
Ing. Emil Henček predvádza obrábacie centrum Concept MILL 250.
 
Foto: Edita Sýkorová

Pri získavaní finančných prostriedkov z eurofondov 
je tak Spišská Nová Ves oproti ostatným mestám 
výrazne úspešnejšia. Predbehla dokonca o niečo 
väčší Poprad, ktorý v rokoch 2008 až 2010 získal 
z eurofondov a rôznych grantových projektov vyše 
2,275 mil. €. 
Medzi najúspešnejšie investičné projekty, 
na ktoré naše mesto získalo uvedené finančné 
prostriedky, patrí rekonštrukcia základných škôl, 
zariadenia pre seniorov, regenerácia námestia 
a modernizácia osvetlenia, výstavba regionálneho 
centra biologicky rozložiteľných odpadov či inžinier-
skych sietí pre výstavbu rodinných domov. Medzi 
projekty, ktoré neboli úspešné, patrí rekonštrukcia 
Materskej školy na Stolárskej ul., základných škôl 
na Lipovej a Hutníckej ul. či skvalitnenie prostredia 
v Madaras parku. V prípravnej fáze sú ďalšie pláno-
vané projekty, a to najmä pokračovanie regenerácie 
centrálnej mestskej zóny i dobudovanie Baníckeho 

námestia, rekonštrukcie základnej umeleckej školy 
a materských škôl, modernizácia zoologickej zá-
hrady a projekty zamerané na podporu rozvoja ces-
tovného ruchu vrátane dobudovania cyklotrás. 
Podľa Martina Gallika z Regionálnej rozvojovej 
agentúry Tatry – Spiš výziev do konca obdobia 2007 
– 2013 už veľa nebude. „Dnes je väčšina zdrojov 
na to určených na Slovensku už rozchytaná, a to 
čo sa ušetrí, sa chce presunúť na diaľnice, takže 
je ťažké predpokladať, aké výzvy zaujímavé pre 
mestá ešte budú vyhlásené,“ uviedol.
Rokovania o eurofondoch, ktoré bude mať Sloven-
sko k dispozícii po roku 2014, sa začnú na jeseň. 
Po stretnutí s eurokomisárom pre regionálnu politiku 
Johannesom Hahnom minister dopravy Ján Figeľ 
uviedol, že na roky 2014 až 2020 by mohlo Sloven-
sko dostať z eurofondov približne rovnakú čiastku, 
akú má určenú na roky 2007 až 2013, čo predsta-
vuje vyše 11 mld. eur. Eda
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ZíSkaLI SME dvanáSťkrát 
vIaC ako PoPrad
Spišská Nová Ves je mimoriadne úspešná v čerpaní eurofondov. V rokoch 2008 až 2010 
získalo mesto z eurofondov a grantov okolo 28 mil. €.

SPŠ StrojNícka 
Má NoVé 
techNoloGické 
ceNtrá
Škola oslávila 13. októbra 2011 tridsiate 
výročie svojho založenia. Pri tejto príleži-
tosti sa v dopoludňajších hodinách konal 
Deň otvorených dverí, počas ktorého si 
žiaci základných škôl v sprievode svojich 
učiteľov a rodičov mohli prezrieť učebne 
a areál školy.
V popoludňajších hodinách sa konalo slávnostné otvo-
renie dvoch technologických centier za účasti význam-
ných hostí.
Technologické centrá CNC strojov a alternatívnych 
zdrojov energie rozšíria možnosti pre žiakov, ktorí chcú 
študovať v moderných podmienkach zodpovedajúcich 
súčasnej praxi. 
Technologické centrum CNC strojov bolo vybudované 
v priestoroch bývalých školských dielní. Stavebné ná-
klady predstavovali 30 tisíc € a výpočtová technika 
10 tisíc €. Základom centra sú dva moderné cNc 
stroje – sústruh concept tUrN 250 a obrábacie 
centrum concept Mill 250. Patrí k nim aj riadiaci 
a simulačný softvér a taktiež caD/caM softvér, 
ktorý umožňuje modelovať a generovať programy 
pre ich výrobu. 
Pre žiakov je pripravených 15 pracovísk a jedno pra-
covisko pre učiteľa. cena strojov a programového 
vybavenia je 72 tisíc €. Uvedený projekt podporila aj 
spoločnosť embraco Slovakia, ktorá darovala 7 ti-
síc € na nákup nástrojov pre obidva obrábacie CNC 
stroje. centrum bude patriť svojím vybavením k naj-
modernejším na slovenských stredných školách. 
Technologické centrum alternatívnych zdrojov energie 
je zamerané na využívanie obnoviteľných zdrojov 
energie, ako je slnečná energia (fotoelektrická kon-
verzia a fototermálna konverzia), tepelné čerpadlá,  
geotermálna energia, veterná energia, bioplyn, bio-
masa a vodná energia. 
Technické vybavenie na jeho zariadenie poskytla spo-
ločnosť Viessmann a Embraco Slovakia. 
Obidve Technologické centrá sú súčasťou existu-
júceho komplexu – Centra odborného vzdelávania 
(COV), ktoré bolo slávnostne otvorené 11. septembra 
2009 ako prvé v Košickom samosprávnom kraji a tiež 
prvé na Slovensku. Súčasťou COV pri SPŠ strojníc-
kej sú už existujúce samostatné technologické centrá 
orientované na mechatroniku, elektrotechniku a elek-

(pokračovanie na 3. strane)



kultúrno-SpoločenSký meSačník meSta SpišSká nová veS
inzercia

iNForMátor – kultúrno-spoločenský mesačník mesta Spišská Nová Ves • evidenčné číslo: Mk Sr - eV 3527/09 • Vydáva: Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi. Vedúca redakč-
nej rady: Ing. Andrea Jančíková. redakčná rada: Ing. Marcela Baluchová, Edita Sýkorová, Patrik Petruška, Miloslav Bdžoch, Daniela Hrušovská. adresa redakcie: MsÚ, Radničné nám. 7,  
Sp. Nová Ves, e-mail: andrea.jancikova@mestosnv.sk, marcela.baluchova@mestosnv.sk, edita.sykorova@mestosnv.sk, t. č. 053/417 66 13, 053/417 66 27, 417 66 22. Redakčná uzávierka 15. deň  
v kalendárnom mesiaci. Náklad: 13 300 výtlačkov. Sadzba, graf. úprava: Roland Endrész. Výroba, grafika, tlač: PTA, s. r. o., Bratislava. Redakcia neručí za obsah doručenej inzercie!



3vydáva mestský úrad v Spišskej novej vsi

www.spisskanovaves.eu
11/2011

Otvorenie prebiehalo aj za účasti primátora mesta 
jána Volného, regionálneho riaditeľa Slovenskej 
sporiteľne Štefana Šipoša a riaditeľa ZŠ Komen-
ského Petra kresťanka, ktorí slávnostne prestrihli 
pásku. Do užívania ho prvým športovým výkopom 
uviedol bývalý slovenský futbalista František kunzo 
za asistencie zástupkyne primátora ley Grečkovej. 
Potom už nasledoval prvý zápas medzi piatakmi 
a šiestakmi.
Ihrisko bolo vybudované na základe projektovej doku-
mentácie, ktorá sa skladala z troch častí: 1. spodná 
stavba, 2. výstavba plochy a 3. osadenie mantine-
lov a čiarovanie. realizácia spodnej stavby začala 
už v novembri 2010 a ukončená bola v decembri. 
V rámci nej boli vykonané potrebné zemné práce, 
položenie drenáže a príprava podlažia. celkové ná-
klady predstavujú cca 30 tis. €, ktoré hradila škola 
z vlastného rozpočtu.
Vybudovať toto multifunkčné ihrisko sa podarilo 
aj vďaka finančnej podpore Nadácie Slovenskej 
sporiteľne, ktorá do jeho výstavby investovala 
50 tis. €. Z týchto prostriedkov došlo v septembri 
2011 k položeniu umelého trávnika, osadeniu man-
tinelov a príslušných ochranných sietí. Počas sláv-

nostného príhovoru ocenil túto pomoc aj primátor 
j. Volný: „vysoko oceňujeme pomoc nadácie 
Slovenskej sporiteľne pri výstavbe tohto multi- 
funkčného ihriska. Slúžiť bude nielen žiakom špor-
tových tried, ktoré pôsobia na tejto škole, ale aj 
širokej verejnosti na našom najväčšom sídlisku. 
poskytnutý sponzorský príspevok je najväčší, aký 
sme doposiaľ dostali na výstavbu športovísk.“
Mesto Spišská Nová Ves investovalo do stavby tiež 

nemalé finančné prostriedky. V spolupráci so ško-
lou zabezpečilo dokončovacie práce v celkovej 
výške cca 10 tis. €. V rámci nich boli vykonané te-
rénne úpravy okolia a materiálne vybavenie ihriska.
V škole sú okrem klasických tried aj športové triedy 
so zameraním na ľadový hokej. Dlhodobými cieľmi 
bolo zvýšenie záujmu detí, mládeže a dospelých 
o športovanie, skvalitnenie výchovno-vzdelávacieho 
procesu v oblasti športu a taktiež zlepšenie podmie-
nok tréningového procesu v rámci tzv. letnej prípravy 
žiakov športových tried. K dosiahnutiu uvedených 
cieľov škola potrebovala zlepšiť priestorové vybave-
nie areálu vybudovaním multifunkčného ihriska. Jeho 
hracia plocha má rozlohu 800 m2, čo je dosta-
točný priestor pre väčšinu bežných športov rozvíja-
ných v slovenských podmienkach. ihrisko je možné 
využiť na kolektívne športy, ako sú hokejbal, malý 
futbal, volejbal či hádzaná.
Ihrisko bude otvorené počas celého týždňa pre 
deti základných a materských škôl, ale i pre ve-
rejnosť. Záujemcovia si môžu ihrisko záväzne ob-
jednať v čase od 8.00 do 14.00 hod. na telefónnom 
čísle 053/42 99 191.

Edita Sýkorová, foto: autorka

troniku, stavbu automobilov, metrológiu a informačné 
technológie. Je veľmi dôležité pre prax, aby sa žiaci 
v škole učili na moderných strojoch a moderných  

zariadeniach. 
Vo svojom rozsahu slúži coV pre vzdelávanie nie-
len žiakov našej školy, ale aj pre žiakov iných od-
borných škôl v širšom regióne. Navštevujú ho aj žiaci 

základných škôl z nášho mesta. Vzdelávajú sa tu aj uči-
telia z iných škôl a pre úrady práce ponúka rekvalifi-
kačné kurzy rôzneho zamerania. 

Ing. ondrej Majerník

SPraVODaJSTVO

SPŠ StrojNícka Má NoVé techNoloGické ceNtrá
(dokončenie z 1. strany)

jUbileUM StrojNíckej PrieMySloVky
Pred tridsiatimi rokmi, 1. septembra 1981, sa po spl-
není všetkých legislatívnych podmienok slávnostne 
otvárala Stredná priemyselná škola strojnícka v Spiš-
skej Novej Vsi.
Odvtedy prešla intenzívnym a viditeľným procesom 
rozvoja, pretože sústavne reagovala na potreby pra-
covného trhu.
Pri príležitosti jej jubilea bola vydaná pamätná 
kniha a viacerí hostia si pripomenuli oslavu 
30. výročia najprv prehliadkou vynovenej školy 
a následne slávnostným programom v koncert-
nej sieni reduty. 
Slávnosti sa zúčastnili terajší aj bývalí pedagógovia 
a zamestnanci školy, predstavitelia mesta Spišská 
Nová Ves, zástupcovia Košického samosprávneho 
kraja, ako aj spolupracujúcich firiem, pedagógovia 
zo základných, stredných, ale aj vysokých škôl a tiež 

zo zahraničia. 
Čestným hosťom bol aj zakladajúci riaditeľ 
školy pán Valentín Peták, ktorý myšlienkou Miro-
slava Válka: „na začiatok netreba mať veľa, stačí, 
že sme majiteľmi cieľa,“ poukázal na vtedajšiu za-
nietenosť profesorského zboru, s ktorou sa pustili 
do rozvíjania svojej školy a vyjadril nádej entuziazmu 
aj terajšieho vedenia a pedagógov školy.
Primátor mesta Spišská Nová Ves Ján Volný odo-
vzdal riaditeľovi školy Ladislavovi Ruttkayovi a jeho 
kolégiu Cenu primátora mesta (foto), ktorou vyzdvi-
hol dosiahnuté úspechy školy v meste, v kraji aj na 
celoslovenskej úrovni. 
Školu viacerí označili za modernú a otvorenú  
európsku školu 21. storočia, ktorá svojimi študijnými 
odbormi a materiálnym vybavením prostredníctvom 
kvalifikovaných učiteľov ponúka kvalitné vzdelanie 

s perspektívnym uplatnením v praxi doma i v zahra-
ničí. Monika Hodnická, foto: Edita Sýkorová

ČaS Na žiVot!
Slovenský Červený kríž aj tento rok pokračuje v tradícii Študentskej kvapky krvi už jej 17. ročníkom. Prebiehať bude do 18. novembra 2011.

V Spišskej Novej Vsi môžu prísť záujemcovia 
darovať krv každý utorok a štvrtok v čase od 
7.00 do 8.00 hod. na hematologicko-transfu- 
ziologické oddelenie Nemocnice s poliklini-
kou. Darcovia by si so sebou mali priniesť občian-
sky preukaz, kartičku poistenca a kartičku darcu 
krvi (prvodarcovia len občiansky preukaz a kartičku 

poistenca).
Cieľom kampane je primäť hlavne mladých ľudí, 
aby chodili darovať krv opakovane, čím sa zabez-
pečí jej dostatok v našom zdravotníctve. Táto nábo-
rová kampaň je druhou najväčšou, ktorú organizuje 
Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou 
transfúznou službou SR a hematologicko-transfu-

ziologickými oddeleniami nemocníc. Má celoslo-
venskú pôsobnosť s dosahom najmä na školy, ale 
aj firmy a organizácie.
Všetci tí, ktorí sa zapoja do tohtoročnej Študentskej 
kvapky krvi, darujú krv a vyplnia evidenčnú kartu 
bezpríspevkového darcu krvi SČK, dostanú nára-
mok s motívom kampane. 

otVoreNie ďalŠieho MUltiFUNkČNého ihriSka
Základná škola na komenského ulici v Spišskej Novej Vsi má nové multifunkčné ihrisko. Do užívania žiakom a učiteľom bolo slávnostne 
odovzdané 13. októbra.

Rok 2011 sa zaradí medzi historicky najúrodnejšie 
letopočty Spišskej knižnice v získavaní finančných 
prostriedkov z grantových systémov. Ministerstvo 
kultúry Sr schválilo pre spišskonovoveskú kniž-
nicu 5 000 € na obnovu a modernizáciu výpočto-
vej techniky a 4 500 € na nákup literatúry pre 

všetky oddelenia. 
Spišská knižnica predložila 10. augusta 2011 pro-
jekt „kniha obohacuje myseľ a otvára srdce“ do 
grantového programu Karpatskej nadácie Otvorená 
knižnica. Schvaľovacia komisia vybrala spomedzi 
62 uchádzačov 13 - medzi nimi aj Spišskú knižnicu. 

Z grantu tejto nadácie naša knižnica získala 1 530 € 
na doplnenie fondu pre deti a mládež a na ná-
kup materiálneho vybavenia edukačného cyklu 
dramatoterapie. Strategickým partnerom Spišskej 
knižnice v tomto programe je Spojená škola - základná 
škola na Fabiniho 3 v Spišskej Novej Vsi. Sk

SPiŠSká kNižNica USPela V GraNtoVÝch ProGraMoch
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Zo ZaSaDNUtia MeStSkého ZaStUPiteľStVa
Zmeny a doplnky Územného plánu mesta Spišská Nová Ves. Príprava a podanie projektu Zoo cesta. Znova bola prekročená miliarda.  
V priemyselnom parku pribudla 1 firma. objekty Zimná 72 a b. Němcovej 5 na predaj.

Poslanci sa 29. septembra zišli na 7. riadnom zasad-
nutí mestského zastupiteľstva.

zmeny a doplnky 2009 
Územného plánu mesta
Vedúci oddelenia územného plánovania a staveb-
ného poriadku ing. arch. teodor Štubňa predložil 
poslancom finálny Návrh zmien a doplnkov 2009 
Územného plánu mesta Spišská Nová Ves. Spra-
covateľom návrhu je firma ARCH.EKO, s. r. o., Banská 
Bystrica. Ide o dôležitý rozvojový dokument, v ktorom 
je určené priestorové usporiadanie a funkčné využí-
vanie územia mesta Spišská Nová Ves.
Územie mesta má celkovú výmeru 6 667 ha. Zmena 
sa bezprostredne dotýka plochy 1 550 ha. Stra-
tegickým cieľom je podpora rekreácie a cestovného 
ruchu vyplývajúca z nadradenej územnoplánovacej 
dokumentácie zmien Košického samosprávneho 
kraja, ktorá vychádza z novej stratégie cestovného 
ruchu SR schválenej uznesením vlády v roku 2007.
V rámci územia mesta Sp. Nová Ves ide hlavne 
o návrh výstavby komplexne vybaveného celo-
ročného strediska Spišský raj. Na úvodný zámer 
anglický investor vypracoval komplexné environmen-
tálne posúdenie vrátane urbanistickej štúdie s pozi-
tívnym záverom príslušných inštitúcií. Uvažuje sa 
s investičným nákladom zhruba 400 mil. € na 
ploche 1 000 ha mimo chránených území Sloven-
ského raja.
Súčasťou je aj ďalších 38 zmien, z ktorých medzi 
najdôležitejšie patrí modernizácia železničnej 
trate a juhovýchodný obchvat mesta.
Na zasadnutí MsZ poslanci umožnili vystúpiť aj 
p. Hamrákovej z Ferčekoviec, ktorá upozornila na 
problém s vysokým napätím. Bolo postavené 
v 50-tych rokoch minulého storočia a rekonštruo-
vané v roku 2009, pričom ešte v roku 2007 žiadali 
o jeho preloženie mesto Sp. Nová Ves. Toto vysoké 
napätie by sa malo ešte zdvojnásobiť. Obyvatelia sa 
preto obávajú zhoršenia zdravotného stavu. Náklady 
na prekládku vysokého napätia by však predstavovali 
viac ako 15 mil. korún. Keďže tento námet k zmene 
územného plánu prišiel ešte na konci spracovateľ-
ského procesu, v spolupráci s VSe bude mesto 
hľadať nové riešenie a novú trasu, ktorá nie je 
jednoduchá v tomto území, pretože sa tu nachádzajú 
takisto ochranné pásma letiska.
Poslanci MsZ v súlade so stavebným zákonom uve-
dený návrh schválili a vyhlásili záväznú časť Územ-
ného plánu mesta Spišská Nová Ves.
Ďalšie informácie k tomuto návrhu sa nachádzajú na 
stránke www.spisskanovaves.eu - Strategické 
rozvojové dokumenty - Územný plán.

Projekty mesta
K 29. 9. 2011 bolo ukončených 8 projektov, z toho 
5 investičných (týkali sa rekonštrukcie škôl), 1 kom-
binovaný (Multifunkčné energetické a banícke cen-
trum) a 2 projekty „mäkkého“ charakteru (zlepšovanie 
služieb v oblasti turizmu a sociálnej starostlivosti).
Schválená bola príprava a podanie projektu 
s pracovným názvom Zoo cesta Mestom Spišská 
Nová Ves ako partnerom projektu v súlade s Rozvojo-
vým plánom mesta 2011 – 2020. Projekt je posta-
vený na partnerskej spolupráci a na programe 
cezhraničnej spolupráce. kľúčovou aktivitou 
je výstavba chovného zariadenia pre medvede 
v Zoo. Po prvých rokovaniach s potenciálnymi part-
nermi náklad predstavuje okolo 800 tis. €, z toho pre 
mesto reálne max. 250 tis. € a spolufinancovanie  

projektu vo výške 5 % teda max. 12 500 €. Predpo-
kladaný termín je druhá polovica roku 2012 – 2013.

rozpočet mesta
K 1. polroku 2011 bol rozpočet v oblasti príjmov 
plnený na 51 %, v oblasti výdavkov na 41,9 %. 
Zmena oproti júnu 2011 v porovnaní s celkovými príj-
mami predstavuje 18 mil. € a výdavkami 12 mil. €.  
K 31. 8. 2011 príjmy predstavujú celkom 25 mil. €  
a výdavky 19 mil. €.
Z dôvodu 90 %-ného objemu prostriedkov inkasova-
ných z eurofondov bola schválená 3. zmena roz-
počtu mesta na rok 2011. Predstavuje zvýšenie 
o 4 039 022 €. Bežné príjmy sa zvyšujú o 589 tis. € 
a bežné výdavky o 701 tis. €. Podstatnú časť výdav-
kov pohltilo financovanie Skládky biologicky rozlo-
žiteľného odpadu a projekty v oblasti základných 
škôl. Zvyšok bude použitý na bežné prevádzkové 
potreby. Medzi ne bola zaradená prevádzka Multi-
funkčného energetického a baníckeho centra. Kapi-
tálové príjmy boli navýšené o 3,449 mil. € a výdavky 
o 3,221 mil. €. V tejto zmene sa objavujú aj výdavky 
na digitalizáciu TV Reduta v objeme 37 tis. €. Zmena 
uvažuje aj o výdavkových finančných operáciách vo 
výške 115 tis. €. Po tejto zmene sa teda rozpočet 
navýši na celkovú sumu 36 079 238 €, čo pred-
stavuje viac ako 1 mld. v starej mene (vo februári 
bol prijatý rozpočet v objeme 29 mil. €).
Schválená bola tiež 3. zmena rozpočtu organizácií 
zriadených mestom a plánované zdroje na kapitá-
lové výdavky tepelného hospodárstva v roku 2011 
vo výške 450 tis. €.

Obsadenosť Priemyselného parku
V priemyselnom parku od 1. 5. do 1. 9. 2011 
v porovnaní oproti predchádzajúcemu obdobiu pri-
budla 1 firma. V súčasnosti je tam 29 firiem, z toho 
20 v mestských priestoroch a 9 v súkromných. Spolu 
je v nich vytvorených 436 pracovných miest.

Všeobecne záväzné nariadenia mesta
Schválený bol Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2010, 
ktorým sa určujú pravidlá času predaja a času pre-
vádzky v špecializovaných herniach určených na 
prevádzkovanie hazardných hier a súvisiacich pre-
vádzkarniach. Určená je v ňom neskoršia zatvá-
racia hodina v herniach vrátane ich súčastí 
v častiach mesta s prevládajúcou funkciou obchodu 
a služieb (Letná a Zimná ul., Radničné nám., Štefáni-
kovo nám., Levočská ul., Ul. Odborárov, J. Fabiniho, 
Hviezdoslavova ul. – zábavné zariadenie; Lipová ul. 
– zariadenia obchodu a služieb; Šafárikovo nám. 
– zariadenia obchodu a služieb; Mlynská ul. – ob-
chodné centrum).
Ďalej bolo upravené VZN č. 5/2010 o určení 
výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a škol-
ských zariadení zriadených na území mesta na rok 
2011 v znení Dodatku č. 1. Podnet na zmenu prišiel 
z okresnej prokuratúry, v ktorom prokurátor vyčítal 
znenie jedného paragrafu. Nahradený bol názov 
Sankcie výrazom Opatrenia na zabezpečenie efek-
tívnosti poskytnutých dotácií.

zásady odmeňovania poslancov, 
členov MsV a komisií Msz
Schválený bol Dodatok č. 1. Doplnené v ňom bolo 
vzdanie sa odmeny poslanca MsZ v prípade, že 
poberá odmenu v inom štáte (v našom prípade Česká 
republika), prípadne nepredvídané zmeny súvisiace 
s platbami do sociálnych poisťovní.

Štatút zariadenia sociálnych 
služieb nocľaháreň
Obsahová stránka tohto štatútu ostáva v podstate 
nezmenená. Upravené boli formálne náležitosti. Za-
riadenie spravuje mesto prostredníctvom oddelenia 
sociálnych vecí. Mení sa výška úhrady nákladov za 
poskytovanú službu, a to na 0,70 € za noc pre ob-
čana v hmotnej núdzi; občan, ktorý sa nenachá-
dza v hmotnej núdzi zaplatí za noc 1,20 € a občan 
s trvalým pobytom v inej obci 1,50 € za noc.

Vyradenie prebytočného majetku mesta
Vyradený bol prebytočný majetok mesta v správe 
ZŠ ing. o. kožucha v hodnote 17 707,62 €. Ide 
napr. o učebné pomôcky, písacie stoly, skrinky, ta-
bule atď. - majetok, ktorý je na základe odborníka  
neopraviteľný, keďže väčšinou sa jedná o výrobky 
staršej značky a ich oprava je nerentabilná.

Poskytnuté dotácie
Poslanci MsZ boli informovaní o poskytnutých dotá- 
ciách za 1. polrok 2011. Mesto sa snaží podporiť voľno 
časové aktivity a dotácie sú poskytované na konkrétne 
akcie. Prehľad poskytnutých dotácií sa nachádza na 
stránke www.spisskanovaves.eu - Samospráva -  
Finančné hospodárenie mesta - Poskytnuté do-
tácie.

Sadzobník úhrad nákladov 
za sprístupnenie informácií
V súlade so zákonom o slobodnom prístupe k informá-
ciám a v súlade s vyhláškou o podrobnostiach úhrady 
nákladov za sprístupnenie informácie bol vydaný sa-
dzobník úhrad nákladov za sprístupňovanie informácií, 
v ktorom sú vyčíslené len materiálne náklady. Nachá-
dza sa aj na www.spisskanovaves.eu - Slobodný 
prístup k informáciám.

Správa o výsledku kontrol
Hlavná kontrolórka mesta ing. hyacinta Zozuľá-
ková predložila poslancom MsZ správu o výsledku 
kontrol. Ukončená bola kontrola hospodárenia s fi-
nančnými prostriedkami, dodržiavanie hospodárnosti, 
efektívnosti, účelnosti a účinnosti pri použití finanč-
ných prostriedkov v obchodnej spoločnosti SVt, 
spol. s r. o., s účasťou mesta, ktorou neboli zistené 
žiadne nedostatky.
Ďalej išlo o kontrolu dohôd o prácach vykonáva-
ných mimo pracovného pomeru na Mestskom 
úrade v Sp. Novej Vsi za rok 2010. Zistené bolo, 
že pri dohodách o vykonaní práce a dohodách o pra-
covnej činnosti uzatvorených Mestom Spišská Nová 
Ves nie je uvedené, že zamestnanci boli oboznámení 
s právnymi predpismi a ostatnými predpismi vzťahujú-
cimi sa na prácu mimo pracovného pomeru. Nedosta-
tok je už odstránený a tlačivá sú už upravené.
Kontrolované bolo tiež vybavovanie sťažností a pe-
tícií v pôsobnosti Mesta Sp. Nová Ves. Uvedenou 
kontrolou neboli zistené žiadne nedostatky.
Ďalšia kontrola v oZ kaMo NáDej sa týkala efek-
tívnosti, hospodárnosti a účelného a účinného čer-
pania finančných prostriedkov Mesta Sp. Nová Ves 
v zmysle VZN č. 9/2009 v znení doplnkov na cieľovú 
skupinu detí a mládeže do 15 rokov, ktorí sa venujú 
hokeju. Zistené bolo nedodržanie uvedeného VZN. 
OZ KAMO NÁDEJ neposkytovalo kvartálne celkové 
zúčtovanie za poskytované dotácie. Ďalej bolo zis-
tené, že z celkového počtu 15 155 prihlásených 
detí sa hokeju venuje len 9 334 detí. Podmienku 

(pokračovanie na 5. strane)
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oz činnosti Pz Sr v SnV
27. 9. 2011 o 17.11 hod. v úseku trate Smižany - Sp. 
Nová Ves na 1. koľaji vlak osobnej dopravy zrazil 
a usmrtil osobu. Jednalo sa o Jozefa L. zo SNV. Ruš-
ňovodič uviedol, že po vypravení vlaku zo železničnej 
zastávky Smižany zbadal osobu, ktorá vchádza z ľavej 
strany od druhej koľaje na prvú koľaj. Nato použil zvu-
kové výstražné zariadenie a osoba mu zakývala a vošla 
do prvej koľaje, kde sa otočila chrbtom k vlaku a rozpa-
žila ruky. Následne použil rýchločinnú brzdu, ale zrážke 
už nedokázal zabrániť. U rušňovodiča bola vykonaná 
dychová skúška na alkohol s negatívnym výsledkom. 
Privolaný lekár RZP NsP Spišská Nová Ves konštatoval 
devastačné poranenia hlavy, hrudníka, brucha a konča-
tín nezlučiteľných so životom a nariadila zdravotno-bez-
pečnostnú pitvu. Doprava na 1. koľaji bola zastavená 
do 19.10 hod. 

