
„V súčasnosti prebieha nábor približne 150 ľudí. 
Mali by naplniť druhú zmenu na linke, kde vyrá-
bame moderný kompresor EM pre domáce chla-
denie,“ konkretizuje generálny riaditeľ Embraco 
Slovakia Norbert Brath. Formálne poskytne týchto 
pracovníkov agentúra dočasného zamestnania. 
V prípade pokračujúcej priaznivej situácie na trhu 
a spokojnosti nadriadených môžu časom prejsť do 
interného stavu. V súčasnosti pre Embraco pracuje 
takmer 2 000 vlastných zamestnancov.
„Došlo k pozitívnemu posunu oproti druhej po-
lovici roka 2011, keď sme boli nútení pre nižší 
počet objednávok prejsť na niektorých linkách 
na štvordňový pracovný týždeň. Naopak, dnes sa 
črtá, že časť zamestnancov bude mať do polo-
vice jari každý druhý týždeň až šesť pracovných 
dní,“ dodáva N. Brath. Embraco pritom ťaží z faktu, 
že jarná sezóna je pre firmu vždy silnejšia, vzhľadom 
na blížiace sa leto na severnej pologuli.
Situácia sa však môže vzhľadom na celosvetovú 
ekonomickú neistotu rýchlo zmeniť. „Trh neustále 
monitorujeme, nevieme povedať, aký bude stav 
v dlhšom časovom horizonte,“ uzatvára N. Brath.
 Communication House

V októbri minulého roka Mesto Spišská Nová Ves 
podalo podnet, v ktorom žiadalo prešetriť, či sa 
SVP, š. p., svojou nečinnosťou dopúšťa trestného 
činu všeobecného ohrozenia. Dôvodom je dopo-
siaľ nevyhovujúci stav brehového opevnenia v loka-
lite Za Hornádom. Voda tu zničila murovanú zábranu 
priamo na toku, zasiahla samotný breh a narušená 
je aj regulácia v blízkosti mosta.
„Na dnešnom stretnutí došlo k významnému po-
sunu. Od generálneho riaditeľa SVP, š. p., som do-
stal prísľub, že práce na stabilizácii poškodeného 
brehu sa začnú hneď na jar,“ povedal Ján Volný.   
Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., zastabi-
lizuje breh rieky Hornád v spomínanej lokalite lomo-

vým kameňom. Súčasne budú pokračovať práce na 
projektovej dokumentácii tak, aby mohla byť situácia 
definitívne vyriešená ešte v tomto roku.
„Situácia  vznikla  na  základe  komunikačného 
skratu,“  vysvetlil generálny riaditeľ SVP, š. p.,  
Daniel Kvocera.
„Potrebné práce sme mali v pláne na rok 2011. 
Bohužiaľ, na východnom Slovensku sme zazna-
menali obrovské škody, ktoré voda napáchala na 
majetku občanov. Bolo potrebné zasahovať tam, 
kde boli priamo ohrozené životy a majetok obča-
nov,“ doplnil riaditeľ SVP, š. p. 
Celkové náklady na stabilizáciu brehu Hornádu sú 
odhadnuté na 150 tisíc € (4,5 mil. Sk). red.

Mesto sťaHuje trestné 
oznáMenie, s vodoHospodárMi 
sa doHodlo
Primátor mesta Spišská Nová Ves PhDr. Ján Volný, PhD. sa na stretnutí konanom  
20. 1. 2012 s generálnym riaditeľom Slovenského vodohospodárskeho podniku, š. p.,  
Ing. Danielom Kvocerom dohodol na ďalšom postupe pri sanácii poškodeného brehu 
rieky Hornád. 

SľuBNý začIatoK 
roKa V EmBracu
rastúci počet objednávok od zákazníkov 
a postupný rozbeh novej výroby si v závode 
Embraco Slovakia vyžiadal prijímanie za-
mestnancov. Ide o pozitívny signál pre Spiš-
ský región v čase, keď viaceré slovenské 
výrobné podniky zápasia s pokračujúcou 
hospodárskou nestabilitou a trhovými tur-
bulenciami vo svete.
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PrVÁ 
SPIšSKoNoVoVEšťaNKa 
roKu 2012
Vivien Sedláková sa narodila 3. januára o 20.48 hod. cisárskym rezom na 
gynekologicko-pôrodníckom oddelení tunajšej nemocnice s poliklinikou. Pri 
narodení malo dievčatko 3 190 gramov a 48 centimetrov.
Do nemocnice ju prišiel na druhý deň privítať aj primátor mesta Ján Volný 
spolu so zástupkyňou Leou Grečkovou. Šťastnej mamičke Daniele obaja 
poblahoželali a primátor jej venoval finančný dar.
Začiatkom roka sa Spišskonovovešťanom Daniele a Jozefovi Vargovcom 
narodili trojčatá. šimon, matúš a Daniel prišli na svet 11. januára v ne-
mocnici v Košiciach. Primátor spolu so zástupkyňou sa rozhodli pomôcť 
i tejto rodine finančným darom. Rodičov navštívia po prepustení chlapcov 
z nemocnice.
Redakcia praje rodičom i deťom hlavne veľa lásky, zdravia a šťastia.
 eda, foto: autorka

Uvádzalo sa v ňom, že bol podaný návrh na ta-
kúto daň ako kompenzácia výpadku podielových 
daní v rozpočte mesta a daní z príjmov fyzických 
a právnických osôb. Podľa návrhu by mal každý 
občan nášho mesta platiť za vdychovaný a vydy-
chovaný vzduch. Základom dane mal byť údaj zo 
spirometrie, teda kapacita pľúc. Oslobodení by 
od nej boli iba ľudia napojení na kyslíkový prístroj 

alebo tí, ktorí ho k svojmu životu nepotrebujú.
Ďalej mala samostatnému zdaneniu podliehať 
produkcia vzduchu a znečisťovanie ovzdušia. 
Tu by mohol svoje emisné kvóty voľne obcho-
dovať ten, kto by podal v zákonnej lehote čestné 
prehlásenie, že sa bude vyhýbať jedlám zo stru-
kovín.
Uvedený príspevok u niektorých vyvolal rozhor-

čenie, u iných naopak úsmev na tvári. Keďže 
nám do redakcie v tejto súvislosti prišlo niekoľko 
otázok, rozhodli sme sa prostredníctvom Ička 
uviesť všetko na pravú mieru. uisťujeme vás, 
že išlo len o fikciu a samospráva o vyrubení 
takejto dane neuvažuje. Redaktorom TV Re-
duta sa posledné silvestrovské vysielanie mimo-
riadne vydarilo...  eda

Fórum pre pomoc starším ocenilo celkom 
21 starších ľudí za ich prínos pre spoločnosť, ro-
dinu, obec či mesto, alebo vlastné okolie bez 
ohľadu na členstvo v seniorských organizáciách. 
Predstavení boli aktívni seniori z mnohých regió-
nov Slovenska, s poukázaním na to, koľko majú 
schopností, múdrosti, skúseností, zručností 
a koľko obetavosti sa v nich skrýva.
medzi ocenenými bola aj mária adamčiaková 
zo Spišskej Novej Vsi. Jej najsilnejšou strán-
kou je vzdelávanie. Svoje poznatky z histórie 
i prírodných krás Spiša aj Slovenska šíri pri kaž-
dom stretnutí s dôchodcami. Je turistickou or-
ganizátorkou s odborným sprievodným slovom. 
Robí týždenné vychádzky už 4 roky, počas kto-

rých propaguje a pomenúva krásy dolín, kopcov, 
štítov. Aktívne pracuje, spieva v spevokole Cho-
rus Iglovia, je hospodárka v Divadelnom súbore 
Hviezdoslav i Klube spoločnosti M. R. Štefánika. 
Vo veku 76 rokov je stále aktívna, príkladom pre 
iných. Miluje svoju domovinu, svoj kraj.
Ocenený bol tiež tibor Hrušovský z Haricho-
viec, ktorý sa venuje rôznym aktivitám. Pôsobil 
v ochotníckom súbore až donedávna. Bol spo-
luzakladateľom folklórnej skupiny Harichovčan. 
Organizuje slávnosti za prítomnosti členov Jed-
noty dôchodcov z celého okresu. Viedol kroniku 
obce, podieľal sa na vydaní brožúry pri príležitosti 
725. výročia obce. Jeho záujmovou činnosťou vo 
voľnom čase je vyrezávanie z dreva. Svojimi die-

lami reprezentuje obec, okres, ba aj kraj. Jeho 
diela sú vystavované na rôznych výstavách ne-
profesionálnych umelcov. Ako predseda Jednoty 
dôchodcov v obci aktívne vedie túto organizáciu. 
Organizuje tiež posedenia dôchodcov v Mesiaci 
úcty k starším, zájazdy za kultúrnymi pamiatkami 
Slovenska, na rôzne kultúrne a športové podu-
jatia. Vedie seniorov k aktívnej účasti na recitač-
ných posedeniach seniorov.
Fórum ako hlavný cieľ tejto akcie vidí zmenu po-
stoja spoločnosti ku starším a poukázanie na 
ich pozitívny prínos. Títo jednoduchí ľudia sú tými 
pravými celebritami a významnými osobnosťami, 
ktorí si skutočne zaslúžia našu pozornosť, náš obdiv  
a úctu.  eda

Koncerty usporiadal Chorus Iglovia po 22. raz. 
Oba boli vypredané. 
Tento rok si domáci zbor pozval hosťa miešaný 
spevácky zbor PHOENIX z partnerského mesta 
Kisújszállás.
Celková dramaturgia koncertov sa ustálila na 
3 častiach v strede ktorých majú vždy priestor 
hostia. Tí sa predviedli kultivovaným spevom pod 
vedením dirigentky Katalin Vajna spolu s klavír-
nym doprovodom orosa Balázsa. Zaspievali 
diela maďarských skladateľov, ale siahli i do 
nemeckej a českej tvorby, a, samozrejme, i do 
kolied. Zaujímavosťou v obsadení zboru bola aj 
prítomnosť primátora Kisújszállásu Istvána Ke-
ceho, ktorý v zbore spieval 1. tenor a odspieval 

celý repertoár na stupienkoch.
Domáci speváci mali ťažšie piesne v repertoári 
hneď v prvom bloku, pričom mnohé mali pre-
miéru. Pod vedením 1. dirigenta a umeleckého 
vedúceho zboru mgr. art. Igora Gregu a 2. diri-
gentky a sopranistky mgr. marty Novákovej za-
zneli skladby orientované predovšetkým na tému 
vianočných sviatkov. 
Celý koncertný večer ešte umocnil klavírny do-
provod Gabriely ščigulinskej a konferans 
Lenky Suchej.
Spoločná pieseň oboch zborov bola „Zbor židov“ 
z opery Aida od G. Verdiho. Diváci si ju veľmi po-
chvaľovali, ale fakt je, že to, že ju budeme spolu 
spievať, sa dozvedeli všetci speváci až na gene-

rálnej skúške v deň koncertu! Aj to svedčí o vy-
zretosti oboch zborov. 
Na 2. koncert o 19.00 h prijala pozvanie aj ge-
nerálna konzulka Maďarskej republiky na Sloven-
sku cimbalmosné molnár Éva, ktorú privítal 
a kyticou kvetov si uctil primátor Spišskej Novej 
Vsi Ján Volný.
Záver koncertu patril už tradične skladbe Tichá 
noc.
Naši maďarskí hostia sa netajili obdivom ku krás-
nej sále, k srdečnému prijatiu, k návštevnosti 
koncertov a na oplátku nás pozvali do Kisújszál-
lásu. Radi prijímame. 
 ing. igor Murko

1. tenor

SPraVODaJSTVO

Daň zo VzDucHu?

SENIor roKa

tIcHÁ Noc

V prvých dňoch pribudli tiež trojčatá.

Posledné silvestrovské vysielanie tV reduty malo u občanov mimoriadny ohlas. Konkrétne príspevok o dani zo vzduchu.

V zlatej sále Bojnického zámku sa 12. decembra 2011 uskutočnil 6. ročník vyhodnotenia celoslovenskej ankety „Senior roka“. Podujatie sa 
konalo pod záštitou a s finančnou podporou z prostriedkov premiérky vlády Sr Ivety radičovej a Úradu vlády.

Vianočné koncerty miešaného speváckeho zboru chorus Iglovia zazneli v Koncertnej sieni reduty v sobotu 17. decembra 2011. ako hosť sa 
predstavil miešaný spevácky zbor Phoenix z partnerského mesta Kisújszállás. Pozvanie na podujatie prijala aj generálna konzulka maďarskej 
republiky na Slovensku cimbalmosné molnár Éva.

Daniela Sedláková s dcérou Vivien
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SPraVODaJSTVO

Ide o jeden z výsledkov projektu sociálneho turizmu, 
do ktorého sa ešte vlani v lete pustili tri domovy so-
ciálnych služieb (Žehra – Hodkovce, Spišské Pod-
hradie a Spišský Štvrtok). Cieľom je stierať rozdiely 
medzi spoločnosťou a ľuďmi s mentálnym postihnu-
tím. Do dielne sa zapojili štyri domovy sociálnych 
služieb. K trom už spominaným pribudol „Náš dom“ 
zo Spišskej Novej Vsi. Ide o prvú dielňu takéhoto 
druhu na Slovensku. Z každého domova tu bude 
pracovať 15 až 25 klientov.
V prvej etape bola zahrnutá rekonštrukcia priesto-

rov bývalého včelárskeho skladu, kde sa klienti 
mohli realizovať. Interiér je dotvorený drevom z ja-
seňa z areálu v Hodkovciach. Zriadený je tu obchod 
s výrobkami klientov. „Občania i turisti si ich môžu 
zakúpiť alebo sa pozrieť, ako ich vyrábame,“ infor-
moval riaditeľ Domoviny, n. o., Žehra – Hodkovce 
Juraj Beňa.
V rámci druhej etapy by mala v lete vzniknúť v pod-
chode malá ulička ľudových remesiel, kde budú 
svoje výrobky prezentovať ľudoví remeselníci, ktorí 
úzko spolupracujú s týmito klientmi. Pribudnúť by tu 

mali stánky, v ktorých sa budú výrobky predávať, ale 
aj priamo vyrábať pred návštevníkmi.
Myšlienku otvoriť takúto tvorivú dielňu podporilo 
aj mesto Spišská Nová Ves.  „lesy mesta  Spiš-
ská Nová Ves nám poskytli materiál  - drevo. Za 
prostriedky od firmy Emkobel sme zakúpili sanitu. 
S rekonštrukciou pomohla aj firma BBf,“ uviedol 
ďalej J. Beňa.
tvorivá dielňa sa nachádza v podchode na Let-
nej ul. 49 (vedľa Turistického informačného centra). 
Fungovať bude celoročne. eda

Témou kampane bolo „Nezabudnite na svoje duševné 
zdravie“, pretože telesné a duševné zdravie sú dve 
strany jednej mince, jedno bez druhého neexistuje. 
Počas nej sa v uliciach slovenských miest poda-
rilo vyzbierať sumu 73 367,33 €. V Sp. Novej Vsi sa 
do zbierky zapojili dve školy. Gymnázium na Javo-

rovej ul. vyzbieralo 344,77 € a Soš ekonomická 
324,96 €. Liga za duševné zdravie z vyzbieraných 
príspevkov pomohla vytvoriť fond, ktorý bude určený 
na účely budovania komplexnej siete starostli-
vosti o ľudí s duševným ochorením a ich začle-
nenia do spoločnosti. Podporí snahy o vytvorenie 

rehabilitačných stredísk, krízových centier, chráne-
ného a podporovaného bývania a zamestnávania, 
ako i zmysluplného a tvorivého trávenia voľného času 
a vzdelávania v oblasti duševného zdravia v regiónoch 
celého Slovenska. Ďakujeme všetkým, ktorí prispeli 
a tým pomohli dobrej veci.  eda

Pán riaditeľ, čo priniesla digitalizácia pre návštev-
níkov Kina mier?
Na úvod chcem poznamenať, že filmy, ktoré sa pre-
mietali z 35 mm celuloidových pásov, sa stávajú 
minulosťou. Digitalizácia zasiahla aj túto oblasť kul-
túry. Zaniknú kiná, ktoré nebudú vybavené touto no-
vou, prevratnou technológiou. 
Naše  mesto  sa  predvídavo  a  rýchlo  uchádzalo 
o grant z audiovizuálneho fondu, kde sme z 15-tich 
uchádzačov boli najúspešnejší z 5-tich vybraných. 
Získali sme účelovú dotáciu 39 000 € a vďaka prí-
spevku 100 tis. € z mestského rozpočtu sme veľmi 
rýchlo zrealizovali inštaláciu digitálnej techniky na 
prenos obrazu a zvuku. Tieto technológie sú špič-
kovej kvality a umožňujú premietať filmy v 2D a 3D 
kvalite.
zvýšila sa po digitalizácii návštevnosť kina?

Je to prirodzené a samozrejmé, že všetko nové je 
pre ľudí zaujímavé a atraktívne. Teší nás, že si No-
vovešťania i návštevníci z okolia našli cestu do kina 
Mier. Napr. v mesiaci december vzrástla návštev-
nosť o 145 % a tržby o 236 % v porovnaní s decem-
brom roku 2010. Sme si vedomí, že takéto pozitívne 
čísla a vývoj nebude trvať dlho a stabilizuje sa na 
istej úrovni. financie takto získané sa späť použí-
vajú na skvalitnenie prevádzky a technického vy-
bavenia kina.
akými ďalšími aktivitami sa zaoberá mKc v Kine 
mier?
V oblasti ponuky filmovej produkcie sa okrem tej 
štandardnej zameriavame hlavne na akcie pre deti, 
mládež, organizovanie rôznych festivalov, ako napr. 
Projekt 100 (100 najúspešnejších európskych fil-
mov), Európa cinemas, kalo čangalo, atď. kinosála 

je taktiež ako viacúčelový priestor využívaná na kon-
certy, divadelné predstavenia, výchovné koncerty. 
Veľmi úspešnou aktivitou je filmový klub, v rámci 
ktorého uvádzame filmové diela určené pre nároč-
nejšieho diváka.
Na záver mi dovoľte poďakovať sa vedeniu mesta 
za digitalizáciu kina Mier, čím sme sa zaradili medzi 
prvé jednosálové kiná na Slovensku. Samozrejme, 
naše poďakovanie patrí celej kultúrnej verejnosti za 
podporu miestnej nekomerčnej kultúry. 

Spoločné posedenie pri vianočnom stromčeku doteraz pripravovali na 
Štedrý deň, tieto Vianoce sa rozhodli pohostiť týchto ľudí o deň skôr.  

Napriek „porušeniu“ tradície sa zišlo pri slávnostne prestretom stole vyše 
dvadsať mužov a žien, ktorí s vďakou prijali z rúk mladých dobrovoľníkov SČK 
tanier kapustnice s chlebom. Dobre im padla aj šálka kávy či teplého čaju. 
Nechýbal ani malý prípitok od predsedníčky Územného spolku SČK Kveto-
slavy Kucharovičovej, ktorá každý rok strávi tento deň spolu s nimi a ktorá 
už pozná ich osudy a osobné tragédie. 
Nejednému sa skotúľa slza po tvári, vtedy si spomenie na svojich blízkych, 
na deti, ktoré už dlho nevideli, či súrodencov, ktorí ich odmietajú prijať as-
poň na jeden deň k stolu a zatvoria pred nimi dvere. Niektorí to berú ako svoj 
osud, nebránia sa mu, lebo im takýto „voľný“ život vyhovuje. S mnohými sa 
však život kruto zahral.
Aj tento rok medzi nich zavítali primátor mesta Ján Volný a jeho zástupca 
Miroslav Semeš. Práve mesto prispelo na kapustnicu, ktorú navarili kuchári 
Hotela Preveza. Na štedrovečerný stôl prispeli chlebom, pečivom, vianoč-
kami a koláčmi zase majiteľky Pekárne Klas. 
„Ďakujeme, že robíte takúto vec, že to robíte pre nás, ďakujeme,“ týmito 
slovami a stiskom rúk sa lúčili „hostia“, ktorí si pri odchode z Červeného kríža 
ešte odniesli pripravené teplé prádlo a prikrývky. Takto obdarení sa opäť vy-
tratili do ulíc mesta.  kb, foto: autor

tVorIVÁ DIELňa KLIENtoV SocIÁLNycH SLužIEB

DEň NEzÁBuDIEK 2011

NÁVštEVNoSť VýrazNE StÚPLa

VIaNocE S čErVENým Krížom

V Spišskej Novej Vsi bola 15. decembra 2011 otvorená tvorivá dielňa pre mentálne a zdravotne postihnutých ľudí.

V októbri 2011 prebiehala celoslovenská verejná zbierka Deň nezábudiek. V rámci nej sa podarilo Lige za duševné zdravie vyzbierať  
73 367,33 €.

uplynuli 3 mesiace od zavedenia digitalizácie Kina mier. Na zmeny s tým súvisiace sme sa opýtali Ing. Emila Labaja - riaditeľa mestského 
kultúrneho centra v Spišskej Novej Vsi.

Spríjemniť a priblížiť vianočnú atmosféru ľuďom bez domova či osamelým občanom mesta sa už po dvanástykrát rozhodli dobrovoľníci Slo-
venského červeného kríža, Územného spolku v Spišskej Novej Vsi. Každoročne pripravia vo svojich priestoroch vianočnú kapustnicu, drobné 
sladkosti a ovocie pre ľudí, ktorí práve tieto sviatky, nesúce sa v blízkej rodinnej atmosfére, hojnom štedrovečernom stole a rozsvieteným via-
nočným stromčekom, prežívajú na ulici alebo sami v prázdnom domove.

Teplá polievka zohriala a nasýtila, vianočná výzdoba a spoločné posedenie 
zase pohladili dušu takmer všetkým, ktorí prijali pozvanie členov Sčk. 

tab.: Návštevnosť Kina Mier 

2010 2011
október 1 937 4 347
november 872 3 609
december 2 093 3 038
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oz činnosti Pz Sr v SnV
16. 12. 2011 poverený policajt OO PZ v SNV obvinil 
z prečinu ublíženie na zdraví v súbehu s prečinom vý-
tržníctvo Patrika O. zo SNV, ktorý ešte 17. 11. 2011 
v čase okolo 19.30 hod. na parkovisku pri križovatke 
ulíc Gorazdova a Školská v SNV na mieste verejnosti 
prístupnom po predchádzajúcom fyzickom konflikte 
v taxíku napadol poškodeného Jána M. z Haricho-
viec. Orezávacím nožom na sadrokartón mu jedným 
ťahom porezal ľavú časť tváre. Spôsobil mu tak reznú 
ranu veľkého rozsahu (od vnútorného kútika ľavého 
oka po bočnej strane nosa až po hornú peru) a psy-
chický šok ľahkého stupňa s dobou práceneschop-
nosti 21 dní.

Neznámy páchateľ v dobe od 19.30 hod. 1. 1. 2012 
do 8.05 hod. 2. 1. 2012 v SNV na Štúrovom nábreží 
nezisteným predmetom a spôsobom rozbil ľavé pred-
né okno na osobnom motorovom vozidle zn. VW Golf 
a z vozidla ukradol GPS. Majiteľovi tak spôsobil ško-
du najmenej 130 € a poškodením sklenenej výplne 
škodu najmenej 250 €.

Poverený príslušník OO PZ v SNV 4. 1. 2012 obvi-
nil z prečinu ohrozovania mravnej výchovy mládeže 
Jána M. a Julianu M., obaja zo SNV. Tí, ako rodičia 
maloletej Veroniky a maloletého Mareka, žiakov Spo-
jenej základnej školy, aj napriek viacerým výzvam zo 
strany školy nedbali o to, aby ich deti riadne chodi-
li na vyučovanie. Následkom toho v školskom roku 
2011/2012 do 30. 11. 2011 maloletá Veronika vy-
meškala celkovo 166 a Marek celkovo 105 neospra-
vedlnených vyučovacích hodín.

11. 1. 2012 bola na OO PZ v SNV oznámená krá-
dež vlámaním do objektu internátu Hotelovej akadé-
mie. Doposiaľ neznámy páchateľ tam v období od  
18.00 hod. 10. 1. 2012 do 8.00 hod. 11. 1. 2012. 
Krádežou spôsobil škodu v celkovej výške 2 658 €. 
Poškodením zariadenia spôsobil doposiaľ nezistenú 
škodu, ktorá vznikla Košickému samosprávnemu 
kraju.

z činnosti MsP v SnV
Hliadka MsP na základe oznámenia recepčnej 
ubytovne Limba riešila 29. 12. 2011 o 23.40 hod. 
v priestoroch ubytovne zistené priestupky proti ve-
rejnému poriadku, ktorých sa dopustili Krzystof W., 
Slawomir W. a Paola Natalia K. z Poľska. Menova-
ní tu v značne etalyzovanom stave hlasným krikom 
rušili nočný kľud. Náprava bola zjednaná na mieste 
za prítomnosti hliadky, priestupky boli riešené v kom-
petencii MsP.

31. 12. 2011 na základe telefonického oznámenia 
hliadka MsP zadržala neznámeho muža, ktorý pred 
Kauflandom ponúkal podľa oznámenia na odkúpenie 
krátku guľovú zbraň. Zbraň predložil na kontrolu, kde 
bolo zistené, že sa nejedná o krátku guľovú zbraň, 
ale ide o plynovú zbraň kategórie „D“ v neporušenom 
stave, ktorá nepodlieha evidencii a je voľne predajná 
osobám starším ako 18 rokov. Protiprávne konanie 
zistené nebolo.

Hliadka MsP 5. 1. 2012 o 21.45 hod. na základe 
požiadania Anny H. zo SNV zakročila a zjednala ná-
pravu proti jej dcére. Tá opakovane zvonila na bytový 
zvonček, búchala na dvere a opakovane aj v noci  
o 2.20 hod. rovnakým spôsobom obťažovala svoju 
matku, ako aj jej susedov. Na mieste bola vykonaná 
servisná činnosť s učastníkmi. Následne bola dcéra 
z miesta vykázaná, keďže tam trvalý pobyt nemala. 
Po zjednaní nápravy nik nechcel podať oznámenie.

