
Vyhrali sme (si)
detské ihrisko!

Do súťaže sa mohli zapojiť mestá z celého Slovenska, 
ktoré boli zaradené do 3 kategórií podľa počtu obyvateľov. 
Víťazom sa stali mestá, ktoré získali najvyššie percento 
podpisov v pomere k počtu obyvateľov. Spišská Nová 
Ves bola s počtom 37 877 obyvateľov zaradená do kate-
górie veľkých miest. Členky líderských skupín Oriflame 
Jany Gálovej, Denisy Dolníkovej, Martiny Gálovej a Viery 
Ďurakovej v tento deň oslovovali občanov a zbierali pod-
pisy na námestí, pred budovou nemocnice s poliklinikou, 
detskou poliklinikou, hlavnou poštou, pred obchodnými 
centrami Madaras a Tesco a v našich školách. Celkovo 

sa im podarilo vyzbierať 6 881 podpisov, čo je najviac 
z jednotlivých miest v rámci celého Slovenska a rov-
nako tiež v pomere k počtu obyvateľov v kategórii 
veľkých miest (18,167 %). Naše mesto sa tak stalo ví-
ťazom v uvedenej kategórii.
Celkovo bolo v rámci Slovenska vyzbieraných viac ako 
165-tisíc právoplatne uznaných podpisov. V kategórii 
stredných miest zvíťazil Svidník a v kategórii malých miest 
Modrý Kameň. Víťazi od organizátora získavajú vybudova-
nie nového alebo rekonštruovanie existujúceho detského 
ihriska v hodnote minimálne 6 000 €. edita sýkorová

14. septembra prebiehala v slovenských mestách súťaž „Vyhrajte pre svoje mesto nové 
detské ihrisko“ so spoločnosťou Oriflame. Počas dňa mohli občania svojím podpisom 
podporiť naše mesto. Spišská Nová Ves vyhrala v kategórii veľkých miest so 6 881 pod-
pismi nové ihrisko v hodnote minimálne 6 000 €.

Tohtoročné výročia - 600. výročie vzatia 
spišských miest do poľského zálohu 
a 240. výročie ich reinkorporácie pod 
správu Uhorska (v tomto období pôso-
bila v našom meste známa zvonolejár-

ska dielňa Konráda Gaala) - sme sa 
rozhodli pripomenúť inštalovaním 
pamätníka majstrovi Gaalovi, osob-
nosti, ktorá v stredoveku preslávila 

naše mesto.
Konrád Gaal sa prejavil aj ako filantrop. Okrem toho, že 
otvoril v meste zvonolejársku dielňu, ktorá rozvíjala svoju 
činnosť do roku 1516, založil tiež kaplnku (dnes Sloven-
ský kostol Nepoškvrneného počatia Panny Márie). V roku 
1369 Konrád Gaal v svojom závete zriaďuje základinu 12 
zlatých pre udržiavanie kaplnky a kaplána. Neskôr pri ka-
plnke založil špitál (ústav pre chorých, chudobných a sta-
rých). Kaplnka a špitál sa nachádzali na dnešnej Levočskej 
ulici, mimo mestského opevnenia pri Levočskej bráne.
Zvonolejárska dielňa Konráda Gaala a jeho nasledovníkov 
u nás existovala takmer dve storočia. Malo by nás napĺňať 
hrdosťou, že bola najúspešnejšou kovolejárskou diel-
ňou na Slovensku, ba známou i v celej Európe. Vzišlo 
z nej množstvo zvukovo dokonalých zvonov a nádherných 
krstiteľníc. Viaceré z nich plnia svoje vznešené poslanie 
v blízkom i ďalekom okolí už viac ako pol tisícročia.
Pamätník Pocta Konrádovi Gaalovi - miesto prianí na-
chádza svoj priestor pred spišskonovoveskou Radnicou 
a zároveň aj pred domom, kde dielňa v minulosti sídlila.
Príďte 10. novembra o 17.00 hod. privítať Konráda Gaala 
po poltisícročí opäť v Spišskej Novej Vsi!

 S úctou

Viac informácií nájdete v prílohe.

POcta 
KONrádOVi 
GaalOVi

Veža rímskokatolíckeho farského kostola Nanebovzatia Panny 
márie ukrýva ozajstné klenoty, Šmertný zvon, ktorému hlas 

a tvar dal posledný z majstrov gaalovskej lejárne Ján Wagner 
v roku 1486. Urban, najväčší zvon na slovensku,  

má pri ústí priemer 2 060 mm. Pochádza z roku 1857  
z dielne zvonolejára andreasa schaudta. Foto: Peter Švec
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Zvony. tieto umelecké diela a hudobné 
nástroje zároveň sprevádzajú ľudstvo už 
viac ako štyri tisícročia. Hovorí sa, že majú 
dušu a každý z nich je originálom so svoj-
ským hlasom. V minulosti každú významnú 

udalosť - dobrú i zlú - zvestovali ľu-
ďom kostolné zvony. 

výstava
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7. - 9. december 2012

7. 12. 2012 o 16.00 hod.

22.vianočný trh

Zaduj, víchor! Vločky splaš! Nech už je tu Mikuláš!

StrEtnUtiE S MiKULÁŠoM
Deti mesta vítajú Mikuláša na pódiu pred Redutou v Spišskej Novej Vsi.

Zavíta k nám COCA COLA KAMIÓN o 16.30 hod.
Spoločne budeme hľadať sneh v rozprávke SNEHULIENKA A MRÁZIK - Divadlo TUŠ.
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SpRavoDaJSTvo

Poslanci sa 11. októbra stretli na 13. riadnom zasad-
nutí mestského zastupiteľstva. 

Rozpočet mesta
K 30. 6. 2012 mesto hospodárilo s rozpočtom 
31,583 mil. €, a to na strane príjmov aj výdavkov. K to-
muto termínu boli príjmy rozpočtu plnené na 52,64 % 
(16,427 mil. €), v oblasti výdavkov na 43,44 % 
(13,555 mil. €). 
Schválená  3.  zmena  tohtoročného  rozpočtu 
mesta predstavuje zníženie  o  379  197  €,  roz-
počet  mesta  sa  teda  zníži  na  celkovú  sumu 
31 204 238 €.
Bežné príjmy sa znižujú o 58 853 €. Zmeny pred-
stavujú predpokladané úpravy príjmov z nenávratných 
finančných príspevkov (NFP): projekt Biologicky roz-
ložiteľných odpadov (– 197 933 €), projekt 7 SRO 
(+ 90 846 €), projekt IBV Červený jarok (– 3 125 €), 
projekt Multifunkčné banícke a energetické centrum 
(+ 1 002 €). 
Zvýšenie sa týka príjmov z prenájmov priestorov  
(+ 2 000 €), cintorínskych poplatkov (+ 11 000 €), 
poplatkov za znečisťovanie ovzdušia (+ 1 100 €), 
prenesených príjmov v školstve (dary a sponzorské 
+ 24 699 €), získanie transferu z Krajského školského 
úradu na bazén pre ZŠ Z. Nejedlého (+ 20 000 €), 
účelový transfer zo štátneho rozpočtu na odchodné 
(+ 6 318 €). Znížené sú vlastné príjmy v školstve z dô-
vodu zmeny účtovania súťaží (- 14 760 €).
Kapitálové príjmy celkovo klesli o 379 197 €. Vý-
razne ich ovplyvnila úprava predpokladaných príjmov 
z NFP – projekt BRO (- 270 000 €) a projekt IBV Čer-
vený jarok (- 58 727 €) a zníženie príjmov z predaja by-
tov (- 35 000 €). Naopak, zvýšené boli príjmy z predaja 
pozemkov (+ 35 000 €) a daru z partnerského mesta 
Youngstown na zabezpečenie informačného systému 
civilnej ochrany na zimnom štadióne (+ 2 383 €). 
V rámci príjmových finančných operácií došlo k úprave  
reálnej výšky príjmu o 6 000 € z predaja akcií 
v Prima banke Slovensko, a. s., na celkovú sumu 
206 000 €.
Na  strane bežných  výdavkov došlo  k  zníženiu 
o 302 504 €. Zmeny si vyžiadali: nové tlačivá priznaní 
k daniam + 1 500 €, vyplatenie odstupného pracov-
níkom MsÚ (organizačné zmeny) + 10 000 €, popla-
tok za pracovnú zdrav. službu + 415 €, pokles úrokov 
z úverov – 27 650 €, povinnosť mesta zaplatiť trovy 
konania súdneho sporu z r. 1998 o zhodnotenie ne-
hnuteľnosti + 26 150 €, el. energia na mestských poh-
rebiskách + 1 100 €, zníženie výdavkov o 117 000 € 
na základe verejného obstarania na zabezpečenie 
skládky BRO, presun 2 100 € do kapitálových vý-
davkov na zabezpečenie detského ihriska, verejné 
osvetlenie + 5 000 €, transfery a presuny v školstve 
– 10 553 €, príjem zo SACR na Trh ľudových reme-
siel + 2 000 €, oprava kamerového systému po údere 
blesku a výpočtovej techniky + 3 989 €, 
presun 100 000 € do kapitálových výdavkov na rekon-
štrukcie miestnych komunikácií. Z dôvodu realizácie 
rekonštrukcie Domova dôchodcov a zariadenia opat-
rovateľskej starostlivosti v roku 2013 došlo k zníženiu 
o 95 355 €.
Kapitálové výdavky celkovo klesli o 76 693 €. 
Zmeny nastali v programoch: Mestské pohrebiská - 
presun do jeho bežných výdavkov – 1 100 €, Priemy-
selná zóna Podskala - pripojovací poplatok + 5 000 €, 
Vybavenosť verejných priestorov (presun z bežných 
výdavkov + 2 100 €), Skládka BRO - úprava podľa zá-
verečnej žiadosti o platbu + 9 508 €, Rekonštrukcia 

miestnych komunikácií - presun z bežných výdavkov 
+ 100 000 €, IBV Červený jarok - úprava podľa zá-
ver. žiadosti o platbu – 98 727 €, Rekonštrukcia DD 
a ZOS (realizácia v roku 2013) – 145 167 €, ZŠ - efek-
tívna prevádzka + 34 280 €, Ihrisko ZŠ Komenského 
- vklad do združenia + 12 530 €, Zimný štadión - za-
bezpečenie CO + 2 383 €, Kamerový systém - nákup 
zariadení po údere blesku + 2 500 €.
Rovnako bola schválená 3. zmena rozpočtov or-
ganizácií v školstve na rok 2012 vo výške 9 939 € 
v príjmovej časti, čím sa dostali na úroveň 550 tis. €. 
Jedná sa o príjmy z prenesených kompetencií vo výške 
136 tis. € a originálnych kompetencií vo výške 414 tis. 
€. Vo výdavkovej časti došlo k zvýšeniu o 23 727 € na 
celkový rozpočet 11 172 954 €.
Schválená bola tiež zmena plánu investícií na rok 
2012 v spoločnosti Emkobel, a. s., kde výška vý-
davkov ostala na úrovni 63 tis. €, zmenil sa len plán 
investičných akcií.

Správa o konsolidácii za rok 2011
Poslanci vzali na vedomie informatívnu správu o kon-
solidácii za rok 2011 s uvedenými výsledkami konso-
lidovanej účtovnej závierky, ktorú je povinné mesto 
vykonať na základe zákona o účtovníctve. Mesto ako 
materská účtovná jednotka vykonalo konsolidáciu aj 
za svoje dcérske účtovné jednotky (3 príspevkové  
a 11 rozpočtových organizácií). Konsolidované boli 
tiež obchodné spoločnosti, v ktorých má mesto 
viac ako 50 %-ný podiel a pridružené účtovné jed-
notky, v ktorých má mesto od 20 do 50 %-ný podiel. 
Prostredníctvom konsolidácie je upravovaná štruk-
túra jednotlivých účtovných závierok s cieľom vyjadriť 
verne a pravdivo majetkovú, dôchodkovú a finančnú 
situáciu v jednotlivých účtovných jednotkách.
Výsledkom celej konsolidácie bolo zvýšenie cel-
kových aktív mesta zo sumy 119 mil. € na sumu  
138 mil. €. Najvyšší nárast bol zaznamenaný hlavne 
u pozemkov z dôvodu úprav, ktoré boli v rámci registra 
obnovy evidencie pozemkov a z dôvodu zaúčtovania 
stavieb financovaných z eurofondov do účtovníctva. 
Náklady a výnosy sa konsolidovali tak, aby tie vzťahy, 
ktoré existovali medzi dcérskymi účtovnými jednotkami 
a mestom, boli eliminované. Celkom sú navzájom pre-
pojené naše dcérske účtovné jednotky s materskou 
zhruba 11 mil. €. Po zaúčtovaní všetkých konsolidač-
ných úprav nedošlo k zmene výsledku hospodárenia.

oblastná organizácia 
cestovného ruchu SpIŠ
Poslanci schválili zmenu v delegovaní zástupcu Mesta 
Sp. Nová Ves v predstavenstve Oblastnej organizácie 
cestovného ruchu SPIŠ. doteraz tento post zastá-
vala ing. Zuzana Záborská, ktorá bola menovaná 
22. februára 2012 na zasadnutí MsZ. K 30. augustu 
2012 však ukončila pracovný pomer s Mestom Spiš-
ská Nová Ves a v súčasnosti je výkonnou riaditeľkou 
tejto organizácie. Vo funkcii ju nahradil primátor 
mesta Phdr. Ján Volný, Phd.

vyradenie majetku mesta 
v správe Domova dôchodcov
Vyradený bol majetok mesta v správe domova dô-
chodcov v celkovej hodnote 13 153,24 €.