27. 9. 2011 okolo 10.30 hod. došlo na Zimnej ul. v OD 
Spišan k zločinu vydierania, z ktorého vyšetrovateľ OR 
PZ SNV obvinil 30. 9. 2011 Jána S. zo Žiliny. Tento muž 
už v uvedenom čase prišiel do predajne odevov v OD 
Spišan na III. poschodí, pristúpil k pultu pri pokladni 
a kázal predavačke, aby oznámila majiteľovi obchodu 
ODEX, s. r. o., poškodenej SHAO A., že budú musieť 
týždenne platiť 200 €, inak bude predajňa zatvorená. 
Obvinený je stíhaný na slobode. Vec realizuje OKP OR 
PZ SNV.

O 3.30 hod. 26. 8. 2011 došlo na Mlynskej ul. č. 22 za 
objektom firmy MPC CESSI, a. s., k prečinu nedovo-
lenej výroby omamných a psychotropných látok, jedov 
a prekurzorov, ich držania a obchodovania s nimi. Ob-
vinení z tohto prečinu boli Peter R. a Jakub K., obaja zo 
SNV. Osoby sú stíhané na slobode.

Medzi 8. - 10. 10. 2011 na Tepličskej ceste č. 14C 
nezistený páchateľ vošiel cez oplotenie do areálu fir-
my Paciga, s. r. o. Z areálu a rozostavanej haly ukradol 
rôzne súčasti pekárskej pece, ako sú nerezové rúry 
na rozvod pary, konštrukčné prvky na uchytenie pece 
a iné komponenty a elektromotor určený na pohon 
pecí. Petrovi K. zo SNV takto spôsobil celkovú škodu 
vo výške 10 020 €. 

13. 10. 2011 oznámila riaditeľka Krízového centra  
Alžbetka, nezvestnosť chovanca Daniela F. zo Slavošo-
viec, okr. Rožňava, toho času umiestneného v centre. 
Ten o sebe nepodal žiadnu správu. O 19.20 hod. bol 
nezvestný chovanec vypátraný hliadkou OO PZ Rož-
ňava. 

z činnosti MsP v SnV
Na základe upozornenia občana 16. 9. 2011 o 23.10 
hod. hliadka MsP zistila na Kollárovej ul. únik plynu 
z plynového rozvádzača. Rozvádzač sa nachádzal za 
bytovkou č. 6 a 8 na detskom ihrisku, pričom v jeho 
okolí bolo cítiť slabý závan plynu. Tieto zistené skutoč-
nosti oznámila MsP na dispečing Plynárenskej spoloč-
nosti. Dispečer následne vyslal na miesto technika, 
ktorý zabezpečil odstránenie zistenej závady.

Hliadka MsP preverovala 23. 9. 2011 o 15.00 hod. tel. 
oznámenie Juliany Š. zo SNV, ktorá uviedla, že jej syn 
sa doma agresívne správa a rozbíja zariadenie bytu. 
Po príchode na miesto hliadka MsP ukľudnila situáciu 
a zistila, že v byte sa nachádzal jej syn Stanislav Š.,  
t. č. bezdomovec, ktorému poskytla ubytovanie na-
koľko nechcela, aby ostal na ulici. Muž má dlhodobé 
zdravotné problémy a opakovane sa liečil na psychiatrii. 
Po ukľudnení situácie si neželala, aby bolo zo strany 
polície začaté konanie voči jej synovi, odmietla podať 
akékoľvek oznámenie na svojho syna a taktiež nepoža-
dovala, aby jej syn opustil byt. Vec bola preto riešená 
len ako pomoc občanovi.

29. 9. 2011 Martin F. zo Smižian podal písomné ozná-
menie na neznámeho priestupcu, ktorý ho 30. 9. 2011 
v čase okolo 18.00 hod. fyzicky napadol na sídl. Mier 
za veľkým splavom a spôsobil mu drobné poranenia 
chrbta, ramena a stehna. Uvedené zranenia si podľa 
predbežnej lekárskej správy vyžiadajú ambulantné lie-
čenie v dĺžke cca 7 dní. Vec v šetrení MsP.

Hliadka MsP riešila 9. 10. 2011 na Levočskej ul. zis-

Priesečná križovatka ulíc Letná, Slovenská, Mlynská 
a Markušovskej cesty je dosť frekventovaná s čas-
tými dopravnými nehodami. V roku 2007 bola preto 
spracovaná koncepcia dopravy v meste Spišská 
Nová Ves. Udialo sa tak v snahe zmenšiť nehodovosť 
a zlepšiť prietočnosť tohto dopravného uzla. „ná-
sledne vzhľadom na kolízny bod a hlavnú cestu, 
ktorá vtedy smerovala dole na mlynskú ulicu, 
sme zadali vypracovať projektovú dokumentáciu 
na kruhovú križovatku, aby sme boli pripravení na  
európske fondy,“ informoval v tejto súvislosti  
zástupca primátora PhDr. Miroslav Semeš, PhD.
Projektová dokumentácia bola spracovaná v roku 
2008. Počíta sa v nej aj so zlepšením situácie na 
exponovanom pešom ťahu ku školám a s riešením 
cyklotrasy. Na peších a cyklistických komunikáciách 
sa bude finančne podieľať aj mesto. Primerane k rie-
šeniu budú upravené aj priľahlé parkovacie plochy 
s racionalizáciou ich pripojenia. Od 10. júna 2009 je 
na dielo vydané právoplatné stavebné povolenie. 
Ako ďalej uviedol PhDr. M. Semeš, PhD., ktorý je 
zároveň poslancom KSK: „treba povedať, že sme 
od začiatku veľmi promptne jednali.“ Križovatka 
je teda pripravená na realizáciu a je aj zaradená do  

realizačných plánov Košického samosprávneho 
kraja a mesta.
Podstatnou časťou pri výstavbe je aj prekládka 
inžinierskych sietí, ktoré sa nachádzajú pod kri-
žovatkou. Tu však vznikol problém pre kompliko-
vané vlastnícke vzťahy. Ministerstvo financií SR 
v čase uzávierky Ička neschválilo predaj pozemku 
v správe Štátneho geologického ústavu Dionýza 
Štúra, Bratislava, ktorý má byť zastavaný časťou kru-
hovej križovatky so súvisiacimi stavebnými objektmi. 
Chýbajúca právoplatná kúpna zmluva bráni realizácii 
predmetnej stavby. „košický samosprávny kraj po-
žiadal o odkúpenie týchto pozemkov a žiadosť je 
na ministerstve financií,“ upresnila zástupkyňa pri-
mátora Mgr. lea Grečková. Ministerstvo prisľúbilo, 
že bude túto žiadosť prednostne riešiť. realizácia 
okružnej križovatky začne po vysporiadaní po-
zemkov v prospech KSK. Začiatok výstavby je pod-
mienený aj poveternostnými vplyvmi. V súčasnosti 
sa už začalo s frézovaním cesty na Mlynskej 
ulici, ktorá je súčasťou tejto stavby. ide o dosť 
frekventovanú časť mesta, keďže vedie k ná-
kupnému centru, zoologickej záhrade a prie-
myselnej zóne. Edita Sýkorová

VÝStaVba okrUžNej križoVatky
V snahe zmenšiť nehodovosť na križovatke pri hotelovej akadémii bolo už v roku 2007 navrhnuté 
riešenie, ktorým je výstavba kruhového objazdu. tá mala byť dokončená v novembri tohto roku.

účelovosti na cieľovú skupinu detí a mládeže do 
15 rokov, ktorí sa venujú hokeju, nespĺňa 5 821. 
Prenásobením pravidelne poskytovanej dotácie bolo 
vyčíslené, že za 5 821 detí, ktoré sa nevenujú hokeju, 
je OZ KAMO NÁDEJ povinné vrátiť mestu sumu 
403 760,22 €. Kontrolovanému subjektu bolo ulo-
žené aj penále, ktoré k 31. 5. 2011 činí 112 000,20 €. 
MsZ uložilo začať správne konanie vo veci vydania 
rozhodnutia uloženia sankcie za porušenie finančnej 
disciplíny zistenej finančnou kontrolou.

návrh na udelenie ocenení KSK
MsZ navrhlo Košickému samosprávnemu kraju oceniť 
PaedDr. jozefa joppu in memoriam za výsledky 
dosiahnuté v kultúrnej oblasti, za výrazný prínos v roz-
voji regiónu a mesta Sp. Nová Ves ing. alexandra 
barčáka a za výrazný prínos v rozvoji v oblasti ume-
leckého školstva Základnú umeleckú školu v Sp. 
Novej Vsi.

Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností
V rámci tohto bodu rokovania MsZ vzalo na vedomie 
výsledok verejnej obchodnej súťaže na predaj ob-
jektu Dom služieb. O kúpu uvedeného objektu nebol 
doposiaľ prejavený žiadny záujem, preto k realizácii 
zámeru prevodu vlastníctva nehnuteľnosti v súčas-
nosti nie je možné pristúpiť.
opätovne bol schválený zámer predaja domu 
Zimná č. 72. V rámci obchodnej verejnej súťaže 

vyhlásenej v roku 2010 nebol prejavený reálny  
záujem.
Schválený bol tiež zámer predaja domu na Ul. b. 
Němcovej s pozemkom obchodnou verejnou súťa-
žou s vyvolávacou cenou 43 242 € určenou znaleckým 
posudkom. V súčasnosti je tento objekt neobývateľný, 
nakoľko je v podstatnom rozsahu zdevastovaný a časť 
je postihnutá požiarom. Jeho ďalšie užívanie je preto 
spojené s investíciami veľkého rozsahu.

interpelácie a otázky
V rámci tohto bodu rokovania informoval MUDr. ján 
Pukluš o rekonštrukcii tisícročnej kaplnky Sans 
Souci. Pripojil sa k iniciatíve dobrovoľníkov a popro-
sil prítomných, aby pomohli aspoň malou finančnou 
čiastkou.
Na základe požiadavky zoskupenia podnikateľov 
nachádzajúcich sa v areáli bývalého OSP na Mar-
kušovskej ceste poukázala MUDr. eva Nováková 
na problém so vstupnou cestnou komunikáciou. 
Ide o úpravu výšky prechodu pre nákladnú dopravu 
a strojné mechanizmy. Nakoľko však táto vstupná ko-
munikácia vedie z cesty, ktorá je v majetku Košického 
samosprávneho kraja, nie sú zo strany mesta mož-
nosti na riešenie tohto problému.

Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hlasovanie 
poslancov, zvukový záznam nájdete na www.spisska-
novaves.eu – modrá sekcia SNV – Samospráva – 
MsZ. Edita Sýkorová

Zo ZaSaDNUtia MeStSkého...
(dokončenie zo 4. strany)

Pokiaľ si aj najstarší obyvatelia dnešnej Kvetnej či 
Horskej ulice pamätajú, na hutniarsky cintorín vie-
dla najkratšia a najkrajšia cesta okolo Kurtovcov, 
cez lavičku pod Jahodom, hore chodníkom. Lávka 
cez Dubnicu prehnila a potrebovala generálku. 
Aj teraz sa našli správni ľudia, ktorí sa na to po- 
dujali. Bratia Miro, roman, jozef Salitrikovi, Ma-
rián hangala a Daniel kyčak to zvládli výborne. 

Materiál poskytol jozef jurik st. a hlavne lesy 
mesta Spišská Nová Ves. Pri práci sa treba aj 
občerstviť a na to chlapom prispeli pani Margita 
compelová a Viera bosáková. 
Sviatok všetkých svätých je pred dverami a po 
lávke prejde mnoho ľudí. V mene všetkých, ktorí 
ju potrebujú, Vám veľmi pekne ďakujem.
 rudo Mikolaj

V hUte beZPeČNá láVka 
ceZ DUbNicU
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cieľom návštevy bolo zmapovať stav podnikateľ-
ského prostredia a rokovanie s vedením mesta 
o možnostiach spolupráce. „prišiel som sa na 
vlastné oči presvedčiť, ako sa darí nemeckým 

podnikateľom v regióne a špeciálne v Spišskej no-
vej vsi. potom sa môžeme s primátorom rozprávať 
o ďalších perspektívach spolupráce,“ informoval 
A. Hartmann. Počas návštevy sa spolu s primátorom 
Jánom Volným boli pozrieť v niektorých prevádzkach 
firiem s nemeckou kapitálovou účasťou.
Veľvyslanec sa tiež zaujímal o možnosti investo-
vania do priemyselnej zóny na Podskale. Mesto 
toto územie pripravuje pre budúcich investorov, ktorí 
tu budú môcť existovať a vyrábať svoje produkty. Už 
onedlho by mala byť táto stavba dokončená. Okrem 
tejto aktivity jedným z nástrojov na podporu pod-
nikania je podnikateľský inkubátor. Poslaním 
inkubátora ako prvku regionálnej podnikateľskej 
infraštruktúry je poskytovanie kancelárskych a vý-
robných priestorov, technickej infraštruktúry ako 
aj vybraných služieb malým začínajúcim podnikom 
s cieľom zvýšiť ich šancu na podnikateľský úspech 
v priebehu počiatočnej fázy podnikania.

Edita Sýkorová, foto: autorka

Udialo sa tak za účasti biskupa Východného dištriktu 
Evanjelickej cirkvi augsburského vyznania Mgr. Sla-
vomíra Sabola, vedenia mesta, pracovníkov školstva 
a členov Cirkevného zboru. Slávnosť začala najprv 
v Evanjelickom kostole Slávnostnými službami Božími 
a pokračovala na nádvorí bývalej baníckej školy pri 
pamätníku Ľudovíta Trangusa položením vencov. Po-
tom nasledovalo slávnostné otvorenie novozriadenej 
materskej školy, v rámci ktorého biskup S. Sabol po-
žehnal jej priestory. 
„ku evanjelickej tradícii patrí už od reformácie, 
že pri kostole sa hneď stavala aj škola. malo to 
svoj význam, aby jednoduchý ľud bol vzdelaný, 
aby mohol čítať písmo a duchovne sa vzdelávať. 
tejto tradícii chceme byť verní aj dnes,“ informo-
val S. Sabol.

Nová materská škola poskytne rodičom ďalšiu mož-
nosť výberu. Ako uviedol primátor mesta PhDr. ján 
Volný, PhD.: „veľmi vítame, že pribudla nová ma-
terská škola, ktorá bude iná, poskytne určitú al-
ternatívu a rodičia si tak môžu vybrať, čo určite 
privítajú.“
Poďakovanie za spoluprácu pri jej realizácii vyjadril 
pri tejto príležitosti zborový farár Mgr. jaroslav Ma-
tys: „všetky rezorty, ktoré zastrešuje mesto Spiš-
ská nová ves nám vychádzali maximálne v ústrety 
a dobrou radou alebo službou v nemalej miere 
prispeli k zriadeniu a otvoreniu evanjelickej mater-
skej školy. verím, že toto naše a vaše úsilie prinesie 
dobrý úžitok občanom mesta Spišská nová ves.“
Materskú školu v súčasnosti navštevuje 15 detí.
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Y Galéria umelcov Spiša pripravila 10. 9. v rámci Dní 
európskeho kultúrneho dedičstva večernú prehliad-
ku. Okrem prehliadky jednotlivých výstav sa návštev-
níci mohli zapojiť do happeningu so spišským sochá-
rom Mgr. art. tomášom ceterom. Pripravený bol 
tiež večerný koncert medzinárodného umeleckého 
zoskupenia trio dell’arte so zaujímavým hudobným 
programom. V Záhrade umenia prebiehala netradičná 
prezentácia umeleckých diel v rytme hudby a svetiel.

Základná organizácia Slovenského zväzu chovateľov 
usporiadala 16. – 18. 9. v areáli Strednej združenej 
školy siedmu Spišskú oblastnú výstavu drobných 
zvierat. Na Spiši u chovateľov prevláda hydina. Medzi 
vystavovanými zvieratami boli aj belgické obry, vieden-
ské modré králiky a modrý novozélandský rex. Už tra-
dične sa tu nachádzala aj výstava holubov.

Členovia spišskonovoveskej pobočky detskej orga-
nizácie erko sa spolu stretli cez víkend 17. - 18. 9. 
v priestoroch SPŠ strojníckej. Malí erkári spolu so svo-
jimi rodičmi pod vedením animátorov pracovali v tvori-
vých dielňach, hrali sa a tancovali.

Fanúšikovia spišskonovoveskej kapely Smola a hruš-
ky sa majú na čo tešiť. Na jeseň vyjde ich nový v poradí 
už piaty album s názvom Palec hore. Obsahovať bude 
10 nových skladieb. Chýbať na ňom nebudú ani známe 
pesničky Pridaj si ma, Lovesong či Fajčiť treba. Okrem 
rapera DNA bude na novom albume hosťovať aj spe-
váčka Zdenka Predná. Kapela v októbri tiež rozbehla 
turné, v rámci ktorého odohrá 20 koncertov v Čechách, 
Poľsku a na Slovensku. V Sp. Novej Vsi sa publiku pred-
staví 16. 11. (viac na str. 25).

Na Dni otvorených dverí Spoločnosti joga v den-
nom živote sa 19. 9. v Jogacentre zišli cvičenci rôz-
nych vekových kategórií. Cieľom bolo zoznámiť ľudí 
s ponukou kurzov, ktoré spoločnosť pravidelne organi-
zuje. Novinkou je kurz pre diabetikov. Záujem o kurzy 
jogy majú skôr vyššie ročníky. Vedie ich 9 certifikova-
ných cvičiteľov.

žiaci ZŠ lipová sa už tradične zapojili do súťaže  
s firmou Milk agro, ktorá bude prebiehať až do apríla. 
Ide v nej o zber tetrapakov (krabice z mlieka) a viečok 
z jogurtov výlučne značky Sabi. Zberom sa zaslúžia 
o zvýšenie konzumácie jogurtov a mlieka a zároveň tak 
pomáhajú našej prírode zbaviť sa množstva odpadkov. 
Po ukončení súťaže firma od nich odkúpi vyzbierané 
viečka a tetrapaky, za ktoré získajú peniaze a vecné 
odmeny pre najlepších zberateľov. Získané peniaze sa 
využijú na rôzne súťaže, prípadne na vybavenie učební.

Galéria umelcov Spiša usporiadala 20. 9. vernisáž 
výstavy nezvyčajnej dvojice výtvarníkov Sancha a luf-
fé pod názvom Synergicon. Osudy dvoch ľudí rovna-

tené priestupky proti verejnému poriadku, ktorých sa 
dopustili Dušan L. a Milan H., obaja bezdomovci. Me-
novaní znečistili verejné priestranstvo v okolí bytovky na 
uvedenej ulici, kde si pod balkóny nanosili staré matra-
ce od kontajnerov a na tomto mieste si urobili ležovisko. 
Za prítomnosti hliadky znečistené priestranstvo upratali 
a následne im bolo doporučené, aby svoju momentálnu 
situáciu riešili prostredníctvom Domu humanity Nádej 
v SNV.

10. 10. 2011 vykonala hliadka MsP asistenciu prísluš-
níkom HaZZ SNV pri otvorení bytu na Ul. J. Wolkera, 
kde bola následne nájdená osoba s vážnymi zdravot-
nými problémami. Jednalo sa o Jozefa R. Po vykonaní 
nevyhnutných úkonov na záchranu jeho života zdravot-
níckym personálom RZP a LSPP bol menovaný preve-
zený do NsP.

Na základe oznamu občana našla hliadka 12. 10. 2011 
na Koceľovej ulici na zemi ležiaceho krvácajúceho 
muža. Po príchode na miesto zistila, že sa jedná o bez-
domovca Romana C. zo SNV. Menovaný v etalyzova-
nom stave spadol na cestu a poranil si pravú ruku. Na 
miesto bola privolaná RZP, ktorá poškodeného ošetrila. 
Hliadka MsP poškodeného umiestnila na miesto, kde 
nedôjde k jeho ďalšiemu zraneniu.

NáVŠteVa NeMeckého VeľVySlaNca

otVoreNie NoVej MaterSkej Školy

V pondelok 19. septembra navštívil naše mesto po druhýkrát veľvyslanec Spolkovej republiky 
Nemecko axel hartmann.

Komín vysoký 40 m sa nachádzal na mieste bývalej 
firmy Pilvud v časti Podskala. Patril ku kotolni, ktorá 
slúžila na vykurovanie areálu. Mesto v súčasnosti 
toto územie pripravuje pre budúcich investorov. Už 
čoskoro by tu mal vzniknúť nový priemyselný park. 
V rámci stavebných prác bola vykonaná asanácia pô-
vodných budov, ktoré boli v zdevastovanom stave. 
Narušená už bola aj statika komína. Nariadený bol 
teda odstrel.
Na jeho príprave sa pracovalo niekoľko dní. Najprv 
bol vypracovaný projekt, ktorý následne musel schvá-
liť Obvodný banský úrad v Spišskej Novej Vsi. „v roz-
hodnutí nám dali záväzný príkaz kde, čo a za akých 
okolností sa môže vykonať. Schválili nám predlo-
žený projekt, ktorým boli riešené nálože a samotný 
výkon odstrelu,“ spresnil technický vedúci odstrelu 
Miroslav Vitkovský.
Do komína bolo navŕtaných 60 vývrtov, do ktorých 
bolo umiestnených 60 rozbušiek a 12 kíl priemy-
selnej plastickej trhaviny. Vývrty boli ešte zabez-
pečené plachtami, ktoré zachytávali rozlet materiálu 
pri výstrele. Všetko prebiehalo za prísnych bezpeč-
nostných opatrení. Pracovníci vykonávajúci odstrel 
zabezpečili 200 m okruh. V jeho blízkosti vedie že-
lezničná trať a komín mal padať kolmo k nej. Odstrel 

bol teda naplánovaný na 12.00 hod., keďže práve 
v čase medzi 11.45 a 12.30 hod. tadiaľ nemal pre-
chádzať žiaden vlak. Na bezpečnosť ľudí dozerali 
hliadky. 
V blízkej budúcnosti by mal byť odstrelený aj 100 m 
komín, ktorý sa nachádza pri obchodnom centre Ma-
daras. V súčasnosti sa už čaká na povolenia.

Edita Sýkorová, foto: autorka

oDStrel koMíNa
V sobotu 24. augusta sa v našom meste ozval výbuch. odstrelený bol vyše 100-ročný komín. 

V nedeľu 9. októbra sa uskutočnilo slávnostné otvorenie novozriadenej evanjelickej mater-
skej školy v Spišskej Novej Vsi. 
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Do vyhodnotenia sa zapojilo všetkých 12 informač-
ných centier s celoročnou prevádzkou a 2 sezónne 
– Vinné, Kaluža. Dotazníky vyplnilo spolu 696 res-
pondentov (oproti minulému roku 100 % nárast). 
KSK považuje získané informácie za veľmi dôležité 
pre ďalšie aktivity.
Spomedzi 696 respondentov bolo 132 Slovákov, 
116 Nemcov a Poliakov, 101 Maďarov, 86 Čechov, 
29 Rusov a 181 anglicky hovoriacich turistov.
Dotazníky boli v prevažnej väčšine vyplňované v in-
formačných centrách, obce Smižany a Hrabušice 
zapojili priamo poskytovateľov ubytovacích a stra-
vovacích služieb, ale aj hostí (návštevníkov) na kul-
túrnych podujatiach.
Z vyhodnotenia vyplynulo, že motívom návštevy 
kraja bol najčastejšie oddych pri vode alebo 
v horách (41 %) a návšteva kultúrno-historic-
kých pamiatok (24 %).
Hlavným zdrojom informácií bolo najčastejšie odpo-
rúčanie priateľov a známych (31 %), predchádzajúce 
skúsenosti (21 %), informácie v médiách, internet 
(17 %). Na základe propagačných materiálov sa roz-
hodovalo 6 % opýtaných a 4 % zaujala ponuka ces-
tovných kancelárií. Drvivá väčšina (77 %) vyjadrila 
spokojnosť s informáciami, ktoré získali v regióne.
Potešiteľnou správou je dĺžka pobytu návštev-
níkov v regióne kSk – 26 % opýtaných sa tu zdr-
žalo jeden deň, dva až tri dni 27  %, štyri až sedem 
dní 32 % a viac ako týždeň 15 % respondentov.  

50 % opýtaných bolo ubytovaných v hoteloch a pen-
ziónoch, 6 % u príbuzných, 5 % vo vlastnom za-
riadení, 27 % na súkromí a v chatových osadách 
10 %. 
ceny služieb hodnotili ako primerané (88 %), aj 
so správaním personálu v zariadeniach CR boli res-
pondenti spokojní (98 %). Rovnako pozitívne hodno-
tili čistotu zariadení (98 %) a kvalitu služieb (95 %).
Nie je prekvapivé, že v odporúčaniach na zlepše-
nie sa ocitli nevyhovujúce cesty, málo diaľnic, viac 
značenia turistických oblastí. Privítali by aj viac zá-
bavných podujatí s atrakciami a kultúrneho a špor-
tového vyžitia – hlavne programy a podujatia pre 
deti, viac propagačných materiálov v poľských 
a ruských jazykových mutáciách.
Veľa  pripomienok sa týkalo nevyhovujúceho 
stavu technických zabezpečovacích zariadení 
v Slovenskom raji. Vyskytli sa i sťažnosti súvi-
siace so zatvorenými pamiatkami počas pon-
delkov.
O dobre rozvíjajúcej sa spolupráci v regióne svedčí 
počet vyplnených dotazníkov a zapojenie všetkých 
TIC v KSK. Výsledky prieskumu sú zverejnené na 
www.vucke.sk alebo na stránke www.spisskano-
vaves.eu. V budúcnosti plánuje KSK do prieskumu 
zapojiť aj zariadenia poskytujúce ubytovacie a stra-
vovacie služby.

andrea Jančíková, kancelária primátora 
Zdroj: kSk
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Ykého umeleckého zamerania, štýlovo príbuzného, sa 
stretli nielen v osobnom živote a spojili svoje diela v túto 
synergickú výstavu obrazov.

V MŠ Komenského ul. sa v stredu 21. 9. uskutočnil 
v rámci Olympijského festivalu detí a mládeže Slo-
venska už 8. ročník mestskej športovej olympiády 
detí materských škôl. Zúčastnili sa jej malí športovci  
z 13-tich materských škôl v Sp. Novej Vsi. Súťažilo sa 
v 3 kategóriách: beh, skok do diaľky a hod kriketovou 
loptičkou. Hlavným cieľom je podporovať deti k pohy-
bovej činnosti už od útleho detstva. Súčasťou olympiá-
dy bola aj výtvarná súťaž. V nej 1. miesto získala Sofia 
Tarbajová z MŠ Lipová, 2. miesto Karolína Bečariková 
z MŠ Jilemnického a na 3. mieste skončila Tamara Ruž-
backá z MŠ Komenského.

Jedným z 5-tich dejísk 41. ročníka organového fes-
tivalu ivana Sokola sa 22. 9. stal Evanjelický kostol. 
Spoluorganizátorom tohto podujatia bolo Mestské 
kultúrne centrum. Vďaka dobrej spolupráci s riadite-
ľom Štátnej filharmónie Košice Júliusom Kleinom sa 
na ňom predstavila vynikajúca dánska organistka Bine 
Katrine Bryndorf. Medzi hosťami už tradične nechý-
bala aj vdova po našom organovom majstrovi p. Geru 
Sokol.

Múzeum Spiša je koordinátorom projektu cesta 
mladých k vede „naživo“, ktorého cieľom je podchy-
tenie žiakov a študentov pre vedeckú dráhu pri voľbe 
budúceho povolania. Na projekte spolupracujú špičko-
ví vedeckí pracovníci, ktorí si dali za cieľ popularizovať 
vedu a výskum. Príležitosťou, kedy bolo možné osloviť 
školy, ale aj širokú verejnosť a „naživo“ sprostredkovať 
informácie z oblasti vedy a výskumu bol Festival vedy 
Noc výskumníkov 2011. Toto podujatie prebiehalo 
v piatok 23. 9. v Múzeu Spiša. 

Vlani kontaktovalo alebo navštívilo spišskonovoveský 
úrad práce 630 nezamestnaných a hľadalo cez sieť 
EURES prácu v zahraničí. Ženy mali najčastejšie záu-
jem pracovať ako opatrovateľky v Rakúsku, muži v sta-
vebníctve v Čechách. V Nemecku a Veľkej Británii to 
bola oblasť poľnohospodárstva (sezónne práce a zbe-
ry), v Taliansku a Nemecku hotelierstvo a gastronómia 
(kuchár, čašník, chyžná a sezónne práce v dovolenko-
vých komplexoch). Tento rok sieť EURES v meste kon-
taktovalo vyše 700 ľudí.

