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SPraVODaJSTVO

OBČANOM SA NEZVYŠUJE 
DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Pre majiteľov bytov a stavieb určených na bývanie zostáva 
naďalej sadzba dane 0,210 €/m2. K poslednému zvýšeniu 
sadzieb dane z nehnuteľností došlo v roku 2009. V porovnaní 
s rokom 2005 šlo vtedy o zvýšenie sadzieb u jednotlivých 
druhov stavieb v rozpätí od 4,8  do 5,6  %.
Poslanci mestského zastupiteľstva v Sp. N. Vsi odsúhlasili 
zvýšenie dane z nehnuteľností u právnických osôb. Podni-
katelia tak od nového roka za m2 zastavanej plochy u prie-
myselných stavieb zaplatia 2,052 € (pôvodne 1,710 €), 
u stavieb na ostatné podnikanie 2,808 € (pôvodne 
2,340 €) a u ostatných stavieb 0,960 € (pôvodne 
0,800 €). Ročný predpis dane sa tak zvýši o cca 171 tis. €.
Mesto taktiež muselo pristúpiť k miernemu zvýšeniu poplatku 
za komunálny odpad, a to z dôvodu nárastu vstupov spoloč-
nosti Brantner Nova, s. r. o. Jeden z najnižších poplatkov za 
komunálny odpad na Slovensku sa tak v porovnaní s minu-

lým rokom zvýši u fyzických a právnických osôb o 3,2  %. 
Občania za odpad po novom zaplatia 16,02 €/osoba 
a rok (pôvodne 15,51 €). U právnických osôb závisí výška 
poplatku podľa objemu zbernej nádoby a frekvencie vývozu. 
Do mestského rozpočtu týmto zvýšením pribudne 25 000 €. 
Napriek zvýšeniu je poplatok za komunálny odpad v na-
šom meste jeden z najnižších na Slovensku. V Poprade 
bol doposiaľ vyrubený vo výške 18,39 €, po novom to má byť 
21,13 €. V Michalovciach je stanovený na osobu a deň vo 
výške 0,065 €, čo ročne predstavuje 23,73 €.
Vyrubená daň z nehnuteľností je splatná v dvoch splátkach. 
Prvá splátka je určená do 31. mája, druhá do 31. októbra 
zdaňovacieho obdobia.
Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresiahne 
sumu 35,00 € a právnickej osobe 335,00 € je splatná 
naraz, a to do 31. mája zdaňovacieho obdobia. eda

Milí Spišskonovovešťania, po dňoch Vianoc prí-
jemne prežitých v súdržnom kruhu najbližších 
a najdrahších nás čaká realita prvých pracovných 
dní nového roku 2012. Všetci si kladieme otázku, 
čo nás v ňom čaká.
Dnešný neistý svet dáva málo dôvodov na pri-
veľké nádeje a optimizmus. Čo vôbec môžeme 
na tom zmeniť a aspoň minimálne ovplyvniť? 
Možno nás to zvádza k pesimizmu, odovzdaniu 
sa osudu, beznádeji.
Pred rokom ste nám v komunálnych voľbách jed-
noznačne dali svoju dôveru. Dúfam, že Vás ne-
sklameme. Je jednoduché preniesť dopad krízy 
na občanov, my to však robiť nebudeme. Len má-
lokto vie, koľko úsilia stojí v dnešných časoch za-
bezpečiť chod mesta. Mnohé mestá a obce s tým 
už majú problémy. Na riešenie problémov ste si 
však zvolili predstaviteľov samospráv. 
Považujeme za samozrejmé, že v našom meste 
funguje školstvo, sociálne služby, doprava, kul-
túra, šport... Aj v uplynulom roku sme pokračovali 
v rekonštrukcii komunikácií, odstránili sme škody 
po povodniach, dokončili sme veľkú rekonštruk-
ciu škôl, časti námestia, verejného osvetlenia, 
výstavbu priemyselnej zóny Podskala, pokračuje 
výstavba obchodnej vybavenosti.
Ako jedno z mála miest sme nehľadali zdroje na 
zabezpečenie náhrady za klesajúce príjmy do 
rozpočtu mesta zaťažením občanov. Aj naďalej 
chceme využívať iné zdroje na zabezpečenie roz-
voja mesta. Nezvýšili sme pre Vás daň z nehnuteľ-
ností, cestovné MHD, máme najnižšie poplatky 
v jasliach, jedny z najnižších cien za odvoz ko-
munálneho odpadu, tepla, parkovacích známok 
a ďalších poplatkov. Nezvýšili sme však ani za-
dlženosť mesta, považovali by sme to za nezod-
povedné.
Je našou povinnosťou urobiť všetko, čo je v na-
šich možnostiach, aby sa nám, milí Spišskono-
vovešťania, v našom meste žilo čo najlepšie. Tak 
ako ste sa všetci postarali o čo najkrajšie Vianoce 
a ako sa staráte o Vaše rodiny, snažíme sa aj my 
postarať o naše mesto.

Nech sa nám to spoločne darí i v novom roku 
2012!

S úctou Váš 

DRžME SpOlU 
NIElEN NA VIANOcE

Nariadenie stanovuje okrem konkrétnych parkovísk dve 
zóny na dočasné parkovanie, a to ZÓNU I, do ktorej patria 
komunikácie na letnej a Zimnej ulici a parkovisko za 
Redutou. Do ZÓNY II patrí obslužná komunikácia v zad-
nom trakte letnej ulice (č. 26 - 49, 60 - 78).
Cieľom členenia zón je vymedziť parkovanie na krátko-
dobé pre vybavenie záležitostí na úrade, v banke 
a pod. a súčasne priestor aj na dlhšie státie. Výška po-
platku v jednotlivých zónach je rozdielna – v zóne I je to po-
platok 0,70 € za 1/2 hod., resp. 1,40 €/hod. a v zóne II 
je to 0,50 € za 1/2 hod., t. j. hodina je spoplatňovaná 
jedným eurom. 
Ďalej sú vymedzené tieto platené parkoviská: Šte-
fánikovo nám. (pred poštou), Námestie SNP (pred det-
skou poliklinikou), Školská ul., Fabiniho ul., Stará cesta, 
Chrapčiakova ul. (autobusová stanica), pri cintoríne a pri 
trhovisku. Všetky úseky miestnych komunikácií určené na 
dočasné parkovanie motorových vozidiel budú spoplatňo-
vané od doby umiestnenia informatívnych prevádzkových 
a dopravných značiek a sprevádzkovania parkovacích  
automatov.
Parkovné sa bude vyberať za jedno parkovacie miesto za 
každú začatú polhodinu zakúpením parkovacieho lístka 
v automate, jednorazovou parkovacou kartou alebo podľa 
určených podmienok na vymedzenom úseku alebo par-
kovisku. Novinkou bude platenie mobilným telefónom 
prostredníctvom SMS. „sms parking je moderný spô-
sob platby za parkovanie, ktorý by sme radi zaviedli do 
praxe v roku 2012, pretože je nenáročný na technické 
vybavenie. prvým predpokladom je vybrať dodávateľa 
tejto služby, opätovne finančne vyhodnotiť a následne 
pristúpiť k zavedeniu do praxe. V tomto prípade to bude 
informácia o spôsobe a postupe sms platby, ktorá bude 

uverejnená na informatívnej tabuli označujúcej parko-
visko,“ informovala vedúca odboru výstavby, územného 
plánovania a dopravy mestského úradu Ing. Jela Bedná-
rová.
Naďalej je tu možnosť zakúpiť si za veľmi výhodnú 
cenu (viď tabuľka) celoročnú parkovaciu známku pre 
všetky parkovacie miesta. Fyzické osoby za ňu zapla-
tia 35,00 € a právnické osoby 100,00 €. 
Za parkovanie sa bude platiť v pondelok až piatok od 
8.00 do 18.00 hod., v sobotu od 8.00 do 13.00 hod., 
v nedeľu a cez sviatky bude parkovanie bez poplat-
kov.
Od platenia parkovného na parkoviskách s parkovacím 
automatom budú oslobodené osoby zdravotne ťažko po-
stihnuté prepravované vozidlom s viditeľne umiestneným 
parkovacím preukazom vydaným úradom práce sociálnych 
vecí a rodiny. edita sýkorová 

ZMENY V pODMIENKAcH 
plATENéHO pARKOVANIA
Na poslednom tohtoročnom zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo schválené nové  
všeobecne záväzné nariadenie č. 7/2011, ktoré určuje podmienky parkovania motorových 
vozidiel na komunikáciách a parkoviskách vo vlastníctve mesta Spišská Nová Ves.

pre porovnanie uvádzame prehľad poplatkov za nájom parkovacích miest 
vo vybraných mestách slovenska

MESTO
Zóny parkovacia známka

I. II. III. Fyzická osoba
€/hod. €/hod. €/hod. rok

Spišská Nová Ves 1,40 1,00 35,00
Poprad 1,50 1,00 0,60  330,00
Michalovce 0,33   66,39
Liptovský Mikuláš 0,40   60,00
Martin 1,00 0,80 0,30 60,00

parkovacie miesta - Spišská Nová Ves 

Názov parkoviska
počet 

parkovacích 
miest

Z toho 

Zimná ul. č. 33 - 55 36 3 x ZŤP
Zimná ul. č. 56 - 93 98  
Letná ul. č. 50 - 78 152 4 x ZŤP
Štefánikovo nám.  
(pri hlavnej pošte) 88 12 x taxi

Stará cesta  
- za Domom kultúry 64  

Školská ul. 58 2 x ZŤP
Železničná stanica 25 16 x taxi
Detská poliklinika 106 4 x ZŤP
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Poslanci sa na 8. riadnom zasadnutí mestského zastupi-
teľstva zišli 15. decembra.

Daň z nehnuteľností
Schválený bol Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2009 o podmien-
kach určovania a vyberania dane z nehnuteľností na území 
mesta Spišská Nová Ves. Došlo k zvýšeniu sadzieb za 
m2 zastavanej plochy u priemyselných stavieb z 1,710 
na 2,052 €, u stavieb na ostatné podnikanie z 2,340 
na 2,808 € a u ostatných stavieb z 0,800 na 0,960 €. 
Mesto tak ročne získa cca o 171 tis. € viac. Pre obča-
nov sa daň zvyšovať nebude. „rozhodli sme sa neza-
ťažovať obyvateľov napriek veľmi ťažkej ekonomickej 
situácii samosprávy. sme v tom výnimkou, a to napriek 
tomu, že sadzby daní a poplatkov máme na tej najnižšej 
úrovni. snažíme sa hľadať rezervy inde tak, aby chod 
mesta nebol ohrozený,“ uviedol v tejto súvislosti primátor 
mesta Ján Volný.
Zmena nastala v počte a termínoch splátok. po novom sa 
bude daň splácať v 2 termínoch, a to do 31. mája a do 
31. októbra z dôvodu efektívnejšieho vyberania daní, 
ako aj rovnomernejšieho napĺňania príjmov rozpočtu.  
Ak ročná daň vyrubená fyzickej osobe nepresiahne su-
mu 35 € a právnickej osobe 335 € je splatná naraz do 
31. mája zdaňovacieho obdobia.

Poplatok za komunálny odpad
Schválený bol tiež Dodatok č. 1 k VZN č. 8/2009 o miest-
nom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady. Z dôvodu nárastu vstupov spoločnosť Brant-
ner Nova, s. r. o., zvýšila ceny pre rok 2012 v priemere 
o 3,2 %. Dôsledkom toho je zvýšenie poplatku za komu-
nálny odpad u fyzických osôb z 15,51 na 16,02 €. „Ide 
síce o navýšenie o 0,50 €, no je potrebné si uvedomiť, 
že tieto poplatky sú v iných mestách neporovnateľne 
vyššie. naše sadzby patria medzi najnižšie na sloven-
sku, a to aj vďaka tomu, že máme vlastnú skládku,“ 
zdôraznil J. Volný.
pre právnické osoby sa poplatok zvýšil tiež o 3,2 %. 
Jeho výška je stanovená podľa objemu zbernej nádoby 
a frekvencie vývozu. K poslednému zvýšeniu sadzieb do-
šlo v roku 2009, a to u fyzických osôb o 3,4 % a právnic-
kých osôb a podnikateľov o 3,8 %.
Upravený bol tiež počet splátok z 3 na 2, a to do 
30. apríla a do 31. septembra. V nadväznosti na úpravu 
ročnej sadzby poplatku u fyzických osôb sa upravila aj 
výška 50 %-ného zníženia ročného poplatku zo 16,02 € 
na 8,01 € pre študentov študujúcich a osoby pracujúce 
mimo miesta trvalého pobytu. Zníženie poplatku sa týka aj 
občanov, ktorí v predchádzajúcom roku dovŕšili vek 70 ro-
kov. Termín podania žiadosti o zníženie poplatku pre 
budúci rok je do 28. 2. 2012.
 
Daň z ubytovania
Schváleným Dodatkom č. 1 k VZN č. 7/2009 o miestnych 
daniach bola zrušená povinnosť daňovníkov preberať 
na MsÚ potvrdenia na vyberanie dane z ubytovania. 
Daňovník je povinný viesť evidenciu ubytovaných osôb 
v písomnej alebo elektronickej podobe. Preberanie po-
tvrdení na vyberanie dane bolo preto dvojitou evidenciou 
a tlač potvrdení bolo ďalším nákladom pre MsÚ.

Financovanie školstva
Schváleným VZN č. 8/2011 sa určuje výška dotácie na 
mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených 
na území mesta Spišská Nová Ves na rok 2012. Túto po-
vinnosť ukladá zákon č. 596/2003 novelou z roku 2010. 
Mesto podľa nej musí určiť výšku dotácie na 1 dieťa pre 
jednotlivé typy škôl a školských zariadení. Od 1. 3. 2011 

sa menili podmienky prideľovania dotácií pre cirkev-
ných a súkromných zriaďovateľov, ktorým patrí 88 % 
dotácie na rovnakú školu alebo školské zariadenie 
v zriaďovateľskej pôsobnosti obce. To znamená, že ak 
pre školskú jedáleň v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
mesto pridelí 100 €, cirkevnému a súkromnému zriaďova-
teľovi musí prideliť 88 €. Z prijímateľov vypadlo občian-
ske združenie KAMO NÁDEJ, ktoré už nemá územnú 
pôsobnosť v našom meste. Normatívy na žiaka sú uve-
dené v tabuľke. 

4. zmena rozpočtu mesta
Poslanci schválili 4. zmenu rozpočtu, čím došlo k jeho na-
výšeniu o 1 204 820 € na celkovú sumu 37 284 058 €. 
Do rozpočtu by mali ešte pribudnúť príjmy týkajúce sa 
bežných dotačných prostriedkov, napr. v školstve (kredi-
tové príplatky cez krajský školský úrad) a platby z eurofon-
dov. V príjmoch nie sú záverečné platby za rekonštrukcie 
základných škôl. Tie sú zahrnuté do rozpočtu pre rok 
2012.
Znížené sú aj príjmy od štátu v rámci podielových 
daní. „rozdiel medzi súčasným prognózovaným výno-
som  z podielových daní oproti prognóze z júla 2011 
klesol až o 330 000 €. V skutočnosti očakávame, že 
to bude ešte menej. tu je vidieť vplyv všeobecnej hos-
podárskej recesie, teda poklesu hrubého domáceho 
produktu aj na príjmoch nášho mesta,“ uviedol vedúci 
odboru financií, školstva a sociálnych vecí Ing. Ľubomír 
pastiran. Naopak zvýšili sa kapitálové príjmy z euro-
fondov. Európske prostriedky sa týkali aj bežných výdav-
kov. celkove za rok 2011 došlo k navýšeniu rozpočtu 
mesta o 8 mil. €, z toho 1 mil. € sa týkal bežného rozpočtu 
a 7 mil. € investícií. Koncoročné hospodárenie je oča-
kávané na úrovni viac ako 37 mil. €, čo je doteraz naj-
vyššia suma vďaka investíciám z eurofondov.

rozpočet mesta 2012
Schválený bol rozpočet mesta pre rok 2012 - 2014. 
Ten predstavuje celkovú sumu 24 847 862 € na strane 
príjmov aj výdavkov. Ide o tzv. štartovací rozpočet, ktorý 
zabezpečuje základné prevádzkové funkcie mesta a fi-
nancovanie prebiehajúcich investičných akcií z vlastných 
zdrojov a grantov EÚ. Viac sa tejto problematike venujeme 
v samostatnom článku na str. 6.

názvy ulíc v lokalite Červený jarok
Schválené VZN č. 6/2011 určuje názvy nových ulíc v lo-
kalite Červený jarok. V meste tak pribudne Borovicová, 
Červená, Jarková, Jedľová, Košiarna, Limbová a Smre-
ková ulica.

Vyhlasovanie najúspešnejších 
športovcov a športových kolektívov
V rámci verejnej prezentácie športu Mesto Spišská Nová 
Ves každoročne vyhlasuje najúspešnejších športovcov 
a športové kolektívy mesta Spišská Nová Ves. Keďže 

športovci mali pocit, že vyhlasovanie nebolo vždy objek-
tívne, prijatý bol nový štatút.
Doteraz mali hlasovacie právo členovia Komisie pre mlá-
dež a šport pri MsZ v Sp. Novej Vsi a všetci zástupcovia 
športových klubov. Podľa nového štatútu bude hlasovať 
sedemčlenná hodnotiaca komisia menovaná primá-
torom mesta. Podmienkou je, že žiadny z členov nesmie 
mať na ocenenie navrhovaného nominanta. Subjektívny 
vplyv sa teda takto odstráni.
Zaviedla sa aj nová kategória Tréner roka a spresnila 
sa kategória ocenených zaslúžilých funkcionárov, 
trénerov a športovcov. Navrhnutí športovci musia byť 
v hodnotenom roku registrovanými členmi klubu, ktorý 
má sídlo na území mesta a reprezentovať mesto Sp. Nová 
Ves.

Prevádzkový poriadok pohrebísk
V dôsledku prijatia nového zákona o pohrebníctve bolo 
schválené nové VZN č. 5/2011 o prevádzkovom poriadku 
pohrebísk na území mesta Sp. Nová Ves. V porovnaní 
s predošlým zákonom sa používajú nové pojmy a došlo 
tiež k zmenám pri zaobchádzaní s ľudskými pozostatkami 
a ľudskými ostatkami. Zmeny nastali aj v zmluvnom vzťahu 
a výpovedných podmienkach a lehotách pri nesplnení 
podmienok užívania hrobového miesta. Prílohou nového 
VZN je aj cenník za nájom hrobových miest a cintorín-
ske služby. Pre informáciu uvádzame, že prvý nájom na 
dobu 20 rokov za hrob dospelej osoby a dieťa staršie 
ako 10 rokov na starom cintoríne je vo výške 278 €, na no-
vom cintoríne 74 € a na cintoríne v Novoveskej Hute 52 €. 
Ďalšie predĺženie nájmu na dobu 10 rokov na starom 
cintoríne je vo výške 30 €, na novom cintoríne 26 € a na 
cintoríne v Novoveskej Hute 20 €. Poplatok za prvý nájom 
na 20 rokov za urnové miesto na zemi alebo v urno-
vom háji na starom cintoríne je 90 € (v kolumbáriu 70 €), 
na novom cintoríne 38 € (v kolumbáriu 36,50 €). Ďalšie 
predĺženie na dobu 10 rokov na starom cintoríne je vo 
výške 19,50 € (v kolumbáriu 18,50 €), na novom cintoríne 
18,50 € (v kolumbáriu 17,50 €). Za poskytnutie obrad-
nej siene a domu smútku k pietnemu aktu je poplatok 
20 €. príplatok za pohrebný obrad v deň pracovného 
pokoja alebo sviatku je 7,50 €. Cenník sa nachádza aj 
na stránke www.spisskanovaves.eu - Samospráva - VZN 
- VZN 5/2011.

Parkovanie
Nové VZN č. 7/2011 určuje podmienky parkovania mo-
torových vozidiel v meste Sp. Nová Ves na miestnych 
komunikáciách a parkoviskách, ktoré sú vo vlastníctve 
mesta. Viac sa tejto problematike venujeme v samostat-
nom článku na str. 3.

Plán zasadnutí Msz
Mestské zastupiteľstvo bude v I. polroku 2012 zasadať 
8. marca a 7. júna. Uvedené termíny môžu byť podľa 
aktuálnej potreby menené alebo dopĺňané.

ZO ZASADNUTIA MESTSKéHO ZASTUpITEĽSTVA

SPraVODaJSTVO

pre občanov sa daň z nehnuteľností nezvyšuje. Za komunálny odpad zaplatíme o 50 centov viac. Štvrtá zmena navýšila rozpočet 2011  
o 1 204 820 €, spolu mesto hospodárilo s 37 miliónmi €. Schválenie rozpočtu mesta pre rok 2012 vo výške 24 847 862 €. Určené názvy no-
vých ulíc. Zmena v prevádzkovom poriadku pohrebísk.