Správa o výsledku kontrol
Hlavná kontrolórka mesta ing. Hyacinta Zozuľáková 
predložila poslancom MsZ správu o výsledku kontrol. 
Ukončených bolo 5 následných finančných kontrol. 

Prvá sa týkala správnosti evidencie a označenia 
krátkodobého  hmotného  majetku  Mesta  Sp. 
Nová Ves, kde boli zistené 3 nedostatky. Ďalej bola 
kontrolovaná hospodárnosť a efektívnosť údržby 
mestských komunikácií k 31. 12. 2010. Zistených 
bolo 5 nedostatkov. Dve vykonané finančné kontroly 
sa týkali evidencie  a  platby  poplatkov  za  psov 
v meste Sp. Nová Ves a VZN č. 4/2009 o pod-
mienkach držania psov, kde boli zistené 4 nedo-
statky. Posledná vykonaná kontrola sa týkala VZN 
č. 6/2003 o čistote mesta v súlade s platnou le-
gislatívou. Zistené boli 2 nedostatky. 

alternatívny spôsob vykurovania
Najviac diskusií v rámci rokovania vyvolal zámer 
o podpore investície alternatívneho spôsobu vykuro-
vania mesta Spišská Nová Ves spoločnosťou R GES,  
s. r. o., Prešov.
Investor plánoval v meste vybudovať elektroenerge-
tické zariadenie na kombinovanú výrobu elektriny 
a tepla z biomasy. Spoločnosť podobné projekty už 
zrealizovala v meste Topoľčany a Bardejov. Vybudo-
vaná kogeneračná jednotka by predstavovala elek-
troenergetické zariadenie s celkovým elektrickým 
výkonom cca 8,2 MW a celkovým tepelným výkonom 
cca 29 MW, pričom tieto parametre by sa mohli meniť 
v závislosti od potreby mesta, resp. spoločnosti Em-
kobel, a. s., prípadne iných subjektov.
Vyrobené teplo by bolo prostredníctvom horúcovod-
ného potrubia vedeného podpovrchovým alebo nad-
zemným vedením dodávané do centrálneho zdroja 
tepla. Vyrobená elektrická energia by bola dodá-
vaná v súlade s osobitným predpisom predovšetkým 
podzemným 22 kV elektrickým vedením prevádzko-
vateľovi regionálnej distribučnej sústavy, ktorým je Vý-
chodoslovenská distribučná, a. s., a to do 110 kV/ 
22 kV rozvodne prevádzkovateľa na základe zmluvy 
s investorom. celková hodnota investície do vybu-
dovania kogeneračnej jednotky bola plánovaná v ob-
jeme cca 30 mil. €.
Investor prejavil zámer poskytnúť Emkobelu zľavu na 
cenu tepla vo výške do 10  % z variabilných nákladov. 
V prípade, ak by uvedený záväzok nedodržal 2 roky 
idúce po sebe, malo by mesto právo od zmluvných 
záväzkov odstúpiť. Uvedený investičný zámer bol 
posudzovaný z technického, ekonomického a eko-
logického aspektu, nakoniec však nebol schválený, 
nakoľko za jeho schválenie hlasovalo len 50 % prítom-
ných poslancov.

vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností
Schválený bol, okrem iného, predaj  pozemkov 
mesta spoločnosti VSK MiNEral, s. r. o., nachá-
dzajúcich sa v areáli lomu Gretľa, ktoré už využíva 
alebo bude využívať v rámci hraníc platného dobýva-
cieho priestoru. Celková cena týchto pozemkov ur-
čená znaleckými posudkami je vo výške 65 746 €.
Poslanci ďalej schválili opakovaný zámer predaja 
formou obchodnej verejnej súťaže domu na Ul. B. 
Němcovej 5 o výmere 538 m2 za cenu najmenej 
27 tis. € a objektu Zimná č. 72 o zast. ploche 712 m2 
za cenu najmenej 152 tis. €. 
MsZ schválilo formou verejnej súťaže predaj dvoch 
parciel na individuálnu výstavbu garáží na Sídl. 
Západ i. 
Poslanci schválili  zámer  výpožičky nebytového 
priestoru o podlahovej ploche 43,12 m2 s príslušen-
stvom (prístupová chodba a WC) na prízemí v ob-

ZO ZaSadNUtia MEStSKéHO ZaStUPitEľStVa
Po 3. zmene rozpočet mesta znížený o 379 197 €. Mesto bude v predstavenstve Oblastnej organizácie cestovného ruchu Spiš zastupo-
vať primátor. Zrušené boli funkcie dvoch konateľov spoločnosti lesy mesta Sp. Nová Ves. Zámer alternatívneho spôsobu vykurovania 
poslanci neschválili. Sídlisko Západ sa konečne dočkalo.

(pokračovanie na 4. strane)
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Ide o tradičnú akciu skautov a skautiek z Podtat-
ranskej skautskej oblasti. „na území národného 
parku prebieha už desiaty rok. Zúčastňujú sa 
jej skauti zo spišskej novej Vsi, levoče, krom-
pách, popradu, kežmarku,“ vymenoval pracovník 
Správy Národného parku Slovenský raj a člen Slo-
venského skautingu ing. Marek leskovjanský.
Do akcie sa už po druhýkrát zapojili aj členovia 
Združenia rodičov a priateľov diabetických detí 
Spišiačik a dobrovoľníci zo spoločnosti Embraco 
Slovakia. „máme obľúbenú frázu, že aj keď 
máme cukrovku, nie sme z cukru a chceme po-
máhať aj iným. nechceme len edukovať, ako pri 
našich posledných aktivitách, ale aj takto po-
môcť a trošku sa zapojiť,“ informovala Zuzana 
Hercegová z OZ Spišiačik.
Pre Embraco Slovakia išlo o súčasť Globálneho 
dobrovoľníckeho dňa, ktorý postupne absolvo-
vali všetky závody tejto celosvetovej korporácie. 
„už tradične je to náš vrchol dobrovoľníckeho 
roka. Ľudia sem chodia radi. Vyčistiť chodníky 

je to najmenej čo pre slovenský raj môžeme uro-
biť,“ uviedol generálny riaditeľ Embraco Slovakia 
ing. Norbert Brath.
Dobrovoľníci spolu vyčistili 150 km chodníkov aj 
v extrémne náročných terénoch. Na prekvapenie 
všetkých zúčastnených tu bolo tento rok menej od-
padkov. Väčšinou išlo o papiere, sáčky, igelitové 
vrecia, obaly od nanukov a cukríkov.
Všetky trasy končili na Kláštorisku, kde sa od mi-
nulého roka nachádza symbolický cintorín veno-
vaný obetiam hôr. Vstupnú bránu vylepšili skalnými 
múrmi a v exteriéri pribudli ďalšie sochy. „naším 
dlhodobým cieľom je vytvoriť pamiatku pre kon-
krétnych ľudí, aby tu mali svoje pomníky. táto ak-
cia je zameraná na to, aby sme vytvorili celkový 
dojem v architektonickej časti,“ uviedol rezbár 
róbert Smrčák.
Na záver akcie všetci dobrovoľníci vytvorili vlast-
nými telami na lúke veľkého spoločného smajlíka 
(foto).

edita sýkorová, foto: archív spišiačika

SpRavoDaJSTvo

jekte Multifunkčného energetického a baníckeho 
centra na dobu neurčitú v prospech Oblastnej or-
ganizácie cestovného ruchu SPiŠ. 

nájom v priemyselnej zóne podskala
Vedenie mesta veľmi intenzívne rokuje a oslovuje 
investorov, ktorí by mohli prísť do nášho mesta. Mi-
nulý rok v júni poslanci jednomyseľne prijali uznese-
nie stanovujúce symbolické nájomné 1 € na dobu 
5 rokov pre budúcich investorov v Priemyselnej zóne 
Podskala. „myslím, že to bolo dobré rozhodnutie. 
prvý menší investor tam už je. teraz prichádza 
záujemca, ktorý by obsadil všetku zvyšnú plochu 
a vytvoril by možno až 400 pracovných miest. pri 
rokovaní s ním sme tento bonus použili a veľmi to 
zavážilo, okrem ďalších plusov, ktoré ponúkame,“ 
informoval primátor Phdr. J. Volný, Phd.
MsZ splnomocnilo primátora mesta na udelenie sú-

hlasu na určenie výšky nájomného 1 € v tejto prie-
myselnej zóne pre podnikateľské subjekty, ktoré 
zabezpečia udržanie zamestnanosti zaviazanej v ná-
jomnej zmluve, vždy na dobu ďalších 5 rokov od jej 
uzatvorenia. „mohla by to byť dosť silná motivácia 
a verím, že by to prispelo k pozitívnemu rozhodnutiu 
investora,“ dodal na záver PhDr. J. Volný, PhD.

Lesy mesta Sp. nová ves
Lesy mesta Sp. Nová Ves mala troch konateľov, ktorí 
boli odmeňovaní za vykonávanie tejto funkcie. Vzhľa-
dom k ekonomickej situácii poslanci schválili zruše-
nie funkcií dvoch konateľov.
 
Interpelácie, otázky poslancov
V rámci posledného bodu rokovania v mene MsV a ob-
čanov Sídl. Západ poslanec adnan akram poďakoval 
prednostke mestského úradu Ing. Jele Bednárovej ako 
aj pracovníkom oddelenia výstavby a dopravy za mimo-

riadne pružný a citlivý prístup pri riešení navrhovaného 
parkoviska medzi Kolárskou a Tkáčskou ulicou. Reali-
zácia tohto parkoviska je naplánovaná na jar 2013.

Zástupkyňa primátora Mgr. lea Grečková informo-
vala o stave riešenia železničného priecestia na Sídl. 
Západ. „s radosťou môžem oznámiť, že príprava 
a zbezpečnenie železničného priecestia, o ktorej 
sa tu už desiatky rokov hovorilo, je v záverečnej 
fáze. projekt je hotový. teraz stojíme už len pred od-
borným schvaľovaním na riaditeľstve Železníc sr. 
na riešení sa podieľajú tri subjekty, opravovať sa má 
aj cesta, dôjde k presunu závor. keď všetko dobre 
dopadne na budúci rok sa projekt zrealizuje.“

Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hlasovanie  
poslancov, zvukový záznam nájdete na www.spisska-
novaves.eu – modrá sekcia SNV – Samospráva – 
MsZ. edita sýkorová, ing. andrea Jančíková

ZO ZaSadNUtia MEStSKéHO ZaStUPitEľStVa
(dokončenie z 3. strany)

Priebežne jeden mesiac ručne čistili pracovníci stre-
diska údržby MsÚ a pracovníci prijatí na realizáciu 
protipovodňových opatrení kanál na Sídl. Mier. „Ide 
o odvodňovací alebo protipovodňový kanál. Chráni 
sídlisko mier od stekajúcej vody z polí smerom od 
letiska,“ informoval vedúci oddelenia komunálneho 
servisu mestského úradu Paeddr. Ján Olejník.
Kanál je dlhý viac ako 1 km. Vyviezlo sa z neho cca 
20 t naplavenej zeminy, trávy a rýchlorastúcich dre-
vín. Jeho čistenie je potrebné realizovať každoročne. 
V opačnom prípade by sa tak zaniesol, že jeho čiste-
nie by bolo problematickejšie a oveľa finančne nároč-
nejšie. eda, foto: oks

ČiStENiE PrOtiPOVOdňOVéHO KaNála

Konferencia bola pokračovaním tej predošlej, ktorú 
naše partnerské mesto Nitra zorganizovalo v rámci 
projektu  „Podpora  aktivít  cestovného  ruchu 
v meste Nitra“ na prelome mája a júna 2012. 
Po štyroch mesiacoch sa v Beladiciach opäť zišli 
pracovníci z oddelení cestovného ruchu z Nitry 
i partnerských miest Spišská Nová Ves, Zielóna 
Góra (Poľsko), Osijek (Chorvátsko), Báčsky Petro-

vec (Srbsko), Kroměříž (ČR) a Veszprém (Maďar-
sko). Z úst popredných slovenských odborníkov sa 
dozvedeli, ako tvoriť a manažovať úspešnú destiná-
ciu i jej produkty, ako má vyzerať destinačný mar-
keting na webe, či aké nové marketingové nástroje 
(napr. tzv. QR kód) možno využiť na propagáciu. Zá-
stupcovia partnerských miest tiež spoločne zhod-
notili, čo sa im podarilo od jari dosiahnuť v oblasti 

cestovného ruchu a naplánovali kroky pre ďalšiu 
spoluprácu v oblasti turizmu. Nosnou myšlienkou 
spolupráce bude vytváranie turistických produk-
tových balíčkov, ktoré budú ponúkané v prvom 
rade obyvateľom partnerských miest. O konkrétnej 
ponuke vás budeme prostredníctvom Ička a webu 
mesta priebežne informovať.

referát cestovného ruchu, msÚ

dOBrOVOľNíci ČiStili SlOVENSKý raJ

POdPOra SPOlUPrácE V OBlaSti cEStOVNéHO rUcHU

V sobotu 22. septembra 182 dobrovoľníkov čistilo rokliny v Slovenskom raji po letnej turistickej sezóne, na symbolickom cintoríne na 
Kláštorisku pomáhali pri inštalácii nových drevených sôch a oprave starších.

