
Výsledky komunálnych 
Volieb 2010
V sobotu 27. novembra 2010 obyvatelia Spišskej Novej Vsi svojimi hlasmi v komu-
nálnych voľbách rozhodli o primátorovi mesta a poslancoch mestského zastupiteľ-
stva na najbližšie volebné obdobie.
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Pre voľby primátora mesta bolo odovzdaných 
11 716 platných hlasovacích lístkov. Najviac plat-
ných hlasov - 7 124 získal a na základe toho bude 
aj ďalšie štyri roky na čele mesta stáť PhDr. Ján 
Volný, PhD. (SMER-SD), podporovaný SNS, ĽS-
HZDS, Stranou zelených, HZD a stranou MOST-
HÍD.
RNDr. Ladislav Ruttkay (SDKÚ-DS, KDH, SaS) 
získal 3 574 platných hlasov. Nezávislému kandi-
dátovi JUDr. Michalovi Komarovi, PhD. odovzdali 
voliči 1 018 hlasov. 
Pre voľby do mestského zastupiteľstva bolo odo-
vzdaných spolu 11 541 platných hlasovacích 
lístkov. Spomedzi 19  zvolených  poslancov 

mestského  zastupiteľstva svoj poslanecký 
mandát spred štyroch rokov obhájilo 12 kandi-
dátov.
Vo volebnom obvode 1 - JUH získali od voli-
čov dôveru vykonávať funkciu poslanca títo 
kandidáti: RSDr. Juraj Beňa, Ing. Ondrej Majer-
ník, Ing. Marián Bubeník, Ing. Michal Beharka, 
Mgr. Michal Demečko, PaedDr. Milan Varga, To-
máš Hamráček, MUDr. Eva Nováková, Zuzana 
Páleníková, MUDr. Ján Mokriš, MUDr. Slavomír 
Hrebenár.
Vo volebnom obvode 2 - SEVER boli zvolení 
títo kandidáti: PhDr. Miroslav Semeš, PhD., Ing.  
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(pokračovanie na 3. strane)

Milí Spišskonovovešťania!

Nech sa starosť všetka zruší
a nech vládne pokoj v duši.

Čo bolelo, nech sa zhojí,
čo tešilo, nech sa zdvojí.
Aby boli v novom roku
iba slzy šťastia v oku.

Šťastný nový rok 2011,
pevné zdravie, veľa lásky, 

pohody v rodine 
a životného optimizmu

Vám praje 
a za dôveru ďakuje
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SPraVODaJSTVO

VýSlEDKy KOMUNÁlNycH VOlIEb 2010
Pavol Bečarik, JUDr. Michal Komara, 
PhD., PharmDr. Ján Valjan, Mgr. Lea 
Grečková, Bc. Ing. Janka Brziaková, 
Adnan Akram, Mgr. Jozef Kačenga.
Nakoľko JUDr. Michal Komara, PhD. 

bol zvolený do funkcie náčelníka 
mestskej polície, mandát poslanca 
MsZ si nemôže uplatniť. Poslancom 
vo volebnom obvode 2 sa preto stáva 
MUDr. Ján Pukluš.
 luck

Mená kandidátov podľa získaných hlasov vo volebnom obvode 1 

P. č. Meno a priezvisko Strana alebo 
pol. hnutie

Číslo kand. 
na hl. lístku

Počet plat. 
hlasov

 1. Juraj beňa, RSDr. SMER, SNS, ĽS-HZDS 3. 2 465
 2. Ondrej Majerník, Ing. SMER, SNS, ĽS-HZDS 21. 2 397
 3. Marián bubeník, Ing. SMER, SNS, ĽS-HZDS 7. 2 116
 4. Michal beharka, Ing. SMER, SNS, ĽS-HZDS 2. 2 030
 5. Michal Demečko, Mgr. SMER, SNS, ĽS-HZDS 11. 1 968
 6. Milan Varga, PaedDr. SMER, SNS, ĽS-HZDS 38. 1 748
 7. Tomáš Hamráček SDKÚ-DS, KDH, SaS 14. 1 672
 8. Eva Nováková, MUDr. SDKÚ-DS, KDH, SaS 27. 1 625
 9. Zuzana Páleníková SDKÚ-DS, KDH, SaS 28. 1 613
10. Ján Mokriš, MUDr. SDKÚ-DS, KDH, SaS 26. 1 582
11. Slavomír Hrebenár, MUDr. SDKÚ-DS, KDH, SaS 15. 1 573
12. Pavol Čekovský, Ing. SDKÚ-DS, KDH, SaS 9. 1 542
13. Marián Užák, Ing. SDKÚ-DS, KDH, SaS 37. 1 535
14. Jozef Para, Mgr. SMER, SNS, ĽS-HZDS 29. 1 524
15. Jolana Prochotská, Mgr. SMER, SNS, ĽS-HZDS 30. 1 496
16. Rastislav Javorský, Mgr. SDKÚ-DS, KDH, SaS 16. 1 408
17. Michal Mochnacký, MUDr. SDKÚ-DS, KDH, SaS 25. 1 378
18. Kvetoslava Kucharovičová, Ing. NEKA 19. 1 359
19. Peter Gurčík, Bc. SDKÚ-DS, KDH, SaS 13. 1 303
20. Vladimír Gburík, Ing. SDKÚ-DS, KDH, SaS 12. 1 197
21. Stanislav Čurný, Ing. NEKA 10. 1 143
22. Matúš Magera, Bc. NEKA 20. 778
23. Tatiana Mesarčíková, Ing. NEKA 23. 688
24. Marek Brezovský, Mgr. NEKA 6. 656
25. Iveta Kočišová OK 18. 556
26. Štefan Miklóšik OK 24. 509
27. Adela Jevošová, Ing. SZ 17. 484
28. Branislav Tkáč, Mgr. OK 34. 480
29. Dušan Csonka OK 8. 463
30. Stanislav Vospálek MOST-HÍD 40. 448
31. Miroslav Vilk, Ing. OK 39. 445
32. Daniel Tököly SDĽ 35. 433
33. Priska Stettnerová, MUDr. LS 31. 412
34. Štefan Bigoš, LS 4. 398
35. Alojz Almássy, Mgr. KSS 1. 394
36. Anna Šteinerová OK 33. 384
37. Ladislav Špernakovič, Mgr. SZ 32. 287
38. Zuzana Tutková SDĽ 36. 282
39. Peter Borovský LS 5. 204
40. Ľuboslav Mederi, Ing. OKS 22. 187

Mená kandidátov podľa získaných hlasov vo volebnom obvode 2

P. č. Meno a priezvisko Strana alebo 
pol. hnutie

Číslo kand. 
na hl. lístku

Počet plat. 
hlasov

 1. Miroslav Semeš, PhDr., PhD. SMER, SNS, ĽS-HZDS 27. 1 920
 2. Pavol bečarik, Ing. SMER, SNS, ĽS-HZDS  3. 1 560
 3. Michal Komara, JUDr., PhD. NEKA 15. 1 555
 4. Ján Valjan, PharmDr. SDKÚ-DS, KDH, SaS 31. 1 501
 5. lea Grečková, Mgr. SMER, SNS, ĽS-HZDS  8. 1 446
 6. Janka brziaková, Ing. SMER, SNS, ĽS-HZDS  4. 1 384
 7. Adnan Akram SDKÚ-DS, KDH, SaS  1. 1 324
 8. Jozef Kačenga, Mgr. SMER, SNS, ĽS-HZDS  12. 1 314
 9. Ján Pukluš, MUDr. SMER, SNS, ĽS-HZDS 26. 1 231
10. Jozef Križalkovič, JUDr. SDKÚ-DS, KDH, SaS 19. 1 146
11. Anna Kopecká, Ing. Mgr. SDKÚ-DS, KDH, SaS 16. 1 136
12. Ladislav Lučivjanský, Ing. SDKÚ-DS, KDH, SaS 22. 1 132
13. Martin Špak, JUDr. SDKÚ-DS, KDH, SaS 30. 1 084
14. Katarína Prostejovská, Ing. SDKÚ-DS, KDH, SaS 25. 1 068
15. Štefan Harenčár, Ing. SDKÚ-DS, KDH, SaS  9. 960
16. Vladimír Filinský, Ing. NEKA  6. 737
17. Marián Barabas, Mgr. SZ  2. 642
18. Milan Varga, Ing. NEKA 32. 620
19. Jozef Krempaský, Ing. NEKA 18. 552
20. Lýdia Novoroľníková, Bc. NEKA 24. 523
21. Valter Kirol, Mgr. NEKA 14. 494
22. Gustáv Krajči, Mgr. LS 17. 461
23. Daniel Kerekeš NEKA 13. 455
24. Kvetoslava Maniaková NEKA 23. 371
25. Juraj Jurčišin NEKA  11. 361
26. Miroslav Čuj KSS  5. 324
27. František Lipták SZ 21. 283
28. Marcel Franko SDĽ  7. 264
29. Oto Stettner, Mgr. LS 28. 262
30. Peter Hauswirth OK  10. 205
31. Milan Svitek NEKA 29. 161
32. Nicol Lauf HZD 20. 134

(dokončenie z 1. strany)

Svet stuhol hrôzou a pred domom v New Yorku sa 
zišli davy smútiacich. Mnohí plakali, len tak stáli, do 
tmy znela pieseň Give peace a chance. Každý stále 
hovorí o revolúcii, evolúcii, deformácii, regulácii, in-
tegrácii, ale my na to hovoríme: Dajte šancu mieru! 
Mieru vo všetkých formách, vo vzťahoch medzi 
ľuďmi, krajinami, náboženstvami. To bolo posol-
stvo Johna lennona.
V stredu 8. decembra 2010 už od rána celé naše 
mesto žilo touto neobyčajnou udalosťou, ktorú pri-
pomínali veľké čierno-biele portréty Johna Lennona 
vo výkladoch obchodov a reštaurácií na námestí. Pri 
portrétoch celý deň horeli sviečky. Geniálnu osob-
nosť J. Lennona sme si pripomenuli večer aj kon-

certom, na ktorom vystúpili štyri domáce hudobné 
skupiny: reggae a ska KARAVANA, country rock 
The colt, hard rock SHAKE ROcK a folk rock ES 
ENVy. Zahrali skladby zo svojho repertoáru a aj ne-
zabudnuteľné hity The Beatles a Johna Lennona ako 
Imagine, yellow submarine, Happy christmas - 
War is Over a Woman. Tieto skladby boli interpreto-
vané svojsky, originálne, vždy v danom štýle. Zlatým 
klincom spomienkového večera bol temperamentný 
gitarový virtuóz z Kanady Dave Goodman. Vybur-
coval a rozohrial niekoľko stoviek divákov k spon-
tánnemu spevu a tancu. Vtom sa rozžiarili stovky 
sviečok a zaznela skladba Give peace a chance! 
K tomu prirodzene neodmysliteľné prídavky. Atmo-
sféru beatles-mánie dopĺňala veľkoplošná projekcia 
z histórie The Beatles a života Johna Lennona. Ni-
komu nebola zima, a keď predsa, mohol sa ohriať pri 
veľkých plechových sudoch so živým ohňom. Spolu 

so záplavou sviečok to bol skutočne pôsobivý po-
hľad a pocit.
Medzi divákmi sa pohybovali kostýmovaní hippie-
sáci, John, Yoko a rockeri. Najoriginálnejší „beatle-
sák“ a John s Yoko získali od JV-MUZIKA Jozefa 
Valkoššáka gitaru Yamaha s podpisom Mira Žbirku 
s dátumom 8. 12. 2010. Gitara bude symbolicky 
znieť hudbou Johna Lennona žiakom a pedagógom 
ZUŠ Smižany.
Celé podujatie pripravilo Mestské kultúrne centrum 
za výdatnej a nezištnej pomoci sponzorov YAMAHA 
Slovakia, JV Muzika Jozef Valkoššák, DECKHAUS 
Miroslav Novák. Touto cestou im vyslovujeme veľké 
poďakovanie. Poďakovanie patrí, samozrejme, aj 
členom hudobných skupín a zvukárovi Rasťovi Val-
lovi a jeho tímu.

ing. emil labaj, riaditeľ mkc
foto: ing. lucia kormošová

POcTA JOHNOVI lENNONOVI
Ktosi povedal: 8. december 1980 - deň, kedy umrela hudba! Áno, je to 30 rokov od chvíle, keď si pomätenec David chapman vyžiadal auto-
gram od Johna lennona a vzápätí ho z blízkosti chladnokrvne zastrelil štyrmi strelami z revolveru ráže 38 pred očami manželky yoko Ono. 

You may say i´m a dreamer Hovoríš si, že som snílek
But i´m not the only one ale ja nie som v tom sám
i hope someday you´ll join us keď sa k nám niekedy pridáš
and the world will be as one svet bude ako jeden
 (John lennon: imagine)
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SPraVODaJSTVO

Z 31. ZASADNUTIA MESTSKéHO ZASTUPITEĽSTVA

OcENENIE PRE byTOVý SEKTOR NA SPIšI

Mestské zastupiteľstvo v „starom“ zložení naposledy za-
sadlo 8. 12. 2010.
Poslanci ako prvé prekontrolovali plnenie uznesení 
MsZ k 30. 11. 2010.
Ďalej vzali na vedomie Prehľad dotácií poskytnutých 
v r. 2010 na základe VZN č. 8/2008, a to až do viaza-
nia rozpočtových prostriedkov, ku ktorému došlo v júli 
2010.
Nasledovalo schválenie Plánu zasadnutí mestskej 
rady a mestského zastupiteľstva na 1. polrok 2011.
Vyradený bol prebytočný majetok v správe Zš Z. Ne-
jedlého v celkovej hodnote 33 208 € z dôvodu morál-
neho opotrebovania a technickej zastaranosti.
Schválené bolo VZN č. 6/2010 o pravidlách času 
predaja a času prevádzky služieb na území mesta 
SNV. Nové VZN nahradilo doterajšie VZN č. 1/2001 
o podmienkach podnikania v meste. V praxi budú podľa 
neho posudzované všetky nové podania vo veci urče-
nia alebo zmeny času predaja a prevádzkového času. 
Rozhodnutia MsÚ vydané pred prijatím tohto VZN sú 
platné do doby predloženia nového návrhu na zmenu 
prevádzkového času alebo do doby zmeny prevádzko-
vateľa zariadenia. Podľa nového VZN sú časy predaja 
a prevádzkovania nasledovné:
• prevádzky s maloobchodným a veľkoobchodným 

predajom tovaru, poskytujúce služby: všeobecný čas 
6:00 - 22:00

• prevádzky s predajom tlače a tlačovín: 5:00 - 22:00
• prevádzky poskytujúce služby prechodného ubytova-

nia, čerpacie stanice PHM: časovo neobmedzené
• časti mesta s prevládajúcou funkciou obchodu a slu-

žieb (Letná, Zimná, Radničné nám., Štefánikovo nám., 
Levočská, Odborárov, J. Fabiniho, Hviezdoslavova, Li-
pová, Šafárikovo nám., Mlynská):
a) prevádzkarne v nebytových priestoroch priamo pri-

ľahlých so stavbami určenými na bývanie: pondelok 
- štvrtok, nedeľa 6:00 - 24:00, piatok - sobota 6:00 
- 2:00

b) prevádzkarne v nebytových priestoroch, ktoré nie 
sú priamo priľahlé so stavbami určenými na býva-
nie: pondelok - štvrtok, nedeľa 6:00 - 3:00, piatok 
- sobota 6:00 - 4:00

• ostatné časti mesta:
a) prevádzkarne v nebytových priestoroch nachádza-

júce sa priamo v stavbe bytového domu, kde sú 
priestory na bývanie: 6:00 - 22:00

b) prevádzkarne v nebytových priestoroch priamo pri-
ľahlých so stavbami určenými na bývanie: 6:00 - 

22:00
c) prevádzkarne v nebytových priestoroch, ktoré nie 

sú priamo priľahlé so stavbami určenými na bývanie: 
pondelok - štvrtok, nedeľa 6:00 - 24:00, piatok - 
sobota 6:00 - 2:00.

Podľa nového VZN je možné  požiadať  o  jednora-
zové predĺženie prevádzkovej doby z dôvodu konania 
uzavretej spoločenskej akcie, najneskôr 3 pracovné 
dni pred akciou. Za porušenia týchto časov hrozí po-
kuta do výšky 33 €. Schválený bol i pozmeňujúci ná-
vrh poslanca RNDr. Ladislava Ruttkaya, podľa ktorého 
prevádzkový čas herní prevádzkujúcich hazardné hry 
nebude časovo neobmedzený, t. j. herne nebudú 
otvorené nonstop.
Na rokovací stôl sa dostal i návrh VZN č. 5/2010 o ur-
čení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a škol-
ských zariadení zriadených na území mesta SNV na 
r. 2011. Najpodstatnejšou zmenou v novom VZN je, že 
dotácie pre deti a žiakov školských stredísk záujmovej 
činnosti a centier voľného času sa z rozpočtu Mesta 
SNV budú prideľovať už len pre deti a žiakov s trvalým 
alebo prechodným pobytom na území mesta, ktoré 
k 1. 1. predchádzajúceho kalendárneho roka dosiahli  
5 a nepresiahli 14 rokov. Teda nie pre všetky deti prihlá-
sené do krúžkov (aj z okolia) ako doposiaľ. Táto zmena 
vyplynula z Nariadenia Vlády SR č. 276/2010, ktoré 
je účinné od 1. 1. 2011. Schválené boli i 3 pozmeňu-
júce návrhy k VZN poslancov RNDr. Ladislava Ruttkaya, 
Mgr. Rastislava Javorského a Jozefa Paru.
Celé znenia oboch nových VZN nájdete na www.spisska-
novaves.eu - Spišská Nová Ves - Samospráva - VZN.
Odobrený bol odpredaj prebytočného majetku - pro-
jektovej dokumentácie s platným územným rozhod-
nutím pre „vybudovanie telekomunikačnej infraštruktúry 
prístupu na internet vo vybraných objektoch verejného 
sektora pre Mesto SNV - slaboprúdové rozvody“, a to 
za cenu aspoň 17 361 € formou verejnej obchodnej sú-
ťaže.
Prijatou 3. zmenou sa rozpočet mesta na r. 2010 zní-
žil o 8 443 406 € na konečnú výšku 36 081 935 €, 
a to najmä z dôvodu presunu realizácie alebo financo-
vania niektorých veľkých investičných akcií mesta do  
r. 2011. V rámci tohto bodu poslanec Ing. Marián Bube-
ník podal za koalíciu 2 návrhy, ktoré podporila väčšina 
poslancov. Prvým navrhol schváliť pre poslancov MsZ za 
prácu počas uplynulých 4 rokov odmeny vo výške 
1 000 € na poslanca. V druhom návrhu odporúčal vy-
kryť prípadný výpadok príjmu z predaja pozemkov 

pod Kauflandom úverom. Úver bude mesto čerpať, ak 
peniaze z predaja spomínaných pozemkov neprídu od 
kupujúceho na účet mesta do konca r. 2010. MsZ pre-
daj pozemkov zazmluvnilo v r. 2008 zmluvou o budúcej 
kúpnej zmluve uzatvorenou s firmou IOF, s. r. o., Prešov. 
Predaj pozemkov o rozlohe 62 000 m2 vzápätí po-
slanci schválili v rámci bodu Vysporiadanie vlastníctva 
nehnuteľností.
Nasledovala Informácia o konsolidovanej účtovnej 
závierke za r. 2009, ktorá sumarizuje náklady a výnosy, 
pohľadávky a záväzky i kapitál Mesta SNV a 20-tich prís-
pevkových, rozpočtových organizácií a obchodných 
spoločností s majoritnou účasťou mesta. Konsolidovaná 
účtovná závierka sa zostavovala po prvýkrát v histórii ve-
rejnej správy.
Predložená Správa o kontrolnej činnosti sa týkala 
dvoch následných finančných kontrol: 1. Dodržiavanie 
a uplatňovanie ustanovení zákona NR SR č. 25/2006  
Z. z. o verejnom obstarávaní v ZŠ Levočskej, 2. Čerpa-
nie bežných a kapitálových výdavkov Referátu informa-
tiky na MsÚ za r. 2009. Schválený bol Plán kontrolnej 
činnosti hlavnej kontrolórky a Útvaru hlavného kontro-
lóra na 1. polrok 2011.
Program rokovania bol doplnený o bod Menovanie 
nového náčelníka Mestskej polície v SNV. Primátor 
mesta do tejto funkcie navrhol poslanca MsZ, bývalého 
riaditeľa ÚPSVaR v SNV JUDr. Michala Komaru, PhD. 
Jeden poslanec sa zdržal, všetci ostatní zahlasovali za 
tento návrh. JUDr. Komara, PhD. post náčelníka MsP 
začne vykonávať k 1. 1. 2011.
Ako posledná odznela Informácia o zlúčení Stred-
nej priemyselnej školy na Markušovskej ceste 2 
a Strednej odbornej školy na Markušovskej ceste 
4. O pláne Košického samosprávneho kraja, zriaďo-
vateľa oboch škôl, racionalizovať zlúčením týchto škôl 
sieť stredných škôl zastupiteľstvo informoval poslanec 
Ing. Pavol Bečarik. MsZ s plánom nesúhlasilo a jedno-
hlasne sa zhodlo v tom, že Mesto SNV požiada Ko-
šický  samosprávny  kraj  o  prehodnotenie  tohto 
zámeru. Dôvodom je bohatá 60-ročná tradícia a jedi-
nečnosť SPŠ, bývalej geologicko-baníckej školy, ktorá 
je jedinou svojho druhu na Slovensku.
Záver rokovania patril osobným poďakovaniam poslan-
cov a ich hodnoteniam uplynulého volebného obdobia.
Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hlasovanie po-
slancov, zvukový záznam nájdete na www.spisskano-
vaves.eu - Samospráva - MsZ.

ing. lucia kormošová

V priestoroch hotela Falkensteiner v Bratislave sa 25. no-
vembra 2010 uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien 
energetickej  efektívnosti za najúspešnejšie projekty  
zrealizované v tomto a minulom roku, zamerané na podporu 
rozvoja energetickej efektívnosti v priemyselnom a bytovom 
sektore a v oblasti obnoviteľných zdrojov energie.