Hliadka MsP preverovala 13. 1. 2012 o 15.15 hod. 
tel. oznam Juraja F. zo SNV, ktorý uviedol, že sa 
nemôže dostať do bytu svojej družky. Na zvonenie 
a búchanie nik nereagoval a kľúč bol vložený v zámke 
z vnútornej strany. Menovaný mal obavu, že sa jeho 
družke mohlo niečo stať. Hliadke MsP sa po prícho-
de na miesto podarilo skontaktovať s družkou ozna-
movateľa Máriou S. zo SNV. Na mieste bolo zistené, 
že menovaná v značne etalyzovanom stave tvrdo za-
spala a nepočula zvonček.

V zmysle zákona o miestnych daniach a miestnom po-
platku za komunále odpady a drobné stavebné odpady 
Mesto Spišská Nová Ves ustanovuje vo všeobecne zá-
väzných nariadeniach (ďalej VZN) na rok 2012 pre daň 
z nehnuteľností, ostatné miestne dane a miestny popla-
tok za komunálny odpad sadzby, podmienky zníženia, 
prípadne oslobodenia od platenia dane, resp. poplatku 
za komunálny odpad. 
Platné všeobecne záväzné nariadenia na rok 2012 
sú zverejnené na web stránke mesta www.spisskano-
vaves.eu/Spišská Nová Ves/Samospráva/VzN. 
žiadame všetkých, ktorí chcú mesto požiadať o zní-
ženie daní a poplatku, aby rešpektovali termíny po-
dania žiadostí. Samozrejme, k žiadosti musia byť 
priložené potrebné doklady.
termín podania žiadostí na odpustenie alebo zní-
ženie poplatku s dokladmi preukazujúcimi skutočnosť 
na odpustenie alebo zníženie poplatku je do 28. febru-
ára 2012. Žiadame všetkých daňovníkov, ktorí majú tr-
valý pobyt len Spišská Nová Ves bez udania ulice, aby 
nahlásili Oddeleniu správy daní a poplatkov MsÚ, Štefá-
nikovo námestie č. 1, kanc. č. 203 a č. 211 adresu na 
doručovanie písomností. V prípade nenahlásenia koreš-
pondenčnej adresy je potrebné rozhodnutia o vyrubení 
daní a poplatku prevziať osobne na MsÚ (poplatok za 
komunálny odpad od 20. 3. 2012, daň z nehnuteľností 
od 23. 4. 2012).
Tlačivá sú prístupné: 
• na oddelení správy daní a poplatkov MsÚ, Štefánikovo 

námestie 1, 1. posch.;
• na www.spisskanovaves.eu/Občan/Tlačivá na stiah-

nutie.

Daň z nehnuteľností

Daňové priznanie k dani z nehnuteľností nemu-
sia podávať všetci daňovníci. Podávajú ho len tie 
právnické a fyzické osoby, ktoré sa v roku 2011 sa 
stali vlastníkmi nehnuteľností, resp. u ktorých na-
stali zmeny skutočnosti rozhodujúce pre vyrubenie 
dane z nehnuteľností (kúpa, predaj, dedenie, darova-
nie, ukončenie oslobodenia). termín podania daňo-
vého priznania podľa zákona bol 31. január 2012. 
Spolu s daňovým priznaním bolo potrebné doložiť roz-
hodnutie o povolení vkladu, list vlastníctva, stavebné 
povolenie, kolaudačné rozhodnutie, dedičské osvedče-
nie a pod. Do termínu podania daňového priznania bolo 
potrebné doručiť žiadosti o zníženie dane. 
zníženie dane o 50 % u pozemkov, stavieb na býva-
nie, garáží a bytov, ktoré nie sú zriadené na podni-
kanie z dôvodu, že daňovník dovŕšil do 31. 12. 2011 
vek 70 rokov, mesto poskytne bez žiadosti. 

Miestny poplatok za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady

Poplatok platí poplatník, ktorým je:
a) fyzická osoba, ktorá má v meste trvalý pobyt;
b) fyzická osoba, ktorá nemá v meste trvalý pobyt a je 

na území mesta oprávnená užívať alebo užíva byt, 
nebytový priestor, pozemnú stavbu alebo jej časť, 
alebo objekt, ktorý nie je stavbou, alebo záhradu, 
vinicu, ovocný sad, trvalý trávny porast na iný účel 
ako na podnikanie, pozemok v zastavanom území 

obce okrem lesného pozemku a pozemku, ktorý je 
evidovaný v katastri nehnuteľností ako vodná plo-
cha;

c) právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo 
užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta 
na iný účel ako na podnikanie;

d) podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva ne-
hnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta na účel 
podnikania.

Mesto odpustí poplatok na základe žiadosti a doloženia 
dokladov v týchto prípadoch:
a) fyzická osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava v za-

hraniční:
 - potrebné doklady - potvrdenia preukazujúce pobyt 

v zahraničí v danom roku (potvrdenie o ubytovaní, 
alebo potvrdenie o zamestnaní alebo potvrdenie 
o štúdiu a pod.);

b) fyzická osoba vo výkone trestu:
 - potrebné doklady - rozhodnutie o výkone trestu;
c) fyzická osoba, okrem študentov a pracujúcich, 

zdržiavajúca sa počas roka mimo mesta:
 - potrebné doklady - potvrdenie o prechodnom po-

byte a doklad o zaplatení miestneho poplatku v inej 
obci za fyzickú osobu;

d) fyzická osoba prihlásená k trvalému pobytu kto-
rej skutočný pobyt nie je známy:

 - potrebné doklady – písomné vyjadrenie občanov 
s trvalým pobytom na uvedenej adrese;

e) fyzická osoba dlhodobo zdržiavajúca sa mimo 
miesta trvalého pobytu (ústavy, kňazi a ich ro-
dinní príslušníci, rehoľné sestry):

 - potrebné doklady - potvrdenia o umiestnení;
 f) fyzická osoba dlhodobo zdržiavajúca sa v soci-

álnych zariadeniach (domovy dôchodcov, za-
riadenia opatrovateľskej starostlivosti a pod.):

 - potrebné doklady - potvrdenie o umiestnení.
Poplatok mesto odpustí vo vyššie uvedených prí-
padoch za tie kalendárne dni, za ktoré poplatník 
mestu preukáže, že sa v meste nezdržiava. 

Mesto zníži ročný poplatok zo 16,02 € na 8,01 € na 
základe žiadosti a doloženia dokladov v týchto prí-
padoch:
a) fyzická osoba - študenti na území Sr mimo 

miesta trvalého pobytu;
 - potrebné doklady - potvrdenie o návšteve školy 

a potvrdenie o ubytovaní alebo prechodnom po-
byte;

b) fyzická osoba - pracujúca na území Sr mimo 
miesta trvalého pobytu;

 - potrebné doklady - potvrdenie o zamestnaní v da-
nom roku a potvrdenie o ubytovaní alebo prechod-
nom pobyte.

Mesto zníži ročný poplatok zo 16,02 € na 8,01 € za 
osobu, ktorá k 31. 12. 2011 dovŕšila vek 70 rokov. 
týmto občanom mesto zníži poplatok bez žiadosti 
na základe údajov z evidencie obyvateľstva.

ing. pavol košalko
ved. oddelenia správy daní 

a poplatkov, MsÚ

Na Grajnári už majú bežkári upravené bežkárske 
trate. Zasadili sa o to poslanci Mestského zastu-
piteľstva v Spišskej Novej Vsi Ing. Pavol Bečarik 
a Ing. Ondrej Majerník. 
Prostredníctvom odboru školstva mestského 
úradu a STEZu sa snažili zabezpečiť trate tak, 

aby ich mohla využívať široká verejnosť. Napokon 
ich upravili a sprejazdnili dobrovoľníci z Horskej 
záchrannej služby. Ide o trate o dĺžke 3, 6 a 8 
km. Všetci priaznivci bežeckého športu tak môžu 
tento areál plne využívať.
 eda

ozNÁmENIE DaňoVNíKom  
a PoPLatNíKom mESta SNV

BEžKÁrSKE tratE
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ci s Divadelným súborom Hviezdoslav zorga-
nizoval 21. 11. v Spišskej knižnici Stretnutie 
s poéziou P. o. Hviezdoslava. Konalo sa pri 
príležitosti 90. výročia úmrtia básnika.

Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci 
s Galériou umelcov Spiša a Divadelným súbo-
rom Hviezdoslav usporiadali 25. 11. stretnu-
tie s básnikom Jozefom Puchalom. Počas 
neho odzneli úryvky z básní v podaní Hviez-
doslavovcov a vystúpili žiaci ZUŠ v Sp. Novej 
Vsi.

5. 12. sa v Koncertnej sieni Reduty konal 
23. ročník predvianočného stretnutia rodín 
pod názvom čaro Vianoc. Cieľom bolo po-
ukázať na dôležitosť prechovávania vianoč-
ných zvykov a tradícií. V rámci programu si 
mohli návštevníci pozrieť vianočné tematické 
výstavky a prezentáciu ručných prác členiek 
únie Tradičné netradičné Vianoce. Nechýbala 
ani ochutnávka cukrových dobrôt. Podujatie 
zoranizovala obvodná organizácia Únie žien 
Slovenska v Sp. Novej Vsi v spolupráci so 
Spišským osvetovým strediskom, CVČ Adam, 
Domom Matice slovenskej a Mestským kultúr-
nym centrom v Sp. Novej Vsi. 

ILCO klub Smižany usporiadal začiatkom de-
cembra predvianočné posedenie stomikov 
pre svojich členov postihnutých touto chorobou. 
Klub funguje od februára 2011 a má 29 členov 
zo Sp. Novej Vsi, Tepličky a Smižian.

7. 12. sa v Multi centre (Multifunkčné ener-
getické a banícke centrum) konal seminár 
Prezentácia skúseností v oblasti podpory 
rozvoja cestovného ruchu v prihraničných 
regiónoch Slovenska a maďarska. Úče-
lom bolo uplatnenie dosiahnutých výsledkov 
v rámci projektu cezhraničnej spolupráce, vý-
mena skúseností a vytvorenie spoločnej plat-
formy pre rozvoj medziregionálnej spolupráce 
predovšetkým v oblasti cestovného ruchu.

V Galérii umelcov Spiša sa 8. 12. konala verni-
sáž v poradí už 5. samostatnej výstavy akade-
mického sochára Otta Korkoša pod názvom 
Výtvarné elementy. Medzi vystavenými die-
lami z rôznych materiálov dominujú drevené 
polychromované plastiky.

Banícky spolok Spiš v spolupráci s ďalšími or-
ganizátormi usporiadal 8. a 9. 12. konferenciu 
pod názvom Baníctvo a geológia na Spiši – 
história, súčasnosť a perspektívy. Cieľom 
bolo zapojiť širokú obec baníkov, geológov, 
ekonómov a predstaviteľov ďalších súvisia-
cich profesií, ako aj zástupcov obcí a miest 
na Spiši, do diskusie o banskej a geologickej 
problematike v regióne Spiša a širšieho oko-
lia. Na konferencii odznelo 20 prednášok. 
Okrem účastníkov zo Slovenska sa jej zúčast-
nili i českí odborníci. Súčasťou bola aj sláv-
nostná schôdza k 50. výročiu založenia Urá-
nového prieskumu a následníckej organizácie 
Uranpres, s. r. o., ako i slávnostný Šachtág so 
skokom cez kožu.

9. - 11. 12. sa v centre mesta konal 21. Via-
nočný trh. Návštevníci si okrem iného mohli 
vybrať z ponuky tradičných vianočných výrob-
kov, drevených vianočných ozdôb, sviečok, 
textílií, hračiek či balónov. Nechýbali ani me-
dovníky a sladkosti rôzneho druhu.

11. 12. sa v Letohrádku Dardanely v Marku-
šovciach konal vianočný koncert. Počas 
neho sa predstavili umelci zo Spiša pôsobiaci 
v Bratislave - sláčikové kvarteto Ad Gloriam 
Dei pod vedením Gregora Regeša, Ján Pen-
ták s hrou na organ a zaznel aj spev.

V decembri sa už po 4. krát konal v telocvič-
ni Hotelovej akadémie memoriál Ladislava 

mestský úrad, oddelenie územného plánovania 
a stavebného poriadku týmto upozorňuje a vyzýva 
všetkých prevádzkovateľov (právnické a fyzické 
osoby oprávnené na podnikanie) malých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia (ide o zdroje s tepelným 
príkonom do 0,3 MW), aby v zmysle ustanovení zá-
kona č. 401/1998 Z. z. a VZN č. 2/2003 zaslali 
alebo osobne doručili na MsÚ, oddelenie ÚPaSP, 
oznámenie k určeniu výšky poplatkov za zne-
čisťovanie ovzdušia - za každý prevádzkovaný 
malý zdroj znečisťovania ovzdušia za rok 2011 
- v termíne najneskôr do 15. 2. 2012.

K priznaniu je potrebné doložiť doklad o množ-
stve odobraného paliva za rok 2011 od jeho 
dodávateľa.
Zároveň upozorňujeme prevádzkovateľov malých 
zdrojov znečisťovania ovzdušia, že v zmysle zá-
kona č. 401/1998 Z. z. v znení jeho neskorších 
zmien a doplnkov, za nedodržanie termínu pred-
loženia požadovaného oznámenia, je mesto po-
vinné uložiť sankciu na základe už uvedeného 
zákona.

ing. iveta krajňáková
odd. Úpasp, MsÚ

V súlade s platnou legislatívou termín pre podáva-
nie žiadostí do materskej školy v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves pre školský rok 
2012/2013 je stanovený v dobe od 15. februára do 
15. marca 2012.
Dieťa sa do materskej školy prijíma na základe pí-
somnej žiadosti zákonného zástupcu (formulár získa 
zákonný zástupca u riaditeľky materskej školy), ktorú 
v uvedenom termíne predloží riaditeľke spolu s potvr-

dením o zdravotnom stave dieťaťa od všeobecného 
lekára pre deti a dorast.
Podmienky prijímania detí určuje riaditeľka MŠ 
a po prerokovaní s pedagogickou radou ich zverejní 
na budove materskej školy najmenej 2 týždne pred 
termínom podávania žiadostí. Podľa zákona o štátnej 
správe v školstve a školskej samospráve rozhodnutie 
o prijatí dieťaťa do materskej školy patrí výhradne do 
kompetencie riaditeľa materskej školy. šÚ

Upozorňujeme občanov, že volebné okrsky pre voľby 
do Národnej rady Slovenskej republiky 10. marca 2012 
boli vytvorené tak, ako pri voľbách do orgánov samo-
správy v roku 2010 s tým, že okrsok č. 21 bol z Ho-
telovej akadémie na Radničnom námestí 1 v Spišskej 
Novej Vsi presunutý do priestorov základnej školy 
na ulici Ing. o. Kožucha 11 v Spišskej Novej Vsi.
zmeny sú uvedené v oznámení o určení volebných 
okrskov a o čase a mieste konania volieb.
miesto konania volieb (volebná miestnosť) je uve-
dené aj v oznámení o čase a mieste konania vo-
lieb, ktoré bude voličom doručované na adresu 
trvalého pobytu.
občania, ktorým bol zrušený trvalý pobyt podľa § 
7 ods. 1 písm. d) až g) zákona č. 253/1998 z. z. 
o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a regis-
tri obyvateľov Slovenskej republiky, a majú právo voliť 
(občania, ktorí v deň volieb dovŕšili 18. rok veku a majú 
trvalý pobyt v Spišskej Novej Vsi), sú podľa evidencie 
obyvateľov zapísaní v zozname voličov vo voleb-
nom okrsku č. 21. 
Volebná miestnosť pre tento okrsok sa nachádza 
v budove základnej školy na ulici Ing. o. Kožucha 

11 v Spišskej Novej Vsi.
Občania s trvalým pobytom 
v Spišskej Novej Vsi, ktorí majú 
právo voliť, sú do zoznamu voličov pre jednotlivé okrsky 
zapísaní podľa miesta (ulice) skutočného trvalého byd-
liska.
V prípade, že po doručení oznámenia o zapísaní v zo-
zname voličov vo volebnom okrsku sa občan oprávnený 
voliť presťahuje, je automaticky zapísaný do zoznamu 
voličov podľa nového miesta (ulice) trvalého pobytu. 
Nové oznámenie o zapísaní do zoznamu voličov sa už 
nedoručuje. 
Táto skutočnosť sa vzťahuje aj na prípady, keď občan 
túto zmenu z akýchkoľvek dôvodov nemá uvedenú 
v preukaze o totožnosti. Tiež na prípady, keď trvalý po-
byt bol zmenený pred doručovaním oznámenia o za-
písaní do zoznamu voličov, avšak táto zmena nie je 
uvedená v preukaze totožnosti.
Informácie o zapísaní do zoznamu voličov vo voleb-
ných okrskoch v meste Spišská Nová Ves získa opráv-
nený volič na Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi,  
Štefánikovo námestie 1 (prízemie, č. dv. 114, tel. č. 
053/415 21 27 a evidencia obyvateľov č. dv. 118).

Televízia Reduta sa už druhý rok administratívne 
a technicky pripravuje na prechod z analógového 
na digitálne vysielanie.
To je zabezpečené a šírené z vlastného vysielača 
na Administratívnej budove na Štefánikovom ná-
mestí. Vysielanie zabezpečuje spoločnosť BIC 
Spišská Nová Ves, s. r. o., ktorá už získala licenciu 
na digitálne vysielanie, vydanú Radou pre vysielanie 
a retransmisiu SR. Telekominikačný úrad zároveň 
pridelil spoločnosti miestny multiplex s kanálom 32. 
V týchto dňoch finišujú technické prípravy re-
álneho prechodu vysielania a zároveň sa čaká 
na vydanie individuálneho povolenia na prevádzku 

vysielača.  „Po  získaní 
potrebných  dokumen-
tov predpokládame,  že 
na prelome januára a februára 2012 bude spus-
tené vysielanie televízie reduta - DVB-T v Spišskej 
Novej Vsi na kanáli 32,“ uviedol marcel Blahut, 
vedúci televízie.
Pracovníci televízie pripravujú okrem uvedených 
zmien spôsobu vysielania i novú grafiku a zmenu 
formátu vysielania na 16:9. O všetkých pripravo-
vaných zmenách budú diváci informovaní prostred-
níctvom vysielania televízie Reduta a na stránkach  
www.snv.sk. red.

PoPLatKy za zNEčISťoVaNIE 
oVzDušIa

PoDÁVaNIE žIaDoStí 
Do matErSKEJ šKoLy

DôLEžItÉ INFormÁcIE K VoľBÁm

DIGItÁLNE VySIELaNIE 
tV rEDuty
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YKrajňáka. Futbalového turnaja sa zúčastnilo 
7 družstiev. Zvíťazilo napokon družstvo zo 
Strednej odbornej školy, ktorého brankárom 
bol syn L. Krajňáka Michal.

obyvatelia Domova dôchodcov boli povzbu-
diť tím tatranských vlkov na zápase proti 
Voskresensku. Hokejisti ich potom netradične 
navštívili v domove. Pri tejto príležitosti sa tu 
uskutočnila beseda, počas ktorej sa hokejisti 
predstavili dôchodcom a priblížili náročnosť 
cestovania a zápasov v Rusku. Počas návšte-
vy tiež odovzdali seniorom drobné darčeky.

Vďaka spolupráci mimovládnej organizácie 
Proxima s občianskym združením Človek 
v ohrození sme mali možnosť 12. - 18. 12. 
aj v Sp. Novej Vsi vidieť dokumentárne filmy 
12. medzinárodného festivalu Jeden svet 
2011. Realizovaný bol v rámci projektu Malá 
škola tolerancie financovaného s podpo-
rou Úradu vlády prostredníctvom dotačného 
programu Podpora a ochrana ľudských práv 
a slobôd. Cieľom projektu je pestovanie hod-
nôt tolerancie. Akcie sa zúčastnili najmä žiaci 
stredných škôl, ktorí tu mohli vidieť rôzne filmy, 
napr. s témou inkluzívneho vzdelávania alebo 
slovenský dokument o drogových závislos-
tiach. Okrem premietania boli pre študentov 
pripravené aj rôzne aktivity.

Od 13. do 31. 12. ste si mohli pozrieť v priesto-
roch Spišského osvetového strediska výstavu 
fotografií z plenéra členov Klubu fotografov 
pod názvom Krajinou k abstrakcii.

Základná umelecká škola uviedla 13. 12. vo 
svojej koncertnej sále koncert umelcov z part-
nerského mesta Havlíčkův Brod pod názvom 
Dotyky strún a kúzla mechu. V netradičnej 
nástrojovej zostave sa na ňom predstavili Jitka 
Baštová – akordeón a Jindřich Macek – lutna.

Základná umelecká škola v Sp. Novej Vsi 
usporiadala 15. 12. v Kine Mier vianočné 
predstavenie muzikálu svetoznámej rozprávky 
Popoluška. O netradičné prevedenie sa po-
starali žiaci a učitelia tejto školy pod režisér-
skou taktovkou Mgr. Evy Kopperovej, ktorá 
napísala scenár. Neopakovateľnú atmosféru 
zaručili živá hudba a spev, originálne texty 
a autorský scenár.

V sobotu 17. 12. bolo v potoku Dubnica v Sp. 
Novej Vsi nájdené telo mŕtveho muža. Išlo 
o 61-ročného Františka K., ktorý býval v zá-
hradkárskej oblasti vo Ferčekovciach. Privo-
laný obhliadajúci lekár predbežne cudzie zavi-
nenie vylúčil. Telo bolo prevezené na pitvu.

18. 12. dorazilo i do nášho mesta betlehem-
ské svetlo rýchlikom z Bratislavy. To roznášali 
skauti po všetkých mestách a dedinách na 
Slovensku. Spišskonovovešťania si ho mohli 
vziať domov na Štedrý deň vo farskom kostole, 
na sídlisku Mier pri kine i vo Ferčekovciach.

Organizácia Humanita pre život Sp. Vlachy 
v spolupráci s folklórnym štúdiom Košice 
a Mestským kultúrnym centrom, pod záštitou 
primátora mesta, usporiadali 18. 12. v Kine 
Mier vianočný benefičný koncert šťastie, 
zdravie, pokoj svätý vinšujeme Vám... 
V rámci programu vystúpil Folklórny súbor Že-
leziar (Košice), Detský folklórny súbor Železia-
rik (Košice) a Folklórny súbor Čačina. Nechý-
bal tiež sólista opery Štátneho divadla Košice 
a košický detský a mládežnícky spevácky zbor 
Mladé hlasy. Výťažok 1 600 € z koncertu bol 
venovaný Krízovému centru Alžbetka.

Klub detí a mládeže Slovenského zväzu zdra-
votne postihnutých v Sp. Novej Vsi zorganizo-
val na farskom úrade pre deti a ich súrodencov 
stretnutie s mikulášom. Vyše 40 chlapcov 
a dievčat si od neho prevzalo balíčky.

