnisko. Cena 45 000 €. 
T.: 0904 115 501. Viac na: www.bonavita.host.sk.

 Predám záhradu nad elektrárňou v Smižanoch. Čiastočne 
upravená, 604 m2. Cena dohodou. T.: 053/441 24 30, 
0904 459 600

 Predám záhradku na sídl. Tarča - Záhr. osada Lipa, murovaná 
pivnica, drevená chatka, potôčik. Nutné vidieť. 
T.: 0917 501 733, 0917 642 083

 Predám garáž s pivnicou pri Židovskom cintoríne, hneď na 
začiatku - č. 2. Cena 4 000 €. T.: 0904 115 501

 Predám zachovalé piano zn. FORSTER, mahagon - vysoký 
lesk a husle staršej výroby, málo používané. Cena dohodou. 
Dám do prenájmu záhradku v osade „Malé pole“ za Židovským 
cintorínom. Veľkosť 4 áre, zväčša ovocný sad. Volať od 8.00 
do 13.00 hod. T.: 0948 025 201

 Predám dvojročné varhany zn. YAMAHA, málo používané, 
vhodné pre dieťa, ktoré navštevuje hudobnú školu. Cena do-
hodou. T.: 0907 142 665

 Lacno predám filmy na videokazetách - kus á 1 € a farebný 
televízor za 60 €, málo používaný, uhlopriečka 35 cm.
T.: 0944 436 509, 0902 308 619

 Predám novú akupunktúrku (na odbúranie bolesti), nový ma-
sážny prístroj na celé telo (5 druhov masáží) a novú „kolorthe-
rapiu“, t. j. farebné sklíčka k biolampe zn. BIOPTRON a taktiež 
nový stojan k biolampe. T.: 0905 369 583

 Predám MERCEDES E, 220 CDI, r. 8/03, 110 kW, Avant-
garde, strieborný, 118 000 km, M6, zachovalý, výmena, do-
hoda, 11 500 €. T.: 0905 332 328

 Predám SUZUKI Wagon R+, 1,3; r. 10/04, 69 kW, 
130 000 km, červený, možnosť odpočtu DPH. Výmena, do-
hoda, 2 980 €. T.: 0905 332 328

 Predám ŠKODU Forman, r. 1993, červený, ťažne, centrál, 
alarm, DO, RMG, 630 €. T.: 0905 332 328

 Predám 2 ks puklice na Peugeot 206. T.: 0907 944 284
 Dám do prenájmu zariadený byt v centre Levoče jednotlivcovi 

alebo páru. T.: 0903 607 179 
 Dám do prenájmu zabehnutý hostinec v Levoči. 

T.: 0904 527 844
 Ponúkam do podnájmu priestory na podnikanie alebo na kan-

celárske účely v Smižanoch na námestí pri Obecnom úrade. 
T.: 0915 544 844, 0907 926 457

 Výhodne prenajmem obchodné priestory 56 m2  
a 66 m2 na prízemí s vchodom priamo z ulice na frekven-
tovanej obchodnej ulici Odborárov v Sp. Novej Vsi. Infor-
mujte sa na t. č.: 0905 646 489, 0911 646 489.

 KÚPIM

 Kúpim 2-izbový byt na sídl. Mier, Tarča alebo v centre mesta. 
T.: 0911 307 707, 0908 582 874

 PRÁCA

 Práca v zahraničí. GWA, s. r. o., letná 47, SNV. 
T.: 0907 930 524, 0903 638 034

 čSOB Poisťovňa, a. s., hľadá pre oblasť SNV vhodných 

kandidátov na pozíciu finančný agent. žiadosť spolu so 
životopisom zasielajte na adresu: čSOB Poisťovňa, a. s., 
letná 49, Sp. Nová Ves. Kontakt: e-mail: lilasenkova@
csob.sk, tel. č.: 0948 011 839