Tabuľka: financovanie školstva

2012
Normatív na žiaka v €

obecné cirkevné súkromné

ZUŠ
individuálne 754 0 0
skupinové 464 0 0

MŠ
do 3 rokov 3 446,5 0 0
od 3 rokov 1 823,4 1 604,5 1 604,5

Výchovno-vzdelávacie 
zariadenia

ŠKD 261 229,6 0
CVČ 147 0 0

ŠSZČ 147 129,3 0
ŠJ ZŠ 100 88 0



5Vydáva mestský úrad v spišskej novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
1/2012

SPraVODaJSTVO

p
o

li
c

a
jn

É
 o

K
ie

n
K

oz činnosti Pz Sr v SnV
Vyšetrovateľ OKP OR PZ SNV 20. 11. 2011 vzniesol 
obvinenie Ladislavovi G. zo SNV za trestný čin týra-
nie blízkej a zverenej osoby. Uvedený muž v období 
najmenej od roku 2010 až doposiaľ v meste SNV 
pod vplyvom alkoholu sa pravidelne vyhrážal svojej 
manželke Alene G. a svojím deťom fyzickou ujmou 
a zabitím. 19. 11. 2011 vo večerných hodinách ju pod 
vplyvom alkoholu fyzicky napadol. 

30. 11. 2011 vyšetrovateľ OKP OR PZ SNV obvinil 
z trestného činu nedovolená výroba omamných a psy-
chotropných látok, jedov a prekurzorov Antona Š. zo 
SNV. Ten v SNV na Hviezdoslavovej ul. zaobstaral pre 
vlastnú potrebu zakázanú psychotropnú látku pervitín 
s obsahom 48 g 77 % metamfetamínu, čo zodpove-
dá 9 až 37 jednorazovým dávkam a neoprávnene ju 
u seba prechovával. Obvinený je stíhaný na slobode. 

30. 11. 2011 vyšetrovateľ OKP OR PZ SNV obvinil 
Jozefa Č. zo SNV zo zločinu lúpeže. 20. 11. 2011 
v čase okolo 10.30 hod. v SNV na križovatke ulíc 
Letecká a Tehelná vystúpil z osobného motorového 
vozidla zn. Opel Astra, pristúpil k poškodenému Mi-
lanovi P. zo SNV a požiadal ho o vrátenie peňazí. Keď 
mu poškodený odmietol peniaze vrátiť s tým, že mu 
nič nedlhuje, chytil ho za ľavú ruku, ktorú mu vytočil 
za chrbát. Pritlačil mu hlavu o kapotu auta a takto ho 
držal, pričom poškodený Milan P. sa nemohol brániť. 
Z pravého vrecka na montérkach mu odcudzil občian-
sky preukaz a finančnú hotovosť 70 €. Poškodený po-
čas spáchania skutku neutrpel žiadne zranenia, ktoré 
by si vyžiadali lekárske ošetrenie.

Doposiaľ neznámy páchateľ 3. 12. 2011 v čase od 
6.00 do 11.00 hod. v SNV ukradol v Embracu voľne 
položenú kapsičku na skrinke v prevádzke, v ktorej 
sa nachádzali osobné doklady, 5 ks stravných lístkov, 
USB kľúč, hotovosť 300 €, kľúče od osobného mo-
torového vozidla zn. Škoda Octavia, 2 kreditné karty, 
čím takto pre poškodeného Petra S. zo Smižian spô-
sobil škodu vo výške 400 €.

5. 12. 2011 oznámil Marián K. zo SNV, že doposiaľ 
neznámy páchateľ na Štúrovom nábreží v SNV v časti 
pri Fľudri od poškodeného Olivera K. žiadal, aby mu 
ukázal mobilný telefón, ktorý mal vo vrecku. Potom, čo 
ho poškodený vybral a držal v ruke, mu neznámy pá-
chateľ mobil vytrhol z ruky a ušiel na neznáme miesto. 
Krádežou mobilného telefónu zn. Sony Ericsson K530 
i spôsobil škodu cca 100 €.

10. 12. 2011 bol povereným príslušníkom OO PZ 
SNV obvinený za prečin zanedbanie povinnej výživy 
Peter Ž. zo SNV, pretože v dobe od 5. 4. 2011 do 
10. 12. 2011 neplnil z nedbanlivosti riadne zákonnú 
vyživovaciu povinnosť na Martina Z., čím takto opráv-
nenej matke Jane Z. zo SNV za vyššie uvedené ob-
dobie dlhuje na bežnom výživnom celkove sumu vo 
výške 800 €.

10. 12. 2011 v čase okolo 11.00 hod. v predajni AL-
PINE PRO došlo ku spáchaniu prečinu krádež. Z uve-
deného skutku poverený príslušník OO PZ SNV obvinil 
Tomáša R. z Košíc, ktorý počas nakupovania úmysel-
ne zobral z vešiakov voľne zavesené odevné zvršky, 
ktoré si postupne vložil do špeciálne pripravenej taš-
ky a chcel bez zaplatenia odísť z predajne, kde bol 
prichytený jej vedúcim. Svojím konaním by spôsobil 
škodu na odcudzených veciach vo výške 720,90 €. 
Obvinený Tomáš R. skutok vykonal aj napriek tomu, 
že bol za obdobný čin v predchádzajúcich 24 mesia-
coch odsúdený. Povereným príslušníkom bol zadrža-
ný a umiestnený do cely policajného zaistenia do ďal-
šieho rozhodnutia vo veci, ktorá bola dokumentovaná 
v rýchlom skrátenom vyšetrovaní.

z činnosti MsP v SnV
Silvia S. zo SNV 29. 11. 2011 oznámila priestupok pro-
ti majetku. Menovaná uviedla, že jej neznámy páchateľ 
v čase od 7.00 do 9.00 hod. 29. 11. 2011 odcudzil 
smetnú nádobu vyloženú pred domom na pravidelný 
vývoz smetia. Uvedeným skutkom jej vznikla zatiaľ  
neurčená výška škody. Vec v riešení.

Plnenie uznesení Msz
Poslanci vzali na vedomie informáciu o plnení uznesení. 
Splnených bolo 34 uznesení, u 12-tich bol predĺžený ter-
mín a 3 uznesenia boli zrušené.

Správa o výsledku kontrol
Hlavná kontrolórka mesta Ing. Hyacinta Zozuľáková in-
formovala poslancov o vykonaných kontrolách. Prvá sa 
týkala dodržiavania prevádzkového poriadku poh-
rebísk v meste. Vo VZN č. 6/2006 je jasne stanovený 
maximálny rozmer pochovávacieho miesta. Zistené 
bolo, že kamenárske firmy ho nedodržiavajú. Zo 639 pre-
meriavaných hrobových miest u 219 bola prekročená po-
chovávacia plocha. To v prepočte znamená 77,52 m2, t. j. 
cca 23 hrobových miest. Následkom toho uličky medzi 
hrobmi nemajú predpísaný rozmer a prístup k hrobovým 
miestam je problematický a v niektorých prípadoch až ne-
umožnený. Na základe uvedených skutočností boli v no-
vom VZN sprísnené podmienky.
Druhá kontrola sa týkala výberu a odvodu pokút ulože-
ných v blokovom konaní Msp v Sp. Novej Vsi. Prekon-
trolovaná bola tvorba a plnenie príjmových a výdavkových 
dokladov. Tieto bežné príjmy sú realizované cez prí-
ručnú pokladnicu, ktorá nie je v digitalizovanej forme. 
Vzhľadom na množstvo vyhotovovaných príjmových po-
kladničných dokladov, ako aj z kapacitných dôvodov 
na skladovanie a archiváciu, bolo doporučené viesť do-
klady pre účely účtovníctva v technickej forme a ucho-
vávať po dobu stanovenú zákonom.
Posledná finančná kontrola prebehla v obchodnej spo-
ločnosti s účasťou mesta Emkobel, a. s., a týkala sa 
hospodárenia. Podrobne bolo kontrolované dodržiava-
nie mandátnej zmluvy a na základe zistení bude vypraco-
vaná nová zmluva.
Poslanci MsZ tiež vzali na vedomie návrh plánu kontrolnej 
činnosti pre I. polrok 2012.

Predaj bytov a nebytových priestorov
Prijatý bol Dodatok č. 1 k VZN č. 10/2004 o prevode 
vlastníctva bytov a nebytových priestorov mesta Sp. Nová 
Ves z dôvodu zmeny v legislatíve. Zákon je pomerne často 
dopĺňaný a pozmeňovaný, avšak počas celého obdobia 
jeho platnosti sa cenové podmienky, za akých sú obce 
povinné realizovať predaj bytov a k nim prislúchajúcich 
pozemkov, nemenili. V prípade nebytových priestorov 
Mesto Spišská Nová Ves vychádzalo z Vyhlášky MF 
SR č. 465/91 Zb. v znení neskorších predpisov. Podľa 
nej bola uplatňovaná kúpna cena vo výške 5 300,- Sk/
m2, čo je v prepočte na eurá 176 €/m2. Uvedená vy-
hláška však bola medzičasom zrušená bez toho, aby 
bola cenová problematika nebytových priestorov v byto-
vých domoch (činžiakoch) bližšie upravená. cena ne-
bytových priestorov bola preto upravená všeobecne 
záväzným nariadením - 1 m2 nebytového priestoru na-
chádzajúceho sa v bytovom dome bude i naďalej oce-
ňovaný sumou 176 €/m2.

Vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností
Z 18-tich bodov najväčšiu pozornosť poslanci venovali 

problematike predaja 33 m2 pozemku na výstavbu 2-ga-
ráže Ing. Rapáčovi s manželkou v miestnej časti Telep. 
MsZ sa týmto predajom muselo znovu zaoberať jednak 
kvôli naplneniu litery zákona a jednak kvôli petícii občanov 
Telepu proti plánovanej stavbe garáže a za zachovanie 
existujúceho chodníka a zelene. V petícii so 100 pod-
pismi sa uvádza, že výstavbou garáže by došlo k zne-
hodnoteniu zelene, ktorá sa tvorila veľa rokov a slúži 
i ako protihluková bariéra a chodník prechádzajúci po-
zemkom využívajú nielen občania Telepu, ale aj tí, čo 
prechádzajú z autobusovej zastávky smerom do centra. 
Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku 
MsÚ dalo k zámeru predaja nesúhlasné stanovisko. Ďal-
šou skutočnosťou je, že 6. 12. 2011 skončila platnosť 
znaleckého posudku, ktorý pri schvaľovaní predaja ne-
smie byť starší ako 6 mesiacov. Vzhľadom na to bolo za-
bezpečené nové ocenenie a opätovne bol prejednávaný 
zámer predaja. MsZ napriek petícii zámer predaja tohto 
pozemku schválilo s podmienkou uloženou budúcemu 
majiteľovi, a to zabezpečiť prekládku inžinierskych 
sietí nachádzajúcich sa v pozemku a vybudovania sú-
bežného, rovnako širokého a dlhého chodníka.
Schválený bol zámer predaja pozemku spoločnosti 
REALIT, s. r. o., ktorá je vlastníkom nebytového objektu 
tzv. Topoľčianka a pripravuje jej rekonštrukciu. Plánuje 
tu zrealizovať jedno podlažie nadstavby, ktoré budú tvoriť 
byty. V súvislosti s tým má pre budúcich vlastníkov bytov 
záujem vybudovať aj osobitnú parkovaciu plochu. Parko-
visko by sa malo nachádzať za jestvujúcou budovou.
Poslanci sa tiež venovali využitiu areálu bývalého plážo-
vého kúpaliska a priľahlých pozemkov.

Obchodné spoločnosti s účasťou mesta
Schválené boli zmeny v orgánoch obchodných spo-
ločností s účasťou mesta. Návrhy na obsadenie, resp. 
preobsadenie miest predložili predsedovia politických 
klubov. Ide o miesta, ktoré boli po dohode klubov vyčle-
nené pre jednotlivé politické strany. Svoje právo si tak 
po roku uplatnili aj poslanci opozície. Do dozornej rady 
Lesov mesta Sp. Nová Ves bol schválený predseda ich 
klubu MUDr. Ján Mokriš. 

rokovací poriadok
Poslanci schválili zmenu rokovacieho poriadku. V rámci 
racionalizácie poradných orgánov došlo k zrušeniu mest-
skej rady. 
Na záver rokovania primátor Ján Volný informoval poslan-
cov mestského zastupiteľstva o novej organizačnej štruk-
túre MsÚ, platnej od 1. 1. 2012, kde okrem iných zmien 
dôjde k zrušeniu funkcie 2. viceprimátora. Povinnosti vy-
plývajúce z tejto zmeny budú prerozdelené medzi pra-
covníkov mestského úradu. Na záver primátor Ján Volný 
poďakoval za doterajšiu vykonanú prácu 2. viceprimáto-
rovi Miroslavovi Semešovi. 

Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hlasovanie po-
slancov, zvukový záznam nájdete na www.spisskanova-
ves.eu – modrá sekcia SNV – Samospráva – MsZ.

edita sýkorová

Mestský úrad, oddelenie územného plánovania a sta-
vebného poriadku týmto upozorňuje a vyzýva všetkých 
prevádzkovateľov (právnické a fyzické osoby opráv-
nené na podnikanie) malých zdrojov znečisťova-
nia ovzdušia (ide o zdroje s tepelným príkonom do 
0,3 MW), aby v zmysle ustanovení zákona č. 401/1998 
Z. z. a VZN č. 2/2003 zaslali alebo osobne doručili na 
MsÚ, oddelenie ÚPaSP, oznámenie k určeniu výšky 
poplatkov za znečisťovanie ovzdušia - za každý pre-
vádzkovaný malý zdroj znečisťovania ovzdušia za 
rok 2011 - v termíne najneskôr do 15. 2. 2012.

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

odd. územného plánovania 
a stavebného poriadku, Msú

pOplATKY ZA ZNEČISŤOVANIE 
OVZDUŠIA
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pravným nehodám. Pri nich boli ľahko zranení 
6 účastníci, 4 boli ťažko zranení a v 1 prípade vyha-
sol život vodičky. Bez dopravnej nehody bolo v sle-
dovanom období v okrese Sp. Nová Ves 21 dní.

Stredná priemyselná škola v Sp. Novej Vsi opä-
tovne zaviedla študijný odbor geológia, geo-
technika a environmentalistika. Ponúka ho ako 
jediná na Slovensku. Študuje v ňom 18 denných 
študentov a 5 s individuálnym študijným progra-
mom. V súčasnosti tak ponúka 6 štvorročných štu-
dijných odborov s maturitou.

31. 10. bol posledný termín na zaplatenie splátky za 
komunálny odpad. Nie každý si však túto povinnosť 
splnil. Keďže problém s neplatičmi trvá už niekoľko 
rokov, na budúci rok pripravuje mesto zverejnenie 
daňových dlžníkov.

V Galérii umelcov Spiša prebieha od novembra 
edukačný program Galerijná skladačka. Ide 
o tvorivé stretnutie priamo v stálych expozíciách 
galérie. Program je určený pre deti predškolského 
veku. Jeho cieľom je predstaviť tvorbu spišských 
výtvarných umelcov novou inovatívnou formou 
prostredníctvom detských hračiek a hier. Prebie-
hať bude do konca januára.

V poslednom období sa v Sp. Novej Vsi rozmohlo 
podpaľovanie kontajnerov na odpad. Od au-
gusta horeli niekoľkokrát a počas Sviatku všetkých 
svätých ich taktiež niekto podpálil. V priebehu 
10 dní zhoreli na sídlisku Mier 3 plastové kontajne-
ry. Pravdepodobne to majú na svedomí podpaľači. 
Hodnota 1 takéhoto kontajnera je 265 €.

V piatok 11. 11. sa v Letohrádku Dardanely usku-
točnil recitál husľového virtuóza petra Michalicu. 
Koncert zorganizovala Nadácia a Múzeum Jána 
Cikkera v spolupráci s Mestským kultúrnym cen-
trom pri príležitosti 100. výročia narodenia tohto 
významného slovenského skladateľa. Okrem jeho 
skladieb odzneli aj diela A. Dvořáka, W. A. Mozarta 
a I. Zeljenku.

Obchodné centrum Madaras usporiadalo 12. - 13. 
11. pre svojich návštevníkov Víkend remesiel. Vy-
brať si mohli z bohatej ponuky výrobcov ľudového 
textilu, drotárov, šperkárov a netradičnej bižutérie. 
Atmosféru umocnilo vystúpenie folklórneho súboru 
Čačina a folklórnej skupiny Harichovčan.
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Hliadka MsP preverila 5. 12. 2011 o 12.15 hod. v sú-
činnosti s pracovníkmi MsÚ a Správcovskej firmy 
oznámenie o krádeži 3 ks kuchynských pecí, 2 ks ku-
chynských liniek, elektrického bojlera a vodovodnej 
batérie z 3 neobsadených a uzamknutých bytov v ma-
jetku mesta SNV na Lesnej ul. doposiaľ neznámou 
osobou, príp. osobami. Pre podozrenie zo spáchania 
trestného činu krádeže vlámaním bola vec oznámená 
OO PZ SNV, ktorého hliadka realizáciu na mieste pre-
vzala.

Na základe telefonického oznámenia 5. 12. 2011 
o 0.05 hod. hliadka MsP zistila a riešila priestupok 
proti občianskemu spolunažívaniu, ktorého sa do-
pustil Stanislav K. zo SNV. Menovaný po spoločnom 
požívaní alkoholických nápojov a po predchádzajúcej 
hádke fyzicky napadol manželku oznamovateľa Annu 
V., bezdomovkyňu v SNV, prechodne sa zdržiavajúcu 
v lesnej chatke v Novoveskej Hute. K ujme na zdraví 
menovanej nedošlo, ošetrenie podľa vlastného vy-
jadrenia nepotrebovala. Vec vyriešená v kompetencii 
MsP.

Na základe oznámenia občana 9. 12. 2011 o 00.40 
hod. našla hliadka na Mlynskej ul. na zemi ležiaceho 
muža. Jednalo sa o Mateja V. zo SNV. Menovanému 
bola na mieste poskytnutá prvá pomoc, nakoľko mal 
krvácajúce poranenie zadnej časti hlavy, bol dezorien-
tovaný a nebol schopný sám sa o seba postarať. Na 
miesto bola privolaná sanitka RZP, ktorá ho prevzala 
k ďalšiemu ošetreniu do zdravotníckeho zariadenia. 

V DOMOVE DôcHODcOV  
SA STÁlE NIEČO DEJE

Domov dôchodcov žije celý rok svojím každoden-
ným životom, avšak každý mesiac či týždeň má 
svoje špecifiká. Vo vzájomnej symbióze sa dejú 
vecí bežné - ohľadom stravovania, hygieny či sta-
rostlivosti o zdravie, ktoré sa striedajú s aktivitami 
kultúrno-spoločenskými či duchovnými. 
„naším krédom nie je len poskytovať služby tak, 
aby u nás klienti prežili čas, ale aby ho prežili ak-
tívne, samozrejme, s prihliadnutím k svojmu zdra-
votnému stavu,“ hovorí Ing. Štefan Šiška, riaditeľ 
tunajšieho Domova dôchodcov. 
Zamestnanci, okrem starostlivosti pri zabezpečo-
vaní základných potrieb klientov a ošetrovateľskom 
procese, napĺňajú dôležitú potrebu poskytova-
nia dostatku podnetov pre rôzne aktivity a rozvoj. 
„každý mesiac jednoducho plánujeme. tento 
plán zahŕňa aktivity zamerané na vzdelávanie, po-

hyb, relaxáciu, kultúrne vyžitie, získavanie nových 
zručností, komunikáciu, podporovanie sebavedo-
mia, samostatnosti a napĺňanie duchovných po-
trieb,“ dodáva pán riaditeľ. 
V októbri nazývanom Mesiac úcty k starším mali 
klienti možnosť vybrať si z pestrej ponuky aktivít. 
Navštíviť mohli Materskú školu na Lipovej ulici, 
absolvovali celodenný výlet na Košiarny briežok. 
Nechýbala ani návšteva kultúrnych podujatí – ob-
ľúbeného programu „Ander z Košíc“ či koncerty 
a divadelné predstavenia. Ani základné školy neza-
búdajú na našich starkých, pripravili pre nich napr. 
literárne dopoludnie. 
Zábavu spojenú s „bielením plátna“ spríjemnil súbor 
Domaňovčan a predstavil sa aj folklórny súbor Mar-
kušovčan. Pre pravidelné duchovné aktivity slúži ka-
plnka domova dôchodcov.
V novembri klienti spoločne oslávili 103. výročie na-
rodenia najstaršej obyvateľky domova p. Vantuško-
vej. Dobrú atmosféru dotvorila Katarínska zábava. 
Adventný december vyvrcholil vianočným nádher-
ným koncertným matiné „Pokoj a dobro na zemi“. 
Okrem uvedených aktivít prebiehajú počas celého 
roka pravidelné denné aktivity ako Senior klub, in-
ternet café a tvorivé dielne. 
„V priebehu roku 2011 sa nám podarilo vylepšiť 
aj bývanie, rekonštruovali sme 10 kúpeľní a so-
ciálne zariadenia na dvojposteľových izbách. 
Z dôvodu prebiehajúcej rekonštrukcie zariadenia 
opatrovateľskej služby na slovenskej ulici sme 
presťahovali klientov k nám na Brezovú ul. pre 
dôchodcov v domácom prostredí sme počas ce-
lého roka zabezpečovali opatrovateľskú službu, 
ako aj stravovanie prostredníctvom rozvozu,“ do-
dáva na záver Ing. Š. Šiška.  red.