Za účasti čelných predstaviteľov Ministerstva hospodárstva 
SR, Európskej banky pre obnovu a rozvoj a Medzinárod-
ného fondu na podporu odstavenia JE V1 Bohunice, part-
nerských bánk a projektových konzultantov spoločnosti  
ENVIROS (projektového manažéra programu SLOVSEFF), 
toto významné ocenenie prevzala Mária Zajacová, pra-

covníčka Správcovskej firmy, s. r. o., v Spišskej Novej Vsi, 
koordinátorka obnovy bytového domu Trieda 1. mája  
č. 21 a 23 - SVb ElÁN, ktorý bol ocenený v kategórii by-
tový sektor - projekt s najúčinnejšími opatreniami na 
zvýšenie energetickej účinnosti v rámci SR.
Nakoľko, ako tvrdí p. Zajacová, je ocenená práca prácou 
celého realizačného tímu, t. j. kolegov zo Správcovskej firmy, 
s. r. o., ktorí na projekte spolupracovali, projektantiek až po 
samotné realizačné firmy, ocenenie právom patrí všetkým 
zúčastneným. Z tohto dôvodu si prizvala k prevzatiu ceny 
zástupcov realizátora obnovy bytového domu a vlastníkov by-
tov. Vyzdvihla tiež ochotu vlastníkov bytov ísť do tak nároč-
ného projektu, ktorý zahŕňa celkovú obnovu bytového domu. 
Jeho obyvatelia totiž pochopili, že zlepšenie tepelno-technic-
kých vlastností bytovky je jediná forma, ako sa môžu chrániť 
pred neustálym zvyšovaním nákladov za tepelnú energiu.

marta ivanovová, predsedníčka
spoločenstva vlastníkov bytov elán

Pravidlá času predaja a času prevádzky služieb na území mesta určuje nové VZN. Schválené bolo i VZN o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 
škôl a školských zariadení na r. 2011. Prijatá bola 3. zmena rozpočtu mesta. Potvrdený bol pred časom schválený predaj pozemkov v lokalite pod 
Kauflandom. Po prvýkrát bola zostavená konsolidovaná účtovná závierka. Za nového náčelníka Mestskej polície v SNV bol vymenovaný JUDr. Michal 
Komara, PhD. Kraj chce zlúčiť Strednú priemyselnú školu a Strednú odbornú školu, mestské zastupiteľstvo je proti.

Bytový dom pred obnovou. Bytový dom po obnove.
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oz činnosti Pz Sr v SnV
3. 11. 2010 poverený príslušník OO PZ SR v SNV 
obvinil z prečinu ohrozovania mravnej výchovy mlá-
deže podľa § 211 ods. 1 písm. b) Trestného zákona 
Jána K. a Helenu K. zo Smižian, ktorí ako rodičia aj 
napriek výzvam školy nedbali o to, aby ich školopo-
vinná dcéra Hermína K. - žiačka SOU v SNV riadne 
chodila do školy a v školskom r. 2008/2009 vymeš-
kala 362 neospravedlnených hodín, čím ju vystavili 
nebezpečenstvu spustnutia.

7. 11. 2010 v čase okolo 19.00 hod. oznámila Zita 
V. zo SNV, že v uvedenom čase našla v uzatvorenom 
byte na 1. poschodí bytového domu na Štúrovom 
nábreží č. 12 jej brata Jána H. bez známok života. 
Privolaná službukonajúca lekárka z LSPP SNV kon-
štatovala smrť bez známok cudzieho zavinenia. Ako 
bezprostrednú príčinu smrti uviedla zástavu srdca. 
Nebohý sa liečil na vysoký krvný tlak, z uvedeného 
dôvodu lekárka pitvu nenariadila.

13. 11. 2010 oznámila pracovníčka Slovenskej 
pošty, a. s., so sídlom na Štefánikovom nám. 7, že 
doposiaľ nezistený páchateľ si v presne nezistenom 
čase nezisteným spôsobom zadovážil 1 ks falošnej 
bankovky nominálnej hodnoty 50 € so sériovým čís-
lom V12479653782, ktorú predložil 12. 11. 2010 
v čase medzi 12.30 a 19.00 hod. pri platení na  
Pošte, pričom pri spracovaní a odvode dennej tržby 
pracovníčkou Pošty bola táto bankovka zadržaná 
a ako podozrivá zaslaná na expertízu do Národnej 
banky Slovenska.

27. 11. 2010 v čase od 2.00 do 11.00 hod. dopo-
siaľ nezistený páchateľ v SNV v nestotožnenom byte 
na sídlisku Mier zneužil bezbrannosť poškodenej 
P. P. zo SNV, ktorú po požití drinku v bare odviezol 
do bytu, pričom poškodená nevedela, čo sa s ňou 
deje a bez jej súhlasu s ňou vykonal súlož, čo bolo 
potvrdené lekárskou správou gynekológa. K pohlav-
nému styku došlo bez známok poranenia.

z činnosti MsP v SnV
5. 12. 2010 o 14.00 hod. riešila hliadka MsP na 
Hutníckej ul. na základe telef. oznámenia priestu-
pok, ktorého sa parkovaním motorového vozidla na 
chodníku dopustil 20-roč. Miroslav G. z tejto ulice. 
Priestupok riešený v kompetencii MsP.

5. 12. 2010 o 20.15 hod. oznámil MsP obyvateľ zo 
Štúrovho nábrežia 12, že sa v pivničných priestoroch 
bytového domu nachádzajú neoprávnene 3 osoby. 
Hliadka MsP na mieste zistila a následne z objektu 
vykázala 29-roč. Jozefa P., 22-roč. Ladislava N. 
a 21-roč. Štefana M., všetci zo sídl. Mier v SNV. 

Hliadkou MsP bol 6. 12. 2010 o 2.15 hod. spozoro-
vaný horiaci umelohmotný kontajner na Slovenskej 
ul. Nakoľko kontajner horel silným plameňom, boli 
privolaní príslušníci HaZZ, ktorí oheň lokalizovali, 
aby neohrozoval okolité budovy.

10. 12. 2010 o 11.35 hod. na základe telef. oznáme-
nia zistila hliadka MsP, že 27-roč. Roman M. zo Smi-
žian sa pokúsil odcudziť reklamnú tabuľu firmy Fast 
Trade v hodnote cca 400 €, pričom ju aj poškodil. 
Pre podozrenie z trestného činu krádeže bola vec 
oznámená OO-PZ SR, ktoré vec prevzalo na ďalšie 
šetrenie.

Hliadka MsP na základe telef. oznámenia obyvate-
ľov bytovky na Gaštanovej ul. 2 zistila, že z jedného 
z bytov vyteká voda, ktorá vytápa susedov bývajú-
cich pod bytom. Hliadka sa opakovane pokúšala 
búchaním na dvere a telefonovaním kontaktovať  
84-roč. majiteľku bytu za účelom zistenia poruchy 
a jej odstránenia. Nakoľko majiteľka dlhšiu dobu ne-
reagovala, vzniklo dôvodné podozrenie, že môže byť 
ohrozený jej život, pričom hrozila škoda na majetku 
susedov, preto boli o pomoc požiadaní príslušníci 
HaZZ. Tí sa pokúsili dostať do bytu výsuvnou plo-
šinou. Pri tom sa majiteľka bytu prebudila a umož-
nila im zistiť poruchu. K násilnému vstupu do bytu 
nedošlo. Škoda na majetku susedov bude riešená 
cestou poisťovne.

V rámci jesenného upratovania bolo v meste zrealizova-
ných 87 vývozov veľkokapacitných kontajnerov, čo 
je o 8 vývozov viac ako na jar 2010. Vyvezeného odpadu 
bolo takmer 109 ton. Najviac odpadu sa vyviezlo zo Sta-
rého mesta juh (Mestský výbor č. 6) - 29 t a najmenej zo 
sídliska Západ I (MsV č. 5) - 1,16 t. Celkovo Mesto Spišská 
Nová Ves za vývoz kontajnerov v rámci jesenného upra-
tovania zaplatilo 4 380,34 € (bez DPH). Spolu aj s jar-
ným upratovaním je to 8 932,56 €. K tomuto číslu je 
potrebné pripočítať ešte 4 580,97 €, čo pred-
stavuje ročné náklady na odstraňovanie 
„divokých skládok“ na území mesta. Ide 
hlavne o okrajové mestské časti, najmä 
priestory pri garážových boxoch a zá-
hradkách. Je potrebné tiež podotknúť, 
že polovica z tejto sumy sa vynaložila 
na oblasť Vilčurne.
V súvislosti s jesenným upratovaním 
treba spomenúť, že sa stále obja-
vujú v kontajneroch veci, ktoré patria 
na Zberný  dvor. Je k dispozícii na 
Sadovej ulici, kde môžu občania 
s trvalým pobytom na území mesta 
Spišská Nová Ves po predložení 
občianskeho preukazu bezplatne odovzdať drobný sta-
vebný odpad, sanitárny odpad, objemný odpad, nebez-
pečný odpad, elektronický odpad, PET/PE fľaše, sklo... 
Prevádzková doba Zberného dvora: PO voľný, UT - PI 
9.00 - 17.00 hod., SO 7.00 - 13.00 hod. Obedňajšia 
prestávka v priebehu roka: 11.30 - 12.00 hod.
Platné VZN č. 5/2006 o nakladaní s komunálnymi od-
padmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta 
pre držiteľa a pôvodcu odpadu (aj občana) ukladá po-
vinnosť v § 4 ods. 2, písm. b) a g) ukladať komunálne 
odpady alebo ich oddelené zložky a drobný stavebný od-

pad na účely ich zberu na miesta určené mestom a do 
zberných nádob zodpovedajúcich systému zberu a za-
pojiť sa do separovaného zberu zavedeného v meste, 
triediť odpad na jednotlivé zložky a ukladať ich do prí-
slušných kontajnerov, zberných nádob, vriec alebo 
na pre to určené miesta.
V tom istom § 4 ods. 4, písm. f) pôvodca a držiteľ odpadu 
(aj občan) má zakázané  ukladať  objemný  odpad, 

drobný stavebný odpad a oddelene vytrie-
dené odpady z domácnosti na stanovištia 
zberných nádob alebo kontajnerov vyhra-

dených na bežný zber komunálneho odpadu. 
Ide hlavne o odpad z prerábania bytov, pivníc 

a podobne.
Každý občan, ktorý sa takýmto spôso-
bom zbavuje nepotrebného odpadu, sa 

chová nezodpovedne a svojou činnosťou 
nepredvídane zvyšuje náklady spojené so zbe-

rom a prepravou komunálneho od-
padu, čo sa v konečnom dôsledku 

prejaví vo zvyšovaní poplatku ob-
čana za komunálny odpad.
Aj touto cestou chceme našich 
občanov upozorniť, že poruše-

nie zásad VZN je považované za 
priestupok a porušovateľovi možno uložiť finančnú 
pokutu.
Záverom chceme aj touto cestou vyzvať všetkých obča-
nov mesta, aby sa pri nakladaní s nepotrebným odpadom 
správali zodpovedne, využívali bezplatnú službu Zber-
ného dvora, veľkoobjemové kontajnery pri jesennom 
a jarnom upratovaní v meste a nepodieľali sa na vytváraní 
neriadených skládok.
 Paeddr. Ján olejník

vedúci odd. komunálneho servisu

Tohtoročná zima so sebou priniesla dostatočnú snehovú 
nádielku, ktorá praje i milovníkom behu na lyžiach. Správa 
telovýchovných zariadení (STEZ) mesta Spišská Nová Ves 
sprevádzkovala i tento rok tri bežecké trate v týchto lo-
kalitách:
• Okruh letisko Spišská Nová Ves - v dĺžke 3 km, vstup 

na trať za Záhradkárskou osadou Pod letiskom a z Le-
teckej ulice okolo Aeroklubu

• Okruh Grajnár - v dĺžke 5 km, 
vstup na trať zo Sedla Grajnáru

• Okruh Grajnár - v dĺžke 3 km, vstup na trať zo Sedla 
Grajnáru

V priebehu tohtoročnej zimnej sezóny sa budú tieto trate 
naďalej udržiavať podľa potreby. 
Aktuálne informácie: Turistické informačné centrum, 
Letná 49 - tel. č.: 053/16 186

Projekt bol určený pre deti vo veku 9 - 10 rokov. 
V priestoroch Galérie umelcov Spiša boli v rámci 
neho inštalované výstavné panely s tematikou veno-
vanou škodlivosti návykových látok ako tabak, alko-
hol a marihuana. Vyškolení animátori (lektori) v rámci 

interaktívnych tvorivých dielní žiakom zo základných 
škôl mesta vysvetlili škodlivé účinky spomínaných lá-
tok na ľudský organizmus a vystríhali deti pred ich 
užívaním.
Cieľom projektu okrem informovania detí o škod-
livosti návykových látok bola aj snaha elimino-
vať trestnú činnosť konanú pod ich vplyvom. Do 
projektu bolo zapojených 40 miest na Slovensku  
a 20 miest v Moravskoslezskom a Olomouckom kraji 
v Českej republike. Projekt bol realizovaný a financo-
vaný v rámci programu Európskej komisie „Predchá-
dzanie a boj proti trestnej činnosti“.

kpt. bc. Peter lang
referent špecialista skupiny prevencie 

okresného riaditeľstva PZ v snV 

bEžKÁRSKE TRATE

TVOJA SPRÁVNA VOĽbA

Ak patríte medzi nadšencov tohto bieleho športu, vedzte, že k dispozícii sú 
upravené bežkárske trate.

Od 15. novembra do 3. decembra prebiehal v našom meste nadnárodný preventívny projekt 
Policajného zboru SR pod názvom „Tvoja správna voľba“.

AKO DOPADlO JESENNé 
UPRATOVANIE
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y Na  Kláštorisku sa nachádza miesto  pietnej  spo-

mienky  na  všetkých  tých,  ktorí  zahynuli  v  Slo-
venskom  raji.  Pietne miesto vybudovala Asociácia 
horských sprievodcov v spolupráci s Horskou službou 
Slovenský raj a Obcou Letanovce. V budúcnosti by tu 
mal pribudnúť aj symbolický cintorín pre obete nášho 
národného parku. Hoci je Slovenský raj krásny svojou 
prírodou, môže byť zároveň aj nebezpečný, čo zdô-
razňuje aj motto na novom pietnom pamätníku: „Mŕt-
vym na pamiatku, živým na výstrahu.“

žiaci Zš  Ing. O. Kožucha pokračujú v komuniká-
cii so žiakmi z Kjóta v Japonsku a zároveň nadvä-
zujú  kontakt  so  žiakmi miestnej základnej školy 
v Joinville v Brazílii. Žiaci majú záujem dozvedieť sa 
viac o živote v týchto krajinách a spoznať ich kultúru, 
zvyky a tradície a hlavne zdokonaliť sa v komunikácii  
v anglickom jazyku.

Netradičnej „hodiny dejepisu“ - exkurzie v priesto-
roch Radnice a v Múzeu Spiša v rámci akcie Genius 
temporis, ktorá sa konala od 4. do 25. 11. pri príleži-
tosti 742. výročia 1. písomnej zmienky o meste a Dňa 
študentstva, sa  zúčastnilo  celkovo  1  500  žiakov 
základných a stredných škôl z nášho mesta.

cenu primátora mesta pri príležitosti životného ju-
bilea 60 rokov 4. 11. dostala p.  Mária  Findurová, 
vedúca Zboru pre občianske záležitosti pri Mestskom 
úrade v SNV za svoju dlhoročnú prácu v oblasti ob-
čianskych obradov a prijatí. K jubileu i oceneniu bla-
hoželáme!

7  študentov  SOš  ekonomickej sa zúčastnilo 
v dňoch 9. - 11. 11. výmenného pobytu na Obchod-
nej akadémii  v Olomouci. Výmena žiakov bola sú-
časťou plnenia úloh nového eTwinning projektu o hy-
potekárnych úveroch.

16. 11. hostila Spišská Nová Ves gospelovú kapelu 
GODzone. Tá zavítala do Kina Mier v rámci svojho 
celoslovenského turné In the streets tour 2010. Ne-
tradične poňatý koncert s nosnou témou evanjelizácie 
mládeže prilákal do hľadiska množstvo mladých, ktorí 
kinosálu zaplnili do posledného miesta.

Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny v SNV šéfu-
je nový riaditeľ. Dlhoročného riaditeľa JUDr. Michala 
Komaru, PhD. na tomto poste nahradil Mgr.  Peter 
Popadič.

23. 11. sa v Obradnej sieni Radnice uskutočnilo sláv-
nostné prijatie  študentov pri príležitosti ukončenia 
1. kola súťaže „Otázniky histórie“.

Aj tento rok sa školáci poďakovali svojmu mestu bo-
hatým programom v rámci koncertu „Deti mestu“. Už 
tradične sa vystúpenia detí odohrávali v Kine Mier, ten-
to krát pod organizačnou taktovkou ZŠ Nad Medzou.

Žiaci Zš na Ul. Ing. O. Kožucha sa v novembri v rám-
ci projektu „chráňme si našu prírodu a zvieratká“, 
organizovaného Krajským riaditeľstvom Policajného 
zboru SR v Košiciach, zapojili do literárnej a výtvarnej 
súťaže. Najkrajšie  literárne  práce  napísali  žiaci 
VII.b triedy. Z veľkého počtu výtvarných prác žiakov 
I. a II. stupňa bolo 11  najkrajších  výkresov  odo-
vzdaných  do  výtvarnej  súťaže. Všetky práce boli 
na tému, čo si žiaci predstavujú pod týraním zvierat, 
príp. iným poškodzovaním prírody. Žiaci VII.B triedy sa 
v rámci projektu 25. 11. zúčastnili zaujímavej pred-
nášky k trestnej činnosti na úseku ochrany prírody, 
zvierat a inej environmentálnej trestnej činnosti, ktorú 
pripravil kpt. Bc. Peter Lang z Okresného riaditeľstva 
Policajného zboru SR v SNV. 

V rámci projektu „Zahoď svoje predsudky“, ktorý pod-
porila Nadácia Intenda, zorganizovala mimovládna 
organizácia  Proxima  v  spolupráci  s  Akadémiou 
vzdelávania  v  SNV v dňoch 25. - 26. 11. v našom 
meste „Dni  tolerancie“. Tie pozostávali zo zážitko-
vých aktivít pre verejnosť a školy a ich súčasťou bola 
aj Živá knižnica umožňujúca neformálne rozhovory 
účastníkov so zaujímavými hosťami. V rámci akcie 
prebiehal aj trojdňový filmový festival dokumentárnych 
filmov Jeden svet, ktorý sa konal v partnerstve s ob-
čianskym združením Človek v ohrození.

Žiaci ZŠ Ing. O. Kožucha patrili medzi najmladších 
a v silnej konkurencii, prevažne stredoškolákov, 
zaujali svojimi prácami. Natália Mlynarčíková 
získala cenu Prírodovedeckej fakulty za svoju 
prácu „Ľudský spánok a sny“.
Na súťaži zaujali odbornú porotu aj Peter 
šmida  a  lukáš  Szakmár z SOŠ drevárskej 
modelom  „Pruženého  dreveného  kolesa“. 
Vynikajúco reprezentovali mesto, školu, Ama-
vet klub a zvíťazili. Vybojovali si tiež postup 

na  európsku  prehliadku  vedeckých  pro-
jektov  ESI  2011 (Expo Sciences Internatio-
nal 2011) v bratislave v  júni 2011. Zároveň 
postúpili  na  celosvetovú  súťaž  mladých 
vedcov  Intel  Isef (International Science and  
Engineering Fair) v máji 2011 v Kalifornii a zís-
kali cenu americkej nadácie pre vzdelávanie 
firmy ASM Materials.

mgr. k. dovčíková 
a mgr. m. dovčík

ÚSPEšNí AMAVEťÁcI
V dňoch 11. - 13. 11. 2010 sa členovia Amavet klubu č. 949 pri Zš Ing. O. Kožucha a Ama-
vet klubu č. 945 Domino pri SOš drevárskej zúčastnili celoslovenskej súťaže Festival 
vedy a techniky v bratislave.

Vážení občania, dovoľujem si týmto zareagovať na 
príspevok v Knihe návštev na webovom sídle mesta 
www.spisskanovaves.eu, v ktorom pisateľ uvádza, že 
sa pripravuje petícia proti novým kostolným zvonom 
na Ferčekovciach.
Mestský výbor č. 3 - Ferčekovce doposiaľ nedostal 
žiadnu sťažnosť proti zvonom, ktoré sú inštalované 
v novom rímskokatolíckom kostole na Ferčekovciach. 
Osobne som veľmi rád, že práce na novom kostole 
úspešne napredujú a výstavba kostola bude čoskoro 
ukončená.
Zvony do kostola jednoducho patria. Ich zvuk už od 

pradávna ohlasuje radostné i smutné udalosti. Upozor-
ňujú ľudí na vyčíňanie počasia alebo iné nebezpečen-
stvo. Zvuk zvona je krásna hudba, ktorá nás prebúdza 
a sprevádza počas celého dňa. Zvony sú umeleckým 
dielom. Obdivujem majstrovstvo ľudí, ktorí ich dokážu 
vyrobiť.
Na všetko nové je potrebné si zvyknúť. Iste, niekedy to 
môže trvať dlhšie. Vedenie nášho mesta neustále pod-
porovalo a podporuje výstavbu kostola v mestskej časti 
Ferčekovce, za čo mu patrí poďakovanie.

ing. ondrej majerník
predseda msV č. 3 - Ferčekovce

KOSTOl bEZ ZVONOV?

Deti sa už v predškolskom veku stávajú účast-
níkmi cestnej premávky ako chodci, cyklisti i ces-
tujúci v hromadnej doprave. MŠ na Stolárskej ulici 
sa zapojila do celoštátneho projektu „Bezpečná 
škôlka“.
Návštevou dopravného ihriska si deti v praktických 
situáciách precvičili zásady bezpečného správa-
nia sa v cestnej premávke jazdou na kolobežkách 
a bicykloch a v krátkom filme „Zajko Becepáčik 

v meste“ si upevnili pravidlá chodcov pri prechá-
dzaní cez hlavnú cestu.
Besedou na tému „Cesta nie je ihrisko“ príslušník 
PZ Sp. Nová Ves - kpt. Ing. Martin Lukáč priblížil de-
ťom možné nebezpečné dopravné situácie spôso-
bené nepozornosťou chodca či cyklistu. Poukázal 
na dôležité pravidlo „vidieť a byť videný“. 

Pedagogický kolektív 
mŠ stolárska

bEZPEČNÁ šKôlKA

Známe príslovie „Vtáka poznáš po perí a človeka 
po reči“ by sme v našom prípade mohli zmeniť na 
„Vtáka poznáš po perí a človeka podľa skutkov“. 
O ďalší dobrý skutok sa pričinili žiaci ZŠ Nejed-
lého, ktorí pod vedením pani vychovávateľky Anny 
Šimovej vytvorili náučno-relaxačnú zónu „Vtáčie 
mestečko“. Jedná sa o víťazný projekt v súťaži 
„cena  Embraco  za  ekológiu“, ktorý vyhlásila 
firma Embraco. Cieľom projektu bolo vytvoriť otvo-
rené bezbariérové náučno-relaxačné centrum 
so zeleňou a vtáčími búdkami, prepojiť vyučo-
vací proces s relaxačnými aktivitami a umožniť ro-
dičom naučiť svoje deti tráviť čas v hodnotnejšom 
prostredí. V areáli školy pribudli stromy pri von-
kajšom oplotení, živý plot, okrasné kríky a dre-
viny,  bezbariérový  chodník,  lavičky  a  vtáčie 
búdky. Pri realizácii tohto projektu pomohli firma 
Embraco, Lesy mesta a Stredná odborná škola dre-
várska. Všetkým, ktorí prispeli k dobrému skutku, 
ďakujeme. 

