
Odovzdávanie cien sa uskutočňuje raz ročne a je vyvr-
cholením športovej sezóny mimo športoviska. Tohto-
ročnému vyhlasovaniu dodala slávnostnú atmosféru 
prítomnosť odchovanca spišskonovoveskej atletiky 
a medailistu z Majstrovstiev sveta 1997 Igora Kováča, 
rodáčky Marty Dančíkovej, generálnej sekretárky 
Slovenskej asociácie športu na školách aj ďalších 
vzácnych hostí. O výsledkoch rozhodovala 7-členná 
komisia v zložení Tomáš Hamráček, Mgr. Jozef Ka-
čenga, Mgr. Eva Murgáčová, Mgr. Jozef Para, Ing. Jo-
zef Petruška, PhDr. Ľubica Šefčíková a Ján Tomšík. 
Tá nakoniec medzi 13 nominovanými jednotlivcami do 

19 rokov, 8 jednotlivcami nad 19 rokov a 5 kolektívmi 
rozhodla o nasledovných umiestneniach:

Jednotlivci do 19 rokov
1. Viktória Ihnaťová, ľadový hokej (76 bodov)
Hokejový talent rozvíjala v Spišskej Novej Vsi. Už ako 
13-ročná sa predstavila v reprezentačnom drese Slo-
venskej republiky. Je členkou družstva HC OSY. V roku 
2011 sa dostala na svoje tretie majstrovstvá sveta, ktoré 
sa konali v Rusku. V piatich zápasoch zaznamenala 
7 gólov a 4 gólové nahrávky. Bola vyhlásená za najpro-
duktívnejšiu hráčku celých majstrovstiev. 

2. Alica Porubská, shortrack (69 bodov)
Študentka gymnázia, členka ŠK STEZ. V Európskom 
pohári juniorov v konkurencii 98 pretekárov sa umiest-
nila na 1. mieste vo viacboji a prvé miesta získala aj na 
1 000, 777 a 500-metrovej dráhe. V poľskom Szol-
noku v konkurencii 22 pretekárok aj napriek pádu 
v rozjazde na 500-metrovej trati jej uniklo víťazstvo len 
o vlások. Začiatkom januára 2012 na európskom šam-
pionáte Danubia Series si zmerala sily vo svojej kate-
górii JUNIOR C girls. Alica na všetkých dráhach získala 
1. miesto a stala sa tak celkovou víťazkou tejto súťaže.

Najlepší športovci mesta za rok 2011
Večer 7. februára patril v Koncertnej sieni Reduty najlepším športovcom.
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3. Matej Baluch, basketbal (66 bodov)
Člen basketbalových mládežníckych reprezentač-
ných výberov 14 a 16-ročných BK 04 AC LB Sp. N. 
Ves. V sezóne 2010/2011 výraznou mierou pomo-
hol svojmu družstvu k titulu majstrov Slovenska. Bol 
zvolený do All Stars A finálového turnaja Majstrovstiev 
Slovenskej republiky. Na Majstrovstvách Európy 2011 
v kategórii 16-ročných v Strumici (Macedónsko) bol 
v základnej zostave a stal sa najlepším strelcom repre-
zentačného družstva Slovenska.
4. Barbora Mišendová, plávanie (61 bodov)
Veľký talent juniorského plávania. V roku 2011 
utvorila juniorské rekordy Slovenskej republiky na 
100 a 200 metrov, čím zlepšila rekordy Martiny Mo-
ravcovej. Za účasti 10 reprezentačných družstiev z Eu-
rópy vo Viaregeo sa umiestnila na 2. a 3. mieste. Na 
Majstrovstvách Európy 2011 v konkurencii reprezen-
tácií z 31 štátov získala 7. miesto. Na Letných majstrov-
stvách republiky 2011 trikrát získala prvé a raz druhé 
miesto. Na Zimných majstrovstvách SR 2011 sa 4-krát 
umiestnila na 1. mieste. Počas celej sezóny sa umiest-
ňovala na bodovaných miestach. 
5. Matej Dluhoš, lyžovanie (54 bodov)
Z Lyžiarskeho klubu Sp. Nová Ves sa objavuje v nomi-
náciách prvýkrát. V januári mal desať rokov a v Sloven-
skom pohári zjazdového lyžovania obsadil v konkurencii 
69 rovesníkov 1. miesto, trikrát 2. miesto a raz tretie. 
Výsledné umiestnenie v rámci Slovenska - 2. miesto. 
Vo Východoslovenskej lige nechal za sebou 40 konku-
rentov, aby sa postavil na najvyšší stupeň.

Jednotlivci nad 19 rokov
1. Tomáš Benko, atletika (39 bodov)
V Grand Prix Slovensko 2011, najvyššej atletickej 
lige, na 100 metrov obsadil 1. miesto, na 200 metrov 
3. miesto. Na mítingoch zaradených do seriálu Grand 
Prix štyrikrát obsadil 1., trikrát 2. a dvakrát 3. miesto 

v behu na 100 metrov. V behu na 200 metrov stál na 
prvom, druhom aj treťom stupni. Na Majstrovstvách 
východoslovenského atletického zväzu utvoril nový 
osobný rekord. Zúčastnil sa Majstrovstiev Európy 
2011 družstiev v Novom Sade. Na medzinárodných 
mítingoch ako člen TJ SOKOL Kolín bol dvakrát prvý, 
trikrát druhý. Mal česť pretekať s osobnosťami sveto-
vej atletiky: Michaelom Fraterom, Dwainom Chamber-
som, Kimom Collinsom či Richardom Thompsonom. 
2. Barbora Kežmarská, ľadový hokej (38 bodov, 
mala viac nominácií na 1. miesto)
Hráčka HC OSY. Na Majstrovstvách sveta v hokejbale 
2011 výrazne pomohla k prvenstvu a titulu majsteriek 
sveta. Aj jej pričinením na Majstrovstvách republiky 
v hokejbale 2011 získalo družstvo 5. miesto. Je hráč-
kou tímu, ktorý v tomto roku získal 1. miesto v 1. lige 
ženského hokeja a zúčastnil sa Majstrovstiev sveta 
2011 v ženskom hokeji vo Švajčiarsku. 
3. Róbert Bečarik, basketbal (38 bodov)
Dlhoročný člen mládežníckych reprezentačných výbe-
rov 16, 18 a 20-ročných. Člen extraligového a prvoli-
gového BK 04 AC LB Sp. Nová Ves. Na Majstrovstvách 
Európy 2011 v kategórii 20-ročných v Sarajeve odo-
hral 8 zápasov s priemerom 13 minút a dosiahol 5 bo-
dov na zápas. V súčasnosti zverenec trénera Jerzyho 
Chudeusza.
4. Lenka Sroková, ľadový hokej (37 bodov)
Jej výkony sú opodstatnením pre stále miesto v re-
prezentačnom družstve, s ktorým sa zúčastnila Maj-
strovstiev sveta 2011 vo Švajčiarsku. V 1. lige patrí 
k najproduktívnejším, je najrýchlejšou hráčkou a do-
stala sa do All Stars slovenskej hokejovej ligy. Hrá v ko-
lektíve, ktorý získal majstrovský titul.
5. Lucia Staneková, basketbal dievčat (33 bo-
dov)
Členka Športového klubu basketbalu dievčat. Svoj 
klub reprezentovala vo výbere na Svetovej letnej univer-
ziáde v Shenzhene (Čína) konanej 12. - 23. 8. 2011. 

Zúčastnila sa na Majstrovstvách Európy 2011 v kate-
górii 20-ročných v A-divízii v Novom Sade, kde naša 
reprezentácia obsadila 13. miesto, taktiež bola v re-
prezentačnej zostave. O neustálej snahe zlepšovať sa 
a o talente presviedčajú jej stabilné výkony a záujem 
reprezentačných trénerov.

Kolektívy
1. HC Osy (29 bodov) - za 1. miesto v ženskej hokejo-
vej lige, mnohé hráčky sú v reprezentačnom výbere.
2. BK 04 AC LB žiaci (27 bodov) - vo svojej kategórii 
sa stali majstrami Slovenska, na medzinárodnom tur-
naji Mini Europe 2011 obsadili 1. miesto (po 15. ro-
koch).
3. BK 04 AC LB kadeti (23 bodov) - vo svojej kate-
górii sa stali majstrami Slovenska.

Športové výkony boli hodnotené podľa nového Šta-
tútu vyhlasovania najúspešnejších športovcov a špor-
tových kolektívov mesta Sp. Nová Ves. Aj na jeho 
základe sa stalo, že niektorí nominovaní nesplnili pod-
mienky. V scenári podujatia sa však našiel priestor aj 
na poďakovanie pre nich. Pri oceňovaní sa nezabudlo 
ani na zaslúžilých funkcionárov, trénerov a športovcov. 
V kategórii Tréner roka bol ocenený basketbalový tré-
ner kadetov Erich Korfanta. Ocenení boli i zaslúžilí 
funkcionári, tréneri a športovci Štefan Brezovaj, 
Zdenko Ďurka, Ján Kostelník, Pavol Kusnyer, Ivan 
Mirek, Viliam Mjartan, Jozef Para, Ľudovít Stra-
che, Štefan Tkáč, Anton Vidiš.
Cenu primátora za významné športové úspechy a za 
reprezentáciu na Majstrovstvách sveta a na Majstrov-
stvách Slovenska za rok 2011 získal Johann Schwa-
bik (cestná cyklistika) a Tatranskí vlci (ľadový hokej) 
za propagáciu a podporu hokeja v regióne.
Všetkým oceneným i nominovaným športovcom bla-
hoželáme a prajeme mnoho ďalších športových úspe-
chov. e. sýkorová, š. šimko, foto: m. dibák

SPraVODaJSTVO

NAJLEPŠí ŠPORTOVCI MESTA ZA ROK 2011
(dokončenie z 1. strany)

Prvým bodom rokovania MsZ v Spišskej Novej Vsi ko-
naného 22. 2. 2012 bolo schválenie laureátov Ceny 
mesta Spišská Nová Ves za rok 2011. Poslanci sa 
jednomyseľne zhodli a schválili udelenie tohto 
ocenenia dvom osobnostiam, a to PaedDr. Fran-
tiškovi Puklušovi a Ing. Pavlovi Martonovi.
Z dôvodu nárastu počtu veľkopredajní a ich požiada-
viek bol Dodatkom č. 2 VZN č. 6/2010 schválený 
neobmedzený predajný a prevádzkový čas v pre-
vádzkarniach poskytujúcich služby prechodného 
ubytovania, v čerpacích staniciach pohonných 
hmôt a vo veľkopredajniach (supermarkety, hy-
permarkety). 
V zmysle zákona č. 91/2010 Z. z. o podpore ces-
tovného ruchu v znení zákonov č. 556/2010 Z. z. 
a zákona č. 386/2011 Z. z. poslanci MsZ schválili za-
loženie Oblastnej organizácie cestovného ruchu 
Spiš (OO CR Spiš). Jej ďalšími zakladajúcimi samo-
správami po schválení v príslušných zastupiteľstvách 
by mali byť mestá Krompachy, Gelnica, Spišské Vla-
chy, obce Poráč, Markušovce, Spišský Hrušov, Hnil-
čík, Danišovce. Z podnikateľských radov záujem založiť 
oblastnú kanceláriu prejavili Poráč park, Hotel Metro-
pol, Hotel Preveza, JEKA SK, CA Kami, Skilab, s. r. o., 
Rittenberg - penzión. Mesto Spišská Nová Ves zároveň 
ako člen Mikroregiónu Slovenský raj bude mať zastú-
penie i v OO CR Slovenský raj, ktorú zakladajú priľahlé 
obce Slovenského raja. V krátkosti je nutné spomenúť 

snahu mesta Spišská Nová Ves o založenie oblastnej 
organizácie, ktorá by odzrkadľovala celý prirodzený 
región Spiša s jeho kultúrno-historickým a prírodným 
bohatstvom. Tento zámer sa i napriek mnohým a ne-
ľahkým rokovaniam z dôvodu štiepenia a vytvárania 
viacerých menších oblastných organizácií nepodaril. 
V čase uzávierky tohto vydania Informátora bolo avizo-
vané založenie ďalších troch OO CR: Tatry – Pieniny 
– Spiš, Severný Spiš – Pieniny, Slovenský raj. Viac 
sa tejto záležitosti budeme venovať v aprílovom vydaní 
Informátora, nakoľko 15. 3. 2012 uplynie lehota pred-
kladania žiadostí o dotáciu štátu na rok 2012 už riadne 
registrovaných oblastných organizácií. 
Nadácia Ekofond v spolupráci s SPP vyhlásila 
nový ročník dotačného systému na rok 2012. 
Grant je určený na zlepšenie energetickej hos-
podárnosti verejných a školských budov s vý-
stavbou do roku 1984 a s vlastnou plynovou 
kotolňou. Mestské zastupiteľstvo schválilo poda-
nie projektu na zníženie energetickej náročnosti ob-
jektu MŠ na Ulici S. Tomášika. V prípade schválenia 
grantu mesto môže získať maximálne 72 600 € na 
zateplenie obvodového plášťa a strechy vrátane 
výmeny okien.
Člena Dozornej rady Šport, s. r. o. - Mgr. Jozefa 
Kačengu nahradí Ing. Ondrej Majerník. Taktiež 
bola schválená zmena na poste predsedu MsV 
č. 2 – Sídl. gen. Svobodu (Tarča), RSDr. Juraja 

Beňu nahradí MUDr. Ján Mokriš.
Poslanci taktiež prerokovali a vzali na vedomie 
Správu o výsledku kontrol vykonaných v II. pol-
roku 2011 a Správu o kontrolnej činnosti hlavnej 
kontrolórky za rok 2011. Viac sa im budeme ve-
novať v aprílovom Informátore.
Stav finančných prostriedkov mesta Spišská 
Nová Ves k 31. 12. 2011 po odpočítaní cudzích 
zdrojov a nevyčerpaných účelových prostriedkov bol 
395 871,87 € (prebytok hospodárenia). Poslanci 
jednomyseľne schválili ich použitie na dofinancova-
nie regenerácie námestia a regionálnej skládky BRO. 
Keďže sa jedná o stavby financované z eurofondov, 
ide o použitie prostriedkov mesta, ktoré mu budú po 
kontrole a zúčtovaní refundované. 
V rámci vysporiadania nehnuteľností poslanci 
okrem iného schválili:
- zámer výpožičky pozemkov na výstavbu časti cyklis-

tického chodníka plánovaného v rámci stavby „Roz-
šírenie OC Kaufland“; 

- zámer predaja domu na Ul. B. Němcovej č. 5 za 
cenu aspoň 30 000 € (v predchádzajúcom období 
bola minimálna cena 43 300 €);

- zámer predaja domu Zimná č. 72 za cenu as-
poň 175 000 € (v predchádzajúcom období bola 
minimálna cena 226 600 €).

ing. andrea jančíková
vedúca kancelárie primátora

Z ROKOVANIA MESTSKéHO ZASTUPITEĽSTVA 
Schválenie laureátov Ceny mesta Spišská Nová Ves za rok 2011. Neobmedzený predajný a prevádzkový čas vo veľkopredajniach. Schválenie 
založenia Oblastnej organizácie cestovného ruchu Spiš. Mesto sa bude uchádzať o prostriedky z Ekofondu na zateplenie MŠ na Ul. S. Tomá-
šika. Znížené cien nehnuteľností mesta ponúkaných na predaj. 
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Na stretnutí všetci prítomní zhodnotili situáciu kladne. 
„som veľmi rád, že ciele a vízie, ktoré sme si pred 
rokom stanovili sa z veľkej časti podarilo splniť na-
priek tomu, že finančná situácia v kraji bola zložitá. 
cestná infraštruktúra v regióne sp. nová Ves je na-
šou prioritou. som veľmi rád, že sme neprišli na-
prázdno ani teraz a máme ďalšie vízie a predstavy,“ 
uviedol riaditeľ úradu KSK Ing. Ondrej Bernáth.
V minulom roku sa do ciest v okrese Sp. Nová Ves 
preinvestovalo 1,2 mil. €. Uvedená suma bola použitá 
na nové súvislé koberce. Opravené boli hlavné cestné 
ťahy, ktoré najviac trápili občanov (Smižany, kritické 
úseky smerom na Rožňavu a Sp. Vlachy, Tepličská 
cesta, a samotné mesto, napr. komunikácia na Duk-
lianskej ul., vjazd do mesta od Levoče a na Mlynskej 
ulici). „najviac by nám pomohlo spustenie regio-

nálneho operačného programu, z ktorého výrazná 
časť prostriedkov ide aj do nášho okresu,“ informo-
vala zástupkyňa primátora Mgr. Lea Grečková.
Tento rok je naplánovaná realizácia novej obrusnej 

vrstvy smerom na Sp. Vlachy. Stabilizované budú 
zosuvy smerom na Mlynky aj s novým asfaltovým 
krytom. Opravovať sa budú aj cesty II. a III. triedy. 
Vybudovanie kruhového objazdu na križovatke 
pri Hotelovej akadémii je naplánované na jar (na 
snímke). „problémy boli s prípravou a majetkovo-
právnym vysporiadaním. akonáhle po zime začnú 
práce, križovatka sa bude robiť nepretržite, kým 
sa neukončí,“ upresnil riaditeľ Správy ciest KSK 
Ing. Zoltán Bartoš.
Súvislé opravy sa budú robiť smerom na Čingov a Sp. 
Tomášovce tak, aby boli tieto exponované cesty pri-
pravené. „košický samosprávny kraj robí všetko pre 
to, aby sme mohli ešte pred sezónou ukončiť tieto 
práce,“ skonštatoval Ing. Z. Bartoš.

eda, foto: autorka

STAV CIEST
25. januára 2012 sa na Radnici uskutočnilo rokovanie vedenia mesta, KSK a Správy ciest KSK. 

Mesto Spišská Nová Ves plánuje v marci zverej-
niť na webovej stránke mesta zoznam daňových 
dlžníkov na miestnych daniach a miestnom po-
platku za komunálny odpad. V zozname budú uve-
dení dlžníci podľa stavu pohľadávok k 31. 12. 2011, 
u ktorých úhrnná výška nedoplatkov presiahne 
u fyzickej osoby 160 € a u právnickej osoby 
1 600 €.
Zároveň žiadame všetkých občanov, ktorí majú 

trvalý pobyt len Spišská Nová Ves bez udania 
ulice a platia miestne dane, aby nahlásili Odde-
leniu správy daní a poplatkov MsÚ v SNV, Štefá-
nikovo námestie č. 1, kancelária č. 203 a č. 211  
(tel. č.: 415 22 14-15, 415 22 26-27) adresu na 
doručovanie písomností. V prípade nenahlásenia 
korešpondenčnej adresy je potrebné rozhodnutia 
o vyrubení daní a poplatku prevziať osobne na MsÚ 
(poplatok za komunálny odpad od 1. 4. 2012, daň 

z nehnuteľností od 1. 5. 2012).
Taktiež na základe získaných skúseností upozorňu-
jeme občanov, ktorí majú trvalý pobyt v Spišskej No-
vej Vsi a bývajú v prenajatých priestoroch, že miestny 
poplatok za komunálny odpad v zmysle zákona 
o miestnych daniach sú povinní platiť Mestu 
Spišská Nová Ves a nie prenajímateľom. 

ing. pavol košalko
 ved. odd. správy daní a poplatkov, msÚ

ZVEREJNENIE ZOZNAMU DAňOVýCH DLžNíKOV 

Vo februári boli osvetlené tri priechody, ktoré pat-
ria medzi najproblematickejšie so zvýšenou frek-
venciou chodcov. Konkrétne dva na Školskej ulici 
(oproti Mestskej polícii a oproti bývalému súdu) a na 
Elektrárenskej ulici (za mostom). Dôvodom je zvý-
šenie viditeľnosti chodcov vodičmi v nočných hodi-

nách. V ich blízkosti sa nachádzajú aj stredné školy 
a v minulosti tu došlo už k niekoľkým vážnym do-
pravným nehodám.
Náklady na realizáciu osvetlenia boli hradené z roz-
počtu mesta.
 eda, foto: autorka

BEZPEČNEJŠIE PRIECHODy 
PRE CHODCOV
Mesto pristúpilo k osvetleniu najkritickejších priechodov pre chodcov v snahe zvýšiť ich bez-
pečnosť.

10. - 15. januára sa v holandskom Utrechte usku-
točnila svetová výstava cestovného ruchu. 
V stánku Slovenskej agentúry cestovného ruchu 

(SACR) bolo naše mesto ako jediný spoluvystavo-
vateľ. Vďaka tomu bol región hodnotený ako jeden 
z najzaujímavejších na Slovensku.
Po septembrovej výstave 50 +Beurs, si náš región 
všimol aj časopis TOP Campers, v ktorom rokliny 
Slovenského raja, ako aj Spišský hrad boli prezen-
tované ako „Slovensko - čistá príroda“. Formáty fo-
tografií boli výrazné a neprehliadnuteľné.
Hneď prvý deň výstavy bol v stánku pokrstený 
nový sprievodca Slovenskom. Krstu publikácie 
sa zúčastnil i slovenský veľvyslanec v Haagu Jaro-
slav Chlebo. Kniha od autora Abrama Müllera vy-
daná v holandskom vydavateľstve Dominicus mala 
veľký úspech. Potešujúce je to, že sa v nej spomína 
aj naše mesto, Slovenský raj, ako aj región s množ-
stvom fotografií. 

Do slovenského stánku si našli cestu aj takí turisti, 
ktorí tu boli pred rokmi a okružnú cestu si chcú zo-
pakovať, ale boli aj takí, ktorí ešte na Slovensku 
nikdy neboli a chcú prísť prvýkrát, teraz pred sezó-
nou. Zaujímalo ich najmä počasie, vo všeobecnosti 
Holanďania nemajú radi vysoké teploty, takže pred-
sezóna by im vyhovovala viac.
Propagačné materiály nášho mesta, ako aj Sloven-
ského raja a regiónu budú v tomto roku prezento-
vané pilotne aj vo Švédsku na výstave cestovného 
ruchu v Göteborgu.
Je to pre nás veľká výzva a zároveň aj dôkaz toho, že 
spracovanie materiálov je dobré, pútavé, nakoľko je 
o ne na výstavách veľký záujem.

ing. Bibiana Bochňová
tic spišská Nová ves

VAKANTIEBEURS UTRECHT 2012

Mesto Spišská Nová Ves sa 9. - 12. februára opäť 
zúčastnilo jednej z najvýznamnejších medzinárod-
ných výstav cestovného ruchu v Európe - veľtrhu 
Holiday World, Top Gastro a Golf Show v Prahe. 
Viac ako 725 vystavovateľov z 47 krajín celého 
sveta zaplnilo celý Priemyselný palác v Holešovi-
ciach. Napriek veľmi chladnému počasiu veľtrh 
navštívilo množstvo návštevníkov, ktorí okrem 
iného videli atraktívny program partnerskej krajiny 

veľtrhu z Dominikánskej republiky, ochutnali gas-
tronomické špeciality a hlavne načerpali inšpiráciu 
pre letnú dovolenku. 
Aj tento rok nás českí turisti presvedčili, že ich záu-
jem o našu nádhernú prírodu, bohaté kultúrne de-
dičstvo neklesá a svoju letnú dovolenku sa chystajú 
tráviť v našom regióne. 

ing. jana Barbuščáková
tic spišská Nová ves

HOLIDAy WORLD PRAHA 2012
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oz činnosti Pz Sr v SnV
16. 1. 2012 poverený príslušník OO PZ SNV obvinil 
z prečinu sprenevera Mariána K. zo SNV. Ten ešte 
19. 8. 2011 v SNV zo svojho účtu vedeného v po-
bočke Slovenskej sporiteľne SNV vybral sumu 320 € 
a vykonal ďalšie platby kartou pre vlastnú potrebu. 
Urobil tak aj napriek tomu, že tieto peniaze patrili jeho 
družke Alene P., ktorej boli poukázané z ÚPSVaR 
v SNV ako prídavky na dieťa a rodičovský príspevok. 
Spôsobil jej tak škodu 344,17 €.

Policajti OO PZ SNV 16. 1. 2012 riešili podozrenie 
z prečinu zatajenie veci, z ktorého sú podozriví mal. 
Miroslav H. a Lukáš M., obaja zo SNV. Spoločným 
konaním si na Ulici Za Hornádom prisvojili nájdené 
veci, a to páperovú vestu čiernej farby, digitálny foto-
aparát a s neoprénovým puzdrom v hodnote 350 €, 
lyžiarske rukavice a čiapku poškodeného Branislava 
V., ktorý si tieto veci zabudol v ruksaku pri garážach 
na uvedenej ulici. Nájdené veci mali celkovú hodnotu 
576 €. 