ROZpOČET NA ROK 
2012 ScHVÁlENý
Rozpočet mesta na rok 2012 bol schválený na 
strane príjmov a výdavkov vo výške 24 847 862 €.  
Príprava rozpočtu na rok 2012 prebiehala od ok-
tóbra 2011. Jeho konečná podoba bola ovplyv-
nená viacerými legislatívnymi zmenami. Týkali sa 
zákona o štátnom rozpočte, ktorý stanovuje ob-
jem podielových daní pre mestá a obce Sloven-
ska. Aj keď v SR je proklamovaný 5 %-ný nárast 
oproti r. 2011, naše mesto dostane o 50 000 € 
menej ako v roku 2011 z dôvodu zmeny sídla 
a financovania neštátneho školského zariadenia 
Kamo Nádej.  Od 1. 1. 2011 bol v platnosti zákon 
o zdaňovaní príjmu z prenájmu a predaja majetku 
mesta. Novela zákona na základe dohody vlády 
SR a ZMOSU príjmy z prenájmu oslobodila, po-
nechala však zdaňovanie príjmu z predaja majetku 
mesta. Vďaka tejto novele mesto z pôvodných 
300 000 € odvedie štátu len 30 000 €. Výrazný 
vplyv na rozpočet mesta má aj zákon o sociálnych 
službách, ktorý znamená prechod na tzv. norma-
tívne financovanie. Mesto dostane ročne 3 840 € 
na klienta v Domove dôchodcov, čo je o 600 tis. € 
menej ako v roku 2011. Do 30. 6. 2012 je mesto 
povinné prijať nariadenie, ktoré by zvýšilo úhrady 
klientov v DD z terajších cca 220 € na viac ako 
350 €. Zákon v oblasti školstva znamená ďalší zá-
sah do rozpočtu mesta v oblasti zvýšenia platov 
učiteľov v materských a základných školách. 
celkovo tak od štátu mesto dostane o 786 ti-
síc € menej. Na druhej strane štát umožnil mes-

tám zvyšovanie miestnych daní a poplatkov. U nás 
dochádza k zvyšovaniu sadzby dane  podnikateľ-
ských stavieb a k miernemu zvýšeniu poplatku 
za komunálny odpad. Príjmy mesta sa tak zvýšia 
o 190 tisíc €.  U nedaňových príjmov rozpočet 
ráta so 4 %-ným zvýšením. Menej očakávame 
z dobropisov a prenájmu bytov a nebytových 
priestorov.
600-tísícový výpadok príjmov bolo možné kom-
penzovať len úsporami v rámci prevádzky mesta, 
jeho rozpočtových a príspevkových organizácií. 
Preto sa úroveň prevádzkových nákladov rozpočtu 
mesta pohybuje v rozpätí 70 – 98 % z rozpočtu 
2011. V investičných prioritách sú stavby finan-
cované z eurofondov, a to skládka biologicky roz-
ložiteľných odpadov za 6,5 mil. €, rekonštrukcia 
Domova dôchodcov (zateplenie, úprava parku) 
a rekonštrukcia Zariadenia opatrovateľskej služby 
na Slovenskej ul. spolu za 2,5 mil. €, technická 
vybavenosť k IBV Červený jarok za 2,2 mil. €. 
Rozpočet ráta s dofinancovaním už ukončených 
stavieb (regenerácia námestia a rekonštrukcia ve-
rejného osvetlenia) a s výstavbou okružnej križo-
vatky pri Hotelovej akadémii.
Výdavky na MHD a údržbu miestnych komuniká-
cií sú zatiaľ plánované na úrovni roku 2011. Po-
kles je u rekonštrukcií miestnych komunikácií 
o 58 000 €. Mesto v roku 2012 neplánuje čer-
panie  úveru.

ing. pastiran, ing. jančíková, Msú
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YPriaznivci ľudovej hudby si 13. 11. prišli na svoje. 
V Kine Mier sa konal koncert poprednej speváč-
ky rusínskych a šarišských ľudových piesní Anny 
Servickej a Ľudovej hudby Romana Baraba-
sa.

V nedeľu 13. 11. večer došlo na Duklianskej ul. 
k dopravnej nehode. Vodič Škody Favorit nara-
zil do Škody Forman idúcej pred ním, ktorá náhle 
spomalila. Pri nehode sa ľahko zranila jedna žena. 
Záchranári ju previezli do nemocnice. Alkohol 
u vodičov zistený nebol.

V polovici novembra otvorili v prenajatých priesto-
roch mestského úradu náborové centrum pre 
novovznikajúci supermarket. Už v prvý deň zazna-
menali jeho pracovníci okolo 100 žiadostí. Prvých 
vhodných adeptov na jednotlivé pozície začali 
vyberať už v decembri. Vybraných bude 150 inter-
ných zamestnancov a 30 externistov.

Pri príležitosti Dňa študentstva sa 16. 11. kona-
lo v Radnici slávnostné prijatie žiakov, študentov 
a kolektívov ZŠ i stredných škôl mesta. Najúspeš-
nejší žiaci a študenti si z rúk primátora prevzali 
pamätné listy. 

Pri príležitosti Dňa študentstva 16. 11. usporiadalo 
Mestské kultúrne centrum 3 koncerty, na ktorých 
sa žiakom a študentom predstavil ambiciózny mla-
dý huslista Filip Jančík. So svojou rockovou sku-
pinou zahral najznámejšie hity skupiny Beatles, 
Metallica, AC/DC či speváka Michaela Jacsona.

Počas slávnostného prijatia v Radnici 16. 11. oce-
nil Územný spolok Slovenského červeného kríža 
v Sp. Novej Vsi 23 mnohonásobných bezprí-
spevkových darcov krvi. Podľa počtu odberov 
boli odmenení Plaketou profesora MUDr. Janské-
ho, a to bronzovou, striebornou, zlatou a diaman-
tovou a tiež Kňazovického medailou.

17. 11. sme si po 22. krát pripomenuli Deň boja 
za slobodu a demokraciu. Pri tejto príležitosti 
sa primátor mesta Ján Volný stretol s delegáciou 
bývalých politických väzňov v Radnici. Následne 
po stretnutí sa delegácia presunula na cintorín, 
kde vzdala položením vencov úctu obetiam komu-
nizmu.

V sobotu 19. 11. sa v Sp. Novej Vsi konala súťaž 
o najsilnejšieho Róma na východe Slovenska. 
Sily si na nej zmerali Rómovia z Prešovského 
a Košického kraja, ktorí súťažili v disciplínach mŕt-
vy ťah a tlak s činkou na lavičke. Víťazom sa na-
koniec stal Jozef Ferenc z obce Šarišské Čierne 
(okres Bardejov).

Spišskonovoveskí eRkári usporiadali 19. 11. 
už po 19. krát svoj ples. V úvode sa jednotlivé 
skupiny predstavili so svojím bohatým kultúrnym 
programom. Počas celého večera bolo pre deti 
pripravených množstvo súťaží, hier a tiež detský 
kútik.

V noci z 21. na 22. 11. neznámy páchateľ po-
vyvracal na Javorovej ul. stromčeky. Zasadené 
pritom boli v piatok 18. 11. ako náhrada za vyrú-
bané stromy. Išlo o 3 ks javora globózneho. Na-
šťastie neboli nijako poškodené, preto mohli byť 
opätovne zasadené. Výsadba 1 stromčeka stojí 
okolo 100 €.

Účastníkov celoslovenskej vedomostnej súťaže 
Otázniky histórie prijal 22. 11. primátor mesta 
Ján Volný v Obradnej sieni Radnice, kde sa im po-
ďakoval za úspešnú reprezentáciu nášho mesta. 
Študenti spišskonovoveských stredných škôl sa 
do tejto súťaže zapojili už po tretíkrát. Vyhlasova-
teľom je Asociácia primátorov a starostov Sloven-
ska a tento rok ide už o jej 13. ročník. V Sp. Novej 
Vsi súťažilo 46 študentov Gymnázia Školská ul., 
Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka a Hotelo-
vej akadémie. Do semifinálového kola postúpilo 
5 riešiteľov, čo je najviac v porovnaní s ostatnými 
mestami alebo samosprávnymi krajmi.

SPraVODaJSTVO

 2. - 5. 12. sa desať vy-
braných žiakov zaú-

čalo do tajov správnej 
barmanskej show 
na pôde Hotelovej 

akadémie v Spišskej 
Novej Vsi. Uskutočnil sa tu po prvýkrát kurz vo 
flair style. Viedli ho dvaja profesionálni barmani - 
bratia Jendreasovci. Každý z úspešných absolven-
tov na záver predviedol vlastnú exhibíciu. 

 Školský internát pri Hotelovej akadémii 
usporiadal 29. 11. prezentáciu tvorivých dielní 
žiakov ubytovaných v tomto internáte „Mikuláš-
ska burza“. Prezentácia bola spojená s preda-
jom vystavených exponátov za symbolickú cenu. 
Za vyzbierané finančné prostriedky bolo zakúpené 
ovocie pre deti umiestnené v Krízovom centre  
Alžbetka. Do Alžbetky ubytovaní žiaci spolu s p. vy-
chovávateľkou Fábryovou zavítali 1. 12., deťom 
pripravili zábavné popoludnie a odovzdali im zakú-
pené ovocie a zvyšok vyzbieranej čiastky.

 Aj tento rok sa o Mikulášsku nádielku pre 
deti ZŠ Hutnícka postarali rodičia z Rady rodi-
čovského združenia. Dobre naladený Mikuláš,  
anjelíci a čertíci s balíčkami postupne navštevovali 
nedočkavé deti v triedach. 

 V mesiacoch september až november 2011 
v ZŠ Hutnícka prebehli výcvikové aktivity pre 
učiteľov 1. a 2. stupňa zamerané na sebareflexiu, 
zvládanie záťažových situácií a relaxáciu v rámci  
realizácie projektu podporeného organizáciou tre-
tieho sektora - Nadáciou SOCIA. Cieľom projektu 
je vzájomné posilnenie skupinovej dynamiky peda-
gogického kolektívu potrebnej pre riešenie záťa-
žových situácií priamo vo výchovno-vzdelávacom 
procese, osobitne pri riešení problémov s narasta-
júcou agresiou žiakov a inými poruchami správania 
v školách. Výcvik viedla Mgr. Marta chabadová 
z neziskovej organizácie Miesto pod slnkom. 
V rámci projektu škola zakúpila stolnotenisový 
stôl, ktorý je inštalovaný na chodbe školy a žiaci 
majú možnosť krátiť si prestávky stolným tenisom, 
uvoľniť sa a získať pozitívnu energiu. 

 45 študentov Gymnázia Javorová ul. 
24. - 25. 11. mali možnosť navštíviť dve blízko 
ležiace a Dunajom prepojené európske met-
ropoly, Viedeň a Bratislavu. V Rakúsku absolvo-
vali návštevu najstaršej zoologickej záhrady sveta 
- Schönbrunner Tierpark. Pohľad na letohrádok 
Habsburgovcov, zámok Schönbrunn, a v zim-
nom spánku odpočívajúci zámocký park zane-
chal u všetkých hlboký dojem. Ďalšou zastávkou 
bolo múzeum Naturhistorisches Museum s takmer 

25 miliónovou zbierkou výstavných exponátov. 
V rámci prehliadky centra si prezreli katedrálu  
Stephansdom. Nádherne vysvietený dóm, ho-
nosne vyzdobené ulice a symboly Vianoc na kaž-
dom rohu predznamenali posledný cieľ obhliadky, 
vianočný trh. V našej metropole bol ich prvou za-
stávkou Bratislavský hrad, po dvojročnej rekon-
štrukcii práve čerstvo sprístupnené Klenotnica 
a Rytierska sála, nasledovala prechádzka po Sta-
rom meste a návšteva vianočných trhov. 

 ZŠ Ing. O. Kožucha v Sp. Novej Vsi žije v du-
chu Olympijských festivalov detí a mládeže 
(OFDMS) celoročne. Cieľom je zapojiť do pra-
videlného športovania čo najviac mladých ľudí. 
celoročný projekt s mottom „Dokonalosť, 
priateľstvo a rešpekt“ berie škola ako svoje po-
solstvo XXX. olympiády v Londýne. Aktivity v rámci 
OFDMS na škole rozdelili do štyroch oblastí: spo-
znávanie nových športov, športovísk a športovcov, 
spoznávanie svojho regiónu, spoznávanie Sloven-
ska, spoznávanie nových obzorov. V rámci obno-
veného klubu Olympijské deti si boli zaplávať na 
plavárni. Nasledovalo zoznámenie s bowlingovým 
centrom Lagúna. Pri príležitosti Dňa študentstva už 
ôsmy raz zorganizovali miešaný basketbalový tur-
naj školských pracovníkov. Prihlásili sa naň druž-
stvá z ôsmich škôl. Po odohratí turnaja si účastníci 
posedeli a vymenili si skúsenosti pri dobrom gu-
láši. Samozrejme, zapojili sa aj pedagógovia 
z usporiadateľskej ZŠ Ing. O. Kožucha.

 V novembri sa v ZŠ Hutnícka uskutočnil tra-
dičný Týždeň boja proti drogám, kedy sú žiaci 
aktivizovaní k športovej a tvorivej činnosti. Svoje 
šikovné prsty mohli využiť na tvorivých dielňach 
pri výrobe darčekov. Súťažechtiví si zmerali sily vo 
florbalovom turnaji.

 Koncom novembra 2011 deti Materskej školy 
na Ul. E. M. Šoltésovej 27 dostali predčasný via-
nočný darček - interaktívnu tabuľu. Jedná sa 
o elektronické zariadenie umožňujúce živo, inte-
raktívne a príťažlivo pracovať s počítačom, note-
bookom priamo z tabule, klikaním na premietaný 
obraz. Pre dieťa je nielen digitálnou pomôckou, ale 
i hračkou, vďaka ktorej zábavnou formou zvládne 
učivo. Projekt podporila Nadácia Tatra banky su-
mou 500 €. Chýbajúce finančné prostriedky po-
skytli rodičia detí materskej školy. 

 Študenti Gymnázia na Školskej ul. v novembri 
darovali priamo v škole za pomoci mobilnej trans-
fúznej stanice krv. S touto myšlienkou prišli ich pe-
dagógovia, ktorí tak robia už niekoľko rokov. Túto 
tradíciu odštartoval smutný príbeh ich kolegyne, 
ktorej veľmi vážne ochorela dcéra.

zO žiVOTa našich škôl

záPiS DeTí DO 1. rOČníka
Mesto Spišská Nová Ves oznamuje rodičom detí, 

ktoré do 31. 8. 2012 dovŕšia vek 6 rokov,  
že zápis do prvého ročníka sa uskutoční 

od 16. januára do 15. februára 2012. 
Zápis sa koná v dňoch od 16. 1. do 20. 1. 2012 v čase od 8.00 do 17.00 hod., 

od 23. 1. do 15. 2. 2012 v čase od 8.00 do 15.00 hod.
Podrobnosti o zápise zverejní každá škola 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
na svojej webovej stránke najneskôr 2. 1. 2012.

PhDr. Ľubica Šefčíková, 
ved. ŠÚ a OŠMaŠ 
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Y Spišská knižnica usporiadala 22. 11. pre všetkých 

pedagogických pracovníkov špeciálneho školstva 
v rámci projektu Otvorená knižnica s podnázvom 
Kniha obohacuje myseľ aj srdce večer autorského 
čítania a minirecitál Katky Koščovej pod názvom 
literatour. Svoju novú knihu z lekárskeho prostre-
dia Vlasy dupkom tu predstavila známa bloggerka 
a primárka prešovského ARA MUDr. Ľubomíra Ro-
manová.

Mestská polícia uskutočnila 23. 11. v spolupráci 
s mestom a úradom práce monitoring bezdomov-
cov. Mesto ich eviduje okolo 20. V Sp. Novej Vsi je 
v prevádzke Dom humanity, kde majú možnosť vyu-
žiť 15 miest. Napriek vonkajším mrazom však táto 
kapacita nie je využitá.

Spišské divadlo uviedlo 23. 11. premiéru hry Do-
stojevského novely Biele noci. Tento slávny príbeh 
o dvoch mladých ľuďoch, ktorí sa stretnú za zvlášt-
nych okolností, už očarúva čitateľov vyše pol druha 
storočia.

Pracovníci Domova dôchodcov usporiadali 23. 11. 
pre svojich klientov Katarínsku zábavu. V rámci 
bohatého programu na nej vystúpil folklórny súbor 
Markušovčan. Medzi jeho obyvateľkami sa nachá-
dzajú 4 Kataríny.

Okresná organizácia JDS na čele s predsedom 
Ing. L. Dulom prerokovala stav členskej základne 
(o. i. vyslovila poďakovanie predsedníčke MO JDS 
v SNV I. Zajacovej za zvýšenie počtu registrovaných 
členov na 164), registráciu na 2 % z dane, zhodnotila 
kultúrno-spoločenské stretnutie „5. ročník Ľudovej 
slovesnosti“, ktoré malo veľmi dobrú úroveň prípravy 
i realizácie. Zaoberala sa aj vzdelávaním členov v zá-
kladných organizáciách. V závere predseda odo-
vzdal Vyznamenanie III. stupňa za dobrovoľnú prácu 
v prospech starších občanov Mgr. J. Prochotskej.

24. 11. sa konala stužková slávnosť 6-tich žiakov 
praktickej školy sv. Maximiliána Mária Kolbeho. 
Títo mladí ľudia vnímali celé podujatie veľmi emotív-
ne a ich rodičia neskrývali hrdosť a dojatie pri po-
hľade na ne.

Nadácia Pontis v spolupráci s Národnou agentúrou 
pre rozvoj malého a stredného podnikania pripravi-
la 25. 11. v Hoteli Preveza pre malých a stredných 
podnikateľov zo Sp. Novej Vsi a okolia bezplatný se-
minár o zodpovednom podnikaní. Získali na ňom 
praktické rady a skúsenosti ako zlepšiť svoje posta-
venie na trhu a čo všetko môžu urobiť preto, aby ich 
podnikanie malo úspech. Organizačne a technicky 
seminár zabezpečila spoločnosť BIC, s. r. o.

Výbor Klubu dôchodcov Lipa usporiadal 25. 11. 
v Hoteli Preveza Katarínsku zábavu. Pozvaní boli aj 
členovia Jednoty dôchodcov a Zväz invalidov č. 12. 
Nechýbala skvelá hudba a bohatý program. Pri tejto 
príležitosti nezabudli zablahoželať prítomnej Katarí-
ne a jubilantom.

Divadelný súbor Hviezdoslav pri Mestskom kultúr-
nom centre pripravil 26. 11. v Spišskom divadle 
komédiu Viktora Eftimiu pod názvom Človek, ktorý 
videl smrť. V hre ide o súboj o primátorskú stoličku. 
Po prvýkrát ju súbor premiéroval ešte v roku 1947, 
napriek tomu sa dotýka aj súčasnosti.

26. 11. dopoludnia sa na Kláštorisku v Sloven-
skom raji uskutočnila pietna spomienka na obete 
hôr, v priebehu ktorej bol slávnostne otvorený Sym-
bolický cintorín. Osadené tu boli aj tabule 66 obetí 
hôr s 22 menami významných osobností Národné-
ho parku Slovenský raj. Cintorín vznikol neúnavnou 
snahou ľudí Horskej a záchrannej služby Slovenský 
raj, Klubu seniorov Horskej služby na Slovensku, 
Národného parku Slovenský raj, Asociácie hor-
ských sprievodcov. Pomáhali aj dobrovoľníci z ar-
cheologického výskumu kartuziánskeho kláštora 
na Kláštorisku, urbariát a obec Letanovce, dobro-
voľníci z najväčšieho spišskonovoveského závodu 
a Spišiačik – združenie rodičov a detí s diabetes zo 
Sp. Novej Vsi.

liSTáreŇ
	 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!	

„ako je doriešená cesta ku novostavbe prie-
myselná zóna spišská nová Ves podskala 
- mám na mysli pravú stranu cesty za že-
lezničným podjazdom, kde sa vylieva voda 
z pravej priekopy, ktorá bola nepremys-
lene zasypaná. teraz v zime sa tam vytvára  
klzisko na ceste.“ Igor, e-mail, 19. 11. 2011

Nedostatky, ktoré vznikli na uvedenej komuniká-
cii, sú nám známe. V súčasnosti je technický stav 
a funkčnosť rigola obnovená. V jarných mesia-
coch dôjde k prečisteniu komunikácie.