Spolupráca v cestovnom ruchu bola nosnou témou medzinárodnej konferencie, ktorá sa uskutočnila 3. – 5. októbra v Beladiciach pri Nitre.

stav pred vyčistením... ... a po vyčistení.
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oz činnosti pz SR v Snv
Doposiaľ neznámy páchateľ v presne nezistenom 
čase od 18. do 19. 9. 2012 poškodil ochranné sklo 
displeja bankomatu Poštovej banky zabudovaného 
do steny budovy. Spôsobil tak škodu vo výške 500 €. 
Prípad vyšetrujú policajti OO PZ SNV ako prečin po-
škodzovanie cudzej veci.

Poverený príslušník OO PZ SNV obvinil z prečinu krá-
deže Jána C., Milana C. a Ladislava Š. zo SNV, ktorí 
25. 9. 2012 na stavenisku úseku diaľnice Jánovce - 
Jablonov s dvoma ďalšími doposiaľ presne nestotož-
nenými osobami vykonali krádež vlámaním do troch 
nákladných motorových vozidiel, odkiaľ odcudzili 
najmenej 190 litrov motorovej nafty. Pre poškodené-
ho Pavla H. spôsobili škodu vo výške cca 441 €. Ján 
C. bol umiestnený v cele predbežného zadržania na 
OO PZ v SNV a bol podaný návrh na vzatie do väzby. 
27. 9. 2012 bol na základe príkazu Okresného súdu 
SNV dodaný do výkonu väzby v ÚVV Košice.

Poverený príslušník OO PZ SNV 26. 9. 2012 ob-
vinil z prečinu krádeže Jozefa Č. zo SNV, ktorý 
30. 8. 2012 v časti Červený jarok z lesného porastu 
na parcele, ktorá patrí do lesného pôdneho fondu, 
odcudzil drevnú hmotu o objeme 1,292 m3. Pre Lesy 
mesta SNV tak spôsobil škodu vo výške 94,57 €.

26. 9. 2012 oznámila Štefánia S. z Levoče, že ne-
známy páchateľ 26. 9. 2012 v ZŠ Ing. O. Kožucha 
vyšiel na parapetnú dosku, kde cez okno otvorené 
na vetranie, vnikol do šatne, odkiaľ ukradol dámsku 
kabelku s osobnými dokladmi, mobilným telefónom, 
rôzne šperky, okuliare, hodinky, USB kľúč, doklady 
a kľúče od vozidla zn. Volkswagen Polo. Pre Štefániu 
S. spôsobil škodu 735 €. Ďalej ukradol dámsku ka-
belku s osobnými dokladmi, dámske hodinky, rôzne 
šperky, 2 ks USB kľúče a 2 zväzky kľúčov, ruksak, 
digitálny fotoaparát, rôznu kozmetiku. Vec vyšetrujú 
policajti OO PZ SNV ako prečin krádeže.

Vyšetrovateľ OKP OR PZ SNV 9. 10. 2012 zo zlo-
činu lúpeže obvinil Lukáša U. zo SNV, ktorý ešte 
11. 11. 2009 na Tr. 1. mája vošiel do zberne tiketov 
Tipos a pod hrozbou zabitia so strelnou zbraňou pri-
kázal pracovníčke Agnese K., aby mu vydala penia-
ze. Dal jej mikroténový sáčok, do ktorého mu z min-
covníka terminálu vložila mince v hodnote 60 €, ktoré 
zobral a odišiel. Svojím konaním pracovníčke nespô-
sobil majetkovú ani fyzickú ujmu. Majiteľke Universu 
Ing. Ľubici J. zo SNV spôsobil škodu na majetku vo 
výške 60 €.

1. 10. 2012 na OO PZ v SNV podala oznámenie Ja-
roslava S. zo Sp. Tomášoviec, že jej syn Michal H. 
ešte v mesiaci február 2012 odišiel z miesta bydlis-
ka do Anglicka za prácou a o sebe nepodal žiadnu 
správu. Policajti OR PZ SNV 10. 10. 2012 cestou 
Veľvyslanectva SR v Londýne zistili, že nezvestný 
Michal H. je toho času vo výkone väzby v Anglicku. 
Oznamovateľka bola policajtmi o tejto skutočnosti 
upovedomená. 

z činnosti Msp v Snv
Hliadka po upozornení obsluhy kamerového systému 
obmedzila 13. 9. 2012 o 10.45 hod. na osobnej slo-
bode Adama C., Mariu C. a Adama C., všetci z Ru-
munska. Menovaní v centre mesta na Letnej a Zimnej 
ul. vykonávali pod hlavičkou organizácií Slovenský 
Červený kríž, Slovenský výbor pre UNICEF a Kance-
lária Svetovej zdravotníckej organizácie na Sloven-
sku verejnú zbierku finančných prostriedkov údajne 
pre Spolok hluchonemých, pričom používali tlačivá 
s logom uvedených organizácií, čím uviedli obča-
nov do omylu, že prispievajú pre tieto organizácie. 
Na uvedenú zbierku nebol daný súhlas Ministerstva 
vnútra SR, ani zbierku nevykonávali predpísaným 
zákonným spôsobom, a teda podvodom získavali fi-
nančné prostriedky, ktoré chceli použiť pre vlastnú 
potrebu. Telefonicky bolo v sídle Unicef SR overené, 
že 24. 7. 2012 bolo uvedenými organizáciami na Ge-
nerálnej prokuratúre SR v Bratislave podané trestné 
oznámenie na neznámych páchateľov, ktorí sa ako 

Svetový deň cestovného ruchu si pripomíname každo-
ročne 27. septembra. Tento rok ho v našom partnerskom 
meste poňali netypicky. Po prvýkrát sa tu uskutočnili 
a svoju novú tradíciu začali tzv. dni partnerských miest, 
na ktorých sa predstavili okrem nášho mesta i Zielona 
Góra (Poľsko), Veszprém (Maďarsko), Osijek (Chorvát-
sko), Báčsky Petrovec (Srbsko), Kroměříž a České Budě-
jovice (ČR). 
V rámci Dní partnerských miest remeselníci, hudobníci 
a tanečníci z partnerských miest spropagovali tradičné 
remeslá a umenie svojho regiónu, nechýbali ochutnávky 
rôznych zahraničných špecialít a vín. Spišská Nová Ves 
Nitranom ponúkla tradičné spišské pirohy. V priestoroch 
nitrianskej Synagógy bola inštalovaná maketa historic-
kej podoby nášho mesta. Remeselné tradície na Spiši 
za veľkého záujmu okoloidúcich predstavili šindliari Pe-
ter a Kristián Kormošovci a spracovateľky ľanu Mária 
a Justína Bukovinové z Vikartoviec. Vrcholom dvojdňo-
vého programu boli koncerty kapiel z partnerských miest. 
Pódium na záver patrilo spišskonovoveskej kapele Smola 

a hrušky. Naše mesto bolo tiež prezentované formou 
stánku s propagačnými materiálmi.
Oslavami Svetového dňa cestovného ruchu ukončili Nit-
rania svoju letnú turistickú sezónu. V rámci nich zároveň 
vyvrcholila séria podujatí Dni európskeho kultúrneho de-
dičstva.  referát cestovného ruchu, msÚ

V dňoch 27. – 28. septembra sa Spišská Nová Ves prezentovala v partnerskom meste 
Nitra v rámci podujatia Oslavy Svetového dňa cestovného ruchu 2012. 

SVEtOVý dEň cEStOVNéHO 
rUcHU V NitrE

Tomuto workshopu predchádzali aj ďalšie v domovoch 
a centrách sociálnych služieb v Spišskom Štvrtku,  
Poprade a Spišskom Štiavniku. Snahou projektu je 
sprístupňovanie a rozvíjanie kultúrnych aktivít seniorov 
a zdravotne znevýhodnených občanov. „táto myšlienka 
vznikla tak, že pri hline si človek veľmi oddýchne. 
musí sa totiž sústrediť na prácu. napadlo nás preto, 
že títo ľudia, ktorí sú teraz sami, si môžu pri týchto 
myšlienkach a práci oddýchnuť. povedali sme si, že 
im prinesieme aj takúto možnosť rozcvičiť si trošku 
prsty, pospomínať a prísť na iné myšlienky,“ vysvetlil 
keramikár OZ Annogallery Peter Smik.
Projekt nadväzuje na pozitívne skúsenosti a ohlasy 

účastníkov tvorivých dielní s hlinou zrealizovaných 
občianskym združením v rokoch 2009 a 2010. „Ide 
o voľné pokračovanie. Je podporené ministerstvom 
kultúry, čo sme veľmi radi. V rámci týchto možností 
obchádzame zariadenia v regióne a snažíme sa 
týmto ľuďom priniesť spomínaný oddych,“ uviedol 
ďalej P. Smik.
Väčšina seniorov sa prvýkrát v živote stretla s prácou 
s hlinou. Organizátori však s tým už majú skúsenosti 
a prácu prispôsobili tak, aby všetky výrobné techniky 
boli veľmi jednoduché. Potešenie dôchodcov z takejto 
aktivity bolo veľké, rovnako tiež prekvapenie z vlastných 
výrobkov. eda

Občianske združenie annogallery usporiadalo 21. septembra v domove dôchodcov  
tvorivé dielne s hlinou pre seniorov.

tVOriVé diElNE PrE SENiOrOV

Traja primátori z miest L‘Aigle vo Fran-
cúzsku, Spišská Nová Ves z východ-
ného Slovenska a Clausthall-Zellerfeld, 
slávnostne podpísali nanovo partnerské 
zmluvy v Dietzelovom dome. Partner-
stvo trvá s L‘Aigle 40 rokov a so Spiš-
skou Novou Vsou 20 rokov. Primátor 
Wolfgang  Mömkemeyer spomenul 
vo svojej slávnostnej reči začiatky part-
nerstva. Priateľstvo sa rozvinulo vďaka 
šikovnej diplomacii pánov Charlesa de 
Gaulle a Konráda Adenauera. „položili základný kameň k zmiereniu. Dobré susedské vzťahy prerástli do priateľ-
stiev a niektoré dokonca aj do manželstiev. Zmierenie s východom však trvalo dlhšie,“ dodal primátor Clausthall-
Zellerfeldu. Rýchlejšie sa to podarilo na základe medziľudských vzťahov. Tierry Pinot, primátor L‘Aigle, hrdo potvrdil, 
že toto priateľstvo bude trvať aj naďalej. Dobré vzťahy medzi krajinami nie sú dôležité len vo vysokej politike, ale hlavne 
medzi občanmi.
Ján Volný, primátor mesta Spišská Nová Ves, doplnil: „V roku 1992 bolo partnerstvo pre nás niečo nové, nevedeli 
sme, čo máme očakávať, bola to pre nás šanca urobiť veľký krok na ceste do európy“. red.

traJa PriMátOri POdPíSali NaNOVO 
20 a 40-rOČNé ZMlUVy

19. septembra uplynulo 20 rokov od slávnostného podpísania partnerskej listiny na radnici v ne-
meckom meste clausthall-Zellerfeld. Pri tejto príležitosti sa koncom septembra zúčastnila dele-
gácia z nášho mesta osláv partnerstva. V nasledujúcich riadkoch vám prinášame preklad článku, 
ktorý bol uverejnený v lokálnych novinách Oberharz.

PartNErStVO MiESt 
SláVNOStNE POtVrdENé
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y 6. 9. sa v rámci Dní európskeho kultúrneho dedič-
stva v spolupráci s Baníckym spolkom Spiš konala 
v priestoroch Multicentra prednáška Jána Petríka pod 
názvom Ozubnicová  železnica  v  Žakarovskom 
údolí. Táto zubačka bola prvou na území bývalého 
Uhorska. Jej trať merala 3 875 metrov s prevýše-
ním 233 metrov so stúpaním 107 - 110 m. Pri jazde 
zhora dole dosahovala rýchlosť 8 km/h, zdola nahor 
12 km/h.

Tento rok si naše mesto pripomína 600 rokov od 
vystavenia zálohovej listiny uhorským panovníkom 
Žigmundom Luxemburským a zároveň i výročie pri-
navrátenia zálohovaných miest spod poľskej správy. 
Pri tejto príležitosti prebieha do 7. 1. 2013 v Múzeu 
Spiša výstava s názvom Šestnásť spišských miest 
v  rokoch 1412 – 1876. V rámci nej sa 12. 9. pod 
vedením historika Mgr. Miroslava Števíka konala Pred-
náška z odboru histórie venovaná Dňom európske-
ho kultúrneho dedičstva. 

V areáli spišskonovoveskej firmy horel 18. 9. ráno 
cestný  valec. Podľa odhadov oheň spôsobil škodu 
za približne 20 tis. €. Hasičom sa podarilo uchrániť 
majetok v hodnote 50 tis. €. Príčina vzniku požiaru je 
v štádiu vyšetrovania.