Hliadka OO PZ SNV 16. 1. 2012 vypátrala nezvest-
ného Ivana Š. zo SNV, ktorý ako chovanec Reedu-
kačného detského domova Mlynky - Biele Vody sa 
mal do 8. 1. 2012 vrátiť z prázdnin, čo však neurobil. 
RDD bol odovzdaný 16. 1. 2012 o 15.00 hod. 

Doposiaľ neznámy páchateľ poškodenej Zuzane 
P. na Kováčskej ul. v SNV v dobe od 19. 1. 2012 do 
21. 1. 2012 ukradol z pivničných priestorov 3 páry 
lyží a 2 páry lyžiarskej obuvi, čím jej spôsobil škodu 
vo výške 945 €. Uvedený prípad riešia policajti OO 
PZ SNV ako prečin krádeže v súbehu s prečinom po-
rušovania domovej slobody.

Hliadka OO PZ v SNV obmedzila osobnú slobo-
du Róbertovi M. z Markušoviec, ktorý 23. 1. 2012 
o 15.15 hod. na Štefánikovom námestí v smere na 
Dukliansku ul. riadil nákladné motorové vozidlo zn. 
MAN i napriek tomu, že mu bol rozhodnutím Správ-
neho orgánu Okresného dopravného inšpektorátu 
v SNV uložený zákaz činnosti viesť motorové vozidlá 
na dobu 14 mesiacov. Vec na mieste prevzal povere-
ný príslušník ODI v SNV, ktorý menovaného obvinil 
z prečinu marenie výkonu úradného rozhodnutia.

z činnosti MsP v SnV
Hliadka MsP prijala 20. 1. 2012 oznámenie, podľa 
ktorého mal poškodeného Dávida D. zo SNV bodnúť 
do ramena na Štefánikovom nám. neznámy muž. 
Hliadka na mieste zistila totožnosť podozrivého. Išlo 
o Viktora P. zo SNV. Nájdený bol u neho vreckový 
nôž. Pre podozrenie z trestného činu výtržníctva bola 
vec oznámená PZ SR. Na miesto bola zároveň privo-
laná RZP, ktorá poškodeného odviezla na ošetrenie.

Hliadka MsP preverila 27. 1. 2012 o 18.30 hod. po-
čas hliadkovania na Duklianskej ul. držbu psa u maji-
teľa Miroslava B. zo SNV. Bolo zistené, že menovaný 
chová v bytovom dome malého psa, ktorého nemá 
prihláseného v zmysle VZN mesta č. 4/2009. Vec 
bude náležite monitorovaná a v prípade, že si majiteľ 
nesplní podmienky, bude riešený v zmysle platných 
právnych noriem.

Hliadka MsP na základe oznámenia pracovníkov 
Dobrovoľnej občianskej stráže 29. 1. 2012 o 11.55 
hod. v lokalite Vilčurňa stotožnila podozrivé osoby 
Silviu M. a Ladislava M. z Lipt. Mikuláša, Bohuslav 
M. z Lipt. Hrádku a Jozefa B. z Lipt. Porúbky. Tí mali 
údajne ponúkať finančnú hotovosť 3 € za uzatvore-
nie zmluvy so zdravotnou poisťovňou. Hliadka zistila, 
že sa jednalo o zamestnancov zdravotnej poisťovne, 
ktorí pre ňu vykonávali štatistický prieskum. Proti-
právne konanie im na mieste nebolo preukázané, 
avšak zistené skutočnosti boli oznámené na PZ SR 
v SNV pre podozrenie z trestného činu poisťovacieho 
podvodu.

Na základe anonymného telefonátu a obsluhy kame-
rového systému objasnila hliadka MsP 10. 2. 2012 
o 10.05 hod. zistený priestupok proti majetku, kto-
rého sa krádežou liatinových kanálových poklopov 
v hodnote 80 € dopustil Rastislav B. zo Smižian. 

Mesto Spišská Nová Ves prevádzkuje nocľaháreň 
pre bezdomovcov s kapacitou 15 miest. Bežne je 
v prevádzke denne od 18.00 do 8.00 hod. Počas 
tohtoročných tuhých mrazov však bola otvorená ne-
pretržite. Aj napriek tomu jej kapacita nebola plne 
využitá. „V nocľahárni máme ubytovaných 11 bez-
domovcov. pracovníci nocľahárne boli inštruovaní, 
že počas tuhých mrazov v prípade záujmu majú 
prichýliť aj bezdomovcov bez platnej zmluvy. nikto 
takýto záujem neprejavil. nezáujem o ubytovanie 
vidíme v zákaze požívania alkoholu,“ informovala 

vedúca oddelenia sociálnych vecí mestského úradu 
Ing. Markéta Ďuríková.
Zariadenie poskytuje ubytovanie na účel preno-
covania s poskytnutím posteľnej bielizne vrátane jej 
prania a žehlenia. Ďalej tu sú vytvorené podmienky 
na vykonávanie základnej osobnej hygieny a na prí-
pravu stravy.
Poplatok pre občanov v hmotnej núdzi je vo výške 
0,70 € za noc. Pre občanov, ktorí nie sú v hmotnej 
núdzi, je poplatok 1,20 € a pre občanov s trvalým po-
bytom v inej obci 1,50 € za noc. eda

Novela zákona o veterinárnej starostlivosti sprísnila 
podmienky pri odchyte túlavých zvierat. Povinnosťou 
každej samosprávy na Slovensku je zabrániť, aby 
túlavé zvieratá ohrozovali život a zdravie občanov. 
Z toho dôvodu prejavilo záujem o uzavretie zmluvy 
o odchyte túlavých zvierat našou mestskou políciou 
viacero miest a obcí. Mesto Spišská Nová Ves uza-
tvorilo zmluvy s Krompachmi, Hrabušicami, Spiš-
skými Tomášovcami. Od roku 2008 má zmluvu aj 
s obcou Smižany. Všetky úkony spojené s odchytom 
sú spoplatnené.
Stanica pre odchyt túlavých zvierat v Sp. Novej Vsi 
bola založená 1. 7. 1995. Odvtedy vykonáva nie-
len odchyt, ale zvieratkám venuje i starostlivosť. 
„utrácanie chorých, zranených a starých zvierat 
riešime výlučne len cez veterinárnu službu,“ in-
formoval náčelník mestskej polície JUDr. Michal 
Komara, PhD.
Záujemcovia si odchytené zvieratká môžu adop-
tovať. Aktuálna ponuka spolu s fotkami je zverej-
nená na webovej stránke www.spisskanovaves.eu  
v sekcii Zvieratká na adopciu.
V minulom roku bolo odchytených spolu 192 zvierat, 
z toho 140 psov a 43 mačiek a predať sa podarilo 
23 psov. Zvieratá, ktoré sa predať nepodarilo, boli 
umiestnené v útulku v Kežmarku.
Činnosť Stanice pre odchyt túlavých zvierat je po 

rekonštrukcii kvalitatívne na vyššej úrovni. Spĺňa 
prísne veterinárne kritériá aj vďaka nezištnej pomoci 
žiakov a rodičov ZŠ Lipová ul., študentov Gymnázia, 
Školská ul., ale i aktivity zamestnancov stanice, a to 
Petra Juríčka a Romana Hradiského.
  eda, foto: autorka

NOCĽAHÁREň POČAS MRAZOV 
OTVORENÁ NEPRETRžITE

ODCHyT TúLAVýCH ZVIERAT

Do priemyselnej zóny Podskala príde už v jarných 
mesiacoch nový investor. Ide o renomovanú na 
Slovensku už etablovanú firmu na výrobu okien, 
s ktorou prebehli rokovania a bola podpísaná zá-
väzná dohoda. Na začiatok by tak malo vzniknúť 
50 pracovných miest. „mesto pre budúcich in-
vestorov vytvorilo vhodné podmienky. Veríme, 

že záujem prejavili aj preto. mestské zastupiteľ-
stvo odsúhlasilo symbolický prenájom pozem-
kov v priemyselnom parku za 1 euro na dobu 
piatich rokov. týmto krokom sme chceli pritiah-
nuť spoločnosti, ktoré by vytvorili nové pracovné 
miesta,“ informovala zástupkyňa primátora Lea 
Grečková. eda

DO SPIŠSKEJ NOVEJ VSI 
MIERI NOVý INVESTOR

Zo všetkých nominácií vyberie odborná hodnotiaca 
komisia 9 organizácií. Víťazovi v každej z troch kate-
górií udelí finančnú odmenu vo výške 10 tisíc €. 
Využiť ju môže na ďalšie projekty a rozvoj organizácie. 
Taktiež dostáva príležitosť zviditeľniť svoju činnosť 
a vďaka tomu aj možnosť získať podporu od ďalších 
darcov. Mimovládne organizácie, ktoré v jednotlivých 
kategóriách obsadia druhé a tretie miesto, získajú 
podporu v hodnote 5 tis. € a 2 tis. €.
O ocenenie sa môžu organizácie uchádzať so svojimi 
ukončenými aj aktuálne prebiehajúcimi projektmi, 
a nemusí pritom ísť o projekty, ktoré boli podpo-

rené Nadáciou 
Orange. Šancu majú všetky subjekty pôsobiace 
v oblasti tretieho sektora. Podmienkou je, že sa mini-
málne tri roky venujú podpore vzdelávania, regionál-
neho rozvoja alebo sociálnej integrácie. Mimovládna 
organizácia sa môže nominovať sama prostredníc-
tvom vyplneného nominačného formulára alebo ju 
nominuje iný subjekt.
Uzávierka prijímania nominácií je 13. marca 2012. 
Víťazi budú vyhlásení 18. apríla 2012 na slávnostnom 
galavečere v Bratislave. Bližšie informácie nájdete 
na webovej stránke www.nadaciaorange.sk. 

CENA NADÁCIE ORANGE
Nadácia Orange bude už po tretí raz odmeňovať neziskové or-
ganizácie na Slovensku. O cenu sa môžu uchádzať organizá-
cie, ktorých práca má dlhodobý prínos pre celú spoločnosť.
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16. ročník Plesu Spišiakov. Výťažok z tomboly bol 
tento rok po prvýkrát venovaný na dobročinné účely. 
Suma 10 tis. € tak poputovala do obce žakovce 
(pri Poprade). Odniesol si ju kňaz Marián Kuffa, ktorý 
spravuje Inštitút Krista Veľkňaza. V tomto zariadení 
žije okolo 250 ľudí, ktorí balansovali na okraji spoloč-
nosti, ale v súčasnosti chcú žiť dôstojný život. Tento 
rok o plese dokonca písala aj európska edícia Wall 
Street Journal.

Členovia Divadelného súboru Hviezdoslav sa 
13. 1. stretli na novoročnom punči, aby spolu oslá-
vili 80. výročie založenia súboru a životné jubileá 
niektorých členov. Počas neho spolu zbilancovali 
pôsobenie súboru v uplynulých rokoch a plány do 
budúcnosti.

V sobotu 14. 1. bolo pri Hornáde na sídlisku Mier 
nájdené telo mŕtveho muža. Obhliadajúci lekár skon-
štatoval smrť bez cudzieho zavinenia a nariadil súdno-
lekársku pitvu. Vyšetrovateľ PZ začal trestné stíhanie 
pre prečin usmrtenia.

V Múzeu Spiša prebiehala od 16. 1. do 26. 2. pri 
príležitosti 7. Medzinárodného zimného zrazu turistov 
KST-KČT-PTTK a k 46. slovenského zimného zrazu 
turistov výstava pod názvom Staré turistické mapy 
Slovenského raja. Okrem máp zo zbierky Ing. Er-
nesta Rusnáka si návštevníci mohli pozrieť aj fotogra-
fie Petra Olekšáka.

Múzeum Spiša začalo nový cyklus prednášok 
a prezentácií S múzeom okolo sveta 18. 1. pred-
náškou Nový Zéland 2010. Miloš Greisel a Vladimír 
Nováček počas nej rozprávali svoje osobné zážitky 
z ciest po tejto krajine.

Policajti spoločne s pracovníkmi Slovenského met-
rologického inšpektorátu kontrolovali 19. 1. spolu 
25 taxikárov v Sp. Novej Vsi. Kontrola bola zameraná 
na dodržiavanie zákona o cestnej premávke, platnosť 
všetkých dokladov, ale aj taxametre. Až v 16 prípa-
doch sa vyskytli problémy. V 3 boli porušené plom-
by na taxametroch, v 1 bol zase po lehote platnosti, 
6 vodičom chýbali doklady potrebné na túto prácu 
a až 3 autá boli v zlom technickom stave. Vyrubené 
boli pokuty do výšky 80 €, 3 prípady boli postúpené 
na správne konanie.

Podľa údajov Okresného dopravného inšpektorátu 
v Sp. Novej Vsi si čoraz viac Spišiakov sadá za 
volant pod vplyvom alkoholu. Kým v roku 2010 na 
cestách v okrese Gelnica a Sp. Nová Ves išlo o 41 prí-
padov, v roku 2011 to bolo už 82 vodičov!

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny v Sp. Novej Vsi 
poskytol v roku 2010 príspevok na podnikanie 
600 uchádzačom a v minulom roku 400 uchádza-
čom. Jeho výška závisí od miery nezamestnanos-
ti v okrese, pre Sp. Novú Ves predstavuje takmer 
4 130 €. Pri náhodných kontrolách na úrade práce 
zistili zo strany poberateľov ich zneužívanie. Ukázalo 
sa, že ho používajú na iný účel ako bol určený, čím sa 
dopustili sprenevery.

Plesová sezóna pokračovala 21. 1. Novoročným 
plesom v Koncertnej sieni Reduty, ktorý zorganizo-
valo Mestské kultúrne centrum v spolupráci s Hote-
lovou akadémiou v Sp. Novej Vsi. Počas večera si 
študenti akadémie otestovali svoje vedomosti a zruč-
nosti a obsluha na plese bola praktickou časťou ich 
záverečnej skúšky.
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z kanálov z parkoviska pri OC Hypernova, ktoré 
chcel odpredať v zberni farebných kovov a získané 
finančné prostriedky chcel použiť pre vlastnú potre-
bu. Odcudzené poklopy boli vrátené OC Hypernova, 
ktoré spravuje uvedené parkovisko. Priestupok bol 
vyriešený v kompetencii MsP. Hliadka použila donu-
covacie prostriedky – hmaty a chvaty sebaobrany, 
nakoľko sa menovaný bezprostredne po krádeži dal 
na útek a nereagoval na výzvy hliadky.

Od 1. marca 2012 nadobúda účinnosť novela zá-
kona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách 
a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. 
o živnostenskom podnikaní v znení neskorších 
predpisov. 
Touto novelou dochádza k nasledovným zmenám:
• od 1. 3. 2012 môžu byť prijatí do zariadenia pre se-

niorov (domov dôchodcov) fyzické osoby, ktorých 
stupeň odkázanosti na sociálnu službu je najmenej 
IV;

• fyzické osoby s nižším stupňom odkázanosti (II, 
III) budú môcť požiadať o umiestnenie v zariadení 
opatrovateľskej služby (v našom meste je toto za-
riadenie na Slovenskej ulici, momentálne v rekon-
štrukcii);

• úhrada za prijímanú sociálnu službu sa upra-
vuje na minimálne 50 % priemerných eko-
nomicky oprávnených nákladov spojených 
s poskytovaním tejto sociálnej služby (v na-
šom zariadení domova dôchodcov minimálne 

cca 350 €);
• úhrada minimálne 50 % priemerných oprávnených 

nákladov sa bude týkať aj terénnej opatrovateľskej 
služby;

• v prípade, že si fyzická osoba bude platiť plnú 
úhradu za sociálnu službu najmenej vo výške 
ekonomicky oprávnených nákladov (cca 700 €), 
nebude potrebný u takejto osoby sociálny ani le-
kársky posudok odkázanosti;

• na účely platenia úhrady za poskytovanú sociálnu 
službu sa zohľadňuje aj hnuteľný a nehnuteľný 
majetok fyzickej osoby a jeho blízkych príbuzných 
(manžel, manželka, deti), ak ich hodnota je vyššia 
ako suma 10 000 € (zákon taxatívne vymenúva, na 
aký majetok sa neprihliada).

Mesto je povinné do 30. júna 2012 prijať všeobecné 
záväzné nariadenie, v ktorom bude upravená výška 
úhrad za poskytovanie jednotlivých druhov sociál-
nych služieb. ing. markéta Ďuríková

ved. oddelenia sociálnych vecí, msÚ

ZMENA ZÁKONA 
O SOCIÁLNyCH SLUžBÁCH

V súčasnej modernej dobe prebieha v mestách 
a obciach na Slovensku a, samozrejme, je to tak aj 
v Spišskej Novej Vsi, zatepľovanie rôznych verejných 
budov. Málokto si však uvedomuje, že popritom ničí 
prostredie jediných lietajúcich cicavcov - netopierov. 
Tie využívajú škáry panelových domov počas celého 
roka ako svoje útočiská a zimoviská. Ľudia tieto ži-
vočíchy málo poznajú, majú z nich strach, pretože 
im nie sú sympatické kvôli ich vzhľadu. Častokrát 
majú pocit, že v spoločných priestoroch, ktoré obý-
vajú (činžiaky...), sú hlučné a robia neporiadok. 
Netopiere boli v nedávnej minulosti považované za 
symbol zla, ale v Číne sú symbolom šťastia. Takéto 
názory pramenili z ich nedostatočného poznania. 
Ešte aj dnes sa niektorí ľudia týchto tvorov boja 
a nerozumne im ubližujú. Netopiere sú neškodné 
a nezapletú sa nám do vlasov, ako si mnohí myslia. 
Využívajú echolokáciu (čiže sa v tme orientujú po-
mocou odrazu nimi vyslaných vysokofrekvenčných 
zvukov), vďaka ktorej sa dokážu vyhnúť každučkému 
vlasu na našej hlave. Málokto vie, že jeden neto-
pier dokáže skonzumovať za jedinú noc až 3 000 
komárov. Ak si to vynásobíme kolóniou netopierov, 
dostaneme úctyhodné číslo, koľko kusov hmyzu sú 
netopiere schopné zlikvidovať za jedinú noc! Naprí-
klad jedna večernica malá (druh netopiera) skon-
zumuje počas noci 2 000 - 3 000 kusov komárov 
a 800 členná kolónia netopiera obyčajného dokáže 
za jednu noc vychytať 55 000 motýľov obaľovača 
dubového. Tým, že sa živia hmyzom a inými bezsta-
vovcami aktívnymi počas noci, plnia nezastupiteľnú 
funkciu, ktorú nemajú iné denné živočíchy. Význam 
netopierov (možno z neznalosti) ľudia nevedia oce-

niť, radšej sa ich chcú „zbaviť“, a takto našich „su-
sedov“ - netopierov na sídliskách ubúda, ale zvyšuje 
sa počet hmyzu, ktorý nás otravuje. V dôsledku za-
tepľovania sú úkryty netopierov uzavreté polysty-
rénom alebo mriežkou častokrát aj s mláďatami vo 
vnútri. Zistila som to aj ja počas mapovania výskytu 
netopierov na sídlisku Západ v Spišskej Novej Vsi. 
Úkryty netopierov som mala zmapované, a potom 
som počula bezmocné pískanie a „kvílenie“ netopie-
rov, ktoré boli zakryté polystyrénom a takto boli od-
súdení k uhynutiu. Netopiere sú zákonom chránené 
živočíchy, majú málo prirodzených nepriateľov, ale 
„vďaka“ strate ich biotopu, ich počty stále klesajú. 
Čochvíľa sa začne opäť so zatepľovaním budov. 
Týmto článkom by som chcela vyzvať stavebné 
firmy, ale aj projektantov, ktorí plánujú projekt 
zatepľovania, aby si všímali prítomnosť týchto 
živočíchov v činžiakoch, a pri projektovaní na-
plánovali aj búdky pre netopiere, ktoré sa dajú 
zapracovať priamo do polystyrénu, a nenarušia 
tým zatepľovanie činžiakov. S konkrétnymi otáz-
kami je možné obrátiť sa na Spoločnosť pre ochranu 
netopierov na Slovensku. O tom, že sa to dá, sved-
čia konkrétne príklady u nás na Slovensku: zistené 
úkryty netopierov v činžiakoch boli nahradené búd-
kami a zapracované napríklad v rámci zatepľovania 
Radnice v Banskej Bystrici, Mestského úradu vo 
Vrábľoch, základnej školy v Nitre, činžiakov v Ri-
mavskej Sobote... Pevne verím, že Spišská Nová 
Ves bude kráčať v ich šľapajách! 

katarína ambrozyová, 
študentka 3. ročníka cirkevného gymnázia 

štefana mišíka v spišskej Novej vsi 

NETOPIERE V OHROZENí 

Nedávno odznela v médiách informácia o zvyšovaní 
cien za teplo, preto sme sa rozhodli informovať o tom aj 
prostredníctvom Informátora. Maximálna cena fixnej 
zložky za teplo v Spišskej Novej Vsi bude aj napriek 
uvedenému zvyšovaniu jedna z tých nižších, a to  
102 €/kW.
O uvedených cenách rozhoduje Úrad pre re-

guláciu sieťových odvetví. Ten stanovil v tomto 
roku maximálnu cenu fixnej zložky za teplo 
v Rožňave a okolí v sume 176 €/kW, čo pred-
stavuje nárast až o vyše 30 %. Pre porovnanie - 
obyvateľov Bardejova bude teplo stáť 137 €/kW,  
v Poprade určil úrad cenu 108 €/kW a v Humennom 
102 €/kW.  eda

ZVyŠOVANIE CIEN ZA TEPLO

OSPRAVEDLNENIE
Vo februárovom Ičku bolo v článku na str. 3 chybne uvedené meno prvej Spišskonovovešťanky roku 2012, 
ktoré malo byť správne Vivian Duračinská. Za vzniknutú chybu sa týmto ospravedlňujeme. red.
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YJeden z poslancov Národnej rady SR parkoval 25. 1. 
uprostred chodníka, pri priechode pre chodcov na 
Letnej ul. v centre Sp. Novej Vsi. Mestskí policajti pri-
šli asi po polhodine a zapísali si údaje vodiča. Ten im 
však ukázal poslanecký preukaz, preto ho len upo-
zornili, aby nestál na dlažbe. Poslanec tak o kúsok 
presunul svoje auto a na chodníku stál ďalej. Takýmto 
spôsobom chcel upozorniť ľudí, ako funguje posla-
necká imunita v praxi.

Spišské divadlo 26. 1. slávnostne uviedlo pri príleži-
tosti 20. výročia svojho vzniku premiéru hry Henrika 
Ibsena Nepriateľ ľudu. Popri stálych hercoch divadla 
sa predstavili aj posily z Divadelného súboru Hviezdo-
slav a dokonca aj komparz pod režisérskou taktovkou 
Emila Spišáka. Hodinu pred predstavením sa vo foyer 
divadla konala vernisáž výstavy Dozrievanie v čase, 
ktorá dokumentovala desiatky hier uvedených v Spiš-
skom divadle počas jeho 20-ročnej činnosti.

26. 1. sa v Koncertnej sieni Reduty konal už 39. roč-
ník vyhlasovania Najúspešnejších športovcov 
a kolektívov regiónu Spiš. Cenu si prevzal basket-
balista Róbert Bečarik, atlét Tomáš Benko, repre-
zentantka spišskonovoveských hokejistiek Viktória 
Ihnáťová, basketbalistka Lucia Staneková a Kata-
rína Olejníková. Medzi ďalšími ocenenými bol spiš-
skonovoveský hokejista Martin Bakoš, v súčasnosti 
reprezentant Slovenska, ďalej reprezentant vodného 
lyžovania Martin Bartalský, ktorý sa vo svetovom 
rebríčku mužov umiestnil na 15. mieste. Cenu Fair 
play získal Pavol Findura, tréner hokejistiek HC 
Osy, ktorý pozdvihol ženský hokej v Sp. Novej Vsi. 
Ocenenie si odniesol aj dlhoročný futbalista a neskôr 
tréner futbalového družstva Štefan Jerga. Medzi naj-
úspešnejšie tímy regiónu za uplynulý rok boli vyhlá-
sené volejbalistky zo Sp. Novej Vsi, minuloroční 
majstri Slovenska v basketbale v skupine kadeti 
a hokejistky HC Osy.