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

„Viete mi povedať zmysel zamykania kontaj-
nerov na separovaný odpad? myslím si, že 
zmysel to malo v začiatkoch separovania 
pred 15-timi rokmi, keď ľudia možno nerozli-
šovali tieto nádoby od bežných. som presved-
čený, že v tejto dobe s tým nie je problém. 
Viď kontajnery na topoľovej ulici, ktoré nie 
sú uzamknuté a odpad je aj tak vzorne vy-
triedený. tento kontajner sa aj rýchlejšie na-
pĺňa, a to si myslím, že svedčí o záujme ľudí  
o neuzamknuté nádoby. je to dosť stupídne 
od občanov vyžadovať, hlavne ak sa to týka 
väčšieho odpadu, ako sú kartóny, aby tento 
odpad rezali, trhali a venovali mu dlhší čas, len 
kvôli tomu, že chcú odpad separovať a niekto 
si ventiluje svoje ,úchylky‘ na zamykaní všet-
kého, čo je len možné. aj keď to nemá zmy-
sel a časť separovaného odpadu určite skončí 
v bežnom komunálnom odpade. Viď rýchlej-
šie napĺňanie nádob pri Hasičskej zbrojnici.“
 rastislav, e-mail, 19. 11. 2011

Kontajnery na separovaný zber boli uzamknuté 
na základe skúseností z nášho i z iných miest, 
kde nedisciplinovanosťou ľudí dochádzalo k zne-
čisťovaniu už vyseparovaných zložiek zvyškovým 
komunálnym odpadom. Uzatvorenie kontajnerov 
jednoznačne prispelo k vyššej čistote druhotnej 
suroviny a menej zaťažuje separačnú linku.

Ing. Slavomír Krieger  
referát verejnoprospešných prác, MsÚ

„Chcela by som dať pozitívnu spätnú väzbu 
na zbierku šatstva, ktorú mesto zorganizovalo 
ešte v septembri. Veľmi ma potešilo, že sa ta-
káto akcia zorganizovala a ľudia mohli aj týmto 
spôsobom pomôcť. Chcem sa opýtať, či mesto 
neplánuje zorganizovať ešte raz takýto zber 
šatstva pred Vianocami?“
 Ingrid, e-mail, 19. 11. 2011

Sme radi, že sa zber šatstva v meste stretol 
s kladným ohlasom. Tohto roku už neplánujeme 
zber šatstva znova vykonať. Pokiaľ bude záujem, 
akcia by sa mala zopakovať v prvej polovici budú-
ceho roku. Budeme o tom informovať v Ičku i na 
internetovej stránke mesta.

paedDr. Ján Olejník, vedúci  
oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

„Vraciam sa s otázkami k zimnej údržbe mesta, 
či chodník vedúci zo starosaskej ulice sme-
rom ku zdravotnému stredisku Hornád, je po-
jatý do zimnej údržby mesta. Vzhľadom na to, 
že na medzi bývame všetko starší ľudia, nie je 
možné tento chodník udržiavať od snehu. mi-
nulej zimy sa stalo aj to, že pluh nahrnul sneh 
z Vajanského ulice na tento chodník a nebolo 
v našich silách sneh odstrániť, ani nebolo kde. 
pacienti aj mamičky s kočíkmi boli nútení pre-
chádzať po zúženej vozovke, kde sa dalo len 
ťažko vyhnúť motorovým vozidlám. Veríme, že 
tejto zimy k takejto situácii nedôjde.“

eleonóra H., list, 21. 11. 2011

Chodník spájajúci Starosaskú ulicu s Chrapčia-
kovou ulicou je vedený po ulici Nad Medzou po-
zdĺž rodinných domov. Povinnosť udržiavať tento 
chodník majú majitelia rodinných domov, pozdĺž 
ktorých chodník vedie. Táto povinnosť vyplýva 
z VZN č. 6/2003 o čistote mesta.

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

„Vyslovujem úprimné poďakovanie za zdra-
votnú starostlivosť muDr. Horákovi a zdravot-
ným sestrám neurologického oddelenia nsp 
v snV počas mojej hospitalizácie.“

mária turčaniková, list, 25. 11. 2011

„som občianka mesta snV, vlastním nehnu-
teľnosť v meste snV, ale na adrese sa nezdr-
žiavam. som povinná platiť poplatok za smeti 
v roku 2012, ak dám byt do prenájmu a popla-
tok by platili nájomníci? Druhá otázka: Zruším 
si trvalý pobyt, ale ostanem vlastníkom nehnu-
teľnosti a tú dám do prenájmu. kto bude platiť 
poplatok za smeti? Vlastník alebo nájomníci?“
 jana, e-mail, 30. 11. 2011

MsÚ v Spišskej Novej Vsi vyberá miestny popla-
tok za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady podľa zákona číslo 582/2004 Z. z. 
o miestnych daniach a všeobecne záväzného 
nariadenia pre príslušný kalendárny rok. Poplat-
níkom je fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý 
pobyt, ale aj osoba, ktorá nemá v meste trvalý 
pobyt a na území mesta užíva byt, nebytový 
priestor, pozemnú stavbu a pod. Pre vyrubova-
nie poplatku nie je rozhodujúci vlastnícky vzťah 
k nehnuteľnosti. V prípade, že Váš byt dáte do 
prenájmu občanovi, ktorý nemá v našom meste 
trvalý pobyt, tento občan je povinný do jedného 
mesiaca ohlásiť túto skutočnosť Mestskému 
úradu v Spišskej Novej Vsi a na základe takto vy-
konaného ohlásenia mu vyrubíme miestny popla-
tok. Ak nebudete mať v Spišskej Novej Vsi trvalý 
pobyt a nebudete užívať žiadnu nehnuteľnosť, 
poplatok Vám nebudeme vyrubovať aj napriek 
skutočnosti, že ste vlastníčkou bytu. Podmienky 
vyrubovania, platenia, zníženia alebo odpustenia 
poplatku sú uvedené vo Všeobecne záväznom 
nariadení mesta Spišská Nová Ves č. 8/2009. 
Toto nariadenie nájdete na webovej stránke  
www.spisskanovaves.eu.

Ing. Ľubomír pastiran, vedúci odboru  
financií, školstva a sociálnych vecí, MsÚ

„nechce vedenie mesta zmeniť poskytovateľa 
televíznej služby? tV reduta je nudná, prináša 
nezaujímavé príspevky a práca ľudí v tV re-
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duta je neprofesionálna. mimochodom, 
mesto spišská nová Ves financuje tV re-

duta, prečo potom vysielajú príspevky z iných 
miest - levoča? mesto levoča má vlastnú te-
levíziu, prečo nerobia témy len z mesta, ktoré 
ich platí?“ jozef, e-mail, 1. 12. 2011

Ďakujeme divákovi, že sleduje pravidelne vysie-
lanie TV Reduta. Čo sa týka poskytovania služby, 
je zabezpečená prostredníctvom vlastnej mest-
skej spoločnosti. Okrem vysielania poskytuje TV 
Reduta služby live stream, web stránky a pod. 
Na základe posudzovania divákmi má TV Reduta 
úplne inú divácku odozvu, ako je tá Vaša. Za kva-
litu vysielania hovorí to, že TV Reduta patrí me-
dzi celoslovenské lokálne televízie, ktoré získali 
v rámci súťaží najviac ocenení. Jej tvorbu v prie-
behu 17-ročnej existencie hodnotili profesio-
nálni odborníci. Jej pracovníci sú profesionálne 
vedení a pravidelne odborne školení. Za kvalitnú 
prácu v personálnej oblasti nasvedčuje, že máme 
100 %-nú úspešnosť umiestňovania študentov, 
ktorí pracovali v redakcii TV Reduta na žurnalis-
tiku a masmediálnu vysokú školu. Taktiež za túto 
kvalitnú prácu hovorí skutočnosť, že regionálni 
reportéri všetkých televízií, a to či STV, JOJ alebo 
Markíza pracovali a odštartovali svoju kariéru v TV 
Reduta. Sme si vedomí, že nemôžeme vyhovieť 
všetkým divákom, ale či už v dramaturgii alebo 
technickými vylepšeniami sa budeme snažiť oslo-
vovať čo najväčšiu divácku skupinu. Reportáže 
z iných miest sú len na spestrenie a poukazujú na 
nekalé skutočnosti v spoločnosti, ktoré sa dotý-
kajú mnohokrát i obyvateľov Spišskej Novej Vsi.

Marcel Blahut, vedúci televízie Reduta

„touto cestou ďakujem celému kolektívu oaIm 
a osobitne p. primárovi muDr. Zelenému za 
vzornú a príkladnú starostlivosť o môjho otca 
primára muDr. jána jalča počas jeho ťažkej 
choroby.“

dcéra katarína s rodinou, e-mail, 2. 12. 2011

„niektorým obyvateľom akoby vôbec nezále-
žalo na prostredí, kde žijú. pracovníci firmy od-
vážajúcej odpad okolo kontajnerov upratajú 
(medzi Zimnou ul. a F. kráľa) a o chvíľu už zase 
leží pri nádobách odpad (často aj taký, ktorý sa 
pohodlne zmestí do nádob). navrhoval by som 
umiestniť na ľavej strane tabuľu s upozorne-
ním, že odpad patrí do kontajnerov a veľkoob-
sahový na zberný dvor. je to možno absurdný 
návrh, ale niektorí si možno uvedomia svoje ne-
správne konanie.“ Vladimír, e-mail, 4. 12. 2011

Pri každej príležitosti dávame informáciu, čo patrí 
a čo nepatrí do smetných nádob. Je pravdou, 

že mnohí obyvatelia ako keby to nechceli vedieť 
a jednoducho vyložia rôzne nepotrebné pred-
mety z prerábaných (uprataných) bytov ku kon-
tajnerom. Odviesť to na zberný dvor, kde tento 
odpad je odoberaný bez poplatku, je trocha ná-
ročnejšie. V minulosti prebehla akcia, keď sme 
na smetné nádoby vylepovali nálepky, čo do kon-
tajnerov patrí a čo nie. Podľa nášho vyhodnotenia 
vynaložené finančné prostriedky nie veľmi splnili 
svoje poslanie. Netvrdíme ale, že podobné akti-
vity neplánujeme v podstate už od materských 
a základných škôl. Najviac by, ale pomohlo od-
stránenie falošnej solidarity so susedom, ktorý 
prerába (upratuje) byt.

paedDr. Ján Olejník, vedúci  
oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

„po dokončení výstavby parkovacej plochy pri 
bytových domoch slovenská/moravská boli pri 
chodníku umiestené stojany na prášenie ko-
bercov. Boli natreté bielou farbou, ktorá schá-
dza a stojany začínajú hrdzavieť. Zaujímalo by 
ma, či sa dá uplatniť reklamácia alebo sa po-
číta s ich natretím.“

Dušan, e-mail, 5. 12. 2011

Stojany na prášenie kobercov sme neosadzovali 
ani nenatierali. Pravdepodobne to bola aktivita 
spoločenstva bytov v danej lokalite.

paedDr. Ján Olejník, vedúci  
oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

„touto cestou by som sa chcela poďakovať sta-
vebnej firme unislov, s. r. o., zo spišskej novej 
Vsi, ktorá pomáhala pri vybudovaní spadnu-
tého plota cintorína v spišskej novej Vsi. Ide 
o už medializovaný prípad, keď sa v noci zrútila 
časť plota, ktorý oddeľoval môj pozemok od 
cintorína. materiál z múra spadol na môj po-
zemok, pričom nielen poškodil veci pod mú-
rom, ale aj znefunkčnil časť pozemku. napriek 
počiatočným ťažkostiam sa práce vďaka spo-
mínanej firme rozbehli plynule a veľmi rýchlo. 
uvádzam tieto skutočnosti aj preto, lebo k sta-
venisku sa kvôli hrobovým miestam a mojej 
zastavanej parcele nedalo dostať s technikou, 
a preto museli vyše storočné základy vyberať 
ručne. ručne museli ukladať aj panelové oplo-
tenie. robotníci spomínanej firmy pracovali v ti-
chosti, nepoškodzovali zbytočne môj pozemok 
a napriek počasiu pracovali ako na bežiacom 
páse. takisto po skončení prác pozemok dali 
do pôvodného stavu. pre všetky uvedené sku-
točnosti musím vyjadriť vďaku pracovníkom 
spomenutej firmy. narušenie súkromia som 
takto pocítila minimálne.“

Dana Halkovičová, list, 6. 12. 2011
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YV pivničných priestoroch Múzea Spiša začala v no-
vembri druhá etapa archeologického výskumu. 
Prvá prebehla koncom minulého roka. V susedstve 
drevenej toalety už v prvých dňoch odkryli časť ka-
nalizačného systému, ktorý meral pravdepodobne 
niekoľko kilometrov a prechádzal pod Provinčným 
domom. Náklady na výskum vo výške 10 tis. € fi-
nancujú z projektu Obnovme si svoj dom z Minis-
terstva kultúry SR. Výskum predchádza plánovanej 
rekonštrukcii múzea.

Mestské kultúrne centrum usporiadalo 29. 11. 
v Kine Mier koncert The best of life legendy slo-
venskej populárnej hudby pavla Hammela. Počas 
neho spevák predstavil svoj nový výberový album 
s názvom The Best Of, ktorý je pripomienkou míľ-
nikov umelcovej hudobnej dráhy a nové CD Nočná 
galéria. Sála bola vypredaná do posledného mies-
ta.

Obyvatelia bytovky na Filinského ul. vyriešili prob-
lém s narastajúcimi cenami energie namontova-
ním slnečných kolektorov. Takýmto spôsobom 
vykurujú už od začiatku tohto roka. Celková investí-
cia do tohto zariadenia a technológie bola vo výške 
132 tis. €. Jej realizáciu kryli po dohode s obyva-
teľmi 62 bytov z úverových zdrojov. Splatnosť úve-
ru je 15 rokov a ručí sa výškou fondu opráv. Časť 
prostriedkov vo výške 3 880 € získali aj prostred-
níctvom dotácie z eurofondov. Úspora nákladov na 
teplo tu bola vo výške 27 %, na ohrev teplej vody 
37 % a spotreba teplej vody klesla o 27 %. Pri roč-
nom vyúčtovaní by sa tak úspora voči starej kotolni 
mala pohybovať vo výške nad 29 875 €. V rámci 
ďalšej úspory energií tu okrem iného plánujú na-
montovať aj slnečnú elektráreň.

V spišskonovoveskej nemocnici dalo výpoveď 15 le-
károv. Tí ju však napokon 30. 11. stiahli a nemocni-
ca tak funguje v plnom režime ako doteraz.

Pri príležitosti Svetového dňa boja proti AIDS sa aj 
v našom meste konal 1. 12. Sviečkový pochod. 
Po prvýkrát bol určený i širokej verejnosti. Cieľom 
tejto kampane je upriamiť pozornosť verejnosti 
na túto problematiku, odstraňovať diskrimináciu, 
strach a vyjadriť solidaritu s ľuďmi žijúcimi s AIDS. 

Spišský klub Sclerosis Multiplex v spolupráci 
s Mestom Spišská Nová Ves pripravil 2. 12. v špor-
tovej hale tradičný Benefičný koncert. Na jeho 
v poradí už 8. ročníku medzi účinkujúcimi okrem 
skupiny The Colt či Vaola vystúpil aj účastník Su-
perstar Martin Harich. Hlavnou myšlienkou podu-
jatia bolo pomáhať tým, ktorí to najviac potrebujú. 
Výťažok z koncertu je určený pre činnosť tohto 
klubu.

Do obchodného centra Madaras zavítal 3. 12. na 
saniach plných darčekov Mikuláš. Deti k nemu 
postupne prichádzali, aby mu zarecitovali alebo 
zaspievali.

Množstvo detí zaplnilo 6. 12. námestie pred Re-
dutou, aby mohli privítať Mikuláša. Čakanie na 
jeho príchod im spestrili žiaci ZŠ Nejedlého a CVČ 
Adam kultúrnym programom. Mikuláš spolu s deť-
mi rozsvietil vianočný stromček a tie odvážne, ktoré 
vystúpili na pódiu, odmenil sladkosťou.

Fórum pre pomoc starším udelilo 12. 12. v Zlatej 
sále Bojnického zámku ocenenie Márii Adamčiako-
vej „Senior roka“ za obetavú činnosť v prospech 
zdravia dôchodcov pri aktivitách Mestskej organi-
zácie Jednoty dôchodcov v Sp. Novej Vsi.

V Kine Mier sa 18. 12. konal vianočný benefičný 
koncert pod názvom „Štastie, zdravie, pokoj 
svätý, vinšujeme Vám...“. Záštitu nad koncetom 
prevzal primátor mesta Sp. Nová Ves Ján Volný. 
V rámci programu vystúpila Folklórna skupina Že-
leziar (Košice), Detský folklórny súbor Železiarik 
(Košice), Folklórny súbor Čačina (Sp. Nová Ves) 
a spevácky zbor Mladé hlasy (Košice). Vyzbieraný 
výťažok z podujatia vo výške 1 650 € bude venova-
ný krízovému stredisku Alžbetka v Sp. Novej Vsi.

Miestny odbor Matice slovenskej v Spišskej novej Vsi
pozýva 

na STreTnuTie S POéziOu 
SVeTOzára hurbana VaJanSkéhO

23. 1. 2012 o 15.30 hod. v Spišskej knižnici
pri príležitosti 165. výročia narodenia básnika.

Realizované v spolupráci 
so Spišskou knižnicou a DS Hviezdoslav.
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8. 1. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 €

 Monika Gerbocová: 
„SneHULienka a SeDeM TrPaSLÍkov“ 
Na motívy bratov Grimmovcov. Mnoho generácií detí odrástlo na tomto krásnom príbehu, kde dobrí siedmi trpaslíci 
prichýlia, aj keď neochránia, Snehulienku pred zlou kráľovnou. 

13. 1. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 4 € 

Miro Gavran: „vŠeTko o MUŽocH“
Chorvátsky dramatik s nadhľadom sebe vlastným odhaľuje v humorných i vážnych životných situáciách mužské šab-
lóny správania. 

15. 1. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € 

v. Macek - J. PraŽMári: „o DoroTke“
Príbeh Dorotky, ktorá cez zázračné dvere vstupuje do krajiny fantázie, veľmi poetickou a deťom príťažlivou formou 
pretlmočí jeden z najklasickejších rozprávkových príbehov európskej detskej literatúry.

20. 1. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 4 € 

Miro Gavran: „vŠeTko o ŽenácH“
Autor sa dobrosrdečne, no s citom pre realitu, dotýka ženského sveta lásky, ktorý je pre ženu jediným možným sve-
tom. 

22. 1. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 €
24. 1. (utorok) o 9.00 hod. 

JevGeniJ Švarc: „SneHová kráĽovná“
Krásna rozprávka svetoznámeho dánskeho rozprávkára Hansa Ch. Andersena je plná snehových vločiek, ľadových 
cencúľov a najmä veľkého priateľstva. 

26. 1. (štvrtok) o 19.00 hod. Slávnostná premiéra  VSTUPNÉ: 5 €
27. 1. (piatok) o 19.00 hod. Premiéra  VSTUPNÉ: 5 €

Henrik ibSen: „nePriaTeĽ ĽUDU“
Táto hra patrí do zlatého pokladu svetovej dramatiky. Autor v nej veľkolepo demaskuje a kritizuje spoločnosť z hľadiska 
etických princípov tak, ako to nikto pred ním a ani po ňom neurobil.

29. 1. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € 

PavoL DobŠinSkÝ - a. kreT: „o rUŽoveJ aniČke“ 
Rozprávka s pesničkami na motívy slovenskej ľudovej rozprávky z Dobšinského pokladov. Odhalíme rozprávkové 
tajomstvo, posolstvo dobra a zla, svet fantázie a ilúzie.

31. 1. (utorok) o 9.30 hod.  VSTUPNÉ: 2 € 

MarTin barČÍk: „baLTaZár banán“
Sladká komédia pre deti rozpráva voňavý príbeh o zelenáčovi Banánovi, ktorý spolu s kamarátmi pocíti, ako chutí svet 
plný kradnutia a klamania, ale i veselých pesničiek, lietania a medových týždňov.

11. 1. (streda) o 19.00 hod., Štúdio SD SNV  VSTUPNÉ: 2 €

PeTer ScHerHaUfer: „aMerican DreaM“
Každý z nás sníva svoj americký sen, no jeho uskutočnenie nemusí byť práve jednoduché. V Amerike, krajine 
neobmedzených možností, nie je všetko tak, ako sa na prvý pohľad spoza veľkej mláky zdá. 

18. 1. (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 spoločen-
ských tried a odlišných citových sfér. 
 
25. 1. (streda) o 19.00 hod., Štúdio SD SNV  VSTUPNÉ: 2 €

f. M. DoSToJevSkiJ: „bieLe noci“
Slávny Dostojevského ľúbostný príbeh o dvoch mladých ľuďoch, ktorí sa stretnú za zvláštnych okolností, už oča-
rúva čitateľov vyše pol druha storočia.