Nákupné stredisko na Sídl. gen. Svobodu začali 
v septembri po dlhých rokoch rekonštruovať. Podľa 
aktuálneho posúdenia statika nehrozí zrútenie terasy, 
väčšie zásahy preto nie sú potrebné. Majiteľom bu-
dovy je česká firma Reality – správcovská CZ, ktorá 
vykonáva renováciu svojpomocne, opravy sa teda vy-
konávajú postupne. 

Už po sedemnástykrát sa v spišskom regióne počas je-
senných dní rozozvučala klasická hudba. Koncerty me-
dzinárodného hudobného festivalu MUSICA NOBILIS sa 
uskutočnili v siedmich mestách tohto regiónu od 30. sep-
tembra do 7. októbra. 
Úvodný koncert zaznel už tradične v Koncertnej sieni 
reduty v Spišskej Novej Vsi. Sólistom večera bol renomo-
vaný slovenský huslista Juraj Čižmarovič, ktorý sa v roku 
1990 usadil v Nemecku. Tu sa stal koncertným majstrom 
viacerých orchestrov (Gürzenich Orchester, WDR Rundfun-
korchester v Kolíne nad Rýnom, festival Richarda Wagnera 
v Bayreuthe). V Nemecku sa presadil aj ako dirigent a orga-
nizátor hudobného života. Pred piatimi rokmi nahral Vival-
diho Štyri ročné obdobia s vlastným súborom – Komorným 
orchestrom Cimorosa. Práve s týmto orchestrom vystúpil 
výnimočný interpret v Spiškej Novej Vsi. V programe za-
zneli diela F. Mendelssohna –Bartholdyho, W. A. Mo-
zarta, B. Brittena, I. Zeljenku, G. Pucciniho, L. Kupkoviča 
a B. Bartóka.
Prvý októbrový deň je Medzinárodným dňom hudby. Juraj 
Čižmarovič sa v tento deň predstavil s Komorným orches-
trom Cimorosa v historickom centre Spiša – Kežmarku. 
Koncert zaznel v rímskokatolíckej Bazilike Povýšenia svä-
tého Kríža. 
V stredu 3. októbra sa festival presunul do strediska spiš-
ského baníctva - Gelnice. Koncert sa uskutočnil v Kostole 
Nanebovzatia Panny Márie, ktorý patrí k najstarším staviteľ-
ským pamiatkam v historickom jadre mesta. Diela hudob-
ných velikánov – A. Vivaldiho, W. A. Mozarta, M. Ravela, 
C. Debussyho a J. S. Bacha uviedli členovia Slovenského 

kvarteta (Jozef Horváth - I. husle, Eduard Pingitzer - II. husle, 
Július Šoška - viola, Martin Ťažký – violončelo) s flautistkou 
Simonou Pingitzer.
Vo štvrtok 4. októbra uviedlo Slovenské kvarteto koncert 
obyvateľom Spišského Podhradia, v pamiatkovej rezer-
vácii - Spišská Kapitula. Koncert zaznel v jej dominante 
- neskororománskej Katedrále sv. Martina. V tomto histo-
rickom prostredí uviedli členovia Slovenského kvarteta diela 
W. A. Mozarta, J. Haydna a A. Dvořáka.
Hudobný maratón pokračoval v jednom z najmenších miest 
na Slovensku - Spišských Vlachoch, ktoré tiež prekvitajú 
pamiatkovou zónou. Koncert dvoch výnimočných sloven-
ských interpretov – hobojistu Igora Faberu a harfistky Ad-
riany Antalovej zaznel v Malom katolíckom kostole.
Igor Fabera a Adriana Antalová sa v sobotu 6. októbra pred-
stavili v Katolíckom kostole Povýšenia sv. Kríža v Smiža-
noch, obci s najvyšším počtom obyvateľov na Slovensku 
bez štatútu mesta. Aj tu znel hoboj a harfa v komorných 
kompozíciach J. N. Hummela, C. Salzeda, C. Debussyho, 
E. Granadosa, C. Saint-Saënsa, E. Morriconeho a A. Piaz-
zollu.
Festival vyvrcholil v nedeľu 7. októbra v Poprade. V diva-
delnej sále domu kultúry vystúpili dvaja poprední mladí 
interpreti – klarinetista Branislav Dugovič a klavirista La-
dislav Fančovič. Bodkou XVII. ročníka medzinárodného 
hudobného festivalu boli kompozície F. Mendelssohna-
Bartholdyho, L. Godowského a J. Brahmsa.
Festival MUSICA NOBILIS je každoročne vrcholom jesen-
ných kultúrnych aktivít v tomto malebnom slovenskom re-
gióne. (mt)

MUSica NOBiliS 2012

Doterajšieho riaditeľa ing. Jozefa Naščáka vo funkcii vy-
striedal MUdr. Štefan Zelený, ktorý pri tejto príležitosti 
uviedol: „pevne verím, že v tomto trende budeme pokra-
čovať a nielen čo sa týka ekonomických výsledkov, ale 
že zlepšíme aj liečebno-preventívnu činnosť a zvýšime 
odbornosť na jednotlivých oddeleniach.“ 
Post námestníčky pre liečebno-prevádzkovú starostlivosť 
prevzala primárka detského oddelenia MUdr. renáta Šu-
láková: „bola som oslovená a túto výzvu som prijala, na-
koľko chcem, aby táto nemocnica naďalej fungovala tak 
dobre ako doteraz a aby boli spokojní pacienti a vôbec 
celý personál.“
Obaja sa aj napriek novým funkciám chcú naďalej venovať aj 
svojím pacientom. Vytvoril sa preto väčší priestor na strane 
administratívy a riadenia nemocnice treťou osobou a posilnil 
sa tím vedenia o ing. ivana Mokrého. Ten sa bude venovať 

otázkam, ktoré nesúvisia priamo s medicínou, ale sú dôležité 
pre chod a prevádzku nemocnice. Okrem uvedených zmien 
by malo dôjsť k malým reštrukturalizačným zmenám. „čo sa 
týka prepúšťania, neplánujeme žiadne radikálne kroky. ur-
čite bude dochádzať k ozdravným krokom, ktoré povedú 
nemocnicu do ešte lepších výsledkov a ešte väčšej kvalite 
poskytovania zdravotnej starostlivosti. budeme posilňo-
vať napr. neurologické oddelenie a aro v rámci spišskej 
novej Vsi, ktoré v budúcnosti budú slúžiť ako tzv. kompe-
tenčné centrá,“ uviedol generálny riaditeľ spoločnosti Svet 
zdravia, a. s., rNdr. richard Maraček, Phd.
Spoločnosť tiež plánuje zlepšiť prístrojové vybavenie 
nemocnice. „tento rok budeme nakupovať röntge-
nové prístroje alebo tzv. C-rameno,“ dodal na záver 
RNDr. R. Maraček. Okrem toho sa postupne plánuje aj 
rekonštrukcia objektu. eda

Nemocnica s poliklinikou v Sp. Novej Vsi na trhu poskytovateľskej starostlivosti vykazuje 
dlhodobo veľmi dobré výsledky. 21. septembra bolo menované jej nové vedenie.

NOVé VEdENiE NsP

Cieľom tohto „zeleného“ projektu je výsadba nových a po-
stupná obnova starých (chorých) stromov za nové. Popritom 
však vznikajú ďalšie skvelé nápady, ako je: výroba a mon-
táž vtáčích búdok a búdok pre užitočný hmyz, realizácie 
prírodných, ekologických, drevených detských ihrísk. Aby 
sa mohli do tohto projektu zapojiť aj naši najmenší, pripra-
vujeme i maľovanie starých plotov deťmi škôl, ktoré sa rov-
nako bude niesť v duchu „harmonizácie života človeka 
s prírodou“.
Základná myšlienka eko-projektu vznikla v spolupráci s na-
šimi partnermi z Fakulty ekológie a environmentalistiky 
Technickej univerzity vo Zvolene už skôr, avšak čas na 
uvedenie projektu do praxe nastáva teraz - na jeseň 2012  
(október - november).
dovoľujeme si vás preto pozvať k spolupráci!
Privítame vaše tipy a nápady k realizácii tohto eko-projektu, 
tipy ohľadom lokality na výsadbu nových zdravých stromov, 

a rovnako sú pre nás vzácne a dôležité aj nápady na ďalšie 
doplnkové aktivity, ktoré pomôžu ešte vylepšiť tento spo-
ločný rozbiehajúci sa eko-projekt „Zelená stromom.sk“. 
V rámci projektu si môžete kúpiť veľký strom alebo stromček 
na balkón. Ku každému veľkému stromu dostanete osobný 
rodný list stromu - certifikát s vaším menom a s GPS pozí-
ciou stromu. Zároveň k nemu získate aj malý darček - origi-
nálny valúnik s energiou konkrétneho stromu.
Viac sa o projekte dozviete na stránke www.zelenastro-
mom.sk, kde si zároveň môžete aj objednať svoj strom 
alebo stromček.

Kontakt:
SOlitéra, s. r. o., Spišská Nová Ves

ing. iveta dusíková, tel.: 0903 732 867, 
0918 767 439, ekoprojekty@solitera.sk, 

www.zelenastromom.sk 
ing. Vladimír klaučo, ing. iveta dusíková

Spoločnosť SOlitéra, s. r. o., Spišská Nová Ves si vás dovoľuje osloviť s ponukou na 
spoluprácu na eko-projekte ZElENá StrOMOM.sk.

VýZVa PrE PriatEľOV ZElENE! 

členovia organizovanej skupiny mali dopúšťať vyššie 
popísaného konania na území SR. Pre dôvodné po-
dozrenie zo spáchania trestného činu vec prevzal PZ 
SR k ďalšej realizácii.

Hliadka MsP 19. 9. 2012 o 13.45 hod. na základe 
telefonického podnetu preverila na Muráňskej ul. 
Martina L. z Levoče a zároveň ho zadržala. Meno-
vaný v rovnaký deň svojvoľne opustil Reedukačné 
centrum Mlynky – Biele Vody, kde bol umiestnený. 
Po vyrozumení si ho prevzali pracovníci ústavu oproti 
podpisu.

28. 9. 2012 o 20.35 hod. oznámil telefonicky Jo-
zef G. zo SNV, že jeho sused Jozef Š. volá z bytu 
o pomoc. Na miesto boli vyslané hliadky MsP, kto-
ré zistili, že uvedený muž je doma v byte uzamknutý 
a volá o pomoc s tým, že si podrezal žily. Z dôvodu 
ochrany života a zdravia za prítomnosti nezúčast-
nenej osoby hliadka MsP vykopla dvere na byte 
a do príchodu zdravotníckych pracovníkov z RZP 
NsP v SNV menovanému poskytla prvú pomoc. Ná-
sledne hliadky zabezpečili miesto do príchodu prí-
slušníkov policajného zboru. Po odvoze muža z bytu 
RZP-čkou byt uzamkla jeho družka. O jeho otvorení 
bol bezodkladne informovaný náčelník MsP, dozoru-
júci prokurátor a OD OR PZ v SNV.

Na základe oznámenia anonymu našla hliadka MsP 
30. 9. 2012 o 18.15 hod. na Ulici J. Wolkera za kotol-
ňou mladé dievča ležiace na zemi. Jednalo sa o Mi-
chaelu K. zo SNV. Na mieste bolo zistené, že me-
novaná je značne pod vplyvom alkoholu, na podnety 
nereagovala, bez známok vonkajších zranení. Pre 
podozrenie z otravy alkoholom bola na miesto okam-
žite privolaná RZP, ktorej personál po nevyhnutných 
úkonoch menovanú prevzal na ďalšie odborné vyšet-
renie do NsP. Vec bola následne oznámená rodičom 
a bude doriešená cestou MsÚ SNV.

Na základe tel. oznámenia HaZZ 9. 10. 2012 
o 20.30 hod. zistila hliadka MsP, že na Slovenskej 
ulici zo zaparkovaného vozidla ŠKODA Felícia cítiť 
plyn. Na miesto bola privolaná plynárenská služba, 
ktorá zistila, že únik nie je v takom rozsahu, aby 
ohrozoval bezpečnosť obyvateľov ulice. Napriek 
tomu hliadka šetrením zistila a kontaktovala majiteľa 
vozidla. Jednalo sa o Petra F. zo SNV. Menovaný si 
vozidlo zabezpečil. 
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yGaléria umelcov Spiša pripravila 21. 9. v rámci Dní 
európskeho kultúrneho dedičstva 2012 tvorivé dielne 
pre študentov a verejnosť pod názvom Gotické oko 
terry  incognity. Jej cieľom bola výchova umením 
interaktívnou formou pomocou počítačovej grafiky 
či priestorových inštalácií – happeningu. Predchádza-
la jej prehliadka gotických okien v meste. Dielňu viedli 
odborní lektori Janka Huljaková a Tomáš Cetera. Pro-
jekt bol finančne podporený z grantu Terra Incognita 
– zem nepoznaná Košického samosprávneho kraja.

Tohtoročné leto bolo oproti tomu vlaňajšiemu teplej-
šie. Aj napriek tomu však spišskonovoveské kúpa-
lisko zaznamenalo podobnú návštevnosť ako mi-
nulý rok. Výnimku predstavoval jún, kedy sem v jednu 
nedeľu prišlo až 3 500 ľudí. Celková bilancia návštev-
nosti v uplynulej sezóne je takmer 66-tisíc ľudí.