V piatok 27. 1. sa na mestskom cintoríne konala pri 
príležitosti 67. výročia oslobodenia mesta spomien-
ková slávnosť spojená s kladením vencov.

Komisia pre školstvo a vzdelávanie pri MsZ v Sp. No-
vej Vsi usporiadala 27. 1. v Koncertnej sieni Reduty už 
14. Ples učiteľov.

OR PZ v Sp. Novej Vsi 30. 1. na tradičnom aktíve 
zhodnotilo svoju činnosť v našom meste za rok 
2011. Ich práca bola hodnotená ako úspešná, na-
priek tomu sa však vyskytlo aj niekoľko nedostatkov. 
Za hrubé porušenie služobnej disciplíny bolo pre-
pustených 5 policajtov. úspešnosť v objasňovaní 
trestnej činnosti sa vyšplhala na historických 
74,49 %. V uplynulom roku zadokumentovali 3 ob-
zvlášť závažné zločiny vraždy. Z hľadiska dopravnej 
nehodovosti bol dosiahnutý najlepší výsledok za 
posledných 10 rokov, a to aj napriek 2 tragickým 
nehodám. Evidovaných je celkom 168 dopravných 
nehôd, čo predstavuje o 112 nehôd menej oproti roku 
2010. Polícia úzko spolupracuje aj so školami v na-
šom meste a naďalej chcú pokračovať v projektoch, 
ktoré sa už osvedčili a vymýšľať projekty nové.

Žiaci si odniesli domov 31. 1. svoje hodnotenie za 
1. polrok. Namiesto polročného vysvedčenia však 
tento rok dostali výpis známok. Ide len o informatív-
ny doklad, rodič však môže o vysvedčenie písomne 
požiadať.

31. 1. prebiehala preventívna bezpečnostná akcia 
zameraná na dodržiavanie bezpečnosti cestnej pre-
mávky. Počas nej príslušníci štátnej polície dohliadali 
hlavne na chodcov a školopovinné deti v blízkosti naj-
frekventovanejších priechodov pre chodcov v okolí 
škôl.

2. – 5. 2. sa v Levoči a jej okolí konal už 7. medziná-
rodný a 46. slovenský zimný zraz turistov a stret-
nutie turistických oddielov mládeže KST. Podu-
jatie bolo organizované pre široký okruh záujemcov 
o zimnú turistiku v zasneženej prírode Levočských 
vrchov a Slovenského raja. Počas troch dní sa zapre-
zentovalo 1 477 turistov vo vekovom rozpätí od 8-roč-

SPraVODaJSTVO

Pri tejto príležitosti nám jeho riaditeľ Mgr. Emil Spišák odpovedal na niekoľko otázok.

 Spišské divadlo oslávilo 20. výročie osamo-
statnenia sa od prešovského divadla. Ako by ste 
zhodnotili jeho doterajšie pôsobenie?
„profesionálne divadlo na spiši má dlhšiu históriu, 
čo si mnohí spišskonovovešťania neuvedomujú. 
práve 16. februára sme si pripomenuli ešte jedno 
výročie a to 55 rokov od vzniku prvého profesio-
nálneho divadla v spišskej novej Vsi, ktoré tu tvo-
rilo až do roku 1963, kedy bolo zrušené v rámci 
racionalizácie divadelnej siete vo vtedajšom čes-
koslovensku. V ,krajovom divadle‘ pod vedením 
jeho prvého riaditeľa a režiséra milana Bobulu, 
inak rodáka z nášho mesta a neskôr pôsobia-
ceho v prešove a v košiciach, vyrástli také osob-
nosti slovenského divadla, ako boli milan Drotár, 
peter Gažo, Ivan palúch, anton tron, Janko a Gitka 
mišurovci, oľga rúfusová a mnoho ďalších, ktorí 
sa stali členmi divadiel od košíc a prešova až po 
nitru. po nútenej 17-ročnej prestávke, kedy funk-
ciu profesionálneho divadla suploval amatérsky 
súbor Hviezdoslav, boli snahy spišiakov o znovu-
založenie profesionálneho divadla dovedené do 
úspešného konca a 1. januára 1980 začína svoju 
činnosť druhé profesionálne divadlo v spišskej 
novej Vsi, a to ‚súbor pre deti a mládež Divadla 
Jonáša Záborského v prešove, pobočná scéna 
spišská nová Ves‘. Divadlo bolo riadené z prešova 
a orientované prioritne na tvorbu pre deti a mlá-
dež. Doma, pre naše publikum, hrávalo málo, zato 
však ,vymetalo‘ zájazdmi všetky ,štácie‘, kam ma-
terské DJZ z rozličných príčin prestalo chodiť. ak 
vyrástol v súbore nejaký výraznejší talent, hneď 
bol ,premiestnený‘ do prešovskej činohry. keď sa 
po zmene spoločenských pomerov v roku 1991 
naskytla vtedajšiemu umeleckému šéfovi a aj po-
slancovi slovenskej národnej rady, režisérovi mi-
roslavovi košickému príležitosť využiť svoj vplyv 
a kontakty, tak splnil sen divadelníkov na spiši 
a osamostatnil od 1. januára 1992 súbor pre deti 
a mládež, a tak vzniklo samostatné profesionálne 
divadlo, ktoré prijalo názov ,spišské divadlo‘. pre-
zieravosť tohto činu sa ukázala najmä v čase, keď 
prešovské Divadlo Jonáša Záborského v rámci 
racionalizácie zrušilo svoj vlastný súbor operety. 
určite by neboli váhali nad zrušením spišskono-
voveského súboru. naše divadlo za uplynulých 
20 rokov prešlo cestou, ktorú si môžu návštevníci 
názorne pozrieť na výstave, ktorú pripravil Diva-
delný ústav Bratislava a bola pri tejto príležitosti 
inštalovaná vo foyer divadla. sú tam zdokumento-
vané naše umelecké úspechy, celá tvorba za uply-
nulé roky. naše predstavenia môžu vidieť diváci od 
oravy až po trebišov, od lučenca až po starú Ľu-
bovňu, kam za nimi často cestujeme. pravidelne sa 
zúčastňujeme festivalu, ako sú Dotyky a spojenia 
v martine a raz ročne sa so svojou tvorbou predsta-
vujeme v košiciach. organizujeme festival komor-
ných inscenácií ,Divadelný spiš‘, ktorý mnohí už 
dobre poznajú a patrí k vrcholom kultúrneho života 
v našom meste a regióne. mimoriadne nás teší, že 
na naše, najmä večerné, predstavenia chodia pre-
važne mladí ľudia a prichádzajú za našou tvorbou 
pravidelne diváci z liptovského mikuláša, starej 
Ľubovne, kežmarku, ale aj z košíc a prešova. V po-
slednom období došlo k výraznému prebudovaniu 
celého umeleckého súboru. posilnili a rozšírili ho 

mladí talentovaní absolventi Fakulty dramatických 
umení akadémie múzických umení z Banskej Bys-
trice, s ktorou má naše divadlo veľmi dobrú spolu-
prácu. Funkciu umeleckého šéfa súboru zastáva 
výrazná osobnosť slovenského divadelníctva 
Doc. phDr. Ján sládeček, phD. otvorili sme Štú-
dio sD, kde každú stredu uvádzame komorné hry 
zo svetovej dramatickej tvorby pre náročnejšieho 
diváka. V piatok zase vo veľkej divadelnej sále 
hráme prevažne tituly zo svetovej komédie a v ne-
deľu o 15-tej hodine je divadlo otvorené deťom so 
svojimi rozprávkami. no a nesmieme zabudnúť na 
organizované predstavenia pre školy. ročne odo-
hráme cca 210 predstavení, ktoré navštívi asi 40 ti-
síc divákov.“

 S čím sa momentálne musíte boriť, prípadne 
aké problémy musíte riešiť?
„naším najväčším problémom je zastarané tech-
nické vybavenie divadla, ako aj zájazdových 
zariadení osvetľovacej a zvukovej techniky. Zod-
povedne tu môžem povedať, že sme posledným 
profesionálnym divadlom, ktorého budova, tech-
nické vybavenie a zariadenia neprešli generálnou 
rekonštrukciou a obnovou. nie je však v našich 
možnostiach tieto záležitosti vyriešiť, nakoľko bu-
dova nám nepatrí, sme len podnájomníkmi. Iste 
boríme sa ako každá kultúrna inštitúcia s nedostat-
kom finančných prostriedkov, aj keď náš zriaďo-
vateľ košický samosprávny kraj sa k nám zatiaľ 
vždy správal mimoriadne ústretovo a podľa svo-
jich možností sa snažil naše požiadavky napĺňať. 
Z vlastných zdrojov sme opravili a upravili niektoré 
priestory. uvediem už spomínané Štúdio sD, skú-
šobňu a študovňu pre súbor a v súčasnosti dokon-
čujeme opravy vstupného priestoru do štúdia, ako 
aj do interných častí divadla. snažíme sa iniciovať 
prostredie na diskusiu o spôsobe ako financovať 
budúcu rekonštrukciu a prestavbu divadla, kto-
rej sa nebude dať už v blízkej budúcnosti vyhnúť, 
aby spĺňalo požiadavky, ktoré sú na neho kladené 
v 21. storočí. tieto všetky naše starosti však vyva-
žuje radosť z toho, že v našom divadle sa podarilo 
vybudovať tvorivú atmosféru, ktorej výsledky oce-
ňuje nielen divák, ale aj odborná verejnosť.“

 Čo pripravujete do budúcnosti?
„samozrejme, chceme pripraviť čo najviac dob-
rých inscenácií pre nášho detského i dospelého 
diváka. personálne dobudovať umelecký súbor, 
ako aj úsek technicko-javiskových pracovníkov. 
obnovovať zastarané technické zariadenia a po-
kúsiť sa naďalej vytvárať a moderovať diskusný 
priestor o budúcej generálnej rekonštrukcii, ktorej 
sa v blízkej budúcnosti nebude dať vyhnúť. to sú 
však ciele na dlhé trate. Z tých najbližších cieľov 
je to v súčasnosti príprava inscenácie rozprávky 
,tri prasiatka a vlk‘. pre tých skôr narodených je 
to komédia Jána palárika ,Zmierenie, alebo Dob-
rodružstvo pri obžinkoch‘ a v Štúdiu uvedieme hru 
tenessy Williamsa ,nedeľa pre bolesť ako stvo-
rená‘. už sa začínajú prípravy festivalu ,Divadelný 
spiš 2012‘ a chystáme sa prezentovať svoju tvorbu 
v apríli v košiciach, v júni na festivaloch ,Dotyky 
a spojenia‘ v martine a vo Zvolene na ,Zvolenských 
zámockých hrách‘. ale hlavne hrať pre našich di-
vákov v spišskej novej Vsi a všade tam, kde nás 
radi privítajú.“ edita sýkorová

SPIŠSKé DIVADLO 
OSLAVUJE 20. VýROČIE
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Y ných detí po 80-ročných veteránov. Z peších trás bol 

najväčší záujem o zimný prechod Slovenským rajom. 
Počas dvoch dní sa ľadovou krásou zamrznutých 
roklín a Prielomu Hornádu pokochalo 270 turistov.

Okolo 150 mladých ľudí sa zúčastnilo 3. 2. napriek 
silným mrazom protestného zhromaždenia Gorila 
v Sp. Novej Vsi.

V mrazivý piatkový podvečer 3. 2. sa stretli členovia, 
zamestnanci a priatelia Združenia na pomoc ľu-
ďom s mentálnym postihnutím v Sp. Novej Vsi na 
v poradí už VI. ročníku podujatia s názvom Ples Do-
mova sociálnych služieb „Náš dom“. A hoci vonku 
mráz štípal líca, všetkých zúčastnených rozpaľovala 
naplno horúčka „piatkovej plesovej noci“. Hlavným 
motívom celého podujatia bolo, tak ako každý rok, 
pripomenutie si výročia vzniku a prevádzky tohto za-
riadenia, ale aj spomienka na zosnulú zakladateľku 
ZPMP v SNV a prvú riaditeľku DSS Náš dom, pani 
Ľubicu Cehlárovú.

Tohtoročné extrémne silné mrazy, vymrznuté zdroje 
pitnej vody a nedostatok vlahy boli príčinou nedo-
statku a prerušenia dodávok pitnej vody z verejného 
vodovodu v niektorých územiach obvodu Sp. Nová 
Ves. Obvodný úrad preto začiatkom februára vyhlásil 
mimoriadny stav. Mesto Sp. Nová Ves je napoje-
né na hlavný podzemný zdroj Liptovská Teplička, 
takže tu nedošlo k žiadnemu obmedzeniu v do-
dávkach.

V pondelok 6. 2. popoludní horel v centre mesta 
živnodom. Požiar vypukol v priestoroch niekdajšie-
ho baru, ktorý bol istý čas zatvorený. Pravdepodobne 
išlo o skrat, prípadne spadnutý záves na akumulačnej 
peci. Hasičom prácu komplikoval hustý dym. Pri hľa-
daní zdroja ohniska tak museli použiť termokameru. 
Našťastie však zasiahli rýchlo a požiar sa tak nestihol 
rozšíriť na okolité budovy.

Ochranári našli stopy dvoch medveďov, ktorí sa 
pred príchodom tejto zimy neuložili na spánok. Dô-
vodom bola zrejme veľmi teplá jeseň. Pohybovali sa 
v časti Klauzy a Geravy.

8. 2. sa konalo v Galérii umelcov Spiša obvodné 
kolo celoštátneho festivalu umeleckého prednesu 
v poézii a próze žien Vansovej Lomnička. Išlo už 
o jej 45. ročník. Súťažilo sa v 3 vekových kategó- 
riách. V nesúťažnej časti pod názvom Veniec víťazov 
sa predstavili víťazi 57. ročníka okresného kola súťa-
že Hviezdoslavov Kubín 2011.

Spišskonovoveský úrad práce eviduje najviac ne-
zamestnaných absolventov počas celého svojho 
pôsobenia. Zaevidovaných bolo 644 ľudí, kým napr. 
v roku 2008 ich bolo 320 a o dva roky 550. Hlav-
ným problémom je nedostatočná pracovná zručnosť. 
V evidencii uchádzačov o zamestnanie prevládajú 
ekonómovia. U vysokoškolákov prevláda sociálna 
práca, právo a manažment. Vlani bolo na absolvent-
skú prax zaradených 148 absolventov a 32 poskytli 
príspevok na začatie podnikania.

9. 2. sa v Múzeu Spiša za účasti 15-tich členov 
a sympatizantov uskutočnilo 3. stretnutie Klubu 
Spoločnosti M. R. Štefánika. V pracovnej časti čle-
novia zhodnotili činnosť i hospodárenie za rok 2011 
a schválili návrh aktivít na rok 2012. Revízna správa 
potvrdila správnosť hospodárenia s prostriedkami 
klubu. Francúzsky dokumentárny film Marcely Feraru 
„Štefánik neuveriteľný osud“ priblížil život a význam 
tejto osobnosti. Členovia pri teplom čaji aj káve spo-
mínali na osobnosť M. R. Štefánika cez svoje zážitky 
a poznatky.

Klub dôchodcov Lipa usporiadal pre seniorov 10. 2. 
v Reštaurácii Tatra svoj prvý Fašiangový maškarný 
ples.

14. 2. v rámci Valentínskej kvapky krvi prišli de-
siatky darcov darovať krv na tunajšie hematologic-
ko-transfuziologické oddelenie. Medzi nimi boli aj 
prvodarcovia. 17. ročník tohto podujatia zorganizo-
val Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou 
transfúznou službou SR.

	 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 odosie-
lateľmi podpísané! Ďakujeme!	

„na sídlisku mier, od mosta na leteckej po ná-
kupné centrum, noc čo noc, každých zhruba 
päť minút (min. 100 x za noc) zhasne a znova 
sa naštartuje verejné osvetlenie. Je to neprí-
jemné na pohľad, ale hlavne výbojky osvetle-
nia trpia opakovanými štartmi, a tým sa riadne 
znižuje ich životnosť. problém je zrejme v ne-
správnom nasmerovaní fotobunky automatiky 
spínania osvetlenia. kompetentní by to mali 
čo najskôr odstrániť.“
 Šenkoc, e-mail, 16. 1. 2012

V uvedenej časti mesta sme v minulých mesia-
coch menili svetelné telesá. Vo väčšej miere 
sme zaznamenali aj v iných častiach samovoľné 
nekontrolovateľné vypínanie a zapínanie verej-
ného osvetlenia. S uvedeným problémom sme 
sa s reklamáciou obrátili na dodávateľa. Ďaku-
jeme za podnet. PaedDr. Ján Olejník 

vedúci komunálneho servisu, Msú

„prečo je pri hlavnej križovatke medzi Zimnou 
a letnou ulicou odhrnutá iba cestička pre 
cyklistov a nie chodník pre chodcov? chodci 
zvyknú využívať cestičku pre cyklistov a v lete, 
ak bude cez priechod prechádzať viac cyklis-
tov, môžu vznikať nebezpečné situácie. prečo 
mesto neodhrnie chodník pre chodcov?“

cyklista, e-mail, 19. 1. 2012

V tejto časti mesta sa v zimnom období udržia-
vajú iba priečne chodníky, ktoré spájajú Letnú 
a Zimnú ulicu. Medzi uvedené chodníky patrí 
i chodník spomínaný vo Vašej otázke. Keďže 
pre výkon zimnej údržby komunikácií sa v pre-
važnej miere využíva strojová technika, je vzhľa-
dom na šírkové pomery vhodnejšie udržiavať 
cyklistický chodník. Naše vyjadrenie vychádza 
zo skutočnosti, že v zimnom období je využí-
vanie cyklistických trás cyklistami minimálne. 
V tomto prípade, kedy sa v zime nie všetky chod-
níky udržiavajú, je využitie cyklistického chod-
níka pre peších možné. Veríme, že pri bežnej 
prevádzke verejných spevnených plôch bude 
vodorovné a zvislé dopravné značenie dosta-
točným návodom pre správne užívanie cyklis-
tických a peších chodníkov.

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

„som v situácii, keď žijem v meste v podnájme. 
trvalý pobyt na predchádzajúcom bydlisku 
mi bol zrušený, a na prenajatý byt si ho, samo-
zrejme, prihlásiť nemôžem. chcel by som sa 
opýtať, aký je v tomto prípade postup. Je možné 
si ísť dať jednoducho vymeniť občiansky  
preukaz a nový by bol s adresou iba mesto 
snV? ako je to potom napríklad s platením 
poplatkov za odpad? aké sú ďalšie ,nevý-
hody‘ z toho plynúce?“ 
 milan, e-mail, 19. 1. 2012

Ak máte trvalý pobyt zrušený, je možné si dať 
vyhotoviť nový občiansky preukaz s adresou na 
Mesto SNV. Trvalý alebo prechodný pobyt si 
môžete nahlásiť aj do nehnuteľnosti, ktorú máte 
v podnájme, ale len na základe predloženého 
listu vlastníctva a overeného čestného vyhláse-
nia vlastníkov danej nehnuteľnosti. Čo sa týka 
poplatkov za odpad, je potrebné na Referáte 
daní a poplatkov MsÚ SNV (č. dverí 211, 1. po-
schodie) nahlásiť Vašu kontaktnú adresu. Ne-
výhodou trvalého pobytu na Mesto SNV je, že 
úradné zásielky Vám budú zasielané na Mesto 
SNV, o ktorých budete upovedomený prostred-
níctvom úradnej tabule MsÚ SNV, prípadne si 
môžete na Slovenskej pošte zriadiť poštový 
priečinok. Rudolf Baluch, referát 

sociálnych vecí, Msú

„rád by som sa opýtal, prečo sa musí všetko 
stavať pri nábreží Hornádu? aj inde v meste je 
ešte dosť voľnej plochy a nábrežie bude vyze-
rať naozaj krásne, keď tam bude toľko super-
marketov. nebolo by lepšie, keby tam radšej 
vyrástli nové parky, kde by sa mohli hrávať deti 
alebo chodníky na inline korčuľovanie?“

Ivan H., e-mail, 19. 1. 2012

Mesto sa pri povoľovaní stavieb riadi platnou 
legislatívou. V rámci obchodného centra pri no-
vom moste sa uvažuje s väčším detským ihris-
kom a parkovou zeleňou. Výstavba cyklotrasy 
Hornád, na ktorej bude možný aj pohyb korču-
liarov, je v projekčnej fáze. Uvažuje sa s pre-
pojením na Slovenský raj, Podlesok. Grafické 
podklady môžete zhliadnuť na web stránke 
mesta www.spisskanovaves.eu/Spišská Nová 
Ves/Strategické rozvojové dokumenty/Územný 
plán.  Ing. arch. Teodor Štubňa 

vedúci oddelenia územného plánovania  
a stavebného poriadku, Msú 

„nebude uvažovať mesto nad výškou dane 
za psov? okrem toho, že daň je neprimerane 
vysoká, nezdá sa mi spravodlivé, že malý pes 
(2 kg) aj veľký pes majú mať rovnaký popla-
tok. na malých psov sú oveľa menšie náklady 
pre mesto ako pre veľkých.“

eva k., e-mail, 25. 1. 2012

Výšku dane za psa nemožno odstupňovať podľa 
veľkosti, plemena alebo iných odlišností. Daň je 
určená a schvaľovaná každoročne v mestskom 
zastupiteľstve a jej výšku nemožno v priebehu 
roka meniť. V predchádzajúcom období bola 
táto daň už znížená.

Ing. Ľubomír Pastiran, vedúci odboru 
financií, školstva a sociálnych vecí, Msú

„pred reštauráciou Venuša sa smelo parkuje 
na priechode pre chodcov. ako je to možné? 
a trvá to už veľmi dlho. Je tam síce tabuľa, že 
je to súkromný pozemok, ale to podľa mojich 
vedomostí neoprávňuje nikoho stáť na prie-
chode, teda ani nie stáť, ale parkovať. niekedy 
aj celý deň stojí to isté auto na priechode. Je 
možné, aby si niekto takto arogantne zapar-
koval auto? a mesto alebo mestská polícia 
s tým nerobí nič.“
 Zuzana, e-mail, 26. 1. 2012
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Možno pozemok je súkromný, ale parkovisko, 
teda andezitové kocky sú zaručene v majetku 
mesta SNV. Teda ide o majetok mesta, ktorý 
môže užívať každý občan. Problematika parko-
vania na priechode pre chodcov je v kompeten-
cii mestskej polície.

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

Táto vec sa preveruje cestou cestného správ-
neho orgánu, ktorý si vyžiadal aj stanovisko do-
pravného inžiniera policajného zboru, nakoľko 
sa v tomto prípade jedná o súkromný pozemok, 
na ktorom je stavba mesta (cestná komunikácia, 
parkovisko a chodník). Zatiaľ je táto vec nedorie-
šená.  Andrej Boroň, zástupca 

náčelníka MsP v SNV

„Z akého dôvodu pokračuje výrub stromov na 
sídlisku Západ 1? tie stromy patria obyvate-
ľom, ktorí majú za týmito stromami okná? Vy-
sádzali ich iba oni? Bývajú na tomto sídlisku 
iba oni samotní? a teraz nemám na mysli 
stromy, ktoré padnú za obeť novému parko-
visku. to im je fakt milší pohľad na chodník, 
cestu, autá a špinavú krčmu uprostred síd-
liska? takéto uvažovanie je choré a nemyslia 
pri tom na zvyšných pár tisíc obyvateľov síd-
liska, ktorí tiež dýchajú kyslík, ktorý táto zeleň 
vyprodukuje! prečo sa riadite názorom jednot-
livcov, keď je to vec, ktorá sa dotýka všetkých 
obyvateľov sídliska?“

arnold, e-mail, 31. 1. 2012

Vaša otázka neobsahuje uvedenie konkrétneho 
miesta na sídlisku Západ I, kde sa výrub usku-
točnil, a preto je možné k tomu zaujať len vše-
obecnú odpoveď. Prevažná väčšina výrubov na 
sídliskách sa uskutočňuje na základe požiada-
viek občanov a pre občanov, ktorí tam bývajú. 
Názorové spektrum vo veci výrubov nie je vždy 
jednoznačné. V tejto súvislosti je nutné uviesť aj 
fakt, že ide o dreviny rastúce na pozemkoch vo 
vlastníctve Mesta Spišská Nová Ves, a to ako 
ich vlastník (za väčšinovej podpory občanov) 
aj rozhoduje, ako sa s nimi naloží. Všetky po-
dané žiadosti na verejnom priestranstve z pod-
netu občanov musia obsahovať prílohu, kde je 
vyjadrený ich súhlas s výrubom stromov podpi-
som (minimálne 80 % občanov). Celý proces 
podlieha správnemu konaniu, v rámci ktorého 
prebehne aj komisionálna obhliadka drevín po-
žadovaných na výrub. Výstupom je stanovisko 
tunajšieho úradu, či dôvody pre výrub sú opod-
statnené, a teda, či sa žiadosti vyhovuje v plnej 
miere, čiastočne alebo vôbec. Vydané rozhod-
nutie tiež obsahuje časť, ktorá sa venuje náhrad-
nej výsadbe za vyrúbané stromy. Na príslušné 
miesto sa vysadí optimálny počet a vhodné dru-
hové zloženie drevín. Zrealizovaná náhradná 
výsadba mnohokrát lokalitu výrazne zmení 
k lepšiemu. V súčasnosti sa k celej záleži-
tosti pristupuje koncepčne. Máme za to, 
že z Vašej strany si to žiada väčšiu trpezli-
vosť počkať na uskutočnenie spomínanej 
náhradnej výsadby a možno oceníte efekt, 
ktorý do daného územia prinesie. 