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

v Redute
skupina MONTANA

Galéria 
uMelcOV 

SPiša 
ZImnÁ 46, spIŠskÁ noVÁ Ves

pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 
výstav v mesiaci január 2012

STÁLE EXPOZÍCIE
• JOZEF HANULA Kresba/maľba 
• UMELCI SPIŠA
• ZÁHrADA UMENIA 

VýSTAVy 
AMÁLkA ĽUDMILA  
VALENČÍkOVÁ  
„ZbIErAM krAJky, ČIPky,  
ZN. AJ POŠkODENÉ  
PrINESTE DO gALÉrIE“
tvorbu umelkyne charakterizuje zaujímavý so-
chársky prejav s nadväznosťou na konceptuál-
ne, akčné a minimalistické umenia v rôznych 
modifikáciách. k výberu sochárskeho mate- 
riálu pristupuje citlivo, s intímnejším vyznením, 
hľadá nové možnosti, skúša tvarové zákonitos-
ti používaných materiálov. 

Výstava potrvá do 29. 2. 2012. 

OTTO kOrkOŠ  
- VýTVArNÉ ELEMENTy 
akademický sochár a výtvarný pedagóg patrí 
k skupine umelcov, ktorí sa vo svojej tvorbe 
inšpirujú výtvarnými konvenciami spiša. pri 
svojej práci využíva prvky rustikálnej tradície 
v oblasti drevorezbárstva, ktoré kombinuje 
s aktuálnymi trendmi vo výtvarnom umení. 

 Výstava potrvá do 29. 1. 2012. 

UMENIE, A ČO S NÍM... 
projekt má ukázať študentom umenie v inom, 
kreatívnejšom ponímaní, kde oni sami sú hlav-
nými aktérmi umeleckej a dokumentačnej fo-
tografie. autorkou projektu je študentka Gym-
názia na javorovej ul. v snV lenka kleinová. 
projekt je finančne podporený eú. 

Vernisáž výstavy 12. 1. 2012 o 14.00 hod.
Výstava potrvá do 27. 1. 2012.

MIMOVýSTAVNÁ ČINNOSť
gALErIJNÁ SkLADAČkA 
Cieľom projektu je hravou a interaktívnou for-
mou sprostredkovať deťom predškolského 
veku výtvarnú tvorbu známych umelcov, ktorí 
svojou umeleckou a pedagogickou prácou 
prispeli k zviditeľneniu spiša. Špeciálne navrh-
nuté hračky a pomôcky sa stanú prostriedkom 
pre lepšie porozumenie tvorby umelcov a záro-
veň galéria získa atraktívne doplnky k lektor-
ským výkladom. 

projekt potrvá do januára 2012.

otváracie hodiny: 
pondelok   8.00 - 16.00 hod. 
utorok - piatok   8.00 - 17.00 hod.
sobota   8.00 - 12.00 hod.
Vstupné: 
dospelí   1 €
deti, študenti a dôchodcovia  0,50 €

w
w

w
.g

us
.s

k



11Vydáva mestský úrad v spišskej novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
1/2012

kulTúra

do 31. 1. 2012, Kaštieľ
Krásy chrámov  

a Kostolov GoticKej cesty
Výstava kolekcií fotografií z plenéra Klubu nepro-
fesionálnych fotografov z roku 2010.

Nedeľa o 13.30 hod., 
Areál TJ Slovan Smižany

KarNeval Na ĽaDe
Tradičné karnevalové stretnutie masiek na ľade 
s dobrou hudbou, zábavou a súťažami pre deti.
Konkrétny termín bude podľa priazne počasia 
a kvality ľadovej plochy v areáli TJ oznámený 
verejnosti včas. Vstup zdarma. 

15. 1. 2012 (nedeľa) o 15.00 hod.,  
kino pre verejnosť, Spoločenská sála KD 

aUtá 2
Animovaný, dobrodružný, USA, 106 min.
Vstupné: 2 €

18. 1. 2012 (streda) o 19.00 hod.,  
kino pre verejnosť, Spoločenská sála KD

lÓve
Slovensko, 90 min. Vstupné: 2 €

22. 1. 2012 (nedeľa) o 15.00 hod.,  
Spoločenská sála KD

NovoroČNÝ KoNcert 
Miešaný spevácky zbor Chorus Iglovia.
Vstupné: 3 €

26. 1. 2012 (štvrtok) o 16.00 hod.,  
pred Kultúrnym domom

sPomieNKa  
Pri PrÍleŽitosti 68. vÝroČia 

osloBoDeNia oBce
27. 1. 2012 (piatok) o 17.00 hod.,  
Spoločenská sála KD

NovoroČNÝ KoNcert  
ŽiaKov hUDoBNÉho  

oDBorU
Vstupné: 1 €

PriPravUjeme:
4. 2. 2012 (sobota) o 19.00 hod.,  
Spoločenská sála KD

3. rePreZeNtaČNÝ Ples 
oBce smiŽaNy

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.: 053 443 36 66
www.smizany.sk, www.okcsmizany.eu.sk

jaNUár 2012

čarovný muzikál na ľade
9. 3. 2012 o 17.00 hod., 10. 3. 2012 o 14.00 hod. a 18.00 hod. 

Zimný štadión Spišská Nová Ves 
Muzikál na ľade, v ktorom uvidíte účinkovať hercov, spevákov a krasokorčuliarov zo siedmich  

krajín a živé zvieratá. Nádherné kulisy a prekrásne kostýmy!
Viac informácií, video ukážky a fotografie na: www.popelkaNalede.cz

Vstupné: 18 €, 22 €, 26 €. Dieťa do 5 rokov vstup zdrama bez nároku na samostatné miesto.
Predpredaj v sieti Ticketportal.

jaNUár 2012 
Program Spišského osvetového strediska 

1. - 31. 1. 2012
Kaštieľ v Smižanoch

Krásy chrámov a Kostolov 
GoticKej cesty

Výstava fotografií z plenéra Klubu 
neprofesionálnych fotografov z roku 2010.

Otvorené utorok až piatok od 8.00 do 16.00 hod. 
pre širokú verejnosť. Vstup voľný.

do 31. 1. 2012
Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves

KrajiNoU K aBstraKcii
Výstava fotografií z plenéra členov Klubu 

neprofesionálnych fotografov z roku 2011.
Otvorené denne od 7.30 do 16.00 hod. okrem 

soboty a nedele pre širokú verejnosť.
Vstup voľný.

 
do 20. 1. 2012

Dom kultúry Krompachy
PreČo som Na  

svete ráD, raDa?
Celoslovenská putovná výstava s protidrogovou 

tematikou a s medzinárodnou účasťou.
Otvorené 7.30 - 15.30 hod. 

Vstup voľný.

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

N
ovoročný ples

21. 1. 2012 od 19:00

v Redute
skupina MONTANA

bohaté menu

Vstupné: 30 €
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CENTrÁLNA bUDOVA, LETNÁ ULICA 28

PrE DETI  

Peter STOLIČNý: rozprávky o dopravných znač-
kách 2. poučné čítanie pre škôlkárov a školákov. 
Zábavnou formou sa dozviete o ďalších dôležitých do-
pravných značkách.
georgina ANDrEWS: 100 vedeckých experi-
mentov. V knihe nájdete rady a návody na to, ako vyro-
biť kryštály, elektrické obvody, modely planét z papiera, 
kaleidoskopy, tieňové bábky a mnoho ďalších vecí.
Malá škola jazdectva: príručka pre začiatoční-
kov i pokročilých. V knihe nájdete stručné základné 
informácie o koňoch a ich chove, o základnom vyba-
vení a výbere správnej jazdeckej školy.

PrE DOSPELýCH - bELETrIA  

Tom rob SMITH: Tajný prejav. román nás zave-
die do ulíc moskvy, kde dozrieva situácia na politický 
prevrat, do sibírskeho gulagu a do centra maďarského 
povstania v Budapešti.
Lena rIEČANSkÁ: Trojlístok z internátnej izby. 
osudy troch bývalých spolužiačok z rôznych kútov slo-
venska. Ich priateľstvo pretrváva aj po rokoch a posky-
tuje im životnú silu.
James ELrOy: biely džez. román plný napätia, 
hrôz, ale aj veľkej lásky a obetí... 

PrE DOSPELýCH - NÁUČNÁ LITErATúrA

Zora MINTALOVÁ-ZUbErCOVÁ: Všetko okolo 
stola I. ojedinelá kniha prináša množstvo zaujíma-
vých informácií o dejinách a tradíciách stolovania, ku-
chynského nábytku, obrusov, skrátka o všetkom, čo so 
stolom a stolovaním neodmysliteľne súvisí.
Zora MINTALOVÁ-ZUbErCOVÁ: Všetko okolo 
stola II. Druhý diel opisuje históriu typických „žen-
ských“ potravín, pochutín: cukru, medu, kávy, čaju, čo-
kolády. Zároveň ponúka množstvo tradičných receptov 
na tortičky, koláčiky, džemíky a likériky – skrátka, na 
sladké zbrane žien.
Helga LEDErEr: Ako schudnúť podľa krvných 
skupín. publikácia podáva návod ako zostaviť pestrý 
jedálniček podľa svojej krvnej skupiny.

PObOČkA MIEr - ŠAFÁrIkOVO NÁMESTIE 7

PrE DETI  

Mireille SAVEr a kol.: 21 príbehov o pirátoch. 
objav fantastické dobrodružstvá pirátov, ktorí brázdia 
moria a oceány, vzdorujú prudkým víchrom, rabujú ob-
rovské lode, zmocňujú sa úžasných pokladov.

PrE DOSPELýCH - bELETrIA  

Jara H. bErTOLASI: Nahí strážcovia raja. príbeh 
kristíny, ktorá po strate manžela hľadá nový zmysel ži-
vota za hranicami slovenska, až v ďalekej namíbii.

PrE DOSPELýCH - NÁUČNÁ LITErATúrA

richard HAMMOND: Ako fungujú autá. Zistite, od-
kiaľ čerpajú nesmiernu energiu výkonné autá a mon-
ster trucky. odhaľte hranice rýchlosti a zrýchlenia. 
okúste opojné účinky pôsobenia preťaženia.

knižné
novinky 

Spišskej knižnice  
v Spišskej Novej Vsi

Letná 28

Info na tel. č.: 053/442 37 57, 0917 746 339
www.muzeumspisa.com, lektorky@atlas.sk.

narodopis.smizany@gmail.com, kastielmarkusovce@gmail.com 

letná 50, Spišská Nová Ves

eXPOzícia PrírODY  
a hiSTÓrie SPiša

2. 1. - 31. 12. 2012 
Poskytuje ucelený pohľad na prírodu regiónu a jeho históriu. 

Súčasťou expozície je interaktívne podujatie „ZVIERACIA 
JEDÁLEŇ V ZIME“, ktoré priblíži deťom MŠ a žiakom I. stupňa 

ZŠ život obyvateľov lesa. Zároveň poskytne praktické rady 
 ako pomôcť zvieratám prežiť v zime.

STaré TuriSTické MaPY 
SlOVenSkéhO raJa

16. 1. - 26. 2. 2012, výstavné priestory
Výstava pri príležitosti 7. medzinárodného zimného  
zrazu turistov KST-KČT-PTTK a 46. slovenského  

zimného zrazu turistov. 

nOVÝ zélanD 2010
18. 1. 2012 o 15.00 hod.,  
priestory stálej expozície

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi vás pozýva  
na prednášku z cyklu „S múzeom okolo sveta“.  

Osobné zážitky z ciest Miloša Greisela  
a Vladimíra Nováčeka. 

letohrádok Dardanely, Markušovce

TrOJkráĽOVá VeČerná 
PrehliaDka kašTieĽa 

6. 1. 2012
Netradičná prehliadka obohatená o zvyky  

a tradície celého vianočného obdobia  
od Ondreja do Troch kráľov.
Vstupy: 17.00 a 18.00 hod.

Vstupné: 4 €, 2 € deti do 15 rokov
Rezervácia vstupeniek na tel. č.: 0917 746 339

Národopisné múzeum Smižany

zaSTaVMe Sa na chVíĽu...
do 11. 2. 2012, výstavné priestory

Ikony z dielne Spolku ikonopiscov  
svätého Cyrila a Metoda Slovenska.

Betlehemy ľudových umeleckých výrobcov zo Spiša.
Súčasťou výstavy je tvorivá dielňa pre deti,  

kde si môžu vlastnoručne zhotoviť originálny  
vianočný darček.

Január 2012

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 

Január 2012

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 7. 1. 2012 o 19.00 hod.

conor McPherson: SV. Mikuláš
Nedajte sa zmýliť názvom. Hra autora „Rum a vodka”, rozprávka pre dospelých, v ktorej sa mieša humor a horor! Ale 
nielen pre tých, čo neznášajú divadelných kritikov! Príbeh o tom, prečo je lepšie hovoriť vždy pravdu, nezamilovávať 
sa do herečiek a večer čo večer rozsypať na parapete ryžu...
Réžia: Klaudyna Rozhin. Hrá: Peter Čižmár
Vstupné: 5 €

13. 1. 2012 o 19.00 hod. 

Marie Jones: kaMene VO Vreckách
Všetko, čo si sa chcel dozvedieť o natáčaní filmu, ale bál si sa spýtať... Komédia, kde 2 herci odohrajú 13 postáv! 
Cena za najlepšie herecké výkony na festivale v Kopřivnici (ČR) v apríli 2010.
Réžia: K. Rozhin. Hrajú: P. Cibula a P. Čižmár
Vstupné: 5 €

14. 1. 2012 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 víkendu, v kto-
rom sa môže prihodiť všetko! Iba pre milovníkov silných dojmov a silných drinkov. Svoje mamy a svokry radšej 
nechajte doma! One man show a výborná komédia v jednom! 
Réžia: K. Rozhin. Hrá: P. Čižmár
Vstupné: 5 €

20. 1. 2012 o 19.00 hod.

William Shakespeare: haMleT
Vrcholné majstrovské dielo po prvýkrát realizované na Spiši! Nesmrteľný príbeh Hamleta, v ktorom vlákna pomsty 
sú zauzlené aj rozmotané s dokonalou presnosťou. Hamlet je jedinečnou a neopakovateľnou postavou, ktorá origi-
nálne vyjadruje univerzálne dilemy ľudskej existencie... Byť a či nebyť.
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 
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Mkc kinO Mier

Milí diváci a priaznivci 
dobrého filmu!
V Kine Mier premietame v no-

vom formáte 2d a 3d - nové 
plátno, výborný obraz, digitálny 

zvuk dolBY surround. Vítame vás 
a prajeme mnoho neopakovateľných 
zážitkov!

Milí priaznivci filmového klubu, ponú-
kame vám možnosť zakúpiť si nový 
členský preukaz, ktorý platí celý rok 
2012 na celom slovensku, stojí 3 € 
a na každý klubový film máte zľavu. 
Vstup pre divákov, ktorí nie sú členmi 
FK je neobmedzený. Tešíme sa na 
stretnutie s vami každý utorok pri dob-
rom filme v Kine Mier.

rOzPráVka
ČeSkO-SlOVenSkÝ DabinG 
2. 1. pondelok o 17.00, 4. - 8. 1. 
streda - nedeľa o 17.00, vst. deti: 2,50 €, 
dospelí: 3 €, 2d projekcia

alVin a chiPMunkOVia 3
tentoraz si naši starí známi vyrážajú užiť 
prázdniny na luxusnú výletnú loď. páchajú 
na parníku, ktorý sa stal dočasne ich ihris-
kom, jednu vylomeninu za druhou. usa, ro-
dinná animovaná komédia, r. 2011, 87 min.

2. - 4. 1. pondelok - streda o 19.00, 
vst.: 2,50 €, 2d projekcia 

SherlOck hOlMeS: 
hra TieŇOV 

na scéne je teraz nový kriminalistický mo-
zog - profesor moriarty, ktorý sa intelek- 
tuálne Holmesovi nielen vyrovná, ale jeho 
cit pre zlo spolu s chýbajúcim pocitom sve-
domia mu môže pomôcť slávneho detek-
tíva predbehnúť. usa, akčný, dobrodružný, 
krimi, r. 2011, slovenské titulky, 127 min., 
mp-15.

5. - 7. 1. štvrtok, piatok, sobota 
o 19.00, vst.: 5 € 

Čierna hODina 
keď partička mladých amerických turistov 
vyrazí do východnej európy poznávať krásy 
a krásky ruskej metropoly, môže sa to skon-

čiť jednou veľkou nekonečnou párty alebo 
zbesilým bojom o vlastné prežitie. usa, 
akčný, sci-fi, horor, r. 2011, 89 min., české 
titulky, mp-15. 

8., 9. 1. nedeľa, pondelok o 19.00, 
vst.: 2,50 €, 2d projekcia 

kazaTeĽ kalašnikOV
skutočný príbeh bývalého drogového dílera 
a bývalého člena motorkárskeho gangu, 
ktorý zmení svoj život a zachráni stovky une-
sených a osirelých detí vo vojnou zmietanom 
sudáne. usa, dráma, akčný, životopisný, 
r. 2011, 129 min., české titulky, mp-15.
 
FilMOVÝ klub - PrOJekT 100 
10. 1. utorok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 € 

Tri
novinárka Hanna a architekt simon tvoria 
úspešný pár žijúci v Berlíne v harmonickom 
zväzku. rôzne aférky, plánovanie dieťaťa 
a svadby, každodenné starosti i radosti mi-
leneckého páru, to všetko majú za sebou. až 
do okamihu, kedy do ich života vstúpi atrak-
tívny adam. nemecko, r. 2010, 119 min., 
české titulky, mp-15.

12. - 16. 1. štvrtok - pondelok o 19.00, 
vst.: 3 €, pondelok 
16. 1. zľava vst.: 2,50 €, 2d projekcia 

Muži, kTOrí nenáViDia ženY
odvtedy prešlo už 40 rokov, čo Harriette 
Vanger, dievča z vplyvného rodinného 
klanu zmizlo. jej telo sa nikdy nenašlo. 
strýko zmiznutej dievčiny je presvedčený, 
že išlo o vraždu, za ktorou stojí niekto z ro-
diny. Švéd./Dánsko/nem./nórsko, r. 2009, 
146 min., české titulky, mp-15.

rOzPráVka - SlOVenSkÝ DabinG 
14., 15. 1. sobota, nedeľa o 17.00, 
vst. dospelí: 5 €, deti: 3,50 €, 
2d projekcia 

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. usa, animovaná komédia, r. 2011, 
90 min., mp-7.

FilMOVÝ klub 
17. 1. utorok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 € 
18. 1. streda o 19.00, vst.: 2,20 €

POlnOc V Paríži
mladý pár Gil a Inez, ktorí sa má na jeseň 
zosobášiť, prichádza do paríža. Gil je ne-
známy spisovateľ, ktorý miluje paríž a chcel 
by sa sem po svadbe presťahovať. Inez, 
na rozdiel od neho, jeho romantickú pred-
stavu nezdieľa. usa/Španielsko, roman-
tická komédia, r. 2011, 94 min., české  
titulky, mp-15.

rOzPráVka - SlOVenSkÝ DabinG 
19. - 23. 1. štvrtok - pondelok 
o 17.00, vst.: 5 €, 
pond. zľava vst.: 3,50 € 

haPPY FeeT 2
animovaný hit sa vracia v znamenitom 3D 
do nádhernej krajiny v antarktíde. mumble, 
majster stepu, má problém, pretože jeho 
malý syn eric je choreo-fóbický. austrália, 
animovaný, komédia, rodinný, hudobný, 
r. 2011, 100 min., mp.

FilMOVÝ klub 
24. 1. utorok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 € 

PerFecT SenSe
Zatiaľ, čo susan a michael objavujú nové, 
nepredvídateľne hlboké city, ľudia na celom 
svete sa začínajú chovať zvláštne. Vnímajú 
to tak preto, lebo sú zamilovaní alebo sa svet 
citovo rozpadá? Cena divákov na medziná-
rodnom filmovom festivale Bratislava 2011. 
Veľká Británia, romantická dráma, r. 2011, 
92 min., české titulky, mp-15. 
 
rOzPráVka - SlOVenSkÝ DabinG 
26. - 30. 1. štvrtok - nedeľa o 17.00, 
vst.: 3 €, 30. 1. pondelok zľava 
vst.: 2 €, 2d projekcia 

MuPPeTS
Bývali legendami. Ich show kedysi poznal 
celý svet. to však bolo kedysi. súbor sa 
rozpadol a miliónom fanúšikov zostali len 
spomienky. jednými z nich sú aj Waler so 
svojím bratom Garym. usa, rodinná komé-
dia, r. 2011, 104 min., mp-7.