Na spišskonovoveskom letisku sa v sobotu 24. 9. konal 
7. ročník súťaže Slovenskej ligy presnosti pristá-
tia parašutistov. S dvojcentimetrovým stredom sa 
najlepšie popasoval Karol Adamčík, ktorý zvíťazil so 
súčtom 4 cm pred Milanom Kocíkom (5 cm) a Petrom 
Slivovským (7 cm). V súťaži družstiev zvíťazilo družstvo 
VK Prešov pred domácim Požičovňa oblohy a tretím 
Východ SK. budúcoročný 8. ročník súťaže sa bude 
konať 5. mája na letisku v Sp. Novej Vsi.

K tragickej dopravnej nehode došlo 25. 9. dopo-
ludnia na križovatke ulíc Sládkovičova – Duklianska. 
Do Škody Forman vychádzajúcej na zelenú zo Slád-
kovičovej ul. smerom od Hypernovy narazilo policajné 
auto. To prichádzalo po jeho pravej strane zo Smižian  
so zapnutým majákom. Nehoda si vyžiadala život jed-
ného zo spolujazdcov nachádzajúcich sa v škodovke. 
Vodiča, ktorý utrpel stredne ťažké zranenia a vážne 
zranenú tehotnú spolujazdkyňu previezli do spišskono-
voveskej nemocnice. Dvaja policajti utrpeli ľahšie zra-
nenia a boli prevezení do nemocnice v Levoči. Alkohol 
u nich zistený nebol. Nehodu vyšetruje polícia.

Mo MS v Sp. Novej Vsi si v spolupráci so Spiš-
skou knižnicou - jej pracovníčkami J. Dubayovou 
a Mgr. D. Krajňákovou pripomenul život a dielo ve-
dúcej osobnosti generácie básnikov „Slovenskej mo-
derny“ i. kraska. Ukážky z tvorby básnika recitovali 
študenti I. Kočišová, Ľ. Tekely, členovia DS Hviezdo-
slav V. Peták, A. Wachterová, J. Gavlák, P. König a re-
citátorka mnohých súťaží V. Kubovčíková. Výnimočné 
pondelkové popoludnie 26. 9. obohatila účastníkov aj 
videoprojekcia. Recitátori, ale aj účastníci sa už tešia 
na ďalšie stretnutie s poéziou 2. ročníka tohto projektu 
Mgr. J. Prochotskej.

SPraVODaJSTVO

PreZeNtácia V holaNDSkU
V Holandskom Utrechte sa 12. - 18. 9. 2011 ko-
nala výstava 50+ Beurs (konaná hlavne pre gene-
ráciu seniorov).
Pre Holanďanov je typické, že vzhľadom na ro-
vinatosť ich krajiny vyhľadávajú hory a prírodu. 
O tom, že nepohrdnú ani históriou a kultúrou som 
sa presvedčila aj pri prezentácii Gotickej či Želez-
nej cesty.
Kombinácia tejto prezentácie a takisto prezentá-
cie Slovenského raja s jeho turistickými trasami, 
roklinami i vodopádmi, bola veľmi šťastná. Ide o to, 
že holandská mentalita nevydrží na jednom mieste 
dlhšie ako pár dní. V našom regióne sa dá veľmi 
dobre skombinovať niekoľkodenná turistika v se-
vernej i južnej časti Slovenského raja spolu s náv-
števou Dobšinskej ľadovej jaskyne. Na oplátku 
potom prehliadky miest, s ich kultúrnymi pamiat-
kami, ako aj návšteva Spišského hradu zase spá-
jajú turistiku s pamiatkami.
Prezentácia nášho mesta bola vysoko vyzdvih-
nutá práve pre rôznorodosť a komplexnosť po-
nuky.
Počas trvania výstavy stánok navštívil aj pán veľ-
vyslanec Chlebo z Haagu s manželkou (foto), ako 
aj p. Vavrín z Ministerstva dopravy SR - sekcie 
turizmu. Oboch veľmi zaujímala prezentácia re-
giónov. K prezentácii nášho regiónu prispel aj smi-
žiansky kroj, ktorý zapožičala Mária Kramárová. 
Touto cestou jej pekne ďakujem. Pán veľvysla-
nec si ho potom s manželkou požičali na prezen-
táciu v Haagu. Počas celej výstavy boli v stánku 
aj holandskí pozorovatelia z oblasti turizmu. Som 
potešená, že vďaka prítomnosti na výstave sme 
nadviazali sľubné kontakty. Pán Klaas Kleine nás 
pozval aj na ďalšiu výstavu, ktorá sa bude konať 

v januári 2012 a jej názov je Vakantiebeurs Utrecht 
2012. 

Ing. Bibiana Bochňová
tIC Spišská nová ves

tUriSti k NáM choDia 
Za oDDychoM a PaMiatkaMi
košický samosprávny kraj, odbor kultúry a cestovného ruchu opätovne vypracoval dotazník 
na získanie informácií o priebehu letnej turistickej sezóny pod názvom „leto 2011“ v košic-
kom samosprávnom kraji (kSk).
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Y V rámci tvorivého týždňa sa v Galérii umelcov Spiša 

predstavili zo Spišského regiónu: tomáš cetera, 
jana huliaková, amálka ľudmila Valenčíková, Pa-
vol Sova a jaroslav Čech. Od 26. 9. tu totiž prebiehal 
edukačný projekt happgallery i – sonda do tvorby 
mladých umelcov Spiša. Zameraný bol na prezen-
táciu jednej z foriem akčného umenia – happeningu 
v kombinácii so scénografiou. Do tvorby sa mohol za-
pojiť každý návštevník.

V Koncertnej sieni Reduty sa divákom 26. 9. predvie-
dla stálica českej populárnej hudby hana Zagorová. 
Spolu s orchestrom Jiřího Dvořáčka tu začala svoje slo-
venské turné. Hosťom bol aj český spevák Petr Rezek. 
Koncert organizovaný Mestským kultúrnym centrom 
bol beznádejne vypredaný.

V rámci týždňa prevencie na cestách Košického kraja 
sa 27. 9. konala aj v Sp. Novej Vsi preventívna akcia. 
Jej cieľom bolo zistiť, ako reagujú vodiči na autá so za-
pnutými zvukovými a signalizačnými zariadeniami. Po-
čas nej iba dvaja vodiči obmedzili prejazd sanitky. Títo 
boli na porušenie zákona upozornení.

V rámci sprievodných podujatí osláv 60. výročia zalo-
ženia Múzea Spiša sa 28. 9. uskutočnila prednáška 
na tému invázne rastliny. Prednášajúca RNDr. Marta 
Nižnanská v nej pozornosť upriamila na zvlášť invázne 
druhy, ktoré sú vlastníci pozemkov podľa zákona povin-
ní likvidovať. Patrí sem pohánkovec japonský, zlatobyľ 
kanadská, slnečnica hľuznatá, netýkavka žliazkatá či 
ježatec laločnatý.

Vo štvrtok 29. 9. zasahovali štyria spišskonovoveskí 
hasiči pri požiari čiernej skládky pri osade Vilčurňa. 
Ten nastal pravdepodobne kvôli zlej manipulácii s oh-
ňom. Asistenciu im robili aj mestskí policajti. Ohrozený 
nebol žiaden majetok a ani sa nikto nezranil. Škody po 
požiari sú minimálne.

29. 9. si v rámci 5. ročníka kampane Deň srdca mohli 
dať záujemcovia urobiť orientačné vyšetrenia choleste-
rolu, tlaku a obsahu telesného tuku v pomere k svojmu 
veku, výške a hmotnosti. Výjazdové skupiny Regionál-
neho úradu verejného zdravotníctva v SNV vykonávali 
uvedené merania a konzultácie v Lekárni na Letnej ul. 
a v obchodnom centre Madaras.

V priestoroch Správy Národného parku Slovenský raj 
bola 29. 9. verejnosti sprístupnená 3-dňová okresná 
výstava ovocia a zeleniny. Každoročne ju organizuje 
Okresný výbor Slovenského zväzu záhradkárov v Sp. 
Novej Vsi. Na tohtoročnej pestovatelia medzi 36 druhmi 
ovocia a zeleniny vystavili 226 plodov svojej práce. Me-
dzi vystavenými kúskami bol aj 8-kilový kaleráb, 48-ki-
lová tekvica či polmetra dlhá cuketa. Pozornosť pútala 
fialovo sfarbená paprika, ale aj zvonková paprika.

V septembri sa za pomoci rodičov na školskom dvore 
MŠ lipová zrealizovala brigáda na osadenie 2 no-
vých preliezok. Na zakúpenie týchto preliezok finanč-
nou čiastkou vo výške 800 € prispela firma Embraco. 
Cieľom finančnej podpory bola revitalizácia školského 
dvora. Na osadenie preliezok betónom prispela firma 
Quatro. Prinieslo to radosť hlavne deťom, ako aj uči-
teľom. Vytvorili tak možnosti uspokojiť každodenné 
potreby pohybu a tým utvárať stav telesnej a duševnej 
rovnováhy.

Prváci Strednej priemyselnej školy mali počas adap-
tačného pobytu v Poráčskej doline možnosť spoznať 
svojich spolužiakov, starších študentov, učiteľov 
i jednotlivé odbory. Bol súčasťou projektu moderné-
ho vzdelávania, ktorý škola rozbehla. Študenti strávili 
3 dni bez mobilov či internetu v spoločnosti spolužiakov 
a učiteľov. Na záver sa konala imatrikulácia.

Pobočka Sociálnej poisťovne v Sp. Novej Vsi sa 
rozhodla trom neziskovým organizáciám darovať 
3 kompletné počítačové zostavy, nakoľko moder-
nizovala svoje vybavenie. Zamestnanci sami rozhodli 
komu ich darujú. Jednu zostavu odviezli do Detského 
domova v Žakarovciach. Ďalšia skončila v Slovenskom 
zväze zdravotne postihnutých v Sp. Novej Vsi. Tretiu 
zostavu darovali humanitnej spoločnosti Prijatie zo Sp. 
Novej Vsi.

S myšlienkou pomôcť prišli deti zo ZŠ Lipová, kon-
krétne sestry Pipasove, ktorým bolo zvieratiek ľúto 
a chceli, aby sa v našej stanici mali lepšie. V škole 
vyrobili ozdôbky a potom zorganizovali burzu, na kto-
rej sa podarilo vyzbierať vyše 90 €. Peniaze pôvodne 

plánovali použiť na nákup krmiva. „keďže sa krmivo 
veľmi rýchlo spotrebuje, navrhol som im vyzbie-
rané peniaze použiť na rekonštrukciu stanice pre 
odchyt túlavých zvierat. pridružil sa aj pán pipas, 
ktorý so svojimi priateľmi tiež vyzbieral vyše 100 €, 
niečo sme prispeli my z mestskej polície, ďalším 
sponzorom bol aj pán Fekete,“ informoval náčelník 
Mestskej polície v Sp. Novej Vsi jUDr. Michal ko-
mara, PhD. Vďaka tejto pomoci je dnes Stanica pre 
odchyt premaľovaná - s novými stenami, kari sieťami 
a strechou.
Už päť rokov sa v Sp. Novej Vsi odchytené zvieratká 
neutrácajú. V súčasnosti sa v odchytovej stanici 
nachádza 16 psíkov, pričom jej kapacita je 30. Na 
webovej stránke www.spisskanovaves.eu v sek-
cii Zvieratká na adopciu sú umiestňované aktuálne 
informácie o zvieratkách spolu s fotkami, ktoré si 
záujemcovia môžu adoptovať. Poplatky sú stano-
vené jednotlivo - pes malého vzrastu 6,64 €, pes 
veľkého vzrastu 13,28 €, mačka 3,32 € + začipo-
vanie 6,64 €, čistokrvné plemená psov a iné druhy 
zvierat dohodou. Všetky zvieratká majú veterinárnu 
starostlivosť. V tomto roku sa podarilo adoptovať už 
17 zvierat. 

Edita Sýkorová, foto: autorka

Podľa plánu ďalšej rekonštrukcie námestia, ktorý 
má mesto pripravený, sa s fontánou pred budovou 
Spišského divadla už nepočíta. Obnovovať sa teda 
nebude.
K rozhodnutiu odstrániť fontánu došlo vedenie mesta 
na základe skutočnosti, že sa nachádza v nevhod-
nom priestore a je už dlhší čas nefunkčná. V tejto 
súvislosti primátor mesta ján Volný uviedol: „Z his-
torického hľadiska tam fontána nikdy nebola. Je 
tam len v posledných desaťročiach a nie je celkom 
vhodne umiestnená.“
Miesto po jej odstránení bude vydláždené, čím sa 
rozšíri plocha, ktorá slúži na kultúrne podujatia. 
„predpokladáme, že to bude záležitosť relatívne 

nízkonákladová a aj časovo veľmi rýchla,“ informo-
val ďalej J. Volný. Eda, foto: archív Múzea Spiša

rekoNŠtrUkcia 
oDchytoVej StaNice

FoNtáNa Pri DiVaDle 
bUDe oDStráNeNá

Počas dňa 150-členná skupina dobrovoľníkov spo-
ločne vyčistila chodníky po letnej turistickej sezóne. 

Pri tejto príležitosti na lúke na Kláštorisku vytvorili 
pekné srdce (foto) pre všetkých, ktorí sú ochotní 
pomáhať iným.
„čistenie raja bolo naozaj zlatým klincom našich 
tohtoročných snáh. nie náhodou sme mali v Slo-
venskom raji po svojom boku aj Združenie priateľov 
diabetických detí Spišiačik, s ktorými spolupracu-
jeme pravidelne,“ uviedol generálny riaditeľ sloven-
ského Embraca Norbert brath.
Embraco má za sebou aj príspevok k Európskemu 
týždňu mobility. Vo štvrtok 22. septembra, v Deň 
bez áut, sa na bicykli vybralo do práce vo firme 
89 ľudí, z toho dve tretiny prišli na rannú zmenu, 
napriek hustej hmle. Spolu najazdili 1 123 kilo-
metrov. Ušetrené financie venuje firma na žela-
nie svojich zamestnancov (prostredníctvom ankety) 
detskej onkológii.

Eda, foto: Emil Petro

DobroVoľNíci ČiStili 
SloVeNSkÝ raj
Skupina dobrovoľníkov zo závodu embraco spolu so skautmi zo Spiša a členmi Združenia 
rodičov a priateľov diabetických detí zo Spišskej Novej Vsi sa v sobotu 24. septembra stretli, 
aby spolu vyčistili Slovenský raj.
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YMestskí policajti absolvovali v septembri previerky 
fyzickej zdatnosti na štadióne Tatran. Skúšky tento 
rok prebiehali v 2 termínoch. Prvá časť sa konala už 
v máji. Nakoľko však príslušníci nemohli prísť z rôznych 
dôvodov, druhá časť prebiehala do konca septembra 
v 5-tich disciplínach. Previerky absolvujú iba príslušníci 
do 50 rokov. Ak by niekto nevyhovel, má šancu na repa-
rát. Na svojej kondícii môžu pracovať v posilňovni alebo 
v športovej hale, navyše od októbra budú s policajným 
zborom chodiť 2-krát mesačne na kurzy sebaobrany.

letohrádok Dardanely v Markušovciach čaká v naj-
bližšom období rozsiahla rekonštrukcia. V priestoroch 
Provinčného domu rokovali na výjazdovom zasadnutí 
poslanci Komisie Kultúry Košického samosprávneho 
kraja. Na obnovu poslúžia prostriedky z európskych 
fondov vo výške 1,3 mil. €. S prácami sa začne po skon-
čení výberového konania na dodávateľa.

Vyše 30 podnikateľov zo Slovenska a Ukrajiny sa 
stretlo v Hoteli Flóra na Čingove na prvom zo série 
štyroch 2-dňových workshopov venovaných pre-
zentácii malých i stredných podnikateľov týchto dvoch 
susediacich krajín. Spoluorganizátorom za Slovensko 
bolo Centrum prvého kontaktu v Michalovciach. Ide už 
o ich druhý slovensko-ukajinský projekt pripravený na 
základe výstupov, odporúčaní a požiadaviek podnika-
teľov, ktorý naväzuje na predošlý, realizovaný v rokoch 
2006 – 2007. Spoluorganizátorom projektu je tiež Aso-
ciácia 21. storočia v Užhorode. Jednotlivé tréningové 
bloky boli zamerané na zakladanie spoločností s ruče-
ním obmedzeným, otvorenie živnosti, dane, licencie 
a účtovníctvo. Prevládal väčší záujem ukrajinských pod-
nikateľov, dostatočný záujem je však aj na Slovensku. 
V 2. časti workshopu predstavili podnikatelia profily 
svojich firiem a ponúkali pomoc pri rozvoji cezhraničnej 
spolupráce. Projekt je spolufinancovaný z prostriedkov 
Európskej únie.

Študenti Gymnázia na Školskej ulici našli cestou na 
branné cvičenie smerom na Košiarny briežok v prieko-
pe 2 šteniatka. Keďže boli ďaleko od obytnej časti, 
niekto ich tam zrejme zámerne vyhodil. Do hlbokej 
priekopy po ne zliezol Tomáš Summerling a potom kon-
taktovali útulok Šťastný psík v Matejovciach nad Hor-
nádom. V škole vyhlásili kampaň a oslovili ostatných 
študentov, aby pomohli financovať ich pobyt v útulku, 
kde čakajú na svoj nový domov. Šteniatka dostali meno 
podľa ich školy Gymka a Orindžík.

Predseda Jednoty dôchodcov na Slovensku rNDr. ka-
mil Vajnorský odovzdal pri príležitosti Mesiaca úcty 
k starším vyznamenanie 1. stupňa za dobrovoľnú 
prácu v prospech starších občanov predsedovi 
Okresnej organizácie JDS v Sp. Novej Vsi ing. ladi-
slavovi Dulovi.

Na začiatku októbra prinieslo Divadlo kontra premié-
ru divadelnej hry od W. Shakespeara hamlet. Pred-
stavili sa v nej herci Peter Čižmár i Peter Cibula.

Členovia Spišského dejepisného spolku (vedie ho 
doc. PhDr. Ivan Chalupecký a členom je i naše mesto) 
1. 10. na exkurzii poznávali pamiatky Spiša. Takmer 
sto členov v dvoch autobusoch navštívilo Levoču, Sp. 
Hrhov, Sp. Kapitulu, Bijacovce, Hodkovce, Žehru, Sp. 
Vlachy, Vítkovce, Chrasť nad Hornádom a Markušov-
ce.

V sobotu 1. 10. sa na spišskonovoveskom letisku zišli 
modelári z celého Slovenska na 4. kole modelár-
skej súťaže. Prvé kolo sa konalo v Nitre, druhé v Dubo-
vej a tretie v Holíči. Úlohou modelárov, ale i samotných 
modelov, bolo splniť 2 disciplíny. Prvou bol prelet mo-
delu medzi 2 bodmi, ktoré sú od seba vzdialené 200 m. 
Súťažiaci sa snažili preletieť čo najväčší počet preletov, 
pričom 1 prelet sa počítal za 40 bodov. V 2. disciplíne 
sa využívala termika. Modely museli mať rozpätie krídiel 
nad 4 m.

Zoologická záhrada v Sp. Novej Vsi zorganizovala 
2. 10. lampiónový sprievod. Návštevníci v tento deň 
vyrezávali tekvice, o čo bol veľký záujem. Deťom pri tom 
pomáhali aj ich rodičia. Do ZOO prišiel aj šašo na cho-
dúľoch a maskot Momo. Deti tiež kreslili strašidlá.

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistic-
kého úradu SR zapojila do realizácie zisťovania 
o celoživotnom vzdelávaní dospelých (aeS 
2011), ktoré v tomto období prebieha v mnohých 
členských štátoch Európskej únie. Štatistika bude 
kľúčovým zdrojom údajov o stave vzdelanosti oby-
vateľstva a o faktoroch ovplyvňujúcich celoživotné 
vzdelávanie. Informácie umožnia medzinárodné po-
rovnanie Slovenska v rámci Európskej únie a vyu-
žité budú na analýzu stavu vo vzdelaní populácie na 
Slovensku. U nás bude do zisťovania zaradených 
5 000 jednotlivcov v náhodne vybraných obciach, 
medzi ktorými je aj Spišská Nová Ves. Zisťovanie 

sa uskutoční od 1. októbra do 15. novembra 
2011.
V tomto období vybrané domácnosti v meste 
navštívi zamestnanec poverený funkciou opy-
tovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v do-
mácnostiach osobitným poverením. Všetky 
informácie a názory, ktoré nám v rámci tohto zis-
ťovania respondenti poskytnú, budú anonymné 
a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu dô-
verných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. 
o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov. Za 
ochranu dôverných údajov zodpovedá Štatistický 
úrad Slovenskej republiky.

Folklórny súbor ,,Čačinare“ vznikol v roku 
2009 z bývalých členov folklórneho súboru Ča-
čina. Keďže ich chuť do tanca a spevu pretrváva 
až dodnes, rozhodli sa, že spoja svoje skúsenosti, 
danosti a hlavne lásku k folklóru a vytvoria staro-
nové zoskupenie. V tomto súbore pôsobia ženy 
a muži bez vekovej hranice. Otcom tohto súboru 
je Jožko Butela. Tancujú tance, hrajú a spievajú 
piesne zo Spiša, Šariša a Zemplína. 24. septem-
bra 2011 sa folklórny súbor zúčastnil krajskej 
súťažnej prehliadky tvorivých choreografií FS 
košického kraja v Michalovciach, kde sa pred-
stavili s novou choreografiou jožka butelu 
pod názvom ,,SPiŠSkÝ ParaďoŠi“, s ktorou 
sa umiestnili v striebornom pásme. K tomuto 
krásnemu umiestneniu im srdečne blahoželáme 
a držíme im prsty do ďalších úspechov.
 Janka Geletková

ZiSťoVaNie o celožiVotNoM 
VZDeláVaNí DoSPelÝch aeS 2011

FS ČaČiNare ÚSPeŠNe
rePreZeNtoVal MeSto

ZMeNy V SyStéMe ZiMNej ÚDržby
Po zlých skúsenostiach z posledného zimného obdobia, kedy napadala hustá pokrývka 
snehu, sa mesto rozhodlo zmeniť systém zimnej údržby.

Podľa nového systému je koordináciou zimnej 
údržby poverená brantner Nova, s. r. o., ktorá 
má vytvorené technicko-materiálne a personálne 
podmienky. V roku 2011 spomínaná spoločnosť 
zakúpila nové multikáry, traktor a z minulej sezóny 
je k dispozícii aj nový sypač. 
Organizačne bude zimnú údržbu riadiť dispečerská 
služba, ktorej stanovište bude v budove spoločnosti 
Brantner Nova, s. r. o. Tu budú sústreďované správy 
o stave zjazdnosti mestských komunikácií. tel. č. na 
štáb zimnej údržby  je 053/446 62 66. Brantner 
Nova, s. r. o., bude koordinovať aj činnosť ďalších 
organizácií podieľajúcich sa na vykonávaní zimnej 
údržby. Pri bežných zimných podmienkach Brant-
ner Nova, s. r. o., uvedie do pohotovosti vlastné 
prostriedky a pracovné sily pre zabezpečenie 
zjazdnosti mestských komunikácií v centre mesta, 

Pod Tepličkou, na Telepe a sídliskách. Novoveskú 
Hutu a Ferčekovce budú zabezpečovať firmy Asfalt, 
s. r. o., a  Branislav Pivovarník. Údržbu pri kala-
mitnej situácii 1. stupňa (pri pretrvávajúcich výdat-
ných snehových zrážkach vytvárajúcich na vozovke 
snehovú vrstvu nad 10 cm) posilní na sídlisku Zá-
pad firma aPS alkon, a. s., a na sídlisku Mier 
spoločnosť Milanko. Pri 2. stupni kalamitnej si-
tuácie bude prizvaná aj firma riš a riš. 
Začiatok a koniec zimnej služby vyhlásil Mest-
ský úrad Sp. Nová Ves v termíne 21. 10. 2011 – 
31. 3. 2012.  
Podrobnejšie sa operačnému plánu zimnej údržby 
budeme venovať v decembrovom Ičku.
K dispozícii je i na www.spisskanovaves.eu/strate-
gické dokumenty. 

andrea Jančíková

SVetoVÝ Deň DiabetU
Celý svet si každoročne 14. novembra pripomína Svetový deň  
diabetu. Tento deň si už tradične 11. novembra pripomenú aj čle-
novia Združenia rodičov a priateľov diabetických detí zo Sp. No-
vej Vsi trošku inak - „stretnutím sladkej partie“. Na stretnutie príde 
aj Katka Feldeková. Bližšie info nájdete na www.spisiacik.sk.
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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 anonymnými príspevkami 
tie, ktoré sú odosielateľmi podpísané! Ďakujeme!	

„prečo pri rekonštrukcii námestia sa neodstráni ten 
neskutočne starý a škaredý živý plot?“

Ferko, e-mail, 18. 9. 2011

Živý plot je asi starý, ale určite nie škaredý. Keďže po-
známe našich občanov, ponechali sme živý plot v pô-
vodnom stave ako ochranu novovytvorených častí 
námestia. Na jar bude pekne zostrihaný na výšku cca 
20 - 30 cm a takto zmladený už nebude pôsobiť ako 
starý.

ing. jozef Gonda, vedúci oddelenia 
výstavby a dopravy, MsÚ

„Chcel by som sa opýtať kompetentných, či v najbliž-
šej dobe nie je v pláne zrekonštruovať, opraviť alebo 
aspoň vyasfaltovať chodník okolo Hornádu, medzi 
lidlom a Coopom. Som vozíčkar a každú nerovnosť 
pociťujem.“ viktor, e-mail, 21. 9. 2011

Predpokladáme, že ide o pôvodný panelový chodník 
vedúci pozdĺž Hornádu v spomínanom úseku. Ako iste 
viete, toto územie je už dlhodobo rozostavané bytovou 
výstavbou. Naša snaha je postupne sa dostávať do 
definitívnych povrchových úprav spevnených plôch, 
ale nemôžeme dopustiť, aby sa existujúcou výstav-
bou donekonečna poškodzovali. Predmetný chodník 
považujeme za dočasné riešenie, ktorý po ukončení 
rozostavaných bytových objektov dobudujeme o cyk-
lochodník a definitívne ukončíme spevnené plochy na 
Nábreží Hornádu. Vzhľadom na rozostavanosť objektov 
a ich súčasné schopnosti objekty ukončiť, nevieme ur-
čiť termín definitívnych úprav.

ing. jozef Gonda, vedúci oddelenia 
výstavby a dopravy, MsÚ

„S nepochopením pozerám na pokládku umelého 
trávnika v okolí evanjelického kostola v centre mesta. 
ešte som sa s takýmto riešením nestretla v žiadnom 
meste. vyrúbeme stromy, kríky, to čo nášmu životu 
dáva kyslík. všetko zabetónujeme a ešte aj umelá 
tráva. to už vôbec našej zemi nedáme dýchať? 
kto a prečo navrhol takéto umelé riešenie v centre 
mesta, v pásme pamiatkovej zóny, ktorá dýcha his-
tóriou, ku ktorej umelá tráva nepatrí?“

eva, e-mail, 1. 10. 2011 

Projekt regenerácie námestia v Spišskej Novej Vsi, 
ktorý zahŕňa aj riešenie sadových úprav v časti parku, 
ktorú opisujete, je spracovaný v svojej oblasti reno-
movaným spracovateľom - Ateliérom pre konzultačnú, 
expertíznu a projektovú činnosť v oblasti architektúry 
a urbanizmu A P Bratislava, autorky Doc. Ing. arch. 
J. Lalkovej, PhD. a kolektívu. Pred samotnými zásahmi 
v parku dalo mesto z vlastnej iniciatívy navyše spraco-
vať inventarizáciu drevín s posúdením ich zdravotného 
stavu a návrhom na úpravy, takže výsledné riešenie má 
svoj odborný podklad. Je pochopiteľné, že výsledný 
efekt sa nemusí páčiť každému. Doteraz sme sa však 
stretli, naopak, skôr s pozitívnymi ohlasmi. Čo sa týka 
trávnatých plôch, sú dve možnosti ich zakladania, a to 
výsevom alebo položením rolovaných trávnikov, reali-
zovala sa druhá možnosť, ktorá je dnes už bežná a roz-
hodne nejde o umelú trávu (polievame a kosíme ju), aj 
keď jej kvalita tak navonok pôsobí.

ing. jela bednárová, vedúca odboru výstavby, 
územného plánovania a dopravy, MsÚ

„prejazd nákladných vozidiel cez sídl. tarča. toto je 
sídlisko, nie stavenisko alebo diaľnica, tu žijú ľudia 
a nie zvery. výhovorky, že s tým nemôžete nič robiť, 
sú smiešne. vy predsa môžete požiadať políciu, aby 
tam osadili z každej strany zákazové značky. pokiaľ 
tu nebudú jazdiť náklaďáky, retardér tu nikomu vadiť 
nebude. už v minulosti sme žiadali riešiť tento prob-
lém, ale neúspešne. Dokedy tu ešte budeme trpieť 
ten hluk a smrad?“ Jozef, e-mail, 6. 10. 2011 

Trasa pohybu nákladných áut do priemyselnej zóny na 
Mlynskej ul. zo smeru RV - SNV predstavuje po Bre-
zovej ulici najkratšiu a najbezpečnejšiu trasu. Každá 
iná trasa za súčasného stavu komunikácií je dlhšia, 
komplikovanejšia a predstavuje podstatne väčšie do-
pravné riziko. Nakoľko poznáme dopravnú situáciu 
v celom meste, je toto riešenie z pohľadu komplex-
ných záujmov mesta na úseku dopravy najprijateľnej-
ším kompromisom. Samozrejme, že nie sme spokojní 
so súčasným stavom, ale keďže v súčasnosti neexis-
tuje dostupnejšie riešenie, budeme sa musieť určitý 
čas s týmto stavom zmieriť. Len pre Vašu informáciu 
uvádzame, že JV obchvat mesta, ktorý spomínanú 
problematiku rieši, stojí 60 mil. € (1,8 mld. Sk).
 ing. jozef Gonda, vedúci oddelenia 

výstavby a dopravy, MsÚ

„Chcel by som sa opýtať, či mesto neplánuje dať 
k chodníkom lavičky na oddych v smere mier – kauf-
land. všimol som si, že ľudia s ťažkými nákupmi, 
najmä tí starší a invalidní, sa nemajú kde zastaviť, 
posadiť sa a oddýchnuť... Je paradoxné, že pri blo-
koch na ul. Z. nejedlého je päť lavičiek na malom 
priestore. Dve z nich sú tesne pod oknami bývajú-
cich rodín s deťmi, kde sa vo večerných a nočných 
hodinách sústreďujú mládenci a dievčatá. robia 
hluk a rušia pokoj bývajúcich. a robia neporiadok 
odhadzovaním fliaš.“ emil m., list, 7. 10. 2011

Na spomínaný úsek osadíme lavičku v hornej časti 
pod Kaufland. Osadzovanie a odstraňovanie lavičiek 
na sídliskách robíme spravidla po prerokovaní konkrét-
nej požiadavky na príslušnom MsV, teda po dohode 
všetkých dotknutých obyvateľov, nie na základe po-
žiadavky jedného občana.