Ing. Iveta Krajňáková 
referát životného prostredia, Msú

„chcela by som upozorniť na venčenie psov 
na sídlisku tarča! mám 3 deti, ktoré prídu do-
mov skoro pravidelne, že vonku sa ,venčia psy‘ 
a oni sa boja. Je to normálne, aby takto na ,det-
skom ihrisku‘ pobehovali veľké psy?“

Zuzana k., e-mail, 31. 1. 2012

Ďakujem za Váš podnet, hliadka preverí aktuálnu 
situáciu a v rámci hliadkovej činnosti budeme 
monitorovať venčenie psov. Zároveň som upove-
domil vedúceho odd. komunálneho servisu MsÚ 
na osadenie zákazovej značky na ihrisko.

JUDr. Michal Komara, PhD. 
náčelník MsP v SNV

„chcem sa opýtať, či v tomto roku nie je pláno-
vaná oprava nášho provinčného domu. mys-
lím tým bočný trakt na levočskej ulici, kde sa 
už omietka rozpadáva a navyše to tam ešte aj 
poškodzujú holuby.“ F. Ž., e-mail, 8. 2. 2012

Rekonštrukcia Provinčného domu je v štádiu, 
kedy je hotový projekt a máme už aj platné sta-
vebné povolenie. Košický samosprávny kraj 
(KSK), ako náš zriaďovateľ, čaká na výzvu ROP 
z Európskeho sociálneho fondu. Z vlastných fi-
nančných prostriedkov nie je plánovaná rekon-
štrukcia fasády z Levočskej ulice, nakoľko KSK 
je vo veľmi zlej finančnej situácii a samotné Mú-
zeum Spiša dostalo krátený, priam havarijný roz-
počet, ktorý nepokrýva ani náklady na energie, 
činnosť a mzdy. Boli by sme veľmi šťastní, keby 
sa nám podarilo projekt na celkovú rekonštruk-
ciu tejto vzácnej historickej budovy získať.

Ing. Zuzana Krempaská 
riaditeľka Múzea Spiša

„už je spustená digitálna prevádzka tV re-
duta? nakoľko sa spomína na stránke doba 
do konca januára. skúšal som viackrát auto-
matické ladenie, no stále mi našlo iba už skôr 
spustené všetky slovenské tV +tV poprad.“

pavol, e-mail, 13. 2. 2012

Prechod spôsobu vysielania TV Reduta je 
technicky pripravený. K spusteniu vysielania je 
potrebné individuálne povolenie Telekomunikač-
ného úradu SR. O toto povolenie sme požiadali 
ešte v závere roka 2011. Ihneď po doručení po-
volenia sme schopní do 10 dní vysielať digitálne. 
Prosím o trpezlivosť, je to už len administratívna 
záležitosť.

Marcel Blahut, riaditeľ televízie Reduta

„Boli ste zo strany slovak telekomu, a. s., oslo-
vení zaradením našej lokálnej tV (tV reduta) 
do ich magio aplikácie? nakoľko spome-
nutú televíziu využívam, je tam kopec lokál-
nych tV, ako kežmarská, košická... no naša 
chýba. otázku som smeroval aj na nich, no 
odpoveď bola nejasná. Ďakujem za informá-
cie, prípadne, či bola ponuka z vašej strany 
odmietnutá.“
 pavol, e-mail, 15. 2. 2012

Vstup do vysielania Magio je otázka financií 
a efektívnosti financií takto vynaložených. Záro-
veň je to nie celkom v poriadku s legislatívnym 
rámcom vysielania. V prípade zaradenia do vy-

sielania Magio by sme stratili štatút lokálneho 
vysielateľa a s tým spojených výhod (štatistika, 
jednotné označovanie programov, finančné ná-
roky ochranným zväzom a pod.). Mám vedo-
mosť, že situáciu monitoruje a bude postupne 
riešiť Rada pre vysielanie a retransmisiu SR. Ale 
ak sa vytvoria priaznivé ekonomické a legisla-
tívne podmienky, nebránime sa vstupu do vy-
sielania Magio.

Marcel Blahut, riaditeľ televízie Reduta

Železničná trať sp. n. Ves - levoča sa zdá byť 
nevyužitá. nebolo by možné prerobiť ju na cyk-
listicky chodník? myslím, že by bol obľúbený 
u obyvateľov oboch miest, s minimálnym pre-
výšením, v atraktívnom kraji, bezpečnejší ako 
súčasná cesta.

e-mail, martin r., 21. 2. 2012

Ďakujeme za námet, tiež sme sa tým zaoberali, 
poznáme úspešné príklady z Francúzska, ale 
zatiaľ definitívne rozhodnutia nepadli, závisia 
hlavne od postoja Železníc SR. V prípade no-
vých skutočností budeme verejnosť informovať.
 Ing. arch. Teodor Štubňa,

vedúci odd. územného plánu 
a stavebného poriadku Msú SNV

liSTáreň

PieTnu 
SPOMienKOVú 
SláVnOSť
pri príležitosti 73. výročia  

tragickej udalosti „Malá vojna“,

MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
DOM MATICE SLOVENSKEJ 

V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
pozývajú na

„na ti môj Bože, 
na v obeť krv moju, 
len posväť bratov, 

posväť už k pokoju!“ 
(s. chalupka)

ktorá sa uskutoční  

23. 3. 2012 
o 14.00 hod.

na mestskom cintoríne pri Martýriu.
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 Matej Jakubek, študent 
štvrtého ročníka osem-

ročného štúdia Gym-
názia na Javorovej 
ulici v Sp. Novej 

Vsi, významne zabodo-
val v medzinárodnej súťaži Genius Logicus. Je 
to najobľúbenejšia medzinárodná logická súťaž, 
ktorá precvičuje prirodzený intelekt žiakov a ich 
kombinačné schopnosti ako ten najlepší základ 
pre správne riešenie problémov. Matej sa umiest-
nil na 6. mieste v konkurencii ôsmich európskych 
krajín, pričom od prvého miesta ho delilo iba de-
väť bodov. 

 Základná umelecká škola zorganizovala 
25. 1. v Koncertnej sieni Reduty koncert Sláči-
kového orchestra a učiteľského zboru Chorus 
Cantoris. Zazneli klasické skladby, vianočné ko-
ledy, spirituály, ale aj filmová hudba.

 1. 2. sa v ZŠ Lipová ulica v Sp. Novej Vsi usku-
točnilo obvodné kolo Dejepisnej olympiády. 
Žiaci ZŠ Ul. Ing. O. Kožucha dosiahli vo svo-
jich kategóriách vynikajúce výsledky: Lucia Baj-
tošová obsadila 2. miesto, Alexander Kling 
1. miesto, Ivana Repaská 2. miesto, Daniel 
Broško 1. miesto, Peter Štark 2. miesto. V kraj-
skom kole budú naše mesto a okres reprezen-
tovať 6 žiaci, z tohto počtu budú piati zo ZŠ Ul. 
Ing. O. Kožucha.

 Evanjelickú materskú školu v súčasnosti 
navštevuje 18 detí. Keďže od septembra plá-
nuje otvoriť ďalšiu triedu, 6. 2. sa tu uskutočnil 
Deň otvorených dverí. Škôlka poskytuje celo-
dennú starostlivosť a kvalitné vzdelávanie v kres-
ťanskom duchu, anglický jazyk, telocvičňu, prácu 
na počítači, hru na zobcovej flaute a od polroka 

aj tanečný krúžok. Navštevovať ju môžu deti bez 
rozdielu vierovyznania. 

 V polovici januára sa v ZŠ Lipová ul. zrealizoval 
pre žiakov I. stupňa projekt zameraný na čis-
totu zubov a ďasien a 26. 1. „Deň ochutnávky 
ovocia a zeleniny“. 

 Žiaci 5. B triedy zo ZŠ na Lipovej ulici sa pre-
niesli do sveta rozprávkových bytostí, keď 8. 2. 
zavítali do Spišskej knižnice na netradičnú hodinu 
literárnej výchovy (foto).

 Základná umelecká škola zorganizovala 14. 2. 
koncert, počas ktorého vystúpili prípravkári, 
prváci a druháci, pričom u väčšiny išlo o ich 
prvé vystúpenie. Predstavili sa hudobníci, taneč-
níci a literárno-dramatický odbor. Pri vstupe sa 
výstavou prezentovali výtvarníci. Koncert bol zá-
roveň valentínskym darčekom pre rodičov a sta-
rých rodičov v hľadisku. 

 Vzdelávanie na Technickej akadémii v Sp. 
Novej Vsi je už od októbra minulého roku obo-
hatené o trojtýždňové stáže v zahraničí. Pre-
biehajú na základe partnerstiev škôl a firiem 
v Nemecku, Dánsku a Fínsku. Odborné stáže 

sa realizujú vďaka úspešnosti projektu Leonardo 
da Vinci, ktorý podporuje odborné vzdelávanie  
v Európe.
Na začiatku roka 2012 vyslala škola štyroch žia-
kov do nemeckého Mníchova a dvoch žiakov do 
fínskeho Pori, kde absolvovali vyučovanie v ško-
lách podobného zamerania a zároveň praktické 
vyučovanie vo firmách zvučných mien. Vyučo-
vanie v Nemecku bolo zamerané na oblasť 
elektropneumatiky a vo Fínsku na oblasť mo-
dulárnych systémov, ktoré sú nadstavbou 
mechatroniky (foto). Spoločným komunikačným 
jazykom bola angličtina, v ktorej absolvovali žiaci 
nielen vyučovanie, ale aj záverečné teoretické 
a praktické skúšky. Po ich úspešnom zvládnutí 
získali medzinárodný certifikát.
Prvý turnus odborných stáží prebehol už v ok-
tóbri 2011, druhý na prelome januára a februára 
2012 a tretí turnus sa uskutoční v marci 2012. 
Všetci zúčastnení rozvíjajú v zahraničí okrem od-
borných a jazykových aj kultúrne a sociálne kom-
petencie. 

zO žiVOTa našich šKôl

Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
oznamujeme širokej verejnosti,  

že v školskom roku 2012/2013 otvára 

OSeMrOčné šTúDiuM 
pre žiakov 5. ročníkov zš.

 „Prihlášku na SŠ“ potvrdí riaditeľ ZŠ do 10. 4. 2012.
Informácie o prijímacích pohovoroch a prihlášku nájdete na  

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

SúKrOMná MaTerSKá šKOla  
alžBeTKa, 

ŠKOLSKÁ 4, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Srdečne vás pozývame na 

záPiS DeTí,
ktorý sa uskutoční v termíne

od 15. februára do 15. marca 2012
v priestoroch Súkromnej materskej školy.

Súkromná materská škola ALŽBETKA poskytuje  
celodennú výchovnú a vzdelávaciu starostlivosť deťom  

od 3 do 6 rokov, pričom využíva prvky
pedagogiky Márie Montessori.  

Naším hlavným cieľom je vytvoriť  
bezpečné, podnecujúce prostredie, ktoré pomôže deťom  
adekvátne rozvíjať svoje skúsenosti, postoje, schopnosti  

a názory, ktoré sú podstatné  
pre celoživotné tvorivé myslenie a učenie.

Deťom poskytujeme záujmové útvary:
Tvorivá dielňa, Náboženská výchova,  

Elementárne základy práce s počítačom,
Anglický jazyk a Detský aerobik.

SPraVODaJSTVO, POzVánKy, OznaM

Foto: mgr. V. krišandová

technická akadémia umožňuje 
žiakom stáže v zahraničí

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy 
J. Fabiniho 1, Spišská Nová Ves
pozýva rodičov a všetkých priaznivcov 

hudby, tanca a prednesu na 

Jarný KOncerT zuš
21. marca 2012 o 17.00 hod.

v koncertnej sále ZUŠ.
Tešíme sa na stretnutie s vami.
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FyziKálna OlyMPiáDa

Obvodné kolo (53. ročník)
15. 3. 2012 - kategória E, kategória F

cheMicKá OlyMPiáDa 

Obvodné kolo (48. ročník)
22. 3. 2012 - kategória D v ZŠ Nad Medzou, SNV

PyTagOriáDa 

Obvodné kolo (33. ročník)
29. 3. 2012 - kategória P3, P4, P5 
v ZŠ Z. Nejedlého, SNV
30. 3. 2012 - kategória P6, P7, P8 
v ZŠ Levočská ul., SNV
Zodp. pedag. pracovník: Ing. Ľudmila Lovasová 

TalianSKO - alBa aDriaTica  
rezidencia leOParDi

22. 6. - 1. 7. 2012
Cena: 295 €/zahŕňa: dopravu, ubytovanie 
v danom type apartmánu, plnú penziu, 

garančné poistenie CK, DPH
Splátkový kalendár: podľa dohody
Ubytovanie: v apartmánoch pre 2 - 6 osôb
Stravovanie: plná penzia - kontinentálna 
Pláž: piesočná cca 250 m 
Bližšie informácie: 
Klaudia Bigošová - 0914 176 083 
Katarína Štrauchová - 0904 306 520
Zina Strehovská - 0914 293 193

Tuning 2011 - 2012

Výtvarná súťaž 
kreslených automobilov.
Pozývame všetkých 
priaznivcov kreslených 
automobilov, aby svoje výtvarné práce 
doručili do CVČ ADAM najneskôr do 22. 3. 2012.
Formát: A4, kresba ceruzou, pastelkou, 
perom, tušom. Každá práca musí byť 
odovzdaná v euroobale a označená vizitkou 
(meno a priezvisko, vek, adresa bydliska, 
telefonický kontakt).
Informácie: Klaudia Bigošová, Katarína Štrauchová

BaBy aQua KluB

Pre aktívny, zdravý a fyzický vývoj dieťaťa ponúkame 
mamičkám s deťmi (od pol roka veku dieťaťa)
otužovacie plávanie: každý piatok od 15.00 do 
16.00 hod. v plaveckej učebni ZŠ Nejedlého ul.
Cvičenia s riekankami na hudbu, využívanie vodných 
hračiek (vodné zvieratká, koníky, šmýkalka, minibazén 
s farebnými loptičkami).
Potrebné pomôcky pre rodiča: plavky, plavecká 
čiapka, plienka do vody pre dieťa
Informácie: v CVČ, t. č.: 442 57 59, 
Kožušková - 0904 973 344, Vaňová - 0903 016 202

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

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 informácie o programe na tel. č.: 0944 250 403 alebo na mc.dietka@gmail.com
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ZDraVé PreBaĽoVanie 
Utorok 6. 3. 2012 o 16.00 hod.
štvrtok 8. 3. 2012 o 10.00 hod.
prezentácia moderných látkových 
plienok a doplnkov na prebaľovanie. 
lektorka: mgr. Barbora Vajová 
t. č.: 0948 480 510, 
barbora.vajova@gmail.com 
prihlášky: najneskôr deň vopred
poplatok: 1 €/osoba 

tVoriVé DieLne 
so začiatkom o 17.00 hod.
9. 3. papierové pletenie - venček 
16. 3. aranžovanie - veľkonočný 
venček
23. 3. papierové pletenie  
- veľkonočný korbáč 
30. 3. zdobenie veľkonočných vajíčok 
prihlášky: deň vopred 
poplatok: 2 €/účastník

27. stretnutie PoDPornej 
skuPiny Dojčiacich  
matiek a tehuLiek
pondelok 12. 3. o 10.00 hod.

prihlášky: deň vopred na 0903 740 739 
certifikovaná poradkyňa v dojčení  
Hanka ogurčáková
poplatok: 2 €/osoba 

kurZ ViaZania BaByŠatiek
Utorok 20. 3. 2012 o 16.00 hod. 
štvrtok 22. 3. 2012 o 10.00 hod.
ak nemáte vlastnú babyšatku, 
požičiame, poradíme pri výbere.
lektorka: mgr. Barbora Vajová
t. č.: 0948 480 510, 
barbora.vajova@gmail.com
prihlášky: najneskôr deň vopred
poplatok: 2,50 €/osoba

BeseDy
deŇ poČatéHo dieŤaŤa - 25. 3.
streda 21. 3. 2012 o 16.30 hod.
 „Život je krásny, chráňme ho od 
počatia.“
t. č.: 0903 740 739
oČkovaNie - štvrtok 
29. 3. 2012 o 16.30 hod.
lektor: Ing. marián Fillo
pozvaní sú pediatri, hygienici a široká 
verejnosť. 

Ponuka sLuŽieB
herŇa mc Dietka  
+ DietkoVskÝ BaZÁrik
Utorok, streda: 9.00 - 12.00 hod. 
streda, štvrtok: 16.30 - 19.00 hod.
poplatok za jednorázový vstup: 
1 €/rodina
návštevníkov prosíme, aby si 
so sebou doniesli prezuvky!
poistenci všzp majú 
na jednorazovom vstupe 
20 %-nú zľavu!

BaZÁrik 
nákup a predaj tovaru súvisiaceho 
s deťmi a tehuľkami. 
t. č.: 0944 250 403

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 
t. č.: 0904 887 239

DetskÁ naroDeninoVÁ 
osLaVa - soBota, neDeĽa
objednávky: telefonicky
poplatok: 7 €/2 hod.
možnosť doobjednani 
a animátorských aktivít.

PoraDenstVo V DojčenÍ 
Hanka ogurčáková, t. č.: 0903 740 739  
od 19.00 do 20.00 hod.

kurZ PrÍPraVy  
na Dojčenie
spolu 4 stretnutia.
minim. počet účastníkov 5 matiek, 
ockovia účasť bezplatná. 
prihláška na: 
hankaogurcakova@gmail.com. 
t. č.: 0903 740 739

manŽeLské PoraDenstVo
obč. združ. roDInkoVo  
- bezplatné poradenstvo  
pre jednotlivcov a manž. páry 
v pondelok od 17.00 do 19.00 hod.  
po predch. telef. dohovore  
- 0915 962 237.

nOVé!

cenTruM VOĽnéhO čaSu aDaM Sp. nová Ves 
a MeSTSKé KulTúrne cenTruM Sp. 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
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KulTúra

2. 3. (piatok) o 10.00 hod.  Pre dôchodcov mesta snV a okolia VstuPné: 2 €
2. 3. a 30. 3. (piatok) o 19.00 hod.  VstuPné: 4 €

Henrik ibsen: „nePriATeĽ ĽUDU“
Hra patrí do zlatého pokladu svetovej dramatiky. Konflikt jedinca so spoločnosťou zobrazený s takou ostrosťou 
a priamosťou, že to až vyráža dych. 

4. 3. (nedeľa) o 15.00 hod.  VstuPné: 2 €

JeVGeniJ ŠVArC: „sneHOVÁ krÁĽOVnÁ“
Rozprávka svetoznámeho dánskeho rozprávkára Hansa Ch. Andersena je plná snehových vločiek, ľadových 
cencúľov a najmä veľkého priateľstva, ktoré hreje až tak silno, že roztopí dokonca nejedno srdce. 

6. 3. (utorok) o 10.00 hod.  VstuPné: 2 €
7. 3. (streda) o 9.30 hod.  
8. 3. (štvrtok) o 10.00 hod.  
11. 3. (nedeľa) o 15.00 hod.  

ŠTeFAn kAsArDA: „MArTinkO kinkAŠ“
V spišskonovoveskom stvárnení výrazne dominuje hudobno-inscenačná zložka a najmä pesničky oslovujúce 
publikum všetkých vekových i generačných vrstiev.

16. 3. (piatok) o 19.00 hod.  VstuPné: 4 € 

MirO GAVrAn: „VŠeTkO O MUŽOCH“
Chorvátsky dramatik s nadhľadom sebe vlastným odhaľuje v humorných i vážnych životných situáciách mužské 
šablóny správania. 

23. 3. (piatok) o 19.00 hod.  VstuPné: 4 € 

MirO GAVrAn: „VŠeTkO O ŽenÁCH“
Ženy dokážu rovnakou intenzitou milovať i nenávidieť, dopriať si navzájom, ale aj náležite žiarliť na úspech tej 
druhej. Autor sa zamýšľa, či je priateľstvo vôbec kódom ženských vzájomných medziľudských vzťahov. 

25. 3. (nedeľa) o 15.00 hod.  Premiéra  VstuPné: 3 €

LADisLAV FArkAŠ: 
„Tri PrAsiATkA A VLk“
Klasická rozprávka, v ktorej sa tri prasiatka presvedčia, že priateľstvo a pracovitosť je veľmi dôležité. Rozprávka 
poteší aj peknými pesničkami.

7. 3. (streda) o 19.00 hod., Štúdio sD snV  VstuPné: 2 € 

AUGUsT sTrinDberG: „sLeČnA JÚLiA“
Hra plná vášní, magických vzplanutí, nenaplnených túžob a očakávaní medzi mužom a ženou z iných spolo-
čenských tried a odlišných citových sfér. 
 
14. 3. (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. 

21. 3. (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. 

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 marec 2012

stÁLe eXPoZÍcie
• joZeF hanuLa kresba/maľba 
• umeLci sPiŠa
• ZÁhraDa umenia 

VÝstaVy 
amÁLka ĽuDmiLa VaLenčÍkoVÁ 
„ZBieram krajky, čiPky, Zn. aj 
PoŠkoDené Prineste Do gaLérie“
tvorbu umelkyne charakterizuje zaujímavý sochár-
sky prejav s nadväznosťou na konceptuálne, akčné 
a minimalistické umenia v rôznych modifikáciách. 

výstava potrvá do 23. 3. 2012.

otto korkoŠ  
- VÝtVarné eLementy 
akademický sochár a výtvarný pedagóg, patrí k sku-
pine umelcov, ktorí sa vo svojej tvorbe inšpirujú vý-
tvarnými konvenciami spiša. pri svojej práci využíva 
prvky rustikálnej tradície v oblasti drevorezbárstva, 
ktoré kombinuje s aktuálnymi trendmi vo výtvarnom 
umení.  výstava potrvá do 23. 3. 2012.

roBo kočan - ZBynĚk ProkoP  
- marcin rZasa (PL): Zo ŠtVrtej 
strany/From the Fourth siDe
s textami martina droppu. Výstava prezentuje 
syntézu štyroch médií - maľby, fotografie, plastiky 
a textov, ktoré však vznikali samostatne v rámci 
individuálneho autorského programu. spontánny 
experiment s digitálnym prekrývaním prokopových 
obrazov a kočanových fotografií s autentickým zvu-
kovým sprievodom dopĺňajú texty martina Droppu: 
rzasove „pohanské“ drevené plastiky sú projekto-
vané do kočanových experimentálnych fotografií. 
V spolupráci s Domom fotografie v liptovskom  
mikuláši. 
kurátorka: mgr. lucia Benická.

vernisáž výstavy 29. 3. 2012 o 16.00 hod.
výstava potrvá do 20. 5. 2012.

katarÍna FaBry - meDZimesto
Výstava predstavuje tvorbu mladej autorky, ktorá 
svoj záujem zameriava na konfrontáciu prirodzené-
ho a mestského prostredia. Výsledkom sú zaujíma-
vé veľkoformátové štruktúry miest.

vernisáž výstavy 29. 3. 2012 o 16.00 hod.
výstava potrvá do 10. 6. 2012.

mimoVÝstaVnÁ činnosť
edukačný program k výstave otto korkoš Výtvarné 
elementy pre žiakov ZŠ. 

tVoriVÁ komunita - Ženy 
NetradiČNÝ šperk
tvorivé stretnutie s aranžérkou mgr. Ľudmilou tobiá-
šovou.  2. 3. 2012 od 16.00 do 19.00 hod.

vstupné: 1 €, materiál 3 €. 
veĽkoNoČNÁ dekorÁcia
tvorivé stretnutie s aranžérkou annou Garčárovou.