 Hľadám prácu ako predavačka, opatrovateľka (aj k deťom - 
prax mám), príp. mám kurz maséra. Ponúknite pracovné miesto! 
T.: 0905 369 583

 RôZNE
 cestovať s GWA sa oplatí! Vyberte si DOVOlENKu u nás 

- každý týždeň získa jeden z vás „značkovú cestovnú tašku“ 
a navyše - hlavná výhra tohto leta „zájazd“! DOVOlENKY 
/ lETENKY / TRAjEKTY / VíZA. GWA team, letná 47, na 
posch., SNV. T.: 053/429 94 62 

 Prosím o pomoc pri hľadaní mačky, ktorá sa stratila v polovici 
januára v okolí Gorkého ulice. Má pruhované zafarbenie (tigro-
vané čierno-hnedé), klasická mačka domáca. Informácie, pro-
sím, volajte na tel. č.: 0908 083 760.

 HĹBKOVé čISTENIE KOBERcOV, SEDAčIEK. Aj u vás 
doma alebo vo firme! Ponúkame za rozumné ceny čiste-
nie: sedacích súprav, matracov, kobercov, autočalúnení. 
Kvalitnou čistiacou technológiou odstránime silné znečis-
tenie, nežiaduci zápach, oživíme farby. T.: 0905 705 113

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

 NEcHTOVý DIZAjN „EXPA lADY“ - PlESOVÁ AKcIA! pri 
aplikácii umel. nechtov gélom al. acrylom pedikúra len 
za polovicu! NOVINKA - modelovanie na typy Russia Sti-
letto - 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 (prízemie č. dverí 77). 
T.: 0902 891 534

 VIETE, KTO NAjlEPŠIE čISTí KOBERcE, SEDAcIE Sú-
PRAVY, AuTOSEDAčKY? čistiaca technológia - jediná 
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 poradov-
níka na: *zimný orez ovoc. stromov, *čistenie náhrob. ka-
meňov a obťahovanie písmen - hláste sa, čím skôr. 
T.: 0905 209 347, 0904 865 262

 Vezmem do opatery dieťa (batoľa 0,5 - 1,5 roka), rodinný 
dom, hod./€. T.: 0903 507 270

 PEDIKúRA „EXPA lADY“ - ponúka všetko pre zdravie 
vašich nôh - klas. mokrá a mediciálna pedikúra, korekcia 
zarastajúcich nechtov, odstraňovanie otlakov a kurích ôk, 
lakovanie aj francúzske, zdobenie, modeláž špec. gélom 
PEDI, parafín - najúčin. výživa pre pokožku a nechty. AK-
cIA! - pri aplikácii parafínu na nohy 20 % zľava na klas. 
pedikúru, pri aplikácii pedikúry klas. manikúra len za po-
lovicu. ZĽAVA aj pre dôchodcov a ZťP - 15 %. Možnosť za-
kúpenia darček. poukážok. Dom kultúry, Štefánikovo nám. 
4, SNV (prízemie č. dverí 77). T.: 0902 891 534

 Maturitné témy z nemčiny - 30 najdôležitejších slovíčok  
- 10 najčastejších slovných spojení - 20 krátkych viet o téme 
s prekladom ...das Abitur überleben... T.: 0915 932 319, 
e-mail: kernten@centrum.sk

 Powerjoga - štýl a dynamické cvičenie budúcnosti - 
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 od-
straňuje problémy s chrbticou, odbúrava stres, ukľudňuje 
nerv. systém a rozvíja rovnováhu a koordináciu pohybov. 
T.: 0915 366 006, 0948 437 792

 cHcETE STAVAť, PRESTAVOVAť, MODERNIZOVAť? 
Ponúkam kvalitné stavebné práce - *prestavby bytových 
jadier, *keramické obklady a dlažba, *plávajúce podlahy, 
*omietky, *maliarske práce, *voda a elektroinštalácia, *au-
todoprava, *vyklápač. Naše služby, vaše ceny. 
T.: 0904 974 481, e-mail: kupelnemikolaj@centrum.sk