VTÁČIE MESTEČKO

STRAVOVANIE PRE bEZDOMOVcOV
Spišská katolícka charita v spolupráci s Mestom Spišská Nová Ves a podnikateľmi 

pôsobiacimi na území mesta v zimnom období poskytujú stravovanie 
pre bezdomovcov na adrese Koceľova ulica 2, Spišská Nová Ves.
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yPod ťarchou množstva snehu, ktorý doslova „zasy-
pal“ celé naše mesto v posledné novembrové a prvé 
decembrové dni, v areáli kurtov pod Blaumontom spa-
dla nafukovacia tenisová hala. Udialo sa tak v noci 
z nedele 28. 11. na pondelok 29. 11., kedy nasnežilo 
asi 30 cm snehu. Halu sa v relatívne krátkom čase 
podarilo bez vážnejších škôd opäť sprevádzkovať. 
Snehová kalamita a silné mrazy skomplikovali život vo-
dičom a chodcom prakticky v každej časti mesta. 

46 študentov z Gymnázia na školskej ulici preko-
nalo svoj strach a na hematologicko-transfúznom od-
delení Nemocnice s poliklinikou v SNV dobrovoľne 
darovalo životodarnú krv.

Pri  príležitosti  Svetového  dňa  boja  proti  AIDS  
(1. 12.) zorganizovali spišskonovoveskí peeraktivisti, 
stredoškoláci a Slovenský Červený kríž sviečkový 
pochod mestom. Zapálením sviečky a pripnutím čer-
venej stužky, ktorá sa stala medzinárodným symbolom 
boja proti HIV a AIDS, vyjadrili účastníci pochodu spo-
lupatričnosť s ľuďmi žijúcimi s touto chorobou a pripo-
menuli si tých, ktorí jej podľahli. Sviečkový pochod sa 
v slovenských mestách konal už po 14. krát.

Centrum pedagogicko-psychologického poraden-
stva a Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny zorgani-
zovali už 4.  diskusné  fórum na  tému  „Profesijná 
orientácia na  trhu práce“. Cieľovou skupinou boli 
najmä výchovní poradcovia základných škôl, ktorí po-
máhajú žiakom zorientovať sa v ponuke stredoškol-
ského štúdia, na ktoré nadväzuje aj výber budúceho 
zamestnania.

Spišský klub Sclerosis multiplex zorganizoval už 
7. benefičný koncert venovaný všetkým pacientom 
s nepríjemnou diagnózou G35. Akciu, ktorá sa konala 
v športovej hale 3. 12., bez nároku na honorár svoji-
mi vystúpeniami podporili spišskonovoveské tanečné 
centrum BDSK, country rocková skupina The Colt, 
folklórny súbor Očovan a nitrianska rocková kapela 
U.K.N.D. Tohtoročný koncert sa konal pod záštitou 
MUDr. Ľubice Procházkovej, PhD., čestnej predsed-
níčky Slovenského zväzu sclerosis multiplex a Zdru-
ženia sclerosis multiplex Nádej.

4. 12. sa v našom meste stretli na turnaji priaznivci 
počítačovej  hry counter  Strike  1.6 z celého Slo-
venska. V súboji piati proti piatim sa stretli tímy napr. 
z Humenného, Prešova, Bratislavy, Kežmarku či Ko-
šíc, ale aj Spišskej Novej Vsi. Vo virtuálnom svete sa 
zahrali na teroristov, ktorí museli uložiť bombu, a poli-
cajtov, ktorí ju museli zneškodniť. Na 1. mieste skon-
čili Humenčania, 2. boli Košičania a 3. priečku získali 
Kežmarčania.

5. 12. sa v Spišskej Novej Vsi predstavil vynikajúci 
Slovenský  ľudový  umelecký  kolektív (SĽUK). Vy-
stúpenie v Kine Mier pripravilo naše Mestské kultúrne 
centrum.

6. 12. zorganizovali dopravní policajti spolu s policaj-
nými preventistami v uliciach mesta dopravno-bezpeč-
nostnú akciu „Mikuláš a čert“. V rámci nej zastavovali 
vodičov a kontrolovali doklady a vozidlá. Pri práci im 
pomáhali školáci zo ZŠ na Hutníckej ulici. Tí vodičom 
jazdiacim zodpovedne za odmenu dali maľovaných 
mikulášov a neporiadni vodiči si od detí vyslúžili ob-
rázok čerta.

Policajti zo SNV v rámci akcie „Úsmev na detskej tvá-
ri“ obdarovali deti z Detského domova v Žakarovciach. 
Vo svojich rodinách zozbierali nepotrebné oblečenie 
a hračky a odniesli ich deťom do domova. Deti sa poli-
cajtom odvďačili básničkami, piesňami a tancom.

7. 12. sa v koncertnej sieni Reduty konali opäť bar-
borské  slávnosti. Na súťažnej prehliadke spevác-
kych zborov o putovnú banícku karbidku sa predstavili 
Spevácky zbor pri Baníckom spolku Spiš, dievčenský 
spevácky zbor Iuventus Peadagogica z Levoče a zá-
ver patril miešanému speváckemu zboru Chorus Iglo-
via. Zlatú karbidku získal Spevácky zbor pri Baníckom 
spolku Spiš. Po vyhlásení výsledkov nasledoval tradič-
ný šachtág - pasovanie do stavu baníckeho.

Mikuláš  ani  tento  rok  nezabudol  na  spišskono-

SPraVODaJSTVO

Pre školský rok 2011/2012 sa uskutoční zápis do  
1. ročníka základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Spišská Nová Ves od 17. januára do 15. feb- 
ruára 2011. Od 17. januára do 21. januára v čase od 
8.00 do 17.00 hod., od 24. januára do 15. februára 
2011 od 8.00 do 15.00 hod.
Miesto zápisu je podľa trvalého bydliska, viac VZN 

č. 2/2006 o školských obvodoch základných škôl na 
území mesta Spišská Nová Ves.
Na zápis je nutné doniesť rodný list dieťaťa, preukaz 
totožnosti rodiča a uhradiť poplatok na základe po-
žiadaviek jednotlivých základných škôl.
Podrobnejšie informácie o zápise nájdu rodičia na we-
bových stránkach jednotlivých škôl. 

ZÁPIS DO 1. ROČNíKA V šKOlSKOM 
ROKU 2011/2012

Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská nová Ves
ponúka pre záujemcov o štúdium v školskom roku 2011/2012 

od 1. 9. 2011 tieto študijné a učebné odbory:

Študijné odbory
3336 6  drevárstvo a nábytkárstvo
3336 6  drevárstvo a nábytkárstvo  
 s rozšíreným vyučovaním športovej  
 prípravy (zameranie na futbal 
 a hokej) 
3341 4  operátor drevárskej  
 a nábytkárskej výroby
8221 6  dizajn
8260 6  propagačné výtvarníctvo
8269 6  tvorba nábytku a interiéru
8279 6  dizajn a tvarovanie dreva 

Učebné odbory
3355 2  stolár
8555 2  umelecký rezbár
8559 2  umelecký čalúnnik a dekoratér

nadstavbové štúdium
3347 4  drevárska a nábytkárska výroba

Od 1. 9. 2011 otvárame 
nové študijné odbory

8261 6  propagačná grafika
8297 6  fotografický dizajn

a nový 2-ročný učebný odbor
3383 0  spracúvanie dreva.

Zákonný  zástupca  žiaka podá prihlášku na 
štúdium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú 
overenie špeciálnych schopností, zručností ale-
bo nadania (odbory 82, 85 a 3336 6 s rozšíre-
ným vyučovaním športovej prípravy) riaditeľovi 
základnej  školy  v  termíne  do  20.  februára 
2011. Na ostatné odbory vzdelávania v  ter-
míne do 10. apríla 2011.
Riaditeľ základnej školy následne odošle ria-
diteľovi strednej školy prihlášky žiakov na štú-
dium v odboroch vzdelávania, ktoré vyžadujú 
overovanie špeciálnych schopností, zručností 
alebo nadania v termíne do 28. februára 2011, 
na ostatné odbory vzdelávania v termíne do  
20. apríla 2011.

bližšie informácie 
vám ochotne poskytneme 
na t. č.: 0902 904 910, 
resp. 053/442 51 56.

ing. Vladimír Jančík, riaditeľ školy

Máte problém s diétnym 
stravovaním vášho dieťaťa 
v materskej škole?
školská jedáleň pri Mš P. Jilemnického  2, 
Spišská Nová Ves v školskom roku 2010/2011 
ponúka rodičom detí diétne stravovanie: 
celiakia a diabetes.
Ak máte záujem prihlásiť vaše dieťa na diétne 
stravovanie, zápis do MŠ na školský rok 
2011/2012 bude prebiehať 
od 14. 2. do 14. 3. 2011.
Tel. kontakt: 053/446 36 55      
Tešíme sa na vás!
Kolektív MŠ                                                                                                        

POzOr, nOVinKa! 
riaditeľstvo 

Gymnázia na Javorovej ulici 16 
v Spišskej novej Vsi

oznamuje širokej verejnosti,  
že v školskom roku 2011/2012 

otvára pre ôsmakov a deviatakov, ktorí ukončia 
daný ročník v školskom roku 2010/2011,

 bilinGVálne ŠTúDiUM 
v anglickom jazyku.

Bližšie informácie v teletextovom vysielaní 
TV Reduta, denníku Korzár 
a na webovej stránke školy: 
www.gjavsnv.edu.sk

Mestský úrad, oddelenie územného plánovania a sta-
vebného poriadku týmto upozorňuje a vyzýva všetkých 
prevádzkovateľov (právnické a fyzické osoby oprávnené 
na podnikanie) malých zdrojov znečisťovania ovzdušia 
(ide o zdroje znečisťovania ovzdušia s tepelným príko-
nom do 0,3 MW), aby v zmysle ustanovení zákona NR 
SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia a v zmysle schváleného všeobecne záväz-
ného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 2/2003 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkova-
teľmi malých zdrojov, zaslali alebo osobne doručili na 
MsÚ, oddelenie ÚPaSP oznámenie k určeniu výšky 
poplatkov za znečisťovanie ovzdušia  - za každý 

prevádzkovaný malý zdroj znečisťovania ovzdušia 
za rok 2010 - v termíne najneskôr do 15. 2. 2011.
K priznaniu je potrebné doložiť doklad o množstve 
odobraného paliva za rok 2010 od jeho dodáva-
teľa.
Zároveň chceme upozorniť prevádzkovateľov malých 
zdrojov znečisťovania ovzdušia, že v zmysle zákona NR SR  
č. 401/1998 Z. z. v znení jeho neskorších zmien a do-
plnkov, za nedodržanie termínu predloženia požado-
vaného oznámenia, je mesto povinné uložiť sankciu 
na základe už uvedeného zákona.

msÚ, odd. územného plánovania 
a stavebného poriadku

POPlATKy ZA ZNEČISťOVANIE OVZDUšIA
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y voveské  detičky. Tie ho v utorok 7. 12. do mesta 
privolali svojím mikulášskym programom s názvom 
„Zaduj víchor, vločky splaš, nech už je tu Mikuláš...“. 
Tento rok sa v rámci neho predstavili deti zo ZŠ Nad 
Medzou. Mikuláš sa nenechal dlho prosiť a prišiel na 
pódium pred Redutou aj s celým radom pomocníkov 
- anjelov a čertov. Už tradične je práve on tým, ktorý 
zažína v našom meste vianočný stromček a inak tomu 
nebolo ani tento rok. Potom sa už Mikuláš vybral pod 
pódium medzi deti, ktoré obdaroval sladkými odme-
nami za ich celoročnú poslušnosť. Sviatočnú náladu 
vzápätí priviezol do mesta aj Vianočný kamión Coca-
Cola so sprievodnými atrakciami.

8. 12. v Zš na Ulici Ing. O. Kožucha prebehol Ovoc-
no-zeleninový deň. Deti si na desiatu doniesli očiste-
né ovocie, zeleninu a rôzne chutné šaláty. Takýchto dní 
do konca školského roka zorganizujú ešte niekoľko.

8. 12. vo Východoslovenskej galérii Košice a 10. 12. 
v Dome umenia Bratislava sa uskutočnila slávnostná 
prezentácia  čerstvo  vydanej  monografie  o  ko-
šickom sochárovi  Jánovi Mathém (* 1922), ktorej 
doposiaľ nepublikovaný text napísal v roku 2005 ako 
svoju vôbec poslednú prácu doc. Radislav Matuštík 
(*1929 - † 2006). Grafický dizajn knihy s názvom „Ján 
Mathé,  hľadač  dobra“ vytvoril prof. Stanislav Koli-
bal. Publikácia má 288 strán a vznikala vyše 10 ro-
kov. Jedno z diel sochára Jána Mathého sa nachádza 
aj v našom meste. Ide o travertínovú  sochu  žena 
s knihou, ktorú nájdete na Triede 1. mája v parčíku 
oproti Ulici Z. Nejedlého. Socha umiestnená v na-
šom meste sa spomína aj v novej publikácii.

Vianočný trh tento rok jubiloval. V dňoch 10. - 12. 
12. sa konal na našom námestí už jeho 20. ročník. 
Slávnostne ho otvoril na pódiu pred Redutou prího-
vorom riaditeľ Mestského kultúrneho centra Ing. Emil 
Labaj. S koledou a častuškami k nám v rámci otvo-
renia trhu prišla humorno-spevácka skupina Mrchane 
z Bánova a vianočné piesne odzneli v podaní folklór-
neho súboru Harihovčan. Okrúhly ročník trhu ozvlášt-
nila aj Vianočná škôlka v Galérii umelcov Spiša, ktorú 
pre deti pripravili počas piatku a soboty naši skauti. 
Svoju ponuku tento rok predstavilo 215 stánkarov.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
v SNV - Domov sociálnych služieb „Náš dom“ predlo-
žilo vo februári 2010 Ministerstvu práce, sociálnych 
vecí a rodiny SR projekt, ktorého cieľom bolo dovyba-
venie rehabilitačnej miestnosti v zariadení. Projekt bol 
úspešný a ministerstvo ho podporilo dotáciou na jeho 
realizáciu. A tak od novembra môžu klienti domova 
sociálnych služieb naplno využívať rehabilitačnú 
miestnosť  a pravidelne  cvičiť  na nových prístro-
joch. Na základe odporúčania fyzioterapeuta môžu 
tiež absolvovať svetelnú  terapiu prostredníctvom 
zakúpenej biolampy.

SPraVODaJSTVO

Na topiaceho sa 73-ročného dôchodcu ho po ceste do 
práce upozornila mládež. S bezvládnym telom, ktoré 
unášal silný prúd, si nevedela dať skupinka mladých ľudí 
rady. Preto keď zbadali p. Bugoša, ako práve prechádza 
po moste ponad rieku, ihneď ho upozornili. Dlhoročný 
ošetrovateľ zvierat v zoologickej záhrade nezaváhal ani 
na chvíľu a skočil do ľadovej vody.
„keď som videl, že sa topiacemu pánovi ponorila 

pod vodnú hladinu aj tvár, vedel som, že je zle. všade 
okolo neho plávali ľadové kryhy. človek v tej chvíli ne-
premýšľa, vtedy ide o sekundy. skočil som ihneď za 
ním. ocitol som sa do pol pása v studenej vode, okam-
žite mi zamrzli nohavice. nebolo preto jednoduché 
dostať na breh topiaceho sa, ktorý bol už v tom čase 
v bezvedomí. ale podarilo sa. ihneď som privolal zá-
chrannú službu. kým prišla, pokúšal som sa mu do-
stať z pľúc vodu. potom ma už museli odviezť mestskí 
policajti prezliecť sa do suchého,“ opísal nám svoj hr-
dinský čin p. Pavol bugoš.
Dôchodcu v bezvedomí a značne podchladeného pre-
viezli záchranári do našej nemocnice s poliklinikou, kde 
ho stabilizovali. V čase, keď išlo toto Ičko do tlače, sme 
dostali informáciu, že sa z bezvedomia už prebral. Tejto 
informácii sa potešil aj P. bugoš: „Zo svojho skutku 
mám dobrý pocit. Hlavné je, že ten pán prežil. obďa-
leč už bol koniec mesta, ešte pár metrov a tam už by 
ho asi nikto nenašiel.“
Nasadenie vlastného života i zdravia pre mimoriadne 
obetavú záchranu iného človeka v núdzi ocenil vzápätí 
primátor mesta. V pondelok 20. decembra si Pavol bu-
goš z jeho rúk prevzal cenu primátora mesta a fi-
nančný dar. Za jeho duchaprítomnosť a odvahu mu patrí 
nesmierna úcta nás všetkých.

ing. lucia kormošová
foto: autorka

OcENENIE ZA ZÁcHRANU žIVOTA
K odvážnemu činu sa odhodlal p. Pavol bugoš (36), zamestnanec našej ZOO. V piatok 
17. decembra bez váhania skočil do Hornádu a zachránil život topiacemu sa Spišskono-
vovešťanovi.

Stredná odborná škola Majstra Pavla, Kukučínova 9, 054 27 levoča
Tel.: 053/451 32 91 - 3, fax: 053/451 36 53, e-mail: riaditel@souplevoca.sk, www.souplevoca.sk

oznamuje žiakom 9. ročníka ZŠ a ich rodičom, 
že v školskom roku 2011/2012 ponúka štúdium v týchto odboroch: 

Štvorročné študijné odbory - určené pre 
absolventov 9. ročníka základnej školy
6405 4 00 pracovník marketingu
4557 4 01 podnikanie v poľnohospodárstve
4210 6 02 agropodnikanie  
 - poľnohospodárske služby
4210 6 11 agropodnikanie - agroturistika
2960 4 00 operátor potravinárskej výroby
3137 4 01 operátor odevnej výroby

 
Trojročné učebné odbory - určené pre  
absolventov 9. ročníka základnej školy
2964 2 00 cukrár
6444 2 00   čašník, servírka
6445 2 00 kuchár 
2962 2 00 pekár
3152 2 03 krajčír - univerzálne šitie odevov
4524 2 00 agromechanizátor - opravár
2487 2 01 autoopravár - mechanik
2487 2 02 autoopravár - elektrikár
2487 2 03 autoopravár - karosár
2464 2 00 strojný mechanik
2431 2 00 operátor v kovoobrábaní a službách
8541 2 00 umelecký kováč a zámočník

Dvojročné študijné nadstavbové odbory  
- určené pre absolventov trojročných  
učebných odborov
2414 4 01 strojárstvo
2982 4 02 potravinárska výroba

Dvojročné učebné odbory - určené pre  
žiakov zŠ, ktorí ukončili štúdium v nižšom 
ako 9. ročníku alebo ukončili štúdium  
v 9. ročníku neúspešne
3178 0 00 výroba konfekcie 
6449 0 00 technické služby v autoservise
4572 0 00 poľnohospodárska výroba
3686 0 00   stavebná výroba

SOŠ Majstra Pavla v Levoči je regionálnou odbor-
nou školou, ktorá sa mení v prospech našich žiakov 
a podľa potrieb regiónu. Škola ponúka: rekvalifikač-
né kurzy, vlastnú zváračskú školu, autoškolu, diagnos-
tiku a opravy cestných motorových vozidiel, ubytova-
nie a stravovacie služby, prenájom priestorov školy 
a dielní, prenájom športovej haly pre šport a relaxáciu, 
záujmové krúžky podľa požiadaviek žiakov, účasť na 
predmetových olympiádach, športových a kultúrnych 
súťažiach, účasť na súťažiach zručnosti

pobočka Spišská Nová Ves ďakuje svojim klientom
a partnerom za prejavenú dôveru a spoluprácu v roku 2010.  

Prajeme Vám príjemné a štedré Vianoce prežité v rodinnom kruhu 
a v nastávajúcom roku 2011 veľa zdravia, šťastia, lásky, rodinnej pohody, 

porozumenia a veľa pracovných úspechov.
ing. Janka brziaková, 

riaditeľka Akadémie vzdelávania, spišská nová Ves

riaditeľstvo základnej školy 
sv. cyrila a Metoda 
v Spišskej novej Vsi

oznamuje rodičom, 
že zápis žiakov do 1. ročníka 

šk. roka 2011/2012
sa uskutoční 

od 17. 1. do 15. 2. 2011,
a to v pracovných dňoch v čase 

od 8.00 do 15.30 hod. v budove ZŠ.

K zápisu ne je potrebná účasť dieťaťa, 
stačí doniesť rodný list dieťaťa

a svoje osobné doklady.
Pre zápis žiakov do našej školy 

nie je potrebné dodržať rajonizáciu.

Tel.: 053/418 88 30, 
e-mail: orinin@zsmarkusnv.edu.sk, 
web: www.zsmarkusnv.edupage.sk

Záchranca pavol Bugoš.
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	 Milí	Spišskonovovešťania,	táto	rubrika	poskytuje	
priestor	 pre	 Vaše	 listy,	 resp.	 otázky,	 pripomienky,	 pod-
nety,	a	samozrejme,	aj	odpovede	na	ne	od	kompetentných.	
Vzhľadom  na  priestorové  obmedzenie 
rubriky  uprednostníme  pred  anonym-
nými príspevkami tie, ktoré sú odosiela-
teľmi podpísané! Prosíme	Vás	preto,	aby	ste	sa	na	
všetky	listy	podpisovali.	 Ďakujeme!	

„návrh: mohli by ste založiť link na Facebook.“
marek šoltýs, e-mail, 8. 11. 2010

Mesto SNV využíva ako hlavný komunikačný kanál web mesta 
www.spisskanovaves.eu. V súčasnosti Mesto nemá na so-
ciálnej sieti Facebook žiadne svoje oficiálne konto, ktoré by 
spravovalo (z toho titulu nie je možné ani Vami navrhované 
prelinkovanie). Ing. Andrea Jančíková, 

vedúca kancelárie primátora, MsÚ
 
„Zaujíma ma, či fakt sú policajti v snv vedení ku kontrole 
psičkárov. Ja osobne mám psa a chodím k Hornádu, ale 
tento rok som tam stretla policajta raz a aj to len tak, keď 
zastal na aute. existujú tu policajti, čo nechodia na autách 
a kontrolujú sídliská pešo? a ďalej, pri škôlke na Jilemnic-
kého autá parkujú na chodníku, ale tak, že sa tam veľakrát 
nedá prejsť s kočiarom, nehovoriac o tom, v akom stave 
je ten chodník. Dá sa to nejako zakázať? už mám aj fotky, 
ale neviem, kam ich poslať.“

anonym, e-mail, 11. 11. 2010

Policajti kontrolujú chovateľov psov, veľakrát aj na podnet ob-
čanov. Samozrejme, že hliadkujú aj pešo, pokiaľ ich je viac 
ako dvaja na zmene, počas dňa hlavne v centre a vo večer-
ných hodinách na sídliskách. Na chodníkoch je možné par-
kovať motorovými vozidlami, avšak na chodníku musí ostať 
aspoň 1,5 m voľný priestor na prechod chodcov. Občania 
mesta môžu porušenia právnych noriem oznamovať tak na 
mestskú políciu, t. č.: 159, 053/442 20 30 alebo e-mailom: 
stala_sl@mestosnv.sk), ako aj na štátnu políciu, t. č.: 158). 