30. 3. 2012 od 16.00 do 19.00 hod.
vstupné: 1 €, materiál 3 €. 
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do 15. 3. 2012, Kaštieľ 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES  

VO FOTOGRAFII - VýSTAVA
1. 3. 2012 (štvrtok) o 14.00 hod., Kaštieľ 

VPLYV PÔSTU NA NAŠE ZDRAVIE
Beseda pre seniorov. 
Prednáša: M. Vlčáková, RÚVZ, SNV.

11. 3. 2012 (nedeľa) o 15.00 hod.  
kino pre verejnosť, Spoločenská sála KD, vstupné: 2 € 

SAXÁNA A LEXIKON KÚZIEL
Rodinný film, 90 min., 2011

15. 3. 2012 (štvrtok) o 19.00 hod.  
kino pre verejnosť, Spoločenská sála KD, vstupné: 2 € 

POLNOC V PARÍŽI
Komédia, USA, 94 min.

18. 3. 2012 (nedeľa) o 16.00 hod., 
Spoločenská sála KD

ULIčKA
Divadelné predstavenie ochotníckeho divadla z Iliašo-
viec. Námet: Emil Göllner. Vstupné: deti: 1 €, dosp.: 2 € 

29. 3. 2012 (štvrtok) o 10.00 hod., Kaštieľ
SPOLOčENSKý PROTOKOL SAMOSPRÁVY
Vzdelávacie podujatie pre primátorov a starostov. 

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

MAREC 2012

20. 3. 2012 (utorok) o 18.00 hod., koncertná sieň reduty

Srdce na dlani...
MARTIN BABJAK - spev, 
DANIEL BURANOVSKý - klavír, koncertné krídlo YAMAHA.
Vstupné: 8 €.

22. 3. 2012 (štvrtok) o 10.00 a 14.00 hod., kino mier 
BABADLO - divadlo PREŠOV

danKa a JanKa
Predstavenie je spracovaním známej knihy Márie Ďuríčkovej, kde deti môžu vidieť známe postavičky ako medveďa Demetera, 
človiečika z budíka, nezbednú Danku, ktorej narastie z lakomosti dlhý nos, zlú Geveduchu. Je kombináciou živých hercov 
a bábok, plné krásnych pesničiek. Vstupné: 2 €.

29. 3. 2012 (štvrtok) o 9.00 hod., koncertná sieň reduty 

HVieZdOSlaVOV KUBÍn 2012
Obvodové kolo súťaže študentov stredných a odborných škôl v interpretácii poézie a prózy.

31. 3. 2012 (sobota) o 16.00 hod., spišské divadlo
128. premiéra, 80. divadelná sezóna, Divadelný súbor HVIEZDOSLAV pri MKC Spišská Nová Ves uvádza

PeSniČKOVÉ neVeSTY
Rozprávková veselohra Zuzany Zemaníkovej. účinkujú: Kapitán - Ján Pramuk, Bumbalác - Peter König, Bumbaláčka - 
Adriana Wachterová, Paľo Paľovie - Marek Andreánsky, Mara - Martina Ogurčáková, Anča - Klaudia Budzová, Zuza - Aneta 
Beťková, Kata - Andrea Dlugošová, Betka - Nikola Artimová. Scénografia a výprava: Jaroslav Čech. Kostýmy: Ľudmila 
Amálka Valenčíková. úprava a réžia: Iva Liptáková. Vstupné: 2 €.

PriPraVujeme
21. 4. 2011 (sobota) o 16.00 hod., koncertná sieň reduty
Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves, Spišská katolícka charita

XVi. PleS ľUdÍ S dOBrým SrdcOm 
25. 5. 2012 o 19.00 hod., koncertná sieň reduty 

ricHard müller: POTicHU TOUr 2 1/2
Špeciálny hosť DAN BÁRTA

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

20. 3. 2012 o 9.00 hod.
Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi 

58. ROčNÍK SÚťAŽE 
HVIEZDOSLAVOV KUbÍN 

Obvodné kolo súťaže v prednese. 
 

22. 3. 2012 o 16.30 hod.
Výstavná miestnosť, Spišské osvetové 

stredisko v Sp. Novej Vsi
20. ROčNÍK CINEAMA 2012

Regionálne kolo súťaže filmovej tvorby.

26. - 27. 3. 2012 od 9.30 do 14.00 hod.
Spišské divadlo, Dom Matice slovenskej 

Spišská Nová Ves

„DETSKé jAVISKO“
A) Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY

Regionálne kolo súťaže detskej dramatickej 
tvorivosti a divadla dospelých hrajúcich pre deti.

b) TVORIVé DIELNE detského herca,  
bábkového divadla a scénickej miniatúry.

 
VýSTaVy

1. 3. - 30. 4. 2012, vernisáž 1. 3. o 16.00 hod.
Galéria umelcov Spiša

VILLA NOVA 2012
Regionálne kolo 49. ročníka celoštátnej postupovej 
súťaže neprofesionálnej výtvarnej tvorby „Výtvarné 
spektrum 2012“. Výstava je otvorená v pondelok až 

piatok od 10.00 do 17.00 hod.

1. - 30. 3. 2012 
Obchodné centrum Madaras Spišská Nová Ves

3. ročník výstavy fotografií 
SVET CEZ ObjEKTÍV 

Výstavu organizuje OZ Fotografická spoločnosť 
Spiš v spolupráci s SOS v Spišskej Novej Vsi.

6. - 30. 3. 2012
Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves

VESMÍR OčAMI DETÍ 
6. 3. 2012 - vernisáž výtvarnej súťaže. 

Výstava otvorená od 7.30 do 15.30 hod., 
sobota, nedeľa voľná.

12. 3. - 20. 4. 2012, Kaštieľ v Smižanoch 
MEDZIbODROŽSKÁ 

MLÁDEŽNÍCKA UMELECKÁ 
DIELňA - UMENIE NÁS SPÁjA

Výtvarné umenie.
Hlavný organizátor: Botorkáló 
- Združenie pre mladé talenty

Výstava je prístupná od 8.00 do 15.30 hod.,  
sobota, nedeľa voľná.

MAREC 2012 

Spišské osvetové stredisko, 
Zimná č. 47, 052 01 Spišská Nová Ves, 

tel.: 053/442 52 50, fax: 053/442 40 92, 
e-mail: osvetasnv@osvetasnv.sk, 

www.osvetasnv.sk
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KulTúra

centrÁLna BuDoVa, LetnÁ uLica 28

Pre Deti  

hry na voľný čas. množstvo nápadov na hry, ktoré 
sa môžeš hrať doma či vonku s kamarátmi.
thomas BreZina: Prípad pre teba a tigrí 
tím: hlas z podsvetia. uprostred vyučovania sa 
Bea na smrť vydesí. ohrozuje ju strašidelný hlas 
ducha! 
sarah Prineas: Draky: kniha tretia. čarodej-
ník je skoro ako zlodej. ak má rýchle ruky, vie nechať 
veci zmiznúť. 

Pre DosPeLÝch - BeLetria  

jozef heriBan: schovaný, neschovaný, 
idem. originálny zmysel pre humor, prekvapujúce
prechody z reality do absurdity - záruka neopakova-
teľného čitateľského zážitku.
Daniel gLattauer: Priateľ do dažďa. príbeh 
emmi a lea, ktorých mailová korešpondencia sa 
pretaví do virtuálneho ľúbostného vzťahu.
Daniel gLattauer: siedma vlna. pokračova-
nie románu priateľ do dažďa. emmi a leo sa stretnú 
aj v skutočnosti. 

Pre DosPeLÝch - nÁučnÁ LiteratÚra

martin BéreŠ: učiteľky a riaditelia. publikácia 
sa sústreďuje predovšetkým na deľbu práce a zod-
povednosti medzi ženami a mužmi - učiteľkami 
a učiteľmi stredných škôl na slovensku. 
emil BenčÍk: králi ducha. rozprávanie o „čier-
nych dňoch“ v živote troch slovenských kráľov - 
Janka kráľa, s. H. Vajanského a p. o. Hviezdoslava. 
Zámerom autora je priblížiť dramatické chvíle z ich 
života a predstaviť ich ako ľudí žijúcich svoje jedi-
nečné a neopakovateľné životy.
andy WoLF-meDnyÁnsZky: india a my: 
predstavy a realita. India - zem mnohých náro-
dov, jazykov a kultúr. autor knihy mal možnosť sa 
tam zoznámiť s rôznymi životnými školami a ná-
zormi, pričom tu a tam objavil aj určité záblesky  
reality ako základ dobrého života.

PoBočka mier - ŠaFÁrikoVo nÁmestie 7

Pre Deti  

Lesné príhody. 46 pútavých a nádherne ilustrova-
ných príbehov z lesa pre najmenších čitateľov.

Pre DosPeLÝch - BeLetria  

anne DeLaFLotte mehDeVi: knihárka z Ber-
geracu. mathilde si v Bergeracu otvorí kníhviazač-
skú dielňu. V jedno daždivé ráno zabúcha na dvere 
neznámy muž, ktorý potrebuje za pár dní zreštau-
rovať starú vzácnu knihu. muž však v ten istý deň 
zahynie.

Pre DosPeLÝch - nÁučnÁ LiteratÚra

guy camPBeLL: 365 hlavolamov. Dôkladná 
rozcvička mozgu.

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. 

VaJíčKO MaĽOVané 2012
8. 3. - 10. 4. 2012, výstavná sieň

Výstava kraslíc zo zbierok múzea. Súčasťou výstavy 
sú tvorivé dielne určené žiakom I. stupňa ZŠ.

MaleDiVSKé SaFary  
za ManTaMi

14. 3. 2012 o 15.00 hod.,  
priestory stálej expozície múzea 

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

Osobné zážitky z ciest odprezentujú:  
Ing. Jozef Chalupecký, Ing. Maroš Ďurík

žiVOT V hOrách uKryTý 
(Miznúci)
1. 3. - 30. 4. 2012

Výstava fotografií zo severnej Indie nadšenca, 
cestovateľa a fotografa Tomáša Kopečného.

 
Národopisné múzeum Smižany

aha, DeTi, niečO leTí
1. 3. - 31. 4. 2012, výstavná sieň

Edukačná výstava o nezvyčajných cicavcoch, ktorí 
ovládli ovzdušie určená hlavne žiakom základných 

a stredných škôl, ale aj širokej verejnosti.

TKanie na KarTičKách 
Tradičné ľudové umenie

7. 3. 2012 od 16.00 hod. pripravuje Národopisné 
múzeum v Smižanoch kurz tkania na kartičkách. 

Cena kurzu 3 €/osoba. V cene je zahrnutý materiál 
a prehliadka Národopisnej expozície. 

Záujemcov prosíme objednať sa vopred 
na tel. č. 0917 746 336 alebo 

narodopis.smizany@gmail.com.

Marec 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 

Marec 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.

3. a 4. 3. 2012 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 €

9. a 10. 3. 2012 o 19.00 hod.
William Shakespeare: haMleT

Predstav si, že si sa dozvedel, že Tvojho otca zabil Tvoj strýko. Predstav si, že ten strýko je teraz mužom 
Tvojej matky. Predstav si, že o vražde Ti povedal duch Tvojho otca, ktorý Ťa donútil k prísahe, aby si 
pomstil jeho smrť. Čo by si urobil? Ako by si to urobil? Bol by si vôbec schopný urobiť to? Je pomsta 
dostatočným dôvodom na život? Osamelý Hamlet, uväznený v klaustrofobickom svete Elsinoru, hľadá 
pravdu a zmysel života vo svete, v ktorom nijaká pravda a istota nejestvujú… 
Réžia: K. Rozhin. Hrajú: P. Cibula a P. Čižmár. Vstupné: 5 €

16., 17. a 18. 3. 2012 o 19.00 hod.
conor McPherson: ruM a VODKa 

Hádka so šéfom. Pár pív. Hádka so ženou. Zase pár pív. Koniec? Nie! To je len začiatok šialeného 
víkendu, v ktorom sa môže prihodiť všetko… Iba pre milovníkov silných dojmov a silných drinkov. Svoje 
mamy a svokry radšej nechajte doma! Mix, čo nielen „mŕtveho postaví na nohy“, ale pomôže Ti zistiť, čo 
je v živote najdôležitejšie… Príď a vyskúšaj sám! Réžia: K. Rozhin. Hrá: P. Čižmár. Vstupné: 5 €

30. a 31. 3. 2012 o 19.00 hod.
Marie Jones: KaMene VO VrecKách

Jeden z najväčších svetových divadelných hitov posledných rokov - Jediná produkcia tohto žiarivého titulu 
na Slovensku! 2 herci -13 postáv! Všetko, čo si sa chcel dozvedieť o natáčaní filmu, ale bál si sa spýtať. 
Nová hollywoodska 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 sály je len 30 miest. Odporúčame rezervovať si miesta vopred.  
Rezervácie: 0907 908 986
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MKc KinO Mier

milí diváci a priaznivci 
dobrého filmu!
v kine mier premietame v novom for-
máte 2d a 3d - nové plátno, výborný 
obraz, digitálny zvuk dolBY sUr-
roUNd. vítame vás a prajeme mnoho 
neopakovateľných zážitkov!
ponúkame vám možnosť zakúpiť 
si nový členský preukaz, ktorý platí 
celý rok 2012 na celom slovensku, 
stojí 3 € a na každý klubový film máte 
zľavu. vstup pre divákov, ktorí nie 
sú členmi Fk je neobmedzený. te-
šíme sa na stretnutie s vami každý  
utorok pri dobrom filme v kine mier.

1. - 2. 3. štvrtok, piatok o 19.00, 
vst.: 3 €, 2d projekcia 

Signál
pokojnú idylu rázovitej dedinky, ktorá je tak 
trochu odrezaná od sveta, nečakane rozvíria 
sympatickí mladíci kája a Filos. čr, komédia, 
r. 2011, 115 min., mp-15. 

rOzPráVKa - čeSKý DaBing
2. - 4. 3. piatok, sobota, 
nedeľa o 17.00, vst.: 3 € 

SaMMyhO DOBrODružSTVá
sammy, malá morská korytnačka, sa jedného 
krásneho dňa vyliahne na pláži v kalifornii. 
len čo vylezie z hniezda už zažíva napínavé 
dobrodružstvá. Belgicko, animovaný rodinný 
film, 88 min., mp-12.

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

železná laDy
Film ukazuje margaretino jedenásťročné pô-
sobenie v pozícii premiérky britskej vlády. 
Veľká Británia, dráma, životopisný, české ti-
tulky, r. 2012, 105 min., mp-15.

FilMOVý KluB 
6. 3. utorok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 € 

The arTiST 
príbeh sa odohráva v los angeles a svojím 
spracovaním je oslavou čiernobieleho ne-
mého filmu. Francúzsko/Belgicko, roman-
tický, 100 min., české titulky, mp-15.

rOzPráVKa Pre šKOlSKé KluBy 
7. 3. streda o 14.00, vst.: 3 € 

riO 
rozprávka o krásnom modrom papagájovi 
ara, ktorý pochádza z malého mestečka 
v minessote. usa, 96 min.

7. - 9. 3. streda, štvrtok, piatok o 19.00, 
vst.: 3 € 

O BOhOch a ĽuĎOch
Film prináša svedectvo o radikálnej odda-
nosti mníchov a sile posolstva pokoja a du-
chovného porozumenia, ktoré sa snažili šíriť 
medzi kresťanmi a moslimami. Francúzsko, 
r. 2012, 122 min., titulky, mp-12.

8. - 12. 3. štvrtok - pondelok 
o 17.00, vst.: 5 €, 
pon. zľava vst.: 3,50 € 

JOhn carTer: 
MeDzi DVOMa SVeTMi 

John carter sa nevysvetliteľne ocitá na pla-
néte mars, kde sa zapletá do konfliktu obrov-
ských rozmerov. usa, sci-fi, fantasy, r. 2012, 
120 min., slovenské titulky, mp-12. 

10. - 12. 3. sobota, nedeľa, pondelok 
o 19.00, vst.: 3 €, 2d projekcia

SKraT
mallory kane pracuje ako tajná agentka na 
voľnej nohe na tých najnebezpečnejších 
miestach na svete. usa, akčný thriller, r. 2012, 
české titulky, 93 min., mp-15. 

FilMOVý KluB 
13. 3. utorok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 € 

alOiS neBel
Dlho očakávaná adaptácia českého kul-
tového komiksu. čr, dráma, česká verzia, 
87 min., mp-15. 

14. - 15. 3. streda, štvrtok 
o 19.00, vst.: dospelí: 5 €, 
deti a študenti: 3,50 € 

ghOST riDer 2
Johny Blaze sa po udalostiach z dobrodružnej 
jazdy schováva. povinnosti ho však povolajú 
naspäť. usa/spojené arabské emiráty, akčný 
fantasy thriller, české titulky, 95 min., mp-15.

rOzPáVKa - čeSKý DaBing
16. - 19. 3. piatok - pondelok 
o 17.00, vst.: dospelí: 5 €, 
deti a študenti: 3,50 € 

lOraX
tento krát sa bude 12-ročný chlapec snažiť 
získať srdce vysnívanej dievčiny. usa, ani-
movaná rodinná rozprávka, r. 2012, 93 min., 
mp-12.

16. - 17. 3. piatok, sobota o 19.00, 
vst.: 3 €, 2d projekcia 

PreBuDíM Sa Včera
nová česká komédia zo študentského 
prostredia o ceste za študentskou láskou do 
hlbín nedávnej minulosti. čr, komédia, sci-fi, 
r. 2012, 120 min., mp-12.

18. - 19. 3. nedeľa, pondelok o 19.00, 
vst.: 3 €, 2d projekcia 

FarBa ciTOV 
mladá eugenia „skeeter“ phelanová práve 
skončila školu a túži sa stať spisovateľkou. 
usa, dráma, titulky, r. 2012, 147 min. 

FilMOVý KluB 
20. 3. utorok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 €, 
21. 3. streda o 14.00, vst.: študenti: 1,50 €

MieSTnOSť SaMOVrahOV
Dominik sleduje komentáre, ktoré o ňom šíria 
jeho rovesníci na sociálnych sieťach. poľsko, 
dráma, r. 2011, 110 min., titulky, mp-15.

21. - 22. 3. streda, štvrtok o 19.00, 
vst.: 2,20 €, 2d projekcia 

iMMOrTaliTaS
počas druhej svetovej vojny adam zapredáva 
svoju dušu Diablovi. sr, 85 min., mp-15.

22. 3. štvrtok o 10.00 a 14.00 hod., vst.: 2 €
divadelné predstavenie divadla 
BaBadlo z prešova 

DanKa a JanKa

23. - 26. 3. piatok - pondelok o 19.00, 
vst.: 3 €, 2d projekcia 

hry O žiVOT 
V temnej, hoci nie príliš vzdialenej, budúcnosti 
sa na troskách severnej ameriky rozkladá kra-

jina panem. usa, akčný, dobdrodružný, sci-fi, 
r. 2012, 120 min., slovenské titulky, mp-12.
 
rODinná rOzPráVKa
24. - 26. 3. sobota, nedeľa, 
pondelok o 17.00, vst.: 3 €, 2d projekcia 

MODrý Tiger
mestu vládne mladý, veľmi ambiciózny sta-
rosta rýp, ktorý deťom v škole predstaví svoj 
nový plán - chce zbúrať staré mesto a bota-
nickú záhradu. čr, rodinná komédia, r. 2012, 
97 min., mp-12.

FilMOVý KluB 
27. 3. utorok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 €

Tu TO MuSí Byť
chenney, zámožný bývalý rocker, je znudený 
svojím životom, a tak sa rozhodne odísť. Fran-
cúzsko/írsko/taliansko, komediálna dráma, 
r. 2012, české titulky, 119 min., mp-15.
 
29. - 31. 3. štvrtok, piatok, sobota o 19.00, 
vst.: 3 €, 2d projekcia 

žena V čiernOM 
Horor v hlavnej úlohe s predstaviteľom Harryho 
pottera - Danielom radcliffom. Veľká Británia, 
kanada, 95 min., r. 2012, titulky, mp-15. 

rOzPráVKa - SlOVenSKý DaBing
30. 3. - 2. 4. piatok - pondelok 
o 17.00, vst.: dospelí: 5 €, 
deti a študenti: 3,50 € 

hurá DO aFriKy!
animovaná rozprávka o pokuse zvieratiek zís-
kať späť vodu. nemecko, 93 min., r. 2012. 

1. - 2. 4. nedeľa, pondelok 
o 19.00, vst.: dospelí: 5 €, 
deti a študenti: 3,50 € 

hneV TiTanOV 
Večný súboj o nadvládu medzi bohmi a ti-
tanmi je stále aktuálny. usa, akčný, dob-
rodružný, fantasy, r. 2012, slovenské titulky, 
100 min., mp-12.

Nájdete nás aj na facebooku
facebook.com/kino.mier.sNv

Bližšie informácie na www.snv.sk

KinO BaníK

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, obaja si uvedomujú, 
že sú presne takí istí ako ich partneri, od kto-
rých zo vzťahov utekajú. usa, 2011, komédia, 
109 min., mp-12, st, Itafilm.

2. - 5. 3. 2012 o 19.00 hod., vst.: 2 €
BaSTarDi

skupina žiakov - mladých násilníkov je obvi-
nená zo znásilnenia a vraždy mladej prakti-
kantky. cez to všetko neboli zatiaľ odsúdení 
a stále navštevujú školu. Do školy nastupuje 
mladý učiteľ, ktorý si svojím neortodoxným 
prístupom získa sympatie učiteľov aj žiakov. 
čr, 2010, dráma, 80 min., mp-12, pegasfilm.

6. - 7. 3. 2012 o 19.00 hod., vst.: 2,20 €
MieSTnOSť SaMOVrahOV

Dominikovi do maturity ostáva sto dní a ako 
jeden z najlepších žiakov má šancu dostať sa 
na najprestížnejšiu univerzitu. Zažije však sé-
riu ponižujúcich situácií a jeho svet sa rúca. 
poľsko, 2011, dráma, 110 min., mp-12, čt, 
asFk.

8. 3. 2012 o 19.00 hod., vst.: 2 €
reKValiFiKácia

príbeh pána Zrzavého je napísaný podľa ne-
všedných zážitkov obyčajných ľudí. Jeho vzo-
rom sa stali tisíce odborníkov v zrelom veku, 
ktorí vplyvom okolností prišli o svoju prácu. 
čr, 2010, komédia, 80 min., mp, pegasfilm.

9. - 11. 3. 2012 o 19.00 hod., vst.: 2 €
úTeK zO SiBíri

príbeh založený na skutočnej udalosti 
z roku 1940 popisuje útek skupiny väzňov 
z ruského gulagu. počas snehovej búrky sa 
utečencom podarí uniknúť z tábora a zane-
chať za sebou prenasledujúcich strážcov. 
usa, 2010, dráma, 133 min., mp-12, čt, 
magicBox.

12. - 14. 3. 2012 o 19.00 hod., vst.: 2 €
Tri

novinárka Hanna a architekt simon tvoria 
úspešný pár žijúci v Berlíne v harmonickom 
zväzku, ktorý trvá už dvadsať rokov. až do 
okamihu, kedy do ich života vstúpi atraktívny 
adam. nemecko, 2010, romantická dráma, 
119 min., mp-12, st, asFk.

16. - 19. 3. 2012 o 19.00 hod., vst.: 2,20 € 
19. 3. 2012 vst.: 2 €

BaSTarDi 2

michalov otec a dedko sú presvedčení, že za 
vraždami troch žiakov stál mladý učiteľ ma-
jer. Začínajú majera psychicky deptať a zá-
roveň hľadajú dôkazy. Vpred postupuje aj 
nový policajný vyšetrovateľ karas. čr, 2011, 
dráma, 97 min., mp-12, pegasfilm.

20. - 22. 3. 2012 o 19.00 hod., vst.: 2 €
Vše PrO DOBrO SVěTa a nOšOVic

celovečerný dokument je svojráznym portré-
tom malej českej dediny, v ktorej, ako hovoria 
miestni, pristálo uFo v podobe kilometrovej 
striebornej továrne - kórejskej automobilky 
Hyundai. čr, 2010, dokumentárny, 82 min., 
mp, asFk.