 NOVOOTVORENý KOZMETIcKý SAlÓN „ElIS“ víta 

všetky dámy na využitie jeho služieb. Marcová akcia pri 
hĺbkovom ošetrení pleti - úprava obočia zdarma. Salón sa 
nachádza v budove uranpress na 2. poschodí, Fraňa Kráľa 
2, SNV. Teším sa na vašu návštevu. T.: 053/417 76 69, 
0902 392 497, 0908 891 889

 Doučím matematiku ZŠ. T.: 0908 843 824 
 REVOlučNý SPôSOB ZATEPlENIA - ZATEPlENIE 

ZVNúTRA!!! jednoducho, lacno a účinne si sami zatep-
líte a zbavíte sa plesní pomocou termoizolačnej hmoty 
Q-THERM INTERIéR. certifikovaný výrobok, kt. sa jedno-
ducho aplikuje maľovaním alebo stierkovaním. Zateplite si 
váš dom, byt, chatu, garáž... za cenu 6,2 €/m2. 
Viac info na t. č.: 053/441 44 82, 0902 477 937 alebo 
www.emtrade.sk 

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

 Ponúkam PRESTAVBY BYTOVýcH jADIER: vybúranie 
s odvozom, vymurovanie z YTONG tvárnic, rozvody - vodo 
a elektro, obklady podľa výberu zákazníka, upratanie po 
stav. prácach. BONuS - umývadlo zdarma + batéria! celá 
prestavba 8 - 10 dní. Záruka na prácu. T.: 0905 282 678

 Doučím matematiku ZŠ, SŠ, mechaniku a stroje SŠ. 
T.: 053/446 18 80 alebo 0949 465 753

 Novootvorený KOZMETIcKý SAlÓN MARIANA vás sr-
dečne pozýva ošetriť si svoju pleť a zároveň oddýchnuť 
si v príjemnom prostredí. Ponúkame klas. ošetrenia, de-
pilácie, masáže a rôzne líčenia, ale aj prístr. ošetrenia 
tváre ozonizérom, ionoforézou, sonoforézou a mikroma-
sáž - lifting. Možnosť zakúpenia darček. poukážok. AKcIA 
V MARcI - pri každom ošetrení pleti ošetrenie rúk sadou 
Satinhands od Mary Kay zdarma. Nájdete nás na Zimnej 
63 (v bráne), SNV. T.: 0918 721 337

 Ponúkame maliarske natieračské práce, minerálne 
omietky, stierky, tapety. Kompletné prerábky bytov, ob-
klady, dlažby, jadrá. Montáž sadrokartónu, plávajúce po-
dlahy. T.: 0918 783 109, 0902 167 720 

 Predajňa TEXTIl EVA, Starosaská 13 sa presťahovala na 
Zimnú ulicu 89 v SNV (vedľa Potravín Paciga). 
Ponúkame pestrý pančuchový a ponožkový tovar. Marcový 
výpredaj pánskych košieľ, pulóvrov a svetrov.

 Akcie pre slobodných nad 35 rokov. Kontakt: akciepreslo-
bodnych@gmail.com 

 STAVEBNé PRÁcE - REGEc PETER. Prestavba bytového 
jadra - na kľúč, sociálne kúpeľne, zatepľovanie, všetky sta-
vebné práce, montáž teplovzdušných krbov. 
T.: 0903 373 486

 Veľkonočné vajíčka, vody plná vanička, v nej okúpaná 
Anička, čo ľúbi svojho janíčka. Objednal jej pred sviat-
kami, servis, čo šetrí nielen mamy. PROFESIONÁlNY 
uPRATOVAcí SERVIS - 053/444 01 19, 0903 100 508, 
0603 661 891.