Andrej boroň, poverený vedením MsP v SNV

„rád by som sa opýtal, či vôbec niekto kontroluje z času 
na čas majiteľov áut, ktorí majú rezervované miesta na 
parkovanie pred činžiakmi. Zdá sa mi, že na sídlisku mier 
pribudlo veľa ‚invalidov‘.“ anonym, e-mail, 28. 11. 2010

V mesiacoch október - november 2010 sme vykonávali na 
území mesta SNV kontrolu pridelených vyhradených parkova-
cích miest pre osoby ŤZP, resp. ŤZPS. Predmetom kontroly 
bolo zistenie opodstatnenosti záberu verejného priestranstva 
na tieto účely. Na základe zistených skutočností postupne 
prijmeme opatrenia. Je pravdou, že v období posledných 
dvoch rokov sa podstatne rozšírili rady žiadateľov o vyhra-
dené parkovacie miesto pre „invalidov“. Súčasná legislatíva 
tento stav umožňuje, a preto je problematické požiadavkám 
nevyhovieť. Možno, ak by sme dokázali na území mesta upra-
viť kritériá na poskytovanie týchto výhod, bolo by možné tento 
proces regulovať. Na sídlisku Mier sme našli 14 prípadov  
neoprávneného záberu verejného priestranstva.
 Ing. Jozef Gonda, 

vedúci odb. výstavby, územ. plán. a dopravy, MsÚ

„kto zvolil osoby na upratovanie snehu v novoveskej 
Hute? a ak sa nemýlim, tak osoba, ktorá čistí komuniká-
cie od snehu, má Ferčekovce aj novoveskú Hutu a ak áno, 
tak prečo to nerobí dôkladne a častejšie, ak má za to za-
platené?“ matúš šarga, e-mail, 1. 12. 2010

Na vykonávanie zimnej údržby komunikácií máme uzatvorené 
dohody so zmluvnými partnermi. Platí to i pre Novoveskú 
Hutu a Ferčekovce. S výkonom ich činností nie sme spokojní. 
Celý proces vyhodnotíme po zvládnutí tohto kalamitného ob-

dobia. Ing. Jozef Gonda, 
vedúci odb. výstavby, územ. plán. a dopravy, MsÚ

„kto vymyslel taký sprostý nápad, aby voliči z ulice 
Fraňa kráľa museli ísť voliť až na 6. základnú školu ku 
Hornádu. Doteraz sme mohli ísť voliť do areálu Ho-
telovej akadémie, čo nám veľmi vyhovovalo. akurát 
v deň volieb napadalo dosť čerstvého snehu a hlavne 
starší ľudia sa museli terigať 1 km peši k volebnej 
urne, aj keď to mali doteraz iba 100  m. určite to veľa star-
ších ľudí odradilo, aby išli voliť. potom sa nečudujte, ak 
bude mať mesto malú účasť na voľbách.“

Gužák, e-mail, 1. 12. 2010

Zmena volebných okrskov: V súvislosti so zmenou volebných 
obvodov pri voľbách do orgánov samosprávy obcí došlo v na-
šom meste aj k zmene zaradenia ulíc do jednotlivých okrskov 
a nové členenie sa používa od augusta 2010, teda platilo už 
aj v čase konania referenda. V praxi to znamená, že niektoré 
ulice sa museli presunúť z doterajšieho okrsku do iného, 
ktorý je umiestnený v inej budove. Takáto zmena sa dotkla 
aj okrskov č. 19 a 20 umiestnených v budove ZŠ na Ul. Ing.  
O. Kožucha 11 a okrsku č. 21, ktorý je umiestnený v budove 
Hotelovej akadémie na Radničnom nám. 1; tiež ďalších okrs-
kov v inej časti mesta. Zmeny v jednotlivých okrskoch boli 
vykonané tak, aby boli dodržané ustanovenia dotknutých zá-
konov - zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení 
neskorších predpisov, zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách 
do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov 
a zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov SR 
a registri obyvateľov SR v znení neskorších predpisov.

Ing. RNDr. lívia brovková, 
vedúca organizač. odd., MsÚ

„Chcela by som sa opýtať, či sa bude stavať na novom 
cintoríne Dom smútku.“

ivanka nováková, e-mail, 2. 12. 2010

Máme spracovanú projektovú dokumentáciu na nový cintorín 
a modifikovanú formu Domu smútku. Na uvedený objekt je 
vytvorená priestorová rezerva, ktorú v prípade potreby bude 
možné využiť. V prípade realizácie stavby nového cintorína 
môže byť Dom smútku realizovaný na etapy.

Ing. Jozef Gonda, 
vedúci odb. výstavby, územ. plán. a dopravy, MsÚ

„kedy mienite odpratať sneh na červenom jarku, ktorý tak 
ospevujete v novom čísle informátora, kde sa bude realizo-
vať nová výstavba rodinných domov?... Je vašou hanbou, 
rok čo rok, ako ignorujete majiteľov záhrad a chát tejto lo-
kality pri kalamitných snehových situáciách!!!...“
 anonym, e-mail, 5. 12. 2010

Prístupová komunikácia k Červenému jarku zatiaľ nie je 
miestna komunikácia. Ide o účelovú komunikáciu, ktorá nie 
je v správe Mesta Spišská Nová Ves. Z tohto dôvodu nebu-
deme na uvedenej trase vykonávať zimnú údržbu komuniká-
cií. Po výstavbe technickej vybavenosti v lokalite IBV Červený 
jarok sa môže situácia zmeniť. Prístupová komunikácia sa 
môže stať miestnou komunikáciou s plnými nárokmi na bežnú 
a zimnú údržbu. Ing. Jozef Gonda, 

vedúci odb. výstavby, územ. plán. a dopravy, MsÚ

„Je v pláne vystavanie parkoviska aj na krčméryho ul., 
sídl. mier? sú tam 2 staré parkoviská, ktoré žiaľ kapacitou 
nestačia poskytnúť parkovacie miesta pre množstvo áut 
v dnešnej dobe. autá stoja popri ceste a často aj priamo 
v zákrute, kde potom majú problém prejsť ostatné autá.“

mgr. miroslava kukurová, e-mail, 8. 12. 2010

Po tohoročných skúsenostiach so zimnou údržbou sa vynára 
potreba umiestnenia motorových vozidiel mimo komuniká-

ciu na Krčméryho ul. tak, aby sa dala kvalitnejšie vykonávať 
zimná údržba komunikácií. Ak náš návrh odsúhlasí mestský 
výbor, radi by sme v roku 2011 na zelenej ploche medzi by-
tovými domami na Triede 1. mája 2, resp. 4 a Krčméryho ul. 
vytvorili nové parkovacie miesta. Ak sa to podarí, bude to už 
len na disciplíne vodičov, aby neblokovali komunikáciu a aby 
sa dali vykonávať činnosti súvisiace s bežnou údržbou komu-
nikácií. Ing. Jozef Gonda, 

vedúci odb. výstavby, územ. plán. a dopravy, MsÚ

„prečo v našom meste kotolne nedodávajú do bytov v noci 
teplo? napr. v komárne, Bratislave a iných mestách, kde 
nočné teploty sú podstatne vyššie ako u nás, majú celé 
vykurovacie obdobie aj v noci teplé radiátory. ako k tomu 
prídu chorí a starí ľudia? musia sa v noci do postele na-
obliekať, ako by šli von. veď máme na regulovanie teploty 
v bytoch na radiátoroch ventily.“

obyvateľka rázusovej ul., e-mail, 9. 12. 2010

Naša spoločnosť dodáva teplo našim zmluvným odberate-
ľom na základe dodávateľsko-odberateľských zmlúv, ktoré 
sú uzatvorené na základe zákona č. 657/2004 Z. z. a vy-
hlášky MH SR č. 152/2005 Z. z. Súčasťou týchto zmlúv 
sú dohodnuté podmienky dodávky a odberu tepla a práve 
jedna z nich uvádza, kedy sa vykuruje aj v nočných hodi-
nách. Zmluvne je dohodnuté, že ak vonkajšia teplota klesne 
pod - 5 °C, dodávame teplo aj v noci. Spomínané legislatívne 
normy umožňujú dohodnúť sa s odberateľmi na vykurovaní 
aj v iných režimoch, čo však, samozrejme, zvýši náklady na 
vykurovanie. Takúto požiadavku však zo strany našich odbe-
rateľov neevidujeme.

Ing. Anton Mackových, Emkobel, a. s., SNV

„ako je možné, že tohto roku je naše mesto také neupra-
vené, veď nikdy v zime to tak nevyzeralo, ako tento rok 
- a bolo veru aj viac snehu! vianočné trhy - a chodíte po 
ceste plnej soli a čapanice, priechody, chodníky - nie pred 
domami na námestí. mestskí policajti kontrolujú, ale po-
zrite sa, ako vyzerá Hviezdoslavova ulica... Držím palce, 
aby sa všetko vylepšilo!“

ružena Dorčáková, e-mail, 10. 12. 2010

V tomto období na Spiši napadlo mimoriadne veľa snehu a na 
jeho postupnú likvidáciu bolo potrebné viac času a veľa tech-
niky. Vzhľadom na tieto mimoriadne, posledných 20 rokov sa 
neopakujúce snehové zrážky je dnes situácia zložitejšia ako 
počas bežného zimného obdobia. Príprava územia pre Via-
nočné trhy si vyžiadala ošetrenie plôch priemyselnou soľou, 
ktorá vytvorila na komunikáciách „čapanice“. Hoci to nebolo 
príliš estetické, ale z pohľadu bezpečnosti nevyhnutné.

Ing. Jozef Gonda, 
vedúci odb. výstavby, územ. plán. a dopravy, MsÚ

„som veľmi potešená, že Ferčekovce ožili vďaka novým 
kostolným zvonom. Zvony od dávna avizovali radostné 
a smutné udalosti v ich mieste. vítali vzácnych hostí, od-
prevádzali nebožtíkov, bili pri silných búrkach, požiaroch, 
pohromách... Boli a budú poslami zvesti. u nás ich vní-
mam ako súčasť života, pohody, potešenia i obveselenia, 
keď ich zvuk sa rozlieha dolinou. niekto ich vníma menej, 
iní viac, niektorí si postupom času zvyknú (keď autá nám 
premávajú po ulici, brešú psy, premávajú vlaky, lietajú lie-
tadlá a ľudia tam žijú, stotožnia sa s realitou...). áno, aj od 
nás ľudí, veriacich či ostatných, v okamihu ich odbíjania 
sa vyžaduje pozornosť, zamyslieť sa, postáť, povzdychnúť, 
pomodliť sa, zaspomínať (či toho sa snáď bojíme?). Ja by 
som spísala petíciu ako poďakovanie, že sa nám to poda-
rilo, poďakovať všetkým, čo sa o to všemožným spôsobom 
pričinili a tým prispeli k pozdvihnutiu Ferčekoviec. Je to 
udalosť, ktorá sa zapíše veľkými písmenami do kroniky 
mesta snv a jej časti Ferčekovce.“
 anonym, e-mail, 14. 12. 2010

liSTáreň
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KUlTúra, OznaM

GalÉria 
UMelcOV 

SPiŠa 

Zimná 46, spišská nová ves
pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 

výstav v mesiaci január 2011

STÁLE EXPOZÍCIE
• JOZEF HANULA kresba/maľba 
• ZÁHrAdA UmENIA 

VýSTAVy 
INVENCIE. KrEÁCIA. POZNANIE
výstava prác učiteľov a žiakov výtvarného od-
boru pri príležitosti 70. výročia vzniku Základ-
nej umeleckej školy v spišskej novej vsi.

do 15. 1. 2011
dESAť rOKOV PO…
protivojnová výstava v koncepcii stane ribiča 
predstavuje pri príležitosti 10. výročia od bom-
bardovania srbska dokumentárne fotografie 
martina Candira z nového sadu (srbsko). výs-
tava poukazuje na udalosti, ktoré by sa nikdy 
a nikde nemali zopakovať. do 10. 1. 2011

SACrAL ELEmENTUm 
V TVOrbE UmELCOV SPIšA
rok 2010 bol vyhlásený za rok kresťanskej 
kultúry na slovensku. pri tejto príležitosti pred-
stavia svoju tvorbu umelci zo spiša, ktorí pou-
žívajú vo svojej tvorbe sakrálny motív v rôznych 
podobách (š. Hudzík, J. kopnický, o. korkoš,  
i. svitana, m. lányi, B. kopnická, a. mikulíková,  
v. šoltisová). do 31. 1. 2011

VEľKÍ ČESI A SLOVÁCI OČAmI dETÍ
výstava žiackych prác, ktorú pripravilo české 
centrum v košiciach. 13. 1. - 28. 2. 2011
JESENNé KONFrONTÁCIE  
- II. TrIENÁLE SúČASNéHO  
POľSKéHO mALIArSTVA 
prezentácia poľského umenia galérie BWa 
v rzeszowe. do 28. 2. 2011

Vernisáž: 18. 1. 2011 

mImOVýSTAVNÁ ČINNOSť
„ZImNÁ NÁLAdA“ - papierová krkváž
tvorivá dielňa pre žiakov Zš a mš.
 
otváracie hodiny: 
pondelok   8.00 - 16.00 hod. 
utorok - piatok   8.00 - 17.00 hod.
sobota   8.00 - 12.00 hod.
Vstupné: 
dospelí   1 €
deti, študenti a dôchodcovia  0,50 €
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Info - tel. č. 053/442 37 57 • www.muzeumspisa.com

letná 50, Spišská Nová Ves

a SlOVO Sa TelOM STalO...
betlehemy a kostolné veže 

na Gotickej ceste
Fotografie JÁN KOTRAS

do 15. 1. 2011

KOleSO - VeDecKá HraČKa
18. 1. - 12. 3. 2011

Interaktívna výstava hračiek, hier, 
hlavolamov a drobných experimentov, 

s ktorými sa každý návštevník 
podľa vlastnej chuti 

dosýta pohrá.

aSTrOnOMicKÉ FOTOGraFie
20. 1. - 28. 2. 2011

Astronomické zaujímavosti, prezentácia 
MO Slovenského zväzu astronómov 

v Spišskej Novej Vsi.

Kaštieľ a letohrádok Dardanely, Markušovce

TrOJKráĽOVá VeČerná 
PreHliaDKa KaŠTieĽa 
V MarKUŠOVciacH

5. 1. 2011

Netradičná prehliadka kaštieľa obohatená 
o zvyky a tradície celého vianočného obdobia 

od Ondreja po Troch kráľov ukončená 
hudobnými ukážkami v koncertnej sále 

letohrádku Dardanely.
Rezervácia vstupeniek na t. č.: 

0917 746 339

JanUár 2011

DiVaDelnÉ ŠTúDiO 
pri Dome Matice slovenskej, 
zimná ul. č. 68, Sp. nová Ves 

6. 1. 2011 (štvrtok) o 10.00 hod.
VÝSTUP na MarKUŠOVSKÝ HrÍb

Zraz: pred Kaštieľom v Markušovciach

Od 12. 12. 2010 vstúpil do platnosti nový cestovný 
poriadok  mestskej  hromadnej  dopravy (MHD) 
v Spišskej Novej Vsi.
Nový cestovný poriadok priniesol niekoľko zmien, ktoré 
vychádzajú z požiadaviek občanov, magistrátu mesta, 
ale aj snahy o zefektívnenie MHD. V tomto roku však 
k bežným zmenám prispel aj vznik nového cestného 
premostenia Matuškova spájajúceho sídlisko Mier 
a Dukliansku ulicu, čo vytvorilo možnosť prepojenia 
najväčšieho spišskonovoveského sídliska s nákupnými 
centrami a autobusovou i železničnou stanicou a tak-
tiež prispelo k odľahčeniu Starosaskej ulice.
Venujte, prosím, zvýšenú pozornosť časom odcho-
dov a úpravám na linkách od 12. 12. 2010:
• MHD 1: doplnené spoje + úprava trás spojov!
• MHD 2: úprava času na spoji s odchodom z Autobu-

sovej stanice o 14:40 na čas 14:30
• MHD  3: úprava časov na spojoch s odchodom  

z Autobusovej stanice o 4:40 na čas 4:15, z Novo-
veskej Huty o 4:55 na čas 4:25 (prípoj ku vlaku); 
spoje premávajúce po Ferčekovce sú preradené na 
linku MHD 13!

• MHD 4: bez zmien
• MHD 5: veľké zmeny, odporúčame dôkladne pre-

zrieť cestovný poriadok; časť spojov preradená na  
MHD 15 a MHD 16!

• MHD 6: zmena v trasovaní - zrušenie zastávky Met-
ropol (u 2 spojov) a zrušenie zastávky SN Železničná 

stanica (u 2 spojov); vedenie spoja cez nový most 
Matuškova - rieši prípoje ku vlakom

• MHD 7: oprava jazdných časov
• MHD 8: oprava jazdných časov
• MHD 9: úprava trasy - všetky spoje vedené zo síd-

liska Východ smer Embraco cez Markušovskú cestu; 
zrušenie zastávok Poliklinika, rázc. a Radnica (Letná) 
u spojov do Embraca

• MHD 10: bez zmien
• MHD 11: zmena trasy zo zastávky Smižany, podjazd 

pokračuje po trase: Kaufland - Mier, Bezručova - 
ZŠ Z. Nejedlého - Mier, bl. Slaná a ďalej v pôvodnej 
trase

• MHD 12: premávka linky pozastavená, linka premáva 
od vyhlásenia

• MHD 13 - nová linka: preradené spoje z linky MHD 
3 končiace a vychádzajúce z miestnej časti Ferče-
kovce

• MHD 14 - nová linka: premáva v sobotu po polnoci 
o 00:30, obsluhuje miestne časti a sídliská Tarča, 
Ferčekovce, Mier a Západ

• MHD 15 - nová linka: spoje z linky MHD 5 premáva-
júce v upravenej trase: Madaras/Sídlisko Východ 
- Radnica - Štefánikovo nám. - Autobusová  sta-
nica - Kaufland - Mier, Jilemnického - Štefánikovo 
nám. – Sídlisko Východ/Madaras a naopak; rieši 
tiež v ranných hodinách niektoré prípoje ku vlakom, 
v popoludňajších hodinách prípoje od vlakov

• MHD 16 - nová linka: spoje z linky MHD 5 premáva-
júce v upravenej trase: Mier, Komenského - Štúrovo 
nábr. I - Štúrovo nábr. II - Mier, Letecká - Metropol - 
Štefánikovo nám. - Radnica - Sídlisko Východ - Em-
braco a naspäť v trase Embraco - Sídlisko Východ

Upozorňujeme cestujúcich, že počas tlače cestov-
ného poriadku, ktorý nájdete v obchodnej sieti, došlo 
ku zmenám na linkách MHD č. 5, 9 a 15, cestovné po-
riadky uverejnené ako príloha Ička  sú správne.
Platné cestovné poriadky MHD nájdete aj na www.
spisskanovaves.eu - sekcia cestovný poriadok.

ing. Peter koreň
vedúci odboru osobnej dopravy

eurobus, a. s., košice

ZMENy V cESTOVNOM 
PORIADKU MHD
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Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. januára na adresu 
redakcie s heslom „krížovka“. Meno výhercu uverejníme vo februárovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: cez krásne Vianoce i v novom roku. Zo správ-
nych odpovedí sa výherkyňou stáva Oľga KRUPINSKÁ zo Spišskej Novej Vsi, ktorá získava CD Romantic melody. Blahoželáme!
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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.sk, 

www.osvetasnv.sk

do 28. 1. 2011
Spišské osvetové stredisko 

v Spišskej Novej Vsi

Výstava fotografií 
Martina janikova

aMErIKa MojIMI očaMI
27. 1. - 28. 2. 2011 

Galéria umelcov Spiša
Vernisáž výstavy 

27. 1. 2011 o 16.00 hod.

KrajIna a saKrálna 
archItEKtúra na 

GotIcKEj cEstE
Výstava prác neprofesionálnych 

výtvarníkov z plenéra.

Komisia pre školstvo a vzdelávanie 
pri Msz v Spišskej novej Vsi

vás pozýva na 

13.	ples	učiteľov
28. januára 2011 
o 19.00 hod.,

Koncertná sieň reduty
Do tanca hrá 

Jozef Valkoššák 
a ondrej sakmár.

• TOMbOlA •

Predaj vstupeniek:

SPš strojnícka, 

t. č.: 053/4466 249

MsÚ, oddelenie školstva, 

t. č.: 053/4152 235

cENA VSTUPENKy: 20 €

nezisková organizácia 
beTezDa
Vás pozýva na

21. január 2011 o 18.00 hod.
Koncertná sieň Reduty

Do tanca hrá „ROcKWEll“.

Vstupné: 25 €

Predaj vstupeniek: 
Evanjelický farský úrad, 
Letná 35, Sp. Nová Ves

Po - pia: 8.00 - 15.30 hod.
Tel. č.: 053/446 51 25, efu@ecavsnv.sk

Srdečne vás všetkých pozývame.

KrÍžOVKa, POzVánKy
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FILmOVý KLUb mKC
milí priaznivci filmového klubu, ponú-
kame vám možnosť zakúpiť si nový 
členský preukaz, ktorý vám platí celý 
rok 2011 na celom slovensku, stojí 
3,00 € a na každý klubový film máte 
zľavu. Vstup pre neklubistov je neob-
medzený, ale za drahšie vstupné. Te-
šíme sa na stretnutie s vami každý 
piatok pri dobrom filme v kine mieR.

3. - 4. 1. pondelok, utorok o 19.00, 
vst.: 2,00 €

THe eXPenDableS
príbeh začína vo chvíli, keď skupina 
ostrých chlapov dorazí na miesto urče-
nia, ostrov vilena, a postupne zisťuje, že 
misia, ktorej cieľom je zlikvidovať nebez-
pečného diktátora, rozhodne nebude 
taká jednoduchá, ako sa spočiatku zdalo. 
Dobrodružný akčný thriller, usa, 99 min., 
české titulky, r. 2010, mp-15.

rODinnÝ FilM 
- SlOVenSKÝ DabinG
5. - 10. 1. streda, štvrtok, 
piatok, sobota, nedeľa o 17.00, 
vst.: 2,10 €, 
pondelok 10. 1. zľava vst.: 2,00 €

narnia: 
DObrODrUžSTVá 

lODe rannÝ PúTniK
lucinka a edmund trávia prázdniny so 
svojím bratrancom eustacom, ktorý je po-
merne tvrdohlavý a celkom odvážny malý 
chlapec. Deti sú nečakane zavolané do 
narnie, keď obraz lode na stene lucin-
kinej izby ožije a oni padnú do oceánu.  
v. Británia, 2010, dobrodružné fantasy, 
115 min., mp-12, slovenský dabing.