23. - 25. 3. 2012 o 19.00 hod., vst.: 2 €
OBhaJca

mick dostane svoj veľký životný prípad - ob-
hajobu bohatého playboya z Beverly Hills, 
ktorý je obvinený z pokusu o vraždu. Však 
to, čo sa zo začiatku javí ako jasný prípad 
s veľkým finančným výnosom, sa rýchlo 
zmení v neľútostný súboj dvoch právnic-
kých majstrov manipulácie. usa, 2011, thril-
ler, 118 min., mp-12, čt, magic Box.

27. - 29. 3. 2012 o 19.00 hod., 
vst.: 2,30 €

hugO a JehO VeĽKý OBJaV

Hugo cabret je neobyčajný chlapec, ktorý 
po otcovej smrti žije na parížskej železničnej 
stanici u svojho strýka - alkoholika. neutíši-
teľná zvedavosť privedie Huga k predavačovi 
mechanických hračiek a jeho chránenkyni, 
ktorá má v rukách kľúč k rozlúšteniu životnej 
záhady. usa, 2011, dobrodružný, 126 min., 
mp-12, st, tatrafilm.

30. 3. - 2. 4. 2012 o 19.00 hod., 
vst.: 2,20 €, 2. 4. 2012 vst.: 2 €

alOiS neBel
príbeh sa začína v roku 1989 na železnič-
nej stanici v Jeseníkoch, kde pracuje ako 
výpravca tichý samotár alois nebel. Z času 
na čas ho prepadne čudná hmla, v ktorej sa 
mu zjavuje obeť zločinu, spáchaného pri od-
sune nemcov po 2. svetovej vojne. čr/sr/
nemecko, 2011, animovaná dráma, 85 min., 
mp, ForumFilm.

pripravujeme na apríl:
the muppets – animovaná komédia
kontraband – thriller
moja krásna učiteľka – romantická ko-
média
prebudím sa včera – komédia
štyri slnká – komediálna 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. marca na 
adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v aprílovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: 1. Umelci Spiša, 2. Jozef Hanula, 
3. Trienále. Výherkyňou sa stáva a CD Romantic melody získava Mária GUROVÁ zo Spišskej Novej Vsi. Blahoželáme!
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Miešaný spevácky zbor chorus iglovia 

rozpis pohotovostných 
služieb lekární

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

od 8.00 do 20.00 hod.

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

5. - 11. 3. 2012 
Pri stanici, Odbojárov 47, tel.: 053/429 86 93

12. - 18. 3. 2012
Verbena, Hviezdoslavova 41, tel.: 053/441 03 74

19. - 25. 3. 2012 
Na Starosaskej, Starosaská 1, tel.: 053/441 35 79

26. 3. - 1. 4. 2012 
Fida, Hviezdoslavova 27, tel.: 053/441 29 66

 kLuB ZDraVia
Cesta k skvalitneniu života

prednášky - diskusie 
ochutnávky - recepty

13. 3. 2012 (utorok)
Kardiovaskulárne  

ochorenia
MUDr. Peter Pollák

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

KEDy: o 17.30 hod.
Vstup voľný!

KONTAKT: 0908 994 818

na zaujímavú prednášku s názvom 

SlnKO a JehO zaTMenia 
o Slnku a cestách za jeho  

pozorovaniami po celom svete,
ktorú odprezentuje  

RNDr. Vojtech Rušin, DrSc. 
z Astronomického ústavu SAV v zasadačke 

Administratívnej budovy, Štefánikovo nám. č. 5, 
Spišská Nová Ves (výšková budova).

Miestna organizácia  
Slovenského zväzu 
astronómov v SNV

pozýva
13. 3. 2012 o 16.00 hod.

Predchodcom tohto skvelého speváckeho telesa bol miešaný spevácky (1. tajnička), ktorý 
vznikol výlučne zo zamestnancov Geologického prieskumu na jar roku 1988 pri príležitos-
ti osláv 35. výročia založenia tohto podniku. Pod vedením dirigenta Mgr. art. Igora Gregu 
nacvičili Banícku hymnu v úprave Igora Gregu a (2. tajnička) od Jána Levoslava Bellu. Po 
úspešnom vystúpení na slávnostnej akadémii v onú jar v Dome kultúry všetci speváci, a hlavne 
dirigent, dospeli k rozhodnutiu, že nekončia, ale budú pokračovať v tejto činnosti a záľube, 
čo pretrváva dodnes. Za celý čas zbor umelecky rástol a rastie, pričom k dirigentovi a ume-
leckému vedúcemu Mgr. art. I. Gregovi sa od roku 2001 pridala aj dirigentka Mgr. Marta 
Nováková. Postupne sa členská základňa rozširovala a obmieňala. V roku 1990 pribudlo nie-
koľko speváčok z bývalého Ženského speváckeho zboru pri OÚNZ v Spišskej Novej Vsi a na 
jeseň roku 2003 rozšírili rady zboru aj niektorí členovia Spišského učiteľského speváckeho 
zboru, ktorý v tom roku ukončil svoju činnosť. V priebehu rokov sa v zbore vystriedalo okolo 
130 spevákov a speváčok, pričom niektorí spievajú od jeho vzniku doteraz. Spomenuté zmeny 
spôsobili aj zmenu názvu tohto telesa, a tak od 1. 1. 2005 nesie názov CHORUS IGLOVIA, 

pod ktorým ho priaznivci zborového spevu poznajú nielen u nás, ale i v mnohých krajinách 
sveta. Svoj najväčší úspech na medzinárodnej scéne zožali v júli 2011. Spišiaci excelovali na 
súťažnom festivale (3. tajnička) - SINGING WORLD 2011 v ruskom Sankt Peterburgu, keď 
mu medzinárodná porota prisúdila II. miesto v striebornom pásme v kategórii miešaných zbo-
rov a III. miesto v striebornom pásme v kategórii národná hudba. CHORUS IGLOVIA má stále 
vo svojom repertoári okolo 160 skladieb, z ktorých vyše 100 je schopný zaspievať po krátkom 
nácviku kedykoľvek. Repertoár zboru je zameraný na svetské a cirkevné skladby i skladby 
rôznych štýlových období. Najviac je však orientovaný na polyfóniu a úpravu slovenských ľu-
dových piesní. Zbor však dokáže zaspievať i moderné piesne, ako sú napr. piesne od The 
Beatles. Členenie speváckeho zboru na hlasové skupiny je klasické: soprán, alt, tenor a bas. 
V tomto zbore spievajú ľudia rôzneho povolania, rôznych záujmov, muži i ženy, mladí i tí starší, 
malí i veľkí, všetci majú však jedno spoločné, a to je láska k zborovému spevu. Nuž teda, nech 
im táto láska k zborovému spevu a chuť spievať vydrží pre potešenie vlastné, ale hlavne pre 
pohladenie duše a zmyslov svojich verných poslucháčov a priaznivcov ešte hodne dlho.
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V šiestom kole Svetového pohára v rýchlokor-
čuľovaní na krátkej dráhe sa v holandskom 
Dordrechte predstavila v slovenskom drese pre-
tekárka Športového klubu STEZ Spišská Nová 
Ves Tatiana Bodová. 
V Dordrechte sa postavila na štart na 1 000 m 
trati. V prvom preteku sa jej nepodarilo postú-
piť priamo z rozjazdu, kde skončila na 4. mieste. 
V opravných jazdách však dvakrát zvíťazila 
a postúpila do hlavnej súťaže ako jedna zo 
štyroch Európaniek. Vo štvrťfinále skončila 
na 3. mieste, čo jej zabezpečilo účasť vo finále 
„C“, kde si umiestnením na 4. mieste a časom 
1:35,303 zaistila 12. miesto vo svetovej špičke.
 (pat), foto: autor

BODOVÁ úSPEŠNÁ 
VO SVETOVOM POHÁRI

BOWling: Bowlingový turnaj 2-členných druž-
stiev OPEN MIX CUP: 1. miesto - J. Jánoš, M. Kvas-
nička; 2. miesto - M. Garčár, E. Tauber; 3. miesto 
- J. Hegenbard, P. Pekarčík. Bowlingový turnaj 
3-členných družstiev OPEN FAMILY CUP 1. ročník: 
1. miesto - rod. Jánošova, 2. miesto - rod. Valiguro-
va, 3. miesto - rod. Garčárova.
VOleJBal: Výbor VK SNV 2. 2. odvolal z funk-
cie trénera družstva žien VK SNV Stanislava Vartov-
níka. Extraliga: ženy: 20. kolo (21. 1.): VK SNV – 
UKF Nitra 3 : 0. 21. kolo (27. 1.): COP Nitra – VK 
SNV 3 : 2. 22. kolo (4. 2.): VK SNV – VŠK Paneu-
rópa Bratislava 3 : 1. 23. kolo (5. 2.): KV MŠK Ok-
tan Kežmarok – VK SNV 0 : 3. 24. kolo (11. 2.): VK 
SNV – MŠK Žiar nad Hronom 3 : 0. Po 24. kole bo-
li v tabuľke na 3. mieste. 1. liga: juniorky: 11. kolo 
(21. 1.): VK SNV – TJ Slávia TU Zvolen 3 : 1, 3 : 0. 
12. kolo (4. 2.): MŠK Žiar nad Hronom – VK SNV 
3 : 1, 0 : 3. 13. kolo (11. 2.): VK SNV – MŠK Vra-
nov nad Topľou 3 : 2, 3 : 0. Po 13. kole boli v tabuľ-
ke na 5. mieste. OM: kadetky: 10. kolo (29. 1.): 
T6J Sokol Giraltovce – VK SNV 0 : 3, 0 : 3. 11. ko-
lo (12. 2.): VK SNV – Slávia TU Košice 2 : 3, 3 : 1.
BaSKeTBal: Extraliga: muži: 26. kolo (18. 1.): 
BK 04 AC LB SNV – MBK Rieker Komárno 85 : 75. 
28. kolo (25. 1.): ŠKP Banská Bystrica - BK 04 AC 
LB SNV 71 : 96. 29. kolo (28. 1.): BK 04 AC LB 
SNV – BK Iskra Svit 98 : 85. 30. kolo (11. 2.): BC 
Prievidza - BK 04 AC LB SNV 79 : 65. 31. kolo 
(15. 2.): BK 04 AC LB SNV – BK Bemaco SPU Nit-
ra 87 : 90. Po 31. kole boli v tabuľke na 5. mieste.
hOKeJ: MHL: 2. kolo (16. 1.): Mytiščinskí Atlanti - 
Tatranskí vlci (TV SNV) 5 : 2. 43. kolo (18. 1.): Ka-
pitan Stupino – TV SNV 3 : 0. 44. kolo (20. 1.): HK 
MVD Balašicha – TV SNV 5 : 4. 45. kolo (22. 1.): 
Červená armáda – TV SNV 9 : 4. 46. kolo (25. 1.): 
Amurské Tigre – TV SNV 4 : 3. 47. kolo (2. 2.): TV 
SNV – Amurské Tigre 2 : 3p. 48. kolo (4. 2.): TV 
SNV – Červená armáda 2 : 5. 49. kolo (6. 2.): TV 
SNV – HK MVD Balašicha 3 : 2p. 50. kolo (8. 2.): 
TV SNV – Kapitan Stupino 2 : 3p. 51. kolo (14. 2.): 
Olympia Kirovo – Čepeck – TV SNV 4 : 1. Tatranskí 
vlci boli v tabuľke po 51. kole na 8. mieste.
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Atlét Tomáš Benko z klubu TJ TATRAN Spiš-
ská Nová Ves, ktorý sa od septembra pripravuje 
v Bratislave v šprintérskej skupine KC Teamu, 
ktorú vedie tréner Kristián Cupák, a kde tré-
nuje aj Srílančanka Anoma Sooriyaarachchiová 
- účastníčka MS v Edmontone z roku 2001, za-
čal halovú sezónu hneď v skvelom osobnom re-
korde.
21. 1. 2012 sa v Bratislave konali Halové maj-
strovstvá západoslovenskej oblasti v atle-
tike, na ktorých štartoval aj rodák z nášho mesta 
v behu na 60 metrov. 
Už v rozbehu si zlepšil svoj doterajší osobný re-
kord 7,04 na 6,93 a vo finále ho ešte vylepšil na 
6,84, čo je 9. čas v historických tabuľkách SR.
5. februára 2012 sa v Bratislave konali Majstrov-
stvá atletického zväzu Bratislavy, na ktorých 
sa predstavil v šprinte na 60 metrov. Bol to jeho 
tretí štart v tohtoročnej halovej sezóne v najkrat-
šom šprinte.
Na pretekoch sa mu opäť darilo, keď v rozbehu 

prebehol 60 metrovú trať za 6,88 sekúnd a vo 
finále zvíťazil. Čas z rozbehu vylepšil na skvelých 
6,80 sekúnd, čo bol jeho nový osobný rekord 
a zároveň siedmy čas historických tabuliek Slo-
venskej republiky na 60 metrov. Týmto časom 
sa zaradil v historických tabuľkách SR pred 
skvelého Spišskonovovešťana Igora Kováča 
– bývalého prekážkara, strieborného z MS 
v Aténach z roku 1997.
„už ráno som sa cítil skvele a uvoľnene, v roz-
behu som bežal troška kŕčovito, z čoho pra-
menil kŕč v pravom lýtku, ale s trénerom sme 
to stihli dať do poriadku a mohol som nastúpiť 
na finále. podarilo sa nám odštartovať až na 
štvrtý pokus, keďže prvé tri štarty boli uliate, 
no mal som dostatok energie, aby som aj na-
priek tomu bežal rýchlo,“ povedal Tomáš po 
finále behu na 60 metrov.
Priaznivci atletiky Tomášovi blahoželajú k skve-
lým výsledkom a želajú, aby mu jeho doterajšia 
forma vydržala aj v letnej sezóne. (pat)

BENKO OPÄŤ PREPISOVAL ATLETICKé 
HISTORICKé TABUĽKy

Na veľkú radosť tenistov a priaznivcov tohto 
športu v našom meste si Lukáš Klein, hráč TK 
Spišská Nová Ves, vybojoval dvojnásobný titul 
Halový majster SR 2012 v dvojhre i štvorhre. 
Lukáš týmto výsledkom potvrdil svoju dlhoročnú 
vysokú výkonnosť.

Piaty rok prvý 
Už piaty rok po sebe je v slovenskom rebríčku 
na prvom mieste v hodnotení rovnako starších 
chlapcov. Halovým majstrom SR v dvojhre sa stal 
aj pred dvomi rokmi, vtedy v kategórii mladších 
žiakov.
„V marci až júni chcem absolvovať tri medzi-
národné turnaje na slovensku a tri mimo úze-
mia republiky s cieľom získať body, ktoré by 
ma oprávňovali k účasti v hlavných súťažiach 
na medzinárodných turnajoch v rámci európy 
a dosiahnuť tak čo najlepšie umiestnenie v eu-
rópskom rebríčku te 14,“ uviedol čerstvý Maj-
ster Slovenska Lukáš Klein. 
V lete plánuje obhájiť titul Majstra SR zo zimy, 
úspešne reprezentovať SR na Letných majstrov-
stvách Európy družstiev aj jednotlivcov a obhájiť 

1. miesto v rebríčku SR do 14 rokov. Okrem tur-
najov vo svojej kategórii chce absolvovať aj nie-
koľko dorasteneckých turnajov a vybudovať si tak 
dobrú východiskovú pozíciu pre budúcoročnú te-
nisovú sezónu.
A čo na tieto ambiciózne plány hovorí jeho 
tréner Peter Vlk?
„Z lukášovho úspechu máme všetci obrov-
skú radosť. na druhej strane však musíme byť  
realisti. Ďalšie výkonnostné napredovanie si vy-
žaduje minimálne také tréningové podmienky, 
ktoré sme mali možnosť vidieť v bratislavskom 
agroferte a ktoré my tu nedokážeme vytvoriť 
a tiež nemalé finančné prostriedky. mám obavy, 
že v budúcnosti už iba talent lukášovi nebude 
stačiť. V tejto sezóne mu však prajem, aby čo 
najlepšie zúžitkoval svoje tenisové schopnosti 
a dosiahol ďalšie úspechy na domácich i me-
dzinárodných turnajoch.“
Za dosiahnutý úspech mladého tenistu patrí po-
ďakovanie rodičom, trénerovi, vedeniu TK Spiš-
ská Nová Ves, klubovým spoluhráčom a všetkým, 
ktorí Lukáša finančne podporili a podporujú.
 (pat)

VEĽKý úSPECH NOVOVESKéHO TENISU
V januári sa na dvorcoch TK Agrofert Bratislava konali Halové majstrovstvá SR v tenise star-
ších žiakov do 14 rokov. 

Foto: D. Barbuš
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www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. nová VesSTez

VereJné KOrčuĽOVanie - hlaVná PlOcha
 4. 3. nedeľa 18.00 - 19.30
11. 3. nedeľa 18.00 - 19.30

 1. 3. Štvrtok 19.00 tatranskÍ VLci - siBirskÍ snajPeri 
(jun. siBiru noVosiBirsk)

 3. 3. sobota 19.00 tatranskÍ VLci - omské jastraBy 
(jun. aVangarDu omskÁ oBLasť)

6. 3. Utorok 14.00 sNv - p. BYstrica, Hokej dorast
7. 3. streda 10.30 sNv - dUBNica, Hokej dorast
9. 3. piatok 17.00 popolUška ČarovNÝ mUzikÁl Na Ľade

10. 3. sobota 14.00 a 18.00 popolUška ČarovNÝ mUzikÁl Na Ľade
17. 3. sobota 14.00 sNv - seNica, Hokej dorast
18. 3. Nedeľa 10.30 sNv - skalica, Hokej dorast
24. 3. sobota 14.00 sNv - košice, Hokej dorast

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

KOlKáreň t.: 053/416 63 35
3. 3. sobota 10.00 svit - jelšava, 1. liGa vÝcHod
4. 3. Nedeľa 10.00 tatraN - podBrezovÁ, dorasteNeckÁ liGa vÝcHod

10. 3. sobota 10.00 svit - FiĽakovo, 1. liGa vÝcHod
24. 3. sobota 10.00 svit - FiĽakovo, 1. liGa vÝcHod
25. 3. Nedeľa  dorasteNeckÝ tUrNaj

VereJné KOrčuĽOVanie - Malá PlOcha
1. 3. štvrtok 10.00 - 12.00
2. 3. piatok 10.00 - 12.00 17.00 - 18.30
6. 3. utorok 17.00 - 18.30

13. 3. utorok 17.00 - 18.30
16. 3. piatok 17.00 - 18.30
20. 3. utorok 17.00 - 18.30
22. 3. štvrtok 17.00 - 18.30
27. 3. utorok 17.00 - 18.30
30. 3. piatok 17.00 - 18.30

3. 3. sobota 10.30 Fk sNv - svit
3. 3. sobota 12.30 HraBUšice - sp. podHradie
3. 3. sobota 14.30 HraNovNica - veĽkÝ FolkmÁr
3. 3. sobota 16.30 verNÁr - sÚper NezNÁmY
3. 3. sobota 18.30 sNv „B“ - sp. vlacHY
4. 3. Nedeľa 13.30 levoČa - sÚper NezNÁmY
4. 3. Nedeľa 15.30 HaricHovce - sÚper NezNÁmY
4. 3. Nedeľa 17.30 tepliČka - Žakarovce

10. 3. sobota 10.30 sNv - HaNiska
10. 3. sobota 12.30 HraBUšice - sp. BelÁ
10. 3. sobota 14.30 tepliČka - sÚper NezNÁmY
10. 3. sobota 16.30 krompacHY - HraNovNica
10. 3. sobota 18.30 sp. vlacHY - sÚper NezNÁmY
11. 3. Nedeľa 13.30 poprad veĽkÁ - sÚper NezNÁmY
11. 3. Nedeľa 15.30 levoČa - sÚper NezNÁmY
11. 3. Nedeľa 17.30 HaricHovce - sÚper NezNÁmY
17. 3. sobota 10.00 sNv sd - mFk košice „B“
17. 3. sobota 12.15 sNv md - mFk košice „B“
17. 3. sobota 15.00 HraBUšice - rUdŇaNY
17. 3. sobota 17.00 krompacHY - sÚper NezNÁmY
18. 3. Nedeľa 13.30 levoČa - sÚper NezNÁmY
18. 3. Nedeľa 15.30 HaricHovce - sÚper NezNÁmY
18. 3. Nedeľa 17.30 tepliČka - sÚper NezNÁmY
24. 3. sobota 10.30 HraBUšice - tepliČka
24. 3. sobota 15.00 sNv - poprad, 3. liGa dospelí
25. 3. Nedeľa 10.00 sNv sŽ „a“ - micHalovce
25. 3. Nedeľa 12.00 sNv sŽ „B“ - micHalovce
25. 3. Nedeľa 14.30 sNv „B“ - HraNovNica
31. 3. sobota 11.00 sNv sd - l. mikUlÁš
31. 3. sobota 13.15 sNv md - l. mikUlÁš

FuTBalOVý šTaDiÓn t.: 053/416 63 35
UmelÁ trÁva iii. GeNerÁcie/cenník prenájmu:
Hracia plocha 2 hod./1 zápas  ..............................................................  135 €
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas  ..................................... 170 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke  ................................................... 70 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením  ......................... 85 €
1/2 hracej plochy k tréningovej jednotke  ............................................ 35 €
podrobnejšie informácie u vedúceho futbalového štadióna.
kontakt: patrik Brezovaj - 0903 405 466 
rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

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.