SPraVODaJSTVO

okrs.
č.

volebná miestnosť,
SNV, ulica

voliči oprávnení voliť bývajúci v Spišskej Novej Vsi, na ulici

1. Hasičská zbrojnica
Hnilecká cesta 13

miestna časť Novoveská Huta - Bronzová, Dúhová, Hnilecká cesta, Horská, Jasná, Kvetná, Lúčna, 
Medená, Novoveská cesta, Poľná, Rudná, Rybničná, Sadrovcová, Slnečná, Snežná, Stražanská, 
Tichá, Záhradná, Železná

2. Penzión NEmo 
Pohronská 2

Čergovská, Detvianska, Dunajská, Gemerská, Inovecká, Karpatská, Kysucká, Laborecká, Liptovská, 
Magurská, Muráňska, Nitrianska, Oravská, Pieninská, Podunajská, Pohronská, Považská, Predná 
Huta, Rajecká, Spišská, Šarišská, Tatranská, Trenčianska, Trnavská, Turčianska, Zemplínska

3. zš Lipová, Lipová 13 Brezová 15, 16, 17, Brezová 32, Gaštanová, Kamenný obrázok, Topoľová, Vyšný Hámor

4. zš Lipová, Lipová 13 Brezová 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, Brezová 37, 38, Lipová

5. Gymnázium
Javorová 16

Brezová 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, Dubová, Podskala, Tepličská cesta

6. Gymnázium
Javorová 16

Agátová, Hájik, Javorová, Pod Tepličkou, Sadová

7. Soš ekonomická 
Stojan 1

A. Mickiewicza, E. M. Šoltésovej, Elektrárenská 6 - 8, J. Bottu, Kalinčiaka, M. Gorkého, Malá, 
Stojan, Za Hornádom

8. Soš ekonomická 
Stojan 1

Borodáčova, Borovského, F. Hečku, F. Urbánka, I. Stodolu, Kukučínova, Lesná, 
Obrancov mieru, Palárikova, Potočná, R. Jašíka, S. Tomášika, Tajovského, Tehelná

9. zš Komenského 
Komenského 2

J. Wolkera 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
J. Wolkera 14, 16, 18, 20, 22, 24

10. zš Komenského 
Komenského 2

J. Matušku, Štúrovo nábrežie 15, 16, 17, 18, 19, 20, Trieda 1. mája 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

11. zš Komenského 
Komenského 2

Komenského, Štúrovo nábrežie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

12. zš z. Nejedlého 
Z. Nejedlého 2

J. Wolkera 26, 28, 30, 32, 34 a 41, P. Jilemnického 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

13. zš z. Nejedlého 
Z. Nejedlého 2

P. Jilemnického 4, 6, 21, Trieda 1. mája 2, 4, 6, 8, 10, 12,
Trieda 1. mája 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

14. zš z. Nejedlého 
Z. Nejedlého 2

Bezručova, J. Wolkera 33, 35, 37, 39, 
Trieda 1. mája 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, Z. Nejedlého

15. zš z. Nejedlého 
Z. Nejedlého 2

Krčméryho, Trieda 1. mája 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 
Trieda 1. mája 53, 55, 57, 59, 61, 63

16. zš z. Nejedlého 
Z. Nejedlého 2

J. Wolkera 25, 27, 29, 31, Štúrovo nábrežie 9, 10, 11, 12, 13, 14

17. zš Nad medzou 
Nad Medzou 1

Hurbanova, J. Čajaka, J. Fándlyho, J. Kostru, J. Wolkera (rodinné domy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12), 
Letecká, S. Chalupku, Slobody, Šestnástka, T. Vansovej, V. Nezvala, Za Šestnástkou, Záborského

18. zš Nad medzou 
Nad Medzou 1

B. Němcovej, Duklianska 1 - 49, Hviezdoslavova 16 - 51, Chrapčiakova, Ing. Rojkoviča, Ing. Straku, 
J. Fabiniho, Krížová, Medza, Nábrežie Hornádu, Nad Medzou, Námestie SNP, Odborárov, Orlia, 
Pri Vyšnej Hati, Sládkovičova, Slnečné nábrežie, Stará cesta, Starosaská, Vajanského

19. zš Ing. o. Kožucha 
Ing. O. Kožucha 11

Brusník, Čsl. armády, Drevárska, Elektrárenská 1 – 5, 
Ing. O. Kožucha, J. Hanulu, Mlynská, Rázusova, Škultétyho

20. zš Ing. o. Kožucha 
Ing. O. Kožucha 11

Banícka, Fraňa Kráľa, I. Krasku, Konrádova, Rybárska, Zábojského, Zvonárska

21. zš Ing. o. Kožucha 
Ing. O. Kožucha 11

Radničné námestie, voliči s trvalým pobytom „Spišská Nová Ves“, Zimná

22. zš Levočská 
Levočská 11

J. C. Hronského, Jesenského, Kollárova (rodinné domy), Mišíkova, Mudroňova, Puškinova, 
Slovenská (rodinné domy 1 - 57), Slovenská (bloky 2 - 42), Svätoplukova, Tolstého, Železničná

23. zš Levočská 
Levočská 11

Koceľova, Kollárova (bloky 1 - 12), Letná, Markušovská cesta, Rastislavova, Štefánikovo námestie

24. SPš strojnícka 
Hviezdoslavova 6

Gorazdova, Hviezdoslavova 1 - 15, Levočská (rodinné domy), Slovenská (bloky 44 - 56)

25. SPš strojnícka 
Hviezdoslavova 6

Astrová, Bernolákova, Česká, Filinského cesta, Harichovský chodník, J. Hollého, J. I. Bajzu, 
Jána Jánskeho, Kmeťova, Kuzmányho, Ľaliová, Levočská (bloky 4 - 22), Moravská, Narcisová, 
Nezábudková, Púpavová, Radlinského, Školská

26. zš Hutnícka
Hutnícka 16

Hutnícka

27. zš Hutnícka 
Hutnícka 16

Duklianska 50, 52, 54, 56, 58, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 75, Hrnčiarska, Kováčska, Zámočnícka

28. zš Hutnícka 
Hutnícka 16

Kamenárska, Stolárska, Strojnícka

29. zš Hutnícka 
Hutnícka 16

Kolárska, Tkáčska

ozNÁmENIE o určENí VoLEBNýcH oKrSKoV 
a o čaSE a mIEStE KoNaNIa VoLIEB

Mesto Spišská Nová Ves podľa § 26 zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej repub-
liky v znení neskorších predpisov oznamuje, že:
1. voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa budú konať  
v sobotu 10. marca 2012 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.

2. Miestom konania volieb do Národnej rady Slovenskej republiky vo volebných okrskoch v Spišskej Novej Vsi 
sú určené volebné miestnosti pre voličov podľa trvalého pobytu v Spišskej Novej Vsi takto:

Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním občianskym preukazom.
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skej osade Hájik sa mesto rozhodlo riešiť 
vyhĺbením novej studne. Na realizáciu vrtu 
bolo v rozpočte vyčlenených približne 2 tis. 
€. V budúcnosti je plánovaná realizácia vodo-
vodu. Tá však závisí od množstva finančných 
prostriedkov.

V Domove sociálnych služieb Náš dom sa 
v decembri konal Deň otvorených dverí. 
Návštevníci tak mali možnosť okúsiť jeho 
atmosféru. Klienti v rámci aktívnej terapie 
a prípravy na príchod Vianoc pod odborným 
vedením v chránenej dielni vyrábali hračky 
a drobné upomienkové predmety.

V decembri boli v Koncertnej sieni Redu-
ty v rámci súťaže škola roka vyhodnote-
né športové úspechy škôl nášho okresu. 
Podujatie pravidelne organizuje Slovenská 
asociácia športu na školách. Ocenené boli 
najlepšie školy v rámci školského športu, ale 
aj športovci, pedagógovia, tréneri a funkcio-
nári. V kategórii ZŠ do 300 žiakov bola naj-
lepšia ZŠ Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch, 
kde kladú dôraz na atletiku. V kategórii nad 
300 žiakov 1. miesto získala zš Hutnícka 
predovšetkým za úspechy v loptových 
hrách, florbale a badmintone. Dievčatá 
z Gymnázia na Javorovej ul. a chlapci 
zo SPš strojníckej boli najúspešnejší 
spomedzi všetkých stredných škôl. Naj-
úspešnejším kolektívom boli žiačky zo 
zš Hutnícka, ktoré sa stali majsterkami 
Sr v midivolejbale. ocenené bolo tiež 
centrum voľného času adam, ktoré sa 
veľkou mierou podieľa na raste mladých 
športovcov.

Pracovníci spoločnosti Embraco Slovakia 
pripravili na Vianoce pre deti z Detského 
domova mlynky – Biele vody prekvapenie. 
Vypočuli si želania tých najmenších a pod 
stromček im nachystali vytúžené darčeky. 
Deti si pre nich na oplátku pripravili program, 
v ktorom spievali, tancovali, vinšovali a zahrali 
tiež krátku scénku o Vianociach. Spoločnosť 
s detským domovom spolupracuje už 5 ro-
kov. Spoločne sa tak stretávajú na rôznych 
akciách počas celého roka.

20. 12. sa počas Vianočného koncertu, 
ktorý zorganizovala Základná umelecká 
škola v Sp. Novej Vsi, predstavilo vyše 100 
účinkujúcich. Pre divákov si pripravili 20 hu-
dobných a tanečných čísel.

Návštevníci mohli 25. 12. pred Levočskou 
bránou vidieť živý betlehem počas tradičné-
ho vianočného predstavenia Keď tá jasná 
hviedza. Sviatočnú atmosféru tak mohli za-
žiť aj mimo svojich domovov. Podujatie reži-
sérsky a organizačne každoročne pripravuje 
PhDr. Peter Karpinský, PhD.

Na Vianoce spestrili pobyt deťom v spiš-
skonovoveskej Nemocnici s poliklinikou 
zamestnanci spoločnosti Embraco Slovakia, 
ktorí im tu priniesli darčeky. Spolupracujú 
spolu už 12 rokov. Táto akcia sa tak stala ne-
oddeliteľnou súčasťou Vianoc. Spoločnosť 
tiež pravidelne organizuje pre nemocnicu 
zbierku medzi svojimi zamestnancami. Poda-
rilo sa vyzbierať množstvo plyšových hračiek 
a oblečenia.

Výlet v Slovenskom raji sa 26. 12. skončil pre 
manželov z Popradu hospitalizovaním v spiš-
skonovoveskej nemocnici. 62-ročná žena sa 
pri Misových vodopádoch pošmykla a stiahla 
na zem aj 69-ročného manžela, ktorý sa ju 
snažil zachytiť. Obaja na strmom úseku pa-
dali asi 6 metrov. Utrpeli ťažké poranenia hla-
vy, žena si poranila aj chrbticu.

	 Milí	Spišskonovovešťania,	 táto	rubrika	poskytuje	
priestor	 pre	 Vaše	 listy,	 resp.	 otázky,	 pripomienky,	 pod-
nety,	a	samozrejme,	aj	odpovede	na	ne	od	kompetentných.	
Vzhľadom  na  priestorové  obmedzenie 
rubriky  uprednostníme  pred  anonym-
nými príspevkami tie, ktoré sú odosiela-
teľmi podpísané!  Ďakujeme!	

„Chcem  sa  opýtať  na  prestavbu  bytového 
jadra. Je možné, aby sused  riešil prestavbu 
ešte aj v nedeľu? Veď má na to celý týždeň, aj 
sobotu. Je možné robiť prestavbu bez vyvese-
nia oznamu v bytovom dome? Ostatní oznam 
o prácach vyvesili.“

Peter, e-mail, 11. 12. 2011

Realizáciu stavebných prác stavebný zákon 
neupravuje. Vzťahujú sa na to osobitné právne 
predpisy, ako napr. Občiansky zákonník alebo 
všeobecne záväzné nariadenia obce; v našom 
meste je to VZN č. 3/2008 o domovom po-
riadku. Ani VZN č. 3/2008 však striktne nevyme-
dzuje čas prác či zverejnenie oznamu o prácach. 
Navrhujeme prerokovanie na domovej schôdzi 
a prijatie interných zásad.

Ing. arch. teodor štubňa,  
vedúci oddelenia územného plánovania  

a stavebného poriadku, msÚ

„kedy bude mesto  riešiť  kvalitu digitálneho 
signálu? Teraz chytáme vysielač Hranovnica 
a signál je veľmi nekvalitný. Napríklad veľmi 
mi chýba vysielanie TV reduta.“

Jozef, e-mail, 12. 12. 2011

Kvalitu digitálneho signálu musíte reklamovať na 
spoločnosti Towercom, a. s., Bratislava, ktorá 
v rámci Slovenska realizovala prechod z analógo-
vého vysielania na digitálne. Príjem programovej 
služby TV Reduta v digitálnej forme je plánovaný 
do konca mesiaca január 2012.

marcel Blahut, vedúci televízie reduta

„Prečo tohto roku nebola žiadna vianočná vý-
zdoba na Zimnej ulici? Veď je to tiež centrum 
mesta a určite tam prechádza viac ľudí ako cez 
park, ktorý bol pekne vyzdobený.“

Dagmar, e-mail, 12. 12. 2011

Rekonštrukciou verejného osvetlenia sa úplne 
zmenili podmienky pre vianočnú výzdobu (uchy-
tenie na stĺpy verejného osvetlenia). Je preto po-
trebné zakúpiť novú, prípadne zrekonštruovať 
starú. V budúcnosti výzdobu na Zimnej ulici ur-
čite plánujeme.

PaedDr. Ján olejník, vedúci oddelenia  
komunálneho servisu, msÚ

„Na  koncert  skupiny  ,Heľenine  oči‘  sme  sa 
spolu s priateľkami vybrali s menšími obavami. 
Nepatríme totiž medzi tínedžerov, ale medzi 
dospelákov ,stredného veku‘. Boli sme však 
veľmi milo prekvapené, keď sme sa dostali 
asi medzi 500 mladých ľudí, ktorí naplnili sálu 
v Dome kultúry. atmosféra bola výborná, všetci 
sa veľmi slušne zabávali, nikde sa nepredával 
žiaden alkohol. Počas vystúpenia organizátori 
informovali o  tom,  že koncert  sa uskutočnil 
pri príležitosti Svetového dňa HIV/aIDS a výťa-
žok z neho poputuje pre deti z krízového cen-
tra. Potlesk bol obrovský. Na internete sme si 

vyhľadali pár informácií a zistili sme, že kon-
cert organizovali mladí peer aktivisti, ktorých 
vedú Matej farkalín a Zuzana Sokolovská. Tí, 
hneď na druhý deň navštívili krízové stredisko 
,alžbetka‘, kde odovzdali peniaze a nemalou 
mierou  prispeli  ku  krásnym  Vianociam  pre 
deti, ktoré to určite potrebujú. Chceli by sme 
vyzdvihnúť činnosť tejto mládežníckej skupiny, 
ktorá pôsobí v našom meste a poďakovať im za 
ich zmysluplnú prácu. Zároveň im popriať do 
nového roku ešte veľa ‚vydarených‘ koncertov 
a akcií nielen pre stredoškolskú mládež.“

andrea Poláková, e-mail, 14. 12. 2011

„Existujú ešte nejaké byty, ktoré sú pre rodiny 
slabšieho charakteru? Manžel pracuje v cha-
rite, má ZŤP - má fenylketonúriu, manželka je 
na podpore a teraz čakajú bábätko a chcú sa 
osamostatniť kvôli problémom.“
  Monika, e-mail, 14. 12. 2011

Mestské byty sa prenajímajú v zmysle Všeobecne 
záväzného nariadenia č. 4/2007 o podmienkach 
prenajímania mestských bytov v meste Spišská 
Nová Ves platného od 13. 10. 2007, § 5 – Krité-
ria pre zaradenie žiadosti do evidencie žiadateľov 
o nájom bytu.
Písomná žiadosť sa zapíše do evidencie čakate-
ľov na byt, ak:
- žiadateľ, prípadne jeho manželka (manžel), ne-
vlastní, a ani nevlastnil byt, rodinný dom;
- nie je nájomcom žiadneho bytu a nie je ani sta-
vebníkom bytu alebo rodinného domu;
- žiadateľ má trvalý pobyt v meste nepretržite mi-
nimálne 5 rokov pred podaním žiadosti;
- žiadateľ má vlastnú rodinu (manželku, deti);
- žiadateľ nemá voči mestu záväzky po lehote 
splatnosti a mesto nevedie voči žiadateľovi žiadne 
správne alebo iné konanie;
- žiadateľ a osoby, ktoré s ním budú prenajatý byt 
užívať, majú príjem, ktorý sa posudzuje spoločne 
podľa osobitného predpisu (zákon o životnom mi-
nime), a to vo výške minimálne 1,2 násobku život-
ného minima a maximálne trojnásobku životného 
minima, t. j. preukáže sa príjmom, z ktorého bude 
schopný platiť nájomné.
Príkl.: Dvaja dospelí a jedno dieťa musia mať prí-
jem minimálne 490,68 €.
rudolf Baluch, referát sociálnych vecí, msÚ

„Neuvažuje mesto nad vyhradením parkoviska 
pri  cintoríne  len  pre  návštevníkov  cintorína 
hlavne v čase konania pohrebov?“

anonym, e-mail, 14. 12. 2011

Aj my sme zaregistrovali, že parkovisko pri cinto-
ríne často blokujú autá aj po celý deň a ich maji-
telia nechodievajú na cintorín. Preto v roku 2012 
parkovisko plánujeme spoplatniť a pre úhradu 
parkovného bude nastavený zvláštny režim a to 
tak, že bude do 1,5 hod. bezplatné a po uply-
nutí tejto doby (čo by mal byť čas postačujúci na 
úkony na cintoríne) bude povinnosťou parkujú-
cich za parkovanie zaplatiť.

Ing. Jela Bednárová,  
vedúca odboru výstavby,  

územného plánovania a dopravy, msÚ

„Moje vnúčatá navštevujú MŠ na Jilemnického 
ulici a takmer denne už ráno, a, samozrejme, 
aj popoludní stoja za kotolňou páni s fľašami 
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YMesto plánuje na sídlisku gen. Svobodu 
(nazývané tiež tarča) vymeniť zeleň. Už nie-
koľko rokov je k dispozícii projekt, ktorý rieši 
novú výsadbu. Nové stromy sa budú vysádzať 
podľa názvu jednotlivých ulíc. Okrem stro-
mov pribudnú aj kry. Výsadba bude prebiehať 
postupne, v závislosti od financií. Minulý rok 
mesto minulo na údržbu zelene na tomto síd-
lisku 37 tis. €.

Spišskonovoveskému publiku sa 29. 12. v Kine 
Mier predstavila slovenská revivalová hudobná 
skupina the Backwards so známymi hitmi 
slávnych Beatles. Vianočná hudobná show sa 
konala pri príležitosti 15. výročia založenia ka-
pely a zorganizovalo ju tunajšie Mestské kultúr-
ne centrum.

V Slovenskom raji oslavovali Silvester a prí-
chod nového roka maďari, Poliaci i Slováci. 
Prvé objednávky evidovali zariadenia už kon-
com leta. Niektoré si pre svojich hostí pripravili 
program vrátane ohňostroja.

Počas Silvestra bolo rušno aj v parku pred Re-
dutou. Už tradične sa tu prišli niekoľkí Spišsko-
novovešťania rozlúčiť so starým rokom a priví-
tať ten nový.

Silvestrovská noc bola z pohľadu hasičov, 
záchranárov a mestských policajtov relatív-
ne pokojná. Hasiči zaznamenali len 2 výjazdy 
pri drobnom požiari. Rýchla zdravotná pomoc 
nezaznamenala nič mimoriadne. Išlo o štan-
dardné výjazdy ako v bežný pracovný deň. Po-
kojnú noc prežili aj policajti, ktorí zaznamenali 
iba zvýšený výskyt manipulácie so zábavnou 
pyrotechnikou najmä u maloletých detí. 

V spišskonovoveskej stanici pre odchyt túla-
vých zvierat po sviatkoch pribudlo 7 nových 
psíkov. Medzi nimi boli aj šteniatka. Predpokla-
dá sa, že mohlo ísť o vianočné darčeky.

V Letohrádku Dardanely v Markušovciach sa 
6. 1. konala netradičná trojkráľová večerná 
prehliadka. Obohatená bola o zvyky a tradí-
cie celého vianočného obdobia od Ondreja po 
Troch kráľov.

Podľa údajov Okresného dopravného inšpek-
torátu v Sp. Novej Vsi v minulom roku každý 
tretí žiak autoškoly v okresoch Sp. Nová Ves 
a Gelnica pri skúškach neuspel. Pohoreli 
hlavne pri skúške z vedenia motorového vozi-
dla.

Na parkovisku pri OC Madaras sa 7. 1. dobýjal 
snežný hrad. Členovia historickej šermiarskej 
skupiny Jago sa rozdelili do dvoch skupín a boj 
mohol začať. Z divadla mali najväčšiu radosť 
deti.

Vhodným výberom toho, čo zjeme môže-
me nášmu telu pomôcť, dokonca ho aj liečiť. 
Podrobnejšie ste sa o danej problematike 
mohli dozvedieť 10. 1. na prednáške Historic-
ké a komerčné pozadie za spôsobom našej 
životosprávy, metabolická typológia alebo 
prevencia a liečba vážnych civilizačných 
ochorení.

Od hlavného podjazdu ku Ferčekovciam sú 
v meste najkritickejšie úseky pre chodcov. Naj-
mä počas zimných mesiacoch je na priecho-
doch znížená viditeľnosť. V minulosti na tomto 
cestnom ťahu došlo aj k niekoľkým vážnym do-
pravným nehodám. Mesto preto uvažuje v blíz-
kej budúcnosti o ich osvetlení.

Prostredníctvom projektu umenie a čo s ním 
sa rozhodla študentka Gymnázia Javorová ul. 
v Sp. Novej Vsi Lenka Kleinová ukázať ostatným 
študentom umenie v inom, kreatívnejšom poní-
maní, kde oni sami sú hlavnými aktérmi umelec-
kej a dokumentačnej fotografie. Vernisáž výsta-
vy prebiehala 12. 1. v Galérii umelcov Spiša.

alkoholu v rukách. Poodhadzované plastové 
fľaše ,skrášľujú‘ okolie. Chcelo by to patričnú 
kontrolu a nápravu.“
  Marcela, e-mail, 29. 12. 2011

Ďakujeme za Vaše podanie, zvýšime hliadkovú 
činnosť v tejto lokalite. Bolo by dobré, aby ste 
nás v čase požívania alkoholických nápojov in-
formovali cez bezplatné tel. číslo 159.

JuDr. michal Komara, PhD.  
náčelník msP v SNV

„Bývam v miestnej časti Telep a potreboval by 
som vedieť, aké práva a povinnosti má vlast-
ník nehnuteľnosti na pozemku pred jeho ne-
hnuteľnosťou. Ide mi o trávnatý pozemok pri 
ceste,  môže  mi  sused  obmedziť  vstup  na 
tento pozemok? Je to jeho vlastníctvo alebo 
to patrí mestu a je to verejné priestranstvo, do 
ktorého môžem vstúpiť, v prípade potreby za-
siahnuť kolesom osobného auta, atď. alebo je 
to pozemok, ktorý si môže každý z obyvateľov 
pred domom ohradiť, položiť rôzne bariéry, ako 
napr. kamene, drevené kolíky, ktoré znemož-
ňujú v prípade potreby použiť tento priestor na 
vyhnutie sa automobilu (poškodzujú automo-
bil). Je to v poriadku?“

Martin S., e-mail, 29. 12. 2011

Zelené pásy medzi vozovkou a chodníkmi v miest-
nej časti Telep (ale aj inde v SNV) sú spravidla 
vo vlastníctve mesta a sú považované za priestor 
verejný. Na ich povrchu je zväčša trávnatý porast 
a iná zeleň. Pod povrchom sa často nachádzajú 
inžinierske siete a domové prípojky na hlavné 
vetvy. Mesto zabezpečuje vo vegetačnom ob-
dobí údržbu zelene. V zime slúžia tieto „zelené“ 
pásy ako priestor, kde sa vyhŕňa sneh z vozovky 
pri vykonávaní zimnej údržby. Predmetný priestor 
sa v deň odvozu komunálneho odpadu využíva 
aj na umiestňovanie nádob na odpad. Z uvede-
ných dôvodov nie je žiaduce, aby sa na zelených 
pásoch nachádzali predmety či trvalé zábrany 
znemožňujúce spomínané práce na verejných 
priestranstvách. Parkovanie vozidiel je potrebné 
koncepčne a prioritne riešiť na pozemkoch súk-
romných, priliehajúcich k nehnuteľnostiam, tak 
ako to vyplýva z noriem, legislatívy, praxe. Vzhľa-
dom k stavu zelených pásov a požiadavkám obča-
nov sa Mestský výbor č. 9 bude venovať myšlienke 
využívania zelených pásov na parkovanie.

Ing. arch. teodor štubňa  
vedúci oddelenia územného plánovania  

a stavebného poriadku, msÚ

„Bývam na kukučínovej ul. v Spišskej Novej 
Vsi. Zaujíma ma  termín  rekonštrukcie chod-
níka na tejto ulici. Je v dezolátnom stave už 
pár rokov. V zimnom období sa z neho nedá 
odstrániť sneh, nakoľko je popraskaný a ne-
rovný. Jediná možnosť je soľ. Taktiež jeho stav 
(nerovnosť, praskliny a iné defekty) ohrozuje 
zdravie užívateľov. V neposlednom rade jeho 
necelistvosť, zlé spádovanie a chýbajúce kusy 
má za následok prienik vlhkosti pod okolité be-
tónové oplotenia, pričom sa narúša ich statika 
a skracuje životnosť.“ 

Ľubomír P., e-mail, 6. 1. 2012

Oprava chodníka na Kukučínovej ulici bola za-
čatá už skôr výmenou asfaltového koberca na 

chodníku na pravej strane komunikácie. Je nám 
známy i technický stav chodníka na opačnej 
strane komunikácie, ktorý pravdivo popisujete 
vo Vašom príspevku. Vzhľadom na nedostatok 
finančných prostriedkov neuvažujeme v tomto 
roku s úpravou ďalšej časti pešej komunikácie 
na Kukučínovej ulici. Prioritne v roku 2012 by 
sme radi uskutočnili opravy peších komunikácií, 
ktoré sú v podstatne horšom technickom stave 
ako spomínaná komunikácia.

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

„Chcem sa opýtať či mesto neplánuje postaviť 
TV vysielač v meste? lebo súčasný signál je 
veľmi slabý a na izbové antény sa vôbec nedá 
chytiť. Dá sa chytiť od Popradu až po Smižany 
a tam kvalitný signál končí. aj v Prešove majú 
vysielač v meste a každý chytá vysielanie aj na 
izbové antény. Chystá vôbec naše mesto niečo 
podobné alebo sa spolieha na našu super káb-
lovku?“  Vladimír, e-mail, 9. 1. 2012

Keďže neviem o aký signál sa jedná, nemôžem 
na Vašu otázku plnohodnotne odpovedať. Te-
restriálny signál sa v meste šíri z dvoch vysiela-
čov, a to Kráľova hoľa a Hranovnica. Televízny 
signál TV Reduta je vysielaný z vysielača v meste, 
z budovy AB. Kvalita signálu terestriálne šíreného 
je záležitosťou spoločnosti Towercom Bratislava. 
Vedenie mesta na to nemá dosah. Preto doporu-
čujem obrátiť sa na uvedenú spoločnosť.

marcel Blahut,  
vedúci televízie reduta

„čo je to za firma oproti pekárni MPC, ktorá 
vždy necháva dokorán otvorenú bránu a svoje 
strážne psy voľne pustené? keď idem okolo 
so svojím psom - a to vždy chodím po opač-
nej strane ulice, lebo po tej ich sa ani neodvá-
žim - a začne na mňa brechať jedna z tých ich 
poltonových oblúd cez otvorenú bránu, tak mi 
teda nie je všetko jedno. Oni si neuvedomujú, 
že iné psy na ulici provokujú tie ich a že je to 
nebezpečné nechávať otvorené vráta? Dokedy 
sa to bude tolerovať, kým sa niečo nestane? 
Strážia tam snáď národné dedičstvo, že si tie 
psy nemôžu ani na chvíľu zavrieť?“

l. f., e-mail, 11. 1. 2012

Ďakujeme za Váš podnet, v priebehu dopoludnia 
hliadka upozorní správcu objektu na skutočnosť 
a verím, že dôjde k náprave. V prípade opakova-
nia prosíme zavolať na bezplatné tel. číslo 159 
na stálu službu.
 JuDr. michal Komara, PhD., 

náčelník msP v SNV

„rada by som vedela, prečo mesto stiahlo SNV 
zo ,Živej panorámy STV‘. Myslím, že pre rozvoj 
cestovného ruchu to bolo prínosom, či nie? 
Bola to aktuálna prezentácia kultúry či športu 
v meste. Páčilo sa mi to.“
  Eva, e-mail, 16. 1. 2012

S vaším názorom plne súhlasíme, no vzhľadom 
na podstatne znížený rozpočet mesta na rok 
2012 došlo k zrušeniu zmluvy na dodávanie zá-
berov SNV do Živej panorámy.
 Ing. andrea Jančíková 

vedúca kancelárie primátora, msÚ

liSTáreň
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 Hotelová akadémia sa 
zapojila do vianočného 

grantu Nadácie Orange 
s názvom „Darujte 
Vianoce“. Projekt, 

autorkou ktorého je uči-
teľka odborných predmetov Ing. Zuzana Sarnová, bol 
úspešný. Žiaci druhého ročníka napiekli a vyzdobili per-
níčky, uvarili vianočnú kapustnicu a vypražili rybu, nakú-
pili malé vianočné darčeky a výzdobu, ktorou okrášlili 
interiér zariadenia a vianočný stôl pre obyvateľov Sociál-
neho zariadenia Katarínka. Cieľom tohto projektu bolo 
priniesť trochu domácej vianočnej atmosféry ľuďom, 
ktorí si to vedia vážiť a ukázať žiakom, aké potrebné je 
pomáhať druhým. 