22. 9. sa v DMS uskutočnil Gruľovy dzeň na Špišu. 
115 návštevníkov si odnieslo domov „vrecko zemiač-
kov“ v podobe vstupenky a privítaní boli zemiakom 
a soľou. Na výstave bolo okrem iného 19 odrôd zemia-
kov zo záhradkárskych osád mesta, Spišských Vlách, 
Nemešan a Jamníka, 15 exponátov Múzea Spiša 
a 10 fotografií Fotografickej spoločnosti Spiš pri SOS 
(M. Voš, L. Vikartovský) i Ing. arch. T. Štubňu. 

V sobotu 22. 9. popoludní horela pizzeria v centre 
mesta. Veľký požiar likvidovali dve hasičské jednotky. 
Oheň spôsobil škodu vo výške 30 tis. €. Pravdepo-
dobnou príčinou bola prevádzková porucha.

Divadlo na opätkoch sa 22. 9. predstavilo v priesto-
roch Domu Matice slovenskej s premiérou hry Nevi-
dím, nepočujem, nehovorím (o sexe). Režisérskej 
taktovky sa ujala Milka Šavelová a trpké osudy troch 
žien stvárnili Aneta Beťková, Klaudia Budzová a Iva 
Liptáková.

Už tradične sa v predposlednú sobotu 22. 9. konala 
na trhovisku Spišská burza starožitností a kuriozít. 

MO JdS 23. 9. navštívila Prešov a 19 členov si po-
zrelo muzikál Pokrvní bratia od W. Russella. 24. 9. 
navštívilo 10 členov Šd Košice, kde videlo operetu 
Čardášová princezná. 26. 9. mohli zas milovníci tu-
ristiky absolvovať zájazd Za  krásami  Slovenska  – 
Orava, prešli si Kubínsku hoľu, zaujímavosti Dolného 
Kubína a Oravský hrad. 

V rámci 11. ročníka medzinárodného hudobného fes-
tivalu ars antiqua Europae in Via Gothica sa usku-
točnilo 7 koncertov. Jeden z nich sa konal v nedeľu 
23. 9. aj v Letohrádku Dardanely v Markušovciach. 
Počas neho sa predstavili uznávaní umelci z Čiech – 
s hrou na klarinete Irvin Veniš a absolútny víťaz pre-
stížnych klavírnych súťaží v celej Európe Martin Levic-
ký. Hlavným organizátorom bolo Gemerské osvetové 
stredisko.

MO MS, Spišská knižnica a Divadelný súbor Hviezdo-
slav si 24. 9. pripomenuli život a dielo M. Válka. 

Koncom septembra mesto pristúpilo k oprave krycej 
vrstvy  spevnenej  plochy pred budovou  železnič-
nej stanice. Výmena asfaltového koberca bola hrade-
ná z rozpočtu mesta vo výške cca 3 tis. €.

Kvôli opakovaným sťažnostiam obyvateľov časti Staré 
mesto Sever sa mesto  po  prvýkrát  rozhodlo  zru-
šiť detské ihrisko. Nachádzalo sa na Slovenskej ul. 
v blízkosti materskej školy a jeho priestory v podvečer-
ných hodinách využívala mládež do neskorých hodín 
a tiež bezdomovci, ktorí po sebe nechávali neporia-
dok. Tieto podmienky boli pre deti nehygienické.

OO  JdS v spolupráci ZO  JdS Markušovce 25. 9. 
uskutočnila 6. ročník ľudovej  slovesnosti prezen-
tovaný klapanciami Milana Barbuša k jeho nedožitým 
osemdesiatym narodeninám. Vystúpilo 12 členov 
a naše mesto reprezentovali M. Adamčiaková, J. Ga-
vlák, M. Ivanovová, A. Krebsová a M. Pižemová.

Odpoveď na otázku „Čo robiť v prípadne mimoriad-
nej situácie?“ hľadali v septembri predstavitelia samo-
správ na stretnutí s Obvodným úradom v Sp. Novej Vsi. 
Ten pre primátorov a starostov pripravil prezentáciu krí-
zových situácií spojenú so záchrannými prácami.

SpRavoDaJSTvo

Od 1. 12. 2012 je účinná novela zákona o miestnych da-
niach. Najdôležitejšie zmeny, ktoré novela prináša a aké 
povinnosti vyplývajú pre daňovníkov, na to chceme upo-
zorniť v tomto článku.
Od januára budúceho roka platí jedno spoločné prizna-
nie k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné 
automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje. 
Prvou časťou spočného priznania je priznanie k dani 
z nehnuteľností, ktorého súčasťou je daň z pozemkov, 
daň zo stavieb a daň z bytov. 
Priznanie k dani z nehnuteľností v roku 2013 nepo-
dáva každý vlastník nehnuteľností. 
do 31. 1. 2013 je povinný podať priznanie:
• daňovník, ktorý sa stal vlastníkom nehnuteľností (poze-

mok, stavba, byt, nebytový priestor v bytovom dome) 
v roku 2012,

• daňovník, u ktorého zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnos-
tiam (pozemok, stavba, byt, nebytový priestor v bytovom 
dome) v roku 2012,

• daňovník, u ktorého nastali zmeny výmery pozemkov, 
stavieb, bytov, nebytových priestorov v bytovom dome 
v roku 2012,

• daňovník, u ktorého došlo k zmene využitia stavby, bytu, 
nebytového priestoru v bytovom dome v roku 2012,

• daňovník, u ktorého v roku 2012 nadobudlo právoplat-
nosť stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnu-
tie k stavbám, bytom a nebytovým priestorom v bytovom 
dome.

Za nehnuteľnosti, ktoré nadobudne daňovník v roku 2013, 
je povinný podať priznanie k dani z nehnuteľností na MsÚ 
do 31. 1. 2014.
V priebehu zdaňovacieho obdobia je daňovník povinný 
podať priznanie k dani z nehnuteľností do 30-tich dní od 
vzniku daňovej povinnosti len v prípadoch, ak túto nehnu-
teľnosť nadobudne vydražením. 
K priznaniu k dani z nehnuteľností je potrebné doložiť roz-
hodnutie správy katastra o povolení vkladu, zmluvu o pre-
vode nehnuteľnosti, osvedčenie o dedičstve, darovaciu 
zmluvu alebo iný doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti.
Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v by-
tovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie 
k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky 
svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci do-
hodnú, priznanie podá zástupca, ktorého určili dohodou, 
pričom túto skutočnosť je potrebné vyznačiť v priznaní.
Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v by-
tovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, 
priznanie podá jeden z manželov.
druhou  časťou  spoločného  priznania  je  priznanie 
k dani za psa.
Daňová povinnosť k dani za psa vzniká prvým dňom kalen-
dárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom sa 
pes stal predmetom dane za psa (pes starší ako 6 mesia-
cov) a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom daňov-

ník prestal byť vlastníkom psa.
Priznanie k dani za psa podáva vlastník psa:
• pri vzniku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo 

dňa, kedy pes dosiahol vek 6 mesiacov,
• pri zániku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo 

dňa, kedy daňovník prestal byť vlastníkom psa.
Ak pri zániku daňovej povinnosti daňovník podá v stanove-
nej 30-dňovej lehote priznanie k dani za psa, má nárok na 
vrátenie pomernej časti dane. Ak nepodá priznanie k dani 
za psa v stanovenej lehote, nárok na vrátenie pomernej 
časti dane zaniká.
Tlačivá - daňové priznania k dani za psa daňovníkom budú 
odovzdané pri prihlasovaní psa do evidencie na Mestskom 
úrade v Spišskej Novej Vsi.
treťou  časťou  spoločného  priznania  je  priznanie 
k dani za predajné automaty.
Daňová povinnosť k dani za predajné automaty vzniká pr-
vým dňom kalendárneho mesiaca nasledujúceho po me-
siaci, v ktorom sa predajný automat začal prevádzkovať 
a zaniká posledným dňom mesiaca, v ktorom sa ukončilo 
jeho prevádzkovanie.
Priznanie k dani za predajné automaty podáva fyzická 
alebo právnická osoba, ktorá predajné automaty pre-
vádzkuje:
• pri vzniku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo 

dňa vzniku daňovej povinnosti, 
• pri zániku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo 

dňa zániku daňovej povinnosti.
Ak pri zániku daňovej povinnosti daňovník podá v stano-
venej 30 dňovej lehote priznanie k dani za predajné au-
tomaty, má nárok na vrátenie pomernej časti dane. Ak 
nepodá priznanie v stanovenej lehote, nárok na vrátenie 
pomernej časti dane zaniká.
Vzory priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, 
k  dani  za  predajné  automaty  sú  zverejnené  spolu 
s poučením na ich vyplnenie na webovej stránke mesta 
www.spisskanovaves.eu alebo si ich môžete prevziať na 
Mestskom úrade, Štefánikovo námestie č. 1, kancelá-
ria č. dv. 203 na prvom poschodí.
Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné  
automaty mesto Spišská Nová Ves vyrubí na rok 2013 jed-
ným rozhodnutím na celé zdaňovacie obdobie. Rozhodnu-
tia budú daňovníkom doručené do konca apríla 2013.
V rozhodnutí za každý druh miestnej dane bude uve-
dená:
• výška vyrubenej dane,
• termíny splátok,
• variabilný symbol.
Bližšie podmienky vyrubovania miestnach daní, ich sadzby, 
termíny podania žiadostí na zníženie daní budú zverejnené 
po schválení Všeobecne záväzných nariadení pre mesto 
Spišská Nová Ves na rok 2013.

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

ZMENy V PriZNaNiacH K MiEStNyM 
daNiaM PlatNé PrE rOK 2013

Na križovatke Muráňskej ul. pod kostolom došlo 
k presunu autobusovej zastávky do bezpečnej vzdiale-
nosti. Mesto k uvedenému kroku pristúpilo na základe 
požiadavky Mestského výboru č. 3 vo Ferčekovciach 
v snahe o zlepšenie rozhľadových pomerov a zvýše-
nie bezpečnosti cestnej premávky. „Doteraz bola táto 
autobusová zastávka umiestnená veľmi blízko kri-
žovatky. Vodiči osobných áut mali sťažené obchádza-
nie autobusov a ohrozovali chodcov pri prechádzaní 
cesty. spolu s občanmi to teda vnímam veľmi pozi-
tívne,“ vysvetlil predseda mestského výboru ing. On-
drej Majerník.
V rámci prác sa v priebehu novembra zrealizuje spev-
nené nástupište s novým autobusovým prístreškom, čo 

prispeje ku komfortu cestovania občanov tejto mestskej 
časti verejnou dopravou. „nové stanovište mHD je po-
sunuté ďalej od križovatky, pričom nástupný ostrov-
ček s prístreškom bude umiestnený na pozemku 
mesta a zhodou okolností v mieste, kde je uložená 
novovybudovaná odľahčovacia komora odpadovej 
kanalizácie,“ ďalej uviedol Ing. O. Majerník. Náklad na 
stavbu predstavuje suma 4 500 €.
V budúcom roku v rámci hlavných úloh Mestský vý-
bor č. 3 vo Ferčekovciach navrhuje vybudovanie no-
vého mostíka. „uľahčí sa tak prístup a skráti cesta 
občanom na zastávku mHD, na detské ihrisko, do 
obchodu, ale aj do novopostaveného kostola,“ dodal 
na záver Ing. O. Majerník. eda

PrESUN aUtOBUSOVEJ ZaStáVKy
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festivalu ivana Sokola sa uskutočnilo v našom regi-
óne 6 koncertov. Jeden z nich sa už tradične konal 
aj v Sp. Novej Vsi. Publiku sa v Evanjelickom kostole 
s hrou na organe 27. 9. predstavil organový majster 
Vincent de Pol z Nemecka. Aj tento rok poctila naše 
mesto svojou návštevou manželka I. Sokola pani Geru 
Sokolová. Koncert u nás zabezpečovalo Mestské kul-
túrne centrum v spolupráci s Košickou filharmóniou, 
ktorá celý festival zastrešuje.

Základná organizácia č. 13 Slovenského  zväzu 
zdravotne postihnutých 28. 9. zorganizovala v Ho-
teli Preveza pre svojich členov Michalské posede-
nie. V úvode programu zablahoželali všetkým Micha-
lom, vystúpila spevácka skupina Lipa, nasledovala 
večera a po nej voľná zábava. Podujatie uzatvorila 
tradičná tombola.

V septembri oslávili členovia potápačského klubu 
Manta 50 rokov jeho trvania. V súčasnosti má klub 
25 členov. Pri tejto príležitosti bola vydaná kniha His-
tória pod hladinou, ktorú napísal súčasný predseda 
klubu Ing. Jozef Chalupecký. 29. 9. sa uskutočnila 
tradičná akcia čistenia Palcmanskej Maše. Tí, ktorí 
ešte nemali možnosť vidieť potopené plachetnice, tak 
mohli urobiť teraz. Nachádzajú sa tu totiž dve potope-
né v období 50. - 60. rokov. Tie však ostali aj naďalej 
na dne priehrady ako zaujímavosť.