 VýROBA KĽúčOV, BRúSENIE A ZÁHRADKÁR. Semená 
0,40 €, cibuľka sadzačka, cibuľky kvetov, postreky, hno-
jivá, zemina, truhlíky... Výroba kľúčov, vŕtaných kľúčov, 
autokľúčov s imobilizérmi. Prestavba vložiek na 1 kľúč, vi-
siace zámky, vložky atypických veľkostí. Predajne: Zimná 
59 (poniže OD Spišan) a letná 46 (bývalá Sazka-Športka). 
T.: 0907 259 489

 TANEčNÁ ŠKOlA jany Plichtovej v SNV organizuje 
kurzy: * všeobecnej rytmicko-pohybovej 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 - prí-
prava na stužkovú slávnosť a plesy * tanca pre dospelých 
* tanca pre budúcich manželov a svadobných hostí. Nový 
kurz pre dospelých od 9. 4. 2010. Zabezpečuje vystúpenia 
na plesoch, zábavách, podujatiach. 
T.: 0905 635 792, plichtova@szm.sk 

 HOBBY - KREATíV ponúka výtvarné, kreatívne a ume-
lecké potreby na letnej ul. 59, SNV (v bráne): farby, laky, 
lepidlá, drevené výrobky, papiere, mal. plátna, servítky, po-
lystyrénové tvarovky, stuhy, korálky... T.: 0918 994 867, 
www.hobby-kreativ.sk

 KuRZ NEMEcKéHO jAZYKA PRE OPATROVATEĽKY  
+ študijné jazykové pobyty v zahraničí pre deti, dospelých, 
ale aj managerov (Malta, VB, Nemecko, Rakúsko, uSA, Ka-
nada). GWA, s. r. o., letná 47, SNV. 
T.: 0907 930 524, 0903 638 034
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Výroba pracovných odevov a zdravotníckych ošatení 

Ponúkame široký sortiment OOPP
za najvýhodnejšie ceny.

metrový textil

HIT
ME

SIA
CA

monterkové
nohavice na traky

9,00 € 
s DPH

2,20 € /m
s DPH

Odborárov 51/570 
(pri železničnej stanici)
Spišská Nová Ves
tel./fax: 053/44 10 426
mobil: 0918 345 426
e-mail: repaska@stonline.sk

ˇ

uvádza
NOVINKU

...pre mladých, silných a víťazov!

Pánska kvalitná kožená obuv - exkluzívne v predajni JOHN GARFIELD!



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

Predaj Škoda 053 / 44 25 253
Požičovňa áut 0903 616 182

E-mail autoves@autoves.sk
 www.autoves.sk

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

Váš predajca vozidiel Škoda:

www.mojeyeti.sk
Konverzný kurz: 1€= 30,1260 Sk. Ilustračné foto.
Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Yeti: 5,3-8,0 l/100 km, 139-189 g/km.

ČAKÁTE NAJLEPŠIU
PONUKU? PRÁVE PRIŠLA.

V JARNOM DOPREDAJI SKLADOVÝCH VOZIDIEL MÔŽETE UŠETRIŤ AŽ 1 550 €

ŠkodaFabia Combi Family
už od 9 079 €/273 513,95 Sk

ŠkodaFabia už od 7 609 €/229 228,73 Sk

ŠkodaRoomster Family
už od 10 279 €/309 665,15 Sk

ŠkodaFabia Family
už od 8 579 €/258 450,95 Sk

DARČEK
PODĽA VÁŠHO VÝBERU

ZIMNÉ KOLESÁ
A MECHANICKÉ
ZABEZPEČENIE

KOMPLEXNÉ
ROČNÉ POISTENIE

POUKÁŽKA
NA NÁKUP
ELEKTRONIKY

www.skoda-auto.skKombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu Fabia, Fabia Combi, Roomster: 4,1–7,0 l/100 km, 109–168 g/km. Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk. Ilustračné foto.