 3. 3. sobota 14.30 lB - karlovka Bratislava, 
BasketBal jUNiori

 3. 3. sobota 18.00 vk - cop Nitra, volejBal eXtraliGa
 4. 3. nedeľa  9.00 lB - sereĎ, BasketBal jUNiori

10. 3. sobota 10.00 lB „B“ - Žiar Nad HroNom, 
BasketBal, 1. liGa

11. 3. nedeľa  8.00 - 18.00 FUtBalovÝ tUrNaj soFz
17. 3. sobota 10.00 - 14.00 lB - poprad, BasketBal mmŽ
17. 3. sobota 14.00 lB - prievidza, BasketBal sŽ
18. 3. nedeľa  9.00 lB - sereĎ, BasketBal sŽ
18. 3. nedeľa 11.30 - 17.00 FUtBalovÝ tUrNaj zš jamNík
21. 3. streda 9.00 - 16.00 volejBal, krajské kolo zš cHlapci
22. 3. štvrtok 9.00 - 16.00 volejBal, krajské kolo zš dievČatÁ
24. 3. sobota 10.00 lB „B“ - tU košice, BasketBal, 1. liGa
24. 3. sobota 12.00 lB „B“ - svit, BasketBal kadeti
24. 3. sobota 14.00 lB „a“ - ŽiliNa, BasketBal kadeti
25. 3. nedeľa 9.00 lB „B“ - ŽiliNa, BasketBal kadeti
25. 3. nedeľa 11.00 lB „a“ - svit, BasketBal kadeti
25. 3. nedeľa 13.00 lB „B“ - saBiNov, BasketBal, 1. liGa
25. 3. nedeľa 15.00 - 19.00 lB - micHalovce, BasketBal Žiaci
29. 3. štvrtok 9.00 - 15.00 volejBal, krajské kolo sš 

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

1. 3. štvrtok  6.30 - 7.45  9.00 - 20.30
2. 3. piatok  9.00 - 20.30

31. 3. soBota 9.00 - 12.00 verejNosŤ. 13.00 - 20.00 medziNÁrodNé maj-
strovstvÁ sloveNska seNiorov  
1. 4. NedeĽa 9.00 - 12.00 medziNÁrodNé majstrovstvÁ sloveNska seNio-
rov. 15.00 - 20.30 verejNosŤ

naFuKOVacia TeniSOVá hala 
3 ANTUKOVé DVORCE V PREVÁDZKE!
Otváracie hodiny: Po - pia 12.00 - 22.00 hod.• So - ne 8.00 - 22.00 hod. 
Objednávky: Peter Vlk - 0917 869 619
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šPOrT, POzVánKy

19. a 20. januára 2012 sa konal v Spišskej Novej Vsi 
Memoriál Andreja Franka. Išlo už o jeho 18. ročník.
Bartolomej Ogurčák - riaditeľ turnaja:
„okrem štyroch tradičných účastníkov máme 
dvoch nových - michalovce a lipany, ktorí sú nosi-
teľmi kvality na slovensku. turnaj robíme preto, aby 

sa zvyšovala kvalita a úroveň nielen slovenského, 
ale i zahraničného európskeho futbalu.“
Peter Frank - syn Andreja Franka: 
„V prvom rade sa chcem za celú moju rodinu po-
ďakovať organizátorom turnaja, pretože si myslím, 
že ukazuje vynikajúcu úroveň nielen zúčastnených 

mužstiev, ale i prípravy a jeho celého priebehu. Za 
to patrí naša vďaka všetkým, ktorí tento turnaj už 
osemnásť rokov organizujú – riaditeľovi základnej 
školy, mestu, futbalovému klubu, učiteľom a tréne-
rom a všetkým sponzorom, ktorí pomáhajú pri jeho 
organizácii. 
Je dobré, že si turnaj udržiava tradíciu a že neklesá 
na úrovni, lebo je z roka na rok ťažšie zabezpe-
čiť také podmienky, ktoré boli nastavené pri jeho 
zrode. myslím si, že všetci športovci zúčastnených 
miest sú radi, že tu môžu pricestovať a ukázať svoju 
prácu s mládežou v kategóriách mladších a star-
ších žiakov. mňa osobne teší futbalová kvalita muž-
stiev, zdravá ctižiadosť vyhrávať a priateľstvá, ktoré 
takto vznikajú nielen medzi družstvami zo sloven-
ska, ale i čiech a maďarska.“
celKOVé POraDie:
STARŠí žIACI:
1. Nyíregyháza (Maďarsko), 2. Košice, 3. Spišská 
Nová Ves, 4. Lipany, 5. Michalovce, 6. Bílovec 
(ČR).
Najlepší hráči: brankár - Marek Kušnír (Košice), stre-
lec - Martin Otvos (Nyíregiháza), hráč - Jakub Duchoň 
(Košice)
MLADŠí žIACI:
1. Nyíregyháza, 2. Spišská Nová Ves, 3. Micha-
lovce, 4. Bilovec, 5. Košice, 6. Lipany 
Najlepší hráči: brankár - Lukáč Padušák (Bílovec), 
strelec - Kristofer Vistokai (Nyíregiháza), hráč - Erik 
Bašista (Spišská Nová Ves). (pat), foto: autor

OSEMNÁSTy ROČNíK MEMORIÁLU

Vážení rodičia, 
máte dieťa vo veku 13 - 15 rokov? 
Radi Vás privítame v našej kolkárni, nachádzajúcej sa 
v Sade mládeže, zo strany vstupu do ZOO.
Každý utorok a štvrtok v čase 15.00 - 16.30 hod. 
si môžu Vaše ratolesti vyskúšať tento šport v rámci náboru.
Prineste si čistú športovú obuv, vhodnú do haly a športové oblečenie.
Pre základné školy je možnosť náboru v rámci telesnej výchovy 
(treba sa dohodnúť vopred telefonicky).
Kontakt: G. Kuchárová - 0911 815 298, Ing. Novotný - 0903 604 061

TJ TATRAN SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
KOLKÁRSKy ODDIEL

V sobotu 4. februára 2012 sa v Hoteli Tatranec v Tat-
ranskej Lomnici uskutočnilo vyhodnotenie „Modelár 
roka 2011“. Z Letecko-modelárskeho klubu Spiš-
ská Nová Ves bol za dosiahnuté výsledky v uplynulom 
roku, a to hlavne na ME v juniorskej kategórii v slo-
vinskom Bovci, vyhodnotený modelárom roka Juraj 
Bartek ml. Na ME získali v súťaži družstiev striebornú 
medailu. Blahoželáme a prajeme veľa úspechov v na-
sledujúcom roku. lmk sNv

VyHODNOTENIE
SúŤAžE MODELÁR 
ROKA 2011

Bowling centrum laguna
pozýva 

17. 3. 2012 (sobota) od 9.00 hod. na 

OPen alaBOWling - ShOP cuP

 bowlingový turnaj jednotlivcov systémom aj 9 je strike!
Štartovné: 20 €

Ceny: 1. miesto - bowlingová guľa + pohár; 2. miesto - bowlingová obuv + pohár;  
3. miesto - bowlingová taška + pohár; najlepší ženský výkon - trofej + vecná cena

Prihlásiť sa do turnaja je možné na tel. č.: 053/441 44 56 alebo osobne.
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SPOlOčenSKá KrOniKa

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou milovanou sestrou, 
krstnou mamou a tetou Kamilou KUBíKOVOU, ktorá nás navždy opustila 
12. 1. 2012 vo veku 65 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku.
smútiaca rodina

S hlbokou bolesťou v srdci vyjadrujeme vrúcne poďakovanie za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, známym, bývalým 
kolegom a susedom, ktorí sa 16. 1. 2012 prišli rozlúčiť s naším milovaným 
otcom, dedkom, bratom, švagrom a strýkom Štefanom ADAMCOM, ktorý 
nás náhle opustil vo veku 62 rokov.
Poďakovanie patrí Pohrebnej službe R. Findura a Rím.-kat. farskému úradu 
v SNV za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou synovia Marek, Braňo s rodinou a Števo.

Touto cestou ďakujeme všetkým príbuzným, známym a susedom, ktorí sa 
prišli 20. 1. 2012 rozlúčiť s mojím manželom Ladislavom TOPORCEROM, 
ktorý nás náhle opustil vo veku nedožitých 70 rokov.
Zároveň ďakujeme RZP SNV, ZPOZ pri MsÚ v SNV a Pohrebnej službe 
R. Findura.
manželka Anna, dcéra Šárka s rodinou

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary 
všetkým príbuzným, priateľom, susedom, kolegom a známym, ktorí sa prišli 
27. 1. 2012 rozlúčiť s mojím manželom, otcom, svokrom, dedom, bratom, 
švagrom a príbuzným pplk. v. v. Jozefom LIPTÁKOM, ktorý nás opustil 
po ťažkej chorobe vo veku nedožitých 85 rokov.
Zároveň ďakujeme Zväzu vojakov SR klub SNV, J. Dulajovi, J. Kollárovi, 
VÚ 7945 Rožňava, Posádkovej hudbe Bratislava, ZPOZ pri MsÚ - M. Fin-
durovej a J. Kučinskému, Pohrebnej službe R. Findura a TV Reduta za 
dôstojnú rozlúčku. Vyslovujeme tiež poďakovanie primárovi Š. Kötelešovi 
a primárovi Š. Zelenému s kolektívmi za príkladnú starostlivosť počas jeho 
ťažkej choroby.
manželka Helena a dcéra Libuša, Elena a Emília s rodinami

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary 
všetkým, ktorí sa prišli 27. 1. 2012 rozlúčiť s naším drahým Ing. Pavlom 
DOVALOM.
Za dôstojnú rozlúčku patrí poďakovanie p. farárke Mgr. M. Vdovjákovej 
a Pohrebnej službe S. Badzíková.
S úctou a vďakou smútiaca rodina. 

nechajte mi právo na vlastné omyly, na možnosť zvoliť si, čo mám rád, 
chcem ísť vlastnou cestou, nie tou vami vyšliapanou, na ktorej by som 
stratil vlastnú tvár.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary 
všetkým príbuzným, známym, susedom, ktorí sa prišli rozlúčiť 7. 2. 2012 
s mojím manželom, otcom, synom, bratom, vnukom Róbertom  
DOBŠINSKýM.
Vyslovujeme tiež poďakovanie Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú 
rozlúčku.
S úctou a vďakou manželka Janka, syn Samko, dcéra Veronika, brat  
Maroš, rodičia a ostatná smútiaca rodina.

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť 14. 2. 2012 s našou mamičkou, 
starou a prastarou mamou, svokrou, sestrou, švagrinou, tetou a príbuznou 
Gabrielou ILAŠENKOVOU, rod. Kováčovou, ktorá nás navždy opustila vo 
veku nedožitých 77 rokov.
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe S. Badzíková a Klubu dôchodcov 
Lipa za dôstojnú rozlúčku.
S láskou a úctou syn Ladislav s rodinou, dcéry Katarína, Gabriela a Zuzana 
s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

S láskou v srdci spomíname na našu mamu, svokru a starú mamu Vilmu 
FRANKOVIČOVú, ktorá nás opustila pred 20 rokmi. 
Mesiac február je mesiacom jej narodenia, odchodu a teraz hlavne spomie-
nok na jej starostlivosť a lásku, ktorú nám odovzdávala po celý svoj život.
S úctou a láskou spomínajú deti s rodinami.

odišla si, nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spomienkami. 
3. 2. 2012 uplynul rok, čo nás navždy opustila naša starostlivá a láskavá 
mamka, babka a svokra Anna VOJTÁŠOVÁ.
S láskou, úctou a vďakou spomína smútiaca rodina.

odišla tíško, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spomien-
kami.
21. 2. 2012 uplynul rok od chvíle, kedy nás navždy opustila naša mamička, 
babička a prababička Mária UHRINOVSKÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a nezabudli, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku.
S úctou a láskou spomína dcéra Jarmila s rodinou, dcéra Mária a ostatná 
rodina.

SPOMIENKy A POĎAKOVANIA

VITAJTE MEDZI NAMI VýZNAMNé žIVOTNé JUBILEÁ V JANUÁRI OSLÁVILI
96 rokov
anna mlynárová
mária Bosáková
92 rokov
etela Grausová
mária Bernáthová
michal Vajnagi
91 rokov
mária mihaliková
90 rokov
elena Barňáková
Jozef marál
mária Jurisová
85 rokov
Jozef roth
oľga Dvorčáková
lýdia sopčáková
Ján Havira
ladislav piatnica

80 rokov
Július salaj
eva majerčáková
mária Zákutná
mgr. František papcún
Ján Biroš
paedDr. František pukluš
cecília Butvinová
angela Hrubínová
Jozef utlak
75 rokov
emília Barbušová
mária pavúková
Ing. michal kozák
cecília markovičová
Július paľuch
angela sýkorová
mária regecová
anna peroutková

anna kalinová
mária Bocanová
klára Gondová
mária Balaneanová
Valent matiščík
Štefan revay
Vincent Dolanský
terézia Želinská
Ján pollák
cyril klembara
anna Hurajtová
Ing. michal Zavacký
magdaléna schlosserová
70 rokov
petronela Hartiníková
Jozef pramuka
emil tököly
pavol andreánsky
marta timková

Jozef matejov
matilda szabová
ladislav schlosser
Ing. pavol mitrík
Ján ambróz
Brigita Fedorčáková
mária takáčová
milan Farkašovský
Ján Harvilko
albert tomajko
adriana Wachterová
Juraj kešelák
Jaroslav Guldan
pavol Brunovský
margita pačajová
agnesa Figlárová
mária Doblejová
mária nemcová
mária Horváthová

Vivian Duračinská

martin klein

patrik Jasečko

Jakub malák

adam a Gabriel Štofan

michaela sitková

Daniel, matúš 

 a simon Varga

peter Holub

sofia mičudová

milan pačan

stela Barua

kamil mika

Dominik kotlár

eliška sertlová

martin pollák

matúš Gabčo

patrik Vincze

Barbora Bertalanová

paula staňová

laura majková

tatiana Bolfová

tomáš oláh

aleš maguth

Filip a Ivan Faglic

Jozef lipták  1927 
Štefan orolin 1928 
Františka Bobulová 1930
anna červenková 1931 
Vladimír pudelka 1931 

Štefan andrejčin 1932
Jolana muchová 1932 
Šára rišová 1935 
Jozef Hennel 1940
ladislav toporcer 1942 

kamila kubíková 1946 
Jozef Drusa 1946 
eva Dojčáková 1948
Štefan adamec 1950 
Ing. pavel Dovala 1951 

Ján loy 1952 
Ján Fulla 1953 
muDr. Jozef Grobarčík 1953 
anna rusnáková 1954 
Jozef Hirjak 1958 

Beáta Výlupková 1961 
marián Bučák 1965 

V JANUÁRI NÁS NAVžDy OPUSTILI
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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.
16. 3. 2012 si pripomenieme 1. výročie, kedy od nás navždy odišiel milo-
vaný manžel, ocko a dedko Rudolf LAČNý.
S úctou a láskou manželka, syn Jaroslav, dcéra Anna a Rudolf s rodinami, 
vnúčatá Dominika, Ľubko, Mirko, Dominik a ostatná smútiaca rodina.

18. 3. 2012 si pripomenieme 6. výročie, kedy nás náhle opustil Vladimír 
JASENČÁK. 
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú  
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú brat Marián s rodinou, ostatná rodina a priaz-
nivci basketbalu.

po tmavej noci, keď svitol deň, odišla si ubolená, utrápená snívať svoj 
večný sen, mamka naša. milovali sme ju, ona milovala nás, tú lásku 
nezničí ani čas.
18. 3. 2012 uplynie 10 rokov, čo zakončila svoju pozemskú púť a odišla 
do večnosti naša drahá a milovaná mamička, stará a prastará mamka pani 
žofia ČUJOVÁ, rod. Medvedcová.
S úctou a láskou spomíname a ďakujeme Bohu, že bola súčasťou na-
šich životov.
Na hrobe kytice, kahanček svieti, to tichá spomienka Tvojich milujúcich 
detí.

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.
21. 3. 2012 uplynú 4 roky, odkedy nás navždy opustil náš milovaný otec, 
manžel, svokor a dedko František HORÁČEK.
S úctou a láskou spomínajú manželka Marta, dcéra Martina, synovia  
Drahomír a Radoslav s rodinami.

22. 3. 2012 uplynie 5 rokov, keď nás navždy opustil manžel, otec, svokor 
a dedko Mgr. Milan HRITZ.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou manželka Mária a dcéra Renáta s rodinou.

odišla si, ale spomienky zostávajú.
23. 3. 2012 si pripomenieme 10. výročie úmrtia Anny SOKOLOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
syn Jaroslav s rodinou, nevesta Jana s rodinou a rodina Kalnova

človek odchádza, ale všetko krásne, čo zanechal, v našich srdciach 
ostáva.
23. 3. 2012 si pripomíname 3. výročie, čo nás navždy opustil môj manžel, 
otec, starý otec Štefan KUCHÁR.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manželka Anna, syn Štefan s rodinou.

čas plynie, ale spomienka zostáva.
24. 3. 2012 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel, náš otec 
a dedko Tibor VALIGURA.
S láskou a úctou spomína manželka s rodinou.

Ťažko sa nám s tebou lúčilo, ťažko je bez teba byť, láska sa však  
smrťou nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
26. 3. 2012 si s bolesťou v srdci pripomíname 1. výročie, čo nás navždy 
opustil môj milovaný syn, brat, otec a starý otec Ľubomír REPASKý.
Ani čas nikdy nevymaže spomienky a neutíši bolesť tých, ktorí Ťa milo-
vali.
S úctou, láskou a vďakou spomína mama, sestra a brat s rodinami a ostatní 
príbuzní.
 
Život je občas krutý, nevráti, čo nám vzal, zostanú iba spomienky 
a v srdci žiaľ. rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. aj keď nie si 
medzi nami, v našich srdciach žiješ s nami.
30. 3. 2012 uplynú 2 roky, odkedy nás navždy opustil manžel a otec  
Alfonz HUDÁK.
S úctou a láskou spomínajú manželka Marta, syn Ľuboš a ostatná smú-
tiaca rodina.

Zavrela si oči, chcelo sa ti spať, nestihla si nám ani zbohom dať. odišla 
si rýchlo, nečakane, ako vietor v búrke, keď stromy láme. Bolestný je 
pre nás stále tvoj odchod náhly, v našich srdciach však zostaneš  
navždy s nami.
7. 2. 2012 uplynul druhý smutný rok od chvíle, kedy nás navždy opustila 
naša láskavá mamka, babka a svokra Jolana BALUCHOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú dcéry a synovia s rodinami. 

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.
28. 2. 2012 uplynul rok, čo nás navždy opustila naša milovaná mamka, 
manželka a dcéra JUDr. Vlasta ŠKOVRANOVÁ.
S láskou spomínajú manžel Jozef, deti Zuzka, Maroš a Veronika, mamka, 
svokra, súrodenci s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí na Teba nezabudli.

neplačte za mnou, keď som tak tíško zaspal, spomeňte si, že som vás 
veľmi rád mal, chcel som s vami dlhšie byť, osud je taký, vy musíte žiť.
4. 3. 2012 uplynie 6 rokov, kedy nás navždy opustil milovaný manžel, sta-
rostlivý otec, láskavý dedko, svokor, brat, švagor, ujo Jozef JÁNOŠíK.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu s nami  
tichú spomienku.
S úctou, láskou a vďakou spomína manželka, dcéra a synovia s rodinami. 
Ďakujeme. Veľmi nám chýbaš. 

Ťažko sa nám s tebou lúčilo, ťažko je bez teba byť, láska však smrťou 
nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
5. 3. 2012 uplynie rok, čo nás navždy opustil milovaný manžel, otec 
a dedko Ján MIHOK.
S láskou spomíname.
smútiaca rodina

čas plynie, ale spomienka zostáva.
7. 3. 2012 uplynie 20 rokov od úmrtia manžela, tatika, dedka Františka 
BENDžÁKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka, syn, dcéry s rodinami

7. 3. 2012 si pripomenieme 10. výročie, kedy nás náhle opustil Viktor 
KOČIŠ.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú  
spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka, synovia s rodinami a ostatní  
príbuzní.

každý z nás dvakrát zomiera. raz, keď sa vnára do hliny, druhý raz toho 
večera, keď chýba medzi svojimi. keď chýba...
10. 3. 2012 uplynie rok, čo nám chýba naša mamka Viera FEDÁKOVÁ.
Tí, čo ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.
S láskou Adko, Zuzka, Janka a jej milovaná Zuzička.

11. 3. 2012 uplynie rok od úmrtia môjho manžela MUDr. Richarda  
PROGNERA.
Spomíname s láskou a úctou.
smútiaca rodina

Zdola k ružiam privoniaš, až budeš v smrti žiť a do tmy lásku odhodíš, 
svoj štít. pri hrobe budem brečtanom, tichou piesňou, čo Ťa obkľúči, 
spísaný tebou pergamen, ktorý čas nezničí.
14. 3. 2012 uplynie rok, čo nám navždy odišiel náš drahý manžel, otec, 
starý otec a príbuzný Ing. Ivan PETHÖ.
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spomienku.
manželka Elena, dcéry Ivica a Alexandra s rodinami
 
spomienka na teba nikdy nevymizne zo sŕdc tých, ktorí Ťa milovali a sú 
ti vďační za tvoju lásku a obetavosť.
16. 3. 2012 si pripomenieme 2. výročie úmrtia môjho manžela, nášho otca 
a dedka Jána TOMISKINA.
S úctou a vďakou spomína manželka Anna, syn Slavomír s rod., sestra 
Betka s rod. a ostatná rodina.

SPOlOčenSKá KrOniKa
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SPOlOčenSKá KrOniKa, OznaMy

Kurzy JOgy v sezóne 2011/ 2012SPOMIENKy A POĎAKOVANIA
Bolesťou unavená tíško si zaspala, zanechajúc všetkých a všetko, čo 
si mala rada. osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich srdciach 
budeš navždy žiť.
31. 3. 2012 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila láskavá, starostlivá 
manželka, mamka a babka Mária DIANOVSKÁ.
S vďakou, úctou a láskou spomínajú manžel Ivan, dcéra Natália, syn Ivan 
a vnúčatá Sarah, Gulliana, Natália a Samko.

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie pani primárke MUDr. Bevilaquovej a zdravot-
ným sestrám hematologicko-transfuziologického oddelenia NsP v Spišskej Novej Vsi za ľudský 
prístup a za zdravotnú starostlivosť o nášho otca a manžela Ambróza HVIZDOŠA počas jeho 
choroby v posledných týždňoch jeho života. 
rodina Hvizdošova

Touto cestou ďakujeme všetkým príbuzným, bývalým kolegom, susedom, priateľom a známym, 
ktorí sa prišli 25. 1. 2012 rozlúčiť s mojím drahým manželom, naším otcom a dedkom Jánom 
LOyOM, ktorý nás náhle opustil vo veku 59 rokov.
Úprimne ďakujeme Rím.-kat. farskému úradu v SNV a Pohrebnej službe S. Badzíková za dôs-
tojnú rozlúčku.
S láskou a úctou manželka Agáta, deti, vnúčatá a ostatná smútiaca rodina.

Mesto Spišská nová Ves 
hodlá predať 

obchodnou verejnou súťažou 
dva domy v Spišskej Novej Vsi

Úplné súťažné podmienky sú uverejnené  
na úradnej tabuli mesta situovanej  

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

Lehota na podávanie ponúk 
pre obidva prípady: 

do 13.00 hod. 25. mája 2012.

B. Němcovej č. 5, súpisné číslo 495, 
na parcele KN-C 1961 

(o výmere 538 m2) 
za cenu aspoň 30 000 €.

Zimná č. 72, súpisné číslo 208, 
na parcele KN-C 2614 

(o výmere 712 m2) 
za cenu aspoň 175 000 €.

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

Predpredaj vstupeniek cez ticketportal: 
CA Omega, Zimná 35 • FaxCopy, Zimná 83 • Satur, Štefánikovo nám. 10 • TIPSPORT, Zimná 40
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SlOVenSKé TechnicKé MúzeuM
vysunutá expozícia

hiSTÓria BanícTVa na SPiši
Multifunkčné energetické a banícke centrum 

v Spišskej Novej Vsi
Otvorené: 

utorok - sobota od 9.00 do 15.00 hod. 
Vstupné: dospelí: 1 €

žiaci, študenti a dôchodcovia: 0,50 €
Informácie: www.stm-ke.sk, 

stmke@stm-ke.sk
T.: 00421 55 62 240 35-37

0918 965 708, 0903 531 612, 0902 201 861

BanícKy SPOlOK SPiš 
V SPišSKeJ nOVeJ VSi

SlOVenSKé TechnicKé  
MúzeuM

si vás dovoľujú pozvať na prednášku

SlOVenSKá  
BanSKá ceSTa 

- možnosti využitia montánnych pamiatok  
v turistickom ruchu

Prednášajúci: Ing. Jozef Daniel

15. marec 2012 (štvrtok) o 15.00 hod.
v Multifunkčnom energetickom a baníckom 

centre (prednášková miestnosť) 

Informácie: 0903 531 612, 0902 929 506
Tešíme sa na vašu návštevu!

inzercia, POzVánKy

Miestny odbor Matice slovenskej  
v Spišskej novej Vsi

pozýva 

na STreTnuTie  
S POéziOu

JuraJa PaDu
26. 3. 2012 o 15.30 hod. v Spišskej knižnici

pri príležitosti 90. výročia narodenia básnika.
Realizované v spolupráci so Spišskou knižnicou  

a DS Hviezdoslav.

Miestny odbor Matice slovenskej  
vyhlasuje 6. ročník súťaže 

„naše MeSTO“  
pre základné školy i. a ii. stupňa 

venovanej 600. výročiu zálohovania (zálohu) 
spišských miest poľskému kráľovi. 

Školské kolá, prosíme, uskutočniť do konca marca.

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku SNV
pozýva svojich členov na 

VýrOčnú členSKú SchôDzu, 
ktorá sa bude konať 15. 3. 2012 (štvrtok) o 14.00 hod. v zasadačke 

Mestského úradu (AB), Štefánikovo nám. č. 5, SNV 

21. 3. 2012 (streda)
Turistická vychádzka - Teplička nad/H. - chatová osada  

- Podzámčiská - SNV
Odchod autobusom SAD zo zastávky OD Jednota o 9.02 hod.

KluB DôchODcOV KOMenSKý
pozýva všetkých pedagogických pracovníkov,
dôchodcov na stretnutie, ktoré sa uskutoční
12. 3. 2012 (pondelok) o 10.00 hod.
v Klube dôchodcov na Levočskej ul. 
Zároveň vás pozývame na stretnutie 
pri príležitosti Dňa učiteľov,  
ktoré sa uskutoční 26. 3. 2012  
(pondelok) o 15.00 hod.  
v Reštaurácii Flek, 
Zimná ul. 83 v Sp. Novej Vsi.
Uvítame aj nečlenov.
Tešíme sa na vás.

Základná organizácia č. 13 
Slovenského zväzu zdravotne 

postihnutých,
Levočská 14, Spišská Nová Ves

pozýva všetkých členov na 

hODnOTiacu členSKú 
SchôDzu,

ktorá sa uskutoční 18. 3. 2012 (nedeľa)
o 14.00 hod. v reštaurácii  

Hotela Preveza.
Tešíme sa na vás.

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

2., 5. a 7. 3. 
Spoločná návšteva Soľnej jaskyne  

za zľavnené vstupné 1 €.
Prihlásiť sa v klube, na ktorú hodinu. 