 Žiaci zš Ing. o. Kožucha komunikujú prostredníc-
tvom internetu s rovesníkmi v Srbsku. V novoročnom po-
zdrave im opísali svoje aktivity, exkurzie v rámci svojho 
regiónu SPIŠ. Rovesníkom v Báčskom Petrovci pred-
stavili GUS, Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi a gréc-
kokatolícky kostol Chrám Premenenia Pána. Aj takouto 
formou si žiaci siedmeho ročníka rozširujú svoje znalosti 
v predmete geografia.

 V cirkevnom gymnáziu š. mišíka sa už stalo dobrým 
zvykom, že v predvianočnom období sa študenti venujú 
dobročinným aktivitám. Na sviatok sv. Mikuláša vyzbie-
rali zopár kíl sladkostí pre deti zo sociálne slabých rodín 
a pred Vianocami zase plné tašky hračiek, z ktorých už 
vyrástli. Pred sviatkami usporiadali vianočný bazár, na 
ktorom ponúkali rodičom, učiteľom a spolužiakom vlast-
noručne vyrobené vianočné ozdoby a medovníky. Výťa-
žok cca 170 € bude zaslaný na misie.

 Vďaka projektu škola v pohode, ktorého iniciáto-
rom bola nadácia na podporu sociálnych zmien SOCIA, 
dostal kolektív pedagógov zš na Lipovej ulici príle-
žitosť absolvovať dvojmesačný výcvik supervízie pod 
vedením akreditovanej lektorky Mgr. Marty Chabado-
vej. Výcvik bol zameraný na nácvik navodenia pozitív-
nych emócií ako možnej prevencie syndrómu vyhorenia. 
Prebiehal v novovybudovanom relaxačnom centre, ktoré 
budú využívať vyučujúci so svojimi žiakmi aj počas tried-
nických hodín i hodín etickej či náboženskej výchovy. 
Prosociálne aktivity prispejú k odbúraniu nahromade-
ných negatívnych emócií žiakov a v neposlednom rade 
tiež k zmene postojov a správania sa mládeže v triednych 
kolektívoch.

 Vďaka adaptačnému kurzu „Nie si sám“ v rámci 
rozvojového projektu zdravie v školách 2011 v Soš 
ekonomickej mali prváci uľahčený prechod na strednú 
školu. Kurzom sa podarilo rozvíjať ich komunikačné 
schopnosti, ovplyvniť podmienky klímy vo vznikajúcom 
kolektíve a poukázať na správnu orientáciu v hodnotách. 
Výsledkom aktivít je dôvera v kolektíve, samostatnosť, 
otvorenosť. Úspešnosť projektu bola overená anonym-
ným dotazníkom. 

 V ZŠ Hutnícka sa 20. 12. žiaci predstavili svojím ro-
dičom vo vianočnej akadémii čaro Vianoc. Podujatie 
sa v priestoroch školy uskutočnilo po druhýkrát. Pekná 
scéna, kvalitné osvetlenie, program, ponuka výrobkov 
vyrobených rukami detí, boli príjemným spestrením pred-
vianočného obdobia.

Rozhodnutím Ministerstva školstva, vedy, výskumu 
a športu SR sa od 1. januára 2012 mení Stredná 
priemyselná škola strojnícka v Spišskej Novej 
Vsi na technickú akadémiu.
SPŠ strojnícka pri svojom založení pred 30-timi 
rokmi ponúkala žiakom možnosti štúdia len v od-
bore strojárstvo, resp. strojárska technológia 
a strojárska konštrukcia. Škola však postupne 
svoju ponuku rozširovala. Podieľala sa na prí-
prave a zavádzaní úplne nových študijných odbo-
rov: od roku 1996 mechatroniky, od roku 2001 
technického lýcea a od roku 2009 logistiky. Od 
roku 2010 majú žiaci možnosť študovať odbor 
elektrotechnika s orientáciou na počítačové sys-
témy a siete. 
V ponuke školy ostalo aj strojárstvo, ale už v inej 
podobe ako pred 20 - 30-timi rokmi - rysovacie 
dosky nahradili počítače a klasické technológie 
moderné programovateľné systémy.

V rámci školského vzdelávacieho programu ho 
orientuje na grafické systémy alebo stavbu auto-
mobilov.
Škola pripravuje absolventov nielen pre prax. Po 
absolvovaní maturitnej skúšky takmer 70 % z nich 
pokračuje v štúdiu na vysokých školách so zame-
raním na strojárstvo, informatiku, mechatroniku, 
elektrotechniku a ďalšie technické aj netechnické 
odbory. Aj táto skutočnosť zavážila pri rozhodnutí 
ministerstva školstva. Dôkazom širokej ponuky 
školy je aj 75 rôznych predmetov, ktoré sa na 
škole vyučujú.
V súčasnosti je technická akadémia v Spiš-
skej Novej Vsi prvou a jedinou na Slovensku. 
Želáme jej, aby nadviazala na dobré meno svojej 
predchodkyne „strojníckej priemyslovky“ a bola 
modernou a kvalitnou vzdelávacou inštitúciou pro-
spešnou pre naše mesto a región.

rndr. ladislav ruttkay, riaditeľ školy

PrVÁ tEcHNIcKÁ aKaDÉmIa 
Na SLoVENSKu

6. 2. 2012 (pondelok) sa uskutoční „Deň otvorených dverí v Evanjelickej materskej škole“ na Štefá-
nikovom námestí č. 21 v Spišskej Novej Vsi (bývalá banícka priemyslovka). Pozývame rodičov i deti 
aj na prehliadku novozriadených priestorov, kde plánujeme otvoriť ďalšiu triedu.

eVanJelicKá MaTerSKá ŠKOla
DEň otVorENýcH DVErí 

Riaditeľstvo novozriadenej Evanjelickej materskej školy (EMŠ) oznamuje, že prijímanie detí na 
šk. rok 2012/2013 sa uskutoční od 15. 2. do 15. 3. 2012 v priestoroch EMŠ. Prijímame deti 
od 2 do 6 rokov bez rozdielu vierovyznania. Poskytujeme celodennú starostlivosť a kvalitné pred-
primárne vzdelávanie v kresťanskom duchu, anglický jazyk, telocvičňu, prácu na počítači, hru 
na zobcovej flaute. 

b. kleinová, riaditeľka eMš, 0948 015 339

PrIJímaNIE DEtí

zO žiVOTa naŠich ŠKôl

Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
oznamujeme širokej verejnosti, že v školskom roku 2012/2013 otvára 

anglicKé bilingVálne ŠTúDiuM 
pre žiakov 8. a 9. ročníkov zŠ.

 „Prihlášku na SŠ“ potvrdí riaditeľ ZŠ do 20. 2. 2012 a odošle k nám do 28. 2. 2012.
Informácie o prijímacích pohovoroch nájdete na 

www.gjavsnv.edu.sk alebo tel. č.: 053/442 56 51, 053/429 89 48.

Do pozornosti EXJAVORÁKOM!
Vaša ALMA MATER, Gymnázium na Javorovej ulici č. 16 v Spišskej Novej Vsi Vás pozýva na slávnostný

PleS abSOlVenTOV, 
ktorý sa uskutoční 24. februára 2012 o 19.00 hod. v Koncertnej sieni Reduty 

pri príležitosti 20. výročia založenia školy. Tešíme sa na všetkých s javorovým srdiečkom. 
Bližšie informácie na www.gjavsnv.edu.sk a tel. č.: 0903 442 535, 053/429 89 48.

OznaMy

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
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  cirKeVné gyMnáziuM 
  ŠTeFana MiŠÍKa
Výchova je zabezpečovaná v aspektoch sloboda - zodpoved-
nosť, dôraz kladieme na líniu rodina – škola - žiak.
Pozývame Vás na Deň otvorených dverí pre základné školy v zria-
ďovateľskej pôsobnosti mesta Spišská Nová Ves, ktorý sa uskutoční 
9. 2. 2012 v čase od 9.00 hod.
odbor: 7902 5 gymnázium, všeobecné zameranie
Podmienky prijatia: 

výsledky T-9, študijné výsledky na ZŠ
Kontakt: Tel.: 0915 930 494 

Mgr. Ján Stuhlák (riaditeľ školy)
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka,  
Radničné námestie 271/8, SNV

  STreDná ODbOrná ŠKOla
Jediná stredná škola v Spišskej Novej Vsi, ktorá poskytuje úplne 
stredné odborné vzdelanie. 
odbory:

4-ročné s maturitou:
2697 4 mechanik elektrotechnik 
6446 4 kozmetik
3-ročné:
3661 2 murár
3663 2 tesár
3668 2 montér suchých stavieb
3675 2 maliar
3678 2 inštalatér
3684 2 strechár
2683 2 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
2487 2 01 autoopravár – mechanik 
6456 2 kaderník 
3152 2 02 krajčír – dámske odevy
6424 2 manikér – pedikér
Nadstavbové štúdium:
študijné odbory: 
2-ročné
2414 4 01 strojárstvo - výroba, montáž 
a opravy prístrojov, strojov a zariadení
2675 4 02 elektrotechnika - výroba 
a prevádzka strojov a zariadení
3659 4 stavebníctvo 
6426 4 vlasová kozmetika
3125 4 odevníctvo
6423 4 starostlivosť o ruky a nohy
učebné odbory: 
2-ročné pre žiakov, ktorí ukončili 
povinnú školskú dochádzku v 7. alebo 8. ročníku zš: 
2478 0 strojárska výroba
3686 0 stavebná výroba 
3178 0 výroba konfekcie
3383 0 spracúvanie dreva  

Podmienky prijatia: 
bez prijímacích skúšok a pohovorov,
ukončenie 9. ročníka ZŠ, zdravotná spôsobilosť

Kontakt: Tel.: 053/446 13 90, 446 29 23 
Ing. Vasiľ Kolesár (riaditeľ školy)
Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, SNV

  gyMnáziuM, JaVOrOVá 16
Jediná stredná škola v okrese, ktorá ponúka bilingválne štú-
dium v anglickom jazyku, osemročné štúdium žiakov, ktorí 
ukončili 5. ročník zš a ponúkame získavanie priemyselných 
certifikátov v oblasti počítačových sietí.
odbory: 

5-ročné bilingválne štúdium v anglickom jazyku
4-ročné štúdium
8-ročné štúdium

Podmienky prijatia:
informácie o prijímacích pohovoroch  
na www.gjavsnv.edu.sk

Kontaktné údaje:
Tel.: 053/442 56 51 Mgr. Peter Ivančák (riaditeľ školy)
Gymnázium, Javorová 16, SNV

  hOTelOVá aKaDéMia
Vyberte si atraktívnu školu s kvalitnou odbornou prípravou, 
najširšou ponukou výučby cudzích jazykov, možnosťou absol-
vovať prax v Nemecku, Francúzsku, cypre, Grécku a Gréc-
kych ostrovov a po ukončení štúdia možnosť získať certifikáty 
barman, barmanka, sprievodca cestovného ruchu, barista 
profesionál, flair style.
odbory:

Denné štúdium:
6323 6 hotelová akadémia (5-ročné štúdium)
6324 6 manažment regionálneho cestovného ruchu 
(4-ročné štúdium končí maturitou skúškou).
učebné odbory:
6445 2 kuchár
6444 2 čašník, servírka
3-ročné štúdium končí výučným listom.
Externé štúdium:
6421 4 spoločné stravovanie
6411 4 prevádzka obchodu so zameraním na vnútorný ob-
chod
2-ročné štúdium pre absolventov SOU
učebné odbory:
6445 2 kuchár
6444 2 čašník, servírka
1-ročné štúdium

Podmienky prijatia: bez prijímacích pohovorov, na základe študij-
ných výsledkov zo ZŠ, olympiád a monitoru
Kontaktné údaje:

Tel.: 053/446 42 15, 053/442 41 89
Mgr. Milan Kudrik (riaditeľ školy)
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, SNV
e-mail: hotelovkasnv@gmail.com, www.hotelovkasnv.sk

  STreDná ODbOrná ŠKOla 
  DreVárSKa
rozhodni sa pre nás - pre tradícia • Úspech našu šikovnosť • 
Kreatívnosť • odbornosť • Lákavosť • usilovnosť
odbory:

4-ročné štúdium - maturitné vysvedčenie
3336 6 drevárstvo a nábytkárstvo – bez prijímacích skúšok 
s podmienkou úspešného absolvovania základnej školy 
3336 6 drevárstvo a nábytkárstvo s rozšíreným vyučovaním 
športovej prípravy
Prijatie na štúdium je podmienené úspešným overením špe- 
ciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentová skúška) 
a úspešným absolvovaním základnej školy. 
3341 4 operátor drevárskej a nábytkárskej výroby – bez 
prijímacích skúšok s podmienkou úspešného absolvovania zá-
kladnej školy
4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie + výučný list
7237 6 informačné systémy a služby – bez prijímacích skúšok 
s podmienkou úspešného absolvovania základ. školy

učebné odbory:
3355 2 stolár – bez prijímacích skúšok s podmienkou úspeš-
ného absolvovania základnej školy
3-ročné štúdium – výučný list
3383 0 spracúvanie dreva – bez prijímacích skúšok, 
bez podmienky úspešného absolvovania základnej školy
2-ročné štúdium – vysvedčenie o záverečnej skúške

umelecké študijné odbory:
Prijatie na štúdium je podmienené úspešným overením špe- 
ciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentová skúška) 
a úspešným absolvovaním základnej školy.
4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie
8226 1 dizajn
8260 6 propagačné výtvarníctvo
8261 6 propagačná grafika
8269 6 tvorba nábytku a interiéru
8279 6 dizajn a tvarovanie dreva
8297 6 fotografický dizajn

umelecké učebné odbory:
Prijatie na štúdium je podmienené úspešným overením špe- 
ciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentová skúška) 
a úspešným absolvovaním základnej školy. 

3-ročné štúdium – výučný list
8555 2 umelecký rezbár
8559 2 umelecký čalúnnik a dekoratér

Kontaktné údaje:
Tel.: 053/442 42 46, fax: 053/442 51 56 
Ing. Katarína Benkovičová (zástupkyňa riaditeľa)
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, SNV, 
e-mail: sosd@sosdsnv.sk, www.sosdsnv.sk

  gyMnáziuM, ŠKOlSKá 7
žiaci majú možnosť vybrať si zo 4 zameraní tried (jazyková, 
informatická, športová, všeobecnovzdelávacia), z 5 cudzích 
jazykov (aNJ, NEJ, SJa, FrJ, ruJ), zo širokej ponuky voliteľ-
ných predmetov v 3. a 4. ročníku (kedy si môžu voliť aj vyuču-
júceho) a zapájať sa do množstva domácich a zahraničných 
projektov.
odbor: 790 25 Gymnázium
Podmienky prijatia:

bez prijímacích pohovorov, žiakov prijímame na základe vzdelá-
vacích výsledkov na základnej škole a výsledkov Testovania 9. 
Preferujeme úspešných riešiteľov okresných a vyšších kôl olym-
piád a jazykových súťaží

Kontaktné údaje:
Tel.: 053/442 22 59 
Mgr. Jozef Kačenga (riaditeľ školy)
Gymnázium, Školská 7, SNV, e-mail: skola@gymsnv.sk

  TechnicKá aKaDéMia
škola ponúka moderné študijné programy. Jej technické vy-
bavenie je na vysokej úrovni. absolventi majú v súčasnosti 
veľké možnosti uplatnenia v praxi doma i v zahraničí. Väčšina 
z nich pokračuje v ďalšom štúdiu na vysokých školách.
odbory:

2381 6 strojárstvo – grafické systémy
2381 6 strojárstvo – stavba automobilov
2387 6 mechatronika – robotika
2675 6 elektrotechnika – počítačové systémy a siete
3918 6 technické lýceum
3968 6 logistika

Podmienky prijatia: na základe študijných výsledkov a výsledkov 
Testovania 9, zohľadnené budú aj úspechy v súťažiach

Kontaktné údaje: 
Tel. a fax: 053/446 62 49 - Ing. Janka Žiaranová (výchovná po-
radkyňa), RNDr. Ladislav Ruttkay (riaditeľ školy)
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, SNV, 
e-mail: skola@strojsnv.sk, skola@tasnv.sk
www.strojsnv.sk, www.tasnv.sk

  STreDná ODbOrná ŠKOla 
  eKOnOMicKá
Soš ekonomická je jedinou školou v Košickom samospráv-
nom kraji, ktorá poskytne štúdium na ekonomickom lýceu po 
prvýkrát. Na základe dopytu v regióne (sieť hypermarketov sa 
rozširuje) opäť ponúka odbor potravinárstvo - zameranie pod-
nikanie v potravinárstve. Bližšie informácie v Deň otvorených 
dverí 24. 2. 2012 a na www.oasnv.edu.sk.
odbory:

63 17 6 obchodná akadémia
63 25 6 Ekonomické lýceum
42 10 6 agropodnikanie - 42 10 6 11 agroturistika
42 10 6 agropodnikanie - 42 10 6 08 poľnohospodársky 
manažment
29 40 6 potravinárstvo - 29 40 6 08 podnikanie v potra-
vinárstve

Podmienky prijatia: bez vykonania prijímacej skúšky
Rozhodujúce pre prijatie budú:
a) výsledky štúdia na základnej škole,
b) výsledky dosiahnuté v Monitore 9,
c) dosiahnuté výsledky v súťažiach.

Kontaktné údaje:
Tel.: 053/442 25 08, 0905 527 406 
Ing. Daniel Konársky (riaditeľ školy)
Stredná odborná škola ekonomická, 
Stojan 1, Spišská Nová Ves, 
e-mail: oasnvsk©gmail.com

zO žiVOTa naŠich ŠKôl

PrehľaD ŠKôl

OznaMy
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KulTúra

3. 2. (piatok) o 19.00 hod.   II. PReMIÉRA VStUPnÉ: 4 €

Henrik ibsen: „nePriATeĽ ĽUDU“
Hra patrí do zlatého pokladu svetovej dramatiky. Ibsen v nej veľkolepo demaskuje a kritizuje spoločnosť z hľadiska 
etických princípov tak, ako to nikto pred ním a ani po ňom neurobil. 

10. 2. (piatok) o 19.00 hod.  VStUPnÉ: 4 € 

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

12. 2. (nedeľa) o 15.00 hod.  VStUPnÉ: 2 € 

MArTin bArČÍk: „bALTAZÁr bAnÁn“
Sladká komédia pre deti bola ocenená na súťaži pôvodných slovenských dramatických textov pre deti a mládež Artúr 
2005.

17. 2. (piatok) o 19.00 hod.  VStUPnÉ: 4 € 

osCAr WiLDe: „beZvÝZnAMnÁ ŽenA“ 
Opustená matka žijúca na anglickom vidieku so svojím synom Geraldom sa stretáva po dvadsiatich rokoch s člove-
kom, ktorý ju priviedol do nešťastia.

19. 2. (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. 
 
24. 2. (piatok) o 19.00 hod.  VStUPnÉ: 4 € 

Miro GAvrAn: „vŠeTko o ŽenÁCH“
Autor sa zamýšľa, či je priateľstvo vôbec kódom ženských vzájomných medziľudských vzťahov. 

26. 2. (nedeľa) o 15.00 hod.  VStUPnÉ: 2 € 

JAn MAkAriUs: „brÁnA sLnkA“
Čo sa stane, keď sa osudy chudobného Waolu a Taganity spoja? Ako si získa nesmelý Indián srdce tej, o ktorú sa 
uchádzajú mnohí bojovníci?

8. 2. (streda) o 19.00 hod., Štúdio SD SnV  VStUPnÉ: 2 €

PATriCk sűskinD: „konTrAbAs“
Koncert tragikomických etúd a situácií starého mládenca, ktorý premýšľa o zmysle života, je posadnutý myšlien-
kou na zmenu, no zároveň uzavretý vo svojom malom byte. 

15. 2. (streda) o 19.00 hod., Štúdio SD SnV  VStUPnÉ: 2 € 

GeorGe bernArD sHAW: „Don JUAn v PekLe“
Jeden z najväčších záletníkov svetovej dramatiky sa za svoj hriešny život ocitne v pekle, kde sa okrem diabla 
stretáva i so svojimi obeťami.

22. 2. (streda) o 19.00 hod., Štúdio SD SnV  VStUPnÉ: 2 €

PeTer sCHerHAUfer: „AMeriCAn DreAM“
V Amerike, krajine neobmedzených možností, nie je všetko tak, ako sa na prvý pohľad spoza veľkej mláky zdá. 

29. 2. (streda) o 19.00 hod., Štúdio SD SnV  VStUPnÉ: 2 €

f. M. DosToJevskiJ: „bieLe noCi“
Slávny ľúbostný príbeh o dvoch mladých ľuďoch, ktorí sa stretnú za zvláštnych okolností už očarúva 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

galéria 
uMelcOV 

SPiŠa 
ZIMNÁ 46, SPIŠSkÁ NOVÁ VES

pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 
výstav v mesiaci február 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  chrakterizuje  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  SŠ  umenie 
v inom, kreatívnejšom ponímaní, kde oni sami 
sú hlavnými aktérmi umeleckej a dokumentač-
nej fotografie. 
autorkou  projektu  je  študentka  Gymnázia  na 
Javorovej ul. v SNV lenka kleinová. Projekt  je 
finančne podporený Eú. 

výstava potrvá do 27. 2. 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. 
čipkovaná  krajinka  -  tvorivá dielňa pre  žiakov 
MŠ a ZŠ viažuca sa k výstave amálky Ľudmily 
Valenčíkovej.

výstava trvá celý február 2012.

otváracie hodiny: 
Pondelok - piatok  10.00 - 17.00 hod. 
Sobota - nedeľa    zatvorené
vstupné: 
dospelí     1 €
deti, študenti a dôchodcovia   0,50 €

w
w

w
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KulTúra

2. 2. 2012 (štvrtok) o 14.30 hod., Kaštieľ 

V KAŽDOM VEKU CELÝ  
ČLOVEK - MYSLENIE

Beseda pre seniorov.
Prednáša: M. Vlčáková, RÚVZ, Spišská Nová Ves

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

3. REPREZENTAČNÝ PLES 
OBCE SMIŽANY

Program: Karolína Majerníková, Štefan Skrúcaný, 
CARIŇO - spevácka skupina, Tanečný klub Košice, 
MONTANA - hudobná skupina, Ľudová hudba 
Romana Barabasa, tombola
Vstupné s konzumáciou: 35 €

17. 2. 2012 (piatok) o 17.00 hod.  
Banketová sála KD

FAŠIANGOVÉ  
POSEDENIE ZO SZŤP 

„Zober do batôžteka, čo chceš...“ 

18. 2. 2012 (sobota) o 19.00 hod.  
Spoločenská sála KD

„KET FAŠENGY...“
Fašiangová zábava s hudobnou skupinou 
„Generácia“.
Vstupné: 5 €

22. 2. 2012 (streda) o 16.30 hod., Kaštieľ

PAVOL SURŽIN
Literárne popoludnie.
20. výročie úmrtia nášho rodáka, spisovateľa, 
stredoškolského profesora. 

22. 2. 2012 (streda) o 19.00 hod.  
kino pre verejnosť, Spoločenská sála KD 

PERFECT DAYS
Česko, komédia, 2011, 108 min. Vstupné: 2 €

26. 2. 2012 (nedeľa) o 15.00 hod.  
kino pre verejnosť, Spoločenská sála KD 

ARTHUR ZACHRÁNI VIANOCE
Animovaná rodinná komédia. 
USA, Veľká Británia, 98 min. Vstupné: 2 €

PRIPRAVUJEME

KARNEVAL NA ĽADE 
Termín bude oznámený verejnosti včas! 

Vstup zdarma! 

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

FEBRUÁR 2012

cenTruM VOľnéhO ČaSu aDaM 
Spišská nová Ves a

 MeSTSKé KulTúrne cenTruM 
Spišská nová Ves

 vyhlasujú súťaž

gOlDen MuSic 
hearT 2012

Kategórie: 
1. Hudobné skupiny - (12 - 20 r.) - rôzne žánre
2. Populárna pieseň - sólisti a duetá (12 - 18 r.)
3. Populárna pieseň - spevácke skupiny 

- 3 a viac členov (12 - 18 r.)
termíny prihlášok: Kategória 2. a 3.  

do 10. 4. 2012 na adresu  
CVČ ADAM, Levočská 14  
alebo e-mailom: skola@cvcsnv.edu.sk 

Podmienky: interpreti uvedú 1 slovenskú  
alebo českú a 1 ľubovoľnú skladbu

miesto: Kino Mier - Mestské kultúrne centrum 
Spišská Nová Ves

termín súťaže: bude oznámený  
po výberovom kole e-mailom

FEBRUÁR 2012 
Program Spišského osvetového strediska 

1. - 29. 2. 2012 
pondelok - piatok od 7.30 do 15.30 hod.

Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves
PREČO SOM NA SVETE 

RÁD, RADA?
Putovná výstava s protidrogovou tematikou, 

zapožičaná NOC v Bratislave.