Banícky  spolok  Spiš usporiadal v sobotu 29. 9. 
Banícky  deň. Program začal šachovým turnajom. 
Súťažilo sa o zlatú karbidku a putovný pohár, ktoré 
si odniesol Mikuláš Maník. Z juniorov sa najviac da-
rilo Filipovi Slavkovskému a zo seniorov Jozefovi 
Štofanovi. Ďalej nasledovalo odhalenie už 5. tabule 
Slovenskej banskej cesty s mapkou a popisom tra-
sy a spomienkou na prvého dekana Baníckej fakulty 
v Košiciach prof. Ing. Emila Neviela. Program pokra-
čoval slávnostnou členskou schôdzou, na ktorej si 
prítomní minútou ticha uctili pamiatku Ing. Alexandra 
Barčáka, dlhoročného podnikového riaditeľa Žele-
zorudných baní, laureáta Ceny mesta za rok 2009, 
ktorý nás nedávno navždy opustil.

Okresná organizácia Únie žien Slovenska v Sp. Novej 
Vsi zorganizovala 29. 9. pre členky v okrese a pre ich 
rodinných príslušníkov nultý ročník kultúrno-športo-
vej olympiády Ženy  v  akcii. Súťažných disciplín sa 
zúčastnilo 9 ženských družstiev.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v Sp. No-
vej Vsi v tomto roku uskutočnil 4  kontroly  čistoty 
piesku v pieskovisku na Hutníckej ulici. V rámci výko-
nu štátneho zdravotného dozoru boli odobraté vzorky 
odbornými zamestnancami v mesiacoch jún a sep-
tember, ktoré boli následne laboratórne testované. 
Všetky odobrané vzorky boli v poriadku.

1. 10. sa pri príležitosti Medzinárodného dňa starších 
ľudí v regionálnom úrade verejného zdravotníc-
tva v Sp. Novej Vsi konal deň otvorených dverí. Po-
čas neho pracovníci poskytovali seniorom bezplatné 
meranie tlaku krvi, antropometrických ukazovateľov, 
stanovenie BMI a WHR indexu, meranie percenta te-
lesného tuku, hladiny oxidu uhoľnatého, základných 
spirometrických ukazovateľov a zároveň poskytovali 
odborné poradenstvo k rizikovým faktorom životného 
štýlu. 

Spišskonovoveská kapela Smola  a  hrušky 2. 10. 
zverejnila svoj nový videoklip k piesni Pod kontro-
lou, ktorá sa nachádza na ich poslednom štúdiovom 
albume Palec hore. Klip je svojráznou odpoveďou 
na metanolovú kauzu a nakrútil ho mladý slovenský 
tvorca Enrik Bistika.

Neznámy páchateľ 5. 10. úmyselne založil požiar 
v dvoch izbách bytu na Hutníckej ulici. V byte sa na-
chádzalo nezistené množstvo nábojov. Časť streliva 
pri požiari explodovala. Páchateľ svojím konaním 
ohrozil obyvateľov obytného bloku. K zraneniu osôb 
našťastie nedošlo. Spišskonovoveský vyšetrovateľ 
začal trestné stíhanie pre zločin všeobecného ohro-
zenia.

LISTáREŇ
	 Milí	Spišskonovovešťania,	táto	rubrika	poskytuje	priestor	pre	
Vaše	listy,	resp.	otázky,	pripomienky,	podnety,	a	samozrejme,	aj	odpo-
vede	na	ne	od	kompetentných.	

„počas mojej poslednej návštevy Vášho starého cin-
torína som narazil na pekné spomienkové miesto ve-
nované udalostiam týkajúcich sa mesta snV, ako 
spomienka na bombardovanie v 1938, 2. sv. vojna, rok 
1968, atď. akurát mi prišlo ľúto, prečo tie spomienky 
nie sú konkrétnejšie. napríklad, bombardovanie ma-
ďarským fašistickým vojskom 1938 alebo 1968, ob-
sadenie čssr pod vedením ruska za účasti poľska, 
maďarska, rumunska, atď. sú to chýbajúce fakty, ktoré 
z úcty k padlým a trpiacim svedkom doby, by sa nemali 
umelo zamlčovať.“ Vladimir, 20. 9. 2012

Ide o symbolické pietne miesto, ktoré pripomína významné 
udalosti v živote mesta. Nie je to náučné miesto, ani nič po-
dobné, pri každej spomienkovej príležitosti odznejú fakty 
o danej udalosti v slávnostných príhovoroch.

Paeddr. Ján Olejník, ved. odd. 
komunálneho servisu, MsÚ

„môže sa parkovať na ceste na Vajanského ulici, kon-
krétne od križovatky s ulicou J. Fabiniho (resp. od žel. 
stanice) po križovatku s Hviezdoslavovou ulicou? pravi-
delne túto komunikáciu využívam na dopravu ‚k‘ a ‚od‘ 
žel. stanice a nemohol som si nevšimnúť, že jeden 
jazdný pruh je blokovaný stojacími autami. Dokonca 
v niektorých úsekoch tejto komunikácie autá stoja na 
obidvoch stranách (bez toho, aby to upravovala do-
pravná značka alebo iné dopravné značenie). Zvyšujú 
tým nepriechodnosť ulice pre dva osobné motorové 
vozidlá proti sebe idúce a nieto nákladné autá. Do-
chádza tu ku kolíznym situáciám, blokovaniu výhľadu 
na výjazde z križovatky z Vajanského ulice na ulicu J. 
Fabiniho (k žel. stanici). preto sa mi zdá, že zo strany 
mesta tu dochádza k benevolencii zákona o cestnej 
premávke, nakoľko v iných štvrtiach mesta by bolo ta-
kéto parkovanie pokutované a riešené v prospech ply-
nulosti cestnej premávky a v prevencii proti dopravným 
nehodám alebo by bolo takéto parkovanie ,zlegalizo-
vané‘ dopravnou značkou, ktorá by takéto státie dovo-
ľovala.“ Vlado, 24. 9. 2012

Podľa par. 23 zo zákona o cestnej premávke č. 8/2009 
v prípade státia musia ostať prejazdné pruhy (3 m pre 
každý smer jazdy, t. j. 6 m spolu). Ak nie je zachovaná 
predpísaná vzdialenosť, vozidlá parkujúce na Ul. Vajan-
ského porušujú zákon a mali by byť sankcionované prí-
slušnými zložkami dopravnej polície.

ing. Peter Susa, odd.  výstavby a dopravy, MsÚ

K možnosti odstavovania vozidiel na vozovke cesty na 
Vajanského ulici v meste SNV plne platí odpoveď z mest-
ského úradu. Vodiči musia dodržiavať ustanovenia § 23/1 
zákona č. 8/2009 Z. z. Pokiaľ vodiči nedodržia ustanove-
nia § 23/1 zákona č. 8/2009 Z. z., dopúšťajú sa doprav-
ného priestupku. Len na okraj veci je potrebné spomenúť 
snáď aj tú skutočnosť, že problém s odstavovaním vozidiel 
v blízkosti železničnej stanice je dlhodobý a vzhľadom na 
množstvo prevádzok, úradov a inštitúcií v danej oblasti je 
akútny nedostatok, resp. výrazne poddimenzované množ-
stvo parkovacích miest.
  ing. Martin lukáč, Odi Or PZ SNV

„bývame na sídlisku Východ a už pred cca 4 rokmi som 
zaregistrovala informáciu, že na trávnatej ploche za sin-
trou má vyrásť nové detské ihrisko a celkovo sa má táto 
plocha upraviť. Doteraz sa tak nestalo a argumentácia 
bola, že na detské ihriská nie sú financie. Chcem sa 
opýtať, na koho sa máme obrátiť, aby to mohlo byť zre-
alizované.“ ada, 3. 10. 2012

S úpravou plochy na sídlisku Východ vo vnútornej časti me-
dzi činžiakmi sme už počítali minimálne v roku 2011. Tak 
ako píšete skončilo to na nedostatku finančných prostried-
kov. Spomínaná plocha je pomerne rozľahlá a prvkovo 
rôznorodá, preto finančné prostriedky na celú jej obnovu 
a revitalizáciu budú vysoké. Ďalšou dôležitou vecou je i to, 
čo na spomínanú plochu umiestniť, a to z dôvodu zabez-
pečenia primeranej hlučnosti. Tento problém by si mali vy-
riešiť obyvatelia dotknutých bytových domov a cez MsV č. 
7 preniesť požiadavku na MsÚ do rozpočtu mesta. Aby 
sme zabezpečili, aspoň čiastočne, primerané prostredie 
pre deti, plánujeme v tejto časti v jarných mesiacoch 2013 
vybudovať menšie detské ihrisko pozostávajúce z troch až 
štyroch prvkov. Paeddr. Ján Olejník, ved. odd. 

komunálneho servisu, MsÚ 

„prečo nezavediete v novoveskej Hute jednosmerky pre 
autá? nakoľko sú úzke cesty, je problém sa vyhnúť pro-
tiidúcim autám, napríklad na kvetnej ulici.“
 Jana, 3. 10. 2012

So zjednosmernením ulíc v Nov. Hute v súčasnosti neu-
važujeme. Uvedomujeme si, že skutkový stav a šírkové 
parametre komunikácií nie sú ideálne, avšak každé zjed-
nosmernenie ulíc môže znamenať pre viacerých občanov 
podstatné predĺženie trasy, čo v prípade Novoveskej Huty 
platí dvojnásobne. V spolupráci s okresným dopravným 
inšpektorátom a mestským výborom v Nov. Hute je možné 
vytypovať ulice, kde by takéto riešenie prípadne prichá-
dzalo do úvahy. 

ing. Peter Susa, odd.  výstavby a dopravy, MsÚ

600. výročiu vzniku zálohu spišských miest ako i 240. vý-
ročiu jeho ukončenia bolo venovaných v tomto roku via-
cero podujatí. Na sklonku leta to boli Dni mesta Spišská 
Nová Ves, v súčasnosti naďalej prebieha v Mú-
zeu Spiša výstava Šestnásť  spišských 
miest v rokoch 1412 – 1876. 
V novembri okrem slávnostného odha-
lenia pamätníka Pocta Kondrádovi  
Gaalovi  –  miesto  prianí Mesto 
Spišská Nová Ves v spolupráci so 
Slovenskou poštou a tunajším klu-
bom filatelistov zabezpečilo vydanie 
dvoch príležitostných poštových pe-
čiatok. 
Prvá  je  vydaná  k  výročiu  konania 
slávnostnej  prísahy  vernosti  zástupcov 
spišských miest habsburskej monarchii, ktorá 
sa uskutočnila v spišskonovoveskom rímskokatolíc-
kom kostole 5. 11. 1772. týmto aktom bol v našom 
meste symbolicky ukončený poľský záloh. Podobné 

zloženie prísahy vernosti sa o niekoľko dní neskôr, 
9.  1. 1772, uskutočnilo v Starej Ľubovni. Formálne bol 
záloh zrušený 18. septembra 1773, kedy príslušnú do-

hodu podpísal vo Varšave poľský kráľ Stanislav 
II. August Poniatowski.

Odtlačok pečiatky môžete získať 
5. 11. 2012 na hlavnej pošte v Spiš-

skej Novej Vsi. 
Druhá príležitostná pečiatka je vy-
daná pri príležitosti odhalenia pa-
mätníka venovaného zvonolejárovi 
Konrádovi Gaalovi a jeho nasledov-

níkom.  
Odtlačok pečiatky môžete získať 

10. 11. 2012 v čase od 7.30 do 11.30 na 
Pošte 1 (hlavná pošta). Obe pečiatky budú 

k dispozícii aj v zasadačke Radnice 10. 11. 2012 od 
15.00 do 18.00 hod. (vchod z južnej strany). 
Autorom grafického návrhu oboch pečiatok je Ing. Ma-
rián Kellner. andrea Jančíková

PrílEŽitOStNé POŠtOVé PEČiatKy 
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yKaždý príslušník mestskej polície je povinný dvakrát 
ročne absolvovať odbornú fyzickú a streleckú prí-
pravu. V prvý októbrový týždeň si preto 13 policajtov 
vyskúšalo svoje schopnosti počas strelieb z rôznych 
vzdialeností.

8. a 9. 10. si mohlo spišskonovoveské publikum vy-
chutnať muzikál plný emócií choreografa Jána Ďurov-
číka pod názvom Ôsmy svetadiel.

Spišské osvetové stredisko odštartovalo 9. 10. ver-
nisážou výstavu Klubu neprofesionálnych fotografov 
pod názvom divoké impresie na Železnej ceste. Na 
vyše 100 netradičných fotografiách majú návštevníci 
možnosť vidieť krajinu, historické i technické pamiatky 
Železnej cesty, ktoré zachytilo 12 fotografov tohto klu-
bu. Výstava potrvá do 9. 11.

Žiaci 4. ročníkov si 10. 10. v areáli Detského doprav-
ného ihriska počas dopravnej súťaže Zebra otesto-
vali svoje vedomosti z pravidiel cestnej premávky a po-
dania prvej pomoci. Súťaž sa konala v rámci projektu 
Zebra.

V noci zo stredy 10. 10. na štvrtok 11. 10. spadla 
na Letnej ulici na chodník časť  strechy. Historický 
dom mal pri tom len nedávno zrekonštruovanú stre-
chu. Podľa slov statika sú takéto prípady pomerne 
časté v období dažďov alebo na jar. V tomto prípade to 
však bolo neobvyklé. Príčinou mohli byť poveternosť, 
zatekanie, ale aj nevhodné úpravy krovu. Nikomu sa 
pri tom, našťastie, nič nestalo. 