26. - 29. 1. štvrtok - nedeľa 
o 19.00, vst.: 5 €

unDerWOrlD 4: aWakeninG 
selene unikne z uväznenia a ocitne sa vo 
svete, kde ľudia objavia existenciu oboch 
klanov: upírov aj lycanov. oba nesmrteľné 
druhy sa snažia do jedného vyhubiť. usa, 
r. 2012, mp-12. 
 
30. 1. a 1. 2. pondelok a streda o 19.00, 
vst.: 2,50 €, 2d projekcia 

láSka Je láSka 
osemnásťročná maruška žije so svojím 
dedom, túži stretnúť princa na bielom 
koni a prežiť romantickú lásku, akú zatiaľ 
pozná len z filmov. svojho vysnívaného 
princa stretne – prežije s ním krásne prázd-
niny, prvé milostné dobrodružstvo, ale aj 
prvé sklamanie. čr, romantická komédia, 
r. 2011, 105 min., mp-12.

FilMOVÝ klub 
31. 1. utorok o 19.00, vst.: člen.: 1,50 €, 
nečlen.: 2,15 € 

lePší SVeT
príbeh dvoch rodín, ktorých osudy sa ná-
hodne spoja vďaka priateľstvu ich dvoch 
dospievajúcich synov. Dánsko/Švédsko, 
r. 2010, 113 min., mp-15. 

2. - 3. 2. štvrtok, piatok 
o 19.00, vst.: 5 € 

unDerWOrlD 4: aWakeninG 

2. - 5. 2. štvrtok - nedeľa o 17.00, 
vst. dospelí: 5 €, vst. deti: 3,50 € 

haPPY FeeT 2

4. - 6. 2. sobota, nedeľa, pondelok 
o 19.00, vst.: 2,50 €

láSka Je láSka
 
pripravujeme: 
sTar Wars: epizóda 3d

nájdete nás aj na facebooku
facebook.com/Kino.Mier.snV

Bližšie informácie na 
www.snv.sk

nOVé!

kinO baník

1. 1. 2012 nePreMieTaMe.

2. - 4. 1. 2012 o 19.00 hod., vst.: 2 €
ČeSkÝ Mír

pred šiestimi rokmi nalákali stovky ľudí na 
neexistujúci hypermarket a nakrútili provo-
katívny dokument český sen, ktorý vzbudil 
veľký ohlas a získal celý rad ocenení po 
celom svete. teraz prichádzajú režiséri Vít 
klusák a Filip remunda s dokumentárnou 
komédiou o americkom radare v čechách. 
čr, 2010, dokument, 103 min., mp-12, 
asFk.

5. - 9. 1. 2012 o 19.00 hod., 
vst.: 2,30 €, 9. 1. 2012 vst.: 2 €

TWiliGhT SáGa: úSViT 
Bella swan sa plánuje vydať za upíra ed-
warda. stále má však rada aj jacoba. Bella 
sa rozhodne stať upírkou aj proti edwar-
dovej vôli. Ich svadba je nádherná, rov-
nako aj medové týždne v riu de janeiro, 
počas ktorých Bella otehotnie. usa, 2011, 
romantické fantasy, 111 min., mp-12, st, 
tatrafilm.

10. - 12. 1. 2012 o 19.00 hod., vst.: 2 €
SMrť V benáTkach

V roku 1911 prichádza do Benátok vy-
čerpaný hudobný skladateľ Gustav von 

aschenbach. V prostredí honosného ta-
lianskeho letoviska sa chce zotaviť, na-
čerpať novú životnú silu i inšpiráciu. tá 
prichádza v nečakanej forme a berie na 
seba podobu efébsky krásneho poľského 
mladíka tadzia. taliansko, 2011, dráma, 
130 min., mp-12, čt, asFk

13. - 16. 1. 2012 o 19.00 hod., 
vst.: 2,30 €, 16. 1. 2012 vst.: 2 €

real STeel: 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. 
usa, 2011, akčné sci-fi, 127 min., mp-12, 
st, saturn.

17. - 18. 1. 2012 o 19.00 hod., 
vst.: 2,20 €

Mr. nice
43 falošných identít, 4 deti, 89 telefónnych 
liniek, 25 firiem na celom svete - a viac ako 
milión čitateľov jeho autobiografického 
príbehu. to je mr. nice. je to študent ox-
fordu, nukleárny fyzik, pašerák marihuany, 
učiteľ základnej školy, falšovateľ, uteče-
nec a špión. V. Británia/Španielsko, 2009, 
dráma, 121 min., mp-15, čt, Film europe.

19. - 23. 1. 2012 o 19.00 hod., 
vst.: 2,20 €, 23. 1. 2012 vst.: 2 €

ParanOrMal acTiViTY 3
V treťom pokračovaní hororu opäť vystu-
pujú hrdinky predchádzajúcich dvoch 
dielov, paranormálnymi aktivitami prena-
sledované sestry katie a kristi, s ktorými 
sa diváci vrátia ku koreňom zla, do čias 
ich detstva, kedy sa rady navzájom strašili 
a hrali na vyvolávanie duchov. usa, 2011, 
horor, 100 min., mp-15, st, tatrafilm.

24. - 26. 1. 2012 o 19.00 hod., vst.: 2 €
lÓVe

milostná dráma zo súčasnosti sa odo-
hráva na periférii veľkomesta. Hlavný hr-
dina maťo žije bezstarostný život. spolu 
s kamarátom z detstva tomášom kradnú 
autá pre autoservis. maťov život sa radi-
kálne zmení vo chvíli, keď spozná Vero-
niku. slovensko/česká republika, 2011, 
romantická dráma, 90 min., mp-15, Con-
tinental.

27. - 30. 1. 2012 o 19.00 hod., 
vst.: 2,20 €, 30. 1. 2012 vst.: 2 €

POlnOc V Paríži
mladý pár Gil a Inez, ktorí sa majú 
čoskoro zosobášiť, prichádza do pa-
ríža. Gil je neznámy spisovateľ, ktorý mi-

luje paríž a chcel by sa sem po svadbe 
presťahovať. Inez však jeho romantickú 
predstavu nezdieľa a nemyslí si, že toto 
mesto bolo v 20. rokoch minulého storo-
čia rajom všetkých umelcov. Španielsko/
usa, 2011, romantická komédia, 94 min.,  
mp-15, magicBox.

31. 1. - 2. 2. 2012 o 19.00 hod., 
vst.: 2 €

blázniVá, hlúPa láSka
Štyridsiatnik Cal Weaver žije vysnívaný 
život. má výbornú prácu, krásny dom, 
úžasné deti a manželku - lásku zo strednej 
školy. ale keď sa dozvie, že ho emily pod-
vádza a chce sa s ním rozviesť, jeho per-
fektný život sa v jednej krátkej chvíli celý 
zosype. usa, 2011, komédia, 118 min., 
mp-12, st, Continental.

pripravujeme na január 2012:
Mission: iMpossiBle - GhosT pro-
Tocol - akčný; silVesTroVsKá noc 
- romantická komédia; happY FeeT 
2 - animovaná komédia; jacK a jill 
- komédia; sherlocK holMes: hra 
TieňoV - akčný 

Bližšie informácie na 
www.dksnv.sk
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krížOVka

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
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nOVé!

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. januára na adre-
su redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme vo februárovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: ... NEcH pOHlADÍ VŠETKýcH NÁS.  
Zo správne zaslaných odpovedí sa výherkyňou stáva Helena ŠMElKOVÁ, Sp. Nová Ves, ktorá získava CD Romantic melody. Blahoželáme!
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plumbum naplnil   
nábojomPF 2012 Čaro Vianoc 

v nás dohára, ďalší rok svoj 
(1. tajnička). Nech sa každý deň 

v ňom vydarí či (2. tajnička)
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pooko- 
páva

100 ultraviolet čajník
obyva- 

telia 
Arábie

autor 
Bolera

pomôcky: 
Čok, 
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Autor: 
František 
Cvengroš

vôkol stoka produkt 
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PF 2012 
Čaro Vianoc 

v nás dohára, ďalší rok 
svoj (1. tajnička). 

Nech sa každý deň v ňom 
vydarí či (2. tajnička)

ZDrAVÉ PrEbAĽOVANIE
streda 11. 1. 2012 o 16.00 hod.
štvrtok 12. 1. 2012 o 10.00 hod.
prezentácia moderných látkových 
plienok (zdravá, ekolog. a ekonom. 
náhrada jednoraz. plienok šetrná 
k deťom i k prírode) a doplnkov 
na prebaľovanie. poradíme pri 
zostavovaní vhodnej plienkovej 
výbavičky. pre účastníkov 
prezentácie 3 %-ná zľava  
na výrobky.
info: mgr. Barbora Vajová  
- 0948 480 510,  
barbora.vajova@gmail.com
prihlášky: najneskôr deň vopred
poplatok: 1 €/osoba 

25. STrETNUTIE 
PODPOrNEJ SkUPINy 
DOJČIACICH MATIEk  
A TEHULIEk
pondelok 16. 1. 2012 o 10.00 hod.
Certifikovaná poradkyňa v dojčení  
Hanka ogurčáková.  
prihlášky: deň vopred  
na tel. č. 0903 740 739
poplatok: 2 €/osoba

SrDIEČkO Z LÁSky  
- FALOŠNý PATCHWOrk
piatok 20. 1. 2012 o 17.00 hod. 
Vyrobíme si srdiečko technikou  
falošný patchwork. 
prihlášky: do 19. 1. 2012  
poplatok: 2 €/účastník

kUrZ VIAZANIA  
bAbyŠATIEk
streda 25. 1. 2012 o 16.00 hod. 
štvrtok 26. 1. 2012 o 10.00 hod.
ak ešte nemáte vlastnú babyšatku 
- požičiame, prípadne poradíme pri 
výbere. pre účastníkov kurzu 3 %-ná 
zľava na babyšatky, ergonomické 
nosiče a doplnky na nosenie detí.
prihlášky: najneskôr deň vopred
lektorka: mgr. Barbora Vajová
Bližšie info: 0948 480 510,  
barbora.vajova@gmail.com
poplatok: 2,50 €/osoba

SrDIEČkO Z LÁSky  
- SErVÍTkOVÁ TECHNIkA
piatok 27. 1. 2012 o 17.00 hod. 
prihlášky: do 26. 1. 2012  
poplatok: 2 €/účastník

PONUkA SLUŽIEb
HErŇA MC DIETkA
Zdravotné stredisko sídlisko mier, 
Šafárikovo nám. 3
utorok, streda: od 9.00 do 12.00  
a od 16.00 do 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 20 %-nú  
zľavu na jednorazovom  
vstupe do herne.

ANgLICký kLUb 
bATOLIAT PrE DETI  
OD 2 rOkOV
1. informatívne stretnutie  
klubu v novom roku  
- sobota 14. 1. o 9.30 hod.
lektorka: mária klimová
informácie: 0904 887 239. 
pozývame starých členov  
i nových záujemcov.  
Výučba prebieha hravou formou. 

DETSkÁ NArODENINOVÁ 
OSLAVA - SObOTA, NEDEĽA
objednávky: 0944 250 403 
poplatok: 7 €/2 hod.
možnosť doobjednať animátorské 
aktivity (maľovanie na tvár, tvorivé 
dielničky, diskotéka pre deti).

POrADENSTVO V DOJČENÍ 
Certifikovaná laktačná poradkyňa 
Hanka ogurčáková - 0903 740 739  
- volať od 19.00 do 20.00 hod.
Kurz prípravy na dojčenie 
(skupinový/individuálny).
info: 0903 740 739

DIETkOVSký bAZÁrIk
V bazáriku môžete nakúpiť alebo 
predať tovar súvisiaci s deťmi 
a tehuľkami. info: 0944 250 403

MANŽELSkÉ 
POrADENSTVO
občianske združenie roDInkoVo 
ponúka bezplatné poradenstvo pre 
jednotlivcov a manželské páry
každý pondelok v čase od 17.00 do 
19.00 hod. po predchádzajúcom tel. 
dohovore - 0915 962 237.
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šPOrT

Po nevydarenej jeseni a ukončení pôsobenia trénera 
Barana nastali vo Futbalovom klube Sp. N. Ves ďalšie 
zmeny. Ak trošku preženieme, tak by sa dalo povedať, 
že „nezostal kameň na kameni“. Na Konferencii FK 
sa v tradičnom zhodnotení výsledkov roka konštato-
valo, že „A“ - mužstvo nedokázalo v dobre rozbehnu-
tej sezóne 2010/2011 nakoniec v silnej konkurencii 
postúpiť o súťaž vyššie a dorastenci po roku vypadli 
z najvyššej slovenskej súťaže. Naopak teší, že po je-
seni je starší dorast na dobrej ceste vrátiť sa do prvej 

ligy, no na druhej strane výsledky dospelých sú ob-
rovským sklamaním. Nasledovala úprava Stanov FK 
a doplnenie Správnej rady FK o člena Rady VsFZ 
v Košiciach petra Jendrála. Po tom, čo prítomní čle-
novia FK odsúhlasili návrh uznesenia, prvýkrát zasadla 
novozvolená správna rada. Po jej rokovaní je známe 
meno nového prezidenta Futbalového klubu Spišská 
Nová Ves, keďže doteraz bola v štruktúrach klubu vy-
tvorená len pozícia čestného prezidenta, ktorú zastá-
val Ing. Vladimír Filinský. Novým prezidentom FK 
Spišská Nová Ves sa stal peter Dičák, člen Rady 
SFZ v tomto volebnom období a bývalý hráč Spišskej 
Novej Vsi. Po prvom rokovaní poznáme aj meno no-
vého kormidelníka mužstva dospelých, ktorým sa stal 
- futbalovej verejnosti dobre známy - Vladimír Gom-
bár.
„prechod trénera kubusa k staršiemu dorastu do-
kazuje, že to s návratom do I. dorasteneckej ligy 
a prípravou mužstva na ňu myslíme naozaj vážne,“ 
ozrejmil zmeny nový prezident FK peter Dičák. Mu-
síme dúfať, že zmeny naštartujú Futbalový klub Spiš-
ská Nová Ves k výsledkom, ktoré od neho očakávajú 
fanúšikovia a celá náročná športová verejnosť.   pp

26. - 27. 11. 2011 privítal prešov 9 - 10-roč. plavcov 
na preteku „Memoriál Jozefa Baláža“, ktorý je zá-
roveň Majstrovstvami SR pre túto žiacku kategóriu. 
Na pretekoch, ktorých sa zúčastnilo 317 plavcov zo 
43 klubov SR, štartovali i naši plavci. Vybojovali si na-
sledovné medailové umiestnenia:
Samuel Slimák získal 3 x zlato v disciplínach 100 m 
motýlik, 50 m znak a 200 m VS. Striebro si odniesol 
v disc. 100 m VS a bronz z 50 m VS.
Katarína pirháčová získala bronzovú medailu v disc. 
50 m znak.
Sára Hanuščinová bola strieborná v disciplínach 
50 m, 100 m motýlik, 200 m polohový pretek a 100 m 
prsia. Bronz získala v disc. 200 m prsia.
Jana Kuľová bola tretia v disc. 50 m VS, druhá na 
100 m VS a zvíťazila v disc.: 100 m a 200 m polohový 
pretek, 50 m a 100 m znak, pričom na 100 m znak za-
plávala najlepší slovenský výkon 10 roč. žiačok. Zlato 
si odniesla aj v disc. 50 m a 100 m motýlik.
Štafeta dievčat v zložení pirháčová, Hanuščinová, 
Kuľová a Taláčová si odniesla zlatú medailu ako 
za polohovú, tak aj za kraulovú štafetu.
Úspešní boli naši plavci aj na zimných majstrovstvách 
SR 11 - 13-roč. žiakov v Trnave 2. - 4. 12. 2011. To-

máš želikovský zvíťazil v disciplínach 50 m, 100 m 
a 200 m voľný spôsob, 100 m znak a 100 m motýlik. 
V disc. 400 m VS skončil druhý. želmíra Kuľová si 
odniesla zlato z disc. 50 m, 100 m VS a 100 m znak. 
Na 100 m znak vytvorila nový slovenský rekord. 
Striebro získala v disc. 200 m znak a 200 m VS. Bar-
bora Mišendová si odniesla zlaté medaile v disc.: 
50 m VS, 100 m VS, 200 m VS a 100 m motýlik. 
V disc. 100 m VS a 200 m VS vytvorila nový rekord 
SR (58,17 a 2:07,69). -MK-

FUTBAlISTI ZO SpIŠA 
S NOVýM pREZIDENTOM

plAVcI NA ZIMNýcH 
MAJSTROVSTVÁcH SR

Na trénerský post sa vracia Vladimír Gombár.

Zľava - Hanuščinová, kuľová, slimák, taláčová a pirháčová - účastníci pretekov v prešove.

úspešná výprava na msr v trnave 
- zľava kuľová, Želikovský, mišendová.

beh: 9. MARATÓN pERlY KARpÁT: Na posled-
nom maratóne sezóny 20. 11. štartovalo 55 vytrval-
cov. Časom 2:46 hod. zvíťazil Ukrajinec Hapak. Mi-
lan Hrušovský zo STEZ SNV skončil ako tretí v kate-
górii M 50 (3:13 hod.). 31. MEMORIÁl JÚlIUSA 
KAžIMÍRA O OlŠAVSKý pOHÁR: 69 bežcov a bež-
kýň sa postavilo 26. 11. na štart behu v Ruskove. 
Na trati dlhej 16,2 km zvíťazil Hapak (54:52 min.). 
Ako 6. dobehol Marek Sumerling (66:28 min.). Me-
dzi štyridsiatnikmi finišovali bok po boku Ukrajinec 
Babjak a Štefan Sumerling (57:19 min.). Rozhodco-
via rozhodli: Sumerling skončil ako druhý.
aerObik: V novembri stihli dievčatá Gymnázia na 
Javorovej ul. zozbierať tromfy na dvoch podujatiach 
aerobikového maratónu, a to v mestskom i krajskom 
kole. Najlepšie z nich - Juliana Sopková, Simona 
Streberová a Katka Halásová zo Sp. A, Anna Litecká 
a Monika Hozová z Kv. A - budú školu i mesto repre-
zentovať v Bratislave na januárovom celoslovenskom 
kole tohto lákavého podujatia.
VOleJbal: Slovenský pohár: ženy: 2. kolo: 1. zá-
pas (23. 11.): MŠK Žiar nad Hronom – VK SNV 1 : 3. 
2. zápas (8. 12.): VK SNV – MŠK Žiar nad Hronom 
3 : 0. Extraliga: ženy: 10. kolo (17. 11.): VK SNV – 
MŠK Žiar nad Hronom 3 : 1. 11. kolo (19. 11.): VTC 
Pezinok – VK SNV 3 : 1. 12. kolo (26. 11.): VK SNV – 
ŠK ŽU Žilina 3 : 0. 13. kolo (3. 12.): ZŠ UKF Nitra – 
VK SNV 0 : 3. Po 13. kole boli v tabuľke na 3. mieste. 
1. liga: juniorky: 7. kolo (19. 11.): VK SNV – VK Is-
kra Hnúšťa 3: 1, 3 : 1. 8. kolo (3. 12.): AC UNIZA Žili-
na – VK SNV 3 : 1, 0 : 3. Po 8. kole boli v tabuľke na 
2. mieste. OM: kadetky: 5. kolo (20. 11.): VK SNV – 
ŠŠK Kometa Košice 3 : 1, 3 : 1. 6. kolo (27. 11.): VK 
Michalovce – VK SNV 0 : 3, 0 : 3. Po 6. kole boli v ta-
buľke na 1. mieste.
baSkeTbal: Extraliga: Muži: 13. kolo (16. 11.): 
BK 04 AC LB SNV – BK Bemaco SPU Nitra 69 : 81. 
14. kolo (19. 11.): MBK Handlová - BK 04 AC LB 
SNV 87 : 90. 15. kolo (23. 11.): BK 04 AC LB SNV 
– ONYX Levice 83 : 65. 16. kolo (26. 11.): BK Vá-
hostav-SK Žilina - BK 04 AC LB SNV 89 : 75. 17. ko-
lo (30. 11.): MBK Rieker Komárno - BK 04 AC LB 
SNV 89 : 82. 19. kolo (7. 12.): BK 04 AC LB SNV 
– ŠKP Banská Bystrica 82 : 91. Po 19. kole sú naši 
basketbalisti v tabuľke na 4. mieste.
hOkeJ: MHl: 28. kolo (17. 11.): Tolpar Ufa – Tat-
ranskí vlci (TV SNV) 3 : 0. 29. kolo (19. 11.): Reaktor 
Nižnekamsk – TV SNV 3 : 6. 30. kolo (21. 11.): Lad-
ja Togliatti – TV SNV 2 : 4. 31. kolo (26. 11.): TV SNV 
– Mamuty Jugry 3 : 1. 32. kolo (28. 11.): TV SNV – 
Gazovik Ťumen 1 : 3. 33. kolo (2. 12.): TV SNV – 
Oceľové Líšky 4 : 2. 34. kolo (4. 12.): TV SNV – 
Avto Jekaterinburg 4 : 2. 35. kolo (7. 12.): TV SNV 
– MHK Chimik Voskresensk 2 : 0. 36. kolo (8. 12.): 
TV SNV – MHK Chimik Voskresensk 1 : 5. Tatranskí 
vlci sú v tabuľke po 36. kole na 12. mieste.
kOlkY: Mestská liga neregistrovaných hráčov: 
1. kolo: STEZ - SRT Keglere 884 : 926, 2. ko-
lo: STEZ - Chelsea 60 857 : 911, 3. kolo: Par-
mas - STEZ 896 : 896, 4. kolo: STEZ - MV Náby-
tok 881 : 974, 5. kolo: Dráčik - STEZ 863 : 888, 
6. kolo: STEZ - Slza 896 : 899, 7. kolo: Remes-
lo Spiš - STEZ 910 : 792, 8. kolo: STEZ - Midapa 
887 : 953, 9. kolo: NDH Atyp - STEZ 942 : 787, 
10. kolo: SRT Keglere - STEZ 968 : 793, 11. ko-
lo: Chelsea 60 - STEZ 857 : 853, 12. kolo: STEZ 
- Parmas 811 : 808, 13. kolo: MV Nábytok - STEZ 
916 : 845, 14. kolo: STEZ - Dráčik 864 : 805, 
15. kolo: Slza - STEZ 875 : 870, 16. kolo: STEZ - 
Remeslo Spiš 875 : 917, 17. kolo: Midapa - STEZ 
982 : 870, 18. kolo: STEZ - NDH Atyp 844 : 1046. 
STEZ sa umiestnil v tabuľke na 9. mieste.
Mariáš: 19. 11. zorganizoval mariášový klub Vyso-
ké Tatry v Reštaurácii Mier turnaj vo volenom mariá-
ši za účasti 48 hráčov z celého podtatranského re-
giónu. Účastníkov osobne pozdravil primátor mesta, 
ktorý tiež venoval pohár pre víťaza. Víťazom sa stal 
Štefan Britaňák zo Spišskej Belej.
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FuTbalOVÝ šTaDiÓn T.: 053/416 63 35
uMelá TráVa iii. Generácie/cenník prenájmu a podrobnejšie informácie  
u vedúceho futbalového štadióna.
Kontakt: patrik Brezovaj - 0903 405 466 
rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