8. 2. 2012 o 13.30 hod.
Galéria umelcov Spiša

VANSOVEJ LOMNIČKA 2012
45. ročník festivalu umeleckého prednesu 

v poézii a próze žien - obvodné kolo
Veniec víťazov 

Program víťazov 57. roč.  
Hviezdoslavov Kubín 2011

14. 2. 2012 od 10.00 do 13.00 hod.
Galéria umelcov Spiša

PEER AKTIVISTI V AKCII  
- OTVORENÝ KLUB

Komunikácia, marketing, reklama.

21. 2. 2012 o 11.00 hod.
Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves

ROK 2012 
- ROK AKTíVNEHO  

STARNUTIA  
A SOLIDARITY MEDZI 

GENERÁCIAMI
Seminár s pedagógmi - koordinátormi 

a vedúcimi klubov dôchodcov.

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

15. 2. 2012 (streda) o 18.00 hod., Kino Mier

Zoltán EgrEssy: roZHoDCoVIA
Tomáš Maštalír, Vladimír Kobielsky, Branislav Bystriansky, členovia SND Bra-
tislava k nám prinášajú iskrivý humor v komédii o troch charakteroch. Ich spo-
ločný problém má meno Marianna. Kto z koho? Kto bude víťaz? Vstupné: 10 €

Informácie a predpredaj vstupeniek: mKc - reduta, 053/446 32 49, 429 92 51
 mKc - Kino mier, 053/442 87 66 , tIc - Letná ul. 49, 053/16 186 (predpredaj na vybrané akcie)

cestovná agentúra aBELo, zimná 58 - 053/429 73 40

čarovný muzikál na ľade

zimný štadión Spišská Nová Ves  
9. - 10. 3. 2012 

Vstupné: 18 €, 22 €, 26 €. Deti do 5 rokov  
vstup zadarma bez nároku na miesto.

Predpredaj vstupeniek cez ticketportal: 
ca omega,

Zimná 35

Faxcopy - Spišská Nová Ves,
Zimná 83

Satur Spišská Nová Ves, 
Štefánikovo nám. 10

tIPSPort Spišská Nová Ves,
Zimná 40 

Viac na www.spisskanovaves.eu
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CentRÁlnA BUDOVA, letnÁ UlICA 28

PRe DetI  

Danuša DRAgUlOVÁ-FAKtOROVÁ: Kto vám to 
kreslí. autentické rozhovory so známymi slovenskými 
výtvarníkmi tvoriacimi pre deti, ich základné životopisné 
údaje, ilustrácie k básničkám či výtvarné hádanky.
Alexandra FISCHeR-HUnOlD: Sprisahanie za 
milióny dolárov. Napínavá detektívka s hádankami 
a mnohými vecnými informáciami a zaujímavosťami. 
Ďalšia zo série kníh Zločinu na stope na cestách.
Veľká kniha predškoláka a malého školáka. 
kniha zoznámi dieťa s abecedou a s číslicami, pomôže 
rozšíriť slovnú zásobu a naučí ho tvoriť krátke vety. 

PRe DOSPelýCH - BeletRIA  

Waris DIRIe: Deti púšte. Príbeh somálskeho diev-
čaťa, africkej modelky, veľvyslankyne OSN na ochranu 
práv afrických žien. Pokračovanie knihy Púštny kvet.
Johan tHeORIn: Smršť. Do starej usadlosti sa na 
Vianoce vracajú duše mŕtvych zo stroskotanej lode.
Andrea BOlDIŠOVÁ: láska vo vetre. Príbeh dvoch 
zrelých ľudí, ktorých spája práca a vzájomná náklon-
nosť. V súkromí každý z nich však prežíva drámu.

PRe DOSPelýCH - nÁUČnÁ lIteRAtÚRA

Michael CARR-gRegg: Puberťáci a adoles-
centi. Sprievodca  výchovou dospievajúcich. kniha 
sprevádza rodičov jednotlivými oblasťami výchovy tí-
nedžerov a je postavená na praktických radách, sve-
dectvách rodičov i mladých ľudí.
Ľuba KOnČeKOVÁ: Vývinová psychológia. Pub-
likácia  o  vývinovo  podmienených  zmenách  ľudskej 
psychiky.
Milena lIPnICKÁ: Predškolská pedagogika: 
nielen pre učiteľov. kniha pre všetkých, ktorí sa spo-
lupodieľajú na výchove a vzdelávaní detí od narodenia 
po vstup do základnej školy.

POBOČKA MIeR - ŠAFÁRIKOVO nÁMeStIe 7

PRe DetI  

Katie FInn: tOP 8: tvoj vesmír priateľov. Príbeh 
16-ročnej Madison, ktorej sa v jednom okamihu zrúti 
svet, keď zistí, že niekto o nej zverejnil tajné a chúlos-
tivé informácie.

PRe DOSPelýCH - BeletRIA  

Braňo BIelIK: niečo na tých ženách je. Majú to 
príťažliví muži vo vzťahoch zložitejšie? robí  ich viac 
možností nájsť tú pravú prieberčivými?

PRe DOSPelýCH - nÁUČnÁ lIteRAtÚRA

Zázraky v prírode. Prečo sú motýle pestro sfarbené? 
Načo majú hady šupiny? ktorý cicavec je najväčší?

spišská knižnica ďakuje všetkým svo-
jím čitateľom, návštevníkom a darcom za 
prejavenú dôveru v roku 2011 a do nasle-
dujúceho roku želá veľa osobných a pra-
covných úspechov.

vedenie spišskej knižnice

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

do 31. 12. 2012 
Poskytuje ucelený pohľad na prírodu regiónu  

a jeho históriu. Súčasťou expozície  
je interaktívne podujatie  

„ZVIERACIA JEDáLEň V ZIME“,  
ktoré v mesiaci február 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

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

zimného zrazu turistov.

Klub SPOlOČnOSTi  
M. r. ŠTeFániKa

Prednášková miestnosť Múzea Spiša  
v Spišskej Novej Vsi

9. 2. 2012 o 15.00 hod., klubové stretnutie.
Program: Zo života M. R. Štefánika (film)

Národopisné múzeum Smižany

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

Ikony z dielne Spolku ikonopiscov  
svätého Cyrila a Metoda Slovenska.

KeĎ FaŠengy, Ta FaŠengy,  
Ta Še FaŠenguJMe

13. - 17. 2. 2012, výstavná sieň
Interaktívne podujatie pre ZŠ a širokú verejnosť.

Február 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 

Február 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. 

4. a 5. 2. o 19.00 hod.

Samuel beckett: SÓlO (a Piece of Monologue)
Nezvyčajné divadlo. Nezvyčajný autor. Len na scéne Kontry. V šere nehybne stojaci muž, bojujúc so slo-
vami, skúša rozprávať o nezmyselnosti opakujúcich sa rituálov každodennosti. Hra o tom, že paradoxne, 
ako ubúda života, ubúda rovnako smrti. Veď život je predsa umieraním... 
réžia: K. Rozhin. Hrá: P. Čižmár. Vstupné: 4 €

12. a 13. 2. o 19.00 hod. 

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

9. a 18. 2. o 19.00 hod.

William Shakespeare: haMleT
Osamelý človek vedie samodeštrukčný boj, skúšajúc nájsť zmysel života vo svete, ktorý nezapadá do 
jeho morálnych noriem. Vo svete, v ktorom nijaká pravda a istota nejestvujú. 
réžia: K. Rozhin. Hrajú: P. Cibula a P. Čižmár. Vstupné: 5 €

24. a 25. 2. o 19.00 hod.

Marie Jones: KaMene VO VrecKách
Jeden z najväčších svetových hitov posledných rokov - jediná produkcia tohto žiarivého titulu na Sloven-
sku! 2 herci - 13 postáv! Všetko, čo si sa chcel dozvedieť o nakrúcaní filmu, ale bál si sa spýtať. 
Nová hollywoodská produkcia Tiché údolie sa bude natáčať v podzemí DMS. V hlavnej úlohe božská 
Caroline Giovanni. Hľadáme komparz!
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: 0907 908 986 
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MKc KinO Mier

Milí diváci a priaznivci 
dobrého filmu!
v kine Mier premietame v novom 

formáte 2d a 3d - nové plátno, vý-
borný obraz, digitálny zvuk dolbY sur-

round. vítame vás a prajeme mnoho 
neopakovateľných zážitkov!
Milí priaznivci filmového klubu, ponúkame 
vám možnosť zakúpiť si nový členský  
preukaz, ktorý platí celý rok 2012 na ce-
lom slovensku, stojí 3 € a na každý klu-
bový film máte zľavu. vstup pre divákov, 
ktorí nie sú členmi Fk je neobmedzený. 
tešíme sa na stretnutie s vami každý  
utorok pri dobrom filme v kine Mier.

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

unDerWOrlD 4: aWaKening 
film vnáša po prvýkrát novú tretiu dimenziu do 
epickej bitky medzi upírmi a lycanmi. Selene 
unikne z uväznenia a ocitne sa vo svete, kde 
ľudia objavia existenciu oboch klanov - upí-
rov aj lycanov. uSa, r. 2012, 88 min., české 
titulky, MP-15.

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

haPPy FeeT 2 
Mumble, majster stepu, má problém, pretože 
jeho malý syn Eric je choreofóbický. Eric, ne-
ochotný dať  sa do  tanca,  uteká  a  stretáva 
Ohromného Svena – tučniaka, ktorý dokáže 
lietať. austrália, hudobná animovaná rodinná 
komédia, r. 2011, 100 min., MP.

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

láSKa Je láSKa
Osemnásťročná Maruška žije so svojím de-
dom,  túži  stretnúť  princa  na  bielom  koni 
a prežiť romantickú lásku, akú zatiaľ pozná 
len z filmov. čr, romantická komédia, r. 2011, 
105 min., MP-12.

FilMOVÝ Klub
SPOMIenKA nA VÁClAVA HAVlA 
a jeho posledný film
7. 2. utorok o 19.00, vst.: člen.: 1,50 €, 
nečlen.: 2,15 € 

ODcházenÍ
filmová adaptácia úspešnej divadelnej  hry 
z roku 2007. Scénar a réžia: Václav Havel.
čr, dráma, r. 2011, 90 min., česká verzia.

SlOVenSKÝ Dabing
9. - 13. 2. štvrtok - pondelok 
o 16.30, vst.: deti: 4,50 €, dospelí: 6 € 

STar WarS: ePizÓDa i 
– SKryTá hrOzba 

Neobyčajná príležitosť preplávať  vesmírom 
kultovej  ságy.  Prežijete  Hviezdne  vojny  na 
vlastnej koži. uSa, sci-fi, dobrodružný, akčný, 
136 min., MP-12.

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

DeTi MOJe
Nie každý, kto býva na Havaji, má v živote ha-
vaj.  Presvedčí  vás  o  tom George Clooney, 
ktorý vo filme podáva ďalší zo svojich život-
ných výkonov. uSa, komédia, dráma, r. 2012, 
105 min., české titulky, MP-12. 

ValenTÍn V Kine Mier
každý pár platí iba jednu 
vstupenku! 2d projekcia 
14. 2. utorok o 19.00, vst.: 2,50 € 

láSKa Je láSKa 
čr, romantická komédia, r. 2011, 105 min., 
MP-12. 

16. - 20. 2. štvrtok - pondelok 
o 17.00, vst.: 5 €, 
pon. zľava vst.: 3,50 € 

ghOST riDer 2
Johny Blaze sa po udalostiach z prvého dielu 
schováva vo východnej Európe. Povinnosti ho 
však povolajú naspäť. uSa/Spojené arabské 
Emiráty, akčný, fantasy, thriller, české titulky, 
100 min., MP-15.
 
16. - 18. 2. štvrtok - sobota o 19.00, 
vst.: 3 €, 2d projekcia 

MôJ TÝžDeň S Marilyn
Neobvykle intímny pohľad na hollywoodsku 
ikonu a jej spontánne emotívny vzťah s mla-
dým mužom, ktorý jej rozumel viac než ktokoľ-
vek iný. uSa, dráma, životopisný, romantický, 
r. 2011, 99 min., české titulky, MP-15.

rOzPráVKa Pre ŠKOlSKé Kluby 
17. 2. piatok o 14.00, vst.: 3 € 

KOcúr V ČižMách 

19. - 20. 2. nedeľa, pondelok o 19.00, 
vst.: 3 €, 2d projekcia 

nebezPeČná MeTÓDa 
Dvaja  legendárni psychiatri  zvádzajú neľú-
tostný  súboj,  ktorý  sa  odohráva  prostred-
níctvom liečby psychicky chorého dievčaťa. 
uSa, dráma, r. 2012, 99 min., české titulky, 
MP-15.

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

MaMa gOgO
Príbeh  ambiciózneho  režiséra,  ktorý  práve 
dokončil film o ľuďoch z domova dôchodcov. 
Island, Nórsko, Švédsko, Nemecko, Veľká Bri-
tánia, tragikomédia, r. 2012, 88 min., verzia: 
islandsky + české titulky, MP-12.

23. - 25. 2. štvrtok - sobota o 19.00, 
vst.: 3 €, 2d projekcia 

VOJnOVÝ Kôň
Hlavnými hrdinami tohto výpravného príbehu 
sú farmársky chlapec albert a jeho obľúbený 
kôň  Joey.  uSa,  r.  2012,  slovenské  titulky, 
147 min., MP-12. 

rODinnÝ FilM 
24. - 27. 2. piatok - pondelok 
o 17.00, vst.: 5 €, pon. zľava vst.: 3,50 € 

ceSTa na TaJOMnÝ OSTrOV 2
Mladý Sean anderson dostane zakódované 
tiesňové volanie zo záhadného ostrova, kde 
by sa žiadny ostrov nemal nachádzať. uSa, 
akčný, dobrodružný, rodinný, fantasy, r. 2012, 
94 min., slovenské titulky, MP-12.

26. - 27. 2. o 19.00 nedeľa, pondelok, 
vst.: 3 €, 2d projekcia 

Muž na hrane
keď sa bývalý newyorský policajt Nick Cassidy 
rozhodne vyliezť na rímsu okna na najvyššom 
poschodí luxusného hotela roosevelt, v ohro-
zení sa okrem neho ocitne aj niekoľko ďalších 
ľudí. uSa, akčný thriller, r. 2012, české titulky, 
105 min., MP-15.

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

banKSy 
Prvý  katastrofický  street-art  movie!  Excen-
trický francúzsky majiteľ obchodu má stovky 
hodín záznamov graffiti akcií, no márne pátra 
po  tajomnom Banksym.  VB/uSa,  anglický, 
francúzsky  jazyk  +  české  titulky,  86 min., 
MP-12.

29. 2., 1. - 2. 3. streda, štvrtok, piatok 
o 19.00, vstupné: 3 €, 2d projekcia 

Signál
Pokojnú idylu rázovitej dedinky, ktorá je tak 
trochu odrezaná od sveta, nečakane  rozví-
ria sympatickí mladíci kája a filos. Prišli vraj 
preto, aby vyhľadali najlepšie miesto pre inšta-
láciu nového mobilného vysielača. čr, komé-
dia, r. 2011, 115 min., MP-15. 

rOzPráVKa - SlOVenSKÝ Dabing
1. - 5. 3. štvrtok - pondelok 
o 17.00, vst.: 5 €, 
pon. zľava vst.: 3,50 € 

KráSKa a zViera
krásna animovaná rodinná romantická muzi-
kálová rozprávka zo štúdia Walta Disneyho. 
uSa, r. 1991, 84 min., MP-7.

3. - 5. 3. sobota, nedeľa, pondelok o 19.00, 
vst.: 3 €, 2d projekcia 

železná laDy
Margaret  Thatcherová,  neobyčajná  a  vše-
stranná žena, ktorá dokázala, že vysoká poli-
tika nie je len výsadou mužov. Veľká Británia, 
dráma, životopisný, r. 2012, 105 min., české 
titulky, MP-15.
 
FilMOVÝ Klub 
6. 3. utorok o 19.00, vst.: člen.: 1,50 €, 
nečlen.: 2,15 € 

The arTiST

pripravujeMe: o boHoCH a ĽuĎoCH

nájdete nás aj na facebooku
facebook.com/kino.Mier.snv

bližšie informácie na www.snv.sk

nOVé!

KinO banÍK

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 podvádza a chce sa 
s ním rozviesť, jeho perfektný život sa v jed-
nej krátkej chvíli celý zosype a Cal zostane 
sám. uSa, 2011, komédia, 118 min., MP-12, 
ST, Continental.

3. - 6. 2. 2012 o 19.00 hod., 
vst.: 2,20 €, 6. 2. 2012 vst.: 2 €

MiSSiOn: iMPOSSible 
- ghOST PrOTOcOl

Nie je to len ďalšia misia. Štvrté pokračovanie 
úspešného špionážneho thrilleru divákov uvá-
dza do situácie, kedy je špionážna agentúra 
IMf uzavretá kvôli podozreniu, že bola zapo-
jená do bombového útoku na kremeľ. uSa, 
2011, akčný, 133 min., MP-15, ST, Tatrafilm.

7. - 8. 2. 2012 o 19.00 hod., vst.: 2,50 €
SilVeSTrOVSKá nOc

Mnohé páry sa tešia na mimoriadnu polnočnú 
pusu, iní práve v týchto magických chvíľach 
robia  celoživotné  rozhodnutia  a  ďalší  sa 
možno rozhodnú dať šancu niekomu, kto by 
mohol byť „ten pravý“. uSa, 2011, komédia, 
118 min., MP-12, ST, Continental.

10. - 13. 2. 2012 o 17.00 a 19.00 hod., 
vst.: 2 €

KOcúr V ČižMách
Diváci sa v príbehu dozvedia niečo viac o vtip-
nom bitkárovi a milovníkovi na úteku. ale aj 
o tom, aké príhody predchádzali  jeho stret-
nutiu so známym animovaným obrom Shre-
kom a jeho kamarátom Oslíkom. uSa, 2011, 
animovaná komédia, 90 min., MP, slovenský 
dabing, Tatrafilm.

14. - 15. 2. 2012 o 17.00 a 19.00 hod., 
vst.: 2,50 €

haPPy FeeT 2
Majster stepu Mumble je nešťastný, pretože 
jeho maličký  syn Erik  trpí  zvláštnou choro-
bou – choreofóbiou. Tanec ho nebaví! Tým 
sa vyčlení zo spoločenstva tučniakov a spolu 
s  dvomi  priateľmi  opúšťa  domov.  Stretáva 
Ohromného Svena – tučniaka, ktorý dokáže 
lietať. austrália, 2011, animovaná komédia, 
100 min., MP, slovenský dabing, Continental.

17. - 20. 2. 2012 o 17.00 hod., vst.: 2 €
alVin a chiPMunKOVia 3

Príbeh sa začína v lese, v ktorom Chipmun-
kovia žijú. Ich strom je zoťatý a aj so svojimi 
obyvateľmi sa ocitá v hudobnej firme, kde sa 
Chipmunkovia stretnú s nadaným hudobným 
skladateľom Davom. Ten z nich zo začiatku 

nie je nadšený, ale keď začuje ich spev, veľmi 
rýchlo si ich obľúbi. uSa, 2011, rodinný ani-
movaný,  87 min., MP,  česko-slovenský  da-
bing, Tatrafilm.

17. - 20. 2. 2012 o 19.00 hod., 
vst.: 2,50 €, 20. 2. 2012 vst.: 2 €

JacK a Jill
Jack  Sadelstein,  úspešný  reklamný mana-
žér,  žije  takmer  dokonalý  život.  radosť  zo 
života mu kalí  iba jediná osoba – jeho dvo-
jička, sestra Jill. Jack musí každý rok na Deň 
vďakyvzdania pretrpieť návštevu svojej neod-
bytnej sestry. Tá mu onedlho jeho život obráti 
hore nohami. uSa, 2011, komédia, 91 min., 
MP, čT, ITafilm.

21. - 22. 2. 2012 o 19.00 hod., vst.: 2 €
MaJSTrOVSKÝ Plán

Josh kovacs je manažér jedného z najluxus-
nejších  newyorských  hotelov.  Na  jeho  naj-
vyššom poschodí má byt burzový titan arthur 
Shaw. keď praskne, že tento pán spreneveril 
peniaze svojich klientov, zmení sa jeho byt na 
luxusné domáce väzenie, strážené agentmi 
fBI. uSa, 2011, komédia, 100 min., MP-12, 
ST, Tatrafilm.

24. - 27. 2. 2012 o 19.00 hod., 
vst.: 2,50 €, 27. 2. 2012 vst.: 2 €

SherlOcK hOlMeS 2: 
hra TieňOV

Na scéne sa objavuje nový zločinecký mo-
zog – Profesor Moriarty. Nielen že sa Holme-
sovi vyrovná po intelektuálnej stránke, má aj 
dokonale vyvinutý zmysel pre zlo znásobený 
absenciou akéhokoľvek svedomia. Práve tieto 
vlastnosti by preňho v boji s vychýreným de-
tektívom mohli znamenať veľkú výhodu. uSa, 
2011, dobrodružno-akčný, 129 min., MP-12, 
čT, Continental.

28. 2. - 1. 3. 2012 o 19.00 hod., 
vst.: 2,10 €

iDe len O SeX
Mladá  žena  Jamie,  ktorá  vyhľadáva  v New 
Yorku schopných zamestnancov, presvedčí 
potenciálneho  adepta  Dylana,  aby  opus-
til svoje zamestnanie v San franciscu a pri-
jal prácu v New Yorku. aj napriek  tomu, že 
sa navzájom priťahujú, si obaja uvedomujú, 
že sú presne takí istí ako ich partneri, od kto-
rých zo vzťahov utekajú. uSa, 2011, komédia, 
109 min., MP-12, ST, ITafilm.

pripravujeme na marec:
Miestnosť samovrahov - dráma
bastardi 2 - dráma

bližšie informácie na www.dksnv.sk
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KrÍžOVKa, OznaMy

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. februára na 
adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v marcovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: 1. tajnička: ...kalendár už otvára,  
2. tajnička: ...ste mladý a či starý. Výhercom sa stáva a CD Romantic melody získava maroš Kukura zo SNV. Blahoželáme!

výzva

1 000 kg

gúľaj 
očami

Autor: 
František 
Cvengroš
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ovca 1. tajnička mazal divoch, 
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Timotej 
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(histor.)
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meno 
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zašpinil

odnaučil 
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tkaniny
spôsob 
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pobolieval

izolovaný 
vodič

meno 
Vášovej

prelom

poobtie-
ralo

svinčík 
(hovor.)

uvádzal 
citácie
cvičiteľ 

psa

odborový 
zväz

ponalieval

citosl. 
hvízdania

odním

nasával
3. tajnička

trojitá 
koruna

jednotka 
odporu
časť 

pretekov

časť trlice

citoslovce 
syčania

rybací tuk

malá pera 
(bás.)

ana- 
tomický 

(skr.)

súhrn 
písmen

podarúnok
podoprieť druh 

kozorožca

práchnivel

bojový 
plynživý, 

po angl. predložka EČV okr. 
Krupina

bezduchý 
výcvik

dala na 
koňa 
postroj

hudobná 
skupina, 

banda

Rieka 
v Ghane dravec biblická 

hora

galéria umelcov Spiša 
Jedna z najmladších zberateľských inštitúcií na Slovensku sídli v historickej budove na Zimnej ulici v centre mesta. Pôvodne meštiansky dom z polovice 16. storočia má zaujímavú 
renesančnú architektúru s trojpriestorovým členením s krížovými a valenými klenbami. Má krásne zachované detaily arkád, stĺpov, ríms a krákorcov, a tým znásobuje umelecký 
zážitok návštevníkov galérie. Zbierkový fond tvorí dnes okolo 1 800 kusov výtvarných artefaktov z oblasti maľby, grafiky, ilustrácie, fotografie i sochárskej tvorby. Základná kolekcia 
obsahovala prevažne diela výtvarníkov, ktorých so Spišom spájal ich pôvod, prípadne v našom regióne dlhodobo žili a tvorili. Po vzniku GUS v roku 1987 bola inštalovaná prvá stála 
expozícia (1. tajnička), v roku 1994 pribudla stála expozícia (2. tajnička), maliar, ktorý bol priekopníkom slovenského ľudového žánru a od roku 2002 je v Záhrade umenia inštalo-
vaná expozícia sochárskej tvorby. Dôležitou činnosťou sú prezentačné aktivity. Vo výstavných priestoroch sa každoročne vystrieda vyše dvadsať výstav diel domácich i zahraničných 
umelcov profesionálov i amatérov. Taktiež vysoko hodnotné sú kultúrno-vzdelávacie aktivity zamerané na komunikáciu s návštevníkom i rôzne edukačné projekty. V dvojročných 
intervaloch galéria organizuje Medzinárodné sochárske sympózium Spiš - Záhrada umenia a v spolupráci s ďalšími múzeami (3. tajnička) maľby Spiš, Zemplín, Gemer. Zabralo by 
veľmi veľa miesta vymenovať množstvo umelcov, ktorí sa k nám svojou tvorbou prihovárajú a aj preto stojí návšteva Galérie umelcov Spiša v našom meste za to. Zo všetkých stálych 
expozícií i z momentálnych výstav si určite odnesiete nezabudnuteľné zážitky i poznatky.

rozpis pohotovostných 
služieb lekární

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

od 8.00 do 20.00 hod.

30. 1. - 5. 2. 2012
TEMPLUM, Česká 1, tel.: 053/441 41 66

6. - 12. 2. 2012
NA TARČI, Agátová 12, tel.: 053/446 75 68

13. - 19. 2. 2012
SIGNUM, Nábrežie Hornádu 11,  

tel.: 053/441 01 92

20. - 26. 2. 2012
TEMPLUM, Česká 1, tel.: 053/441 41 66

27. 2. - 4. 3. 2012
ELIXíR, Zimná 70, tel.: 053/446 82 25

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

3. a 24. 2 . 2012
Príprava a ochutnávka lacných jedál,  

výmena receptov a skúseností
10. 2. 2012

Fašiangový maškarný ples
(masky nie sú povinné) v Reštaurácii Tatra 

o 16.00 hod. Živá hudba, večera, tombola. 
Účastnícke - 8 €. Prihlásiť sa do 8. 2. 2012.