PaedDr. ján olejník, vedúci oddelenia 
komunálneho servisu, MsÚ

„už sú to dva roky, keď som sa pýtala na výstavbu 
detského ihriska na sídlisku tarča. prvú odpoveď 
som dostala - jar 2010. nič sa nedialo, tak presne 
takto pred rokom som sa pýtala opäť, a dostala som 
odpoveď - jar 2011. ale, bohužiaľ, je tu už jeseň 
a stále nič. ešte aj jediný kolotoč bol v máji demon-
tovaný a predpokladám, že vzatý na opravu, ale do 
dnešného dňa sa nevrátil. Je mi veľmi ľúto, že som 
6 rokov na mD a moje deti sa hrajú na katastrofál-
nych preliezkach, na ktorých som sa hrala ešte aj ja. 
pritom na oveľa mladších sídliskách sú aj 2 detské 
ihriská. Je smutné, že mladé mamičky musia chodiť 
a platiť si Zoo, aby sa mali ich detičky kde pohrať.“
 Zuzana, e-mail, 9. 10. 2011

Po výstavbe detských ihrísk na sídlisku Západ, Mier, 
pri predajni Lidl a v ZOO sa malo v nasledujúci rok 
pokračovať vo výstavbe detských ihrísk na sídlisku 
Tarča a Východ. Obmedzené množstvo finančných 
prostriedkov donútilo mesto k uprednostneniu iných 
stavieb. Veríme, že v roku 2012 sa nám aspoň čias-
točne podarí naplniť plány v oblasti výstavby a údržby 
detských ihrísk. 

PaedDr. ján olejník, vedúci oddelenia 
komunálneho servisu, MsÚ
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Y Od 3. 10. do 21. 10. prebiehala na SPŠ strojníckej 

v rámci európskeho projektu leonardo da Vinci 
odborná stáž 11 žiakov zo stredných škôl odbor-
ného zamerania (z fínskeho mesta Pori, nemeckého 
Mníchova a Weidenu). Zároveň žiaci tejto školy vyces-
tovali na 3-týždňovú odbornú stáž do Fínska, Nemec-
ka a Dánska. Cieľom projektu je získať nové teoretické 
odborné poznatky a zručnosti na vyučovaní v škole 
a praktické skúsenosti vo firme. Na záver vykonajú žia-
ci teoretickú aj praktickú skúšku a získajú európsky 
certifikát. Celý projekt zastrešuje Technická univerzi-
ta v Mníchove, ktorá dbá na to, aby získané kompeten-
cie boli kompatibilné vo všetkých štátoch EÚ.

4. 10. sme si pripomenuli Svetový deň zvierat. Pri 
tejto príležitosti zorganizovala naša Zoologická záhra-
da súťaž Zachráňme ľudoopa. Prihlásili sa do nej deti 
z 2 základných a 7 materských škôl, ktoré mali za úlo-
hu nakresliť toto zviera. Vyhrať mohli voľnú vstupenku 
do ZOO, pohostenie v novej cukrárni alebo plyšových 
ľudoopov. Súťaž úzko súvisí aj so zberom mobilných 
telefónov. Celkovo sa ich tu vyzbieralo 249, čo kon-
kuruje omnoho väčším zoologickým záhradám na 
Slovensku. Ministerstvo životného prostredia však túto 
kampaň kvôli administratívnej chybe pozastavilo.

Galéria umelcov Spiša zorganizovala 6. 10. vernisáž 
výstavy mladej autorky Milady kotorovej pod názvom 
tlaková výš. V autorkiných olejomaľbách rezonujú 
témy ako otázky času, bytia a smerovania ľudstva.  
Pozrieť si ju môžete do 6. 11.

Po komplexnej rekonštrukcii premietacej a zvukovej 
techniky bolo 6. 10. slávnostne otvorené 3D kino 
Mier. Diváci si mohli v tento deň vychutnať na novom 
plátne a s kvalitným zvukom 3D Šmolkov alebo Pirátov 
z karibiku 4.

7. 10. sa v ZŠ Nad Medzou uskutočnil 5. ročník  
európskeho dňa rodičov a školy. Podujatie orga-
nizovalo Rodičovské združenie a ZŠ Nad Medzou 
v Spišskej Novej Vsi. V rámci bohatého programu boli 
pre deti a ich rodičov pripravené ukážkové hodiny vo 
všetkých triedach. Ďalej nasledovalo predstavenie no-
vozriadeného rozhlasového a televízneho štúdia M1. 
Pre najmenšie deti bolo pripravené „Pasovanie prvá-
kov“. Starší žiaci sa venovali aerobiku s profesionálnou 
cvičiteľkou. Ostatné deti v triedach sa pustili v rámci 
tvorivých dielní do spoločnej tvorby Kalendára 2012 
ako darčeka pre partnerskú triedu. Športovci spome-
dzi žiakov sa zapojili do volejbalového turnaja zmieša-
ných družstiev.

V piatok 7. 10. prebiehala dopravná akcia, v rámci kto-
rej policajti kontrolovali vodičov motorových vozidiel, 
ale aj cyklistov. Na cestách Košického samosprávneho 
kraja bolo nasadených viac ako 50 policajtov. V okrese 
Sp. Nová Ves boli 3 hliadky. Počas akcie došlo k váž-
nej dopravnej nehode. Po tom, čo sa škodovka čelne 
zrazila s autom s popradským ev. číslom idúcim sme-
rom do Krompách, začal na nej horieť motor. Jej šofér 
z neznámych príčin vošiel do protismeru. Záchranári 
odviezli do nemocnice v Krompachoch 2 ľudí s ťažšími 
poraneniami.

Už po 26. krát zorganizovalo Centrum voľného času 
Adam pri Novákovej chate na Košiarnom briežku súťaž 
v púšťaní šarkanov. Na Šarkaniu show 2011 prišlo 
8. 10. mnoho detí spolu s rodičmi s ich vlastnoručne 
vyrobenými šarkanmi. Do súťaže sa mohli prihlásiť aj 
deti so zakúpeným šarkanom, u ktorých sa však hod-
notila iba technika a dĺžka letu.

V stredu 12. 10. sa v zoologickej záhrade konalo rodi-
čovské združenie. Počas neho riaditeľka Janka Dzu-
riková zhodnotila uplynulý rok v ZOO. Na konci návšte-
vy adoptívni rodičia pozdravili svoje zvieratká. K tomuto 
dňu bolo adoptovaných 26 zvierat. S adopciami začala 
ZOO už v roku 2007.

9. - 15. 10. prebiehal na Spiši už 16. ročník medziná-
rodného hudobného festivalu Musica Nobilis. V rámci 
neho sa spišskonovoveskému publiku 14. 10. v Kon-
certnej sieni Reduty predstavil Štátny komorný orches-
ter zo Žiliny.
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KulTÚra

GalÉria 
uMelcOV 

SPiŠa 
Zimná 46, SpišSká nová veS

pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 
výstav v mesiaci november 2011

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

VýSTAVy 
MILAdA KOTOrOVÁ  
- TLAKOVÁ VýŠ 
to, čo čas odvieva, autorka zaznamenáva 
vo svojich obrazoch. otázky času, bytia 
a smerovania ľudstva sú témy, ktoré rezo-
nujú v jej abstraktných olejomaľbách. 

výstava potrvá do 20. 11. 2011. 

AMÁLKA ĽUdMILA  
VALENČÍKOVÁ  
„ZbIErAM KrAJKy, ČIPKy,  
ZN. AJ POŠKOdENé  
PrINESTE dO gALérIE“
autorka inklinuje k organickým tvarom 
a dielo necháva žiť ďalej pôsobením 
prostredia, v ktorom sa objekty nachá-
dzajú. Sleduje zmeny štruktúr a spája prí-
rodný prvok s umelým. ovoidnými tvarmi 
odkazuje na časti ženského a mužského 
tela. venuje sa aj akciám, performanciám 
a scénografickej tvorbe. 

vernisáž 24. 11. 2011 o 16.00 hod. 
Hosť: anatol Martynjuk (Ukrajina) 

výstava potrvá do 29. 2. 2012. 

MIMOVýSTAVNÁ  
ČINNOSť
gALErIJNÁ SKLAdAČKA 
edukačný program určený pre deti pred-
školského veku, ktorého cieľom je predsta-
viť tvorbu spišských výtvarných umelcov 
novou inovatívnou formou prostredníc-
tvom detských hračiek a hier.

do 13. 11. 2011 akceptujeme  
kultúrne poukazy.
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centrum voľného času adam, levočská 14, 052 01 Sp. N. Ves, tel.: 053/442 57 59, fax: 053/429 72 05
Stredisko Domček, hviezdoslavova 48, tel.: 053/442 21 20, e-mail: skola@cvcsnv.edu.sk, www.cvc.snv.sk

SÚŤaŽe
TecHnicKá OlYMPiáDa - obvodné kolo 
10. 11. 2011 
kategórie: A, B • Prihlášky, vyhodnotenie školského 
kola stiahnuť z www.olympiady.sk 

OSJl - obvodné kolo
2. 12. 2011 
Prihlášky, vyhodnotenie školského kola zaslať  
do 15. 11. 2011 - Centrum voľného času ADAM, 
Levočská 14, Spišská Nová Ves.  
Prihlášky, vyhodnotenie školského kola  
stiahnuť z www.olympiady.sk 

koordinátor súťaží: Mgr. Zuzana Hennelová 
0908 970 201 

Mikuláš je dedko starý,  
vie on robiť veľké čary...
Milí rodičia, MŠ mesta, firmy,  
ak chcete, aby 
aj Vaše deti navštívil Mikuláš,  
Snehulienka a čert nahláste  
záujem do CVČ 053/442 57 59 
alebo p. Vaňovej 0903 016 202.

Pri príležitosti  
Dňa ŠTuDenTSTVa
16. 11. 2011 MiX volejbal študentov
Športová hala, začiatok o 7.30 hod.
18. 11. 2011 aerobic maratón
SOŠ Ekonomická SNV, začiatok o 7.30 hod.
informácie: Z. Košová

SlalOMOVÉ KOrčuľOVanie
14. 10. 2011 sa uskutočnil II. ročník súťaže 
„Slalomové korčuľovanie“, ktorého sa zúčastnilo  
43 žiakov a žiačok ZŠ a jedna študentka SŠ.
Výsledky
1. - 4. ročník ZŠ žiačky: 
1. Lucia Zajacová, ZŠ Ing. O. Kožucha SNV 
2. Barbora Danišová, ZŠ Ing. O. Kožucha SNV 
3. Vanesa Capáková, ZŠ Ing. O. Kožucha SNV
1. - 4. ročník ZŠ žiaci: 
1. Timotej Tomala, ZŠ Ing. O. Kožucha SNV
2. Samuel Ján Hollár, ZŠ Ing. O. Kožucha SNV
3. Kristián Hyroš, ZŠ Ing. O. Kožucha SNV
5. - 9. ročník ZŠ žiačky:
1. Zuzana Lišková, ZŠ Z. Nejedlého SNV
2. Leona Rerková, ZŠ Harichovce
3. Renáta Geletková, ZŠ Z. Nejedlého SNV
5. - 9. ročník ZŠ žiaci:
1.  Dávid Kočík, ZŠ Z. Nejedlého SNV
2. Marek Harenčár, ZŠ sv. Cyrila a Metoda SNV
3. Dávid Gavlák, ZŠ Z. Nejedlého SNV

Miestny odbor Matice slovenskej 
v Spišskej novej Vsi

Galéria umelcov Spiša
vás pozývajú

na STreTnuTie S báSniKOM
JOzeFOM PucHalOM

25. 11. 2011 o 15.30 hod.  
v Galérii umelcov Spiša

Realizované v spolupráci s DS Hviezdoslav  
a Základnou umeleckou školou v SNV.

november 2011 
Program Spišského osvetového strediska 

3. 11. - 5. 12. 2011, vernisáž 3. 11. o 16.00 hod.
Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi

nÁDHerA neZnÁmeHo SveTA
Výstava amatérskej astrofotografie Róberta Barsu.

8. 11. 2011 - 31. 1. 2012, Kaštieľ v Smižanoch

KrÁSA cHrÁmov A KoSTolov 
GoTicKej ceSTy

Výstava fotografií z plenéra Klubu fotografov z roku 
2010. Výstava bude sprístupnená utorok až piatok od 

8.00 do 16.00 hod., cez víkend na základe osobnej 
alebo telef. objednávky - t. č.: 053/44 33 666.

9. 11. - 31. 12. 2011
Galéria umelcov Spiša Spišská Nová Ves,  

vernisáž o 16.00 hod.

výTvArnÁ SpišSKÁ novÁ veS
Výstava výtvarných prác členov Klubu 

neprofesionálnych výtvarníkov pri príležitosti  
30. výročia založenia klubu.

Pondelok: 8.00 - 16.00; Utorok - Piatok: 8.00 - 17.00;
Sobota: 8.00 - 12.00; Nedeľa: zatvorené

10. a 24. 11. 2011 o 14.00 hod.
Klub dôchodcov Levočská ulica,  

Galéria umelcov Spiša Spišská Nová Ves

SviAToK ADvenTu SA blíži
Tvorivá dielňa pre seniorov.

10. 11. 2011 o 10.00 hod.,  
Kino Mier Spišská Nová Ves

TAlenTÁrium 2011
Prehliadka umeleckej tvorivosti stredoškolskej 

mládeže okresu Gelnica a Spišská Nová Ves.

15. 11. 2011 o 9.00 hod.
Koncertná sieň Reduty

Deň šTuDenTSTvA  
A Deň bojA ZA SloboDu 

A DemoKrAciu
Vyhodnotenie preventívnych aktivít  
stredoškolákov, spojené s ocenením  
dobrovoľníkov k Európskemu roku  

dobrovoľníctva a vystúpením  
víťazov Talentária. 

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
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Miestny odbor Matice slovenskej  
v Spišskej novej Vsi

pozýva 

na STreTnuTie S POÉziOu 
PaVla OrSzáGHa 

HViezDOSlaVa
21. 11. 2011 o 15.30 hod. v Spišskej knižnici 

pri príležitosti 90. výročia úmrtia básnika.

Realizované v spolupráci 
so Spišskou knižnicou a DS Hviezdoslav.

nOVeMber 2011

DivaDlo 
Kontra

Divadlo, ktoré sa oplatí vidieť. jediné na 
Spiši, ktoré získalo ocenenie Dosky 2007 

„objav sezóny“. Uvádza svetový ambiciózny 
repertoár, hry, ktoré môžeš vidieť len u nás. 
V Dome Matice slovenskej na Zimnej ul. 68. 

6. a 11. 11. 2011 o 19.00 hod. 
W. SHaKeSPeare: 

HaMleT
Osamelý človek, plný váhaní, zmietaný protichodný-
mi emóciami, ktorý vedie samodeštrukčný boj, skú-
šajúc nájsť zmysel života vo svete, ktorý nezapadá do 
jeho morálnych noriem. Vo svete, v ktorom akákoľvek 
istota a pravda neexistuje. Všetko je pochybnosťou, 
všetko je otázkou...
réžia: Klaudyna Rozhin. 
hrajú: Peter Cibula a Peter Čižmár. Vstupné: 5 €

12. 11. 2011 o 19.00 hod.
conor McPherson: 

ruM a VODKa
Hádka so šéfom. Pár pív. Hádka so ženou. Zase pár 
pív. Koniec? Nie! To je len začiatok šialeného víken-
du, v ktorom sa môže prihodiť všetko! Iba pre milov-
níkov silných dojmov a silných drinkov. Svoje mamy 
a svokry radšej nechajte doma! 
réžia: K. Rozhin. hrá: P. Čižmár. Vstupné: 5 €

17. 11. 2011 o 19.00 hod.
Samuel beckett: 

SólO 
(a Piece OF MOnOlOGue)

Nezvyčajné divadlo. Nezvyčajný autor. Jeden z najkraj-
ších poetických textov! V šere, nehybne stojaci muž 
bojujúc so slovami skúša rozprávať o nezmyselnosti 
opakujúcich sa rituálov každodennosti. Hra o tom, že 
paradoxne, ako ubúda života, ubúda rovnako smrti. 
réžia: K. Rozhin. hrá: P. Čižmár. Vstupné: 4 €

25. 11. 2011 o 19.00 hod.
Marie Jones: 

KaMene VO VrecKácH
Hľadáme komparz! Komédia, kde 2 herci odohrajú 
13 postáv! Cena za najlepšie herecké výkony na fes-
tivale v Kopřivnici (ČR) apríl 2010.
réžia: K. Rozhin. hrajú: P. Cibula a P. Čižmár
Vstupné: 5 €
 

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

je lepšie rezervovať si miesto vopred!
rezervácie - denne: 0907 908 986 

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

4. 11. (piatok) o 19.00 hod.  20. rEPrÍZA  VSTUPNé: 4 € 
16. 11. (streda) o 10.30 hod.

P. 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. 

8. 11. (utorok) o 8.30 a 10.00 hod., 10., 11. 11. (štvrtok, piatok) o 10.00 hod.  VSTUPNé: 2 €
15. 11. (utorok) o 9.30 hod., 27. 11. (nedeľa) o 15.00 hod., 29. 11. (utorok) o 9.30 hod. 

JEVGENIJ ŠVARC: „SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ“
Krásna rozprávka rozprávkara Hansa Ch. Andersena je plná snehových vločiek, ľadových cencúľov a najmä veľkého priateľstva.

9. 11. (streda) o 9.30 hod.  VSTUPNé: 2 € 

JAN MAKARIUS: „BRÁNA SLNKA“
Ako si získa nesmelý Indián srdce tej, o ktorú sa uchádzajú mnohí bojovníci?

11. 11. (piatok) o 19.00 hod. VSTUPNé: 4 € 

MIRO GAVRAN: „VŠETKO O MUŽOCH“ 
Témou je „mačovstvo“, večne komplikovaný vzťah syna s otcom, mafiánske lavírovanie na hranici sebaúcty, žiarlivosť, ale aj 
staroba. 

13. 11. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNé: 2 €

MONIKA GERBOCOVÁ: „SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV“  
Na motívy bratov Grimmovcov. Krásny príbeh, kde dobrí siedmi trpaslíci prichýlia, aj keď neochránia, Snehulienku pred zlou 
kráľovnou. 

18. 11. (piatok) o 11.30 hod.  40. rEPrÍZA  VSTUPNé: 2 € 

BOŽENA SLANčÍKOVÁ TIMRAVA: „KRÁSA KRÁS“
Rodinné kalkulácie ženy obchodníka Bučinského úplne prevráti príchod mladej dievčiny. Skomplikuje vzťahy v láske i v rodine.

18. 11. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNé: 4 € 

MIRO GAVRAN: „VŠETKO O ŽENÁCH“
Ženy dokážu rovnakou intenzitou milovať i nenávidieť, dopriať si navzájom, ale aj náležite žiarliť na úspech tej druhej.
 
20. 11. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNé: 2 € 

P. DOBŠINSKÝ - A. KRET: „O RUŽOVEJ ANIčKE“ (ROzPRÁVKA) 
Odhalíme rozprávkové tajomstvo, posolstvo dobra a zla, svet fantázie a ilúzie.

25. 11. (piatok) o 19.00 hod.  ObNOVENÁ PrEMIérA  VSTUPNé: 4 €

ALExANDER NIKOLAJEVIč OSTROVSKIJ: „BANKROT“
Jeden z klasikov politickej ekonómie povedal, že kde končí kapitál, nastupuje bankrot...

2. 11. (streda) o 19.00 hod., ŠTÚdIO Sd SNV  VSTUPNé: 2 €

AUGUST STRINDBERG: „SLEčNA JÚLIA“
Hra plná vášní, magických vzplanutí, nenaplnených túžob a očakávaní medzi mužom a ženou z iných spoločenských tried 
a odlišných citových sfér. 

9. 11. (streda) o 19.00 hod., ŠTÚdIO Sd SNV  VSTUPNé: 2 €

PATRICK SűSKIND: „KONTRABAS“
Koncert tragikomických etúd a situácií starého mládenca, ktorý premýšľa o zmysle života.
 
16. 11. (streda) o 19.00 hod., ŠTÚdIO Sd SNV  VSTUPNé: 2 €

PETER SCHERHAUfER: „AMERICAN DREAM“
V Amerike, krajine neobmedzených možností, nie je všetko tak, ako sa na prvý pohľad spoza veľkej mláky zdá. 

23. 11. (streda) o 19.00 hod., ŠTÚdIO Sd SNV  PrEMIérA  VSTUPNé: 3 € 

f. M. DOSTOJEVSKIJ: „BIELE NOCI“
Slávny príbeh o dvoch mladých ľuďoch, ktorí sa stretnú za zvláštnych okolností, už očarúva čitateľov vyše pol druha storočia. 

30. 11. (streda) o 19.00 hod., ŠTÚdIO Sd SNV  VSTUPNé: 2 €

IRENA DOUSKOVÁ: „HRDÝ BUDŽES“ 
Jemne ironický text vtipne zobrazuje nedávnu dobu s celou jej absurditou.
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11. 11. 2011 (piatok) o 18.00 hod., Letohrádok dardanely Markušovce 

PEtEr MiCHaliCa
recitál husľového virtuóza
Vstupné: 5 €
Doprava záujemcov o koncert je zabezpečená. Odchod autobusu od Reduty - Zimná ul. o 17.30 hod.

13. 11. 2011 (nedeľa) o 16.00 hod., dom kultúry Mier 

anna SErviCKá a ĽuDová HuDba  
roMana barabaSa
Koncert poprednej speváčky rusínskych a šarišských ľudových piesní a Ľudovej hudby Romana Barabasa.
Vstupné: 4 €

14. 11. 2011 (pondelok) o 19.00 hod., Spišské divadlo
radošinské naivné divadlo bratislava

raDoŠinSKÝ vÝbEr 
Netradičný autorský večer splnených snov, priznaní a vyznaní alebo to najlepšie z repertoáru RND.
Vstupné: prízemie, lóže - 12 €, balkóny - 10 €, 8 €

16. 11. 2011 (streda) o 8.30, 10.30 a 12.00 hod., dom kultúry Mier 

FiliP JanČÍK (husle) 
Ambiciózny mladý huslista interpretuje so svojou rockovou skupinou najznámejšie hity BEATLES, Michael 
Jacson, METALLICA, AC/DC… Organizované podujatie.

26. 11. 2011 (sobota) o18.00 hod., Spišské divadlo, 80. sezóna 
Divadelný súbor hVieZDoSlaV pri Mkc Spišská Nová Ves, laureát ceny predsedu kSk 2010

viktor Eftimiu: ČlovEK, KtorÝ viDEl SMrŤ
Komédia, v ktorej NIEKTO zachráni NIEKOHO pred smrťou, z čoho chce NIEKTO vo voľbách profitovať. 
Proti tomu je ešte NIEKTO. Všetko sa to poriadne zauzlí a…
réžia: Albín Medúz, a. h. Scénografia, výprava a kostýmy: Jaroslav Čech. 
Majster svetla: Jozef Nalevanko. Zvuk: Rudolf Baluch. text sleduje: Adriana Wachterová.
Účinkujú: Peter König, Andrea Dlugošová alt. Bibiana Tauberová, Zuzana Leibiczerová,  
Jozef Gavlák, laureát Ceny Jozefa Krónera 2010, Ján Pramuk, Peter Slovák, a. h.
Vstupné: 2 €. Predpredaj vstupeniek: Mestské kultúrne centrum - Reduta, t. č.: 053/446 32 49 
a hodinu pred predstavením v Spišskom divadle.

29. 11. 2011 (utorok) o 19.00 hod., dom kultúry Mier 

Pavol HaMMEl - tHE bESt oF livE
Koncert legendy slovenskej populárnej hudby, kde predstaví svoj nový výberový 
album The Best Of, ktorý je pripomienkou míľnikov umelcovej hudobnej dráhy 
a nové CD Nočná galéria.
Účinkujú: Pavol Hammel - gitara, spev. Juraj Burian - gitara. Marcel Buntaj - bicie.  
Vítek Pospíšil - klávesy, hammond. Petr Tichý - kontrabas. Michal Pajdiak - programovanie, perkusie.
Vstupné - predpredaj: 12 €; v deň koncertu: 15 €
Upozornenie! Diváci nad 60 rokov, študenti a ZťP zľava na vstupné 50 %.

Pripravujeme
Mesto Spišská Nová Ves, Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves,
košické folklórne štúdio košice, humanita pre život Spišské Vlachy
18. 12. 2011 o 17.00 hod., Kino Mier

„ŠŤaStiE, zDraviE, PoKoJ SvätÝ,  
vinŠuJEME váM…“ 
Vianočný benefičný koncert.
Účinkujú: FS ŽELEZIAR Košice, DFS ŽELEZIARIK Košice, FS ČAČINA Spišská Nová Ves
Vstupné: 5 €. Výťažok bude určený pre zdravotne postihnuté a sociálne odkázané deti.
 

informácie a predpredaj vstupeniek: Mkc - reduta, 053/446 32 49, 429 92 51
 Mkc - kino Mier, 053/442 87 66 , tic - letná ul. 49, 053/16 186 (predpredaj na vybrané akcie)

cestovná agentúra abelo, Zimná 58 - 053/429 73 40

4. 11. 2011 (piatok) o 17.00 hod., Spoločenská sála KD

KArAoKe SHow 2011  
- SpevÁcKA SúťAž

Hosť programu a predseda poroty - Peter „Armstrong“ 
Ondria. Vstupné: 1 €

5. 11. 2011 (sobota) o 9.00 hod., Banket. miestnosť KD

šAcHový TurnAj  
pre mlÁDež Do 14 roKov

8. 11. 2011 - 31. 1. 2012, Kaštieľ

KrÁSy cHrÁmov A KoSTolov  
GoTicKej ceSTy

Výstava kolekcií fotografií z plenéra Klubu fotografov. 
Prebieha podľa otváracích hodín. 

10. 11. 2011 (štvrtok) o 14.00 hod., Kaštieľ

STrAvovAnie počAS DňA
Beseda pre seniorov - prednáša:  
M. Vlčáková, RÚVZ, Spišská Nová Ves

11. 11. 2011 (piatok) o 18.00 hod., Spoločenská sála KD 

lA GioiA - KoncerT
Ojedinelé spojenie operného spevu a populárnej hud-
by. Vstupné: 7 €

18. 11. 2011 (piatok) o 20.00 hod., Spoločenská sála KD

novembrovÁ SemTeX  
DiScopArTy

Vstupné: 2 €

23. 11. 2011 (streda) o 16.30 hod., Kaštieľ

vyHoDnoTenie SúťAže  
o nAjKrAjšiu Zeleň 2011

25. 11. 2011 (piatok) o 20.00 hod., Spoločenská sála KD

KATArínSKA ZÁbAvA  
S DFSK SmižAnčAnKA

Tradičná zábava pri Ľudovej hudbe FS Raslavičan. 
Vstupné: 6 €

27. 11. 2011 (nedeľa) o 15.00 hod. - kino pre verejnosť
Spoločenská sála KD, vstupné: 2 € 

KunG Fu pAnDA 2
Animovaná akčná rodinná komédia.