FilMOVÝ KlUb
7. 1. piatok o 19.00, vst.: člen.: 1,50 €, 
nečlen.: 2,15 €, 8. - 9. 1. sobota, nedeľa 
o 19.00, vst.: 2,00 € 

SinGle Man
single man režiséra toma Forda, pô-
vodne módneho návrhára, ktorý oživil 
značky Gucci a Yves saint laurent, je 
príbehom o láske a osamelosti. Dráma, 
usa, r. 2009, titulky, mp-15.

rOzPráVKa - SlOVenSKÝ DabinG
13. - 17. 1. štvrtok, piatok, sobota, 
nedeľa, pondelok o 17.00, vst.: 2,30 €, 
pondelok zľava vst.: 2,10 €

na VláSKU
tvorcovia filmu Bolt vám prinášajú do-
slova najzapletenejšie dobrodružstvo, 
pri ktorom budú vlasy naozaj dupkom 
vstávať! usa, 101 min., mp-7.

FilMOVÝ KlUb
14. 1. piatok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 €

PreciOUS
Claireece „precious“ Jones je šestnásť-
ročná afroameričanka, ktorá žije celkom 
odlišný život, ako jej rovesníci. trpí nad-
váhou, jej matka (mo’nique) ju týra psy-
chicky i fyzicky a navyše čaká už druhé 
dieťa so svojím vlastným otcom. Dráma, 
usa, r. 2009, 109 min., české titulky.

rOzPráVKa 
Pre ŠKOlSKÉ KlUby
21. 1. piatok o 14.00, vst.: 1,50 €

Ja, zlODUcH

FilMOVÝ KlUb
21. 1. piatok o 19.00, 

vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 €
Ján KaPlicKÝ: OKO naD PraHOU
tragický príbeh jedného muža, jed-
nej stavby, jednej lásky. čr, dokument,  
r. 2010, 78 min., česká verzia.

rOzPráVKa - SlOVenSKÝ DabinG
22. - 23. 1. sobota, nedeľa 
o 17.00 hod., vst.: 2,00 €

Ja, zlODUcH
producent Doby ľadovej Chris meledan-
dri stvoril trojrozmernú animovanú ko-
médiu, ktorá predstavuje úplne nového 
hlavného hrdinu. ukrutného záporáka 
Gru, ktorý sa nezastaví pred žiadnou zlo-
bou, ale vie byť aj nekonečne zábavný. 
rodinná komédia, usa, 95 min., mp.

22. - 24. 1. sobota, nedeľa, pondelok 
o 19.00, vst.: 2,00 €, 
pondelok zľava vst.: 1,80 €

FOTri Sú lOTri
Greg sa definitívne rozhodne ukázať ce-
lému svetu a hlavne svokrovi, že je pravou 
hlavou rodiny, no prostriedky, ktoré zvolí, 
vytvoria reťaz katastrofálnych komických 
situácií. komédia, usa, r. 2010, český da-
bing, 96 min.

FilMOVÝ KlUb
28. 1. piatok o 19.00,
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 €

UžÍVaJ Si, aKO Sa len Dá
Hrdinami romantickej komédie sú vý-
stredný newyorčan, mizantrop Boris 
Yellnikoff a mladá naivná južanka melody. 
usa, 2009, 92 min., titulky, mp-15.

29. - 31. 1. sobota, nedeľa, pondelok 
o 19.00 hod., vst.: 2,00 €

TacHO
tri navzájom prepojené príbehy o osudo-
vých vzťahoch, plné napätia, adrenalínu
a túžbe po víťazstve. Bonusom filmu je 
úžasná hudba Daniela landu. čierna ko-
média, čr, 100 min., mp-15.

FilMOVÝ KlUb
4. 2. piatok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 €

MOnGOlSKO V Tieni 
DžinGiScHána

najnovší dokument pavla Barabáša je 
fascinujúcim putovaním naprieč mon-
golskom, krajinou Džingischána, kraji-
nou, ktorá kedysi pokrývala pol sveta. 
slovensko, dobrodružný dokumentárny 
film, 61 min., mp.

5. - 6. 2. sobota, nedeľa o 17.00, 
vst.: 2,00 €
Harry POTTer a Dary SMrTi

Harry, ron a Hermiona sa vydávajú na 
veľmi nebezpečnú misiu – tento krát 
bez dohľadu svojich profesorov a predo-
všetkým bez ochrannej ruky profesora 
Dumbledora. Dobrodružný, usa, r. 2010, 
slovenský dabing, 146 min., mp-12.

Pripravujeme: ZámenA, TuRisTA, 
sAmmyho dobRodRuŽsTVá

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

KinO banÍK

1. - 3. 1. 2011 o 19.00 hod., vst.: 2,30 €
TacHO

čierna komédia v réžii mirjam landa 
o úspešnom automobilovom pretekárovi 
a jeho životných pretekoch. česká re-
publika, 2010, čierna komédia, 100 min.,  
mp-15, Film europe.

4. - 6. 1. 2011 o 19.00 hod., vst.: 2,00 € 
JeDz, MODli Sa, MilUJ

po mnohých nezdaroch a rozvode sa 
35-ročná elizabeth rozhodne zmeniť 
svoj život a vydá sa na ročnú cestu okolo 
sveta, na ktorej chce nájsť samu seba. 
usa, 2010, dráma, 133 min., mp-12, st, 
itafilm.

7. - 10. 1. 2011 o 19.00 hod.,
vst.: 2,00 €, dňa 10. 1. 2011, vst.: 1,80 € 

FOTri Sú lOTri
v treťom dieli komediálnej rodinnej kro-
niky sa schyľuje k veľkému tresku. Greg 
sa konečne chce stať neformálnou hla-
vou rodinného klanu, čomu sa Jack po-
chopiteľne bráni zubami-nechtami. usa, 
2010, komédia, 100 min., mp-7, český da-
bing, tatrafilm.

11. - 13. 1. 2011 o 19.00 hod., 
vst.: 2,00 €

SOciálna Sieť
režisér David Fincher vo filme umožňuje 
nahliadnuť do zákulisia vzniku Face- 
booku, najrevolučnejšieho sociálneho 

fenoménu nového storočia. usa, 2010, 
dráma, 121 min., mp-12, itafilm.

14. - 17. 1. 2011 o 19.00 hod., 
vst.: 2,20 €, dňa 17. 1. 2011 vst.: 2,00 €

reD: VO VÝSlUžbe 
a eXTrÉMne nebezPeČnÍ!

príbeh penzionovaného agenta Cia Franka 
mosesa, ktorý žije kľudným a idylickým ži-
votom na vidieku. až do tej doby, kedy sa 
ho nové vedenie Cia rozhodne zlikvido-
vať. usa, 2010, akčná komédia, 99 min.,  
mp-15, čt, palacepictures.

18. - 20. 1. 2011 o 19.00 hod., 
vst.: 2,20 €

žiVOT Je TaKÝ
v tejto romantickej komédii je Holly Be-
rensonová (katherine Heigl) úspešná ma-
jiteľka reštaurácie a eric messer (Josh 
Duhamel) pracuje pre športový televízny 
kanál. Jediné, čo majú spoločné, je ich 
nechuť k sebe po nevydarenom rande na 
slepo a ich láska k ich krstniatku sophie. 
usa, 2010, komédia, 115 min., mp-12, st, 
Continental.

21. - 24. 1. 2011 o 17.00 hod., 
vst.: 2,20 €, dňa 24. 1. 2011 
vst.: 2,00 €
Harry POTTer a Dary SMrTi i

v prvej časti „Harry potter a Dary smrti 
i” sa Harry, ron a Hermiona vydávajú 
na veľmi nebezpečnú misiu - tento krát 

bez dohľadu svojich profesorov a predo-
všetkým bez ochrannej ruky profesora 
Dumbledora. usa, 2010, dobrodružné 
fantasy, 146 min., mp-7, slovenský da-
bing, Continental.

21. - 23. 1. 2011 o 19.00 hod., 
vst.: 2,20 € 

MeSTO
v Bostone sa udeje 300 bankových lúpeží 
ročne a zo štvrte Charlestown vyšlo viac 
lupičov bánk a obrnených vozidiel ako 
kdekoľvek inde v usa. Jedným z nich je 
aj Doug macray, ktorý je vodcom jednej 
takejto bandy. usa, 2010, krimi thriller,  
125 min., mp-15, st, Continental.

24. - 25. 1. 2011 o 19.00 hod., 
vst.: 2,00 € 

zMlUVa S VraHOM
mĺkvy osamelý francúzsky úradník Henri 
Boulanger po pätnástich rokoch odda-
ných služieb v kafkovsky pochmúrnych 
kanceláriách kráľovských vodární v lon-
dýne dostane hodinovú výpoveď. po dvoch 
nevydarených pokusoch o samovraždu si 
najme zabijaka, aby ukončil jeho život. Fín-
sko/Francúzsko/v. Británia, 1990, psycho-
logický, 80 min., mp-15, čt, asFk.

26. - 27. 1. 2011 o 19.00 hod., 
vst.: 2,00 €

FiSH TanK
emóciami pod kobercom nadupané dielko 

otvára otlčené dvere malého bytu na ang-
lickom sídlisku do jeho lakonicky brutál-
neho realizmu. v. Británia, 2009, sociálna 
dráma, 123 min., mp-15, čt, asFk.

27. - 31. 1. 2011 o 17.00 hod.,
vst.: 2,00 €, dňa 31. 1. 2011 vst.: 1,80 €

MeGaMOzOG
Hlavným hrdinom filmu je odpadlík mega-
mozog, ktorý už dlhé roky zápasí so svo-
jím úhlavným nepriateľom metro manom. 
Jedného dňa svojho dávneho súpera po-
razí a okamžite začne prepadať nude a zú-
falstvu. usa, 2010, animovaná komédia,  
96 min., mp-7, slovenský dabing, tatra-
film.

28. - 31. 1. 2011 o 19.00 hod., 
vst.: 2,20 €, dňa 31. 1. 2011 
vst.: 2,00 €

reSiDenT eVil: aFTerliFe
vo svete, ktorý je zamorený vírusovou 
infekciou, meniacou svoje obete na ne-
mŕtvych, pokračuje alice vo svojej ceste, 
aby našla tých, ktorí prežili a odviedla ich 
do bezpečia. usa, 2010, akčný thriller,  
97 min., mp-18, st, itafilm.

Pripravujeme na február:
Turista – dráma, 
TRon: dedičstvo – akčný sci-fi thriller, 
Zámena – romantická komédia

bližšie informácie na www.dksnv.sk

MKc KinO Mier

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: 053/416 65 04 • mob.: 0905 499 881
plynové zariadenia:

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

POHOTOVOSTnÉ SlUžbyVšetkým občanom veľa zdravia, šťastia, 
lásky a úspechov v novom roku praje 

a za prejavenú dôveru ďakuje 

Ing. Ondrej Majerník
poslanec mestského zastupiteľstva
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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

KUlTúra

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice  
v Spišskej Novej Vsi

Letná 28

Výpožičná doba:
počas školského roka: 
pondelok až piatok od 8.00 do 18.00 hod.
sobota od 9.00 do 11.45 hod.
streda - zatvorené
Telefónne číslo: 053/446 47 57 - centrum, letná 28
053/446 26 26 - pobočka mier 
e-mail: sksnv@ke.telecom.sk, www.spisskakniznica.sk
(možnosť rezervovať si knihy cez internet)

PrE dETI
Gabriela FUTOVÁ: Poškoláci. inventár v poškoláckej 
triede - traja tínedžeri - noro, riki a silva, ktorí večne provo-
kujú svojím výzorom a správaním. a práve k nim sa jedného 
dňa nechtiac pridá šárka - triedna premiantka, ktorá sa vply-
vom poškolákov mení na nepoznanie.
Paula SAbOLOVÁ: Vrkôčkine tajné objavy. ako sa 
mení život malej veroniky, ktorá sa presťahuje s rodičmi do 
iného mesta, príde o všetkých kamarátov a zároveň hľadá 
nových? a ako to vyzerá, keď do ich rodiny pribudne malý 
martinko?
Carolyn HENdErSON: Jazda na koni. správne zaob-
chádzať so štvornohým priateľom a porozumieť mu, vyža-
duje trpezlivosť a poznatky o technike jazdy, o plemenách 
koní, o výcviku v sedle, ale aj o zásadách bezpečnosti či 
jazdeckých súťažiach.

Pobočka mIEr
Francoise LE GLOAHEC: Prázdniny s delfínom. šesť 
detí trávi dobrodružné prázdniny u strýka tonyho na Floride, 
ktorý pracuje v oceánografickom stredisku...

PrE dOSPELýCH - beletria
rajaa ALSANEA: dievčatá z rijádu. Cez príbeh štyroch 
dievčat podáva autorka nový pohľad na svet moslimských 
žien, bez prikrášľovania, ale aj bez zbytočných nárekov.
Andrea COddINGTON: Židovka. príbeh o snoch, nábo-
ženstve, láske, komunistickom československu, slobodnej 
židovskej amerike, o šťastí a vrtkavosti osudu.
Kate mOSS: Zimní duchovia. napínavý, dojímavý i stra-
šidelný príbeh je o životoch, ktoré kruto zasiahla vojna, zme-
nila odvaha a zachránila láska.

Pobočka mIEr
Lorna byrNE: Anjeli v mojich vlasoch. Dojemný a silný 
príbeh, v ktorom ostro kontrastuje jednoduchosť životného 
príbehu a jeho mimoriadna duchovná sila a odkaz.

PrE dOSPELýCH - náučná literatúra
robert LOmAS: Otočiť Chíramovým kľúčom. kniha či-
tateľa zasväcuje do tajomstiev slobodomurárstva s podrob-
ným opisom jeho symbolov a iniciačných rituálov, ako ich 
autor sám zažil počas prijímania a účinkovania v ryburuskej 
a ďalších amerických lóžach.
James WASSErmAN: Templári a asasíni: Nebeskí 
bojovníci. autor vo svojej knihe na zaujímavom historic-
kom pozadí vyvodzuje vlastné závery o vzájomnom vzťahu 
dvoch najmocnejších rádov neskorého stredoveku, ktoré 
vznikli na strednom východe. vyhýba sa špekuláciám a ne-
viazanej predstavivosti, pracuje s overenými údajmi najuzná-
vanejších vedeckých prameňov.
Simcha JACObOVICI: Hrobka Ježišovej rodiny. 
publikácia opisuje najkontroverznejší archeologický ob-
jav všetkých čias. Je napínavým detektívnym príbehom zo 
skutočného života, v ktorom sa prelína história, archeológia 
a investigatívna veda.

Pobočka mIEr
roland brOWN: Automobily snov. najkrajšie, najdrah-
šie, najrýchlejšie a najdokonalejšie automobily 20. a 21. 
storočia.

 
9. 1. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNé: 2 €
Monika Gerbocová: 
 „SneHULienka a SeDeM TrPaSLÍkov“
Mnoho generácií detí odrástlo na tomto krásnom príbehu, kde dobrí siedmi trpaslíci prichýlia, aj keď neochránia, 
Snehulienku pred zlou kráľovnou. To sa podarí až... Veď príďte a uvidíte, ako to dopadlo.

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

Miro Gavran: „vŠeTko o ŽenácH“ 
Ženy dokážu rovnakou intenzitou milovať i nenávidieť, dopriať si navzájom, ale aj nenáležite žiarliť na úspech tej druhej. 
Autor sa zamýšľa, či je priateľstvo vôbec kódom ženských vzájomných medziľudských vzťahov. 

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

karoL SPiŠák: „vrabec brMboLec“ 
Veselý a poučný príbeh o vrabcovi Brmbolcovi hovorí, že „všade je dobre, ale doma najlepšie“ - ale aj v školičke by 
sme sa mali cítiť ako doma. Pôvodný rozprávkový muzikál dlhoročného divadelného praktika s úsmevom sleduje nepo-
slušných vrabčekov na ich dobrodružnej ceste po svete.

21. 1. (piatok) o 19.00 hod.  I. PrEmIérA VSTUPNé: 5 €
28. 1. (piatok) o 19.00 hod.  II. PrEmIérA  VSTUPNé: 4 € 

PeTer raŠev: „SanaTóriUM aLebo ako PreŽiť...???“ 
(REAlITy šOU) Päť zločincov, ktorí namiesto väzenia trávia čas v sanatóriu, má možnosť konfrontovať svoje príbehy 
s publikom a jeho sympatiami - a dokonca si vybrať: odmenu alebo smrť v priamom prenose... Hra je obohatená 
o pesničky s úžasnými textami Ľubomíra Feldeka, pričom hudbu skomponovali známi slovenskí hudobníci - Marián 
Čekovský, Tomáš Okres a Peter Breiner. 

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

Miro kaSPrzyk: „o zázraČneJ krHLiČke“
Víla Kvetka a milí škriatkovia sa spoločne starajú o kvietky a celú lúku. No objavia sa zlí bodliaci, ktorí chcú lúku zaujať 
a vykynožiť z nej kvety. Majú podrobne premyslený plán, ako sa lúky zmocnia. Či sa im to podarí a ako súboj víly Kvetky 
a dobrých škriatkov s bodliakmi dopadne, to sa dozviete v našom príbehu.

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

PeTra ŠTorceLová: „LoMiDrevo“
Krásny príbeh o veľkom silákovi Lomidrevovi a jeho kamarátoch Valivrchovi a Miesiželezovi, ktorí na ceste 
plnej vylomenín i dobrodružstiev spoznávajú, v čom sa skrýva sila priateľstva. 

30. 1. (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, Železniakom, 
Cukrovou bábikou, zvieratkami a spolu s nimi zachráni všetkých pred zlou Tmou, ktorá chce všetko pohltiť. 

12 . 1. (streda) o 19.00 hod., štúdio Sd SNV  VSTUPNé: 2 €

aUGUST STrinDberG: „SLeČna JÚLia“
Postavy tohto príbehu hnané vlastnými túžbami búrajúc bariéry postupujú až na hranicu života a smrti. Hra je mimoriad-
ne zaujímavá v kontexte moderného života a sveta. 

19. 1. (piatok) o 19.00 hod., štúdio Sd SNV  VSTUPNé: 2 €

GeorGe bernarD SHaw: „Don JUan v PekLe“ 
Slávny írsky dramatik poslal Dona Juana, jedného z najväčších záletníkov svetovej dramatiky, za svoj hriešny život do 
pekla. Tu sa okrem diabla stretáva i so svojimi obeťami a v ironických dialógoch sa dozvedáme, že za svoje hriechy nie 
je zodpovedný len on sám. Komédia iskrí tradičnými Shawovskými prednosťami - vtipom, iróniou a sarkazmom. 

26. 1. (streda) o 19.00 hod., štúdio Sd SNV  VSTUPNé: 3 €

PreMiÉra MonoDráMy 
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január 2011
9. 1. 2011 (nedeľa) o 15.00 hod. - kino pre verejnosť, 
detské predstavenie, Spoločenská sála KD 

toy story 3
Animovaná dobrodružná rodinná komédia, 103 min., 
USA, 2010, MP-7. Vstupné: 2 € 

14. 1. 2011 (piatok) o 20.00 hod., 
Spoločenská sála KD
januároVá sEMtEX DIscoPárty

Ďalšia zo série diskoték s dobrou hudbou, barom, 
súťažami o ceny a s programom. Účinkuje: DJ Jaro 
Lipták a DJ Johny Age - Stará Ľubovňa. Vstupné: 2 €

22. 1. 2011 (sobota) o 16.00 hod., 
Spoločenská sála KD

„ZahrajcE náM MuZIKancI, 
bI bulo VEšElo...“

Vystúpenie Folklórneho súboru Levočan. Vstupné: 2 €

Nedeľa o 13.30 hod., Areál TJ Slovan Smižany
KarnEVal na ĽaDE

Tradičné karnevalové stretnutie masiek na ľade s dobrou 
hudbou, zábavou a súťažami pre deti. Vstup zdarma!
Organizujú: OKC Smižany a TJ Slovan Smižany
Konkrétny termín bude podľa priazne počasia a kvality 
ľadovej plochy v areáli TJ oznámený verejnosti včas! 

26. 1. 2011 (streda) o 17.00 hod. 
- kino pre verejnosť, Spoločenská sála KD

narnIa - DobroDružstVá 
loDE ranný PútnIK 

Peter a Susan sú už na návrat do Narnie pristarí, a tak 
sa cez magický obraz dostávajú iba Edmund a Lucy. 
Nechtiac so sebou priberú aj veľmi nepríjemného 
bratranca Eustacea, ktorý sa však pobytom v Narnii 
zmení na nepoznanie. 
Réžia: Michael Apted. Vstupné: 2 €

27. 1. 2011 (štvrtok) o 17.00 hod., 
Spoločenská sála KD

noVoročný KoncErt  
žIaKoV Zuš 

Vstupné: 1 €

28. 1. 2011 (piatok) o 16.00 hod.,  
pred Kultúrnym domom

sPoMIEnKa PrI PrÍlEžItostI  
66. VýročIa osloboDEnIa obcE

Organizujú: Obec Smižany, OKC Smižany 
a ZO SZPB Smižany

29. 1. 2011 (sobota) o 19.00 hod., 
Spoločenská sála KD

14. KrEsťansKý 
nEalKoholIcKý PlEs

Organizujú: Farský úrad Smižany, Kresťanské hnutie 
Svetlo – Život, OKC Smižany
Predpredaj vstupeniek na t. č. 0904 981 373.  

Zmena programu vyhradená! 
Informácie, rezervácia a predpredaj vstupeniek: 

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

22. 1. 2011 o 19.00 hod., Koncertná sieň reduty v Spišskej Novej Vsi

20. REPREZENTAČNÝ PLES
pod záštitou primátora mesta Spišská Nová Ves PhDr. Jána Volného, PhD.
Organizátor: VITEX Harichovce, COOP JEDNOTA Liptovský Mikuláš, Park hotel Čingov, Mestské kultúrne cen-
trum Spišská Nová Ves

Informácie a predpredaj vstupeniek: MKc - Reduta, 053/446 32 49, 429 92 51, 
Kino Mier - 053/442 87 66, TIc - letná ul. 49, 053/16 186

JanUár 2011

DivADLo KoNTRA 
Kontra je profesionálne divadlo so stálou scénou v Spišskej Novej Vsi, v podzemí Domu Matice slovenskej na 
Zimnej ul. 68. Je jediným divadlom na Spiši, ktoré získalo najprestížnejšie divadelné ocenenie u nás – Dosky 
2007 „Objav sezóny” a prezentovalo sa nielen v Poľsku či Čechách, ale aj vo Veľkej británii (Festival Edinburgh 
Fringe, bristol). Svojím zameraním je na Slovensku ojedinelé, premiéruje diela ešte neuvádzané, tie, ktoré do-
byli svetové divadelné scény a získali mnohé ocenenia po celom svete.