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
11. 10. usporiadalo v Športovej hale 7. ročník špor-
tovej olympiády. Zúčastnilo sa jej 9 družstiev z celé-
ho Košického kraja. Osobnú záštitu nad ním prevzala 
poslankyňa Národnej rady SR a viceprimátorka mesta 
Lea Grečková, podujatie podporil i Košický samo-
správny kraj a Mesto Sp. Nová Ves.

V priestoroch Multicentra sa 11. 10. uskutočnila ver-
nisáž výstavy pod názvom trendy v dizajne nábytku 
a  interiéru. Katedra dizajnu nábytku a drevárskych 
výrobkov Drevárskej fakulty Technickej univerzity vo 
Zvolene tu predstavila výber z projektov medzinárod-
nej študentskej súťaže o Cenu profesora Halabalu.

V prvý októbrový víkend sa v Dolnom Kubíne konal 
workshop  Spolku  lokálnych  televíznych  staníc 
Slovenska, ktorého je Televízia Reduta stabilným čle-
nom už 14 rokov. V rámci súťažnej prehliadky odborná 
porota verejne hodnotila odvysielané príspevky priamo 
pred zúčastnenými autormi. Tento rok televízie prihlási-
li celkovo 69 príspevkov. Tie boli zaradené do kategó-
rie Dokument, Spravodajstvo, Publicistika a Reklama. 
Televízia Reduta poslala príspevky do 3 kategórií. 

22. Valného zhromaždenia Spoločnosti M. r. Šte-
fánika sa 13. 10. v Piešťanoch zúčastnili aj členovia 
Klubu S MRŠ zo SNV - PhDr. R. Kormošová, PhD., 
Mgr. J. Prochotská a M. Ivanovová. V diskusii R. Kor-
mošová priblížila činnosť klubu, ako aj publikačnú čin-
nosť v našom meste k osobnosti i rodine MRŠ.

Múzeum Spiša v rámci programu Terra Incognita roz-
behlo projekt infomúzejka, ktorého cieľom je zabez-
pečiť lepší prístup k poskytovaniu informácií návštev-
níkom. V rámci neho boli zriadené informačné centrá, 
v ktorých školený personál ponúka propagačné ma-
teriály, knižné publikácie, suveníry, ale aj informácie 
o kultúrnej ponuke v celom regióne. Na ich zriadenie 
bolo vyčlenených 20 tis. €. Infomúzejky sú v prevádz-
ke v Provinčnom dome a v Národopisnom múzeu 
v Smižanoch. V projekte je však zahrnutý aj Kaštieľ 
v Markušovciach a expozícia klávesových nástrojov 
v Letohrádku Dardanely. 

Pri príležitosti Európskeho roku aktívneho starnutia 
a Mesiaca úcty k starším vystupovala Spevácka sku-
pina  „lipa“  na  4.  ročníku  „Veľtrhu  pre  seniorov 
v trnave“. Naša 15-členná spevácka skupina, ktorá 
pôsobí pri Klube dôchodcov na Fabiniho ul. vystúpi-
la s pásmom pod názvom „Z každého rožka troška“ 
a úspešne reprezentovala naše mesto na kultúrno-
spoločenskom podujatí, ktorého cieľom je inšpirovať 
seniorov k aktívnemu životnému štýlu.

 Mestská športová 
olympiáda 

26. 9. sa uskutočnil 9. roč-
ník Mestskej  športovej 
olympiády  detí  mater-

ských škôl. Organizujúca 
MŠ Komenského Spišská Nová Ves v spolupráci s CVČ 
Adam pripravili poldeň, počas ktorého si deti zasúťažili 
a prvýkrát dostali „olympijskú“ medailu.

 Turistická vychádzka zŠ Ing. o. kožucha
Uprostred slovenských hôr leží oblasť, ktorá je preslávená 
práve svojimi vodopádmi, ktoré tvoria nádherné závoje na 
stenách tiesňav a roklín. Ľudí tento kraj tak očaril, že mu 
dali meno, ktoré vystihuje ich pocity - Slovenský raj. 
V slnečný septembrový deň ho navštívili aj žiaci 8. B triedy 
ZŠ ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves. Z turistic-
kého centra Čingov ich túra viedla na Tomašovský výhľad 
v doprovode F. Divoka, pracovníka ochrany prírody Ná-
rodného parku Slovenský raj. V rámci vychádzky si pre-
zreli lom pri obci Spišské Tomášovce. V lome Džurkovec 
sa presvedčili, že v tejto lokalite v dávnej minulosti bolo 
more. Obohatení o príjemné zážitky a nové poznatky sa 
vrátili z vychádzky, ktorú získali ako odmenu z projektu 
Zelená škola.

 Deň otvorených dverí v SoŠ ekonomickej 
14. 9. sa otvorili brány školy pre žiakov 9. ročníkov a ich 
rodičov pod názvom „Deň otvorených dverí SOŠ ekono-
mickej“. Pripravené boli prezentácie všetkých študijných 
odborov, prehliadka školy, výstava malých hospodár-
skych zvierat, ukážka mechanizačných prostriedkov, vý-
stava ovocia, zeleniny a kvetín zo záhrad žiakov školy. Dňa 
otvorených dverí sa zúčastnili žiaci 17-tich škôl z blízkeho 
i vzdialenejšieho okolia. Tí, ktorí sa tejto akcie nezúčastnili 
a majú záujem o štúdium na tejto škole, sú vítaní.

 netradičná hodina dejepisu 
- 2. svetová vojna
3. 10. žiaci 8. a 9. ročníkov ZŠ Hutnícka ul. prežili ne-
tradičnú zážitkovú hodinu dejepisu, ktorú im predviedli 
dvaja mladí pracovníci „Múzea na kolesách“, milovníci 
histórie 2. svetovej vojny. Netradičná hodina naviazala na 
dejepisnú exkurziu na Duklu a do Svidníka, ktorej cieľom 
bolo žiakom priblížiť boje počas II. svetovej vojny na vý-
chodnom Slovensku. Žiaci si počas netradičnej hodiny 
mali možnosť vyskúšať vojenské uniformy, zbrane, prilby, 
vojenskú techniku. Najzaujímavejšie boli modelové situá-

cie a imitácie bojov. 
 oranžové gymnázium opäť 

krajšie aj modernejšie
28. 9. boli v Gymnáziu Školská 7, Spišská Nová Ves 
slávnostne otvorené dve nové učebne. Prvá - environ-
mentálna - financovaná z prostriedkov nadácie Epeus 
a zo sponzorských darov, vyrástla na mieste nevyužíva-
ného bazéna v záhrade školy. Je to altánok, v ktorom sú 
lavice pre jednu triedu, tabuľa a pripojenie na elektrickú 
energiu slúžiaci na výučbu prírodovedných, ale aj ostat-
ných predmetov od prvých pekných aprílových dní do ne-
skorej jesene. 
druhá  -  it  laboratórium - nahradila bežnú školskú 
učebňu, ktorou sa gymnázium zaradilo medzi tri školy na 
Slovensku s uvedenými technológiami. Projekt zastrešila 
firma Siemens. Najnovšie technológie sa budú využívať 
okrem vyučovania najmä na certifikované merania. Na ofi-
ciálnom prestrihnutí stuhy boli prítomní zástupcovia Škol-
ského úradu KSK, zástupcovia mesta a zástupcovia firiem 
podieľajúcich sa na výstavbe obidvoch učební. Súčasne 
so slávnosťou prebiehal futbalový turnaj, v ktorom si zme-
rali sily spišskonovoveskí učitelia, podnikatelia, zástupco-
via mesta a reprezentanti KSK.

 „zamrznutí“ študenti nitrianskej 
univerzity na Letnej ulici 
Výskumno-vzdelávacie a poradenské centrum Fa-
kulty sociálnych vied a zdravotníctva Univerzity Kon-
štantína Filozofa v Nitre so sídlom v Spišskej Novej 
Vsi zorganizovalo 24. 9. pri príležitosti otvorenia akade-
mického roka 2012/2013 udalosť zvanú Freeze Flash 
Mob. 
Ide o koordinovanú akciu veľkej skupiny ľudí, ktorí sa ne-
nápadne presunú na verejné miesto, zamiešajú sa me-
dzi nič netušiacich ľudí, urobia niekoľkominútovú bizarnú 
vec a po jej skončení sa okamžite rozídu. Aktívni účastníci  
freeze flash mobu „zamrznú“, resp. na pár minút vytvoria 
živé sochy. V každom flash mobe ide predovšetkým o zá-
bavu a vzrušenie aktívnych účastníkov a moment prekva-
penia na strane náhodných divákov. 
Základnou filozofiou univerzitného Freeze Flash Mobu 
bolo pripomenúť obyvateľom mesta Spišská Nová Ves 
a jej návštevníkom existenciu centra a upozorniť na to,  
že aj naďalej pokračuje vo vzdelávaní mladých ľudí z tohto 
regiónu v študijnom odbore sociálna práca, ktorá v sebe 
zahŕňa umenie pomáhať druhým. 

zo žIvoTa naŠIch ŠkôL

Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská nová ves 
Gymnázium, Školská 7, Spišská nová ves

Technická akadémia, hviezdoslavova 6, Spišská nová ves
usporiadajú

9. novembra 2012 (piatok) od 8.00 do 14.00 hod.
pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl, rodičov a výchovných poradcov

DEŇ oTvoREnÝch DvERÍ. 
V priebehu tohto dňa sa uchádzači o štúdium budú môcť postupne oboznámiť s ponukou  

študijných a učebných odborov uvedených škôl a s požiadavkami, ktoré musia splniť pre prijatie  
v rámci prijímacieho konania pre školský rok 2013/2014.

radi vás privítame v priestoroch našich škôl.

Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská nová ves 
usporiada dňa

10. 11. 2012 (sobota) o 9.00 hod.

DEŇ oTvoREnÝch DvERÍ. 
Žiakom, ktorí majú záujem o štúdium v študijných odboroch zameraných na umenie a umeleckoremeselnú 
tvorbu umožníme vypracovať niekoľko úloh, v ktorých budú mať možnosť prejaviť svoje výtvarné nadanie. 

Na základe hodnotenia týchto úloh a domácich výtvarných prác ich usmerníme v ďalšej príprave  
na talentové skúšky. Záujemcov o výtvarné študijné odbory prosíme, aby si priniesli  

domáce výtvarné práce a základné kresliarske potreby.
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Státisíce eur pre Spišskú Novú Ves
Niekoľkostotisícový projekt rekonštrukcie elektrického vedenia v Spišskej Novej Vsi už naplno zamestnáva elektromontérov zo Skupiny VSE  
a stavebných robotníkov. Do konca novembra chcú uložiť 259 metrov nových vedení na vysokonapäťovej úrovni (VN) a zrekonštruujú ďalších 
2166 m. Súčasťou obrieho projektu je takisto vybudovanie troch kioskových distribučných trafostaníc.

Bezpečnosť a kvalita
Dve z nich osadia v blízkosti Nábrežia Hornádu, tre-
tiu pri futbalovom štadióne. Potom príde na rad ich 
vzájomné prepojenie. „Týmto technologickým 
riešením nahradíme pôvodnú spínaciu stanicu, 

ktorá je už zastaraná a nevhodne situovaná  
v blízkosti rieky Hornád. Táto často ohrozuje 
elektroenergetické zariadenie spínacej sta-
nice. Novonaprojektované trasy elektrických 
vedení spolu s technológiou zodpovedajúcou 

najvyšším európskym štandardom vyriešia 
obidva nedostatky. Hlavným merítkom celého 
projektu je zvýšenie kvalitatívnej latky dis-
tribúcie elektriny a zaistenie jej bezpečnej 
prevádzky pre obyvateľov Spišskej Novej Vsi,“ 
uviedol člen predstavenstva a riaditeľ divízie 
Sieťové služby VSE Radoslav Haluška. Doplnil, že 
priestor a objekt pôvodnej spínacej stanice bude 
asanovaný. 

V záujme mesta
Hlavnými pracovnými uzlami sú Nábrežie Horná-
du, futbalový štadión, Štefánikovo námestie 
(Dom kultúry), park na  Námestí SNP. Práce 
sa dotknú častí ulíc Nad Medzou, Hviezdo-
slavova, Odborárov, Vajanského, Starosaskej  
a Elektrárenskej. „Za  prípadné obmedzenia 
sa dotknutým obyvateľom mesta ospra- 
vedlňujeme. Urobíme všetko preto, aby 
sme pri maximálnom pracovnom nasa-
dení čo najviac eliminovali znížený komfort 
obyvateľov. Realizácia tohto investičného 
projektu je v záujme skvalitnenia služieb  
a spoľahlivosti siete na VN a NN úrovni,“ uistil  
R. Haluška. Čo sa týka samotných výkopových 
prác, keďže všetky elektrické rozvody budú 
uložené v zemi, budú sa vykonávať ručne. Takisto 
s cieľom minimalizovať zásahy do existujúcich ko-
munikácií a porastov. 

pREDSTavuJEME váM...

 deň otvorených dverí sa tu koná po prvýkrát. 
Prečo ste sa rozhodli ho usporiadať?
„prvý deň otvorených dverí bol účelovo usporiadaný 
z dvoch dôvodov. Jedným je priblížiť verejnosti naše 
zariadenie, kto sme, čo sme a v čom ,podnikáme‘. 
nepodnikáme za účelom zisku, ale na to, aby sme 
uspokojovali služby pre ľudí, ktorí to v dôchodkovom 
veku potrebujú. Chceli sme prilákať ľudí, mladých 
aj starých, aby vedeli, aké sú podmienky pre prija-
tie, ako si tu nažívame, za čo treba platiť a videli, či 
sú tu ľudia spokojní. Druhým dôvodom bola prezen-
tácia Domova dôchodcov v spišskej novej Vsi ako 
zariadenia sociálnych služieb, ktoré patrí k ‚špičke‘ 
na slovensku.“
 Čo všetko tu dnes mohli návštevníci vidieť?