9. 3. 
MDŽ posedenie v klube o 14.00 hod.

12., 14. a 16. 3. o 14.00 hod.  
Jozefovský turnaj v hode šípkami. 

19. 3. 
Vyhodnotenie súťažiacich  

s odovzdaním cien.
9. a 23. 3. 

Príprava a ochutnávka lacných jedál  
a výmena receptov.
26. až 30. 3. 

Výstavka ručných prác s jarnou  
tematikou v klube. 

Prosíme členky priniesť ručné práce.
Pokračovanie zberu papiera.

VÍKENDY 
ŽIVOTNÝCH 
PRÍBEHOV 2

OByČAJNí ĽUDIA, KRAJNé SITUÁCIE, 
NEČAKANé RIEŠENIA

Príďte si vypočuť príbehy, 
ktoré napísal sám život.

KDE: Spišská Nová Ves, Školská 22
Začiatok vždy o 18.00 hod.

9. 3. (piatok)
„Vyslobodený z temnoty zla“

alkohol, agresivita, kriminalita, 
vyslobodenie

Príbeh Mariána Krohľáka

16. 3. (piatok)
„na ceste domov“

tragická udalosť, výčitky, neistota, sny 
a prežívanie božej prítomnosti

Príbeh Mgr. Zdenky Kudrnovej

23. 3. (piatok)
„nekonečná milosť“
Slovenka, ktorá bola ateistkou  

a uverila v Afrike
Príbeh Aleny žiarovej

30. 3. (piatok) 
„Dal som sa nájsť“

príbeh obrátenia od sveta do svetla
Manželia Peter a Darina Matisoví

Organizuje: Cirkev adventistov s. d.
Vstup voľný.



kultúrno-spoločenský mesačník mesta spIŠskÁ noVÁ Ves

24 marec 2012

UPOVEDOMENIE
Mesto Spišská Nová Ves upovedomuje 

nájomcov hrobových a urnových miest, 
ktorým končí doba nájmu hrobového miesta 
podľa zákona o pohrebníctve a Všeobecne 
záväzného nariadenia Mesta Spišská Nová 
Ves č. 5/2011 o prevádzkovom poriadku 
pohrebísk, že nájom na ďalšie obdobie 

poskytuje Správa mestských cintorínov, na 
Slovenskej ulici č. 1 (na Starom cintoríne).

V prípade, že nájomca hrobového miesta 
neobnoví nájom na ďalšie obdobie, právo 

na hrobové miesto zanikne 
a nájomná zmluva bude vypovedaná.

 správa cintorínov

Oznámenie o výkupe papiera 
v rodinných domoch

OPATROVATEĽSKÝ KURZ
 platný v SR a EU

akreditovaný MPSVaRv SPIŠSKEJ N. VSI a po celej SR akreditovaný MPSVaR

Najlepšia CENA v MESTE a ďalšie ZĽAVY!od 169 €

KURZY NEMČINY   

NOVÉ KURZY KAŽDÝ MESIAC!     

PRÁCA 
v Rakúsku, Nemecku, ..

pre opatrovateľky 

pre opatrovateľky, len 79 € len u nás!

KNIHA + CD / MP3  

www.VaVslovakia.sk 0907 035 335  0911 99 66 39

DENNÝ/ VEČERNÝ
NEMČINA 

Z A D A R M O
pre opatrovateľky  Prednášky pre kurz na CD ZADARMO   

SNV

VaV

2011

Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s firmou Brantner Nova, s. r. o., v rámci 
akcie „Výkup papiera na vašej ulici“ oznamuje termíny výkupu z rodinných 
domov v jednotlivých lokalitách mesta. Výkup papiera sa bude realizovať 
formou výmeny za toaletný papier, kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky. 
Presné podmienky výkupu budú k dispozícii u pracovníka, ktorý zabezpečuje 
mobilný zber. Ako stanovištia mobilného výkupu budú slúžiť vybrané miesta pristavenia veľkokapacitných 
kontajnerov, ktoré sú pristavované pravidelne na jar a jeseň. Zoznam termínov a miesta mobilného zberu:

  MsV č. 1 novoveská huta 

1.  Horská 60 20. 3. 16.00 - 16.15
2.  pri parku  

(námestie v Nov. Hute) 20. 3.   18.25 - 18.40
3.  pri pionierskom tábore 20. 3.   17.45 - 18.00
4.  Horská 35 a 50 20. 3.   16.45 - 17.00 
5.  Kvetná 17 20. 3.   17.05 - 17.20
6.  pri Hasičskej zbrojnici 20. 3.   18.05 - 18.20
7.  Tichá 10 20. 3.   16.20 - 16.35
8.  Kozákova vila 20. 3.   17.25 - 17.40
 
  MsV č. 3 Ferčekovce 

9. Muráňska 2 21. 3. 16.00 - 16.15
10. Muráňska 26 21. 3.   16.20 - 16.35
11. križovatka ulíc Muráňskej  

a Trenčianskej  21. 3.   16.45 - 17.00
12. Muráňska 60 21. 3.   17.05 - 17.20
13. Nitrianska ul. 21. 3.   17.45 - 18.00
14. Laborecká ul.  21. 3.   18.25 - 18.40
15. Trnavská ul.  21. 3.   17.25 - 17.40
16. Dunajská ul.  21. 3.   18.05 - 18.20

  MsV č. 6 staré mesto - juh

17. Fándlyho ul.  
- Železorudné bane  22. 3.   17.15 - 17.35

18. Kozí vrch 22. 3.   16.00 - 16.20
19. pred Zimným štadiónom  

- Hotel Šport  22. 3.   17.40 - 18.00
20. Tehelná ul. - obchod 22. 3.   16.25 - 16.45
21. Gorkého ul.  22. 3.   18.30 - 18.50

22. križovatka ulíc  
Hurbanova a Letecká 22. 3.   16.50 - 17.10

  MsV č. 7 staré mesto - východ
 
23. križovatka ulíc  

Hanulova a Škultétyho 23. 3.   17.35 - 17.50
24. Pod Tepličkou 23. 3.   16.00 - 16.15
25. Pod Tepličkou (pri moste) 23. 3.   16.20 - 16.35
26. Drevárska ul. - garáže  

Nového domova 23. 3.   16.45 - 17.00
27. Zábojského ul.  23. 3.   17.55 - 18.10
28. Zvonárska ul. 23. 3.   18.15 - 18.30
29. MPC starý vchod 23. 3.   18.35 - 18.50
 
  MsV č. 8 staré mesto - sever 

30.  Vajanského ul.  
(smer k Medzi) 22. 3.   18.05 - 18.25

31.  Vajanského ul.  
(smer k stanici) 26. 3.   18.25 - 18.45

32.  Ul. J. C. Hronského  23. 3.   17.10 - 17.25
33.  Hviezdoslavova ul.  

soc. zariad. Katarínka  26. 3.   18.00 - 18.20

  MsV č. 9 Telep

34.  Bernolákova ul.  26. 3.   17.35 - 17.50
35.  Kuzmányho ul.  26. 3.   17.15 - 17.30
36.  Kmeťova ul. - podjazd 26. 3.   16.55 - 17.10
37.  Jánskeho ul. 26. 3.   16.25 - 16.45
38. križovatka Ľaliovej  

a Púpavovej ul.  26. 3.   16.00 - 16.20

inzercia, 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

nájdete nás:  

http:/facebook/fithouse

www.f ithouse.sk

3x týždenne 

koncerty v štýle 80s
 OLDIES KONCERTY 

VIDEO PROJEKCIE

OD 18.00 HOD
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Tesco slávnostne otvorilo svoju prvú predajňu formátu Extra na 
východnom Slovensku. Spišiakom prinieslo takmer 200 nových 
pracovných miest a  obchodník ukázal, že má záujem nielen 
o zákazníkov, ale aj o miestnu komunitu.

Voda z Tesca pomohla na Spiši
V prvých mesiacoch tohto roku postihli celé územie Slovenska vrátane 
Spiša silné mrazy. Dlhotrvajúce mrazy a pokles výdatnosti vodných 
zdrojov sa prejavili nedostatkom pitnej vody vo viacerých mestách 
a obciach na Spiši. Všetci vieme, že v takýchto situáciách príde každá 
pomoc vhod. Pomocnú ruku podalo už aj Tesco Extra v Spišskej Novej 
Vsi, ktoré malo ešte vyše dva týždne do otvorenia a prebiehali v ňom 
prípravné práce. Riaditeľ Tesco Extra v Spišskej Novej Vsi Ján Fenčák 
nám povedal: „Áno, cítili sme, že obyvatelia Spiša zažívajú ťažké časy 
spôsobené mimoriadne nepriaznivým počasím. Cez našu Nadáciu Tesco 
sme poskytli práve to, čoho bolo nedostatok, a to pitnú vodu. Do štyroch 
obcí Švedlár, Mlynky, Kaľava a  Helcmanovce sme poskytli vyše štyri 
a pol tisíca litrov minerálnej vody v hodnote približne 700 eur. Samotnú 
distribúciu vody do postihnutých oblastí zabezpečila miestna organizácia 
Slovenského Červeného kríža, ktorá si vodu vyzdvihla priamo v  našom 
Tesco Extra.“ Obyvateľom postihnutých oblastí určite pomocná ruka 
Tesca pomohla zmierniť nepriaznivú situáciu s nedostatkom vody.

Podpora miestnej komunite
Tesco si tradične všíma miestnu komunitu aj pri otváraní nových 
prevádzok. Okrem množstva podporených projektov prostredníctvom 
Nadácie Tesco sa aj novootvorené prevádzky podieľajú na charitatívnej 
činnosti. Slávnostnému prestrihnutiu pásky Tesco Extra Spišská Nová 
Ves predchádzalo odovzdanie niekoľkých darov. Obyvateľov mesta 
určite teší, že tento obchodník si všíma miestne komunity a podporuje 

ich. Deti z Materskej školy Z. Nejedlého 5 v susedstve Tesco Extra dostali 
pre celú škôlku re exné vesty. Rodičia môžu byť spokojní, pretože ich 
deti budú na prechádzky chodiť bezpečnejšie. Ďalší dar v  podobe 
symbolického šeku dostala Základná organizácia Slovenského 
zväzu telesne postihnutých č. 41. Podľa slov jej predsedu Pavla 
Drevka organizácia získané prostriedky použije na spolu nancovanie 
rekondičných pobytov svojich členov zo sociálne slabších pomerov. 
Ako sme sa ďalej dozvedeli od riaditeľa Tesco Extra Jána Fenčáka: 
„Tesco rozbehlo projekt dobrovoľníctva a naši zamestnanci na Slovensku 
v rámci pracovného času chodia pomáhať vybraným organizáciám. Takisto 
aj môj tím sa teší na spoluprácu, ktorú naštartujeme v Spišskej Novej Vsi.“ 
Na takýchto 
počinoch vidieť, 
že Tesco chce 
byť dobrým 
susedom. 
Obyvateľov 
takýto prístup 
obchodníka 
môže tešiť 
a tak mu 
zaželajme veľa 
šťastia a veľa 
spokojných 
zákazníkov.

-ps-

Tesco Extra si všíma miestne komunity a podporuje ich

Tesco Extra Spišská Nová Ves - nakladanie vody pre postihnuté obce
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PIZZA
za

bar restaurant

1€
organizujeme:
 rodinné oslavy,
�remné stretnutia
a iné spoločenské akcie
kapacita: 40 osôb
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Za Hornádom 16, (slepá ulica za obchodnou školou)

UTOROK - SOBOTA

11:00 - 22:00
PONDELOK A NEDEĽA + SVIATKY

16:00 - 22:00
0949 453 235
0915 353 135
0902 328 223

facebook.com/pinpizzasnv

inzercia
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   PreDáM - PrenaJMeM

 Dám do prenájmu 1-izb. novozrekonštru-
ovaný byt s balkónom + práčka na sídl. Zá-
pad II, Za Kaštieľom 5, 5. posch., slnečná 
strana s výhľadom na mesto. Zároveň zá-
hradu s chatkou v lokalite Ferčekovce.  
Dlhodobo. Cena dohodou. 
T.: 053/446 36 94 

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

 Predám garáž v SNV na Gorazdovej ul. 
„pri kotolni“. Cena dohodou. 
T.: 0902 101 143 po 20.00 hod.

 Dám do prenájmu garáž v rodinnom 
dome pri Zimnom štadióne v SNV. 
T.: 0907 466 865

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

 Prenajmem záhradku v ZO Brusník pri 
Židovskom cintoríne. Volať od 18.30 do 
20.30 hod. T.: 053/446 26 44

 Predám záhradku v OV v osade Nový 
Domov, Markušovská cesta s podpivniče-
nou chatkou - krb, vlastná studňa a WC. 
T.: 0948 013 582

 Ponúkam na predaj nehnuteľnosť v ka-
tastrálnom území Hnilčík o rozl. 5 300 m2. 
Cena dohodou. T.: 0905 906 498

 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

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

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

 eurobus, a. s. Košice, DZ Spišská 
Nová Ves prenajme nebytové priestory 
v objekte eurobus. Cena dohodou 
v závislosti od veľkosti prenajatých 
priestorov. T.: 0905 656 271

 Predám zváračku CO2 ELEKTRA BEC-
KUM (Profi), zvárací prúd 0 - 120 A + fľaša 
na CO

2 + redukčný ventil s ohrevom plynu 
+ 2 x 5 kg cievka drôt 0,8 mm + horák  
+ uzemňovací kábel. Veľmi málo použí-
vaná. Cena 400 €. T.: 0904 224 691

 Záujemcovia o mladé sliepočky, nosnice 
(Moravie, Dominanty), 11-týždňové - cena 
3,90 €/ks. Taktiež ponúkame živé kurčatá 
brojlere 2,30 až 2,40 kg - cena 1,60 €/

kg. Dodávka 20. 4. 2012 o 15.00 hod.  
T.: 053/441 00 52, 0902 633 109

 Predám nové, kvalitné, antialergické sú-
pravy (vankúš + perina). Cena za súpravu 
20 €. T.: 0903 156 333 

  hĽaDáM

 Hľadám šikovnú a spoľahlivú gazdinú/
opatrovateľku detí na 6 hodín denne v pra-
covné dni v SNV. T.: 0903 946 003

  rôzne

 HĹBKOVé TEPOVANIE - koberce, 
sedačky, stoličky, postele. V marci 
sušenie kobercov vysokovýkonným 
profesionálnym ventilátorom zdarma. 
Odstraňovanie žuvačiek. PRIEMy-
SELNé ČISTENIE - jednorazové čiste-
nie: garáže, sklady, haly... 
T.: 0908 074 479

 Na jar akosi prirodzene máme chuť 
niečo zmeniť, v byte, v živote, v duši... 
MAŤA MOKOŠOVÁ - MASéRKA, Plavá-
reň - sauna, Za Hornádom 13, SNV po-
núka možnosť upratať si vo vlastnom 
tele. Očistnými kúrami - 2 hod. deto-
xikačnou lymfodrenážou celého tela, 
kozmetickou lymfodrenážou tváre, 
hlavy, dekoltu a medovými masážami 
sa zbavíte nadbytočných škodlivín, 
únavy, posilníte imunitný systém. 
T.: 0904 325 343

 i-studio ladies men - NECHTOVý DI-
ZAJN, MANIKúRA, PEDIKúRA - akcia! 
Gélové nechty 17 €, acrylové nechty 
15 €, 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

 PONúKAM! Prestavbu bytového 
jadra * vybúranie s odvozom jadra * 
vymurovanie z ypor tvárnic * rozvody - 
vodo a elekro * obklady a dlažby podľa 
výberu * kompletná dodávka sanity * 
prestavba 8 - 9 dní * výhodné ceny 
- zľava 10 % * umývadlo s batériou 
zdarma. T.: 0905 282 678 

 Doučujem matematiku žiakov zá-
kladných a stredných škôl a matema-
tiku vysokých škôl technického smeru 
(strojárov, baníkov a pod.). Ing. Jozef 
Kubík. T.: 0948 540 975

 Potrebujete bežný alebo úradný pre-
klad? 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

 Už nám končí tuhá zima, jar sa nám 
pripomína. Veľká noc tu bude hneď. 
Šetrite si zdravie, voľný čas. PRO-
FESIONÁLNy UPRATOVACí SERVIS 
je tu aj pre vás. T.: 053/444 01 19, 
0903 100 508, 0903 661 891 

 STAVEBNé PRÁCE - REGEC PETER. 
Prestavba bytového jadra na kľúč, so-
ciálne kúpeľne, zatepľovanie, všetky 
staveb. práce, montáž teplovzduš. 
krbov. Rezanie otvorov do panelu do 
hrúbky 20 cm. Zdarma poradenstvo, 
ako sa nedať oklamať pri financovaní 
soc. kúpeľní. T.: 0903 373 486

 Ponúkam kompletné spracovanie 
jednoduchého, podvojného úČTOV-
NíCTVA pre malé firmy a živnostníkov, 
DAňOVé PRIZNANIA, MZDy. Spoľah-
livo, prijateľné ceny. T.: 0911 574 785

 Doučujem ANGLICKý JAZyK žiakov 
základných a stredných škôl. Pripra-
vujem na maturitu. Študujem anglický 
jazyk a mám päťročné skúsenosti so 
súkromným doučovaním. 
T.: 0905 310 408 - Mária Lesňáková

 KOMPLETNé REKONŠTRUKCIE - 
rodinné domy, bytové jadrá * obklady, 
dlažby, omietky * sadrokartón, maľby, 
plávajúce podlahy, voda... 
T.: 0904 185 527, 0903 263 534 

 HODINOVý MANžEL alebo MULTI-
FUNKČNý POMOCNíK pre dom, byt, 
auto a záhradu. Vykonám pre vás 
vodoinštalačné, elektroinštalačné, 
drobné stavebné, maliarske práce 
a opravy, opravy rôznych strojov a za-
riadení, montážne práce, servisné 
práce a opravy áut, práce v záhrade, 
okolo domu, na dome, resp. podľa do-
hody. Pomôžem pri nákupoch, mon-
táži a oprave nábytku a pod. 
T.: 0918 153 292, 0904 477 406

 Viete o povinnosti zasielať prizna-
nia k DPH a výkazy pre soc. poisťovňu 
elektronickou formou? Máte problém 
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: čiste-
nie kobercov/dovoz a odvoz do 24 h. 
zdarma * čistenie a prevencia pomní-
kov pred ďalším znečistením * upra-
tovacie, sťahovacie, záhrad. služby * 
doprava/preprava osôb a tovaru mik-
robusom * likvidácia drevokazného 
hmyzu, húb, plesní, červotočov * su-
šenie muriva mikrovlnným spôsobom 
- najlac. a najrýchl. spôsob sušenia. 
Viac info: www.spisskanovaves.eu/In-
zercia/Katalóg firiem. 
T.: 0904 865 262, 0905 209 347

 TVOJ KĽúČ - kľúčová služba - ZDRU-
žENA, Zimná 94 a OC MADARAS, 
Mlynská 39, SNV ponúka: * NúDZOVé 
OTVORENIE zabuchnutých, zamknu-
tých dverí - 0903 904 904 - NON 
STOP * výrobu maľovaných kľúčov, 
autokľúčov, dózických kľúčov, brúse-
nie nožov, šájb, nožníc * predaj bezp. 
kovaní, montáž a servis zámkov, zjed-
nocovanie vložiek na jeden kľúč. Viac 
info: www.tvojkluc.sk 

 Vykonávame PRESTAVBy KúPEĽNí 
(bytové jadrá), rekonštrukcie bytov 
a domov, všetky vodárenské práce (vý-
mena batérií, WC, radiátorov, prepla-
chovanie potrubia), rezanie do panelu 
- búranie panelov, montáž plávajúcich 
podláh, sadrokartónu, montáž a de-
molácia priečok, kopacie práce, mon-
táž a demontáž okien a dverí. 
T.: 0903 277 634 

 VýROBA PARFUMOV - nemecká 
kvalita EdP, vami voliteľná vôňa, fla-
kón, názov/logo, obal. Možnosť spo-
lupráce. T.: 0905 554 394

 DOPLNKy VýžIVy A ŠPORT. PO-
TREBy - proteíny, gainery, aminoky-
seliny, anabolizátory... SNV rozvoz 
zdarma, bezkonkurenčné ceny, dar-
čeky. T.: 0908 024 911, 
E-shop: www.extreme-shop.sk,
info@extreme-shop.sk

 Ponúkame za výhodných podmie-
nok DOPRAVU MINIBUSOM, 15-miest 
k dispozícii. Info a objednávky: 
053/441 15 88, 
M. Janikov - 0905 459 297, 
janikov@becarik.sk

DrOBná inzercia, inzercia

Oznamujeme 
širokej verejnosti, 

že predajňa 

VýrOBa KĽúčOV 
& záhraDKár

zo Zimnej ul. 59 je 
od 1. 3. 2012 
presťahovaná

na Štefánikovo nám. č. 21
z ulice (bývalá 
SOŠ banícka).

Tel.: 0907 259 489
E-mail: atuskaatuska@azet.sk
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www.VillaNova.sk0904 304 184

Rezidencia VillaNova B
Váš skutočNý domoV

REZERVáCIA
sA Vám tERAZ

oplAtí

50
zľava

extra darček

kaderníctvo, kozmetika, nechtový design, pedikúra, 
predlžovanie vlasov

8. -10. 3. 2012

PROGRAM MAREC

24. 3. DEŇ VODY
15.30 hod. vystúpenie skupiny OREGON /NEDVĚDOVCI/

16.00 hod. vystúpenie skupiny SÁM SEBOU  
10.00 - 19.00 hod. aqUazORBING 

súťaže o množstvo cien 
pokus o slovenský rekord v pití vody 
ochutnávky nealkoholických nápojov

OC MaDaRaS SNV

10. 3. MDŽ
SVIatOk VšEtkýCh žIEN

každú nedeľu 17.00 hod. MINIDISkO
10. marec tvorivá dielňa MDž, pesničky,  
básničky, vystúpenie detí zo škôlky 

18. marec 16.00 hod. ROzPRÁVka DO Uška I BEz SLOV. Počúvanie 
rozprávok v malom improvizovanom štúdiu. Príležitosť pre deti  
načítať príbeh, básničku, veršovanku. Stretnutie s mímom  
MaŤkOM v spolupráci so Spišskou knižnicou.
24. marec  Deň vody - súťaže a hry

1  m i l i ó n
s p o ko j n ý c h
z á ka z n í kov

Ku každej kuchyni 
4 spotrebiče za 500 €

www.luxdankuchen.sk

OC Madaras Spišská Nová Ves 
0948/ 06 15 55, 0948/ 06 15 53



Použité fotografie sú ilustračné. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto reklame slúžia výlučne na informačné účely a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. Micra: kombinovaná spotreba: 5,0–5,4 l/100 km, kombinované 
emisie CO2: 115–125 g/km, Juke: kombinovaná spotreba: 5,1–7,6 l/100 km, kombinované emisie CO2: 134–175 g/km, Qashqai: kombinovaná spotreba: 5,2–8,2 l/100 km, kombinované emisie CO2: 137–194 g/km.

*Uvedená výbava je na želanie; uvedená cena je cena vozidla vo výbave 1,6 Visia. 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. Táto ponuka je platná od 1. 2. 2012 do 31. 3. 2012. 
Kombinovaná spotreba 4,5–8,2 l/100 km, kombinované emisie CO2 119–194 g/km.

Mimoriadne zľavy až do 5000 EUR
na všetky modely!

Limitovaná ponuka platí len do konca marca na vyrobené vozidlá!

Nissan Micra 1,2 Visia AC+CD
už od 2 900 EUR
pri úvere na 2 roky bez úrokov

Nissan Juke 1,6 Visia
už od 6 800 EUR
pri úvere 50/50 bez navýšenia

Nissan Qashqai 1,6 Visia
už od 7 875 EUR
pri úvere 50/50 bez navýšenia

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

Pre viac informácií a možnosť testovacej jazdy kontaktujte Nissan AUTOVES!

od 15 750 €
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V ponuke aj s touto výbavou:*
• Nový motor 1,6 dCi, 130 k, so
 systémom Start/Stop: spotreba
 4,5 l/100 km, emisie CO2 119 g/km.
• Panoramatický kamerový systém
 (AVM): jednoduché parkovanie vďaka
 4 širokouhlým kamerám

• Nissan Connect: GPS, Bluetooth®,
 iPod®, kompatibilita s MP3
• All Mode 4x4
• Panoramatická presklená strecha
• Až 7 sedadiel (model Qashqai+2)

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