9. a 10. 1. 2011 o 19.00 hod.
Marie Jones: KaMene VO VrecKácH

Preslávená po celom svete, mnohokrát ocenená, zá-
bavná, dojímavá a očarujúca komédia z pera belfastskej 
autorky. Príbeh tichej írskej komunity a jej premeny po 
príchode obrovského hollywoodskeho filmového štábu. 
2 herci - 13 postáv! Cena za najlepšie herecké výkony 
na festivale v Kopřivnici (ČR), apríl 2010.
Vstupné: 5 €

11. a 12. 1. 2011 o 19.00 hod. 
conor McPherson: rUM a VODKa

„Mix, čo aj mŕtveho postaví na nohy.” Už si to skúšal? 
Vyskúšaj ešte raz! Alkoholom prepojený víkend v živote 
mladého človeka, ktorý končí v náručí ženy, o ktorej si 
myslí, že uzdraví jeho život. Jedno z najviac reprízova-
ných predstavení Divadla Kontra. Zábava, akú si dávno 
nezažil. Nepriveď na to svoju mamu! Priveď niekoho, 
kto normálne do divadla nechodí. 
Vstupné: 5 €

15. a 16. 1. 2011 o 19.00 hod.
Samuel beckett: SMiecH V TeMnOTe

Divadelný večer s Beckettom, v ktorom nechýba humor 
ani sarkazmus, ale tiež ani vážne otázky o zmysle exis-
tencie. „To bolo vždy moje nešťastie: nešťastný, ale nie 
dosť nešťastný.” Divadelný fragment I. Po prvýkrát na 
Slovensku! 
Vstupné: 5 €

21. a 22. 1. 2011 o 19.00 hod.
conor McPherson: SV. MiKUláŠ

Rozprávka v Divadle Kontra! Len pre dospelých! Ale 
nielen pre tých, čo neznášajú divadelných kritikov! Ale-
gorický príbeh o tom, čo znamená byť človekom. Prečo 
je lepšie hovoriť vždy pravdu, nezamilovávať sa do here-
čiek a večer čo večer rozsýpať na parapete ryžu. 
Vstupné: 5 €

25. a 26. 1. 2011 o 19.00 hod. 
žena V ČiernOM

Divadelná adaptácia Stephena Mallatratta 
podľa románu Susan Hill

Žena v čiernom „straší” na West Ende v Londýne a na 
celom svete už 21 rokov! Legendárnu adaptáciu romá-
nu Susan Hill videlo viac ako 7 miliónov divákov. Mrazivý 
príbeh mladého londýnskeho advokáta Arthura Kippsa, 
ktorý prichádza do odľahlého domu na úhorných mo-
čariskách, aby usporiadal pozostalosť po nebohej pani 
Drablowej. Krok za krokom sa pred vami odhalia desi-
vé tajomstvá ponurého sídla... Jedna z najstrašnejších 
a najúspešnejších hier všetkých čias!!! Budete sa báť 
vlastnej predstavivosti... Príďte sa báť do Kontry! 
Vstupné: 5 €

Kapacita sedadiel v divadelnej sále 
na jedno predstavenie je 30 miest.

Je lepšie rezervovať si miesto vopred!
Rezervácie - denne: 0907 908 986

Divadelný súbor Hviezdoslav pri MKc Spišská nová Ves
pozýva svojich členov a priaznivcov dňa 7. 1. 2011 (piatok) o 17.00 hod. na

nOVOrOČnÝ PUnČ

Miestny odbor Matice slovenskej 
v Spišskej novej Vsi

pozýva na
2. ročník poetických popoludní

STreTnUTie S POÉziOU 
Jána STacHa

dňa 24. 1. 2011 o 15.30 hod. v Spišskej knižnici
pri príležitosti 75. výročia narodenia 

a 16. výročia úmrtia autora.
Realizované v spolupráci so Spišskou knižnicou 

a Divadelným súborom Hviezdoslav.

Slovenský zväz zdravotne postihnutých 
zO č. 2 a zO č. 3, 

levočská 14, Spišská Nová Ves
vás srdečne pozýva na 

ČaJOVÉ ODPOlUDnia
každú nedeľu o 16.00 hod. v Hoteli Preveza.

Začíname 9. 1. 2011. 
DJ hudba, harmonika, spev.

Vstupné: 2 € - tombola v cene
Prajeme vám všetko najlepšie v novom roku.
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ŠPOrT

MeMOriál laDiSlaVa KraJňáKa: Sú to 
už 3 roky, čo podľahol zákernej chorobe Ing. La-
dislav Krajňák, riaditeľ vtedajšieho SOU staveb-
ného. Na jeho počesť organizuje škola (dnes 
SOŠ) každý rok v úvode decembra turnaj vo fut-
bale, ktorý bol jeho srdcovkou. Turnaja sa tento 
rok zúčastnili aj družstvá z Horného Benešova, 
Gribova, Bardejova, prišli mnohí priatelia a kole-
govia L. Krajňáka. Hráči z Varšavy sa pre nepriaz-
nivé počasie na turnaj nedostavili. Na stupienky 
víťazov sa postavili: 1. Lacoví kamaráti z Bardejo-
va, 2. Lacoví kamaráti zo SNV, 3. SOŠ SNV.
STOlnÝ TeniS: Žiaci 18-tich základných škôl 
v okrese Spišská Nová Ves sa stretli v telocvični 
na Základnej škole na Lipovej ulici. Dôvodom bol 
stolnotenisový turnaj. Víťaz postúpil na Krajské 
kolo do Košíc. Výsledky: 1. ZŠ Mlynky, 2. ZŠ 
Hrabušice, 3. ZŠ Nad Medzou SNV.
FUTbalOVÝ TUrnaJ: Na základe pozvania 
sa SOŠ drevárska SNV zúčastnila 1. ročníka tur-
naja futbalových tried o Putovný pohár riaditeľa 
Obchodnej akadémie v Lipt. Mikuláši. Na turnaji 
súťažila s družstvami SOŠ polytechnickej Ru-
žomberok, Futbalového klubu Poprad a domácej 
OA Lipt. Mikuláš. Turnaj sa konal v Liptov Aréne. 
Študenti SOŠ drevárskej reprezentovali svoju 
školu na veľmi dobrej úrovni, podali zodpovedné 
výkony vo všetkých troch futbalových zápasoch 
- vyhrali nad FK PP 6 : 1, nad SOŠP RK 2 : 1 
a nad OA LM 4 : 1. Najlepším strelcom mužstva 
i turnaja bol Peter Vitovič (4 góly). Spišskonovo-
vešťania zaslúžene získali putovný pohár.
VOleJbal: Ženy VK SNV: EXTRALIGA: 12. ko-
lo (27. 11.) SNV - TJ Spoje Paneurópa Bratislava 
3 : 0, 13. kolo (4. 12.) VK Senica - SNV 3 : 1, 
14. kolo (5. 12.) UKF Nitra - SNV 3 : 2, 15. kolo 
(11. 12.) ŠK ŽU Žilina - SNV 3 : 1. Umiestnenie 
v tabuľke po 15. kole: 4. miesto.
baSKeTbal: Muži BK 04 AC LB SNV: EX-
TRALIGA: 17. kolo (24. 11.) BC Prievidza - SNV 
78 : 79, 18. kolo (27. 11.) SNV - AB Cosmetics 
Pezinok 97 : 79, 19. kolo (1. 12.) voľno, 20. kolo 
(4. 12.) SNV - BK Iskra Svit 92 : 60, 21. kolo 
(8. 12.) BK SPU Nitra - SNV zápas odložený,  
22. kolo (11. 12.) SNV - AŠK Inter Bratislava zá-
pas sa nekonal.
KOlKy: Muži Tatran SNV: EXTRALIGA: 10. kolo 
(20. 11.) ŽP Šport Podbrezová „A“ - SNV 7 : 1, 
11. kolo (28. 11.) SNV - TJ Slavoj Veľký Šariš 
6 : 2, 12. kolo (4. 12.) SNV - Inter Bratislava „A“ 
4 : 4. Po 12. kole sa naši kolkári v tabuľke extra-
ligy nachádzajú na 7. mieste (z 12).
KOlKy  -  nereGiSTrOVanÍ  HráČi: Ko-
nečné poradie  MLN  2010: 1. MIDAPA, 2. NDH 
ATYP, 3. MV NÁBYTOK, 4. CHELSEA, 5. SRT  
KEGLERE, 6. OELTO STARS, 7. DRÁČIK,  
8. STEZ, 9. SLZA, 10. PARMAS
HOKeJ: Po 30. kole je HK SNV v tabuľke I. ligy 
na 3. mieste.
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Už tradičné podujatie, ktoré štartovalo v Spišskej No-
vej Vsi, sa vrátilo na zimný štadión po ôsmich rokoch. 
Predstavilo sa na ňom 12 tímov, ktoré odohrali počas 
troch dní 23 zápasov. Niekoľkomesačné snaženie, 
tréningy a príprava v podaní Hc Stars Spišská Nová 
Ves priniesli vytúžený úspech. Domáci veteráni v sil-
nej konkurencii bez jedinej prehry dominovali a stali 
sa majstrami Slovenska, rovnako ako na 1. ročníku 
turnaja v roku 2002.
Na spišskonovoveskom ľade sa predstavili veľké ho-
kejové mená a hoci im roky pridali na váhe a ubrali 
na rýchlosti, stále vedeli ukázať svoje veľké hokejové 
umenie a myslenie. Sledovať vo finále, ale aj počas 
celého turnaja košických útočníkov Liba - Ihnačák - 
Vodila bola hokejová lahôdka.
„výborná organizácia, výborná partia, výborná at-
mosféra a pre nás výborný výsledok,“ takto výstižne 
zhrnul celý turnaj kapitán Spišiakov ladislav Kraj-
ňák. 
„úžasný štadión, fantastická atmosféra a výborný 
hokej. takýto štadión po košiciach nemá nikto 
krajší v celej republike. na spiš chodím vždy veľmi 
rád. Domáci hokejisti zaslúžene vyhrali. organi-

zátori si zaslúžia veľké uznanie. Bolo to výborné 
hokejové podujatie,“ nešetrila superlatívmi po sláv-
nostnom vyhodnotení slovenská hokejová legenda 
Jozef Golonka.
Konečné poradie: 
1. HC Stars Spišská Nová Ves, 2. HC Cassovia Ko-
šice, 3. Partneri a legendy, 4. HK Poprad, 5. HC 
Topoľčany, 6. HC 05 Banská Bystrica, 7. Eagles Bra-
tislava, 8. MKV Žilina.
Zloženie víťazného tímu Hc Stars Spišská Nová 
Ves: BRANKÁRI: Martin Richtarčík, Stanislav Salat, 
ÚTOK: Ján Bednár, Miroslav Dugas, Miroslav Far-
kašovský, Marián Grendel, Miroslav Hrubý, Milan 
Hyben, Miroslav Ihnačák, Bohuš Karabin, Slavomír 
Kottner, Ladislav Krajňák, Peter Krajňák, Marián Li-
soň, Rastislav Ludányi, Peter Petrovič, Martin Radva-
nec, Rastislav Sopkovič, Igor Tarkovacz, Ján Vodila, 
Klaudius Zekucia, OBRANA: Ján Fric, Tomáš Hošík, 
Ladislav Karafa, Ján Macejko, Peter Mertinko, Ľubo-
mír Mogrovič, Ľudomil Ondov, Štefan Pjontek, Valer 
Repko, Marek Topoli.
bližšie info: www.hokejmsav.sk

mape / l. k., foto: mape

MASTERS cUP 2010 
VíťAZSTVO OSTAlO DOMA
V dňoch 9. - 11. 12. 2010 Spišská Nová Ves hostila na zimnom štadióne 9. ročník Majstrovstiev 
Slovenska amatérov a veteránov v hokeji.

Na 12-hodinovom turnaji štartovali mužstvá Tre-
bišov, Rožňava, Svidník, Stará Ľubovňa, Spišská 
Nová Ves, Prešov, Bardejov, Vranov nad Topľou, 
Košice mesto, Košice okolie, Poprad, Michalovce 
a Humenné. 
Rozhodcovia z oblastných futbalových zväzov vý-

chodoslovenského regiónu potvrdili schopnosť fut-
bal nielen rozhodovať, ale i hrať. Len raz do roka 
majú možnosť takto sa stretnúť bez píšťaliek a zahrať 
si futbal. Prvoradá je pri tom najmä výmena poznat-
kov a skúseností. Tohtoročný turnaj vyhralo druž-
stvo OFZ Poprad. V. ivančík

ROZHODcOVIA V ÚlOHE HRÁČOV
Spišský oblastný futbalový zväz bol v nedeľu 12. decembra organizátorom XVII. ročníka Halo-
vého futbalového turnaja rozhodcov a delegátov Východoslovenského futbalového zväzu.

naši veteráni - majstri slovenska.

Potápačský klub ManTa SnV a Potápačské centrum zPS ing. Olivera Krajňáka 
v Spišskej novej Vsi v spolupráci so STez Spišská nová Ves

pozývajú širokú verejnosť na 

Deň OTVOrenÝcH DVerÍ 
- MOžnOSť SPOznať SVeT TicHa 

POD VODnOU HlaDinOU,
ktorý sa uskutoční 

9. 1. 2011 (nedeľa) od 9.00 do 13.00 hod. v Krytej plavárni v Spišskej novej Vsi.
Záujemcovia si môžu bezplatne vyskúšať prístrojové potápanie v bazéne pod vedením skúsených  

inštruktorov a asistentov cMAS a zistiť, ako chutí svet ticha pod hladinou.
Nenechajte si ujsť nezabudnuteľný zážitok.

Cykloklub Spišská Nová Ves
pozýva 

záujemcov o cyklistiku na

TRÉNINGY
v telocvični ZŠ Komenského

vo štvrtok o 17.00 hod.
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www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. nová VesSTez

VereJnÉ KOrČUĽOVanie - HlaVná PlOcHa
 1. 1. sobota 18.00 - 19.30
 2. 1. nedeľa 18.00 - 19.30
 9. 1. nedeľa 18.00 - 19.30
16. 1. nedeľa 18.00 - 19.30
23. 1. nedeľa 18.00 - 19.30

VereJnÉ KOrČUĽOVanie - Malá PlOcHa 
 3. 1. pondelok 17.00 - 19.00
 4. 1. utorok 10.00 - 12.00
 5. 1. streda 17.00 - 19.00
 6. 1. štvrtok 10.00 - 12.00
12. 1. streda 17.00 - 18.30
14. 1. piatok 17.00 - 18.30
19. 1. streda 17.00 - 18.30
26. 1. streda 17.00 - 18.30
28. 1. piatok 17.00 - 18.30

ziMnÝ ŠTaDiÓn T.: 053/446 10 86 
keďže v decembrovom čísle ička zaúradoval „škriatok“, priaznivcom hokeja sa týmto 
redakcia ospravedlňuje za chybné uverejnenie hokejových zápasov.

 7. 1. piatok 17.00 snV - senicA, 1. liga
15. 1. sobota 14.00 snV - sloVAn bratislava, dorast
16. 1. nedeľa 10.30 snV - niTRA, dorast
18. 1. utorok 17.00 snV - PReŠoV, 1. liga
21. 1. piatok 17.00 snV - deTVA, 1. liga
25. 1. utorok 17.00 snV - PieŠŤAny, 1. liga
29. 1. sobota 17.00 PlAy oFF 1. liga
30. 1. nedeľa 17.00 PlAy oFF 1. liga

KOlKáreň T.: 053/446 33 65 
16. 1. nedeľa 10.00 TATRAn - PodbReZoVá, dorastenecká liga východ
22. 1. sobota 10.00 sViT - suČAny „b“, 1. liga muži východ
29. 1. sobota 14.00 TATRAn - TRenČÍn, extraliga muži

Ďakujeme všetkým návštevníkom 
športových zariadení STEZ za prejavenú 
dôveru a v novom roku 2011 želáme veľa  

zdravia, šťastia, osobných 
a pracovných úspechov.

ŠPOrTOVá Hala T.: 053/416 63 35, 053/416 63 38
 5. 1. streda 18.00 lb - komáRno, basketbal extraliga
 8. 1. sobota 18.00 Vk - cooP niTRA, volejbal extraliga
12. 1. streda 18.00 lb - PRieVidZA, basketbal extraliga
13. 1. štvrtok  9.15 - 14.00 Futbalový turnaj
16. 1. nedeľa Vk - l. hRádok, volejbal juniorky
22. 1. sobota lb - kAc koŠice, basketbal smŽ
22. 1. sobota 18.00 Vk - ukF niTRA, volejbal extraliga
23. 1. nedeľa Vk - ŽiAR nAd hRonom, volejbal juniorky
26. 1. streda 18.00 lb - niTRA, basketbal extraliga
27. 1. štvrtok  7.00 - 17.00 Futbalový turnaj - memoriál Andreja Franka
28. 1. piatok  7.00 - 15.00 Futbalový turnaj - memoriál Andreja Franka
29. 1. sobota lb „b“ - lb „A“, basketbal juniori
30. 1. nedeľa lb „A“ - lb „b“, basketbal juniori

KryTá PlaVáreň T.: 053/416 63 53
Otvorenie krytej plavárne počas prázdnin

1. 1. sobota 13.00 - 20.30
2. 1. nedeľa  9.00 - 20.30
3. 1. pondelok 13.00 - 20.30

4. 1. - 9. 1. utorok - nedeľa  9.00 - 20.30
Počas zimných prázdnin do 9. 1. 2011 nebude ranné plávanie.
9. 1. 2011 (nedeľa) od 9.00 do 13.00 hod. potápačský kluB manta a steZ pozý-
vajú na deŇ oTVoRených dVeRÍ - moŽnosŤ sPoZnAŤ sVeT TichA Pod Vod-
nou hlAdinou. Bezplatné potápanie sa pod vodnú hladinu.  
účastníci platia len vstupné na krytú plaváreň.

Prevádzková doba krytej plavárne od 10. 1. 2011
ranné plávanie školy Verejnosť

Pondelok 6.30 - 7.45 15.00 - 20.30
utorok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
streda 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
Štvrtok 6.30 - 7.45 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
Piatok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
sobota  9.00 - 20.30
nedeľa  9.00 - 20.30

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.

ceraGeM - masážne stoly - T.: 053/416 63 54
Ceragem v prevádzke počas otvorenia sauny.

Piatok 13.00 - 19.00
sobota  8.00 - 19.00
nedeľa  8.00 - 19.00

Pondelok sanitárny deň
utorok 13.00 - 19.00
streda 13.00 - 19.00
Štvrtok 13.00 - 19.00

SaUna T.: 053/416 63 54
Otvorenie sauny počas prázdnin

 1. 1. sobota 14.00 - 19.00
 2. 1. nedeľa  7.30 - 19.00

Otvorenie sauny od 3. 1. 2011
Sauna 1 Sauna 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
13.00 - 19.00

muŽi
Ženy

7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

Ženy
muŽi

nedeľa  7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

muŽi
Ženy

7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

Ženy
muŽi

Parná SaUna
Otvorená počas prevádzky krytej plavárne

Pondelok 15.00 - 20.00
utorok 13.30 - 20.00
streda 13.30 - 20.00
Štvrtok 13.30 - 20.00
Piatok 13.30 - 20.00
sobota  9.00 - 12.00 13.30 - 20.00
nedeľa  9.00 - 12.00 13.30 - 20.00

Cenník krytej plavárne 
platný od 1. 1. 2011

celodenný 
vstup 

1 hod. pred ukončením 
prevádzky

dospelí 2,30 € 1,90 €
deti od 3 do 15 rokov, 
dospelí nad 62 rokov, ZŤP a ZŤP-s 1,60 € 1,40 €

Zľavnené vstupné 10 vstupov 20,70 €
Zľavnené vstupné 20 vstupov 41,30 €
Zľavnené vstupné 30 vstupov 62,00 €

15. 1. sobota 16.30 hRAbuŠice - keŽmARok
16. 1. nedeľa 15.00 PoPRAd VeĽká - sÚPeR neZnámy
16. 1. nedeľa 17.00 VeĽká lomnicA - sÚPeR neZnámy
22. 1. sobota 10.30 snV „sd" - PoPRAd „sd"
22. 1. sobota 12.30 snV „md" - PoPRAd „md"
22. 1. sobota 16.30 hRAbuŠice - sViT
23. 1. nedeľa 15.00 PoPRAd VeĽká - sÚPeR neZnámy
23. 1. nedeľa 17.00 VeĽká lomnicA - sÚPeR neZnámy
25. 1. utorok 17.30 PoPRAd - hRAbuŠice
28. 1. piatok 16.00 snV „sd" - liPAny „sd"
29. 1. sobota 10.30 snV - moldAVA
29. 1. sobota 12.30 snV „sd" - hRAbuŠice
29. 1. sobota 14.30 snV „md" - leVoČA
29. 1. sobota 18.30 sP. belá - sÚPeR neZnámy
30. 1. nedeľa 15.00 PoPRAd VeĽká - sÚPeR neZnámy
30. 1. nedeľa 17.00 VeĽká lomnicA - sÚPeR neZnámy

FUTbalOVÝ ŠTaDiÓn T.: 053/416 63 35
umelá TRáVA iii. GeneRácie/cenník prenájmu:
hracia plocha 2 hod./1 zápas  .............................................................. 135 €
hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas  .................................... 170 €
hracia plocha k tréningovej jednotke  ..................................................  70 €
hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením  ........................  85 €
1/2 hracej plochy k tréningovej jednotke  ...........................................  35 €
Podrobnejšie informácie u vedúceho futbalového štadióna.
kontakt: Patrik brezovaj - 0903 405 466 
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PrOGrAm mATErSKéHO CENTrA dIETKA - člen únie materských centier 
„láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“
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STrETNUTIE POdPOrNEJ 
SKUPINy dOJČIACICH  
mATIEK A TEHULIEK
Pondelok 10. 1. o 9.30 hod.
pozývam všetky nové mamičky 
a dlhodobo dojčiace mamky na 
stretnutie. príďte sa podeliť o skúsenosti 
a získať tak cenné informácie o podpore 
počas obdobia dojčenia. stretnutie bude 
venované len vašim otázkam a voľnej 
diskusii. Vašu účasť nahláste sms-kou 
do 8. 1. 2011 na t. č. 0903 740 739. 
laktačná poradkyňa Hanka o.
príďte včas, s kočiarom pomôžeme.
pre každú účastníčku máme pripravený 
darček - kufrík prenatal Box.
kde: Herňa mC Dietka
Poplatok: 2 €

TVOrIVÁ dIELŇA  
- SPOmÍNAmE NA VIANOCE
sobota 15. 1. o 13.30 hod.
Chcete sa naučiť niečo nové, 
pripraviť darček či prekvapenie pre 
svojich blízkych? materské centrum 
Dietka pre vás pripravilo tvorivé 
sobotňajšie popoludnie. Účasť 
hláste u p. Tomaščíkovej na t. č. 