30. 11. 2011 (streda) o 19.00 hod. - kino pre verejnosť
Spoločenská sála KD, vstupné: 2,20 € 

muži v nÁDeji

Zmena programu vyhradená! 
Informácie, rezervácia a predpredaj 

vstupeniek: OKC Smižany, 
Kultúrny dom Smižany, Tatranská 80, 

tel.: 053/429 89 39, 0908 982 722
Kaštieľ, Tatranská 105, tel.: 053 44 33 666
www.smizany.sk, www.okcsmizany.eu.sk

november 2011
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KulTÚra, OznaM

CENTrÁLNA bUdOVA, LETNÁ ULICA 28

PrE dETI  

Zorina bALdESCU: Kráľovstvo víl. rozprávková 
krajina plná lesných škriatkov a víl, ale aj nástrah zlého 
marbuka, do ktorej sa dostanú sestry - dvojčatá vďaka 
drevenej skrinke a nezvyčajnému zrkadlu.
dinosaurie príbehy – Tyranosaurus. Fascinujúci 
príbeh o pradávnych tvoroch z dôb dinosaurov plný 
dobrodružstva a nebezpečenstva. komiks doplnený 
vedeckými faktami a svedectvami dochovaných ska-
menenín.
Ulysses MOOrE: brána času, Obchod so zabud-
nutými mapami. brána času zavedie Jasona, Juliu 
a ricka do mestečka punt v starovekom egypte a v dru-
hej časti zistia, prečo je stratená mapa mesta klimore 
Cove taká dôležitá... 

PrE dOSPELýCH - bELETrIA  

Jana PrONSKÁ: Zradená ľúbosť. Dcéra uhor-
ského zemana sa po siedmich rokoch v kláštore ocitne 
na kráľovskom dvore v budíne.
Vita JAMbOrOVÁ: Stráž ma, mafia nezabúda. 
pokojný život bývalého člena ukrajinského podsvetia 
sa zmení, keď zistí, že po ňom pátra niekto z jeho mi-
nulosti.
dominik dÁN: Žiješ iba dvakrát. oddelenie vrážd 
vyrieši prípad neprávom odsúdeného profesora, ale 
zároveň začína riešiť nový prípad, keď sa bacharom 
z väznice stratí kolegyňa.

PrE dOSPELýCH - NÁUČNÁ LITErATÚrA

Jevgenij PrIMAKOV: Svet bez ruska? autor 
podrobne rozoberá pálčivé problémy rozdeľujúce 
rusko a uSa. Je presvedčený, že rusko svoje miesto 
na svetovej scéne nechce získať politikou konfrontá-
cie.
Slavo KALNý: drámy na hraniciach. publikácia 
približuje dosiaľ nedostatočne zdokumentované osudy 
ľudí na slovenských hraniciach po roku 1945.
bob drOgIN: Curveball: špionáž, podvodník 
a lži, ktoré spôsobili vojnu. Skutočný špionážny 
príbeh, literatúra faktu, ktorá rozoberá jedno z najväč-
ších spravodajských zlyhaní uSa.

PObOČKA MIEr, KOMENSKéHO 25

PrE dETI  

Jozef PAVLOVIČ: Jozef Mrkvička. príbehy školáka 
- výmyselníka Jožka mrkvičku, ktorý má trochu problém 
s gramatikou, zavše si pletie meluzínu s limuzínou...
Ondrej NAgAJ: Zarecituj si básničku. výber 
najkrajších básničiek od obľúbeného detského spi-
sovateľa. bohato ilustrovaná kniha s hravými, ľahko za-
pamätateľnými veršíkmi pre deti.

PrE dOSPELýCH - bELETrIA  

Jefferey ArCHEr: Cesta slávy. Dobrodružný ži-
votopisný román o jednom zo špičkových horolezcov 
svojich čias je nielen napínavým príbehom muža, ale 
aj verným obrazom prvých desaťročí 20. stor. v európe 
a ázii.

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice  
v Spišskej Novej Vsi

Letná 28

Výpožičné hodiny počas školského roka
Sídlo centrály - Letná 28
pondelok – piatok: 8.00 - 18.00 hod.
Streda: 10.00 - 16.00 hod., sobota: 8.00 - 12.00 hod.
Pobočka MIEr - Šafárikovo námestie 7
pondelok – piatok: 9.00 - 18.00 hod.
Streda: 10.00 - 16.00 hod., sobota: zatvorené 

VYuŽiTe POSleDnÚ MOŽnOSŤ PlaTbY KulTÚrnYMi POuKazMi DO 12. 11. 2011.

info: 053/442 37 57 • www.muzeumspisa.com • narodopis.smizany@gmail.com
0917 746 338 •kastielmarkusovce@gmail.com

letná 50, Spišská Nová Ves

TOP 60 MÚzea SPiŠa 
do 31. 12. 2011

Profilová výstava venovaná 60. výročiu založenia múzea. 
Súčasťou výstavy je kultúrno-vzdelávací program 

pre žiakov ZŠ, ktorý si môžete rezervovať 
na tel. čísle 053/442 37 57 alebo lektorky@atlas.sk.

eXPOzÍcia PrÍrODY  
a HiSTórie SPiŠa

do 31. 12. 2011
Poskytuje ucelený pohľad na prírodu regiónu a jeho históriu. 

zaSTaVMe čaS
7. 11. - 31. 12. 2011

Výstava žiackych výtvarných a fotografických prác na tému 
„Príroda a voľný čas očami detí“. Foyer Múzea Spiša

HuDba V leTOHráDKu 
DarDanelY V MarKuŠOVciacH

23. 11. 2011 o 16.00 hod.
Prednáška o koncertnej činnosti  

v Expozícii klávesových hudobných nástrojov 1985 - 2011.  
Výstavná miestnosť Múzea Spiša

Národopisné múzeum Smižany, krátka 5

z PrÍrODY SPiŠa
do 20. 11. 2011

Súčasťou výstavy je ponuka interaktívnych  
programov a praktických cvičení: poznávanie  

denných a nočných motýľov, hlasov lesných zvierat  
a hlasov vtákov a geológia hrou? 

Kurz TKania na KarTičKácH
23. 11. 2011 o 16.00 hod.

Poplatok za kurz je 3 €/os. V cene je zahrnutý materiál 
a prehliadka národopisnej expozície.

kaštieľ Markušovce

čO Sa SKrÝVa POD ObalOM ii
Múzeum Spiša, pobočka Kaštieľ Markušovce, pozýva  
učiteľov a žiakov 3. - 6. roč. ZŠ na kultúrno-výchovný 

program, ktorý ponúka netradičnú prehliadku kaštieľa. 
V prípade záujmu je potrebné sa nahlásiť minimálne  

2 týždne vopred výlučne telefonicky na 0917 746 339, 
kastielmarkusovce@gmail.com.

nOVeMber 2011

Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s firmou Brantner Nova, s. r. o., rozširuje v rámci akcie „Výkup papiera 
na Vašej ulici“ výkup papiera i do rodinných domov v jednotlivých lokalitách mesta. Výkup papiera sa bude 
realizovať formou výmeny za toaletný papier, kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky. 
Zoznam termínov a miesta mobilného zberu:

oznámenie o výkupe papiera v rodinných domoch

 MsV č. 1, novoveská Huta
 
1.  Horská č. 9227 9. 11. 16.00 - 16.15
2.  pri parku  

(námestie v Nov. Hute) 9. 11. 18.25 - 18.40
3.  pri pionierskom tábore 9. 11. 17.45 - 18.00
4.  Horská č. 9190, 9191 9. 11. 16.45 - 17.00 
5.  Kvetná č. 9177 9. 11. 17.05 - 17.20
6.  pri Hasičskej zbrojnici 9. 11. 18.05 - 18.20
7.  Tichá č. 9254 9. 11. 16.20 - 16.35
8.  Kozákova vila 9. 11. 17.25 - 17.40
 
 MsV č. 3, Ferčekovce

9. Muráňska 2 10. 11. 16.00 - 16.15
10.  Muráňska 26 10. 11.  16.20 - 16.35
11.  križovatka Muráňskej  

a Trenčianskej ul. 10. 11. 16.45 - 17.00
12. Muráňska 60 10. 11. 17.05 - 17.20
13.  Nitrianska ul. 10. 11. 17.45 - 18.00
14. Laborecká ul. 10. 11. 18.25 - 18.40
15.  Trnavská ul. 10. 11. 17.25 - 17.40
16.  Dunajská ul. 10. 11. 18.05 - 18.20

 MsV č. 6, Staré mesto - juh

17. Ul. Fándlyho  
 - Železorudné bane  11. 11. 17.15 - 17.35

18. Kozí vrch 11. 11. 16.00 - 16.20
19. pred Zimným štadiónom  

 - Hotel Šport  11. 11. 17.40 - 18.00
20. Tehelná ul. - obchod 11. 11. 16.25 - 16.45
21. Gorkého ul. 11. 11. 18.30 - 18.50

22. križovatka Hurbanovej  
a Leteckej ul. 11. 11. 16.50 - 17.10

 MsV č. 7, Staré mesto - východ 

23. križovatka Hanulovej  
a Škultétyho ul. 14. 11. 17.35 - 17.50

24. Pod Tepličkou 14. 11. 16.00 - 16.15
25. Pod Tepličkou (pri moste) 14. 11. 16.20 - 16.35
26. Drevárska ulica - garáže  

Nového domova  14. 11. 16.45 - 17.00
27. Zábojského ul. 14. 11. 17.55 - 18.10
28. Zvonárska ul. 14. 11. 18.15 - 18.30
29. MPC starý vchod 14. 11. 18.35 - 18.50

 MsV č. 8, Staré mesto - sever

30. Ul. Vajanského  
(smer k Medzi) 11. 11. 18.05 - 18.25

31. Ul. Vajanského  
(smer k stanici) 15. 11. 18.25 - 18.45

32. Ul. J. C. Hronského 14. 11. 17.10 - 17.25
33. Ul. Hviezdoslavova  

soc. zariadenie Katarínka  15. 11. 18.00 - 18.20

 MsV č. 9, Telep

34. Ul. Bernolákova 15. 11. 17.35 - 17.50
35. Ul. Kuzmányho 15. 11. 17.15 - 17.30
36. Ul. Kmeťova - podjazd 15. 11. 16.55 - 17.10
37. Ul. Jánskeho 15. 11. 16.25 - 16.45
38. križovatka Ľaliovej  

a Púpavovej ul.  15. 11. 16.00 - 16.20
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Milí diváci a priaznivci 
dobrého filmu!
od 1. 10. v kine Mier premie-

tame v novom formáte 2d a 3d - 
nové plátno, výborný obraz, digitálny 

zvuk doLBY SUrroUnd. Pozývame vás 
a prajeme mnoho neopakovateľných zá-
žitkov!

rOzPráVKa - SlOVenSKÝ DabinG 
3. - 7. 11. štvrtok - pondelok o 17.00, 
vst.: 3,00 €, pondelok zľava vst.: 2,00 €,
2d projekcia 

ŽralOci na SuS(H)i
pup je roztomilý bambusový žraločík, ktorý 
si užíva bezstarostné naháňačky oceánom 
s obrovským kamošom Júliusom. Film plný 
dobrodužstva a humoru pre celú rodinu. 
uSa, 90 min.
 
3. - 7. 11. štvrtok - pondelok o 19.00,  
vst.: 3,00 €, pondelok zľava vst.: 2,00 €, 
2d projekcia 

PerFecT DaYS
Celý príbeh začína narodeninami eriky, 
ktorá dostane od svojej švagrinej detinskú 
pohľadnicu, od exmanžela trápny odkaz 
v rádiu, od homosexuálneho kamaráta krém 
na vrásky. čr, r. 2011, komédia, 100 min., 
mp-12.

FilMOVÝ Klub
8. 11. utorok o 19.00, vst.: člen.: 1,50 €,
nečlen.: 2,15 €, 2d projekcia 

STrOM ŽiVOTa
brad pitt sa ako otec malého Jacka snaží 
vychovať zo svojho syna človeka priprave-
ného na akúkoľvek životnú situáciu. Dráma, 
uSa, r. 2011, české titulky, 138 min., mp-
15.

rOzPráVKa Pre ŠKOlSKÉ KlubY 
11. 11. piatok o 14.00,  
vst.: 3,00 €

riO
animovaná komédia je o krásnom mod-
rom papagájovi ara, ktorý pochádza z ma-
lého mestečka v minessote. Jedného dňa 
sa rozhodne, že poletí za dobrodružstvom 
do „mesta karnevalu“ rio de Janeira. uSa, 
96 min., slovenský dabing.

3D rOzPráVKa  
- SlOVenSKÝ DabinG 
10., 11., 12. a 14. 11. štvrtok 
- sobota a pondelok o 17.00, 
vst.: 5,00 €, pondelok zľava vst.: 4,00 €

TinTinOVe DObrODruŽSTVá
nebojácny reportér tintin, jeho oddaný psík 
milu a nepredvídateľný kapitán Haddock 
musia závodiť o nájdenie dlho stratenej 
lode „Jednorožec“. uSa, r. 2011, 107 min.
 
10. - 12. 11. štvrtok, piatok, sobota 
o 19.00, vst.: 3,00 €, 2d projekcia

MaJSTrOVSKÝ Plán
obyčajní zamestnanci luxusného hotela 
dali dokopy plán krádeže, ktorý by vďaka 
svojej genialite mohol vstúpiť do učebníc 
zločinu. uSa, r. 2011, 100 min., slovenské 
titulky.

13. - 14. 11. nedeľa, pondelok o 19.00, 
vst.: 3,00 €, 2d projekcia 

ViDiTeľnÝ SVeT 
Film sa zaoberá sledovaním ako fenomé-
nom súčasného sveta, v ktorom sú ľudia 
natoľko izolovaní, že sa snažia zoznamovať 
s inými ľuďmi, i keď by boli tie zoznámenia 
virtuálne. Sr, r. 2011, 107 min. 

FilMOVÝ Klub 
15. 11. utorok o 19.00, 
vst.: člen.: 2,00 €, nečlen.: 3,00 €,
16. 11. streda o 17.00, vst.: 3,00 €

VeľKÉ PODMOrSKÉ 
DObrODruŽSTVO - SVeT OceánOV 
Fascinujúci výlet do sveta pod hladinou 
z dielne legendy J. m. Cousteau prináša 
životný zážitok vo formáte 3D.  Dokumen-
tárny, 80 min., mp, Gb, český dabing.

rOzPráVKa  
- SlOVenSKÝ DabinG 
17. - 21. 11. štvrtok - pondelok o 17.00, 
vst.: 5,00 €, pondelok zľava vst.: 3,00 € 

DVaJa PáTrači (SPY KiDS 4) 
marrisa má všetko, po čom túži - úspešného 
a sympatického manžela, nádherné bá-
bätko a dve úžasne múdre nevlastné deti. 
lenže nič nie je také ružové, ako sa zdá. 
marissin svet sa otočí hore nohami, keď 
šialený zloduch chce ovládnuť svet a ona 

je povolaná do akcie. okrem nej sú však 
do záchrannej misie zapojení aj rebecca 
s Cecilom. uSa, r. 2011, 87 min.

17. - 21. 11. štvrtok - pondelok o 19.00, 
vst.: 3,50 €, pondelok zľava 
vst.: 2,50 €, 2d projekcia 

TWiliGHT SáGa: ÚSViT - 1. časť 
bella a edward sa po svadbe vydávajú na 
svadobnú cestu do ria de Janeira, kde sa 
konečne, mimo všetkého a všetkých, môžu 
naplno oddať svojej láske. ich šťastie ale ne-
trvá dlho. uSa, r. 2011, romantický/dráma/
fantasy, 111 min., slovenské titulky, mp-12.

FilMOVÝ Klub
22. 11. utorok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 € 

KráSna Junia
Junia je šestnásťročné dievča, ktoré prichá-
dza po smrti svojej matky uprostred škol-
ského roka do novej školy. v triede medzi 
chlapcami je o ňu nečakaný záujem, ona 
si však vyberie najtichšieho z nich - otta. 
čoskoro však stretáva učiteľa taliančiny. 
Dráma, Francúzsko, r. 2008, 90 min., 
české titulky, mp-15. tri nominácie na  
Cézara, najlepší scenár - Festival of euro-
pean Cinema.
 
rOzPráVKa - SlOVenSKÝ DabinG 
24. - 28. 11. štvrtok - pondelok 
o 17.00, vst.: 5,00 €, 
pondelok zľava vst.: 3,00 € 

arTHur zacHráni VianOce 
rodinná komédia konečne odhaľuje neuve-
riteľnú odpoveď na dosiaľ nezodpovedanú 
otázku každého dieťaťa: „ako dokáže Santa 
rozniesť všetky darčeky za jedinú noc?“ od-
poveď: Santova radostná super high-tech 
operácia ukrytá pod Severným pólom. ale 
základom filmu je príbeh rodiny v znamení 
vianočnej klasiky. uSa, r. 2011. 
 
24. - 28. 11. štvrtok - pondelok o 19.00, 
vst.: 3,00 €, pondelok zľava 
vst.: 2,00 €, 2d projekcia 

OceľOVá PäSŤ 
Strhujúca akčná jazda odohrávajúca sa 
v blízkej budúcnosti, kde slovo box už ne-
znamená krv a pot, ale high-tech šport. 

Charlie kenton býval úspešným boxerom, 
ktorý prišiel o poslednú šancu na titul, keď 
ring ovládli oceľoví roboti. Charlie teraz nič 
neznamená a je len bezvýznamným tréne-
rom, privyrábajúcim si skladaním robotov 
zo šrotu, ktorý sotva naškriabe na to, aby 
sa dostal z jedného ilegálneho zápasu na 
druhý. akčný, sci-fi, uSa, r. 2011, 127 min, 
mp-12.

1. - 5. 12. štvrtok - pondelok 
o 17.00, vst.: 6,00 €, 
pondelok zľava vst.: 4,00 € 

KOcÚr V čiŽMácH
kocúr sa vydáva na cestu plnú nebezpeč-
ných súbojov na ostrie meča, aby našiel, 
kde sa skrýva slávna hus, ktorá kladie zlaté 
vajcia. Jeho cieľom je s pomocou Humpty, 
Dumptyho a prefíkanej mestskej mačky 
kity hus uniesť a užiť si bohatstvo a slávu. 
uSa, r. 2011, animovaná komédia, 90 min., 
mp-7. 

1. - 5. 12. štvrtok - pondelok o 19.00, 
vst.: 3,00 €, pondelok zľava vst.: 2,00 €,
2d projekcia 

MOJa KráSna učiTeľKa 
oscarový tom Hanks stvárňuje chlapíka 
larryho v strednom veku, ktorý „vďaka“ 
ekonomickej kríze stratí prácu. larry príde 
na to, že bez vzdelania dobrú prácu ne-
získa, a preto sa rozhodne pre návrat do 
školských lavíc. v škole sa zapíše na ho-
diny komunikácie a nečakane sa zamiluje 
do svojej učiteľky mercedes, ktorá vo svo-
jom osobnom živote rieši spory s manže-
lom. romantická komédia, uSa, r. 2011, 
98 min., mp-15.
 
Pripravujeme: Silvestrovská noc, 
Mr. nice, Sherlock Holmes 

UPoZornEnIE!
Filmové rozprávky s českým dabingom 
musíme uvádzať v zmysle zákona ako ne-
vhodné do 12 rokov, ale návšteva týchto 
filmov je len na zvážení rodičov. Ďaku-
jeme za pochopenie.
 

Bližšie informácie na 
www.snv.sk

MKc KinO Mier

nOVÉ!

KinO banÍK

1. a 2. 11. 2011 NEPrEMIETAME.

3. 11. 2011 o 17.00 a 19.00 hod.,  
4. - 7. 11. 2011 o 17.00 hod., vst.: 2,80 €, 
7. 11. 2011 vst.: 2,50 €

TinTinOVe DObrODruŽSTVá
príbeh filmu sleduje osudy výnimočne zve-
davého mladého reportéra tintina a jeho 
verného psieho spoločníka Snowyho. tí spo-
ločne narazia na model lode, ktorá v sebe 
ukrýva nebezpečné tajomstvo. uSa, 2011, 
komédia, 107 min., mp, slovenský dabing, 
itafilm.

4. - 6. 11. 2011 o 19.00 hod., vst.: 2,00 €
blázniVá, HlÚPa láSKa

štyridsiatnik Cal Weaver žije vysnívaný život. 
má výbornú prácu, krásny dom, úžasné deti 
a manželku. ale keď sa dozvie, že ho emily 
podvádza a chce sa s ním rozviesť, jeho per-
fektný život sa v jednej krátkej chvíli celý zo-
sype. uSa, 2011, komédia, 118 min., mp-12, 
St, Continental.

7. - 10. 11. 2011 o 19.00 hod., vst.: 2,20 €, 
7. 11. 2011 vst.: 2,00 €

inTÍMna PaSca
mladá a pekná doktorka Juliet Dermer sa po 
rozchode s manželom presťahuje do brook-

lynu. Chce začať nový život v prekrásnom 
a priestrannom apartmáne. Záhadné uda-
losti ju ale vedú k podozreniu, že v byte nie 
je sama. uSa/veľká británia, 2011, dráma, 
91 min., mp-15, čt, magicbox.

8. - 9. 11. 2011 o 17.00 hod., vst.: 2,30 €
ParanOrMal acTiViTY 3

radi sa bojíme. prinajmenšom vo filmoch. 
a keď sa nájde človek, ktorý dokáže zo zdan-
livo fádnych záberov domácich videokamier 
vyčarovať predstavenie len pre veľmi silné 
povahy, je o hit postarané. uSa, 2011, horor, 
100 min., mp-15, St, tatrafilm.

11. - 14. 11. 2011 o 17.00 hod., 
vst.: 2,20 €, 14. 11. 2011 vst.: 2,00 €

SuPer 8
keď sa skupinka tínedžerov z mestečka 
v ohiu v lete roku 1979 rozhodne na kameru 
Super 8 nakrútiť amatérsky zombie horor, 
netušia, že výsledný film bude ešte desivejší 
než zamýšľali. uSa, 2011, sci-fi, 112 min., mp-
12, čt, tatrafilm.

11. - 14. 11. 2011 o 19.00 hod., vst.: 2,30 €, 
14. 11. 2011 vst.: 2,10 € 

iDe len O SeX
mladá žena Jamie, ktorá vyhľadáva v new 

Yorku schopných zamestnancov, presvedčí 
potenciálneho adepta Dylana, aby opustil 
svoje zamestnanie v San Franciscu a prijal 
prácu v new Yorku. uSa, 2011, komédia, 
109 min., mp-12, St, itafilm.

15. - 17. 11. 2011 o 19.00 hod., 
vst.: 2,00 €

MŕTVOla MuSÍ zOMrieŤ
čierna komédia o životoch dvoch zamest-
nancov univerzity, ktorá hovorí o tom, čo 
všetko je človek schopný urobiť pre lásku. 
Slovensko, 2010, komédia, 90 min., mp-15, 
Continental.

18. - 21. 11. 2011 o 19.00 hod., vst.: 2,20 €, 
21. 11. 2011 vst.: 2,00 €

STrOM ŽiVOTa
brad pitt sa ako otec malého Jacka snaží vy-
chovať zo svojho syna človeka pripraveného 
na akúkoľvek životnú situáciu. Chce z neho 
víťaza v každej životnej výzve. uSa, 2011, 
dráma, 138 min., mp-15, čt, Filmeurope.

22. - 24. 11. 2011 o 19.00 hod., 
vst.: 2,30 €

JOHnnY enGliSH Sa Vracia
Jeden muž už pred rokmi dokázal, že sa 
naňho dá spoľahnúť a že radšej britské 

ostrovy zbúra, než aby ich vydal napospas ne-
priateľovi. uSa/Francúzsko/v. británia, 2011, 
komédia, 101 min., mp-12, St, tatrafilm.

25. -  28. 11. 2011 o 19.00 hod., 
vst.: 2,30 €, 28. 11. 2011 vst.: 2,00 €

DreaM HOuSe
úspešný vydavateľ končí s prácou v new 
Yorku, aby sa spoločne so svojou ženou 
a svojimi dvomi dcérami presťahoval do po-
kojného mestečka. neskôr zisťujú, že ich 
dokonalý domov bol dejiskom vraždy matky 
a jej detí. uSa, 2011, mysteriózny thriller, 
90 min., mp-12, čt, tatrafilm.

25. - 28. 11. 2011 o 19.00 hod., 
vst.: 2,30 €, 28. 11. 2011 vst.: 2,00 €

DOM
imrich stavia dom pre každú zo svojich 
dcér. keď jeho staršia dcéra v osemnástich 
rokoch otehotnie, imrich ju vyhodí, stavbu 
zastaví a celú svoju energiu venuje stavbe 
domu pre mladšiu evu. Sr/čr, 2011, dráma, 
100 min., mp-15, Continental.

Pripravujeme na december:
Lóve – dráma

Bližšie informácie na www.dksnv.sk
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KrÍŽOVKa

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. novembra na adresu 
redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v decembrovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: 1. dvestoosemdesiat, 2. potok holubnica, 
3. kapybara močiarna. Zo správne zaslaných odpovedí sa výhercom stáva Matúš troPko zo Sp. Novej Vsi, ktorý získava CD Romantic melody. Blahoželáme!

beľmo

výr
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Cvengroš

nesplnená 
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mesiac, po 
franc.

steh    
(hovor.)

časti   
zápasov

dobre, 
z latin.

jedno- 
duchá 
chata
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(dom.)

latin. 
pozdrav

biolog. 
zbranereflex síno- 

karotický krík určitý zvuk

mláďa 
kravy

zradí za 
peniaze

chotár

dvojhláska

2. časť 
tajničky

lysiny islandské 
platidlo

alebo, 
po česky

Múzeum Spiša 
Múzeum Spiša vzniklo 7. mája 1951 ako vtedajšie Okresné vlastivedné múzeum na podnet iniciátora myšlienky Mateja Vojtáša, ktorý sa stal aj jeho prvým riaditeľom. V architekto-
nicky najzaujímavejšej budove bývalej stredovekej radnice sídli od roku 1954. V priebehu rokov trvania nieslo rôzne názvy. 
Múzeum Spiša patrí medzi najväčšie, najkomplexnejšie a najnavštevovanejšie múzeá na Spiši. V priebehu existencie múzea sa menili aj jeho expozície.
Súčasná (tajnička) bola inštalovaná v roku 1992. Poskytuje návštevníkovi geografické, geologické, paleontologické, botanické a zoologické charakteristiky orografických celkov: 
Slovenský raj, Spišsko-gemerské rudohorie, Hornádska kotlina a Levočské vrchy, pričom v každej časti sú prezentované i špecifiká, zvláštnosti a jedinečnosti prírody predstavova-
ného územia. Históriu regiónu prezentujú exponáty zbierkových fondov z archeológie, baníctva a remesiel. Zbierkový fond múzea obsahuje 130 tisíc kusov zbierkových predmetov 
z odborov: história, národopis, dejiny umenia, dejiny hudby, dejiny techniky, numizmatika, archeológia, baníctvo, mineralógia, petrografia, paleontológia, botanika, zoológia, pa-
lynológia, krajinná ekológia. Múzeum Spiša má tieto pobočné zariadenia: Kaštieľ Markušovce, Letohrádok Dardanely, Expozícia klávesových hudobných nástrojov, Národopisné 
múzeum Smižany, Rodný dom kpt. Jána Nálepku, Expozícia ľudovej kultúry stredného a dolného Spiša.

Priaznivci, lúštitelia i tvorcovia krížoviek, hádaniek, logických úloh a sudoku, ktorí máte záujem o stretávanie sa za účelom rozvíjania svojich záľub  
i účasti na turnajoch po Slovensku, ozvite sa, prosím, na e-mail: efce@grass.sk alebo na tel. č. 0915 477 335.

Slovenský zväz astronómov amatérov 
Miestna organizácia SZaa  

v Spišskej Novej Vsi
pozýva všetkých na 

1. VÝSTaVu aSTrOFOTOGraFiÍ 
náDHera  

neznáMeHO SVeTa
roberta barsu, 

víťaza svetovej olympiády v astronómii a astrofy-
zike i súťaží astrofotografov.

Vernisáž - 3. 11. o 16.00 hod. v SoS

Spišský klub SCLEROSIS MULTIPLEX  
v spolupráci s Mestom Spišská Nová Ves

vás pozýva na tradičný 

beneFičný KoncerT
2. 12. 2011 o 17.00 hod.

Športová hala, Spišská Nová Ves
Účinkujú: Vaola, The Colt,  

účastník Superstar Martin Harich
Vstupné: 2 €

Príďte sa zabaviť a podporiť tých,  
ktorí to potrebujú.