14. 1. sobota 10.30 FK „a“ - poprad, dospelí 
14. 1. sobota 12.30 FK sd - harichoVce
21. 1. sobota 10.30 FK „a“ - prešoV „B“, dospelí
21. 1. sobota 12.30 hraBušice - sT. ľuBoVňa
24. 1. streda 17.00 snV „a“ - sp. podhradie, dospelí
28. 1. sobota 10.30 snV „a“ - MFK Košice „B“, dospelí
28. 1. sobota 12.30 snV sd - poprad sd
28. 1. sobota 14.30 snV Md - poprad Md
28. 1. sobota 16.30 hraBušice - poprad, dospelí

13. 1. piatok 17.00 snV - TopoľčanY, 1. liga
14. 1. sobota 14.00 snV - l. MiKuláš, dorast
15. 1. nedeľa 10.30 snV - poprad, dorast
17. 1. utorok 17.00 snV - BardejoV, 1. liga
20. 1. piatok 17.00 snV - piešŤanY, 1. liga
24. 1. utorok 17.00 snV - TrnaVa, 1. liga
28. 1. sobota 14.00 snV - B. BYsTrica, dorast
29. 1. nedeľa 10.30 snV - ZVolen, dorast
31. 1. utorok 17.00 snV - l. MiKuláš, 1. liga

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

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

krYTá PlaVáreŇ T.: 053/416 63 53
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

Otvorenie krytej plavárne počas vianočných sviatkov a prázdnin
1. 1. nedeľa 13.00 - 20.30
2. 1. pondelok 13.00 - 20.30
3. - 8. 1. utorok - 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.

 7. 1. sobota 15.00 lB - prieVidZa, basketbal juniori
 7. 1. sobota 18.00 lB - handloVá, basketbal extraliga
14. 1. sobota 14.00 VK - peZinoK, volejbal extraliga
14. 1. sobota 18.00 lB - Žilina, basketbal extraliga
18. 1. streda 18.00 lB - KoMárno, basketbal extraliga
19. 1. štvrtok  8.00 - 18.00 Futbalový turnaj - MeMoriál andreja FranKa
20. 1. piatok  8.00 - 16.00 Futbalový turnaj - MeMoriál andreja FranKa
21. 1. sobota 14.30 lB - senec, basketbal sŽ
21. 1. sobota 10.00 VK - ZVolen, volejbal juniorky
21. 1. sobota 18.00 VK - uKF niTra, volejbal extraliga
22. 1. nedeľa  9.00 lB - inTer BraTislaVa, basketbal sŽ
28. 1. sobota lB - Košice, basketbal sŽ
28. 1. sobota lB „B“ - roŽňaVa, basketbal kadeti
28. 1. sobota lB „a“ - Košice, basketbal kadeti
28. 1. sobota 18.00 lB - sViT, basketbal extraliga
29. 1. nedeľa lB „B“ - Košice, basketbal kadeti
29. 1. nedeľa lB „a“ - roŽňaVa, basketbal kadeti
29. 1. nedeľa lB - Košice, basketbal juniori

Otvorenie sauny a ceragem počas prázdnin
sauna ceraGeM

1. 1. nedeľa 14.00 - 19.00 13.00 - 19.00
2. 1. pondelok zatvorené zatvorené

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.

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. 
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

VereJné kOrČuĽOVanie - hlaVná PlOcha
 1. 1., 8. 1., 15. 1., 22. 1., 29. 1. nedeľa 18.00 - 19.30 Verejné korčuľovanie

kOlkáreŇ T.: 053/446 10 86
21. 1. sobota 10.00 sViT - prešoV, 1. liga východ
22. 1. nedeľa 10.00 TaTran - sučanY, dorastenecká liga východ
29. 1. nedeľa 10.00 TaTran - ŽarnoVica, dorastenecká liga východ

VereJné kOrČuĽOVanie - Malá PlOcha
 4. 1., 11. 1., 18. 1., 25. 1. streda 17.00 - 18.30 Verejné korčuľovanie

 6. 1., 27. 1. piatok 17.00 - 18.30 Verejné korčuľovanie
14. 1., 21. 1. sobota 17.00 - 18.30 Verejné korčuľovanie

Bowlingové centrum Laguna, 
sídlisko Tarča, SNV

28. 1. 2012 (sobota) 
od 9.00 hod.
Štartovné: 20 €/družstvo
Každé družstvo odohrá 
1 hru na 4 dráhach (celkom 4 hry).
Tri najlepšie družstvá budú ocenené 
pohárom a vecnou cenou.
Viac informácií u personálu v herni. T.: 053/441 44 56

1. roDiNNÝ BowliNGovÝ tUrNaj 
3-čLeNNýCh družSTIeV

Ďakujeme všetkým návštevníkom športových  
zariadení STEZ za prejavenú dôveru  

a v novom roku 2012 želáme veľa zdravia,  
šťastia, osobných a pracovných úspechov.
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šPOrT, inzercia, POzVánkY

ako vnímate súčasný stav slovenského hokeja?
„nie ružovo. odchádzajú nám veľké esá, ktoré sú 
v nHl a v kHl. Žiaľbohu, výmenou generácií, tré-
neri urobili veľkú chybu, že dávali stále tých istých 
hráčov a žiadnych mladých nedopĺňali, tým pádom 
nastalo vákuum. Vyzerá to veľmi zle, pretože žiadni 
mladí hráči sa neobjavili a stará generácia nám od-
chádza.”
Kto je podľa Vás najlepším slovenským hokejis-
tom?
„taký neexistuje. každý hráč je na svojom poste vý-
nimočný. V minulosti som nastrieľal najviac gólov 
ja. na majstrovstvách sveta som nastrieľal celkovo 

82 gólov a dodnes tento rekord žiaden hráč nepre-
konal.”
aký máte vzťah k ženskému ľadovému hokeju?
„Ženský ľadový hokej nemá na slovensku tradíciu, 
preto som bol veľmi prekvapený, že sa tu, v spiš-
skej novej Vsi, konal európsky pohár žien v ľado-
vom hokeji, vzdávam jánovi Volnému, primátorovi 
mesta veľkú poklonu, že sa mu to podujatie podarilo 
zorganizovať.”
aký máte radi šport okrem hokeja?
„V období mojej mladosti som bol veľmi všestranne 
športovo založený. obľuboval som športy ako bas-
ketbal, volejbal, futbal, tenis, ale najviac ma oslovil 
hokej, ktorému som sa venoval profesionálne.”
ako trávite Vianoce?
„konečne s rodinou. Veľmi sa na tie chvíle, keď je 
rodina spolu, teším, pretože v období, keď som ak-
tívne hrával hokej, som pravidelne trávil Vianoce 
mimo domova.”
čo by ste popriali, prípadne odkázali obyvateľom 
nášho mesta?
„obyvateľom spišskej novej Vsi by som poprial, 
aby mesto, v ktorom žijú prosperovalo, aby tu žili 
spokojne. V neposlednom rade želám miestnym 
športovcom dosahovanie čo najlepších športových 
výsledkov.”

Za rozhovor ďakuje Mgr. i. Tomajková.

ROZHOVOR S JOZEFOM GOlONKOM, 
HOKEJOVOU lEGENDOU

FuTbal: • Mária Mikolajová a Timea Gyomraiyová 
mali možnosť zúčastniť sa turnaja Praga Cup 2011 
za ŠK Štich Humenné v kategórii mladších žiačok. 
V tejto kategórii štartovali kvalitné družstvá z Čes-
kej republiky: FC Zbrojovka Brno, AC Sparta Pra-
ha, FC Baník Ostrava, FC Hradec Králové, DFK Tep-
lice, SK Slavia Praha, 1. FC Slovácko, FC Viktoria  
Plzeň. Dievčatá skončili na siedmom mieste, na tur-
naji získali bohaté skúsenosti, ktoré môžu využiť 
v ďalšej futbalovej kariére.
• Chlapci U 12 (šiestaci a mladší) Futbalového klu-
bu Spišská Nová Ves sa zúčastnili Mikulášskeho ha-
lového futbalového turnaja, ktorý sa konal v Ružom-
berku. Víťazom turnaja sa stali domáci chlapci z Ru-
žomberka, FK Spišská Nová Ves skončila na piatom 
mieste. Trénermi mužstva Spišská Nová Ves boli Oli-
ver Čík a Peter Jurjak.
baSkeTbal: 18. - 20. 11. sa v Spišskej Novej Vsi 
konalo 2. kolo súťaže v basketbale chlapcov „CAR-
PATIA CUP“ za účasti družstiev GYM Basket Prze-
mysl (Poľsko), Kazasok Budapešt (Maďarsko), Poly-
technika Ľvov (Ukrajina), Slávia Prešov a BK Spišská 
Nová Ves (Slovensko). Prvé kolo sa konalo v Prešo-
ve. Družstvá sa v troch dňoch stretli každý s každým. 
BK 04 AC LB Spišská Nová Ves sa umiestnil na dru-
hom mieste.
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Potápačský klub ManTa SnV  
a Potápačské centrum  

zPS ing. Olivera krajňáka 
v Spišskej novej Vsi  

v spolupráci so STez Spišská nová Ves
pozývajú širokú verejnosť na 

DeŇ OTVOrenÝch DVerí 
- MOžnOSť SPOznať  

SVeT Ticha 
POD VODnOu hlaDinOu,

ktorý sa uskutoční 

8. 1. 2012 (nedeľa)  
od 9.00 do 13.00 hod.  

v krytej plavárni  
v Spišskej novej Vsi.

Záujemcovia si môžu bezplatne vyskúšať  
prístrojové potápanie v bazéne  

pod vedením skúsených  
inštruktorov a asistentov cMAS a zistiť,  

ako chutí svet ticha pod hladinou.
Nenechajte si ujsť  

nezabudnuteľný zážitok.

Šťastné
Vianoce
a krásne bývanie
v roku 2012
želá

Mesto Spišská Nová Ves
pozýva všetkých občanov mesta 

na	SpoMienkoVú	
SláVnoSť,
konanú pri príležitosti 
oslobodenia mesta,

spojenú s kladením vencov,

27. januára 2012 (piatok) 
o 14.00 hod.

na mestskom cintoríne.

komisia pre školstvo 
a vzdelávanie pri Msz 
v Spišskej novej Vsi

vás pozýva na 

14.	pleS	
učiteľoV

27. januára 2012 (piatok) 
o 19.00 hod.,

koncertná sieň reduty
Do tanca hrá 

radovan olejník.

• TOMBOlA •

predaj 

vstupeniek:

SpŠ strojnícka, 

t. č.: 053/446 62 49

MsÚ, oddelenie 

školstva, 

t. č.: 053/415 22 35

cENA VSTUpENKY: 20 €
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SPOlOČenSká krOnika

odišiel a v srdci nám bolesť zanechal. rýchlo, bez rozlúčky,  
to nik nečakal. stíchlo srdce, jeho hlas, zostali nezabudnuteľné 
spomienky v nás.
Touto cestou ďakujeme všetkým príbuzným, známym a susedom, 
ktorí sa prišli 7. 11. 2011 rozlúčiť s mojím manželom, otcom, bra-
tom, švagrom Františkom ČONKOM, ktorý nás náhle opustil vo 
veku nedožitých 60 rokov.
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura a Rím.-kat. far-
skému úradu v SNV.
manželka Alica, syn Daniel s manželkou, dcéra Andrea a ostatná 
smútiaca rodina

Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom, 
susedom, kolegom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s mojím man-
želom, otcom, bratom a dedkom Milanom HRIcKOM, ktorý nás 
navždy opustil 15. 11. 2011 vo veku 67 rokov.
Zároveň vyslovujeme poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ.
manželka, syn s rodinou a sestra s rodinou

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kveti-
nové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, 
ktorí sa prišli 16. 11. 2011 rozlúčiť s naším zosnulým Marianom  
ZEMANOM, ktorý nás opustil vo veku 58 rokov.
S úctou a vďakou brat František, sestry Anna a Oľga s rodinami.

S bolesťou v srdci oznamujeme príbuzným, priateľom a známym, že 
nás 22. 11. 2011 navždy opustil môj milovaný manžel, náš starost-
livý otec, svokor, dedko, brat, švagor, krstný otec, ujo a príbuzný 
Emil HURTUK vo veku 61 rokov.
manželka Helena, syn Emil s manželkou, dcéry Ľubica s manželom, 
Katarína s priateľom, Elena s priateľom, vnúčatá Róbert, Paťka, 
Edko, Mirko, Katka, Radka, Miško, Nikolka a ostatná smútiaca ro-
dina

Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom 
a susedom, ktorí 28. 11. 2011 odprevadili na poslednej ceste našu 
mamku, babku, prababku Máriu HANDlOVIČOVÚ.
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú roz-
lúčku.
dcéra Cecília, syn Ladislav s rodinami a syn Viliam

odišiel, už nie je medzi nami, ale žije v srdciach nás, ktorí sme 
ho milovali.
S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary všetkým priateľom, susedom a známym, 
ktorí sa prišli 12. 12. 2011 rozlúčiť s naším drahým ockom, bra-
tom, svokrom, starým otcom Jánom KOŠKOM, ktorý nás opustil 
vo veku 83 rokov.
Za dôslednú rozlúčku ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura,  
Farskému úradu ev. cirkvi a ZPOZ pri MsÚ v SNV.
S láskou a úctou syn Ján, dcéra Marta a Norika s rodinami a ostatná 
smútiaca rodina.

Život je občas krutý, nevráti, čo nám vzal, zostanú iba spomienky 
a v srdci žiaľ. rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. aj keď 
nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ s nami.
9. 12. 2011 uplynulo 6 rokov, odkedy nás navždy opustil manžel, 
otec, syn, brat Dušan SIVAČKO. 
S úctou a láskou spomínajú manželka Mária, dcéry Katka a Lucka 
a ostatná smútiaca rodina.

18. 1. 2012 si pripomenieme prvé výročie odchodu môjho manžela 
Miroslava JEDINÁKA.
S úctou a láskou spomína manželka, synovia, dcéra, vnuk a ostatná 
smútiaca rodina. 

SpOMIENKY A pOĎAKOVANIA

VITAJTE MEDZI NAMI VýZNAMNé žIVOTNé JUBIlEÁ V NOVEMBRI OSlÁVIlI
103 rokov
anna Vantušková
100 rokov
Helena Zahorjanová
95 rokov
elena strojná
93 rokov
ján pitoňák
90 rokov
jozef tekely
mária Babejová
Ing. alexander Barčák
juraj Vyšný
jozef sokolský
Helena mázová
margita Filipová
85 rokov
margita olejová
mária szigetiová
Ing. František Žifčák
Gizela mutišová
mária Gombošová

anna slivová
mária Gáborová
margita smižanská
80 rokov
alžbeta spodníková
alžbeta kukurová
anton Šurina
Ing. jozef Hübel
katarína Vantrobová
silvester Višňovský
eleonóra Hodáková
Ing. ján klinga
paedDr. anna jedlovská
Helena Baffiová
katarína Škultétyová
ondrej Drozdy
Štefan Vencel
Cyril kravjanský
ján maniak
75 rokov
anna ambrozyová
tibor Husár
Ing. jozef Hudáček

Ivan Šmida
karol klein
edita loyová
anna puklušová
anna čechová
katarína Faltinová
Viktória servatková
emil Vojtek
Danuta Fargašová
magdaléna kaletová
rudolf Venglik
jozefína nováková
anna janikovská
jozef regec
mária pašteková
70 rokov
Viera kapralčíková 
emil plačko
eva Harčárová 
jozef Giertl
Vincent Ivanko
Ing. richard polom
magdaléna Šmelková

Henrich jendrál
margita lapková
magdaléna Gavláková
juliana Bukovinská
mgr. eva Dluhošová
alžbeta Horváthová
lýdia Dunčková
Ľudovít strache
Ing. Vladimír matejovie
martin Briňarský 
alžbeta kubusová
Štefan Fabiny
ján Divok
katarína Duchová
Štefan jerga
Daniela Grygerová
karol Šmelko
Helena černická
anna pustaiová
emília krajňáková
aurélia kleinová
klaudius kuffa

alica svetkovská

andrej slobodník

aneta a anita 

 klimekové

Barbora pekárová

Daniel Hajko

Dávid pecha

Diana Vyšňovská

Dominik Bajtoš

ela leitnerová

Filip Hurajt

laura jannová

lenka makulová

melánia Bučáková

michal kupčík

michal mačák

naďa Harabinová

sandra klasová

sebastián kotlár

sofia sopkovičová

sofia Žigová 

Šimon pollák

Šimon Štofan

Štefan Frankovič 

Viktória Baďová

Zina maximová

Zoé kredatusová

Zoja Bukšárová

Zuzana puchalová

Ľudovít adámy 1911 
Viktor Hamorník  1918 
mária Handlovičová 1922
mária penxová 1924 
aurélia kováčová 1926 
karol kopper  1926
mária novotná 1926 

anna Findurová 1927 
klement Buňa 1927 
pavel Griger  1929 
phmr. adela Balážová 1929 
Helena melikantová 1931 
Štefan stašš  1931
Bartolomej Borovský  1934 

tibor Cehlárik 1935 
ján Bdžoch 1939 
Ing. František pivovarníček 1941 
anna Verbovská 1943 
milan Hricko  1944 
milan Holec  1945 
muDr. ján jalč  1948 

mária suláková  1949 
milan martinický 1949 
emil Hurtuk 1950 
marian Zeman 1953 
robert tobiaš 1970 
anton Hoza 1978 
František čech 1990 

V NOVEMBRI NÁS NAVžDY OpUSTIlI
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čas plynie, bolesť trápi, ale teba nám už nik nevráti. len sviečku 
zapáliť, slzy vyroniť a pošepkať, ako nám chýbaš.
14. 1. 2012 uplynie 15 rokov, kedy nás navždy opustil náš milovaný 
otecko a dedko Marián SUSA. 
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou spomínajú dcéry Mirka, Gabika s rodinou, Paťka a vnú-
čatká.

odišiel, už nie je medzi nami, ale žije v srdciach nás, ktorí sme 
ho milovali.
19. 1. 2012 uplynie 20 rokov od úmrtia nášho milovaného brata Jána 
KARABINA.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabúdate, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou súrodenci Martin, Vlado, Božena a Mariana s rodinami.