0948 003 880.
pozývame všetky tvorivé duše.
Téma: Zdobenie perníkov
kde: Dom matice slovenskej, 
Zimná 68, snv
Poplatok: 7 €/účastník

STrETNUTIE PrÍPrAVy 
TEHULIEK NA dOJČENIE
Pondelok 24. 1. o 9.30 hod.
pozývam všetky tehulky pripravujúce sa 
na dojčenie. stretnutie bude venované 
len vašim otázkam a voľnej diskusii. 
Vašu účasť nahláste sms-kou 
do 21. 1. 2011 na t. č. 0903 740 739. 
laktačná poradkyňa Hanka o.
kde: Herňa mC Dietka

TVOrIVÁ dIELŇA  
- SPOmÍNAmE NA VIANOCE
sobota 29. 1. o 10.00 hod.
Chcete sa naučiť niečo nové, 
pripraviť darček či prekvapenie pre 
svojich blízkych? materské centrum 
Dietka pre vás pripravilo tvorivé 
sobotňajšie popoludnie. Účasť 
hláste u p. Tomaščíkovej na t. č. 
0948 003 880.
pozývame všetky tvorivé duše.

Téma: servítková technika na fľašu 
a paličky
kde: Dom matice slovenskej, 
Zimná 68, snv
Poplatok: 7 €/účastník

STÁLA PrOGrAmOVÁ 
PONUKA
HErŇA mC dIETKA
Prázdniny: 1. 1. - 10. 1. 2011

TVOrIVÁ dIELŇA
25. - 27. 1. 2011
Téma: príprava na Fašiangy 
- fašiangové masky
Zdravotné stredisko sídlisko mier, 
šafárikovo nám. 3
utorok, streda, štvrtok: 
popoludní 16.00 - 18.30 hod.
Poplatok za jednorazový vstup: 
1 €/rodina
Členské na šk. r. 2010/2011: 
10 €/rodina
návštevníkov prosíme, aby si so sebou 
doniesli prezuvky!

ANGLICKý KLUb bATOLIAT
pre deti od 2 rokov
Prvá hodina: 22. 1. 2011

kedy: každá 
sobota o 9.00 
a o 10.00 hod. 
(2 skupiny)
kde: Herňa mC Dietka
lektorka: mária klimová
výučba prebieha hravou formou. 
informácie: 0904 887 239

PONUKA  
SLUŽIEb
OrGANIZOVANIE 
NArOdENINOVýCH  
OSLÁV - SObOTA, NEdEľA
Za dohodnutý poplatok zabezpečíme: 
priestor + výzdobu, tortu, občerstvenie, 
animátorské aktivity (maľovanie na tvár, 
tvorivé dielničky pre deti).
bonus: darček pre oslávenca 
od mC Dietka 
informácie: 0905 938 774

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

Ako by ste v krátkosti zhodno-
tili jesennú časť?
„keďže zimujeme po jeseni 
na 1. mieste, môžeme byť 
s účinkovaním nášho mužstva 
dospelých v jesennej časti roč-
níka 2010/2011 spokojní. sa-
mozrejme, mrzia nás najmä 
domáce straty, hlavne v posled-

nom domácom vystúpení s popradom (0 : 0), veď náš 
náskok na čele pred náročnou jarnou odvetou mohol byť 
ešte väčší. umiestnenie po jeseni nás zaväzuje zabojo-
vať na jar o postup do i. futbalovej ligy, čo je dlhodobým 
snom náročného novoveského fanúšika. Celkovo mu-
sím povedať, že s rokom 2010 musíme byť v klube, či už 
aj z pohľadu postupu našich dorastencov do najvyššej 
dorasteneckej ligy po 37-mich rokoch alebo aj posta-
venia a výkonov nášho mužstva dospelých v jesennej 
časti, spokojní. Dlho budeme spomínať aj na pohárové 
víťazstvo nad corgoňligistom mFk košice 3 : 0 v sloven-
skom pohári, či na ďalší domáci pohárový zápas proti 
spartaku trnava pred skvelou diváckou kulisou. netreba 
zabúdať, že na jar tohto roku nám radosť svojím prestu-

pom do talianskeho veľkoklubu inter miláno urobil aj náš 
bývalý odchovanec Jakub vojtuš. všetkým, ktorí vytvá-
rajú podmienky na úspešné fungovanie nášho klubu, 
ale aj všetkým našim priaznivcom, by som sa chcel na 
tomto mieste poďakovať za ich podporu.“
Odchody a príchody hráčov pre jarnú časť - črtá sa 
niečo?
„momentálne je ešte priskoro hovoriť o prípadnom po-
silnení kádra alebo odchodoch hráčov. všetko, samo-
zrejme, závisí najmä na ekonomických možnostiach. 
vieme, na ktorých postoch sme mali najviac problémov 
a budeme pracovať na ich posilnení. nemali sme v muž-
stve vyslovene ľavonohého futbalistu a taktiež by sa do 
neľahkých jarných bojov zišiel typ hráča, ktorý by muž-
stvo vedel v kritických situáciách vyburcovať a usmer-
niť. prioritou však bude udržať pokope osvedčený káder 
z jesene.“
Kedy začína zimná príprava, ako bude vyzerať?
„Zimná príprava odštartuje v piatok 7. januára a bude 
prebiehať väčšinou v kvalitných domácich pod-
mienkach. prvým prípravným stretnutím bude zápas 
v Banskej Bystrici proti „a“ mužstvu tamojšej Dukly  
15. januára. okrem toho sa v nej stretneme s corgoňli-

gistami z prešova, košíc a ružomberka. Generálkou na 
začiatok jarnej odvetnej časti bude stretnutie v poprade 
5. marca a ak počasie dovolí, tak sa jarná časť začne 
už o ďalší týždeň neskôr. Do tej doby budeme musieť 
všetci v klube tvrdo pracovať, aby sme naše plány do 
odvetnej časti mohli úspešne uskutočniť. už samotný 
začiatok jari môže veľa napovedať v súvislosti s našimi 
postupovými plánmi.“
Vaše prianie do nového roka:
„aj keď z pohľadu nášho klubu bude veľmi náročné 
nadviazať na úspechy z roku 2010, verím, že ani v roku 
2011 na nás naši fanúšikovia nezanevrú a budú náš šta-
dión navštevovať v hojnom počte. Je to cieľom správnej 
rady, trénerov, hráčov, ale aj mojím osobným. verím, že 
ich nesklameme, ale stále treba myslieť na to, že ide 
len o šport. nebudem asi veľmi originálny, ale do roku 
2011 prajem všetkým priaznivcom a podporovateľom 
novoveského športu, všetkým trénerom, funkcionárom 
a športovcom nielen z nášho futbalového klubu hlavne 
pevné zdravie. s ním sa už potom všetky životné a aj 
športové prekážky dajú prekonávať omnoho ľahšie.“

Za rozhovor ďakuje V. ivančík
foto: www.fksnv.sk

ZHODNOTENIE FUTbAlOVEJ JESENE
O účinkovaní „A“ mužstva Futbalového klubu Spišská Nová Ves v jesennej časti ročníka 2010/2011 sme sa zhovárali s manažérom klubu 
Patrikom brezovajom.

naFUKOVacia TeniSOVá Hala 
3 ANTUKOVé DVORcE V PREVÁDZKE!
Tenisový klub, Jánskeho 1, Sp. Nová Ves
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.

Objednávky: Peter Vlk 0917 869 619

Páči sa Ti STOLNÝ TENIS?
Máš chuť pravidelne trénovať, zdokonaľovať sa  
a hrať súťaž v stolnom tenise?
Stolnotenisový oddiel STO BBF Sp. Nová Ves pozýva chlapcov  
a dievčatá vo veku od 9 do 13 rokov, ktorí majú vážny záujem  
o stolný tenis, na tréning spojený s výberom do stolnotenisového  
oddielu, ktorý sa uskutoční v stredu 13. 1. 2011  
a vo štvrtok 14. 1. 2011 o 17.30 hod. v telocvični Zš na lipovej ul.  
(vchod do telocvične zboku cez ihrisko).
Na tréning je potrebné priniesť si so sebou športovú obuv  
a vlastnú stolnotenisovú raketu. Informácie na t. č. 0910 488 878.
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SPOlOČenSKá KrOniKa

Život je občas krutý, nevráti, čo nám vzal, zostanú 
iba spomienky a v srdci veľký žiaľ.
S hlbokou bolesťou v srdci vyjadrujeme vrúcne poďa-
kovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým 
príbuzným, známym, bývalým kolegom a susedom, 
ktorí sa 2. 10. 2010 prišli rozlúčiť s naším drahým 
otcom, dedkom a ujom Emilom  NAVRÁTIlOM  
a 22. 10. 2010 s našou milovanou mamkou, babičkou, 

sestrou a tetou Martou ČARNIcKOU, ktorí nás opustili vo veku 82 rokov.
Za starostlivosť ďakujeme gynekologicko-pôrodníckemu oddeleniu 
a ODCH NsP v SNV. Poďakovanie patrí aj Pohrebnej službe R. Findura, 
ZPOZ pri MsÚ a Rím.-kat. farskému úradu v SNV.
S láskou a úctou dcéry Jana, Anka, Eva a synovia Milan a Ivan s rodi-
nami.

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary 
všetkým príbuzným, priateľom, kolegom zo Sociálnej poisťovne a známym, 
ktorí sa prišli 14. 11. 2010 rozlúčiť s naším drahým zosnulým JUDr. Jozefom 
KARcHŇÁKOM, ktorý nás náhle opustil vo veku nedožitých 54 rokov. 
S láskou a úctou dcéra Zuzana, syn Tomáš, mama a Marta.
Navždy ostaneš v našich srdciach.

Zavrel si oči, chcelo sa ti spať, nestihol si nám ani zbohom dať. odišiel 
si rýchlo, nečakane, ako vietor v búrke, keď stromy láme. Bolestivý je 
pre nás tvoj odchod náhly, v našich srdciach však ostaneš navždy.
S úprimnou vďakou a bolesťou v srdci ďakujeme za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary všetkým príbuzným, priateľom, známym, susedom a bývalým 
kolegom, ktorí sa prišli 18. 11. 2010 rozlúčiť s mojím manželom, naším 
ockom a dedkom Slavomírom SIANTOM.
Ďakujeme aj ZPOZ pri MsÚ v SNV a Pohrebnej službe S. Badzíková za 
dôstojnú rozlúčku.
manželka Marika, syn Slavo, dcéry Ingrid a Andrea s rodinami

miloval rodinu, miloval svet. nezodpovednou rukou odišiel si a niet Ťa 
medzi nami, ale v našich srdciach budeš stále s nami.
1. 11. 2010 sme si pripomenuli nedožité 54. narodeniny Juraja  
TAUbERA.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
Večné odpočinutie vyprosuje mama a súrodenci s rodinami.

všetko stíchlo, srdce tíško žiali, všetci sme pevne dúfali a zdravie ti 
priali. už si nám odišiel, no zostávaš v spomienkach, že navždy Ťa ľú-
bime, je vryté v našich srdciach.
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy útechy a sú-
strasti všetkým príbuzným, priateľom, spolupracovníkom a známym, ktorí sa  
8. 12. 2010 prišli rozlúčiť s mojím milovaným manželom, otcom, bratom  
Eduardom šMElKOM, ktorý nás navždy opustil vo veku nedožitých 56 ro-
kov. Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
manželka Viera, dcéra Ivanka, synovia Eduard a Martin a ostatná smú-
tiaca rodina

odišli, nevrátia sa viac a rodina na nich mysliac spo-
mína na dvoch skromných a spokojných ľudí, ktorí 
mali v sebe lásku, pokoru a veľkú chuť žiť.
12. 11. 2010 uplynul 1 rok, čo nás navždy opustila 
Margita FEDORČÁKOVÁ a 21. 11. 2010 zomrel aj 
jej manžel Karol FEDORČÁK.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
smútiaca rodina

 
odišla tíško, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spomienkami. 
už len kytičku kvetov ti môžeme na hrob dať a pri plamienku sviečky 
s úctou spomínať.
11. 12. 2010 sme si pripomenuli 1. výročie, čo nás navždy opustila naša 
milovaná manželka, mamka, babka Anna DUĽOVÁ, rod. Kurucová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku. 
smútiaca rodina

Život je občas krutý, nevráti, čo nám vzal, zostanú iba spomienky 
a v srdci žiaľ. rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. aj keď nie si 
medzi nami, v našich srdciach žiješ s nami.
9. 12. 2010 uplynulo 5 rokov, odkedy nás navždy opustil manžel, otec 
Dušan SIVAČKO.
S úctou a láskou spomínajú manželka Mária a dcéry Katka a Lucka.

takmer 26 rokov po otcovej smrti si statočne bojovala so životom a sta-
rala sa o nás štyroch. Život je občas krutý, nevráti, čo nám vzal, ostanú 
spomienky a veľký žiaľ.
20. 12. 2010 uplynul 1 rok od úmrtia našej drahej, obetavej mamy Anny 
šIARNEJ, ktorá nás opustila vo veku 70 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.
S vďakou, úctou a láskou deti Jana, Jozef, Pavol a Peter.

SPOMIENKy A POĎAKOVANIA

karol Fedorčák 1919
vladimír Dvořák 1919
anna Juríková 1921
anna lučivjanská 1922
mária toporcerová 1922
margita Brtaňová 1922
Helena Bakošová 1926

mária vavreková 1926
anna proksová 1926
ing. miloš Fronko 1927
mária straková 1935
eleonóra pirníková 1936
František ištoňa 1938
ladislav nováček 1939

alexander klučka 1940
slavomír sianta 1945
viktor Fajth 1948
Jozef štrauch 1949
Dušan výlupok 1950
pavol eliaš 1950
Zdeněk Hurajt 1951

Dušan kollár 1954
Ján letanovský 1955
JuDr. Jozef karchňák  1956
Ján Havran 1958
tomáš skoták 1992

V NOVEMbRI NÁS NAVžDy OPUSTIlI

VITAJTE MEDZI NAMI VýZNAMNé žIVOTNé JUbIlEÁ V NOVEMbRI OSlÁVIlI
102 rokov
anna vantušková

85 rokov
Ján rusnačko

katarína kyseľová

katarína sedlačková

80 rokov
michal tkáč

štefan Hovanec

lýdia Gallovičová

alžbeta Harenčárová

František proks

Ján tomajko

Jozef Želinský

mgr. Juraj nalevanko

anna toporcerová

anna koťuhová

anna Flussová

klára vlasatá

75 rokov
Jozef németh

magdaléna tancárová

phDr. vladimír Húska

ing. štefan štelbacký

pavol soóš

regina rusnáková

michal Gulovič

štefan Bartko

Ján kaľavský

šára rišová

Justína Holečková

70 rokov
eva Botková

muDr. eva karnišová

edita Bellušová

martin kubus

Cyril Greš

mária Gondová

agnesa Jánošíková

JuDr. alexander roman

Jozef antony

pavol sedlický

elena kováčová

eva muchová

katarína Hamráčková

adela schusterová

ladislav pacanovský

František kufčák

anna skalková

anna korfantová

Zoltán kottner

Ján skalický

aleš Horváth
aneta Bobríková
michaela sedláková
michaela šargová
sára kotlárová
sára angelika šargová
sofia uhričíková
elisa vacová
kristián krotký
Zara Žildová
Jakub Bobko
Zuzana Gabčová
Dávid malejčík
patrík Horváth
nela krišpinská
richard Fedor
róbert kráľ

tomáš Filip
radoslav Bigoš
michal Baniak
teo Bukovinský
matúš vaško
Bruno Babej
nina severínová
sofia Duvačová
rastislav sopkovič
tobias tomáš Bányai
adam kmec
Dominika Jančiarová
Henrieta revajová
Dominik rimský
liliana pavlíková
samuel kacvinský
simona Žemlová
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skromný vo svojom živote a dobrote. ten, kto Ťa poznal, si spomenie, 
kto Ťa mal rád, nezabudne.
14. 12. 2010 sme si pripomenuli 12. výročie úmrtia manžela a dedka 
Juraja bINDERA.
S láskou spomínajú manželka, dcéry Helenka s rodinou, Beátka, syn 
Juraj s rodinou. 

Bolesťou unavený, tíško si zaspal, zanechávajúc všetkých, čo si mal 
rád. Za všetky tvoje trápenia a bolesti, nech ti dá pán Boh večnej 
milosti.
28. 12. 2010 uplynulo 5 rokov, čo nás navždy opustil môj milovaný 
otecko, svokor leopold JERE. 
S úctou a vďakou spomína a večné odpočinutie v nebi mu vyprosuje syn 
Jozef s manželkou.

Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým, nič nebude také, aké 
bolo predtým.
29. 12. 2010 uplynul rok, čo nás navždy opustil môj manžel, náš otec, 
brat, švagor a priateľ Ernest GVUšČ.
S láskou spomínajú manželka Janka, syn Martin, dcéra Jana a ostatná 
rodina.

30. 12. 2010 uplynulo 5 rokov, odkedy nás navždy opustila naša 
mama, stará mama, sestra a príbuzná Valéria PRAMUKOVÁ. Aj keď nie 
si medzi nami, v našich srdciach a spomienkach si stále živá. 
Ďakujeme tým, ktorí s nami na ňu ticho spomínajú.
smútiaca rodina

čas plynie, ale bolesť v našich srdciach zostáva.
7. 1. 2011 si pripomenieme 3. výročie, čo nás navždy opustil syn, brat, 
krstný otec, švagor Marek KOVÁČ.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku. Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, neza-
budne.
rodičia, brat s rodinou

keď ráno slnko vyjsť malo, tvoje srdce sa náhle zastavilo. Dotĺklo 
srdce, stíchol hlas, mal si rád život a všetkých nás. Zavreli sa ti oči, 
srdce prestalo biť, ako veľmi si chcel s nami žiť.
7. 1. 2011 si pripomenieme 5. výročie, kedy nás navždy opustil môj man-
žel, otec a starý otec Július FRIšlOVIČ.
S úctou, láskou a vďakou spomínajú manželka, dcéra, synovia s rodi-
nami, vnúčatá, pravnučka a ostatná rodinka.

odišiel tíško, už nie je medzi nami. ten, kto Ťa poznal, si spomenie, 
kto Ťa mal rád, nezabudne.
7. 1. 2011 uplynie 5 rokov, čo nás opustil František VIlČEK.
S láskou spomína manželka Mária, dcéry Inga, Silvia a vnuk Norbert.

nezabudli sme. len sme sa naučili žiť s tým, že už nie si medzi 
nami.
8. 1. 2011 uplynie 20 rokov od chvíle, čo nás opustila naša mamka Elena 
JERGOVÁ vo veku 38 rokov. 
S úctou a láskou na Teba spomínajú synovia Ľubomír a Peter s rodinami 
a ostatní príbuzní.

11. 1. 2011 uplynie 10 rokov od smrti mojej tety sr.  Márie  
Humilitas TIMKOVEJ.
Tých, ktorí ste ju poznali, prosím o tichú spomienku v modlitbách.
neter Melanka s rodinou

odišiel ticho, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spomien-
kami. už len kytičku kvetov ti môžeme dať a pri plamienku sviečky 
s úctou spomínať.
13. 1. 2011 si pripomíname 1. výročie, čo nás navždy opustil náš syn 
Rudolf KARDOš.
S láskou spomínajú rodičia, bratia Ivan a Jozef a sestra Vierka s rodi-
nou.

čas plynie, spomienky v našich srdciach zostávajú.
Dňa 14. 1. 2011 uplynie 1 rok od smrti nášho manžela, otca, dedka 
Miloslava HRIVŇÁKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosíme, spolu s nami tichú spo-
mienku. Ďakujeme. 
manželka a deti s rodinami

sú dni, na ktoré sa nezabúda!
14. 1. 2011 uplynie 10 rokov, kedy si so smútkom pripomíname náhlu 
smrť Albína KOVÁČA, láskavého manžela, otca a deduška.
Spomienky na neho smrťou nekončia.
Milí priatelia a známi, spomínajte s nami.
manželka, dcéra a syn s rodinami

čo nám bolo drahé, osud nám vzal, ostali len spomienky a v srdci žiaľ. 
ten, kto Ťa poznal, si spomenie. ten, kto Ťa mal rád, nezabudne. ani 
čas, ktorý uplynul, nezahojí ranu v našich srdciach.
19. 1. 2011 uplynie 5 rokov, kedy nás navždy opustil pri tragickej leteckej 
havárii náš milovaný syn, manžel, otec, brat kpt. Ing. Marián FÁbRy. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú rodičia, bratia, manželka, dcérka, synček 
a ostatná rodina.

čas plynie, ale bolesť v našich srdciach ostáva. Hviezdy ti už prestali 
svietiť, slnečné lúče prestali Ťa hriať, ale tí, ktorí Ťa mali radi, nezabú-
dajú a neprestanú na teba nikdy spomínať.
23. 1. 2011 uplynú 3 roky, ako nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
otec, dedko Viliam SKAlKA.
S láskou a úctou spomínajú manželka Helena, dcéry Viktória, Helena, 
Angela, Mária, Etela, Silvia a ostatná smútiaca rodina.

prestalo tĺcť srdce tvoje, bolesťou unavené prestalo biť, onemeli pery, 
zostal žiaľ.
23. 1. 2011 uplynie rok od smrti nášho milovaného manžela, otca 
a dedka Rudolfa KORDOVÁNIKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéry s rodinami.

25. 1. 2011 si pripomenieme 30. výročie úmrtia nášho milovaného otca 
a dedka Jána JURČíKA. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéry, vnúčatá a ostatná rodina.

Zavrela si oči, utíchol tvoj láskavý hlas, mala si rada život a všetkých 
nás. odišla si navždy, hoc túžila si žiť, nebolo dopriate, aby si ďalej 
mohla s nami byť. tam, v nebeskom raji, večný pokoj máš, si naším 
anjelom, na Zemi strážiš nás.
25. 1. 2011 uplynie smutných 5 rokov, odkedy nás vo veku 54 rokov 
navždy opustila naša milovaná mamka, babka, svokra, sestra božena 
KRAVEcOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú syn Ján a dcéry Mária, Lenka, Katka a Eva 
s rodinami.

odišiel ticho, niet ho medzi nami, no v našich srdciach žije spomien-
kami. 
25. 1. 2011 uplynie 5 rokov, čo navždy odišiel náš brat Pavol  
PETERlA. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
súrodenci s rodinami

nezabudli sme, len sme sa naučili žiť s tým, že už nie si medzi nami. 
všetko krásne, čo si nám dal, zostáva v našich srdciach.
29. 1. 2011 uplynie 25 rokov, čo nás navždy opustil Ing.  Viktor 
HöNIScH.
Venujte mu spolu s nami tichú spomienku. Ďakujeme.
S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéry Juliana, Eva a Monika s ro-
dinami.

Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho milovali. ten, kto 
Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
30. 1. 2011 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá man-
želka, milovaná mamička, babička, prababička Mária MAcEJKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku.
S láskou spomína manžel, dcéry s rodinami, syn s rodinou.

SPOlOČenSKá KrOniKa
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SPOMIENKy A POĎAKOVANIA
Hoci si odišla a nie si medzi nami, v našich srdciach ostávaš vždy 
s nami. už len kytičku kvetov ti môžeme na hrob dať a pri plamienku 
sviečky s úctou na teba spomínať.
31. 1. 2011 uplynie 1 rok, kedy si nás navždy opustila naša drahá ma-
mička Anna VAVERČÁKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku a modlitbu.
smútiaca rodina

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za účasť, prejavy sústrasti a kvetinové 
dary všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom a známym, 
ktorí sa prišli 21. 10. 2010 rozlúčiť s mojím drahým manželom, otcom, ded-
kom a bratom Ing. Vincentom ĎURANOM, ktorý nás náhle opustil vo veku 
69 rokov.
manželka Elvíra

odišla si navždy. tak veľmi si chcela s nami žiť. no nebolo lieku, aby si 
tu s nami mohla byť. Zanechala si žiaľ a pekné spomienky.
1. 2. 2011 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá dcéra 
Irenka bAKOšOVÁ, rod. Košíková.
S láskou a úctou spomínajú rodičia, sestry Eva a Nasťa s rodinami, brat 
Fero s manželkou Zuzkou.
Tí, čo ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli 6. 12. 2010 rozlúčiť 
s našou drahou Máriou ANTONyOVOU.
smútiaca rodina 

Touto cestou vyjadrujem poďakovanie celému kolektívu chirurgického oddelenia NsP v SNV 
pod vedením primára MUDr. Š. Köteleša za príkladnú starostlivosť počas mojej opakovanej 
hospitalizácie. Anton Kacvinský

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Spišská Nová Ves

6. 1. (štvrtok)
Turistická vychádzka - Vysoké Tatry - rainerova chata 

(betlehem zo snehu)
 Odchod rýchlikom o 7.04 hod. Poprad - Starý Smokovec 

18. 1. (utorok)
Prednáška z cyklu „Mám 65 a viac a chcem žiť zdravo“ 

Vplyv ústnej hygieny na zdravie človeka. Prednáša: Mária Vlčáková - Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva. Výhody a možnosti sporenia a poistenia seniorov 

v spoločnosti Wüstenrot. Prednáša: Ing. Andrea Mišendová 
Prednášky sa uskutočnia v spoločenskej miestnosti Centra voľného času, 

Levočská ul. (oproti býv. Kinu Tatry) o 9.30 hod. 

26. 1. (streda)
Turistická vychádzka - Matejovce n/H. - Šikľavá skala

Odchod vlakom o 7.34 hod.

KlUb DôcHODcOV KOMenSKÝ
pozýva všetkých pedagogických pracovníkov, 
dôchodcov na stretnutie, ktoré sa uskutoční 
10. 1. 2011 (pondelok) 
o 10.00 hod. v Klube dôchodcov 
na Levočskej ul. 
Príďte si vyrovnať členské na r. 2011. 
S radosťou privítame aj nových členov.
Tešíme sa na vás.

Predsedníctvo Okresnej 
organizácie Jednoty 
dôchodcov na Slovensku 
v Spišskej Novej Vsi

ponúka
vzdelávací program 
pre rozvoj tvorivosti, 

kreativity i osobnostného rastu

TVOriVÉ PÍSanie 
Pre SeniOrOV
Stretnutie sa uskutoční 

dňa 25. 1. 2011 o 9.00 hod.
v malej zasadačke Mestského úradu, 

štefánikovo nám. 1, SNV.
Vzdelávací program je pre všetkých 
seniorov mesta, ktorí majú záujem 

písomne tvoriť.
Vedie PaedDr. štefan šimko.

Privítame nových členov 
Klub dôchodcov lipa na Fabiniho ul. č. 7 v Sp. N. Vsi (od žel. stanice k pod-
jazdu - panelák - vchod z dvora) pozýva všetkých záujemcov do svojich radov.

Klub vyvíja rôzne aktivity pre príjemné prežívanie tretieho veku počas celého roka. Členský 
príspevok je 2 € na rok, čo sa v priebehu roka niekoľkonásobne vráti účasťou na usporia-
daných akciách. Ponúkame aj možnosť stať sa členom speváckej skupiny.
Ak si budete chcieť vyplniť jednotvárne plynúce dni, prihlásiť sa môžete v Klube dôchodcov 
na Fabiniho ul. č. 7 v pondelok, stredu, piatok od 14.00 do 17.00 hod.
Príďte sa prihlásiť čo najskôr, aby ste už na výročnej schôdzi dňa 24. januára 2011, ktorá sa 
bude konať v zasadačke AB (administratívna budova), Štefánikovo nám. č. 5 o 14.00 hod., 
mohli voliť novú samosprávu klubu, ale aj byť volený.Tešíme sa na stretnutie s vami.
doterajšia samospráva klubu dôchodcov lipa

 KLUb ZdrAVIA
Môžeš byť zdravší

prednášky - diskusie 
ochutnávky - recepty

18. 1. (utorok)
bielkoviny - základný 
stavebný materiál
Ing. Natália butalová

KDE: Školská 22, Spišská Nová Ves

pri Daňovom úrade v SNV o 17.30 hod.

Vstup voľný!

Kluby zdravia na Slovensku organizuje 

občianske združenie Život a zdravie.

KONTAKT: 0903 518 328

www.klubyzdravia.sk

Dotkni sa neba 3
12. 1. (streda) 
nový začiatok

19. 1. (streda) 
život podľa Ducha

26. 1. (streda) 
Ovocie a dary  
Ducha Svätého

KDE: Školská 22 (pri daňovom úrade) SNV
Každú stredu o 17.30 hod.
Prednášajú lektori a učitelia 

Ježišovej školy služby.
Organizuje: OZ Maranatha v spolupráci 

s Cirkvou adventistov s. d.
Kontakt: 0903 518 328, 
www.odhaltesvetbiblie.sk

Vstup voľný.

rozpis pohotovostných 
služieb lekární

27. 12. 2010 - 2. 1. 2011
Lekáreň NA STAROSASKEJ, 

Starosaská 1, tel.: 053/441 35 79
3. 1. - 9. 1. 2011

Lekáreň FIDA, Hviezdoslavova  27, 
tel.: 053/441 29 66

10. 1. - 16. 1. 2011
Lekáreň NA NÁMESTÍ, Letná 54, tel.: 053/441 33 44

17. 1. - 23. 1. 2011
Lekáreň HORNÁD, Hviezdoslavova 24, 

tel.: 053/441 18 36
24. 1. - 30. 1. 2011

Lekáreň BLAUMONT, Jánskeho 1, 
tel.: 053/419 91 80, 419 94 12
31. 1. - 6. 2. 2011

Lekáreň HARMÓNIA, Zimná 55, tel.: 053/441 16 37

Pohotovostná služba je do 22.00 hod., v sobotu, 
v nedeľu a sviatok od 8.00 do 22.00 hod.
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Ponúkame vám
nOVÝ cvičebný program na podporu liečby diabetu,

ktorý pozostáva z uvoľnenia a relaxácie tela, správneho dýchania 
a špeciálnych cvičení zameraných na oblasť nôh a z očných cvikov.

Napomáha stabilizácii krvného cukru, dobrej výkonnosti v zamestnaní  
a v živote. Celkovo zlepšuje sústredenie, vitalitu a pamäť,  

znižuje nadváhu - rozhodnutie je na vás. 

cvičíme v cvičebnej sále, Jogacentrum, letná 55, SNV
každý štvrtok o 16.15 hod.

 Informácie u cvičiteľky na t. č: 0949 266 517.

Príďte medzi nás 
cvičiť a oddýchnuť si
Všetky aktivity cvičenia Jogy v dennom 
živote smerujú k vytváraniu dobrých vzťahov 
v rodine, k rozvoju zdravia, schopností 
a kvalitného života nás všetkých.

Mesto Spišská Nová Ves
pozýva všetkých občanov mesta 

na	SPoMienkoVú	SláVnoSť,
konanú pri príležitosti 
oslobodenia mesta,

spojenú s kladením vencov,
dňa 27. januára 2011 (štvrtok) o 14.30 hod.

na mestskom cintoríne.

TrnaVSKá UniVerziTa 
Fakulta zdravotníctva 
a sociálnej práce 
Katedra sociálnej práce

Univerzitné námestie 1, 918 43 TRNAVA
tel.: +421-33-5939 401, fax: + 421-33-5939 493, IČO: 31825249

Trnavská univerzita v Trnave otvára 
v akademickom roku 2011/2012 
prvý stupeň Vš štúdia (bc.) 
v externej forme študijný program 
Sociálna práca v zdravotníctve 
na výučbovej základni v Spišskej 
Novej Vsi.

Prijímanie uchádzačov na štúdium 
je na základe výberového konania 
podľa výsledkov zo strednej školy. 
Prihlášky treba zaslať do 
28. 2. 2011 na adresu:
Fakulta zdravotníctva 
a sociálnej práce TU
Univerzitné nám. 1
918 43 Trnava 
tel.: 033/593 94 50
fax: 033/593 94 93
www.truni.sk 
www.fzasp.truni.sk 

Absolvent tohto študijného odboru 
je kvalifikovaný sociálny pracovník 

so širokým odborným profilom, 
schopný samostatne vykonávať 
odborné činnosti v oblasti sociálnej 
práce, najmä so zameraním na 
zdravotno-sociálnu problematiku, na 
jednotlivých úrovniach štátnej správy, 
samosprávy a neštátnych subjektov. 
Je pripravený poskytovať pora-
denstvo pre osoby so zdravotným 
postihnutím, chronicky chorým, 
osobám užívajúcim návykové látky 
a seniorom, vykonávať terénnu so- 
ciálnu prácu, pracovať v sociálno-
právnej oblasti a na príprave sociál-
neho výskumu. 

Uplatnenie absolventa je v:
• zdravotníckych zariadeniach vráta-

ne kúpeľov, 
• inštitúciách štátnej správy a samo-

správy,
• zariadeniach sociálnych služieb,
• neštátnych, neziskových a cirkev-

ných organizáciách.
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   PreDáM - PrenaJMeM

 Predám 3-izbový byt v OV v Smižanoch  
- sídl. Západ II. Cena 38 000 €. 
T.: 0903 341 037
 Predám 3-izbový byt na sídl. Západ I alebo 

vymením za 2-izbový + doplatok. 
T.: 0903 618 258
 Predám 3-izbový byt na sídl. Mier v OV, 2. 

posch., bez balkóna. T.: 0907 962 769
 Vezmem do podnájmu garsónku kdekoľ-

vek v SNV. T.: 0908 544 889
 Predám zabehnutý hostinec neďaleko Sp. 

Novej Vsi - 10 km. T.: 0911 280 563
 Prenajmem garáž na sídl. Mier - Wolkerova 

ul. T.: 0918 672 842
 V centre mesta Spišské Vlachy v obchod-

nej časti pri autobusovej stanici dám do 
prenájmu menší prízemný rodinný dom so 
záhradou a hospodárskou budovou vhodný 
na podnikanie - dlhodobý nájom. 
T.: 0903 914 965
  Výhodne predám pokladňu, sklenené 

pulty, regály, kovové stojany, figuríny z dô-
vodu likvidácie predajne. Cena dohodou. 
T.: 0903 604 638
 Predám 60-basový akordeón zn. DELÍCIA 

vo veľmi dobrom stave. 
T.: 0904 115 503, 0910 976 696
 Predám krosná. Cena dohodou. 

T.: 0903 277 894
 Predám dievčenské korčule č. 29 – 31 

a detský bicykel pre 4 - 6 r. dieťa. 
T.: 0907 944 284 
 Prenajmem záhradku na Modrom vrchu 

- slnečná, južná strana. Záhradná chatka, 
ovocné stromy, plocha na pestovanie zele-
niny. T.: 053/446 25 20, 0908 068 363

   Práca

 PRÁcA  V ZAHRANIČí - najširšia paleta 
pracovných ponúk a brigád v zahraničí 
(Veľká británia, Rakúsko, Grécko a ďal-
šie krajiny). Pracovné pozície pre opatro-
vateľky v Rakúsku, Nemecku, Anglicku, 
Holandsku, ale aj v belgicku. Zabezpeču-
jeme opatrovateľský kurz na prácu opat-
rovateľky v zahraničí alebo na Slovensku. 
Info:  @ve.net  -  internetová  kaviareň,  
Zimná 58, SNV. T.: 0903 245 721, 
e-mail: ave.net58.@gmail.com

 Práca z domu - ponuky práce z domu cez 
internet. Podmienky: PC, internet, telefón. 
Info: www.zdomupraca.sk/mk 
T.: 0911 240 739
 Hľadám kozmetičku do kozmetického 

salónu v Smižanoch. 
Info na tel. č.: 0903 277 894

   rôzne

  Nechtové  štúdio  „DANy“  je  presťa-
hované z letnej ul. 42 (predajňa Ruža) 
na Zimnú ul. č. 79 - I. poschodie (vedľa 
Obuvi  80).  Teším  sa  na  vás  v  nových 
priestoroch. T.: 0905 180 074
 HĹbKOVé TEPOVANIE - koberce, se-

dačky, stoličky, postele. PRIEMySElNé 
ČISTENIE - jednorazové čistenie: garáže, 
sklady, haly... T.: 0908 074 479
 Spracovanie  kompletného  jednodu-

chého  a  podvojného  ÚČTOVNícTVA 
až po daňové priznanie SR a ČR, mzdy 
a personalistika. T.: 0905 261 913 
 Doučím VŠ matematiku - limity, derivácie, 

priebeh funkcie, integrály. 
T.: 0910 561 970

 Chudnutie - produkty na chudnutie. Zdravá 
a nízkokalorická náhrada jedla už od 0,90 €. 
100 % garancia výsledku. K tomu kompletný 
program na chudnutie zdarma. 
Info: www.akoschudnut.sk/mk 
T.: 0905 240 738
  Spracovanie  ÚČTOVNícTVA  a  DP  

- rýchlo, kvalitne a za bezkonkurenčne 
nízke ceny. Ing. Katarína Mišková - PRO-
FIT. T.: 0915 949 150, e-mail: katarina.
miskova@gmail.com
 Realizujem STAVEbNé PRÁcE: stavby 

domov,  zatepľovanie,  rekonštrukcie, 
prestavby bytových jadier, teplovzdušné 
kozuby  na  kľúč,  sadrokartónové  kon-
štrukcie,  dodanie  a montáž  lešteného 
kameňa,  podlahy,  dlažby,  omietky,  vý-
mena okien. 
Miloslav lesňák - T.: 0911 690 207, 
e-mail: miloslavlesnak0@gmail.com
 Herbalife - vianočné akciové balíčky pro-

duktov firmy Herbalife u nás v pobočke 
v SNV. T.: 0905 240 738
 Doučujem anglický jazyk žiakov základ-

ných a stredných škôl, pripravujem na 
maturitu. Študujem anglický jazyk a mám 

skúsenosti so súkromným 
doučovaním. 
Mária Lesňáková 
T.: 0905 310 408
 KADERNícTVO - KlAU-

DIA, štefánikovo námestie 
4, SNV (Dom kultúry - prí-
zemie).  Otvorené:  PO 
- PI 9.00 - 12.00, 13.00 - 
18.00;  SO  -  objednávky. 
Pracujem s vlasovou koz-
metikou  značky  TRINITy 
HAIRcARE. Strihanie od 2 €.  
T.: 0915 906 389 - Klaudia 
Majeríková 

 Upratovanie bytov. Dôkladne a spoľahlivo. 
T.: 0914 173 411 
  Ponúkam  PRESTAVby  byTOVýcH  

JADIER  - * vybúranie s odvozom, * vy-
murovku z tvárnic, * voda - elektro roz-
vody, *obklady podľa výberu zákazníka. 
bonus  -  umývadlo  zdarma.  Upratanie 
po stavebných prácach. celá prestavba  
8 - 10 dní. T.: 0905 282 678
  HODINOVý  MANžEl  alebo  multi-

funkčný pomocník pre dom, byt, auto 
a záhradu. Vykonám pre vás vodoinšta-
lačné,  elektroinštalačné,  drobné  sta-
vebné, maliarske práce a opravy, opravy 
rôznych strojov a zariadení, montážne 
práce, servisné práce a opravy áut, práce 
v záhrade, okolo domu, na dome, resp. 
podľa dohody. Pomôžem pri nákupoch, 
montáži a oprave nábytku a podobne.  
T.: 0918 153 292, 0904 477 406
 Mám vysokoškolský titul z jazykovedy 

a doučujem angličtinu, španielčinu - všetky 
jazykové a vekové kategórie. 
T.: 0915 964 533
 ÚČTOVNícTVO - ekonomické služby. 

Kompletné  vedenie  jednoduchého 
a podvojného účtovníctva. Kvalitne - od-
borne - za prijateľné ceny. 
T.: 0915 344 868, www.uctaren.eu 
  HĹbKOVé  ČISTENIE  KObERcOV,  

SEDAČIEK. Aj u vás doma alebo vo firme! 
Ponúkame  za  rozumné ceny  čistenie: 
sedacích súprav, matracov, kobercov, 
autočalúnení. Kvalitnou čistiacou tech-
nológiou odstránime silné znečistenie, 
nežiaduci zápach, oživíme farby. Objed-
návky prijímame od 10. 1. 2011. 
T.: 0905 705 113
 Doučím slovenský jazyk a pripravím na 

monitor a prijímacie skúšky. 
T.: 0944 187 124
 STAVEbNé PRÁcE - REGEc PETER. 

Prestavba bytového jadra - na kľúč, so-
ciálne kúpeľne, zatepľovanie, všetky sta-
vebné  práce, montáž  teplovzdušných 
krbov. T.: 0903 373 486

 Darujem mačiatko. T.: 0903 890 298
 Ponúkam služby v oblasti vedenia jed-

noduchého a podvojného ÚČTOVNíc-
TVA, spracovania miezd, personalistiky 
pre  FO,  PO  aj  neziskové  organizácie. 
cena dohodou. T.: 0905 936 156, 
053/442 59 15, 
e-mail: slavka.snv@gmail.com 
 KADERNícTVO A HOlIČSTVO - detská 

poliklinika. Pozor! Otvorené od 8.00 do 
17.00  hod.  Sobota  a  nedeľa  -  objed-
návky. Akcia! Strihanie len 2 €, melír pán-
sky 10 €, fúkanie + strihanie 6 - 7 €. 
T.: 0911 225 555 - Ľubica Jančárová
 Skúsená kanadská lektorka vyučuje 

anglický jazyk s dôrazom na konverzá-
ciu  -  jednotlivo alebo  v malých  skupi-
nách. MATURANTI POZOR!!! Intenzívny 
kurz prípravy na maturitné skúšky  za-
čína 10. januára 2010!!! Preklady z/do 
anglického jazyka. T.: 0904 147 892, 
www.katarinaceslova.com, 
e-mail: katarina@katarinaceslova.com
 VýRObA KĽÚČOV, bRÚSENIE & ZÁ-

HRADKÁR.  V  novom  roku  2011  vám 
prajeme  veľa  zdravia,  porozumenia 
a úspechov. Ďakujeme vám za prejavenú 
dôveru a tešíme sa na vás pri výrobe kľú-
čov, brúsení a poradenstve. Zimná 59 
(poniže OD Spišan) a letná 46 (vedľa  
T-com) T.: 0907 259 489 
 Prosím poctivého nálezcu 4 brožúrova-

ných kníh Pastorálna psychológia - zborníky 
stratených pravdepodobne pri Úrade práce 
8. 12. 2010 o vrátenie za odmenu. 
T.: 0915 234 452
 cHcETE STAVAť, PRESTAVOVAť, MO-

DERNIZOVAť?  Ponúkam  kvalitné  sta-
vebné práce - *prestavby bytových jadier 
*keramické obklady a dlažba *plávajúce 
podlahy  *omietky  *maliarske  práce 
*voda a elektroinštalácia *autodoprava 
*vyklápač. Novoročné zľavy 10 - 15 %. 
Naše služby, vaše ceny. 
T.: 0904 974 481, 
e-mail: kupelnemikolaj@centrum.sk

DrObná inzercia, inzercia
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OBCHODNÉ CENTRUM MADARAS

Prenájom reklamných plôch v OC MADARAS. Kontakt: servis@ocmadaras.sk

-70%
-50%
-30%

-20%
-30%
-50%

-70%
Ceny nám nezamrzli . 
V novoročných výpredajoch 
zľavy do 70%



Autosalón NISSAN Autoves s.r.o.
Duklianska 55 • 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053 / 44 14 140 • 0911 645 111
E-mail: predaj.nissan@autoves.sk • www.autoves.sk

*Nissan Connect je k dispozícii v nasledovných jazykoch: francúzština, angličtina, nemčina, ruština, holandčina, turečtina, španielčina, taliančina a portugalčina. Použité fotografie sú ilustračné. Informácie a skutočnosti uvedené v 
tejto reklame slúžia výlučne na informačné účely a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. Spotreba: 5,9–8,2 l/100km; CO2 emisie: 130–194 g/km.

www.nissan.sk

Pre viac informácií a rezerváciu testovacej jazdy sa obráťte na Autosalón NISSAN Autoves!

NOVÝ NISSAN QASHQAI I-WAY
S NAVIGÁCIOU NISSAN CONNECT

MESTUODOLNÝ. DOKONALE.

•  Nissan Connect* so zadnou parkovacou kamerou
•  18” disky kolies z ľahkých zliatin s novou 

exkluzívnou čierno-striebornou úpravou
• Presklená panoramatická strecha
• Strešné nosiče
• Stmavené sklá

NISSAN QASHQAI
od 16.200 EUR s DPH

NISSAN QASHQAI I-WAY
s navigáciou NISSAN CONNECT
od 19.050 EUR s DPH 

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

Každá Fabia má svoj príbeh.
Napríklad ŠkodaFabia so 4-valcovým turbo motorom TSI.
Má nízku spotrebu a skvelý výkon. Vďaka tomu si s ňou užijete športovú 
jazdu bez toho, aby ste zaťažovali životné prostredie a svoju peňaženku.

K ombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu Fabia 3 ,80-5,9 l/100 km, 99-139 g/km. Ilustračné foto. 

Váš predajca vozidiel Škoda:

Nová ŠkodaFabia

VIAC ZÁBAVY, NIŽŠIA SPOTREBA

www.skoda-auto.sk

Pour féliciter 2011
Firma Autoves, s.r.o., autorizovaný predajca
vozidiel Škoda a Nissan Vám ïakuje za prejavenú dôveru
a praje všetko najlepšie v novom roku 2011.