DiVaDelnÉ ŠTÚDiO 
pri Dome Matice slovenskej, 

zimná ul. č. 68, Sp. nová Ves 

18. 11. 2011 o 8.30 a 10.30 hod. 
28. 11. 2011 o 19.00 hod.

ivana Sajko: 
Žena bOMba
Účinkujú: Martina Ogurčáková,  
Aneta Beťková, Anna Kačírová,  

Klaudia Budzová,
Zuzana Leibiczerová

Výtvarná a technická spolupráca:  
Amálka Ľudmila Valenčíková,  

Drahuša Kvetánová
Scénografia a réžia: Iva Liptáková

Vstupné: 2 €
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ŠPOrT

beH: MeDZiNároDÝ MaratÓN MierU: 88. ročník be-
hu sa uskutočnil 2. 10. Víťazom medzi mužmi sa stal Keňan 
Kemboi (2:11:15 hod.). Medzi ženami to bola Damantse-
vich z Bieloruska (2:33:53 hod.). Umiestnenie našich: Mu-
ži B: 11. Štefan Sumerling (2:54:14 hod.), 133. Peter Hus 
(4:05:33 hod.). Muži C: 7. Milan Hrušovský (3:06:33 hod.), 
35. Vladimír Šmida (3:38:50 hod.). Muži D: 29. Július Smo-
lár (4:20:36 hod.). Ženy E: 15. Eva Hatalová (3:55:04 
hod.). Ženy F: 7. Eva Berniková (4:01:26 hod.). V polma-
ratóne štartovalo 1 516 účastníkov. Zvíťazil Ukrajinec Ma-
lyy (1:13:25 hod.). Umiestnenie našich: 33. Tomáš Kamas 
(1:24:15 hod.), 78. Pavol Bernik (1:29:23 hod.), 149. Sla-
vomír Halas (1:34:41 hod.), 430. Peter Pavol (1:46:41 
hod.), 1 170. Ľuboš Majer (2:09:49 hod.). Tieto dosiahnuté 
umiestnenia znamenajú pre Bernikovú 2. miesto v rámci maj-
strovstiev policajného zboru. Taktiež Kamas skončil 2. a Ber-
ník 4. v spomínaných majstrovstvách. leSNÝ beh birUto-
VoU DoliNkoU: 8. 10. štartoval Milan Hrušovský na behu 
v dĺžke 5 km. Zvíťazil v kategórii mužov nad 50 rokov časom 
21:32 min. beh UlicaMi kroMPách: Na 46. ročníku be-
hu na trati dlhej 6 km zvíťazil 9. 10. Košičan Szabo (15:36 
min.), medzi ženami Košičanka Gajdošová (19:55 min.). Vý-
sledky: Muži do 39 r.: 7. Tomáš Kamas (18:06 min.). Muži 
40 - 49 r.: 1. Štefan Sumerling (16:34 min.). Anna Bigošo-
vá bola víťazkou medzi veteránkami (21:54 min.). beh Uli-
caMi SMižiaN: 6. ročník už známeho behu sa uskutoč-
nil 12. 10. Zvíťazil bežec z ďalekej Kene Sawe (29:48 min.) 
-10 km. Medzi ženami dominovala Slavomíra Servátková zo 
SNV (19:19 min.) - 5 km. Výsledky: Muži A: 6. Tomáš Ka-
mas (34:16 min.). Muži B: 1. Štefan Sumerling (32:16 min.), 
5. Ondrej Chabada (38:43 min.), 8. Vladimír Klika (41:01 
min.). Muži C: 2. Milan Hrušovský (37:15 min.).
SlOVenSKÝ SKaTebOarDOVÝ POHár: Po skonče-
ní rekonštrukcie bol Skatepark 1. 10. opäť otvorený v rám-
ci predposledného kola Slovenského skateboardového po-
hára. Do súťaže sa prihlásilo 64 jazdcov zo Slovenska, ale aj 
susedných Čiech. Konečné poradie: 1. Pepa Tipanic (ČR), 
2. Rišo Tury, 3. Jakub Jiruška (ČR), 4. Braňo Mrváň, 5. Filip 
Krchník, 6. Braňo Moravčík. V bazéne dominoval Lukáš Mi-
halec. Odjazdil sa aj Boardlife.sk Best Trick. Najlepšie triky 
predviedli Honka, Tipanic, Mihala, Pašík a Tury.
VOleJbal: Extraliga: Ženy: 1. kolo (1. 10.): Paneurópa 
Bratislava – VK SNV 3 : 2. 2. kolo (8. 10.): VK SNV - KV 
MŠK Oktan Kežmarok 3 : 0. 3. kolo (15. 10.): MŠK Žiar nad 
Hronom – VK SNV 3: 2. 4. kolo (16. 10.): VK SNV – VTC 
Pezinok 1 : 3. Po 4. kole sa naše ženy umiestnili v tabuľke 
na 4. mieste. 1. liga: Juniorky: 1. kolo (8. 10.): VK SNV – AC 
Uniza Žilina 3 : 0, 3 : 1. 2. kolo (15. 10.): ŠKM Lipt. Hrádok 
– VK SNV 3 : 0, 3 : 2. Po 2. kole sa naše juniorky umiestni-
li v tabuľke na 4. mieste. OM: Kadetky: 1. kolo (9. 10.): VK 
SNV – TJ Sokol Giraltovce 3 : 0, 3 : 0. 2. kolo (16. 10.): TU 
Košice – VK SNV 3 : 1, 0 : 3.
baSKeTbal: Extraliga: Muži: 1. kolo (2. 10.): BK 04 AC 
LB SNV – ŠKP Banská Bystrica 84 : 50. 2. kolo (6. 10.): 
BK Iskra Svit – BK 04 AC LB SNV 74 : 84. 3. kolo (9. 10.): 
BK 04 AC LB SNV – BC Prievidza 91 : 87. 4. kolo (12. 10.): 
BK Bemaco SPU Nitra – BK 04 AC LB SNV 79 : 70. 5. kolo 
(15. 10.): BK 04 AC LB SNV – MBK Handlová 98 : 80. Po 
5. kole sú naši basketbalisti v tabuľke na 2. mieste.
HOKeJ: Mhl: 5. kolo (19. 9.): Tatranskí vlci – HK Ri-
ga 3 : 6. 6. kolo (20. 9.): Tatranskí vlci – HK Riga 1 : 0. 
7. kolo (23. 9.): Tatranskí vlci – Snežní Barsy 2 : 1p. 8. ko-
lo (25. 9.): Tatranskí vlci – Mytiščinskí Atlanti 2 : 5. 9. ko-
lo (27. 9.): Tatranskí vlci – MHK Spartak Moskva 3 : 1. 
10. kolo (1. 10.): Tatranskí vlci – Ruskí víťazi 6 : 4. 11. ko-
lo (6. 10.): MHK Chimik Voskresensk – Tatranskí vlci 2 : 0. 
12. kolo (7. 10.): MHK Chimik Voskresensk – Tatranskí vl-
ci 3 : 2. 13. kolo (9. 10.): Almaz Čerepovec – Tatranskí vl-
ci 5 : 1. 14. kolo (10. 10.): Almaz Čerepovec – Tatranskí vlci 
3 : 2. 15. kolo (15. 10.): Tatranskí vlci – Junosť Minsk 5 : 4. 
16. kolo (16. 10.): Tatranskí vlci – Junosť Minsk 3 : 2. Tat-
ranskí vlci sa v tabuľke nachádzajú na 11. mieste.
JuDO: Výsledky JUDO klubu SNV v rámci 4. kola regionál-
nej ligy žiakov a žiačok východoslov. oblasti 9. 10. vo Vrano-
ve nad Topľou: Super mini do 20 kg: 2. Simona Horváthová. 
Mini do 27 kg: 4. Adam Horváth. Do 30 kg: 1. Šimon Ištvá-
nik. Do 42 kg: 1. Tomáš Šarga, 4. Adam Šarga. Ml. žiaci do 
36 kg: 5. Branislav Horváth. Ml. žiačky do 63 kg: 2. Natália 
Gallschneiderová. St. žiačky do 52 kg: 3. Anna Danajková.
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Ocenenie prevzal počas slávnostného prijatia primátorom 
mesta ing. ladislav Piga (foto). Prijatie sa uskutočnilo 
pri príležitosti 50. výročia založenia Jazdeckého klubu 
v Spišskej Novej Vsi. Ten založil v roku 1961 ing. Viktor 
hönisch. Ako tréner pôsobil od vzniku klubu i Ing. Fran-
tišek Hanzely. Prvé kone boli ustajnené v priestoroch 
bývalých Štátnych majetkov za Poľnohospodárskou ško-
lou. Prvé jazdecké preteky sa konali v roku 1962 v Hámri 
neďaleko dnešného Domova dôchodcov. O rok neskôr 
s pomerne veľkým diváckym záujmom sa uskutočnili pre-
teky v areáli dnešného Priemyselného parku. V roku 1963 
do klubu nastúpil český tréner Pepo havlík z Hradca 
Králové. Jazdecký klub vtedy niesol názov TJ Tatran SNV. 
V 60-tych rokoch nadšenci okolo p. Hönischa budovali 
dnešný jazdecký areál pri Ferčekovciach. V roku 1970 
prešiel areál zaťažkávacou skúškou počas Majstrovstiev 
Československa dorastu vo všetkých jazdeckých disciplí-
nach. Toto obdobie je spojené s menami ing. karol Mit-
rík, ing. ladislav Piga, jozef Pálfy, ján augustín, ján 
hric, Pavol brutvan, Vladimír kubičko, Maroš tóth, 
ján krešš, tibor horváth, radoslav Martini, karol 
kováč, branislav Sopúch, antonín Fiut, jozef buko-
vinský, ladislav Pupala, ktorí pôsobili ako jazdci, funk-
cionári, trenéri, ošetrovatelia, vodiči a pod. 
Po nich nastúpila mladšia generácia jazdcov, ktorá 
získavala víťazné kokardy a poháre nielen z českoslo-
venských, ale aj zo zahraničných parkúrov. Medzi naj-
úspešnejších patrili Dušan tovarňák, jozef kubus, 
ján Petrek, ján Šmögner, alena lastovičková, Šte-
fan beregházy, Vladimír boroš, Štefan Dolný, neskôr 
Peter hromčo, božena žifčáková a ďalší. Začiatok  
70-tych rokov znamenal aj presťahovanie koní do novej 
maštale na Kamennom obrázku.
Najdlhšie obdobie niesol klub názov TJ Slávia Štátny ma-
jetok SNV (ŠM), pretože prežiť sa dalo len pod krídlami 
fungujúcej poľnohospodárskej spoločnosti. Navyše 
kone boli ustajnené v priestoroch ŠM. Po reštrukturali-
zácii Štátnych majetkov a vzniku spoločnosti Agrokam, 
ktorú viedol ďalší koniar jozef Pálfy, bol premenovaný 
na TJ Slávia Agrokam SNV.
V 90-tych rokoch došlo k ďalšiemu sťahovaniu do súčas-
ných stajní neďaleko parkúru. V roku 1997 došlo k osa-

mostatneniu jazdeckého klubu a dodnes nesie názov  
JK Slávia SNV. Aktivitu v klube prebrali bratia kuchároví 
- Zdeno, ján a Michal ako tréner voltiže. V tomto období 
svojimi výkonmi najviac zviditeľnil klub Zdeno Kuchár, 
ktorý až dodnes patrí medzi slovenskú špičku jazdcov 
a je držiteľom viacerých medailí z Majstrovstiev Sloven-
ska. Úspešní boli a sú aj jeho zverenci ondrej Valas, 
Peter Mackovjak, František Dzurňák, žaneta terin-
gová a následne Peter kuchár, hanka bučičová, Ga- 
briela kuchárová, katarína Stanková, kristína Užá-
ková, Viktória kopecká, lea kovalčíková, Svetlana 
kočíková – držitelia medailí z Majstrovstiev Slovenska 
v juniorských disciplínach a, samozrejme, tomáš ku-
chár, reprezentant SR vo Veľkých cenách (Grand Prix). 
Momentálne sa najlepšími výsledkami môže pochváliť 
najmladší Maroš kuchár. Klub je známy dlhoročnou prá-
cou s mládežou. V roku 2007 klub usporiadal Majstrov-
stvá Slovenska juniorov, kde skončilo naše družstvo na 
prvom mieste, a v kategórii junioriek na druhom mieste. 
Klub je pravidelne vyhodnocovaný Slovenskou jazdec-
kou federáciou na popredných miestach za prácu s mlá-
dežou v rámci celého Slovenska.
Nedá sa spomenúť všetkých, ktorí sa rôznou formou za-
slúžili o dobré meno, respektíve životaschopnosť tohto 
klubu, za čo patrí všetkým vďaka. Veríme, že aj naďalej sa 
budeme môcť zájsť pozrieť na ušľachtilé zvieratá, láska 
ku ktorým spájala a dodnes spája mnohých obetavých 
ľudí. výbor Jk, foto: andrea Jančíková

Ivan Mirek sa narodil v Spišskej Novej Vsi v rodine sto-
lára. Veľmi skoro sa stal polosirotou, keď mu otec padol 
v Slovenskom národnom povstaní. Po skončení základ-
nej školy pokračoval v štúdiu na 11-ročnej strednej škole, 
ktorú ukončil maturitou. Následne študoval na 2-ročnej 
vyššej pedagogickej škole v Prešove. Tu sa začal venovať 
plávaniu súťažne. Po skončení štúdia pôsobil v Lemeša-

noch ako pedagóg až do nástupu na základnú vojenskú 
službu. Po nej pôsobil ako pedagóg. Odtiaľ odišiel k re-
zortu vnútra. Vo vtedajšej ČH Košice neskôr získal kvali-
fikáciu trénera plávania II. triedy.
V roku 1972 sa oženil s Miladou Hronskou. Vrátil sa do 
Spišskej Novej Vsi a začal pracovať vo Váhostave, ne-
skôr v závode TOS. Verejnosť p. Mireka vníma hlavne 
ako úspešného trénera. jeho mladí plavci dosahujú 
pozoruhodné výsledky. Skrývajú sa za tým hodiny 
trpezlivej práce.
klub má v súčasnosti majstrov Slovenskej repub-
liky v každej žiackej a juniorskej kategórii, troch 
reprezentantov Sr (Mišendová, Smiková, Stanko). 
Reprezentovali SR na Majstrovstvách Európy vo Fínsku, 
v Tampere a v Turecku. Barbora Mišendová na tohtoroč-
ných ME juniorov v Turecku skončila na 7. mieste v kate-
górii 200 m voľný spôsob.
K blahoželaniam sa pripája aj naša redakcia a jubilantovi 
želá hlavne pevné zdravie a veľa ďalších úspechov.

Eda, foto: Eda

ceNa PriMátora Pre jk SláVia

iVaN Mirek oSláVil  
VÝZNaMNé jUbileUM

cenu primátora za rozvoj jazdeckého športu a vzornú reprezentáciu mesta získal jazdecký klub Slávia.

16. septembra oslávil 70 rokov športovec, tréner, člen klubu plávania v Spišskej Novej Vsi ivan 
Mirek. Za vynikajúcu trénerskú prácu s mládežou v klube plávania a úspešnú reprezentáciu 
mesta mu udelil primátor ján Volný cenu primátora mesta. odovzdaná mu bola 23. septem-
bra počas slávnostného prijatia v radnici.
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16. až 18. septembra sa v Sofii v Bulharsku konali 
preteky SoFia oPeN 2011 aj za účasti pretekárov 
Spišskej Novej Vsi a Prešova. Pretekárov doprevádzal 
reprezentačný tréner a zároveň tréner Short Tracku 
Spišskej Novej Vsi Peter jeleň.
„Zúčastnili sme sa prvého kola Danubie v hlavnom 
meste bulharska, kde sa zúčastnili naši pretekári 
zo Spišskej novej vsi v počte sedem a z prešova 
boli dvaja pretekári. na tieto preteky postupovali 
pretekári tým, že sa zúčastnili prvého kola Sloven-

ského pohára, ktorý sa konal v Spišskej novej vsi 
a z tohto pohára sa vybrali pretekári do Sofie, čiže 
cestovali najlepší pretekári.
výsledky zo Sofie boli dobré, ja osobne som s nimi 
spokojný nielen s poradím na pretekoch, ale hlavne 
s tým, ako v pretekoch zajazdili. väčšina z prete-
károv si porobila osobné rekordy a časy a dosiahli 
sme aj niektoré pekné umiestnenia.
konkrétne: v pretekoch Junior C dievčat alica  
Porubská obsadila tretie miesto a Petra Sulov-

ská bola piata, v kategórii novice a chlapci Michal 
Čuja preteky vyhral, Matúš rusnák skončil na tre-
ťom mieste, Filip matej bol ôsmy a Miroslav Čuja 
skončil na 16. mieste. 
v kategórii novice a dievčat sme mali jednu 
pretekárku Sandru trusovú, ktorá skončila na 
12. mieste. Je začiatok sezóny, ja verím, že naše 
výsledky sa budú postupne zlepšovať,“ konštatoval 
tréner Peter Jeleň. Pretekárka Tatiana Bodová bola 
v čase pretekov na sústredení v Čechách. (pat)

Šortrekári V SoFii

ŠPOrT

Na Slovensku je vždy zvykom, že sa po neúspeš-
ných výsledkoch odvoláva tréner. 
tréner Stanislav baran a jeho asistent pavol ku-
bus majú plnú dôveru vedenia klubu. Samozrejme, 
dôležité sú výsledky, no trénera barana sme anga-
žovali s výhľadom do budúcnosti. Je to pravý pro-
fesionál a odborník, ktorý má svoje skúsenosti aj 
so zabudovávaním mladých hráčov do mužstva. 
Vyradili štyroch hráčov základnej zostavy. Na 
základe čoho ste sa rozhodovali, kto opustí ká-
der?
myslím si, že sme napriek dlhodobej nespokoj-
nosti fanúšikov prejavili v klube značnú dávku to-
lerancie s hráčmi, ktorí nakoniec svoje pôsobenie 
u nás skončili. nie je to také jednoduché, ako sa 

to navonok niekomu zdá, niekoho len tak vyradiť 
alebo poslať preč. 
kto zapláta dieru po odídencoch? Zdá sa, že 
väčší priestor dostanú chlapci z dorastu...
po vyradení uvedených hráčov došlo k posunu 
dorastencov Fehéra, beňu, Janíka a vantrobu 
do a-mužstva. uvidíme, ako sa to odzrkadlí na 
výkonnosti doteraz vedúceho mužstva staršieho 
dorastu. už dnes sa však prejavuje na chlapcoch 
to pozitívne, čo nám dalo ročné pôsobenie v naj-
vyššej dorasteneckej lige. veríme, že im prechod 
k mužom skôr neuškodí a budú ďalej na sebe tvrdo 
a poctivo pracovať. vrátil sa tiež marián Ďurša zo 
Senice, ktorý bude tiež trénovať s mužmi a ak to 
bude možné, pomôže dorastencom. naopak na 

školu odišiel lukáš Stanislav, ktorý sa dostával po 
zranení do formy.
Spišská Nová Ves sa v tejto sezóne pohybuje 
v spodnej časti tabuľky, na čo fanúšikovia nie sú 
zvyknutí. Veríte v pozitívny obrat ešte do konca 
jesennej časti?
Je jasné, že diváci chcú vidieť svojich víťaziť, no 
chcú vidieť aj peknú hru. mužstvo prechádza pre-
budovaním a musím uznať, že zatiaľ sme diváka 
na jeseň veľmi nepotešili. už v ličartovciach proti 
mFk košice b bolo vidno na mužstve to, čo do-
teraz chýbalo. bojovnosť, ochotu pomôcť jeden 
druhému a kolektívny duch. ak to bude takto na-
ďalej, verím, že prídu aj dobré výsledky. 

(pat)

FUtbaloVé ZMeNy
rozhovor s Patrikom brezovajom, manažérom tunajšieho futbalového klubu

Tatranskí Vlaci sa už zabývali na Spiši. Po všetkých 
stránkach si pochvaľujú spoluprácu a ústretovosť zo 
strany hokejového klubu, vedenia zimného štadióna 
a mesta. Boľavým miestom bola propagácia a s tým 
spojené návštevy. 
„po úvodnom ťažkom rozbehu a komplikáciách 
s propagáciou sme mali spoločné stretnutie s ve-

dením klubu tatranských vlkov. pre náš región je 
dosť významné, že sa tu hrá najkvalitnejšia mládež-
nícka liga v európe. Spolu s predstaviteľmi klubu 
sme hľadali riešenia, ako viac pritiahnuť divákov do 
hľadiska. Dovolím si povedať, že nikto, kto videl do-
terajšie vystúpenie tatranských vlkov doma, neod-
chádzal nespokojný. Zápasy majú vysokú úroveň. 

vstupné sa výrazne znížilo. toto je je-
den z prvých pozitívnych krokov a stále 
rokujeme o ďalších vylepšeniach, aby ši-
roká športová verejnosť v meste, ale aj na 
Spiši, mala väčší prehľad o dianí a domácich zá-
pasoch tatranských vlkov,“ uviedol po rokovaniach 
primátor Spišskej Novej Vsi ján Volný. (pat)

VStUPNé Na tatraNSkÝch VlkoV
Muži v produktívnom veku zaplatia už len jedno euro na zápas. ženy, deti, študenti a dôchodcovia budú mať vstup voľný.

MsV č. 3 - Ferčekovce organizuje

iii. ročník behu
Ferčekovce - novoveská 

Huta a späť
17. 11. 2011 (štvrtok) o 14.00 hod.

pri príležitosti Dňa študentstva
Usporiadateľ: MsV č. 3 - Ferčekovce
Občianske združenie Novoveská Huta

Štartovné: 1 €
Prezentácia: v deň preteku od 13.30 do 13.50 h
ceny: prví traja v každej kategórii budú odmenení

Dĺžka trate: 5 400 m a 10 800 m 
(informácie 0907 225 585)

Kategórie: 
MUži: 

A: do 18 rokov
B: 18 - 39 rokov (10 800 m)
C: 40 - 49 rokov (10 800 m)

D: 50 - 59 rokov
 E: nad 60 rokov

 žeNy: 
A: do 34 rokov

 B: nad 35 rokov

Miesto štartu: SKI-klub Ferčekovce

Tešíme sa na stretnutie!
Ing. ondrej Majerník, predseda Msv č. 3

„v Spišskej novej vsi je jedna zo štyroch sloven-
ských Zoo, preto sme radi, že ste sa zoznámili 
s atrakciou nášho mesta a viac ho spoznali,“ pri-
hovoril sa k Vlkom primátor ján Volný a s úsmevom 
dodal, že si to vyslúžili aj vynikajúcim výkonom proti 
Spartaku Moskva (3 : 1).
V rámci prehliadky si hráči adoptovali leva, ktorý je 
symbolom ich materského klubu HC LEV. Riaditeľka 
Zoologickej záhrady jana Dzuriková im venovala 
na pamiatku odznaky s jeho vyobrazením. „Záujem 

adoptovať si leva je pre nás úplne prirodzený, 
keďže je symbolom nášho a-tímu. aj takouto for-
mou by sme chceli pomôcť Zoo v Spišskej no-
vej vsi,“ uviedol v tejto súvislosti generálny manažér 
tímu roman Višňák. Na prehliadke nechýbal ani 
tréner aleš totter, ktorý na záver doplnil: „všetci 
chlapci z tejto juniorky by sa chceli posunúť do 
a-mužstva. naším cieľom je vychovávať hráčov 
pre HC lev. Dnes sme adoptovali leva, pretože je 
v tom symbolika s áčkom.“ Eda, foto: autorka

Vlci Si aDoPtoVali leVa
hokejový tím tatranskí vlci navštívil 30. septembra Zoologickú záhradu v Spišskej Novej Vsi. 
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o pohár primátora mesta Spišská Nová Ves
5. – 6. 11. 2011 od 7.30 hod., leTiSKO SnV

Viac informácií na www.skarching.wbl.sk

JeSennÉ PreTeKY 
PSÍcH záPraHOV 

naFuKOVacia TeniSOVá Hala 
3 aNtUkoVé DVorce V PreVáDZke!
Tenisový klub, Jánskeho 1, Sp. Nová Ves
otváracie hodiny: Po - Pia 12.00 - 22.00 hod.• So - Ne 8.00 - 22.00 hod. 

www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. nová VesSTez

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 
rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

5. 11. sobota 11.00 a 13.15 Snv - dUkLa B. BYStrICa, 2. dorastenecká liga

6. 11. nedeľa 10.00 a 12.00 Snv - LIPanY, 1. liga SŽ

  1. 11. utorok 19.00 Tatranskí vlci (juniori HC LEV Poprad/KHL) 
- Strieborné levy Petrohrad

  2. 11. streda 13.00 Tatranskí vlci (juniori HC LEV Poprad/KHL) 
- Strieborné levy Petrohrad

  4. 11. piatok 17.00 Snv - trEBIŠov, 1. liga

  5. 11. sobota 14.00 Snv - B. BYStrICa, juniori

  5. 11. sobota 19.00
Tatranskí vlci (juniori HC LEV Poprad/KHL) 
- SKA-1946 PETrOHrAd 
(juniori SKA Petrohrad)

  6. 11. nedeľa 12.00
Tatranskí vlci (juniori HC LEV Poprad/KHL) 
- SKA-1946 PETrOHrAd 
(juniori SKA Petrohrad)

  6. 11. nedeľa 15.45 Snv - ZvoLEn, juniori

  8. 11. utorok 17.00 Snv - PÚCHov, 1. liga

11. 11. piatok 17.00 Snv - MICHaLovCE, 1. liga

13. 11. nedeľa 17.00 Snv - P. BYStrICa, 1. liga

18. 11. piatok 17.00 Snv - L. MIkULáŠ, 1. liga

19. 11. nedeľa 14.00 Snv - B. BYStrICa, dorast

20. 11. nedeľa 10.30 Snv - ZvoLEn, dorast

25. 11. piatok 17.00 Snv - dEtva, 1. liga

26. 11. sobota 12.00 Tatranskí vlci (juniori HC LEV Poprad/KHL) 
- Mamuty Jugry (juniori Chanty Mansijsk)

26. 11. sobota 15.45 Snv - L. MIkULáŠ, juniori

27. 11. nedeľa 10.30 Snv - PoPrad, juniori

27. 11. nedeľa 17.00 Snv - Sr „20“, 1. liga

28. 11. ponde-
lok 13.00 Tatranskí vlci (juniori HC LEV Poprad/KHL) 

- gazovik ťumen (juniori rubinu ťumen)
29. 11. utorok 17.00 Snv - SEnICa, 1. liga

ziMnÝ ŠTaDión t.: 053/446 10 86
rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

KrYTá PlaVáreň t.: 053/416 63 53

Cenník - krytá plaváreň celodenný vstup 
dospelí 2,30 € 
deti od 3 do 15 rokov, dospelí nad 62 rokov, ZťP a ZťP-S 1,60 € 

1. 11. 2011 (utorok) krytá plaváreň pre verejnosť otvorená od 9.00 do 20.30 hod. 
17. 11. 2011 (štvrtok) krytá plaváreň pre verejnosť otvorená od 6.30 do 20.30 hod.

ranné plávanie Školy Verejnosť
Pondelok 6.30 - 7.45 sanitárny deň 15.00 - 20.30
Utorok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
Streda 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
Štvrtok 6.30 - 7.45 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
Piatok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
Sobota  9.00 - 20.30
nedeľa  9.00 - 20.30

Sauna t.: 053/416 63 54
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

ŠPOrTOVá Hala t.: 053/416 63 35, 053/416 63 38
rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

  2. 11. streda 18.00 vk - kEŽMarok, SP vo volejbale
  4. 11. piatok 10.00 - 16.00 ŽSr futbalový turnaj
  5. 11. sobota   8.30 ŠkBd - BardEJov, basketbal MŽ
  5. 11. sobota 11.00 LB - L. MIkULáŠ, basketbal juniori
  5. 11. sobota 13.00 LB - ŽILIna, basketbal SŽ
  5. 11. sobota 18.00 vk - CoP nItra, volejbal extraliga
  6. 11. nedeľa   9.00 LB - P. BYStrICa, basketbal SŽ
  6. 11. nedeľa 11.00 LB - B. BYStrICa, basketbal juniori
  6. 11. nedeľa 13.00 ŠkBd - PoPrad, basketbal juniorky
  6. 11. nedeľa 17.00 vk - vŠk BratISLava, volejbal extraliga
  9. 11. streda 18.00 LB - SvIt, basketbal extraliga
12. 11. sobota 10.00 ŠkBd - PrEŠov, basketbal SP ženy
12. 11. sobota 12.00 LB - koŠICE, basketbal Ž
12. 11. sobota 16.00 LB - L. MIkULáŠ, basketbal SŽ
12. 11. sobota 18.00 LB „B“ - SaBInov, basketbal 1. liga
16. 11. streda   8.30 - 15.00 Polícia futbalový turnaj
16. 11. streda 18.00 LB - nItra, basketbal extraliga
17. 11. štvrtok 18.00 vk - ŽIar nad HronoM, volejbal extraliga
19. 11. sobota 11.00 vk - HnÚŠťa, volejbal juniorky
19. 11. sobota 16.00 LB „B“- koŠICE, basketbal kadeti
19. 11. sobota 18.00 LB „a“ - roŽŇava, basketbal kadeti
20. 11. nedeľa   9.00 LB „B“ - roŽŇava, basketbal kadeti
20. 11. nedeľa 11.00 LB „a“ - koŠICE, basketbal kadeti
20. 11. nedeľa 13.00 LB - koŠICE, basketbal MMŽ
20. 11. nedeľa 15.30 LB - roŽŇava, basketbal MŽ
23. 11. streda 18.00 LB - LEvICE, basketbal extraliga
26. 11. sobota 18.00 vk - ŽILIna, volejbal extraliga

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

MaSáŽe 
klasická • reflexná • thajská • anticelulitídna • kozmetická lymfodrenáž 
• lymfodrenáž celého tela • detoxikačná medová masáž • segmentová masáž
Utorok - piatok: 14.00 - 19.00 hod.; sobota - nedeľa: 9.00 - 19.00 hod.
Mimo uvedený čas možnosť objednávky na t. č.: 
0903 675 380, 0905 954 792, 0904 325 343. Ponúkame vianočné poukážky.

cenník: 
Po - Pia 12.00 - 16.00 10 €/hod.
Po - Pia 16.00 - 22.00 13 €/hod.
So - Ne 8.00 - 22.00 10 €/hod.