16. 2. 2012
Výročná členská schôdza

o 14.00 hod. v AB na Štefánikovom nám. 5

Klub DôchODcOV KOMenSKÝ
pozýva pedagogických pracovníkov, 
dôchodcov na stretnutie, ktoré sa 
uskutoční 13. 2. 2012 (pondelok) 
o 10.00 hod. v Klube dôchodcov 
na Levočskej ul. Tešíme sa na vás.

mestská organizácia  
Jednoty dôchodcov  

na Slovensku Spišská Nová Ves

1. 2. (streda)
Tvorivé písanie  

- vzdelávací program  
pre dôchodcov 

miesto konania: Mestský úrad,  
Štefánikovo námestie č. 1 v SNV o 9.00 hod.

8. 2. (streda)
Turistická vychádzka:  

Košiarny briežok - bikšova lúka  
- lesnica - Čingov 

Odchod autobusom MHD č. 4 o 9.07 hod.  
smer podjazd pri Smižanoch.

16. 2. (štvrtok)
Fašiangové posedenie  

v Klube dôchodcov  
na Levočskej ul. o 9.30 hod.
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ŠPOrT

Po úspešnom roku 2010 sa v lete futbalistom z metropoly 
Spiša nepodarilo dostať o súťaž vyššie a aj dorastenci sa 
po roku medzi slovenskou elitou porúčali o súťaž nižšie. 
V jeseni dospelí „šokovali“ priaznivcov svojimi zlými výkonmi 
najmä v domácom prostredí, kde nedokázali celú jesennú 
časť vyhrať a zimujú na spodku tabuľky. 
 „Možno nezačnem veľmi pozitívne, ale na postup do ‚dru-
hej‘ najvyššej slovenskej futbalovej súťaže musí byť klub 
pripravený po viacerých stránkach. Nemyslím teraz len 
na finančné zabezpečenie, ale aj kvalitu a kvantitu kádra 
mužstva, samotné priestory štadióna a mnoho iných vecí, 
o ktorých bežný fanúšik často ani netuší. Žiada si to aj 
oveľa väčší okruh ľudí podieľajúcich sa na činnosti muž-
stva. Netreba si klamať, momentálne tieto podmienky náš 
klub určite nespĺňa. To nie je výčitka nikomu, ale realita, 
ktorú treba zobrať na vedomie. Prestaňme sa preto stále 
baviť len o postupe vyššie, ak sa nám podarí v klube vytvo-
riť zodpovedajúce podmienky po všetkých stránkach, tak 
ten postup raz určite príde,“ uviedol manažér FK Spišská 
Nová Ves Patrik Brezovaj a pridal veľmi dobrú správu: „ko-
nečne nás po rokoch poctivej práce trénerov SfZ odmenil 
v lete udelením štatútu Útvaru talentovanej mládeže, 
čo tiež svedčí o práci s mladými v posledných rokoch. No, 
a som absolútne presvedčený o tom, že si naši dospelí 
na jar svoju reputáciu napravia. určite minimálne svojou 
bojovnosťou a ochotou pobiť sa o body. Snáď to už horšie, 
ako tomu bolo na jeseň, nemôže byť!“
V závere roka nastali v klube dosť podstatné zmeny 
v správnej rade, ale hlavne došlo k zmene na poste 
trénera a po dlhšej dobe aj na poste prezidenta klubu. 
ako by ste ich zhodnotili a ako ovplyvnili samotnú po-

zíciu manažéra klubu?
„V prvom rade musím poďakovať pánovi filinskému za to, 
čo pre novoveský futbal za roky v pozícii na čele klubu 
urobil, určite verím, že mu bude v rámci svojich možností 
pomáhať aj naďalej. S novým prezidentom Petrom Dičá-
kom sme niečo odohrali aj na zelených trávnikoch a mu-
sím povedať, že naše názory sú dosť blízke. Verím, že 
budú správne a na prospech novoveskému futbalu. O ten 
by stále malo ísť. Zhodli sme sa aj na tom, že po častej 
výmene trénerov pri mužstve dospelých musíme staviť 
na osvedčeného kormidelníka v podobe Vlada Gombára. 
určite plánujeme našu vzájomnú spoluprácu na dlhšie 
obdobie.“
akým spôsobom sa teda podľa manažéra klubu všetky 
tieto zmeny prejavia na fungovaní celého FK a smero-
vaní novoveského futbalu?
„Myslím, že skončila určitá etapa novoveského futbalu. 
Chceme začať budovať mužstvo z vlastných odchovan-
cov,  chlapcov  z  blízkeho  okolia, maximálne  snáď  zo 
susedného Popradu, ktorý dokázal v skromných pod-
mienkach dlhodobo úspešne  fungovať aj  s  vlastnými 
hráčmi.“ 
Neobávate sa prípadného boja o záchranu? 
„Bývam dosť opatrný, ale tentoraz mi niečo napovedá, že 
sme na dobrej ceste. Dosť záleží aj na rozhodnutí januá-
rovej rady SfZ v Poprade o reorganizácii súťaží a najmä 
o termíne, odkedy bude platiť, nakoľko štruktúra súťaží 
je už skoro jasná. Bolo by kruté a absolútne nespravod-
livé, ak by malo náš klub niečo podobné postihnúť, ale 
nesmieme nič podceniť. Spišská Nová Ves má totiž vo fut-
balových kruhoch dobré meno, čo nás zaväzuje.“   (pat)

VEľKÉ FutBaLoVÉ zmENy

beh: maJStroVStVÁ V KroSE: 9. 12. sa v Bra-
tislave uskutočnili 3. majstrovstvá MV SR a PZ v kro-
se, ktoré boli zároveň nominačnými pretekmi na mar-
cové ME policajtov. Medzi 40 účastníkmi na trati dl-
hej 10 km finišoval ako druhý Tomáš Kamas (35 min.) 
z ŠKP SNV, čím sa nominoval do rumunskej Buku-
rešti. VIaNočNý BEH mESta LučENEc: Na Štefa-
na sa na 44. ročníku postavilo na štart spolu 266 pre-
tekárov a pretekárok na rôznych tratiach. V behu na 
10 km v kategórii nad 40 rokov suverénne zvíťazil Šte-
fan Sumerling (33:09 min.) zo STEZ SNV. 31. SIL-
VEStroVSKý BEH: Za účasti 103 bežcov sa vo 
Vrútkach na Silvestra bežalo 10 km. Víťazom sa stal 
Križak (34:44 min.) zo Skalice. V rovnakom čase do-
behol do cieľa aj víťaz kategórie nad 40 rokov Šte-
fan Sumerling. Jeho oddielový kolega Milan Hrušov-
ský (41:22 min.) skončil ako piaty medzi mužmi nad 
50 rokov.
JuDO: 17. 12. sa v Športovej hale PU v Prešove ko-
nal vianočný turnaj v džude žiakov a žiačok, na ktorom 
naši zverenci dosiahli tieto výsledky: mini žiaci a žiač-
ky: do 20 kg - 2. Simona Horváthová, do 42 kg – 
1. Adam Šarga, 2. Tomáš Šarga. Mladší žiaci a žiač-
ky: do 34 kg – 1. Branislav Horváth, do 57 kg – 3. Na-
tália Gallschneiderová. Starší žiaci a žiačky: do 52 kg 
– 2. Anna Danajková, do 73 kg – 2. Michal Greš.
SVeT Ticha POD hlaDinOu: Potápačský klub 
Manta SNV a Potápačské centrum ZPS Ing. Olivera 
Krajňáka v SNV v spolupráci so STEZ SNV zorganizo-
vali 8. 1. na krytej plavárni už po 6. krát Deň otvore-
ných dverí. Návštevníci mali možnosťou bezplatne si 
vyskúšať prístrojové potápanie v bazéne pod vedením 
skúsených inštruktorov a asistentov CMAS.
VOleJbal: Slovenský pohár: ženy: semifinále: 
1. zápas (13. 12.): VK SNV – VK Doprastav Bratisla-
va 0 : 3. 2. zápas (11. 1.): VK Doprastav Bratislava – 
VK Spišská Nová Ves 3 : 0. Extraliga: ženy: 14. ko-
lo (10. 12.): COP Nitra – VK SNV 1 : 3. 15. ko-
lo (11. 12.): Paneurópa Bratislava – VK SNV 3 : 0. 
16. kolo (17. 11.): VK SNV – KV MŠK Oktan Kežma-
rok 3 : 0. 17. kolo (7. 1.): MŠK Žiar nad Hronom – 
VK SNV 0 : 3. 18. kolo (14. 1.): VK SNV – VTC Pezi-
nok 0 : 3. 19. kolo (15. 1.): ŠK-ŽU Žilina – VK SNV 
0 : 3. Po 19. kole boli v tabuľke na 3. mieste. 1. liga: 
juniorky: 9. kolo (10. 12.): VK SNV – ŠKM Liptov-
ský Hrádok 0 : 3, 0 : 3. 10. kolo (14. 1.): MVK Pol-
tár – VK SNV 3 : 0, 3 : 0. Po 6. kole boli v tabuľke na 
6. mieste. om: kadetky: 7. kolo (11. 12.): VK SNV – 
ŠK Skóre pri ZŠ Snina 0 : 3, 0 : 3. 8. kolo (18. 12.): 
VK SNV – VK Chemes Humenné 3 : 0, 3 : 0. 9. ko-
lo (15. 1.): MŠK Vranov nad Topľou – VK SNV 0 : 3, 
0 : 3. Po 9. kole boli v tabuľke na 1. mieste.
baSKeTbal: Extraliga: muži: 20. kolo (10. 12.): 
Svit – SNV 81 : 76. 21. kolo (14. 12.): 04 AC LB SNV 
– BC Prievidza 87 : 92. 22. kolo (21. 12.): BK Be-
maco SPU Nitra – 04 AC LB SNV 65 : 76. 23. ko-
lo (7. 1.): 04 AC LB SNV – MBK Handlová 81 : 82. 
24. kolo (11. 1.): ONYX Levice – 04 AC LB SNV 
97 : 80. 25. kolo (14. 1.): 04 AC LB SNV – BK Vá-
hostav-SK Žilina 96 : 89. Po 25. kole boli v tabuľke 
na 5. mieste.
hOKeJ: mHL: 37. kolo (11. 12.): Tatranskí vlci (TV 
SNV) – Almaz Čerepovec 2 : 9. 38. kolo (12. 12.): TV 
SNV - Almaz Čerepovec 2 : 9. 39. kolo (8. 1.): Strie-
borné Levy – TV SNV 2 : 1. 40. kolo (9. 1.): Strie-
borné Levy – TV SNV 4 : 1. 41. kolo (11. 1.): SKA-
1946 Petrohrad – TV SNV 2 : 1. 42. kolo (12. 1.):  
SKA-1946 Petrohrad – TV SNV 8 : 1. Dohrávaný 
zápas 24. kolo (14. 1.): TV SNV – Strieborné Le-
vy 4 : 8. Tatranskí vlci boli v tabuľke po 42. kole na 
7. mieste.
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S cieľom podporiť športovcov, ktorých výsledky sú v sloven-
skom meradle nadpriemerné a ktorí majú potenciál úspešne 
reprezentovať Slovensko na Olympijských hrách, majstrov-
stvách sveta, majstrovstvách Európy a špičkových medziná-
rodných šampionátoch vyhlásila Nadácia TV JOJ a Nadácia 
Allianz 2. ročník celoslovenského výberu športovo talen-
tovaných žiakov vo veku od 10 do 15 rokov. oficiálnu 
prihlášku spolu s podmienkami nájdu uchádzači na webovej 
stránke www.nadacia.joj.sk. Žiadosť o finančnú podporu 
do maximálnej výšky 1 500 € môžu podať len občania SR, 
riadne registrovaní športovci vo veku od 10 do 15 rokov. uzá-
vierka je do 31. marca 2012. O tom, ktorí mladí športovci 

získajú sponzorský dar a mediálnu 
podporu pre šk. rok 2012/2013 
rozhodne športová superporota, 
ktorú tvoria známi a úspešní slovenskí športovci a osobnosti 
športového spravodajstva TV JOJ. Mená tých najlepších 
budú oznámené v auguste 2012.
cieľom projektu je tvoriť pre perspektívnych športovcov 
také podmienky na športovú prípravu, aby mohli štartovať 
na významných medzinárodných športových podujatiach, 
úspešne reprezentovať Slovensko a vo veku 15 rokov sa 
uchádzať o zaradenie do Juniorského olympijského tímu Slo-
venska, ktorého gestorom je Slovenský olympijský výbor.  

PríLEžItoSť PrE šPortoVÉ taLENty

30. decembra 2011 sa v Športovej hale v Spišskej Novej 
Vsi konal už 3. ročník futbalového turnaja absolventov a te-
rajších študentov Gymnázia na Javorovej ulici. Turnaj je tiež 
spomienkou na nášho spolužiaka, kamaráta a futbalistu 
Miroslava Maršaleka, ktorý tragicky zahynul. O víťazstvo 
v 3. ročníku bojovalo 10 mužstiev v 2 skupinách. Víťazom 
turnaja sa nakoniec stali tohtoroční maturanti pod názvom 

A2012 (absolventi 2012) v zložení D. Vartovník, m. Ďurša, 
J. Dlugoš, E. Fehér, P. Fabián, m. Kovalčík a ďalší, pred 
mužstvami A2003 a A2007. 
Najlepší strelec: Richard Boroš (A2007) - 8 gólov
Najlepší brankár: Tomáš Steiner (A2003)
Turnaj mal dobrú spoločenskú a športovú úroveň a všetci 
zúčastnení sa už tešia na ďalší ročník.  jozef štofko

aBSoLVENtSKý FutBaLoVý 
turNaJ Na JaVorKE

Cvičiteľky a trénerky Klubu RTVŠ Mix ďakujú všetkým priaz-
nivcom, ktorí v minulom roku navštívili telocvične a zapo-
jili sa do našich cvičebných programov. Ďakujeme vám za 
prejavenú dôveru a v novom roku naďalej ponúkame výber 
kvalitných a účinných pohybových programov s cieľom pri-
spievať k posilňovaniu vášho zdravia a k zabezpečovaniu 
príjemnej telesnej a duševnej pohody. Vyberte si z pestrej 
pohybovej ponuky v týchto telocvičniach:
• Gymnázium, školská 7 - wellness - zdravé cvičenie pre 

pohodu, posilňovacie cvičenia;
• Gymnázium, Javorová 16 - pilates, body form;

• zš Ing. o. Kožucha  - cvičenie na fit lopte, cvičenie 
s overballom, body form;

• zš Nad medzou - cvičenie rodičov s deťmi, všeobecná 
gymnastika pre deti, aerobik, body form, pilates, zdra-
votné a posilňovacie cvičenia;

• zš z. Nejedlého - body form, cvičenie s overballmi,  
aquaaerobik - cvičenie v bazéne;

• zš Hutnícka ul. - aerobik, body form, stepaerobik.
Bližšie informácie: www.spisskanovaves.sk (sekcia 
Šport) a TV Reduta - oznamy.
 kolektív cvičiteliek a trénerky

KLuB rEKrEačNEJ tELESNEJ 
VýcHoVy a šPortu mIx
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ŠPOrT

www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. nová VesSTez

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.

 4. 2. sobota 10.00 lb - košiCe, basketbal Mž
 4. 2. sobota 14.00 lb - svit, basketbal juniori
 4. 2. sobota 18.00 vk - všk bratislava, volejbal extraliga
 5. 2. nedeľa 10.00 lb - b. bYstriCa, basketbal juniori
11. 2. sobota 11.00 vk - vranov, volejbal juniorky
11. 2. sobota 18.00 vk - žiar nad HronoM, volejbal extraliga
12. 2. nedeľa  9.00 lb - kežMarok, basketbal sMž
12. 2. nedeľa 11.30 lb - poprad, basketbal ž
15. 2. streda 18.00 lb - nitra, basketbal extraliga
18. 2. sobota  7.00 - 13.00 súťaž mladých hasičov
18. 2. sobota 14.30 lb - svit, basketbal sž
19. 2. nedeľa 10.00 lb - l. Mikuláš, basketbal sž
19. 2. nedeľa 17.00 vk - žilina, volejbal extraliga
22. 2. streda 18.00 lb - leviCe, basketbal extraliga
25. 2. sobota 14.00 lb „b“ - p. bYstriCa, basketbal kadeti
25. 2. sobota 16.00 lb „a“ - karlovka bratislava, basket. kadeti
25. 2. sobota 18.00 lb „b“ - karlovka bratislava, basket. 1. liga
26. 2. nedeľa  9.00 lb „b“ - karlovka bratislava, basket. kadeti
26. 2. nedeľa 11.00 lb „b“ - inter bratislava, basketbal 1. liga
26. 2. nedeľa 13.00 lb „a“ - p. bYstriCa, basketbal kadeti

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.

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 jarných prázdnin
ranné plávanie verejnosť verejnosť

27. 2. pondelok  6.30 - 7.45 13.00 - 20.30
28. 2. utorok  9.00 - 20.30
29. 2. streda  9.00 - 20.30
1. 3. štvrtok  6.30 - 7.45  9.00 - 20.30
2. 3. piatok  9.00 - 20.30

sobota 11. 2. 2012 plavecké preteky o pohár slovenského raja (krytá plaváreň pre 
verejnosť zatvorená).
nedeľa 12. 2. 2012 plavecké preteky o pohár slovenského raja (krytá plaváreň pre 
verejnosť otvorená od 15.00 do 20.30 hod.).

VereJné KOrČuľOVanie - hlaVná PlOcha
11. 2. sobota 18.00 - 19.30 verejné korčuľovanie
19. 2. nedeľa 18.00 - 19.30 verejné korčuľovanie

 2. 2. štvrtok 19.00 tAtRAnSKÍ VlCI - AMURSKÉ tIgRe 
(JUn. AMURU CHABAROVSK)

 4. 2. sobota 19.00 tAtRAnSKÍ VlCI - ČeRVenÁ ARMÁDA 
(JUnIORI CSKA MOSKVA)

 5. 2. nedeľa 10.30 Hk - b. bYstriCa, hokej juniori
 5. 2. nedeľa 17.00 Hk - seniCa, hokej 1. liga

 6. 2. pondelok 19.00 tAtRAnSKÍ VlCI - HK MVD BAlAŠICHA 
(JUn. D. MOSKVA)

 8. 2. streda 19.00 tAtRAnSKÍ VlCI - KAPItAn StUPInO
12. 2. nedeľa 17.00 plaY oFF 1. liga
13. 2. pondelok 17.00 plaY oFF 1. liga

15. 2. streda 13.00 - 
17.00 karneval na Ľade

18. 2. sobota 14.00 Hk - Martin, hokej dorast
18. 2. sobota 17.00 Hk - Martin, hokej juniori
19. 2. nedeľa 10.30 Hk - žilina, hokej dorast
19. 2. nedeľa 13.30 Hk - žilina, hokej juniori
25. 2. sobota 14.00 Hk - topoĽČanY, hokej dorast
26. 2. nedeľa 10.30 Hk - trenČÍn, hokej dorast

26. 2. nedeľa 19.00 tAtRAnSKÍ VlCI - BIele MeDVeDe 
(JUn. tRAKtORU ČeĽJABInSK)

28. 2. utorok 19.00 tAtRAnSKÍ VlCI - KUZneCKÉ MeDVeDe 
(JUn. MetAllURgU nOVOKUZneCK)

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

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.

 4. 2. sobota 10.30 Fk snv - Moldava
 4. 2. sobota 12.30 snv sd - HrabušiCe
 5. 2. nedeľa 15.30 HariCHovCe - kroMpaCHY
 7. 2. utorok 16.30 poprad - lokoMotÍva košiCe
 8. 2. streda 17.00 snv sd - sp. podHradie
11. 2. sobota 10.30 Fk snv - prešov sd
11. 2. sobota 12.30 snv sd - l. Mikuláš
11. 2. sobota 14.30 snv Md - l. Mikuláš
11. 2. sobota 16.30 HrabušiCe - kežMarok
12. 2. nedeľa 13.30 levoČa - HranovniCa
12. 2. nedeľa 15.30 HariCHovCe - poprad veĽká
14. 2. utorok 17.00 Fk snv - st. ĽubovŇa
16. 2. štvrtok 18.00 poprad veĽká - plaveCkÝ štvrtok
18. 2. sobota 10.30 HrabušiCe - sp. vlaCHY
18. 2. sobota 12.30 snv sd - sp. podHradie
18. 2. sobota 14.30 snv Md - tepliČka
21. 2. utorok 17.00 Fk snv - HrabušiCe
22. 2. streda 15.00 snv sd - lozorno
25. 2. sobota 10.30 Fk snv - lokoMotÍva košiCe
25. 2. sobota 12.30 HrabušiCe - svit
26. 2. nedeľa 13.30 levoČa - poprad veĽká 
28. 2. utorok 15.00 snv sd - MFk košiCe u 18
28. 2. utorok 16.30 snv - MFk košiCe u 19

KOlKáreň t.: 053/446 10 86
 4. 2. sobota 10.00 svit - r. sobota, 1. liga východ
 5. 2. nedeľa 10.00 tatran - vrÚtkY, dorastenecká liga východ
11. 2. sobota 10.00 svit - trstená, 1. liga východ
12. 2. nedeľa 10.00 tatran - trstená, dorastenecká liga východ
18. 2. sobota 10.00 svit - podbrezová, 1. liga východ
19. 2. nedeľa 10.00 tatran - v. šariš, dorastenecká liga východ
25. 2. sobota 10.00 svit - v. šariš, 1. liga východ
26. 2. nedeľa 10.00 tatran - košiCe, dorastenecká liga východ

VereJné KOrČuľOVanie - Malá PlOcha
 1. 2. streda 17.00 - 18.30
 3. 2. piatok 17.00 - 18.30
 7. 2. utorok 17.00 - 18.30
 9. 2. štvrtok 17.00 - 18.30
12. 2. nedeľa 17.00 - 18.30
14. 2. utorok 17.00 - 18.30
18. 2. sobota 17.00 - 18.30
22. 2. streda 17.00 - 18.30
24. 2. piatok 17.00 - 18.30
25. 2. sobota 17.00 - 18.30
27. 2. pondelok 10.00 - 12.00 17.00 - 18.30
28. 2. utorok 10.00 - 12.00
29. 2. streda 10.00 - 12.00 17.00 - 18.30

naFuKOVacia TeniSOVá hala 
objednávky: Peter Vlk - 0917 869 619
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ŠPOrT, POzVánKy, OznaMy

Poznámka: Zber, ktorý sa neuskutoční vo vyznačený deň bude realizovaný následujúci deň.

Január Február Marec Apríl Máj Jún Júl August September Október November December
1 1 1 1 1 1 PLAST, KOV, VKM 1 1 1 1 1 1
2 2 2 PLAST, KOV, VKM 2 2 2 2 2 2 2 2 2
3 3 PLAST, KOV, VKM 3 3 3 3 3 3 PLAST, KOV, VKM 3 3 3 3
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4
5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5
6 PLAST, KOV, VKM 6 6 6 6 SKLO 6 6 6 6 6 6 6
7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 PLAST, KOV, VKM

8 8 8 8 8 SKLO 8 8 8 8 8 8 8
9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 PLAST, KOV, VKM 9

10 10 SKLO 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10
11 11 PAPIER 11 SKLO 11 11 PLAST, KOV, VKM 11 11 11 11 11 11 11
12 12 12 12 12 12 12 12 12 12 PLAST, KOV, VKM 12 12
13 SKLO 13 13 13 13 13 13 PLAST, KOV, VKM 13 13 13 13 13
14 14 14 14 SKLO 14 14 14 14 14 PLAST, KOV, VKM 14 14 14
15 15 15 15 15 15 SKLO 15 15 15 15 15 15
16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16
17 17 17 17 17 17 17 17 PAPIER 17 17 17 17
18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18 18
19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19 19
20 20 20 20 PLAST, KOV, VKM 20 20 20 20 20 20 20 20
21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21
22 22 22 22 22 22 PLAST, KOV, VKM 22 22 22 22 22 22
23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 PAPIER 23
24 24 PAPIER 24 24 24 24 24 24 PLAST, KOV, VKM 24 24 24 24
25 25 25 25 25 PAPIER 25 25 25 25 25 25 25
26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26 26
27 27 27 27 27 27 27 SKLO 27 27 27 27 27
28 28 28 28 28 28 28 28 28 SKLO 28 28 28
29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29 29
30 30 PLAST, KOV, VKM 30 30 30 30 30 30 30 30 SKLO 30
31 31 31 31 31 31 31

papier sklo Plasty, kovové obaly, 
VKM=Tetra Pack

K ALENDÁR ZVOZU SEPAROVANÝCH ZLOŽIEK KO 2012

 dynamická latino hudba 
 exotické tanečné a aeróbne pohyby 
 najhorúcejšia fitness novinka,  
 ktorá hýbe svetom

Gymnázium Javorová 16 • pondelok, streda: 18.00 – 19.00 • piatok: 18.30 – 19.30
Cvičenie môže byť zdravé, prospešné, účinné, môže znamenať mnoho  

vecí, ale ešte nikdy nebolo také zábavné... až doteraz!  
Teší sa na vás certifikovaná inštruktorka Miška 

Laguna Bowling Centrum pozýva 11. 2. 2012 (sobota) od 9.00 hod.  

na OPEN MIX CUP - BOwLINGOVÝ TURNAJ DVOJíC
Štartovné: 30 €/dvojica

Netradičný bowlingový turnaj systémom prvý hráč otvára a druhý hráč doráža.  
Ak prvý hráč hodí strike, prehodí sa poradie hráčov.

Prihlásení do 9. 2. 2012 - poukážka na 1 hodinu zdarma.
Prihlásiť sa môžete u personálu osobne alebo na tel. č.: 053/441 44 56.