čo nám bolo drahé, osud nám vzal, ostali len spomienky a v srdci 
žiaľ. ten, kto Ťa poznal, si spomenie. ten, kto Ťa mal rád, neza-
budne. ani čas, ktorý uplynul, nezahojí ranu v našich srdciach.
19. 1. 2012 uplynie 6 rokov, kedy nás navždy opustil pri tra-
gickej leteckej havárii náš milovaný syn, manžel, otec, brat  
kpt. Ing. Marián FÁBRY. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú rodičia, bratia, manželka, dcérka, syn-
ček a ostatná rodina.

s tichou spomienkou k tvojmu hrobu chodíme, pri plameni sviečok 
sa za teba modlíme. čím bol si nám, to vie len ten, kto stráca. čím 
bol si iným, Boh ti to už spláca. tam v nebeskom raji večný pokoj 
máš, si naším anjelom, na Zemi strážiš nás.
19. 1. 2012 uplynie prvý smutný rok od chvíle, kedy nás navždy opustil 
môj milovaný manžel, náš starostlivý otec a dedko Karol cHUDý.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku 
s nami.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú manželka Irena, dcéra Danica 
s Petrom, Erika s Ľudom, Valéria a vnúčatá Peter, Tomáš, Lenka,  
Barborka, Dávidko a ostatná smútiaca rodina.
 
Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi.
21. 1. 2012 si pripomíname 10. výročie úmrtia nášho otca, svokra 
a dedka Jána pIŠKANDERA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
dcéra Renáta s rodinou

Deň tvojho nečakaného odchodu bol plný sĺz a žiaľu. ostalo ticho 
a prázdno. Hoci si odišla bez slova rozlúčky, spomienky na teba 
ostávajú v našich srdciach.
21. 1. 2012 si pripomenieme najsmutnejší rok nášho života. Pri pla-
mienku sviečky si pripomenieme prvé výročie, kedy nás náhle opustila 
moja manželka, mamička Bc. Ľubica cEHlÁROVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a nezabudli, venujte jej tichú spomienku  
vo svojich mysliach tak, ako aj ona na vás všetkých myslí tam hore 
v nebíčku.
S láskou a úctou spomína manžel Ladislav, syn Pavol a dcéra Ľubica 
s manželom Petrom.
 
čas plynie, ale spomienka zostáva.
26. 1. 2012 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel, náš 
otec, deduško a príbuzný Jozef HOVAN.
S láskou a úctou spomína manželka Helena, synovia s manželkami 
a vnučky s rodinami.

kto Vás poznal, ten pozná našu bolesť, ten vie, 
čo sme vo vás stratili.
23. 1. 2012 uplynie rok od úmrtia nášho 
otca, dedka a brata Ing. Vladimíra VAŠKA 
a 24. 4. 2012 si pripomenieme 5. výročie od 
úmrtia nášho otca, starého a prastarého otca  
Tomáša VAŠKA.
S úctou a vďakou spomínajú Rastislav a Janka 
s rodinami. 

človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, v našich srd-
ciach ostáva.
27. 1. 2012 si s láskou a úctou pripomenieme 10. výročie úmrtia milo-
vanej mamky, starej mamy Anny ŠVEDOVEJ, rod. Almássyovej.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ju poznali a neza-
budli.
dcéra Daniela, syn Igor a ostatná rodina

29. 12. 2011 to bude už 10 rokov, čo nás vo veku 45 rokov náhle 
opustil môj brat Štefan SABO.
„Pane, buď mu milostivý“ a tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, pro-
síme, spolu s nami tichú spomienku.
brat Karol s rodinou

2. 1. 2012 uplynie dlhých 15 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá 
mamka a stará mama Terézia DIBÁKOVÁ. Jej nekonečná láska,  
ktorou nás obdarovala, ostáva s nami naveky.
S láskou a úctou si spomínajú deti Igor, Mária, Oľga a Miroslav  
s rodinami.

Odišla legenda, naša starostlivá mamka, Terézia SZéKElYOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej, prosíme, tichú spomienku.
Veď, kto žije v srdci, neumiera.
S úctou spomína manžel, dcéry Otília a Silvia a syn Karol. 

tvoje srdce, ktoré nás tak veľmi milovalo, stíchlo náhle, bez roz-
lúčky.
3. 1. 2012 uplynie 5 rokov, keď si nás opustila, naša drahá, Ľubka 
KOŇAKOVÁ.
Veľmi nám chýbaš.
mamka, deti, súrodenci

skromná vo svojom živote, no s veľkým srdcom. Ďakujeme,  
že si bola.
4. 1. 2012 uplynie rok, odkedy nás opustila naša milovaná mamička, 
babička a prababička Mária pÁSTOROVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. aj keď nie si medzi nami, 
v našich srdciach žiješ s nami.
7. 1. 2012 si pripomenieme 4. výročie, čo nás navždy opustil syn, 
brat, krstný otec, švagor Marek KOVÁČ.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku. Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, 
nezabudne.
rodičia, brat s rodinou

ticho trpel, s chorobou zápasil, ubolené srdce prestalo mu biť. 
tíško odišiel, hoci tak veľmi chcel s nami žiť. Za lásku a dobrotu 
mu už nemôžeme nič dať, len kytičku kvetov, sviečku na hrob a v ti-
chosti spomínať.
8. 1. 2012 uplynie 1 rok, čo nás navždy opustil môj milovaný manžel, 
náš otec, dedo, brat Gejza lESKOVJANSKý.
S láskou spomíname a nezabudneme.
smútiaca rodina

čas plynie, ale spomienka ostáva.
9. 1. 2012 uplynie 10 rokov, kedy nás opustil môj manžel, starý otec, 
otec ladislav DEMETER.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Anna, syn Ladislav s rodinou, dcéra Alena s rodinou

tvoje oči už nikdy neuvidia nás, tvoje ruky už nikdy nepohladia 
nás, tvoje ústa už nikdy nepovedia: „Deti moje, ľúbim vás“, pre-
tože 12. 1. 2012 mamička naša, Elena HRIcOVÁ, si pripomenieme 
smutný rok, čo navždy utíchol Tvoj hlas.
So slzami v očiach, ale so spomienkou v srdci synovia Ondrej,  
Štefan, Michal a dcéry Anna, Marta, Eva s rodinami a ostatná  
smútiaca rodina.
 
Zavrela si oči, chcelo sa ti spať, nestihla si nám ani zbohom dať. 
odišla si rýchlo, nečakane, ako vietor v búrke, keď stromy láme. 
Bolestný je pre nás tvoj odchod náhly, v našich srdciach však zo-
staneš navždy s nami.
14. 1. 2012 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila milovaná man-
želka, mamička, sestra, švagriná, teta a príbuzná Mgr. Janka  
BElAYOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manžel, deti Mirko, Lenka a Katka.

SPOlOČenSká krOnika
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OznaMY, POzVánkY

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku SNV

 6. 1. (piatok)
Turistická vychádzka - Vysoké Tatry, Rainerova chata

Odchod rýchlikom o 9.02 hod.

13. 1. (utorok)
Turistická vychádzka - Novoveská Huta 
Odchod autobusom MHD č. 3 o 8.56 hod.

klub DôchODcOV kOMenSkÝ
pozýva pedagogických pracovníkov, dôchodcov 
na stretnutie, ktoré sa uskutoční 
16. 1. 2011 (pondelok) 
o 10.00 hod. v Klube dôchodcov 
na Levočskej ul. Príďte si vyrovnať 
členské na rok 2012. 
S radosťou privítame aj nových 
členov. Tešíme sa na vás.

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!

1. 1. 2012
DR. MAX, OC Madaras, Mlynská 39, 

tel.: 053/321 99 16
2. - 8. 1. 2012

BONUS, Námestie SNP 2, tel.: 053/446 47 67
9. - 15. 1. 2012

NA ZÁPADE, Hutnícka 20, tel.: 053/429 87 10
16. - 22. 1. 2012

NA LETNEJ, Letná 27, tel.: 053/442 51 32
23. - 29. 1. 2012

NA MIERI, Šafárikovo nám. 3, tel.: 053/446 59 37
30. 1. - 5. 2. 2012

TEMPLUM, Česká 1, tel.: 053/441 41 66

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

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

 9. 1. 2012
Návšteva kaštieľa v Smižanoch 

„Krásy chrámov a kostolov  
gotickej cesty“ - odchod  

autobusom MHD č. 4 o 12.52 hod.  
zo zastávky Radnica.

13. a 25. 1. 2012  
o 14.00 hod. 

príprava a ochutnávka 
múčnych jedál, výmena 
receptov a skúseností.

7. ples cVČ a Mkc
2. 2. 2012 o 17.00 hod., 
Koncertná sieň Reduty
Vstupné: členovia CVČ: 10 €, 
nečlenovia: 13 €, dospelí: 14 €
Každá vstupenka je zlosovateľná!
V cene vstupenky aj TOMbOla.
predaj vstupeniek: v CVČ ADAM.

TuninG 2011 - 2012
výtvarná súťaž  
kreSlenÝch VlakOV a lODí
Pozývame všetkých priaznivcov kreslených vlakov 
a lodí, aby svoje výtvarné práce doručili do CVČ 
ADAM do 20. 2. 2012. 
Formát: A4. Kresba ceruzou, pastelkou, perom, 
tušom. Každá práca musí byť odovzdaná 

v euroobale a označená vizitkou (meno 
a priezvisko, vek, adresa bydliska, telefónny kontakt).
Vyhodnotenie výtvarnej súťaže sa uskutoční na 
otvorení výstavy v CVČ ADAM.
Víťazi budú pozvaní pozvánkou.
Bližšie info: Klaudia Bigošová - 0914 176 083, 
Katarína Štrauchová - 0904 306 520

hulá hOP 2012
prázdninová súťaž  
V TOČení ObruČOu
28. 2. 2012 (utorok)  
od 10.00 hod. v telocvični cVČ
Pozývame všetkých 
priaznivcov HULÁ HOP 
- TOČENIA OBRUČOU, 
aby sa prihlásili v CVČ ADAM 
osobne alebo telefonicky 
najneskôr do 15. 2. 2012. 
Informácie: Klaudia Bigošová - 0914 176 083
Katarína Štrauchová - 0904 306 520

leTné TábOrY
TalianSkO - alba aDriaTica  
rezidencia leOParDi
22. 6. - 1. 7. 2012
cena: 295 €

cena zahŕňa: doprava, ubytovanie v danom  
type apartmánu, plná penzia, garančné  
poistenie CK, DPH
cena nezahŕňa: posteľnú bielizeň, záverečné 
upratanie
Bližšie info: Klaudia Bigošová - 0914 176 083, 
Katarína Štrauchová - 0904 306 520

DeTSkÝ leTnÝ TábOr  
chOrVáTSkO  
letovisko TribunJ
6. - 15. 7. 2012 
cena: dieťa: do 10 rokov - 254 €,  
do 18 rokov - 304 €, dospelí - 319 € 
Ubytovanie: Penzion MARIJA***  
2, 3 a 4-lôžkové izby s kuchynkou,  
vlastným sociálnym zariadením a terasou.
Stravovanie: polpenzia v reštaurácii  
Zamalin pri pláži.
poistenie: v cene
Doprava: luxusným klimatizovaným autobusom
Športové aktivity: volejbal, futbal, nohejbal, 
diskotéky
Možnosť fakultatívnych výletov: vodopády Krka, 
súostrovie Kornati, horský kaňon Paklenica, Vranské 
jazero (možnosť cyklotúry) - nie sú v cene zájazdu.
Bližšie info: Mgr. Miloš Pitko - 0907 958 082,  
Anna Vojtášová - 0948 035 578,  
Daniela Žifčáková - 0915 926 765

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

HISTOrICkÉ 
A kOMErČNÉ POZADIE 
ZA SPôSObOM NAŠEJ 

ŽIVOTOSPrÁVy

METAbOLICkÁ TyPOLógIA 
ALEbO PrEVENCIA 
A LIEČbA VÁŽNyCH  

CIVILIZAČNýCH OCHOrENÍ
10. 1. 2011 (utorok) o 17.00 hod.

Zasadačka AB, 
Štefánikovo nám. č. 5 v Sp. N. Vsi
Vstupné: skúmavá a otvorená myseľ

www.liečbastravou.sk
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inzercia, OznaM

COOP Jednota Liptovský Mikuláš
Spotrebné družstvo,  
divízia Sp. Nová Ves

Vážení zákazníci!
Ďakujeme vám 

za prejavenú dôveru  
v roku 2011 a v roku 2012 

vám prajeme veľa zdravia, 
šťastia, rodinnej pohody 

a veľa nákupov v predajniach 
COOP Jednoty. 

vedenie COOP Jednoty

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

Miešanie farieb a predaj 
karosárskych dielov

Mesto Spišská nová Ves 
hodlá predať 

obchodnou verejnou súťažou 
dva domy v Spišskej Novej Vsi

Úplné súťažné podmienky sú uverejnené  
na úradnej tabuli mesta situovanej  

pred Radnicou a na internetovej stránke mesta 
www.spisskanovaves.eu

B. Němcovej č. 5, súpisné číslo 495, 
na parcele KN-c 1961 (o výmere 538 m2) 

za cenu aspoň 43 300 €

Zimná č. 72, súpisné číslo 208, 
na parcele KN-c 2614 (o výmere 712 m2) 

za cenu aspoň 226 600 €.
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   PreDáM - PrenaJMeM

 Dám do prenájmu 1-izb. novo zrekonštruovaný byt 
s balkónom + práčka na sídl. Západ II, Za Kaštieľom 
5, 5. posch., slnečná strana s výhľadom na mesto. 
Zároveň záhradu s chatkou v lokalite Ferčekovce. Dl-
hodobo. Cena dohodou. T.: 053/446 36 94 

 Predám 4-izb. byt za cenu 3-izb. bytu na sídl. Mier. 
Predám garáž na sídl. Mier. T.: 0905 954 479

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

 Predám garáž na sídl. Západ I za Bytovým družstvom. 
Cena dohodou. T.: 0905 645 367

 Predám garáž na sídl. Západ I - pri trati. 
T.: 0910 941 619

 Predám automobil zn. Škoda MB 120 za 180 €, zimné 
a letné pneumatiky, STK a EK do 27. 4. 2012. Zn.: ro-
dinné dôvody. T.: 0908 084 093, 0908 164 235

 Predám/rozpredám Kaderníctvo na sídl. Mier. 
T.: 0902 680 408

 Dám do prenájmu alebo predám areál autobazáru 
1 800 m2. Výpadovka SNV - Levoča, všestranné využi-
tie, dobrá poloha. T.: 0905 332 328

 Dám do prenájmu zabehnutý kozmetický salón na sídl. 
Západ I (Centrum krásy a zdravia). Podmienka ŽL. 
T.: 0904 330 287

 Predám sektorový nábytok (aj jednotlivo), DTD, 
prevedenie orech, 7-ročný, ako nový. Je vhodný do 
detskej izby, pracovne, kancelárie a pod. Foto na po-
žiadanie e-mailom. T.: 0911 773 409

 Predám kompletnú kovovú manželskú posteľ. Cena 
dohodou. T.: 053/446 36 94

 Predám klavír zn. PETROF svetlej farby vrátane sto-
ličky. Cena dohodou. T.: 0903 209 384

  rôzne

 potrebujete zostrihať vaše domáce videá, Vianoce, 

Silvester, rodinné alebo firemné podujatia? ponú-
kame VIDEOZÁZNAMY, DIGITÁlNY VIDEOSTRIH,  
DIGITAlIZÁcIU VHS VIDEOZÁZNAMOV NA DVD. 
T.: 0903 650 879, 0905 650 181, 
videosedlak@centrum.sk

 HĹBKOVé TEpOVANIE - koberce, sedačky, sto-
ličky, postele. Odstraňovanie žuvačiek. pRIEMY-
SElNé ČISTENIE - jednorazové čistenie: garáže, 
sklady, haly... T.: 0908 074 479

 STAVEBNé pRÁcE - REGEc pETER. prestavba 
bytového jadra - na kľúč, sociálne kúpeľne, za-
tepľovanie, všetky stavebné práce, montáž teplo-
vzdušných krbov. T.: 0903 373 486

 Potrebujete bežný al. úradný preklad? ILUMINATA 
SNV, prvé lingvistické centrum v meste. Poskytujeme 
preklady z/do všetkých jazykov, tlmočenie a jazyk. 
kurzy (AJ, NJ, ŠJ, RJ, FJ, TJ) pre malé skupiny. 
Letná 45, SNV (nad Rešt. Spiš). 
T.: 0915 964 533, 0905 747 639, 
iluminata@iluminata.sk, www.iluminata.sk

 lETEcKý VýcVIK a lietanie najlacnejšie v nasle-
dujúcej sezóne na dvojmiestnom motorovom ul-
traľahkom lietadle na letisku v Spišskej Novej Vsi. 
Informácie Ing. Čech - 0903 721 576.

 Doučujem ANGlIcKý JAZYK žiakov základných 
a stredných škôl. pripravujem na maturitu. Študu-
jem anglický jazyk a mám päťročné skúsenosti so 
súkromným doučovaním. 
T.: 0905 310 408 - Mária lesňáková

 VýROBA KĽÚČOV, BRÚSENIE & ZÁHRADKÁR. 
Ďakujeme vám za prejavenú dôveru a v novom 
roku prajeme veľa zdravia, lásky a úspechov. po-
núkame panelákové schránky za 10 €, zjedno-
covanie vložiek a vis. zámkov na 1 kľúč, výrobu 
kľúčov, autokľúčov, dózických kľúčov, slnečnicu, 
posypovú soľ a iné. Zimná 59 (poniže OD Spišan), 
letná 46 (vedľa T-com). T.: 0907 259 489

 STUDIO ES - Eva Stašová, Nám. M. pajdušáka 

32, Smižany * ultrazvuková liposukcia * celotelové 
zábaly * vibraplate * NOVINKA - profesionálna kúra 
na spevnenie dekoltu a poprsia * fotoomladzova-
nie * fotoepilácia. 
T.: 0903 048 467, e-mail: eva47@t-zones.sk 

 prekladám z/do ANGlIcKéHO a NEMEcKéHO 
JAZYKA a tieto aj doučím. Všetky vekové kategó-
rie, začiatočníkov i pokročilých. Vyštudovala som 
prekladateľstvo, UMB. T.: 0918 041 145, 
e-mail: ivana.broskova@yahoo.com, Smižany.

 ponúkame kvalitné pORADENSTVO VITAMÍNOV 
a VýžIVOVýcH DOplNKOV. Ak máte zdravotné 
problémy, trápi vás chrípka, vysoký cholesterol, 
kŕče, nadváha, únava, atď. - príďte a radi vám 
poradíme. Nájdete nás na Zimnej ul. 76 v SNV 
alebo nás kontaktujte na tel. č.: 0911 589 987, 
0902 589 987.

 Očná optika BlIR OpTIK na Ul. Odoborárov 18 
(pri žel. stanici) aj tento rok ďakuje svojím spokoj-
ným zákazníkom za prejavenú dôveru a zároveň sa 
tešíme na nových. ponúkame odborné poraden-
stvo, rýchle a kvalitné služby za rozumné ceny.  
Tešíme sa na vás. 

 TEXTIl NATAlI - Ul. Odborárov 18 v Sp. Novej Vsi. 
Od 1. 1. 2012 nová služba - skracovanie riflí, noha-
víc a drobné úpravy.

 i-studio ladies men - NEcHTOVý DIZAJN, MANI-
KÚRA, pEDIKÚRA. Akcia - gélové nechty 18 €, acry-
lové nechty 16 €, zdobenie na prílež. nechty zdarma, 
parafínový kúpeľ k pedikúre alebo manikúre zdarma,  
ZŤp a dôchodcovia 10 % zľava na všetky služby. 
Dom kultúry, Štefánikovo námestie 4, SNV (vchod 
cez vrátnicu, č. dv. 77). T.: 0902 891 534

 DOplNKY VýžIVY A ŠpORT. pOTREBY - proteíny, 
gainery, aminokyseliny, anabolizátory... SNV roz-
voz zdarma, bezkonkurenčné ceny, darčeky. 
E-shop: www.extreme-shop.sk, 
T.: 0908 024 911, info@extreme-shop.sk



23Vydáva mestský úrad v spišskej novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
1/2012

inzercia

0911 994 494

7.1.2012

dobývanie
sneŽného 

hradu
na parkovisku oc madaras

do 9.1.2012

Lyžovanie v Raji
www.mlynky-dedinky.eu

mesiac  zliav

  Športové soboty   
  každá nedeľa divadlo 

 a diskotéka

detský 

zimný 

tábor

otvorené každý deň od 9:00 do 20:00 hod.
            www.ocmadaras.sk

január
2012

detský svet 

od13:00 hod.



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

ORIGINÁLNY CROSSOVER
NISSAN QASHQAI
MESTUODOLNÝ. DOKONALE.

Ó

Využite našu jedinečnú 
limitovanú ponuku na nákup 

skladových vozidiel ŠKODA FABIA 
a NISSAN QASHQAI za super zvýhodnené ceny.

POZOR!!! NEZMEŠKAJTE JEDINEČNÚ AKCIU!!!

www.autoves.skŠKODA Fabia

AUTOVES, s.r.o. 
Duklianska 55 • 052 01 Spišská Nová Ves
Tel: 053 / 44 25 253, 0903 645 111 
E-mail: predaj.skoda@autoves.sk

SIMPLY CLEVER