Objednávky: 
Peter Vlk - 0917 869 619
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SPOlOčenSKá KrOniKa

mária Hodáková 1915
mária augustinová 1919
štefan majerčák 1920
Justína Drevková 1924
Helena baluchová 1926
valent knutelský 1927
irena kosturová 1929
pavol Sopkovič 1931
anna Žifčáková 1932

František Slopek 1932
božena Sikorová 1932
Ján vall 1933
Jozef baláž 1933
katarína Stoličná 1934
Jozef baluch 1936
terézia Fábryová 1936
mária mikolajová 1936
Jozef vall 1937

mária škablová 1937
apolonia Frankovičová 1938
Július Sucheňák 1944
václav Gaľa 1944
margita vešelényiová 1945
Jozef tomaščik 1947
Judita mikolajová 1947
Ján Garčár 1950
vladimír šmotek 1950

štefan Želonka 1955
milan palla 1957
František Jakubčo 1961
štefan bednár 1963
Jozef lohinský 1964
štefan blaško 1965
mgr. marián Salaj 1966
marián Hennel 1974

V SePteMbri NáS NaVžDy oPUStili

Vitajte MeDZi NaMi VÝZNaMNé žiVotNé jUbileá V SePteMbri oSláVili
98 rokov
ružena Szabová

92 rokov
Helena plavuchová
Justína kafková

91 rokov
Juliana virágová
Júlia mitríková
michal oravec

90 rokov
Helena kundeková

85 rokov
Ján Sitiarik
mária Zahradníková
elena Henzélyová
Cecília rusnáková
štefánia bendíková
Ján Havaš

80 rokov
valéria barnetová
valéria milčáková
Ľudmila ondrejková
Samuel plichta
mária Sýkorová
vladimír pudelka
ladislav Jurišinec
margita olekšáková
ing. Jozef čekovský
Helena melikantová
mária niskáčová
viera štubňová
štefan Stašš
rudolf meluš
75 rokov
vojtech regec
alica čechová
martin ondra

mária brateková
Jozef klinga
mária peľáková
margita tatranská
barbora angyalová
michal nitschneider
mária pavlíková
katarína motyková
magdaléna nalevanková
muDr. ambroz pukluš
mária majerčáková
anna Slobodníková
70 rokov
milan krupa
ing. Ján Dzurilla
rSDr. viktor polťák
elena rychtarčíková
karol michalek
magdaléna brnová

anna Snopková
ing. milan kozák
etela šimková
anastázia ilkovičová
mária krotká
mária plíhalová
mariana vengliková
terézia Jurčiová
ivan mirek
božena masaryková
andrej varga
anna klingová
eva Horňáková
margita revajová
mária rovderová
mária marešová
mária liptáková
ing. Helena macková
oľga bavalová

oliver palkov
Simona kramárová
Gabriela Dorková
kristián pollák
lukáš richtarčík
vanesa pechová
viktória adamcová
monika Žilková
Denisa plachetková
katarína polláková
miriam bocsiková
olívia kúkelčíková
romana Horváthová
laura michalková
peter a Samuel koňak
vratko pjontek
katarína kleinová
leonard leskovjanský
lukáš Hudzík
marek Ďuriška
oliver kroščen
Soňa kacvinská

Filip palkovič
Hugo Holík
katarína a radomíra 
 petrovská
vanesa puškárová
alex bigoš
peter okresa
noemi Joppová
ivana murgošová
miriam oravcová
vanesa tekáčová
šimon Stoličný
marián vargovčík
Sofia kocúrová
barbora a bianka  
 oračková
vladimír Gaborčík
Janka ščúrová
laura kolesárová
lucia ondrišová
adam kocur
marko Suržin

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s mojím manželom, starostlivým otcom, ded-
kom, svokrom, krstným otcom, bratom, švagrom a ujom jozefom  
ValloM, ktorý nás navždy opustil 4. 9. 2011 vo veku 74 rokov.
Zároveň ďakujeme za dôstojnú rozlúčku Rím.-kat. farskému úradu 
v SNV, speváckemu zboru Chorus Iglovia a Pohrebnej službe R. Fin-
dura.
S láskou a úctou spomína manželka, Oľga, syn Miroslav s manželkou, 
vnuci Roman, Martin, zať Ľubomír, vnučky Zuzana a Katarína, bratia, 
sestry s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli  
6. 9. 2011 rozlúčiť s našou milovanou mamkou, babkou a prabab-
kou justínou DreVkoVoU, ktorá nás opustila vo veku nedožitých 
87 rokov.
dcéry Marta a Mária s rodinami, synovia Ján, Pavol a Vladimír s ro-
dinami

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa 
prišli rozlúčiť 20. 9. 2011 s mojou manželkou a mamičkou juditou  
MikolajoVoU, ktorá nás opustila vo veku 64 rokov.
S láskou a úctou manžel Ladislav a syn Marián.

S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, kolegom, priate-
ľom, susedom, záhradkárom, športovcom a známym, ktorí sa prišli  
3. 10. 2011 rozlúčiť s mojím milovaným manželom, otcom, dedkom, 
pradedkom jozefom balážoM, ktorý nás opustil vo veku nedoži-
tých 79 rokov. 
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.-kat. farskému úradu v SNV 
a Pohrebnej službe R. Findura.
S úctou, láskou a vďakou manželka Eva, dcéra Eva a syn Juraj s ro-
dinami. 

Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým. už nič nie je také, aké 
bolo predtým. 
Ďakujeme, že si bol.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť 21. 9. 2011 s manželom, otcom, 
synom, bratom, príbuzným a známym Mgr. Mariánom SalajoM, 
ktorý nás opustil vo veku 45 rokov.
Naše úprimné poďakovanie patrí aj primárovi MUDr. Š. Zelenému 
a kolektívu pracovníkov OAIM NsP v SNV za príkladnú starostlivosť.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.-kat. farskému úradu v SNV, 
ZPOZ pri MsÚ, kolektívu ZŠ Levočská ul. a Pohrebnej službe R. Fin-
dura v SNV.
S úctou a vďakou manželka Tatiana, syn Marián a ostatná smútiaca 
rodina.

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a kolegom, ktorí sa pri-
šli rozlúčiť 21. 9. 2011 s naším zosnulým Milanom PalloM, ktorý 
nás opustil vo veku 54 rokov.
S úctou a vďakou mama, sestry Maja a Anika, bratia Dušan, Jendo 
a Peter s rodinami. 
 

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary príbuzným, priateľom, susedom, kolegom a známym, ktorí sa 
prišli 28. 9. 2011 rozlúčiť s mojím manželom, naším otcom, svok-
rom Vladimírom ŠMotkoM, ktorý nás opustil vo veku nedožitých 
61 rokov.
S láskou a úctou manželka Žofia, maminka, synovia Vladimír a Jaro-
slav s manželkou, brat Miroslav a ostatná smútiaca rodina.

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlú-
čiť 30. 9. 2011 s našou drahou mamkou helenou balUchoVoU, 
ktorá nás náhle opustila vo veku 85 rokov.
S láskou a úctou dcéry a syn s rodinami. 

SPoMieNky a PoďakoVaNia
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čas plynie, ale spomienky v našich srdciach zostávajú.
16. 10. 2011 uplynuli dva roky, čo nás navždy opustil náš drahý otec, 
starý otec, svokor, priateľ Mgr. Štefan rUSNák.
Spomeňte si s nami.
S úctou a láskou synovia Štefan a Anton s rodinami a ostatná smú-
tiaca rodina.

Smutno je nám všetkým, nič nie je také, ako predtým. ten, kto Ťa 
poznal, spomenie si, kto Ťa mal rád, nezabudne.
20. 10. 2011 uplynul 1 rok od úmrtia našej drahej mamky, babičky 
a prababičky heleny haNUŠČiNoVej.
S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami a ostatná smútiaca  
rodina.

odišiel na cestu, kam musí každý sám, len dvere spomienok  
nechal dokorán.
31. 10. 2011 sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia alfonza MrUka.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali, mali radi 
a nezabudli.
S láskou a úctou spomínajú manželka s rodinou.

3. 11. 2011 uplynie 10 rokov od smrti nášho drahého otca, manžela, 
dedka a kamaráta ondreja Širáka z Markušoviec.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

odišiel na cestu, kam musí každý sám, len dvere spomienok ne-
chal dokorán. nezabudneme. Spomíname. 
Aj táto jeseň je pre nás smutnou a boľavou spomienkou na náhly 
a nečakaný odchod môjho manžela, otca a starého otca ladislava 
NoVáČeka. 4. 11. 2011 uplynie 1 rok, čo osud navždy zavrel knihu 
jeho života.
manželka Marta, dcéry, vnúčatá 

Skromná vo svojom živote, no so srdcom plným lásky.
Hoci 5. 11. 2011 uplynie 10 rokov, odkedy nás tíško opustila naša 
drahá svokra a babička elena MartoFoVá, stále nám chýba.
S láskou a úctou spomíname.
nevesta Marta, vnúčatá Tonička a Matúš, Františka s deťmi

5. 11. 2011 si pripomenieme 1. výročie úmrtia môjho syna, nášho 
otca, brata a dedka Dušana kollára.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
mama, súrodenci, deti, vnúčatá a ostatná rodina

čas plynie, ale bolesť v našich srdciach ostáva. Hviezdy ti už pre-
stali svietiť, slnečné lúče prestali Ťa hriať, ale tí, ktorí Ťa milovali, 
nezabúdajú a neprestanú na teba, ocko, nikdy spomínať.
11. 11. 2011 uplynie rok od úmrtia nášho milovaného ocka  
jUDr. jozefa karchňáka.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Zuzana, syn Tomáš.

Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým, nič už nie je také, ako 
bolo predtým.
12. 11. 2011 uplynie prvý rok, čo nás náhle opustil môj milovaný  
manžel, otec, dedko, príbuzný a známy Slavomír SiaNta.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

16. 11. 2011 uplynie 20 rokov, kedy nás navždy opustil náš milovaný 
manžel, otec a dedko rudolf SchWarZ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
manželka, dcéra a syn s rodinami

večne ostaneš v našich srdciach.
So zármutkom v srdci vyjadrujeme úprimné poďakovanie za pre-
javy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, zná-
mym, bývalým spolupracovníčkam a susedom, ktorí sa prišli rozlúčiť  
4. 10. 2011 s našou drahou Máriou klárou hoDákoVoU, ktorá nás 
opustila v krásnom veku 96 rokov.
Touto cestou ďakujeme aj pracovníkom Domova dôchodcov, Brezová 
ul. v SNV, ktorí sa zaslúžili za spríjemnenie života našej drahej mamky 
v posledných mesiacoch.
S úctou a vďakou smútiaca rodina. 

Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, aké 
bolo predtým.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli 
7. 10. 2011 rozlúčiť s naším drahým zosnulým ondrejom ŠPeSoM, 
ktorý nás opustil vo veku nedožitých 73 rokov. 
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

S hlbokou bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie 
všetkým príbuzným, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť  
7. 10. 2011 s mojím milovaným manželom, otcom, dedkom, bratom, 
svokrom a príbuzným cyrilom MlyNarČíkoM, ktorý nás navždy 
opustil vo veku 75 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili 
zmierniť náš žiaľ. Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe S. Badzíková 
za dôstojnú rozlúčku.
S láskou a úctou manželka Regina, dcéry Jana a Alena s rodinami 
a ostatná smútiaca rodina.

12. 10. 2011 nás navždy opustil náš milovaný otecko, dedko, pra-
dedko, známy a priateľ jozef SaMoNČík. 
Vo veľkom žiali si uvedomujeme, čo pre neho urobili pracovníci Do-
mova dôchodcov, Brezová ul. v SNV a tiež ďakujeme všetkým, ktorí 
ho vyprevadili na jeho poslednej ceste.
synovia Milan, Ondrej, Jozef s rod., dcéry Ľubica, Darina, Mária s rod. 
a ostatná smútiaca rodina

Dopracovali usilovné ruky, utíchlo navždy dobré srdce. očami sa 
už nepozrieš, teraz pokojným spánkom odpočívaš. utíchlo srdce, 
zostal len žiaľ, ten, kto Ťa miloval, spomína ďalej.
20. 9. 2011 uplynul rok, čo nás navždy opustila naša milovaná man-
želka, mama a babka eva berNathoVá.
S láskou a úctou spomínajú manžel Anton, dcéra Klaudia a syn  
Roman s rodinami.

odišiel si, nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spomien-
kami.
6. 10. 2011 uplynul rok, odkedy nás navždy opustil náš milovaný man-
žel, otec, dedko, brat a švagor albert kUrilla.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry, synovia a vnúčatá.

boh zavolal a srdce, ktoré pre nás malo toľko lásky, dotĺklo na-
vždy. odišla si od nás do neznáma, ale v našich srdciach ostaneš 
stále milovaná.
7. 10. 2011 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustila naša milovaná 
manželka, mamka, babka klára ZaMboVá, rod. Gállová.
S úctou a vďakou spomínajú a večné odpočinutie vyprosujú manžel 
Július, synovia Peter, Miroslav a Maroš s manželkou Oľgou a vnúčatá 
Nikolka, Tadeáš, Kiara, Bruno a Sofia.

mala si rada život, mala si rada smiech, verila si v lásku a milovala 
svet. odišla si navždy, hoci si túžila žiť, nebolo nám dopriate viac 
spolu s tebou byť. Život je krutý, nevráti, čo nám vzal, zostali iba 
spomienky a v srdci neutíchajúci žiaľ.
10. 11. 2011 uplynie šesť bolestivých rokov, keď nás musela 
opustiť naša najdrahšia a milovaná mamička Mgr. katarína  
baNDžUchoVá.
Srdiečko Ti prestalo biť, aj napriek tomu, ako veľmi sme s Tebou  
túžili byť.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomínajú manžel Peter, deti Barbora, Peter, Ľudovít, Viliam, 
vnučka Laurika, sestra Eva.

S tichou spomienkou k tvojmu hrobu chodíme, pri plameňoch 
sviečok sa za teba modlíme. osud ti nedoprial s nami byť, ale 
v našich srdciach budeš stále žiť.
15. 10. 2011 sme si pripomenuli 1. výročie, kedy nás navždy opustila 
sestra, švagriná, teta božena králoVá.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

SPOlOčenSKá KrOniKa
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OznaMY, POzVánKa

Kurzy JOGY v sezóne 2011/ 2012SPoMieNky a PoďakoVaNia
Písal sa 19. november pred piatimi rokmi, keď sa navždy zastavilo 
zlaté, dobré srdce emílie oStrihoňoVej vo veku 93 rokov. Na 
Tvoju milú tvár, pracovité ruky a lásku sme nezabudli a ani nezabud-
neme. Vždy v dobrom si na Teba spomína dcéra Elena s manželom 
Edom, vnúčatá, ktoré si nadovšetko milovala - Alenka, Paľko a To-
máš, ako aj pravnúčatá a tiež Jožko a Monika, ktorí sa stali členmi 
našej rodiny. 

tá rana v srdci stále bolí, zabudnúť nám nedo-
volí. aj keď nie ste medzi nami, v našich srd-
ciach žijete s nami. Život je občas krutý, nevráti, 
čo nám vzal, zostanú iba spomienky a v srdci 
veľký žiaľ.
19. 11. 2011 uplynie už druhý rok, čo nás navždy 
opustila naša milovaná dcéra, sestra, mamka 
ivka babiČoVá a 2. 12. 2011 uplynie 20 rokov, 
čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec 
a dedko ján PloŠko.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spo-
mienku. S láskou spomíname. 
smútiaca rodina
„Veľmi nám chýbate.“

tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. odišiel si navždy, 
hoci si túžil žiť, nebolo dopriate, aby si mohol s nami byť.
20. 11. 2011 uplynie 10 rokov od úmrtia môjho manžela, otca, svokra 
a dedka júliusa jahoDU.
S láskou spomína manželka Mária, dcéry Judita a Monika s rodi-
nami. 

tie, ktoré sme milovali, sme z ničoho nič náhle stratili. úsmev 
zakryje slzy, ale nezakryje rany na srdci. počkajte nás, Ľubka 
a Dianka, na mieste, kde sa už neumiera.
21. 11. 2011 si pripomenieme 2. výročie úmrtia našej milovanej  
ľuboslavy a Dianky FraNkoVej.
S úctou a láskou spomínajú milujúci manžel a otec Rasťo s deťmi, 
rodičia, svokrovci a ostatná smútiaca rodina.

22. 11. 2011 uplynú 3 roky, čo nás opustila naša mamka Marta  
babejoVá.
Tí, čo ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
smútiaca rodina

odišiel tíško, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spo-
mienkami.
24. 11. 2011 si pripomíname 10. výročie úmrtia, kedy nás opustil môj 
manžel, náš otec, starý a prastarý otec juraj blicha.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manželka a deti s rodinami. 

Deň tvojho odchodu bol plný sĺz a žiaľu. ostalo ticho a prázdno 
a hoci si odišiel bez slova rozlúčky, ten, kto Ťa poznal, spomenie 
si, ten, kto Ťa mal rád, nikdy nezabudne.
25. 11. 2011 uplynie rok, čo nás vo veku nedožitých 62 rokov náhle 
a nečakane opustil Viktor Fajth.
S láskou a úctou spomína manželka Mária, dcéry Beáta a Iveta 
a ostatná smútiaca rodina.

26. 11. 2011 uplynú 3 roky od úmrtia môjho manžela a otca rudolfa 
Wachtera.
Ďakujeme tým, ktorí ho poznali, nezabudli a venujú mu tichú spo-
mienku.
manželka a deti 

1. 12. 2011 uplynie ťažký rok, čo nás navždy opustila pani Mária  
aNtoNyoVá, rod. Mikulová. 
Stále na ňu s úctou spomínajú manžel Jozef, dcéry Lucia, Lujza 
a všetci ostatní, čo ju mali radi.

SPrÁVCOVSKÁ FIrMA, s. r. o.
voda a kúrenie: 0905 215 732

brANTNEr NOVA, s. r. o., SNV
oprava verejného osvetlenia: 053/416 62 22

EMKObEL, a. s., SNV tepelné hospodárstvo mesta
dispečing: 0917 949 656, e-mail: tu@emkobel.sk

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 
SluŽbY

MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA 
ZLATÉHO RUŽOKRÍŽA
vás pozýva na prednášku 

s dataprojektorovou 
prezentáciou

MIKROKOZMICKÁ 
REINKARNÁCIA

v zasadačke Mestského úradu,  
budova Ab, Štefánikovo námestie 5,  

Spišská Nová Ves

v piatok 25. novembra 2011  
o 17.00 hod.

Vstup je voľný. Srdečne vás očakávame.

bezplatné orientačné listy si môžete  
objednať na adrese: 

Lectorium Rosicrucianum;  
P. O. Box 68; 048 01 Rožňava

w w w.  r  o  s  i  c  r  u  c  i  a  n  u  m.  s  k 

LECTORIUM ROSICRUCIANUM

Výbor Pohrebného podporného združenia, pobočka 
v Spišskej Novej Vsi oznamuje svojím členom, že 
členské príspevky sa vyberajú každú tretiu nedeľu 
v priestoroch Katolíckej jednoty na Farskom úrade 
v Sp. Novej Vsi. V tomto čase sa bude vyplácať aj podpora 
po zomrelých. Kontakt na pokladníčku poskytnú Pohrebné 
služby S. Badzíková a R. Findura.
Vo výbore PPZ došlo k zmenám. Funkciu pokladníčky bude 
vykonávať PharmDr. Toporcerová a funkciu tajomníčky 
Mgr. Husárová.

Výbor PPZ vyzýva členov, ktorí nemajú zaplatené 
členské príspevky, aby ich čo najskôr vyrovnali.  

Od mesiaca októbra sa vyberá pokuta z omeškania 1 €.
Výbor PPZ pobočka Sp. Nová Ves

Pohrebné podporné 
združenie pobočka 
Spišská Nová Ves

rozpis pohotovostných 
služieb lekární

Pohotovostná služba je do 20.00 hod., 
v sobotu, v nedeľu a sviatok 
od 8.00 do 20.00 hod.

nOVÉ!

31. 10. - 6. 11. 2011
FIDA, Hviezdoslavova 27, tel.: 053/441 29 66

7. - 13. 11. 2011
HORNÁD, Hviezdoslavova 24, tel.: 053/441 18 36

14. - 20. 11. 2011
BLAUMONT, Jánskeho 1,  

tel.: 053/419 91 80, 419 94 12
21. - 27. 11. 2011

HARMÓNIA, Zimná 55, tel.: 053/441 16 37
28. 11. - 4. 12. 2011

FARMÁCIA, Fabiniho 521/15, tel.: 053/442 15 60

oZNaM
Každý rok je pre budúcich manželov v kalendári nejaký zaujímavý dátum, o ktorom si 
myslia, že im prinesie šťastie do spoločného života alebo sa minimálne stane nezabud-
nuteľným dátumom. Mesto Spišská Nová Ves preto vyhlasuje 11. november 2011 
za sobášny deň, kedy sa bude v Radnici sobášiť bez poplatku.
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POzVánKY

PrOgrAM MATErSKéHO CENTrA dIETKA - člen Únie materských centier 
„láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“

Prevádzka: Zdravotné stredisko - sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3 (na poschodí)
Bližšie info o programe na tel. č.: 0944 250 403 alebo na mc.dietka@gmail.com

w
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21. STrETNUTIE POdPOrNEJ 
SKUPINy dOJČIACICH 
MATIEK A TEHULIEK
Pondelok 7. 11. o 9.30 hod.
vašu účasť nahlásiť deň vopred 
na t. č.: 0903 740 739, certifikovaná 
poradkyňa v dojčení Hanka ogurčáková

NAUČME SA PALIČKOVAť
Piatok 11. 11. o 17.00 hod. 
tvorivá dielňa pre šikovných. 
vašu účasť nahláste  
najneskôr do 10. 11. 2011  
na t. č. 0944 250 403  
alebo e-mailom.  
Poplatok: 3 €/osoba

22. STrETNUTIE POdPOrNEJ 
SKUPINy dOJČIACICH 
MATIEK A TEHULIEK
novÉ!!! Pre pracujúce matky a tehuľky.
Pondelok 14. 11. o 15.30 hod.
vašu účasť nahlásiť deň vopred  
na t. č.: 0903 740 739, certifikovaná 
poradkyňa v dojčení Hanka ogurčáková

KUrZ VIAZANIA bAby-ŠATIEK
Utorok 15. 11. o 10.00 hod. 
Streda 16. 11. o 16.00 hod. 
ak ešte nemáte vlastnú baby šatku 
nevadí, požičiame, prípadne poradíme 
pri výbere. pre účastníkov kurzu 3 %-ná 
zľava na baby šatky, ergonomické nosiče 
a doplnky na nosenie detí.
vašu účasť nahláste, prosíme, najneskôr 
deň vopred - lektor ing. barbora vajová. 
Bližšie info: 0948 480 510, Poplatok: 2 €

TVOrIVÁ dIELŇA  
PrE rOdINy  
- ČO JE TO AdVENT?
Piatok 18. 11. o 17.00 hod. 
vyrobíme si adventný veniec  
a adventný kalendár. postavíme si 
Dietkovský vianočný stromček,  
ktorý si budeme postupne počas 
tvorivých dielní ozdobovať. 
vašu účasť nahláste najneskôr  
do 12.00 hod. v deň aktivity  
na t. č.: 0944 250 403 alebo e-mailom.
Poplatok: 3 €/rodina

ZdrAVé PrEbAĽOVANIE
Streda 23. 11. 2011 o 16.30 hod.
prezentácia moderných látkových plienok 
a doplnkov na prebaľovanie. moderné 
látkové plienky sú zdravá, ekologická 
a ekonomická náhrada jednorazových 
plienok. Sú šetrné k deťom i k prírode. 
poradíme pri zostavovaní vhodnej 
plienkovej výbavičky. pre účastníkov 
prezentácie 3 %-ná zľava  
na moderné látkové plienky  
a doplnky na prebaľovanie.
Bližšie info: mgr. barbora vajová  
- tel. č. 0948 480 510,  
barbora.vajova@gmail.com
Poplatok: 1 €/osoba

KATArÍNSKA ZÁbAVKA  
- ZdObENIE MEdOVNÍKOV
Piatok 25. 11. od 17.00 hod.
vašu účasť nahláste najneskôr  
do 12.00 hod. v deň aktivity  
na t. č.: 0944 250 403 alebo e-mailom. 
Poplatok: 3 €/rodina

PrEdVIANOČNý bAZÁrIK  
- PrEdAJ rUČNE  
rObENýCH VýrObKOV
Piatok 25., sobota 26. 11. od 16.00 hod.

TVOrIVÁ dIELŇA PrE 
rOdINy - ONdrEJKO, 
ONdrEJKO...
Streda 30. 11. o 17.00 hod. 
vyrobíme si vianočné pohľadnice 
a tradičné ozdoby na vianočný stromček 
zo šišiek, orechov a ovocia. v duchu 
tradícií budeme liať olovo a veštiť.
vašu účasť nahláste najneskôr  
do 12.00 hod. v deň aktivity  
na t. č.: 0944 250 403 alebo e-mailom. 
Poplatok: 3 €/rodina

PONUKA SLUŽIEb
HErŇA MC dIETKA
Utorok, streda, štvrtok: 
9.00 - 12.00 hod. a 15.00 - 18.30 hod.
Poplatok za jednorazový vstup: 
1 €/rodina
Členské na šk. r. 2011/2012: 
10 €/rodina
návštevníkov prosíme, 
aby si so sebou doniesli prezuvky!
Poistenci všZP majú na 
jednorazovom vstupe do herne 
MC dietka 20 %-nú zľavu!

ANgLICKý KLUb bATOLIAT 
PrE dETI Od 2 rOKOV
kedy: každá sobota o 9.00 hod.  
(2 skupiny). kde: Herňa mC Dietka

Lektorka: mária klimová
Informácie: 0904 887 239
výučba prebieha hravou formou. 

dETSKÁ NArOdENINOVÁ 
OSLAVA - SObOTA, NEdEĽA
objednávky na tel. č.: 0944 250 403 
Poplatok: 7 €/2 hod.
možnosť doobjednania animátorských 
aktivít (maľovanie na tvár, tvorivé 
dielničky, diskotéka pre deti).

POrAdENSTVO V dOJČENÍ 
Certifikovaná laktačná poradkyňa 
Hanka ogurčáková, tel.: 0903 740 739, 
volať môžete od 19.00 do 20.00 hod.
novÉ!!! kurz prípravy na dojčenie, 
skupinový/individuálny.  
Info: 0903 740 739

dIETKOVSKý bAZÁrIK
plánujeme otvoriť bazárik, v ktorom 
môžete nakupovať alebo predávať 
tovar súvisiaci s deťmi a tehuľkami. 
viac info na t. č.: 0944 250 403.

PrIPrAVUJEME  
NA dECEMbEr
Cvičenie na fit loptách pre deti,  
Masáž detí a dojčiat - bližšie informácie  
na t. č.: 0903 740 739
2. 11. 2011: Pečieme s Barborkou  
- pečenie vianočných ozdôb z tradičného 
vizovického cesta
3. 12. 2011: Mikulášku dobrý strýčku 
- výroba mikulášskej čižmy, ktorú nám 
potom mikuláš naplní. čítanie rozprávky 
o mikulášovi.

nOVÉ!