Volejbalisti, volejbalistky VK SNV a všetci priaznivci tejto 
krásnej kolektívnej hry usporadúvajú každoročne po-
sledný, tzv. silvestrovský tréning. Tradícia týchto trénin-
gov siaha až do roku 1983, ale v maskách sa v stredu 
28. 12. 2011 konal už jeho 6. ročník. 
V športovej hale sa na palubovke zišlo 49 športovcov 

a športovkýň (viď foto), ktoré mali na sebe rôzne masky.
Po prezentácii a rozlosovaní sa všetky „masky“ rozdelili do 
8-mich družstiev a odohrali počas 3 hodín na 2 kurtoch 
zaujímavé zápasy. 
Prítomných asi 120 divákov ocenilo výkony všetkých 
masiek potleskom. Nakoniec sa z prvenstva tešil práve 

tréner extraligových žien Stano Vartovník so svojím „druž-
stvom“. 
Po športovej časti nasledovala zábavná časť, tentoraz 
v Hoteli Preveza, kde sa vyhodnotili masky i výsledky, ako 
aj celý športový rok 2011.
 ing. igor Murko, foto: autor

SILVEStroVSKý trÉNING V maSKÁcH
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SPOlOČenSKá KrOniKa

S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým príbuzným, susedom a známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť 19. 12. 2011 s naším otcom, bratom, dedkom, pradedkom, krst-
ným otcom, švagrom a ujom Gustávom KErKEšom z Nálepkova, ktorý 
nás opustil vo veku 90 rokov.
Zároveň ďakujeme všetkým zdravotným sestričkám v DD na Brezovej 32 
v SNV, ktoré sa starostlivo a zodpovedne starali o nášho otca.
smútiaca rodina

Odišiel, už nie je medzi nami, ale žije v srdciach nás, ktorí sme ho 
milovali.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary 
všetkým príbuzným, priateľom, susedom, kolegom a známym, ktorí sa 
prišli 22. 12. 2011 rozlúčiť s mojím drahým manželom, otcom, svokrom, 
bratom, krstným, ujom a príbuzným Františkom maLINom, ktorý nás 
navždy opustil vo veku nedožitých 77 rokov.
Srdečne ďakujeme MUDr. Kedžuchovej, tímu RZP, kolektívu interného 
odd. a ODCH NsP v SNV za príkladnú starostlivosť počas jeho choroby. 
Vyslovujeme tiež poďakovanie Pohrebnej službe R. Findura, Rím.-kat. 
farskému úradu a ZPOZ pri MsÚ v SNV za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou manželka Alžbeta, syn Miroslav s rodinou a ostatná 
smútiaca rodina.

Touto cestou vyslovujem úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s mojou milovanou sestrou  
Evou DoJčÁKoVou, ktorá nás navždy opustila 2. 1. 2012.
Za dôstojnú rozlúčku poďakovanie patrí aj Rím.-kat. farskému úradu v SNV 
a Pohrebnej službe R. Findura.
Ing. Viera Dojčáková - sestra

Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným a známym, ktorí 
odprevadili 11. 1. 2012 našu mamičku šáriku rIšoVÚ, ktorá nás opus-
tila vo veku 76 rokov.
Ďakujeme tiež Pohrebnej službe S. Badzíková a ZPOZ pri MsÚ - M. Fin-
durovej za dojemnú poslednú rozlúčku.
dcéra Eva a Mária s rodinami

Bolo ťažké Ťa stratiť, ale ešte ťažšie je žiť bez Teba. Jeden rok bez Teba 
je veľa dní, ale ani jeden deň sme na Teba nezabudli.
28. 12. 2011 sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia môjho manžela  
Jozefa mELEGu. 
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú  
spomienku.
manželka, deti, rodičia

10 rokov je pri vianočnom stole prázdne miesto, kde sedával náš drahý 
Kamil HaNzÉLy.
Všetkým nám veľmi chýba.
S láskou spomína celá rodina.

Hoci si odišiel a nie si medzi nami, v našich srdciach ostávaš vždy 
s nami. už len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob dať a pri plamienku 
sviečky spomínať.
6. 1. 2012 uplynul rok, čo nás navždy opustil môj manžel, náš otec a starý 
otec Ján PEtrušKa z Lieskovan.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna, deti Henrieta, Ján, Slavomír, 
Silvia s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

18. 1. 2012 uplynulo 25 smutných rokov, kedy odišiel do večnosti syn 
milan KucHta a 22. 12. 2011 uplynulo 17 rokov, kedy nás navždy opustil 
manžel a otec Ján KucHta.
Spomienky na Vás sú stále živé.
mama a manželka, bratia a synovia Ján a Dušan

Je ťažké podať ruku osudu. Pri kríži kvet a zapáliť sviečku. Nad hro-
bom bezmocne stáť a s vetrom sa rozprávať. Žijeme život bez neho, 
ale predsa s ním. Chýba nám, ale v srdci každého z nás je miesto, 
v ktorom iba pre neho je priestor.
24. 1. 2012 uplynulo smutných 5 rokov od tragickej autonehody, pri ktorej 
vo veku nedožitých 25 rokov zahynul náš milovaný syn, brat, vnuk a prí-
buzný tomáš KoLÁrčIK.
S láskou spomínajú rodičia, sestry Lenka a Mirka, babky, tety s rodi-
nami. 

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska však smrťou 
nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
23. 1. 2012 sme si s bolesťou v srdci pripomenuli 1. výročie, čo nás  
opustil náš milovaný syn, brat, vnuk tomÁšKo macKo zo Smižian.
Ani čas nikdy nevymaže spomienky a neutíši bolesť tých, ktorí ho  
milovali.
S úctou a láskou spomínajú rodičia, súrodenci a ostatná smútiaca  
rodina.

SPomIENKy a PoĎaKoVaNIa

VItaJtE mEDzI NamI VýzNamNÉ žIVotNÉ JuBILEÁ V DEcEmBrI oSLÁVILI
92 rokov
Magdaléna čížeková
91 rokov
františek Ganovský
90 rokov
anna Petreková
85 rokov
Ondrej kandrik
MuDr. Oľga kubinská
anna kukurová
Žofia Pechová
rozália Maršalková
Ema kováčová
Helena lešková
PhDr. anton ruttkay
80 rokov
Marta antalová

Zoltán Oelschläger
Mária Vadelová
Pavol Palider
anna Špaková
katarína ličáková
Eva Vojsová
Mária Platová
Jozef Dugas
Terézia Džubáková
alojz Hamrák
75 rokov
alexander Hlatký
Mikuláš Štencel
Mária košťalová
Irena Schwartzová
filip filip
Šimon Barilla

Elena rušinová
kristína Podracká
Ing. Štefan Melikant
Štefan Pastorek
Štefan Mišenda
Ján Jakubec
Veronika kedžuchová
70 rokov
Margita Juščáková
Slávka Vadelová
andrej kmetz
Mária Dolanská
rozália Škorváneková
Mikuláš Skokan
Margita Sarnovská
kristína Blašková
Ing. Ján Bobko

Mária Zempléniová
Mgr. anna fabiánová
anna Vatrtová
Štefan Jeremiáš
alžbeta Duchová
Irena Baluchová
Jozef Vaľko
Mária Slavkovská
lýdia Bušovská
Eva Dračková
Viera Grendelová
angela almássyová
Michal Zakucia
MuDr. Priska Stettnerová
Orla Brandisová
Marta ličáková
Eva kažmírová

Daniel Jurik 

Viktória Žigová

Jakub Truhan

Marco roháč

Olívia Catalá Giménez

alex roman

Ján Matis

Simon Solák

Vanesa Podracká

anna Širillová

kristína Holubová

Matúš kacvinský

alex Jarabek

Nela Tirpáková

Štefan Pokuta

Tomáš kurian

Damián Maričák

Michal Šuťak   1923 
Helena filipová  1923 
Mária černická  1924
Mária kašperová  1925 
agnesa čupová  1926 
Elena Poláčeková  1926

františek Martinko  1926 
Ján koška  1928 
Oľga Polahárová  1929
Emília Vikartovská  1930 
Ondrej Bočkay  1934 
františek Malina  1935 

Irena Strehovská  1935
Veronika Melegová  1935 
Miroslav Sagalinec  1935 
Ing. františek Harniš  1935 
Jozef krupinský  1938 
Viera Hrošárová  1938 

ladislav kolarčík  1940 
Mikuláš Dudáš  1940 
Irena Žigová  1945 
Viktor klempár  1947 
Ján krausz  1948 
Ing. Ján kilár  1949 

františek kaščák  1950 
Mgr. Štefan Gavlák  1951 
Margita Daniová  1954 
Margita Peštová   1954
Jozef Brajerčík  1957
Štefan kotlár  1983

V DEcEmBrI NÁS NaVžDy oPuStILI
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Tá rana v srdci stále bolí, zabudnúť nám nedovolí. 
aj keď nie ste medzi nami, v našich srdciach žijete 
stále s nami.
4. 2. 2012 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša 
drahá mamička a babka Jozefa ScHNEIDEroVÁ 
a 12. 2. 2012 uplynie 7 rokov, čo nás navždy opustil 
náš otec a dedo milan ScHNEIDEr.
Tí, ktorí ste ich poznali, mali radi a nezabudli, venujte 
im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou deti a vnúčatá.

čas plynie, ale spomienky v našich srdciach ostá-
vajú.
5. 2. 2012 si pripomenieme 10. výročie úmr-
tia našej drahej mamky, babky a prababky anny  
BašIStoVEJ a 8. 3. 2012 uplynú 4 roky od úmrtia 
nášho starostlivého otca, dedka a pradedka Jána 
BašIStu.
S láskou a úctou spomínajú dcéry s rodinami.

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

Život je veľmi krutý, už nevráti, čo nám vzal, zostanú iba spomienky 
a v srdci veľký žiaľ. rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí, aj keď nie 
si medzi nami, v našich srdciach žiješ s nami.
6. 2. 2012 uplynú 3 roky, odkedy nás navždy opustil náš milovaný otec, 
manžel, svokor a dedko Emil zVoLENSKý (mIKy). 
S úctou a láskou spomínajú synovia Peter a Pavol, manželka Eva, nevesta 
Ivona, vnúčikovia Kamil, Jakub, malá Peťka a Patrik.

Hoci si odišla a niet Ťa medzi nami, v našich srdciach navždy budeš 
s nami.
7. 2. 2012 uplynie 7 rokov, odkedy nás náhle opustila naša milovaná 
mamka a babka anna tÖKÖLyoVÁ.
S láskou a úctou spomínajú syn Peter, dcéry Ľuba a Dana s rodinami.

Tak náhle Ti prestalo srdce biť, nestihla si sa s nami rozlúčiť.
Najsmutnejší a najbolestnejší deň v našich životoch je 7. február, kedy 
uplynie 24 rokov od úmrtia. Presne toľko rokov mala, keď našu jedinú 
dcéru Drahomíru GrEGoríKoVÚ, rod. Hudzikovú pripravila o jej mladý 
život nezodpovedná a bezcharakterná vodička. Jej srdce plné lásky a dob-
roty navždy dotĺklo. Aj keď už nie je s nami, v našich srdciach stále žije. 
Spomíname a ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami. 
mama, bratia Miroslav a Stanislav

V tichosti vyprosme veľký dar pokoja, kým sa nám duše raz naveky 
nespoja.
8. 2. 2012 uplynie 5. výročie úmrtia našej drahej mamky, starej mamy 
a tety márie BroDoVEJ, rod. Kašperovej.
Spomíname s láskou, mami.
deti - synovia Peter, Filipko a dcéry Magdaléna, Ruženka s rodinkou

Tíško odišla, už nie je medzi nami, ale v našich srdciach ostáva vždy 
s nami.
15. 2. 2012 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustila odchodom do več-
nosti, odkiaľ niet návratu, naša milovaná mama, babka, prababka mária 
šIVEcoVÁ.
Pri plamienku sviečky s vďakou a úctou spomínajú dcéra a synovia s ro-
dinami.

čas ubieha, zastaviť sa nedá a na nášho drahého zabudnúť sa nedá. 
už len kytičku kvetov z lásky na hrob Ti môžeme dať, spokojný večný 
sen priať, modlitbu tichú odriekať a spomínať.
16. 2. 2012 uplynie 10 rokov, odkedy nás opustil náš drahý michal 
BartKo.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Anna

18. 2. 2012 si pripomenieme 15. výročie, kedy nás náhle opustil Július 
DEtVaI.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
S úctou a láskou spomína manželka, dcéra a syn s rodinami a ostatní 
príbuzní.

Odišla tíško, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spomienkami. 
už len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob dať a pri plamienku sviečky 
s úctou spomínať.
23. 1. 2012 sme si pripomenuli 16. výročie, čo nás navždy opustila naša 
milovaná mamka, stará mama Katarína DoPIrÁKoVÁ, rod. Korchňá-
ková.
S úctou a láskou spomínajú dcéry, vnúčatá, pravnúčik Miško a ostatná 
smútiaca rodina.

Odišla si tíško z nášho života, ale krásne spomienky a večná láska 
v nás stále ostávajú, pretože ten, kto žije v našich srdciach, nikdy ne-
umiera.
24. 1. 2012 uplynulo 10 rokov, odkedy nás navždy opustila mi-
lovaná manželka, mamička, babička a prababička Veronika  
SzENtKErESztyoVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manžel a deti s rodinami.

čo nám bolo drahé, osud nám vzal, ostali len spomienky a v srdci veľký 
žiaľ. Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
31. 1. 2012 uplynul rok, čo nás navždy opustila drahá manželka, ma-
mička, babka, prababka, sestra, švagriná, teta a príbuzná anna  
BocaNoVÁ.
S úctou a láskou spomína manžel Ján, syn Peter, dcéry Iveta, Daniela, 
Andrea s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

Smutný a sivý zdá sa byť svet, keď stratíme osobu milú. V srdciach však 
spomienka zostane na každú s ňou prežitú chvíľu.
30. 1. 2012 uplynulo 6 rokov od smrti môjho manžela a ocka Gustáva 
VÉGHa.
S láskou spomína manželka a dcéra.

Odišla si nám, už sa nevrátiš. len ten, kto s Tebou žil, vie, čo stratil. 
Zhasli láskavé oči, dotĺklo zlaté srdce, prestali sa ústa smiať. čas plynie 
a bolesť trápi, Teba nám už nik nevráti.
1. 2. 2012 uplynuli 3 roky, kedy nás navždy opustila milovaná manželka, 
mamička, babička, švagriná, teta, príbuzná magdaléna KačíroVÁ.
Všetci, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, venujte jej spolu s nami 
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel, deti, vnúčatá a ostatní príbuzní.

Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým. už nič nie je také, ako 
bolo predtým.
2. 2. 2012 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustila moja manželka, dobrá 
mamka a obetavá stará mama štefánia šurcoVÁ.
S láskou spomínajú manžel Štefan, syn Juraj, dcéra Annamária s manže-
lom Miroslavom, vnúčatá Samuel, Natália, Viktória a Sophia Anna.

3. 2. 2012 si pripomenieme 2. výročie úmrtia nášho milovaného otca 
a dedka štefana rENNEra.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéry, vnúčatá a ostatná rodina.

už privial osud opäť čas, pre ktorý srdce puká zas. už poznáš ten 
cit prázdnoty, keď život druhú šancu nedá Ti. Tak dopraj duši v nebi 
pokoja, nech rany Tvoje opäť sa zhoja. Veď život smrťou nekončí, to 
každá hviezda povie Ti. 
3. 2. 2012 uplynuli tri roky, čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec, 
syn, brat a švagor František ProKS. 
S láskou a úctou spomínajú manželka Božena, synovia Lukáš a Miroslav 
s manželkou Mirkou a ostatná smútiaca rodina. 

4. 2. 2012 uplynú dva roky, keď už nie je medzi nami naša mamka, babka 
Irma zaStKoVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Marianna a Oľga s rodinami.

Keď nám smrť nečakane a bez rozlúčky 4. 2. 2007 vzala môjho manžela 
a milovaného ocka Ing. miroslava StaNISLaVa, pochopili sme, že ona 
sa neriadi našimi plánmi. Ostali nám len spomienky na Tvoj úsmev na pe-
rách, dobrotu v srdci a lásku v duši. Občas sa na nás zhora pozri, sme 
tu dole, Tvoji milujúci. 
Dadika, synovia Branislav a Boris, sestry Emília, Eva, brat Peter s rodinami 
a celá smútiaca rodina

SPOlOČenSKá KrOniKa
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SPOlOČenSKá KrOniKa, POzVánKy

Kurzy JOgy v sezóne 2011/ 2012SPomIENKy a PoĎaKoVaNIa
čas plynie a bolesť v našich srdciach ostáva. 
Hviezdy Vám už prestali svietiť, slnečné lúče pre-
stali Vás hriať, ale tí, ktorí Vás mali radi, nezabú-
dajú a neprestanú na Vás nikdy spomínať.
11. 2. 2012 uplynie rok, čo nás navždy opustila 
naša milovaná mamka, babka a svokra mária  
JaSEčKoVÁ. 15. 12. 2011 uplynulo 10 rokov, čo 
nás opustil otec Karol JaSEčKo a 22. 2. 2012 si 

pripomenieme jeho nedožitých 80 rokov. 30. 1. 2012 uplynulo 24 ro-
kov od tragickej smrti nášho brata Karola JaSEčKa.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
S vďakou, úctou a láskou spomínajú synovia, dcéry s rodinami, syn 
Miroslav, dcéra Mária a ostatná smútiaca rodina. 

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, okamihy, na ktoré 
denne spomíname. čo nám bolo milé a drahé, 
osud nám vzal, ostali  iba spomienky a v našich 
srdciach veľký žiaľ.
16. 2. 2012 uplynie prvý smutný rok, čo nás na-
vždy opustila naša milovaná mamka, babka, pra-
babka Justína tKÁčoVÁ z Iliašoviec a zároveň  
22. 2. 2012 uplynú 3 mesiace náhleho odchodu 

nášho drahého otca, dedka, pradedka Jozefa tKÁča.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Anna, Jana, Jozefína s manželmi, vnú-
čatá, pravnúčatá a ostatná smútiaca rodina.

Hoci si odišiel a nie si medzi nami, v našich srdciach ostávaš vždy 
s nami. už len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob dať a pri plamienku 
sviečky s úctou spomínať.
19. 2. 2012 uplynie rok, kedy od nás navždy odišiel milovaný manžel, 
otec Vincent KočíK.
S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéry Mária s manželom a Jarka 
s priateľom.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí na Teba nezabudli.

Odišla, už nie je medzi nami, ale žije v srdciach nás, ktorí sme ju mi-
lovali.
26. 2. 2012 uplynie 14 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustila moja 
milovaná mamka, babka, svokra margita štraucHoVÁ.
S láskou a úctou spomína dcéra Jana s rodinou.

Mala si rada život, mala si rada smiech, verila si v lásku a milovala svet. 
Odišla si navždy, hoci si túžila žiť, nebolo nám dopriate viac s Tebou 
byť. Život je krutý, nevráti, čo nám vzal, zostali iba spomienky a v srdci 
neutíchajúci žiaľ.
22. 2. 2012 uplynú 2 roky, keď nás opustila manželka, milovaná mamička 
a babička anna HrIcoVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel Ondrej, dcéry Dana s priateľom Edom, 
Helena s priateľom Marošom, syn Jozef. Na babičku spomínajú vnúčatá 
Helenka s priateľom Dominikom, Dávid a Jožko a rod. Smoradova.

keď ráno slnko svietilo, jeho srdce sa náhle zastavilo. Odišiel bez slova 
rozlúčky, zanechal mi oči plné sĺz a srdce plné bolesti.
27. 2. 2012 si pripomeniem 1. výročie odchodu do večnosti môjho dra-
hého manžela Vendelína IVaNčíKa.
S úctou a láskou na neho spomínam a nikdy nezabudnem.
manželka Elena a sestry Mária, Terézia, Vierka, Helenka s rodinami 

Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc všetkých a všetko, čo si 
mal rád. S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri plameni sviečok 
na Teba myslíme. Osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich srd-
ciach budeš navždy žiť.
28. 2. 2012 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil náš láskavý a starost-
livý manžel, ocko a dedko Peter KorDoVaNíK.
Odišiel na cestu, kam musí každý sám, len dvere spomienok nechal do-
korán.
S úctou a láskou manželka, dcéry Majka a Ivanka s manželmi, vnúčatá 
Dominika, Sašenka, Dávidko, Emka a ostatná smútiaca rodina.

Touto cestou chceme poďakovať JIS - chirurgickému odd. NsP v SNV za príkladnú starostlivosť 
o našu mamku agnesu čuPoVÚ, Pohrebnej službe S. Badzíková a p. kapl. P. Lešňovskému 
za dôstojnú rozlúčku 2. 1. 2012. 
Zároveň ďakujeme rodine, susedom a známym za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
smútiaca rodina 

Vyslovujem úprimné poďakovanie Pohrebnej službe R. Findura a zvlášť ďakujem ZPOZ pri MsÚ 
v SNV - M. Findurovej a J. Kučinskému za dôstojnú rozlúčku s mVDr. milanom šIšKom.
manželka 

PROgRAM MAteRSKÉHO CentRA DIetKA - člen Únie materských centier 
„láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“

prevádzka: zdravotné stredisko - sídl. Mier, šafárikovo nám. 3 (na poschodí)
bližšie info o programe na tel. č.: 0944 250 403 alebo na mc.dietka@gmail.com

w
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ZDRAVÉ PReBAĽOVAnIe 
streda 8. 2. 2012 o 16.00 hod.
štvrtok 9. 2. 2012 o 10.00 hod.
Prezentácia moder.  látkových  
plienok s 3 % zľavou.
bližšie info: Mgr. Barbora Vajová  
- tel.č. 0948 480 510,  
barbora.vajova@gmail.com 
prihlášky: najneskôr deň vopred.
poplatok: 1 €/osoba 

 VAlentÍnSKe POSeDenIe 
piatok 10. 2. 2012 o 17.00 hod. 

tVORIVÁ DIelŇA (www.artmama.sk)

pletenie z pedigu - veľkonočné 
vajíčka a ozdoby
sobota 11. 2. 2012 o 13.30 hod.
prihlášky: do 10. 2. 2012 na tel. č.: 
0948 003 880, e-mail: etom50@azet.sk
poplatok: 5 €/účastník (v cene je 
materiál, pomôcky, občerstvenie)

26. StRetnUtIe PODPORneJ 
SKUPInY DOJČIACICH  
MAtIeK A teHUlIeK

pondelok 13. 2. o 10.00 hod.
Certifikovaná poradkyňa  
v dojčení Hanka Ogurčáková
prihlášky: deň vopred na 
0903 740 739
poplatok: 2 €/osoba

KURZ VIAZAnIA BABYŠAtIeK
streda 22. 2. 2012 o 16.00 hod. 
štvrtok 23. 2. 2012 o 10.00 hod.
 3 % zľava na doplnky,  
babyšatky, ergon. nosiče.
lektorka: Mgr. Barbora Vajová
bližšie info: 0948 480 510, 
barbora.vajova@gmail.com
prihlášky: najneskôr deň vopred
poplatok: 2,50 €/osoba

FAŠIAngOVý BÁl V MASKÁCH
sobota 18. 2. 2012 o 17.00 hod. 
poplatok: 2 €/účastník

tVORIVÁ DIelŇA
papierové pletenie - košík
piatok 24. 2. 2012 o 17.00 hod. 
poplatok: 2 €/účastník

POnUKA SlUŽIeB
HeRŇA MC DIetKA  
+ DIetKOVSKý BAZÁRIK
zdravotné stredisko sídlisko Mier, 
šafárikovo nám. 3
utorok, streda: od 9.00 do 12.00 hod.  
a od 16.00 do 18.30 hod.
popl. za jednoraz. vstup: 1 €/rod.
Členské na šk. r. 2011/2012: 
10 €/rod.
Návštevníkov prosíme, aby si so sebou 
doniesli prezuvky! poistenci všzp 
majú na jednorazovom vstupe do 
herne MC dietka 20 %-nú zľavu!
V bazáriku nákup, predaj tovaru 
súvisiaceho s deťmi a tehuľkami. 

AnglICKý KlUB BAtOlIAt  
PRe DetI OD 2 ROKOV
každá sobota o 9.00 a o 10.00 hod. 
(2 skupiny) hravou formou.
lektorka: Mária klimová 
info: 0904 887 239

DetSKÁ nARODenInOVÁ 
OSlAVA - SOBOtA, neDeĽA

objednávky: telefonicky
poplatok: 7 €/2 hod.
Možnosť doobjednania animátor. aktivít 
(maľovanie na tvár, tvorivé dielničky, 
diskotéka).

PORADenStVO V DOJČenÍ 
Hanka Ogurčáková, 0903 740 739  
od 19.00 do 20.00 hod.

KURZ PRÍPRAVY  
nA DOJČenIe
začiatok: 23. 2. 2012  
(spolu 4 stretnutia)
Minimálny počet účastníkov  
5 matiek, ockovia bezplatná účasť. 
prihlášky: do 18. 2. 2012 na 
hankaogurcaova@gmail.com.  
info: 0903 740 739

MAnŽelSKÉ  
PORADenStVO
Občianske združenie rODINkOVO  
- bezplatné poradenstvo pre 
jednotlivcov a manž. páry každý 
pondelok od 17.00 do 19.00 hod.  
po predchádzajúcom  
tel. dohovore - 0915 962 237.

nOVé!
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• Anglického jazyka Callanovou 

metódou –  

• Anglického jazyka pre 

maturantov 
 
• Nemeckého jazyka 

 a NJ pre opatrovateľov



ZADARMO!!! 






Miestny odbor Matice slovenskej  
v Spišskej novej Vsi

pozýva 

na STreTnuTie  
S POéziOu

SaMa chaluPKu
27. 2. 2012 o 15.30 hod. v Spišskej knižnici
pri príležitosti 200. výročia narodenia básnika.

Realizované v spolupráci so Spišskou knižnicou  
a DS Hviezdoslav.

Kurz Pre  
zaČiaTOČnÍKOV

Jogové cvičenie má blahodárne účinky  
na pružnosť chrbtice a pohyblivosť kĺbov,  
pozitívne ovplyvňuje obehový i lymfatický  
systém a vyvažuje celú nervovú sústavu.  

Cvikmi môžete dosiahnuť celkové  
uvoľnenie a pocit vnútornej slobody a mieru.  