Mestská organizácia jednoty dôchodcov na Slovensku SNV

7. 11. (pondelok)
Vzdelávací program pre dôchodcov „Tvorivé písanie“  

s PaedDr. Š. Šimkom.  
Mestský úrad, Štefánikovo nám. 1 v SNV. Program aj pre nečlenov.

16. 11. (streda)
Turistická vychádzka na Folkmársku skalu. 
Odchod autobusom SAD smer Košice o 7.00 hod. 

22. 11. (utorok)
autobusový zájazd do Prešova 

Prehliadka mesta so sprievodcom, prehliadka synagógy, 
kostolov a múzea v Solivare.

Odchod z parkoviska za Domom kultúry o 7.30 hod. 
Prihlásiť - v pondelok od 9.00 do 12.00 hod. v Klube dôchodcov, Levočská ul. 

Poplatok za člena - 5 €.

Klub dôchodcov lipa, 
ul. J. Fabiniho č. 7, 
Spišská nová Ves

 4. 11. o 14.00 hod.
Príprava a ochutnávka múčnych jedál 

v kD lipa. 
15. 11. o 10.00 hod.

Slávnostné stretnutie jubilantov  
na osobné pozvánky. 

18. 11. o 14.00 hod.
Príprava a ochutnávka múčnych jedál 

v kD lipa. 
25. 11. o 15.30 hod.

katarínska zábava v hoteli Preveza. 
Program - živá hudba, pohostenie, 

tombola, srdiečkový tanec. 
Účastnícky poplatok 6 €. 

Prihlásiť sa v KD Lipa do 21. 11. 2011 
v pondelok, stredu, piatok 
od 14.00 do 17.00 hod. 

30. 11. o 14.00 hod.
ondrejovské posedenie v kD lipa.

Klub DôcHODcOV KOMenSKÝ
pozýva pedagogických pracovníkov, 
dôchodcov na stretnutie, ktoré sa 
uskutoční 14. 11. 2011 (pondelok) 
o 10.00 hod. v Klube dôchodcov 
na Levočskej ul. Tešíme sa na vás.

základná organizácia č. 13 
Slovenského zväzu zdravotne  

postihnutých
Levočská č. 14, Spišská Nová Ves

pozýva svojich členov na 

KaTarÍnSKe 
POSeDenie,

ktoré sa uskutoční 
26. 11. 2011 (sobota) o 16.00 hod.
v Hotelovej akadémii, Radničné nám. 5, SNV.

Tešíme sa na vás.

okresná organizácia 
jednoty dôchodcov 
Slovenska v Sp. Novej Vsi

pozýva na

5. ročník 
ľuDOVeJ SlOVeSnOSTi 

prezentovaný rozprávkami P. Dobšinského,
prebásnenými rozprávkami M. Rúfusa a uspávankami.

8. 11. 2011 o 9.00 hod. 
v Základnej umeleckej škole v krompachoch.

Pripravená je aj výstava výtvarných diel, 
umelcov, mesta Krompachy.
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Pre všetky
mamičky, ktorým

záleží na zdravom vývoji ich dieťaťa.
Príďte medzi nás!

plávanie bábätiek

viac na www.minibabyclub.sk
ŠPECIÁLNA JESENNÁ AKCIA

OPATROVATEĽSKY 
KURZ VaV

´
od 179 €

KNIHA NEMČINYpre opatrovateľky

CD + certifikát SJ/NJ alebo v inom jazyku

ZADARMO:

www.VaVslovakia.sk
0907 035 335  0911 996 639

KURZY NEMČINY pre opatrovateľky, 79€  
(Rakúsko, Nemecko)PRÁCA pre opatrovateľky

NOVÉ KURZY KAŽDÝ MESIAC!

KVALITNE a RÝCHLO (do 24 dní)

AKREDITOVANÝ MPSVaR, platný v SR a EU

teraz!

 

Získajte
ZĽAVY

Forma:
denná
večerná

VaV

PoboČka

SPiŠSká NoVá VeS
V nOVeMbri Pre VáS OTVáraMe

 ANGLICKÝ, NEMECKÝ, FRANCÚZSKY, ŠPANIELSKY, TALIANSKY JAZYK
 OPATROVATEĽSTVO PRE KRAJINY EÚ
 PODVOJNÉ A MZDOVÉ ÚČTOVNÍCTVO
 KOZMETICKÉ A KEDERNÍCKE KURZY, NECHTOVÝ DIZAJN
 AKREDITOVANÉ KURZY PRE UČITEĽOV (10 a 14 kreditové)

Všetky vzdelávacie programy v našej ponuke sú akreditované  
MŠ SR a MPSVaR SR.

informácie a kontakt: 
akadémia vzdelávania, Zimná 48, 052 01 Spišská Nová Ves

telefón: 053/442 19 80, 0908 835 150 
e-mail: av1@stonline.sk • www.aveducation.sk







• Anglického jazyka Callanovou 

metódou – všetky úrovne 
Zápis: 10.11. a 24.11. o 17.00 hod  
• Kurz anglického jazyka pre 

maturantov 
Zápis: 10.11 a 24.11. od 1.001.0 hod 
• Individuálne kurzy anglického 

jazyka podľa Vašich požiadaviek  
• Nemčina pre opatrovateľov
Zápis: 14.11. o 17.00 hod 
 


ZADARMO!!!




    
 
 
 
 
 
     
                           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      

Kurzy Prvej pomoci 8 hod.                   18,- € 
   - pre �iadateľov o vodičsk� oprávnenie a vodičov 
Pri skupine 15 a viac účastníkov             15,- € 
Školenie Prve� pomoci 8 hod.                20,- €                           
  - pre vere�nos�, or�anizácie   
Pri skupine 10 zamestnancov                 17,- € 
�ákladný kurz Prve� pomoci  16 hod.   40,- €    
  -  s európskym certifikátom                                                                        
�urz �patrovania  226 hod.               260,- €     
  - osvedčenie v SJ a NJ       
Príručka pre opatrovateľky chorých v domácom prostredí  
�ekvalifikačný kurz  �as�r 244 hod. 322,- €                                                                

 
Štefánikovo nám. 3 Spišská Nová Ves                              

Tel./fax: 053/4462 957, mobil 0903 558 939 
 

 
 

PPoonnuukkaa  kkuurrzzoovv  
 
  Naučíme Vás zachova� chladnú                                                
       hlavu a kona� pri nehode a úraze 

Prosím dať do Ička 8 a 9/11   
 
 
 
 
 
     
                           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      

Kurzy Prvej pomoci 8 hod.                   18,- € 
   - pre �iadateľov o vodičsk� oprávnenie a vodičov 
Pri skupine 15  účastníkov                      15,- € 
Školenie Prve� pomoci 8 hod.                20,- €                           
  - pre vere�nos�, or�anizácie   
Pri skupine 10 zamestnancov                 17,- € 
�ákladný kurz Prve� pomoci  16 hod.   20,- €    
  -  s európskym certifikátom                                                                        
�urz �patrovania  226 hod.               260,- €     
  - osvedčenie v SJ a NJ       
Príručka pre opatrovateľky chorých v domácom prostredí  
�ekvalifikačný kurz  �as�r 244 hod. 322,- €                                                                

 
Štefánikovo nám. 3 Spišská Nová Ves                              

Tel./fax: 053 / 4462 957, mobil 0903 558 939 
 

 
 

PPoonnuukkaa  kkuurrzzoovv  
 
  Naučíme Vás zachova� chladnú                                                
       hlavu a kona� pri nehode a úraze 

 KLUb ZdrAVIA
Cesta k skvalitneniu života

prednášky - diskusie 
ochutnávky - recepty
15. 11. (utorok)

VYuŽiTie liečiVÝcH 
raSTlÍn Pre zDraVie

kDe: Školská 22, Spišská Nová Ves
pri Daňovom úrade v SNV 

keDy: o 17.30 hod.
Vstup voľný!

koNtakt: 0903 518 328

Vážení pacienti, dovoľujeme si Vám oznámiť, 
že 1. 11. 2011  

ukončila ambulancia 
praktického lekára pre dospelých 

v zdravotnom stredisku tarča 
(lekár MUDr. Štefan Falis)  

svoju činnosť a na základe rozhodnutia 
Košického samosprávneho kraja bude 
ďalšiu starostlivosť zabezpečovať 

ambulancia v priestoroch 
Polikliniky pri hornáde Sp. Nová Ves 

lekárom MUDr. Máriou MichalkoVoU.
Tešíme sa na Vašu návštevu a ďalšiu spoluprácu.

 
Tel.: 053/416 61 48 - od 1. 11. 2011

E-mail: mihalkova@stadus.sk
Adresa: MiMaNeD, s. r. o., 

MUDr. Mária Mihalková
Ambulancia praktického lekára, 

Chrapčiakova 1
052 01 Spišská Nová Ves 

v i Z Á ž i S T K A
Ko Z m e T i č K A

Lucia
líčeniA 

STužKové, pleSy
www.vizaz-styling.eu 

OznaMY, POzVánKY, inzercia

V Ičku 10/2011 sme v ozname Súťaž 2011  
mestskej časti Ferčekovce 

„o najkrajšiu predzáhradku“  
omylom nesprávne uviedli meno výhercu,  

za čo sa ospravedlňujeme. 
Najkrajšia predzáhradka:  

2. miesto Muráňska ul. č. 30 - Mária Gondová
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687600 Právo a podnikanie®

Jedinečnosť študijného odboru :  Ako jediný študijný odbor v SR ponúka možnosť spojeného štúdia ekonomických 
a právnických predmetov už na strednej škole. Neexistuje právnik, ktorý by nemal mať znalosti aj z ekonomiky. Neexistuje 
ekonóm, ktorý by nemal mať znalosti aj z legislatívy. Spojením štúdia týchto dvoch zameraní do jedného študijného odboru je 
zaručená väčšia úspešnosť absolventa v praxi, resp. na vysokej škole.

7235600 Informačné a digitálne technológie®

Jedinečnosť študijného odboru :  Spojením predností gymnázií ( dobrý základ matematiky, fyziky ) a priemysloviek, SOŠ ( 
dobrý základ odborných predmetov ) získava absolvent tohto odboru výhodu pri ďalšom štúdiu na VŠ pred absolventmi 
gymnázií, priemysloviek, SOŠ. Ako jediný študijný odbor v SR ponúka možnosť spojeného štúdia počítačových sietí 
a spracovania grafiky na PC, čím sú absolventi lepšie uplatniteľní v praxi, pretože majú vedomosti z viacerých IT oblastí.

Nadštandard štúdia, ktorý ponúkame : 
 atraktívne študijné odbory – výhradné štúdium v rámci SR
 individuálne konzultácie pedagógov pre študentov popoludní
 aktívnym študentom poskytujeme prospechové štipendia do 80% z ročného školného
 učebnice a pracovné zošity na všetky predmety vrátane cudzích jazykov
 prepojenosť študijných programov na vysoké školy
 exkluzívny hardware a software 
 možnosť štúdia počítačových sietí na Cisco Academy http://cisco.netacad.net
 študijné materiály - vlastný vzdelávací portál http://virtual-academy.sk
 účasť na prednáškach a videokonferenciách renomovaných odborníkov z praxe a vysokých škôl
 notebooky pre študentov na prácu v škole a domácu prípravu, ktoré im po ukončení štúdia zostávajú
 pomer  PC na študenta 1:1 – prvá škola v SR  

 
 
 
 

 

Srdečne Vás pozývame na „ Deň otvorených dverí “
09.12.2011 08,00 - 14,00 hod.

      Súkromná stredná odborná škola
         Ul. 29 augusta 4812, 058 01  Poprad

 052/2250597,0905298655
http://ssosta.edupage.org

ESTHEA
regeneraèno – relaxaèné

štúdio

Nájdete nás:
ESTHEA

Hviezdoslavova 27
 Spišská Nová Ves

Kontakt: 

0948 028 364

EXILIS - bezbolestná
neinvazívna LIPOSUKCIA

- efektívne tvarovanie postavy

EXILIS - tvarová terapia
- vyhladzovanie vrások

- vypnutie pleti

Rázová vlna
- redukcia celulitídy a strií

Lymfodrenáž(lymfodrenážne nohavice)

- redukcia celulitídy
- pocit ažkých nôh a pourazové stavy 

...VYSKÚŠAJTE
TO AJ VY...

inzercia
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DrObná inzercia, inzercia

   PreDáM - PrenaJMeM

 Predám 1-izbový prízemný tehlový byt v OV v centre SNV, 
príp. dám do prenájmu. T.: 0915 961 687

 Predám 1-izbový byt s balkónom na sídl. Mier alebo vyme-
ním za 2-izbový byt. T.: 0905 374 594

 Predám byt 3 + 1 v SNV na sídl. Západ I, Duklianska 54,  
3. posch. v OV, v pôvodnom stave. Cena dohodou. 
T.: 0903 279 488

 Predám 3-izb. byt s balkónom na sídl. Mier, 2. posch., za-
teplený, vymenené okná, podlahy. T.: 0910 161 772

 Predám 3-izb. byt s balkónom v SNV, sídl. Západ I, úžitková 
plocha 78 m2. Byt je v OV, po rekonštrukcii: murované jadro - 
nová kúpeľňa, plávajúce podlahy, dlažba, plastové okná, nové 
interiérové dvere a nové bezpečnostné vchodové dvere. Cena 
dohodou. T.: 0905 261 913

 Predám 3-izb. byt na sídl. Mier. Cena 37 000 €. 
T.: 0911 363 474

 Predám 3- izb. byt v pôvodnom stave (plastové okná) na sídl. 
Mier, Matuškova ul., SNV, príp. vymením za 1- izb. (len na sídl. 
Mier) - doplatok. T.: 0915 451 315

 Predám murovanú chatu Pod Tepličkou v OV, celoročne 
obývateľná. WC - kúpeľňa, T + S voda, ústredné kúrenie, krb, 
akumulačné pece, vlastná studňa. Príjemné prostredie, čistý 
vzduch. Nutné vidieť. Cena dohodou.
T.: 0903 108 238, 0949 329 299

 Predám záhradku s murovanou chatkou v lokalite Červený 
jarok. Cena dohodou. T.: 0908 164 235, 0908 084 093

 Predám RD so záhradou (cca 400 m2) v Matejovciach  
n./Hornádom, t. č. hostinec. Cena 30 000 €. 
T.: 0911 280 563 

 Predám starší dom po rekonštrukcii s veľkou záhradou na 
Tepličke. Cena 33 500 €. T.: 0902 183 320

 Dom na predaj na Telepe v SNV. Cena 130 000 €. 
T.: 0949 231 906

 Rybník Hnilčík na predaj. T.: 0949 231 906
 Na prenájom reštaurácia v Novoveskej Hute. 

T.: 0949 231 906
 Podnikateľské priestory na prenájom. T.: 0903 732 867
 Predám drevenú detskú postieľku s matracom. Cena 35 €. 

T.: 0902 183 320
 Predám kvalitný tmavý lesný med. 

T.: 0908 525 779, 0902 781 078
 Predám pozemok na Hnilčíku, 1 300 m2, cena za m2 - 25 €. 

Pozemok je vhodný na akékoľvek využitie, nachádza sa v blíz-
kosti ubytovne Mraznica s výhľadom na lyžiarsky svah, nutné 
vidieť. T.: 0911 122 463

 Dám do prenájmu, predám, príp. rozpredám kadernícke 
zariadenie v SNV. T.: 0902 680 408

 Predám: * detský športový kočiar (golf. rúčky) zeleno-sivej 
farby zn. QUATRO + pláštenka a fusak, málo používaný - 50 € 
* detské chodítko oranžovej farby po 1. dieťati (s hudbou) - 
16 € * detský domček plný farebných loptičiek na hranie, nový 
- 17 € * nový detský oblek č. 80 pre 2 - 3 r. dieťa béžovej farby 
(nohavice + sako + vesta), darujem k tomu červenú košieľku 
a motýlik - 33 €. T.: 0905 180 074 

 Prijímam objednávky na: * vyčistené morky 10 - 15 kg, cena 
- 3,30 €/kg * vyčistené kurčatá - brojlere s váhou cca 2 kg, 
cena - 2,35 €/kg. Dodávka 15. 11. 2011 o 14.00 hod. 
T.: 053/441 00 52, 0902 633 109

  rôzne

 Maťa MokoŠoVá, masérka: Plaváreň - sauna, Za hor-
nádom 13, SNV ponúka 20 % zľavu za 30 minútovú ma-
sáž chrbta a šije - 5,50 €. Ponúkame vianočné poukážky 
v hodnote 7 €, 10 €, 20 € a 30 € (alebo podľa vášho vý-
beru) a výhodnú permanentku - 40 €. t.: 0904 325 343

 taNeČNá Škola jany Plichtovej, Markušovská 1, SNV 
organizuje kurzy: * rytmicko-pohyb. prípravy pre deti od 
4 r. * spoločenského tanca pre deti od 7 do 18 r. * prí-
pravy na stužkovú slávnosť a plesy * tanca pre dospelých, 
pre budúcich manželov * latino rytmy a krokové variácie 
pre jednotlivcov * cvičenie na Fit loptách pre ženy. Za-
bezpečuje vystúpenia na plesoch a firemných poduja-
tiach. info: 0905 635 792, janaplichtova@hotmail.com

 Doučím matematiku ZŠ, SŠ a VŠ. T.: 0949 571 183

 hĹbkoVé tePoVaNie - koberce, sedačky, stoličky, po-
stele. odstraňovanie žuvačiek. PrieMySelNé ČiSteNie 
- jednorazové čistenie: garáže, sklady, haly... 
t.: 0908 074 479

 PreStaVUjeMe kúpeľne (bytové jadrá) * všetky vo-
dárenské práce - výmena vaní, Wc, umývadiel, batérií,  
radiátorov a iné * búracie práce - rezanie otvorov do pa-
nelu * plávajúce podlahy * zníženie stropov sadrokartó-
nom * murárske práce - obklady a dlažby. 
t: 0903 277 634

 Zapožičiam kultivátor „s“ alebo „bez“ obsluhy, vhodný na 
kultiváciu záhonov, rozbíjanie tvrdého povrchu pôdy, rozre-
závanie trávneho povrchu či prerývanie hnojiva alebo pôdnej 
výživy. Výkon 5,5 HP, záber 50 cm. T.: 0908 074 479

 StaVebNé Práce - reGec Peter. Prestavba byto-
vého jadra - na kľúč, sociálne kúpeľne, zatepľovanie, 
všetky stavebné práce, montáž teplovzdušných krbov. 
t.: 0903 373 486

 Doučujem anglický jazyk všetky vekové kategórie - od naj-
mladších až po najstarších. Dávam konverzačné hodiny a pri-
pravujem na maturitu. T.: 0907 585 817

 tVoj kľÚČ - kľúčová služba - ZDrUžeNa, Zimná 94, 
SNV ponúka: * NÚDZoVé otVoreNie zabuchnutých,  
zamknutých dverí - 0903 904 904 - NoN StoP * výrobu 
kľúčov, autokľúčov, dózických kľúčov, brúsenie nožov, 
šájb, nožníc * predaj, montáž a servis zámkov, zjedno-
covanie vložiek na jeden kľúč. 
Viac info na www.tvojkluc.sk .

 leteckÝ VÝcVik a lietanie - najlacnejšie v nasledu-
júcej sezóne - na dvojmiestnom motorovom ultraľah-
kom lietadle na letisku v Spišskej Novej Vsi. informácie 
ing. Čech - 0903 721 576.

 Ponúkam služby v oblasti ÚČtoVNíctVa - vedenie jed-
noduchého a podvojného účtovníctva. 
t.: 0903 111 921

 chcete StaVať, PreStaVoVať, MoDerNiZoVať? 
Ponúkam kvalitné stavebné práce * prestavby bytových 
jadier * keramické obklady a dlažba * plávajúce podlahy 
* omietky * maliarske práce * voda a elektroinštalácia  
* autodoprava * vyklápač. Naše služby, vaše ceny. 
t.: 0904 974 481, e-mail: kupelnemikolaj@centrum.sk

 hoDiNoVÝ MaNžel - opravy, údržba, voda, elektro, 
poradím, pomôžem doma aj u vás. t.: 0904 974 481 

 Ste skupina cvičiacich a nemáte kde cvičiť? Vediete 
tréningy a potrebujete priestor? Ponúkame priestory na 
prenájom - 40 m2 v centre SNV vhodné na typy cvičenia, 
kde sú potrebné žinenky (joga, pillates, gymnastika, cvi-
čenia tehotných žien, parkúr, break dance, street dance, 
bojové športy a pod.). Podlaha pokrytá tatami - pod-
klad kvalitnejší ako žinenky, zrkadlová stena s oknami. 
Vstupná chodba na prezutie, samostatná šatňa, 2 samo-
statné sprchy a Wc. kontakt: aikido.snv@gmail.com

 Doučujem aNGlickÝ jaZyk žiakov základných 
a stredných škôl. Pripravujem na maturitu. Študujem 
anglický jazyk a mám päťročné skúsenosti so súkrom-
ným doučovaním. t.: 0905 310 408 - Mária lesňáková

 NechtoVÝ DiZajN „eXPa laDy“ akcia - pri mode-
láži gélových a acrylových nechtov farebné gély zdarma 
(gélové nechty 20 €, živicové nechty 18 € - rôzne druhy 
a techniky zdobenia), klas. manikúra + parafín zdarma. 
Dom kultúry, Štefánikovo nám. 4, SNV. 
t.: 0902 891 534

 PaPieria - kreatívne papiernictvo, Zimná 58 (vo 
dvore). Novinka! personalizované kalendáre na rok 
2012. Stačí priniesť USb kľúč s vašimi foto. a3 - 14,90 € 
(13 listov), a4 - 8,90 € (13 listov). Maturitné oznámenia 
od 0,16 €. Široký výber exkluzívnych papierov. textilné 
hand-made dekorácie. anjelik - 6,90 €. Medvedík s vy-
šitým menom podľa priania - 13,90 €. 
Viac info: facebook/papieria. 
t.: 0944 513 034, e-mail: milos.kocis@gmail.com

 Padá lístie, padá, jeseň v plnom prúde. hoci upratu-
jem rada, radšej oddýchnutá budem. ProFeSioNálNy 
UPratoVací SerViS, čisté koberce a postele, bavíme 
sa vesele. V novembri prijímame objednávky na pred-
vianočné upratovanie. Pozor! V čase od 19. do 26. 12. 
neprevádzame jednorazové upratovanie a čistenie. 
t.: 053/444 0119, 0903 100 508, 0903 661 891 

 PeDikÚra „eXPa laDy“ ponúka všetko pre zdravie 
vašich nôh. klasická mokrá pedikúra, korekcia zaras-
tajúcich nechtov, mediciálna pedikúra, odstraňovanie 
otlakov a kurích ôk, lakovanie aj francúzske, zdobenie, 
modeláž špeciálnym gélom PeDi, parafín. akcia - pri apli-
kácii parafínu 30 % zľava na klasickú pedikúru. Dom kul-
túry, Štefánikovo nám. 4, SNV. t.: 0902 891 534 

 hoDiNoVÝ MaNžel alebo MUltiFUNkČNÝ PoMoc-
Ník pre dom, byt, auto a záhradu. Vykonám pre vás 
vodoinštalačné, elektroinštalačné, drobné stavebné, 
maliarske práce a opravy, opravy rôznych strojov a za-
riadení, montážne práce, servisné práce a opravy áut, 
práce v záhrade, okolo domu, na dome, resp. podľa do-
hody. Pomôžem pri nákupoch, montáži a oprave nábytku 
a pod. t.: 0918 153 292, 0904 477 406

 kolektív predajne hobby kreatíV srdečne pozýva 
žienky na tvorivé dielne so začiatkom o 17.00 h: * PlS-
teNie - 11. 11. (výroba módneho doplnku z ovčieho rúna)  
* PatchWork - 16. 11. (zdobenie polystyr. gule al. 
zvonca stuhami) * SMaltoVaNÝ ŠPerk - 25. 11. (vý-
roba orig. šperku smaltovaním) * krakeloVaNie  
- 1. 12. (technika 2-krok. krakeláž na skle). Prihlášky 
a info: Zimná 65, www.hobby-kreativ.sk, 0918 994 867

 DetSké tVoriVé DielNe jeseň/zima v predajni 
hobby kreatíV, Zimná 65, SNV - 19. 11. od 9.30 do 
12.00 hod. Vytvoríme si postavičky z črepníkov, šperk 
z drevených korálok, pohráme sa s drôtikom, ozdo-
bíme si vianočnú guľu + darček. Vítané sú všetky 
deti od 6 do 15 rokov. Prihlášky a info: v predajni,  
www.hobby-kreativ.sk, 0918 994 867

 Viete, ktoré služby sú najlepšie? SlUžby Pre Do-
MácNoSť * čistenie kobercov - dovoz a odvoz do  
24 hod. zadarmo * čistenie a prevencia pomníkov pred 
ďalším znečistením * upratovacie, sťahovacie, záhrad-
nícke služby * doprava a preprava osôb a tovaru mik-
robusom * likvidácia drevokazného hmyzu, húb, plesní, 
červotočov * sušenie muriva mikrovlnným spôsobom - 
najlacnejší a najrýchlejší spôsob vysušovania. Viac info: 
www.spisskanovaves.eu / inzercia / katalóg firiem. 
t.: 0904 865 262, 0905 209 347

 ÚČtoVNíctVo - ponúkam kompletné vedenie jedno-
duchého a podvojného účtovníctva, spracovanie miezd 
a personalistiky pre Fo a Po, vypracovanie daňových pri-
znaní, zakladanie a zmeny s. r. o. kvalitne, odborne a za 
prijateľné ceny. t.: 0904 295 670, 
e-mail: jedinacik68@gmail.com

Pri hasièskej zbrojnici sídl. TARÈA

p n e u s e r v i s
prevádzka:

Róbert NIGA

e-mail: robonigarage@gmail.com




všetky druhy opráv motorových vozidiel
príprava a absolvovanie EK a STK
odtahová služba
dovoz áut a motocyklov, výhradne  z Nemecka a Belgicka

Ponúkame:

nové

Montáž tažných zariadení
Diagnostika
Autodiely
Výmena èelných skiel
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18. 11. 2011
Deň študentstva
akcie a súťaže pre študentov

OBCHODNÉ CENTRUM MADARAS

25. 11. 2011
KATARÍNA
darček pre každú Katarínu

12. - 13. 11. 2011 
Víkend remesiel
12. - 13. 11. 2011 
Víkend remesiel
12. - 13. 11. 2011 
Víkend remesiel
OBCHODY - REŠTAURÁCIE - SLUŽBY - ZÁBAVA - ZNAČKY

aktuálne informácie na www.ocmadaras.sk, nájdete nás aj na FB: OC MADARAS SNV

25. 11. 2011
KATARÍNA
darček pre každú Katarínu

18. 11. 2011
Deň študentstva
akcie a súťaže pre študentov



UŽ OD 16.750 €

ORIGINÁLNY CROSSOVER

Niektoré nápady zrodené z úsilia o inováciu sú 
revolučné – tak ako spojenie 4x4 so športovým 
automobilom. Unikátne vozidlo, ktoré rozbíja 
všetky zvyklosti. Vytvára novú kategóriu a formuje 
cestu, ktorú všetci nasledujú. Ovláda európske 
mestá. Upútava všetky pohľady. Stáva sa niečím 
mimoriadnym. 
Nissan Qashqai, priekopník medzi crossovermi.

NISSAN QASHQAI
MESTUODOLNÝ. DOKONALE.

Použité fotografi e sú ilustračné. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto reklame slúžia výlučne na informačné účely a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. 
Kombinovaná spotreba: 5,2–8,2 l/100 km, emisie CO2: 137–194 g/km.

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

AUTOSALÓN NIS

4+4 BEZ KOMPROMISOV
4 roky kompletná záruka
4 roky autorizovaný servis zadarmo

Prichádza k vám niečo, čo tu ešte nebolo. Revolučná ponuka 4+4 sa postará o všetko na 4 roky za vás. Pri kúpe modelu ŠKODA 
Fabia získate štvorročnú záruku, ktorá platí naozaj na všetko, od karosérie cez motor až po ručičky na tachometri, a bezplatný 
servis na 4 roky u autorizovaného predajcu ŠKODA sa postará o to, aby bola vaša Fabia vždy v dobrej kondícii bez akýchkoľvek 
výdavkov. Navyše v rámci ponuky dostanete len teraz štyri zimné kolesá zadarmo. S Fabiou máte na 4 roky o všetko postarané.
www.skoda-auto.sk

 Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Fabia:  4,2 – 5,9 l/100 km, 109 – 139 g/km. 

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Tel: 053 / 44 25 253, 0903 645 111 
E-mail: predaj.skoda@autoves.sk
www.autoves.sk

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