Ak chcete telo naplniť energiou  
a sviežosťou, príďte si zacvičiť.
Každú stredu o 18.00 hod.  

v Jogacentre na Letnej 55 v SNV.
Viac info: 0949 604 723

SeniOri  
a SeniOrKy,

cvičenia na podporu fyzickej  
a duševnej kondície, zdravých kĺbov  

a chrbtice, účinné dýchacie  
a relaxačné cvičenia.

Čože je to 50-tka, 60-tka, 70-tka.

Vždy v stredu a piatok  
o 9.45 hod.  

v Jogacentre  
na Letnej 55 v SNV. 

Viac info: 0949 828 508

Spoločnosť  
Joga  

v dennom  
živote, 
pobočka  

Spišská Nová Ves

    
 
 
 
 
 
     
                           
   
 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      

Kurz Opatrovania  226 hod.                 260 €     
  - osvedčenie aj v NJ alebo AJ  
�ekvalifikačn� kurz  �as�r 244 hod.   322 €   
 Kurz  Prvej pomoci 8 hod.                     18 € 
 - pre �iadate�ov o vodičsk� oprávnenie a vodičov 
Pri skupine 15 účastníkov                         15 € 
Školenie Prvej pomoci 8 hod.                  20 €                           
- pre vere�nos�  a organizácie   
Pri skupine 10 zamestnancov                   17 € 
�ákladn� kurz Prve� pomoci  16 hod.     40 €    
-  s európskym certifikátom    
                              

Termín uzávierky prihlášok: 10. 2. 2012 
                                        

Štefánikovo nám. 3 Spišská Nová Ves                              
Telefón: 053/446 29 57, mobil: 0903 558 939 

 

 
 

PPoonnuukkaa    
kkuurrzzoovv  

 
   

Prosím dať do Ička 8 a 9/11   
 
 
 
 
 
     
                           
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
 

 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
      

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

 
Štefánikovo nám. 3 Spišská Nová Ves                              

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

 
 

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

KarneVal na ľaDe

15. 2. 2012 (streda)
* 13.00 - 14.00 prezentácia masiek  
* 14.00 - 14.15 otvorenie  
* 14.15 - 15.30 súťaže a karneval na ľade  
* 15.30 - 16.00 vyhodnotenie masiek 
* 16.00 - 17.00 voľné korčuľovanie
Vstup len v karnevalových maskách na korčuliach!

Jarné PrázDniny
Prázdninová legO ShOW  
súťaž pre 6 - 15 r. v skladaní výrobkov zo stavebnice 
Lego alebo Cheva podľa vlastnej fantázie
27. 2. 2012 o 10.00 hod. v CVČ, m. č. 25
Podmienka: Priniesť si vlastnú stavebnicu. 
Bližšie info: Daniela Žifčáková 

SPiŠSKOnOVOVeSKá guMa 
1. kolo okresnej súťaže halových hádzadiel
termín: určený po dohode s učiteľmi ZŠ
miesto: ZŠ Markušovce (telocvičňa)
Bližšie info: Daniela Žifčáková 

celODennÝ VÝleT  
Vysoké Tatry - Štrbské pleso 
28. 2. 2012 
Pre členov zÚ: relax. plávanie,  
country tance, modelársky klub
Bližšie info: Vaňová, Kožušková, Žifčáková

SVeT bábiK
súťažná prezentácia bábik  
pre dievčatá MŠ a ZŠ 
29. 2. 2012 o 10.00 hod. v CVČ
Podmienky: priniesť si so sebou  
aj doplnky a oblečenie pre bábiky.
Prihláste sa v CVČ do 16. 2. 2012.
Bližšie info: Bigošová, Štrauchová, Strehovská 

hulá hOP - Prázdninová súťaž 
v točení obručou
28. 2. 2012 o 10.00 hod. v telocvični CVČ. 
Prihláste sa v CVČ do 15. 2. 2012.
Bližšie info: Bigošová, Štrauchová, Strehovská

biOlOgicKá OlyMPiáDa  
Kategória c - obvodné kolo

9. 2. 2012 v CVČ, miestnosť č. 25, 26.

zodp. pracovník: Ing. Ľudmila Lovasová 

PrÍMeSTSKÝ TábOr  
zameraný na tvorivé dielne 

27. 2. - 2. 3. 2012 
CVČ, prízemie m. č. 3 v čase od 8.00 do 16.00 hod.
Poplatok na 1 deň: 5 € (obed, materiál, občerstvenie)
zodp. pracovník: Ing. Ľudmila Lovasová 

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
Splátkový kalendár: podľa dohody
ubytovanie: v apartmánoch pre 2 - 6 osôb
Stravovanie: plná penzia kontinentálna, raňajky, 
obed, večera, nápoj k strave zdarma
Pláž: piesočná cca 250 m 
Bližšie info: Klaudia Bigošová - 0914 176 083 
Katarína Štrauchová - 0904 306 520

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
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Magdaléna Demešová 

úČTOVnÍcTVO
Kompletné spracovanie:

• jednoduché účtovníctvo 
• podvojné účtovníctvo 
• personalistika a mzdy
• administratívne služby

• žiadosť o prijatie  
do zamestnania

• vypracovanie motivačných listov
• spísanie rôznych žiadostí  

na úrady a iné služby
t.: 0908 090 650, 

demesova.magdalena@googlemail.com

zš sv. cyrila a metoda 
a cirkevné gymnázium 

š. mišíka v SNV
 vás pozývajú na

beneFiČnÝ KOncerT
Pre JužnÝ SuDán

Kto? žiaci oboch škôl

Koľko? min. 1€ (a viac)

Kde? sála Geologického  
prieskumu

Kedy? 15. február 2012  
o 17.00 hod. 

Svojím príspevkom podporíte  
stavbu nemocnice v meste Meridi.

nOVá aDVOKáTSKa 
Kancelária 
v Spišskej Novej Vsi

JuDr. alexander 
FarKaŠOVSKÝ, 
advokát so sídlom v Košiciach, 

oznamuje občanom,  
že 1. 2. 2012 otvára pobočku 

advokátskej kancelárie
v meste Spišská Nová Ves,  

štefánikovo nám. č. 5,  
2. posch., č. dv. 229.
t.: 0905 457 879,  

0903 423 344 

Slovenské denné menu 3,10€

Talianske denné menu 3,40€

NOVÉ JEDLÁ
NOVÍ KUCHÁRI

NOVÉ CHUTE

OD 30.1.2012RADI VÁS OPÄŤ PRIVÍTAME

VEČERE, FIREMNÉ
A RODINNÉ OSLAVY,
HODY, PÁRTY, STRETNUTIA,
VÝROČIA. 
V PRÍPADE ZÁUJMU ZABEZPEČÍME DJ-A.

ZIO, HVIEZDOSLAVOVA 5, SP. NOVÁ VES
PRIDAJTE SA NA WWW.FACEBOOK.COM/ZIOBAR

inzercia, POzVánKa
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Pozornosti všetkých občanov mesta určite neuniklo, že v meste sa chystá ot-
vorenie novej prevádzky Tesco. Možno si myslíte, že len ďalší hypermarket. 
Kdeže! My sme sa dozvedeli, že na východnom Slovensku to bude prvá preda-
jňa tohto typu. A aby sme dozvedeli viac, porozprávali sme sa priamo s riadi-
teľom hypermarketu Extra Spišská Nová Ves Jánom Fenčákom.

Presne tak, pôjde o predajňu formátu Extra. Takýto hypermarket ponúka naj-
vyšší štandard služieb a najširšiu sortimentnú skladbu tovarov. Spišiaci sa môžu 
popýšiť, že budú mať ako prví takúto predajňu na východnom Slovensku. V po-
nuke bude až vyše 21-tisíc položiek tovaru. Celkovo je predajná plocha omnoho 
viac prispôsobená intuitívnemu správaniu zákazníkov a  hneď na úvod srdečne 
všetkých vítam.
Povedzte nám, aké služby navyše Extra ponúka oproti klasickým hypermarketom?

Na predajnej ploche 5 000 m2 budú mať zákazníci v ponuke služby ako očná op-
tika, lekáreň, predaj mobilov, či samoobslužný fotoshop ako aj bežný sortiment 
trvanlivých potravín, čerstvé potraviny vrátane špeciálnej ponuky čerstvých rýb 
na  ľadovom pulte, elektro, potreby pre domácnosť, oblečenie a  širokú ponuku 
sezónneho tovaru. V optike budú mať na výber širokú ponuku rámov a zákazní-
kov obslúžia naši špecialisti – očný lekár, optometrista a oftalmológ. V oddelení 
mobilov zákazníkom poradia pri výbere z troch mobilných operátorov (Tesco Mo-
bile, O2 a Telekom) a ponúknu široký sortiment značkových mobilných telefónov, 
príslušenstva a telekomunikačných služieb, ako je Tesco paušál a Tesco mobilný 
internet. Priamo na predajnej ploche si ďalej zákazníci budú môcť zájsť do lekár-
ne, ktorú plánujeme otvoriť v blízkom čase po otvorení hypermarketu. V lekárni si 
potom budú môcť vybrať či už lieky na recept alebo si kúpiť voľnopredajné lieky, 
rôzne vitamíny, minerály, ale aj značkovú lekársku kozmetiku. Okrem toho zákaz-
níkom zadarmo zmerajú krvný tlak a cholesterol. Extra zákazníkom Tesco ponúka 
aj rýchlejší servis. Ten okrem iného zabezpečia samoobslužné pokladne. Pri nich 
kupujúcim ochotne pomôže pri nablokovaní tovaru náš zamestnanec poklad-
ničnej zóny.
Počuli sme, že okrem Tesca budú u vás aj iné prevádzky. Môžete nám prezradiť, 
ktoré to budú?

Okrem našej predajnej plochy sa snažíme priniesť zákazníkom čo najširšiu ponuku aj 
doplnkového tovaru a služieb, a to v nájomnej zóne. V nej návštevníci Extra nájdu na-
príklad kvetinárstvo, predajňu šperkov, bižutérie, tabakových výrobkov a potrieb pre 
zvieratá, kaviareň, stávkovú kanceláriu, zmenáreň, rýchločistiareň a iné. 

A teraz nám, prosím, povedzte aj niečo o sebe. Ako dlho pôsobíte v Tescu a odkiaľ 
k nám prichádzate?

Pre spoločnosť Tesco pracujem už 8 rokov. Pracoval som spočiatku na poste vedú-
ceho, neskôr ako manažér rôznych oddelení a potom som bol riaditeľom troch hyper-
marketov. Ako posledný bol hypermarket v Humennom. Tesco považujem za dobrého 
a stabilného zamestnávateľa. Šikovným poskytuje priestor na kariérny rast podpore-
ný odbornými školeniami. Mám mnoho kolegov, ktorí začali ako predavači a stali sa 
neskôr vedúci alebo riaditelia prevádzok. Na Slovensku máme v súčasnosti približne 
14 % zamestnancov zapojených do rôznych rozvojových programov. 
A otázka na záver. Aký záujem o pracovné miesta ste zaevidovali?

Tesco vytvorí na Spiši priamo vyše 180 pracovných miest. Okrem toho vznikne aj nie-
koľko desiatok pracovných miest nepriamo v nadväzujúcich službách. Keďže ide o re-
gión s vysokou nezamestnanosťou, aj záujem ľudí z mesta a okolia vysoko prekračoval 
ponuku miest. Do nášho náborového centra prišlo vyše 1 800 žiadostí o zamestnanie, 
a tak sme hneď od otvorenia mali veľmi rušno. 

-ps-

Prvé Tesco Extra na východnom Slovensku v srdci Spiša

Ján Fenčák, riaditeľ HM Tesco Extra Spišská Nová Ves

PR_186x124_Extra_SNV.indd   1 23.1.12   15:05

PIZZA

za

bar restaurant

1€
0949 453 235
0915 353 135 
0902 328 223  
facebook.com/pinpizzasnv

organizujeme:
rodinné oslavy,

a iné spoločenské akcie
kapacita: 40 osôb

ValenTÍnSKa
PárTy

10. 2. 2012 o 19.00 hod.
Vynikajúce valentínske menu (aperitív,
predjedlo, hlavné jedlo, dezert, káva,

minerálka 0,3 l, víno 0,35 l), dobré pitie
a samozrejme výborná zábava

TaXi do centra SnV v cene lístka.
Hudba: DJ Labuda cena: 21 €/osoba

ValenTÍnSKa
VeČera

14. 2. 2012 od 18.00 hod.
Vynikajúce valentínske menu (aperitív,
predjedlo, hlavné jedlo, desert, káva),

sviečky a romantická atmosféra
cena: 12,50 €/osoba

tel.: 053/44 33 6 33
www.hotelcingov.sk

inzercia
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   PreDáM - PrenaJMeM

 Predám 1-izb. byt v OV Za Hornádom 6, bez balkóna, 
6. posch. Čiastočne prerobený. Cena 29 000 € - dohoda. 
T.: 0949 795 939 

 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. Dlhodobo. Cena 
dohodou. T.: 053/446 36 94 

 Predám 3-izb. byt v pôvodnom stave na sídl. Za Horná-
dom, hypotekárny úver možný. T.: 0911 346 815

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

 Ponúkam na predaj nehnuteľnosť v katastrálnom území 
Hnilčík o rozlohe 5 300 m2. Cena dohodou. 
T.: 0905 906 498

 Dám do prenájmu garáž na autobusovej stanici. Cena do-
hodou. T.: 0905 506 242

 Dám do prenájmu 1 veľkú rodinnú izbu v rodinnom dome 
v SNV vhodnú na sklad, úschovu tovaru, materiálu, atď. 
Lacno, voľná ihneď. T.: 0903 630 089

 Ponúkame priestory na podnikanie, vhodné na papiernic-
tvo, opravu odevov, počítačov a inú činnosť, okrem predajne 
ovocia, potravín. Celková plocha vybavená soc. zariadením 
je 26 m2. Nutné vidieť. Štúrovo nábrežie 11, SNV (13 posch. 
vežiak). T.: 0904 804 675, 053/442 11 69 - volať denne 
po 19.00 hod. 

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

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

 Predám alebo prenajmem stánok pri detskej poliklinike. 
T.: 053/442 73 72

 Ponúkam na predaj havarovaný OPEL ASTRA, 2005, 
120 000 km, šedá metalíza. Cena dohodou. 
T.: 0918 138 015

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

 Predám detskú postieľku s matracom a detskú motorku. 
Cena spolu 40 €. T.: 0910 236 181

 Predám kompletnú kovovú manželskú posteľ. Cena doho-
dou. T.: 053/446 36 94

 Predám 1-roč. manželskú posteľ, veľkú skriňu svetlé 
drevo, gauč pomarančovej farby s nerezovou nohou. Ceny 
dohodou. T.: 0944 056 517

 Predám novú málo používanú biolampu + stojan + farebné 
sklíčka - cena dohodou, nový masažér 5 druhov masáží na 
celulitídu, 2-ročnú práčku zn. GORENJE na súčiastky - 
lacno. T.: 0944 495 749 

 Predám novú predsieňovú zostavu sv. drevo, rohový roz-
ťahovací gauč + kreslo pomarančovej farby - kvalitný poťah, 
kuchynskú komodu - veľmi peknú, stolík pod TV - čerešňa 
s dvierkami. Ceny dohodou. T.: 0949 795 939 

  rôzne

 oznamujeme cteným zákazníkom, že PrEDaJňa 
KVEtíN z oD Spišan je presťahovaná na zimnú ul. č. 
53 - mLaDoSť. Donáška kvetín v rámci SNV zdarma. 
magdaléna Vantrobová. t.: 0907 995 319

 i-studio ladies men - NEcHtoVý DIzaJN, maNIKÚra, 
PEDIKÚra - akcia! Gél. nechty 18 €, acryl. nechty 16 €, 
vytvrdzovanie prír. nechtov 15 €, zdobenie na prílež. 
nechty zdarma, paraf. kúpeľ k pedikúre zdarma, ma-
nikúra + paraf. zábal zdarma, zťP a dôchodcovia 10 % 
zľava na všetky služby. Dom KuLtÚry, štefánikovo ná-
mestie 4, SNV (vchod cez vrátnicu, č. dv. 77). 
t.: 0902 891 534

 HĹBKoVÉ tEPoVaNIE - koberce, sedačky, stoličky, 
postele. odstraňovanie žuvačiek. PrIEmySELNÉ čIS-
tENIE - jednorazové čistenie: garáže, sklady, haly... 
t.: 0908 074 479

 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

 Ponúkame kvalitné PoraDENStVo VItamíNoV a Vý-
žIVoVýcH 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.

 Doučujem aNGLIcKý JazyK žiakov základných 
a stredných škôl. Pripravujem na maturitu. študujem 
anglický jazyk a mám päťročné skúsenosti so súkrom-
ným doučovaním. t.: 0905 310 408 - mária Lesňáková

 StaVEBNÉ PrÁcE - rEGEc PEtEr. Prestavba by-
tového jadra na kľúč, sociálne kúpeľne, zatepľovanie, 
všetky stavebné práce, montáž teplovzdušných krbov. 
rezanie otvorov do panelu do hrúbky 20 cm. 
t.: 0903 373 486

 Prekladám z/do aNGLIcKÉHo a NEmEcKÉHo Ja-
zyKa a tieto aj doučím. Všetky vekové kategórie, 
začiatočníkov i pokročilých. Vyštudovala som prekla-
dateľstvo, umB. t.: 0918 041 145, 
e-mail: ivana.broskova@yahoo.com, Smižany.

 yaDa športové centrum otvára: * krúžok detského 
aerobiku a krúžok rock & rollu pre deti od 6 do 14 rokov 
* kurz brušných tancov a tanečný kurz spoločenských 
tancov pre dospelých (páry). Počet miest je veľkosťou 
sály obmedzený, hláste sa čo najskôr. 
Viac info: www.yada.sk, e-mail: info@yada.sk.
t.: 0911 600 680, 0904 021 312

 Ponúkam kompletné spracovanie jednoduchého, 
podvojného ÚčtoVNíctVa pre malé firmy a živnostní-
kov, DaňoVÉ PrIzNaNIa, mzDy. Spoľahlivo, prijateľné 
ceny. t.: 0911 574 785

 Vykonávam PrEStaVBy KÚPEľNí (bytové jadrá), re-
konštrukcie bytov a domov, všetky vodárenské práce 
(výmena batérií, Wc, radiátorov, preplachovanie po-
trubia), rezanie do panelu - búranie panelov, montáž 
plávajúcich podláh, sadrokartónu, montáž a demolá-
cia priečok, kopacie práce, montáž a demontáž okien 
a dverí. t.: 0903 277 634 

 HoDINoVý maNžEL alebo muLtIFuNKčNý Pomoc-
NíK pre dom, byt, auto a záhradu. Vykonám pre vás vo-
doinštalačné, elektroinštalačné, drobné stavebné, 
maliarske práce a opravy, opravy rôznych strojov a za-
riadení, montážne práce, servisné práce a opravy áut, 
práce v záhrade, okolo domu, na dome, resp. podľa 

dohody. Pomôžem pri nákupoch, montáži a oprave ná-
bytku a pod. t.: 0918 153 292, 0904 477 406

 KraJčírStVo a PožIčoVňa SPoLočENSKýcH 
šIat aj v tomto roku ponúka: rôzne opravy odevov (vý-
meny zipsov vetroviek a riflí, skracovanie, zužovanie 
a iné), požičiavanie spoločenských šiat a karnevalo-
vých masiek. Nájdete nás na zimnej 49 (v bráne). 
t.: 0908 327 265

 Predajňa HoBBy KrEatíV, zimná 65, SNV pozýva na 
tvorivé dielne so začiatkom o 17.15 hod.: 10. 2. Valentín-
sky darček (rôzne techniky), 17. 2. Servítková technika 
(krakelovanie al. 3D efekt), 21. 2. šperky (motanice al. 
ketlovanie), 24. 2. Papierové pletenie - veľkonočný ko-
šík. Bližšie info: www.hobby-kreativ.sk alebo v predajni, 
príp. t. č.: 0905 867 985. 

 Viete o povinnosti zasielať priznania k DPH a výkazy 
pre soc. poisťovňu elektronickou formou? máte prob-
lém s účtovníctvom a daňovým priznaním? Vedieme 
jednoduché aj podvojné ÚčtoVNíctVo, DPH, spracu-
jeme mzDy a PErSoNaLIStIKu. V dnešnej zlej hosp. 
situácii za veľmi rozumné ceny - možnosť dohody. 
t.: 053/381 00 54, 0911 288 468, 0905 426 600

 SLužBy PrE DomÁcNoSť * čistenie kobercov - do-
voz a odvoz do 24 h. zadarmo * čistenie a prevencia 
pomníkov pred ďalším znečistením * upratovacie, sťa-
hovacie, záhradnícke služby * doprava a preprava osôb 
a tovaru mikrobusom * likvidácia drevokazného hmyzu, 
húb, plesní, červotočov * sušenie muriva mikrovlnným 
spôsobom - najlacnejší a najrýchlejší spôsob vysušova-
nia. Viac info: www.spisskanovaves.eu / Inzercia / Kata-
lóg firiem. t.: 0904 865 262, 0905 209 347

 VýroBa KľÚčoV, BrÚSENIE & zÁHraDKÁr. Pozý-
vame vás na nákup semien kvetov a zeleniny, cibuliek, 
cibuliek kvetov, hnojív, zeminy a veľa iného. robíme 
autokľúče, dózické kľúče, farebné, jamkové kľúče, pre-
stavíme vložky a visiace zámky na 1 kľúč. Február ak-
cia pri nákupe nad 10 € - 3 % zľava. zimná 59 (poniže 
oD Spišan), Letná 46 (vedľa t-com). 
t.: 0907 259 489

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

 Poskytujem služby v oblasti ÚčtoVNíctVa. Vedenie 
jednoduchého a podvojného účtovníctva. 
t.: 0903 111 921

 rEKoNštruKcIE bytových jadier, domov, kú-
peľní a iné. Kvalitne a spoľahlivo. t.: 0904 185 527, 
0903 263 534

 ProFESIoNÁLNy uPratoVací SErVIS - čistenie 
kobercov, jednorazové a pravidelné upratovanie byto-
vých a prevádzkových priestorov. t.: 0903 100 508, 
0903 661 891, 053/444 01 19

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

 DoPLNKy VýžIVy a šPort. PotrEBy - proteíny, 
gainery, aminokyseliny, anabolizátory... SNV rozvoz 
zdarma, bezkonkurenčné ceny, darčeky. 
E-shop: www.extreme-shop.sk t.: 0908 024 911, 
info@extreme-shop.sk

Fotografický portál 
OKfoto pripravuje

kurzy fotografovania.
Informácie a prihlášky 

nájdete na
www.okfoto.sk

STarOSTliVOSť SúKrOMneJ 
PôrODneJ aSiSTenTKy 

počas tehotenstva, pôrodu, šestonedelia, 
predpôrodná príprava, 

laktačná konzultácia, gymnastika 
pre dojčiace mamičky, babymasáž, ekoplienky.

štúdio LuNEta, Sp. Nová Ves, sídl. západ. 
Kontakt: 

0907 025 298, po.asist@gmail.com, 
www.studioluneta.estranky.sk

DrObná inzercia, inzercia

aDVOKáTSKa 
Kancelária

Oznamujeme širokej verejnosti, 
že od 1. 1. 2012 je otvorená 

nová advokátska kancelária

JuDr. Štefan beČariK
Letná ul. 37 v Spišskej Novej Vsi.

t.: 0907 389 106
E-mail: stefan.becarik@gmail.com 
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Ú Č I N K U J Ú: 

MODERÁTOR 
MARTIN NIKODÝM

SKUPINA DRIŠĽAK
ŽIACI ZÁKLADNEJ UMELECKEJ 
ŠKOLY V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

PRÍĎTE NA STRETNUTIE S ROBERTOM FICOM 
A S JEHO KOLEGAMI

21. 2. 2012
o 17.30 hod., MESTSKÁ ŠPORTOVÁ HALA, 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ŽIACI Z
ŠKOLY 

PRÍĎT

o 17.

www.strana-smer.sk
 www.facebook.com/smersd

www.smertv.sk

0911 994 494



*Uvedená výbava je na želanie. Použité fotografie sú ilustračné. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto reklame slúžia výlučne na informačné účely a nie sú považované 
za súčasť zmluvného návrhu. Pre bližšie informácie ohľadom dostupnosti jazykových verzií a územného pokrytia Nissan Connect prosím navštívte našich dealerov alebo
www.nissan.sk. Kombinovaná spotreba: 5,1–7,6 l/100 km, emisie CO2: 134–175 g/km.

OD 14 100 €
PRI ÚVEROVOM FINANCOVANÍ NISSAN FINANCE 50/50
BEZ AKÉHOKOĽVEK PREPLATENIA

•  Inteligentný pohon všetkých kolies
• Nový motor 1,6 l (190 k) s turbodúchadlom 
• Štartovacie tlačidlo
• 3 jazdné režimy (normálny, športový, eko)
• Navigačný systém Nissan Connect
• Zadná parkovacia kamera
• 17-palcové disky kolies z ľahkých zliatin

Dostupný aj s nasledujúcou výbavou:*

NOVÝ NISSAN JUKE
MESTUODOLNÝ. PLNÝ ENERGIE.

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

AUTOSALÓN NIS

Zišla by sa vám nová?

 Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Fabia, Roomster a Octavia Tour: 
4,2 – 7,2 l/100 km, 109 – 168 g/km. Ilustračné foto. 

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Iba teraz môžete vymeniť svoje vozidlo za 
nový model ŠKODA Fabia, Roomster alebo 
Octavia Tour so zľavou až 1 500 €. 
Nové vozidlo dostanete bez čakania.  
Neváhajte. Ponuka platí na skladové 
vozidlá vrátane akčných modelov, 
ale len do vypredania zásob.
www.skoda-auto.sk

1 500
ZĽAVA

Z CENY

 Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Fabia, Roomster a Octavia Tour: 4,2 – 7,2 l/100 km, 109 – 168 g/km. Ilustračné foto. 

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

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