„náš štandardný denný život. pripravili sme sa ako 
na bežný deň. V domove dôchodcov je režim roz-
delený na dopoludňajší, popoludňajší a nočný. 
V dopoludňajších hodinách žijeme spoločenskými 
aktivitami a činnosťami, ktoré po raňajkách medzi 
9.00 a 11.00 hodinou robíme skupinovo. V popolud-
ňajších hodinách žijeme individuálne, návštevami 
a spoločenskými udalosťami.“
 S akými reakciami návštevníkov ste sa stretli?

„tí, čo prišli, reálne videli život našich klientov. Dovo-
lím si povedať, že pohľad na naše zariadenie z vonku 
je niekedy neobjektívny. Ľudia stále chápu domov 
dôchodcov ako starobinec a potrebujú ho až vtedy, 
keď ich k tomu životná situácia pritlačí. som trošku 

sklamaný, že neprišlo toľko ľudí, ako sme očakávali. 
na opačnej strane tí, ktorí prišli, reálne videli, že sme 
zariadenie, ktoré môže byť zaradené v rámci posky-
tovaných služieb naozaj medzi tie, kde si ľudia vedia 
nájsť svoje miesto, kde sú spokojní a po prvotnej 
aklimatizácii sa cítia ako doma.“
 ako je to v súčasnosti u Vás s obsadenosťou?

„V minulosti sme mali v poradovníku bežne 60, 70 
alebo 80 ľudí, čakacia doba podľa zdravotného 
stavu a fyzickej dispozície človeka bola od 3 do  
6 mesiacov, na 1-lôžkové izby aj viac ako rok. Vzhľa-
dom na zvýšenie cien z pohľadu úhrad za pobyt sa 
táto situácia zmenila. skrátila sa aj doba vo vzťahu 
k vylúčeniu ľudí, ktorí sú v stupni odkázanosti 2 a 3 
a z toho dôvodu čakacia doba dnes podľa toho, ako 
máme štruktúru izieb, je od 1 do 3 mesiacov.“
 S akými reakciami ste sa stretli v súvislosti so 

zmenami v zákone o sociálnych službách?
„samozrejme, berme reálne život taký, aký je. tí ľu-
dia, ktorí sú tu, platili menej a boli sme im povinní 
v zmysle všeobecne záväzného nariadenia mesta 
zvýšiť úhradu zhruba o 120 €, neprijímali to pozi-
tívne, ani do dnešného dňa sa s tým nestotožnili. to 
je realita, ktorú treba vnímať. na opačnej strane je 
potrebné povedať, že stále v dnešnej dobe títo ľu-
dia platia len polovicu reálnych nákladov, ktoré 
mesačne vzniknú. Ďalej z pohľadu, že ľudia, ktorí 
sú v domácnostiach a sú v dôchodkovom veku, vy-
čerpajú sociálne dávky vo vzťahu k finančnej výpo-

moci v takejto štruktúre, nazvem to trošku tvrdo, ale 
nekompromisne – je to korektné. na opačnej strane 
ľudia, ktorí sú doma, sú znevýhodnení.“
 aké aktivity pripravujete pre klientov?

„naša každodenná činnosť je veľmi široká, od kul-
túrno-spoločenskej cez cirkevnú, duchovnú, výlety 
a brigády. Jednoducho každý deň máme spraco-
vané plány na spoločné a individuálne aktivity. 
každý náš prijímateľ sociálnej služby má individu-
álny plán rozvoja, kde pracovníčky zo sociálneho 
úseku s nimi pracujú na základe ich zdravotného 
stavu a situácie. rozprávame o cieľoch, o tom, ako 
sa u nás cítia, čo si do budúcnosti predstavujú. Ve-
nujeme sa dosť intenzívne každému.“
 Na záver, prosím, dajte prípadným záujemcom 

návod, ako postupovať pri vybavovaní umiestne-
nia v tomto zariadení.
„Štandardným postupom – tí, ktorí majú prístup, 
teda deti alebo ľudia, ktorí sú zbehlí na internete, 
naša internetová stránka je www.ddsnv.sk. Je 
tam popísaný postup a tiež prístup k potrebným 
dokumentom. prvé kolo pozostáva z rozhodnutia 
mestského úradu, druhé kolo znamená posúdenie 
žiadosti u nás, tretie kolo predstavuje predloženie 
dokladov s nástupom. tí, čo nemajú prístup k inter-
netu, môžu navštíviť naše zariadenie. pracovníčky 
sociálneho úseku sú im k dispozícii a vysvetlia štan-
dardný postup.“

Za rozhovor ďakuje edita sýkorová

Domov dôchodcov je rozpočtovou organizáciou v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta spišská Nová 
Ves, ktorá poskytuje sociálne služby pre odkázaných občanov v seniorskom veku. Návštevníci sa mohli  
10. októbra bližšie oboznámiť s jeho činnosťou počas dňa otvorených dverí. mali tak možnosť na vlastné 
oči vidieť život a prostredie, v akom tu žijú seniori. Pri tejto príležitosti sme sa riaditeľa Ing. Štefana Šišku 
opýtali niekoľko otázok, prostredníctvom ktorých nám priblížil činnosť tohto zariadenia.
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oznaMy, pozvánky

SVIEČKA ZA NENARODENÉ DETI 
spomienkové stretnutie
Piatok 2. 11. o 10.00 hod. Vstup voľný.
TVORIVÁ DIELŇA „SKLENENÉ 
LAmpÁŠIKy A SpOLOČNý 
SpRIEVOD NA STARý cINTORíN“
sobota 10. 11. o 15.00 hod. - dielňa,  
o 17.00 - sprievod
Prihlášky: deň vopred na 0903 740 739 
alebo mc.dietka@gmail.com
Poplatok: 2,50 €/účastník

STRETNuTIA pODpORNEj 
SKupINy DOjČIAcIch  
mATIEK A TEhuLIEK
Pondelok 12. a 26. 11. o 10.00 hod.
Prihlášky: deň vopred na 0903 740 739 
alebo na hankaogurcakova@gmail.com 
Certifikovaná poradkyňa v dojčení  
Hanka ogurčáková.
Poplatok: 2 €/osoba

pREDNÁŠKA pRE TEhuLKy  
- DôLEžITÉ jE SpRÁVNE ZAČAť
Pondelok 19. 11. o 16.00 hod.
téma: dojčenie a nosenie detí,  
lektorky Hanka a barbora
Prihlášky: deň vopred na 0903 740 739  
alebo na hankaogurcakova@gmail.com 

Poplatok: 3 €/osoba

KuRZ mASÁží DETí A DOjČIAT
stredy - 7., 14., 21., 28. 11. o 9.30 hod. 
pod vedením profesionálnej masérky  
maťky mokošovej sa počas  
3 stretnutí naučíte masírovať  
celé telíčko. prihlášky a informácie  
o zaradení do novej skupiny  
na 0903 740 739.
Poplatok: 3 €/matka + dieťa 

KuRZ pRípRAVy NA DOjČENIE 
Štvrtok 22. 11. o 9.30 hod.
Prvé úvodné stretnutie.  
limitovaný počet tehuliek!
Prihlášky: hankaogurcakova@gmail.com 
info: 0903 740 739.

TVORIVÁ DIELŇA  
„mENOVKA NA DVERE“
sobota 24. 11. o 15.00 hod. 
Prihlášky: deň vopred na 0903 740 739 
alebo mc.dietka@gmail.com
Poplatok: 2,50 €/účastník

KuRZ VIAZANIA BAByŠATIEK
Utorok 27. 11. o 15.30 hod. 
ak nemáte vlastnú babyšatku, nevadí, 
požičiame, príp. poradíme pri výbere.

lektorka: mgr. barbora Vajová
informácie: 0948 480 510,  
barbora.vajova@gmail.com 
Prihlášky: najneskôr deň vopred
Poplatok: 4 €/osoba

pONuKA SLužIEB 
v hERNI mc DIETKA
hERŇA + BAZÁRIK  
(nákup a predaj detského  
a tehotenského tovaru)
Utorok, streda: od 9.00 do 12.00 hod. 
streda, štvrtok: od 16.00 do 18.30 hod.
Poplatok za jednorazový vstup: 
1,50 €/rodina
Členské na šk. rok 2012/2013:  
13 €/rodina - neobmedzený počet vstupov 
návštevníkov prosíme, 
aby si so sebou doniesli prezuvky!
Poistenci VšZP 20 % zľava na vstupe.
informácie: 0903 740 739  
alebo 0949 686 921.

OpATROVANIE DETí
Pre deti od 3 do 8 rokov, 
v rozsahu 3 - 4 hodín.
Poplatok: 2 €/1 hod., 
každá začatá hodina - 1,50 €.

Individuálny prístup, limitovaná skupina detí.
prihlásiť dieťa je potrebné najneskôr  
1 deň pred nástupom na 0903 740 739  
alebo 0949 686 921.

DETSKÁ NARODENINOVÁ OSLAVA  
- SOBOTA, NEDEĽA
objednávky: 0903 740 739
Poplatok: 7 €/2 hod. (možnosť 
doobjednania animátorských aktivít - 
maľovanie na tvár, tvorivé dielničky)

pORADENSTVO V DOjČENí 
Hanka ogurčáková, denne  
od 8.00 do 20.00 hod., 0903 740 739.

ANGLIcKý KLuB BATOLIAT 
pre deti vo veku od 2 rokov.
soboty o 9.00 hod.
Výučba - hravou formou pod vedením 
skúsenej lektorky.
Viac informácií - 0904 887 239.
ARTFAmILy KLuB 
pre rodičov s deťmi
so zameraním na výtvarné umenie 
ako art-terapie pod vedením lektora 
- výtvarníka D. mikolaja. 
soboty o 15.30 hod.
Prihlášky a info na: 
dusanmikolaj@azet.sk.

pROGRAm mATERSKÉhO cENTRA DIETKA 
„láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“

Prevádzka: Zdravotné stredisko - sídl. mier, Šafárikovo nám. 3 (na poschodí), spišská Nová Ves
bližšie informácie o programe na tel. čísle 0903 740 739 alebo na mc.dietka@gmail.com w
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BLáznIvÉ MInI a MaXI

Kreatívno-výtvarné podujatie cyklického charakteru so zameraním  
na modelovanie z papierovej hmoty.
termín: každý pondelok popoludní pre ŠK 1. - 4. stupňa ZŠ.
Kontakt: Ing. Lovasová, 0903 566 838, 053/442 57 59.

MIkuLáŠ JE DEDko STaRÝ,  
vIE on RoBIť vEľkÉ čaRy...

Milí rodičia, MŠ mesta, firmy, 
ak chcete, aby aj Vaše deti navštívil
Mikuláš, Anjel a Čert, nahláste záujem do CVČ
053/442 57 59 alebo p. Vaňovej 0903 016 202.

MIX voLEJBaL SŠ 

Pri príležitosti  
„dňa študentstva“.

oBvoDnÉ koLo  
vo FLoRBaLE 

Pre chlapcov 
a dievčatá  
stredných škôl.
Bližšie informácie:  
Zuzana Košová. 

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: cvc.adam.snv@azet.sk, manažérka: cvcadamsnv-zinastrehovska@centrum.sk, www.cvc.snv.sk

ŠaRkanIa ShoW 2012
6. 10. 2012 sa na Košiarnom briežku pri Novákovej chate 
uskutočnil už 26. ročník súťaže ,,ŠARKANIA SHOW“. 
Zúčastnilo sa jej 50 súťažiacich v kategóriách MŠ, ZŠ 
a rodičia. Hodnotila sa výtvarná časť zhotovených šarkanov 
a lety vyrobených alebo zakúpených šarkanov. Podujatie 
spestrili modelári z KLUBU SPIŠ ukážkami leteckých 
modelov riadených rádiom. Deti mohli využiť atrakcie, ktoré 
pre nich pripravilo CVČ ADAM. Všetci zúčastnení obdržali 
vecné ceny, ktoré venovalo CVČ ADAM v Sp. Novej Vsi. 
Krásne počasie počas tohto sobotňajšieho popoludnia 
prispelo k vynikajúcej atmosfére a dobrej nálade. 
Tešíme sa na ďalší ročník!

Spišský dejepisný spolok, 
Mesto Spišská Nová Ves a Múzeum Spiša 

vás pozývajú na 

oDBoRnú  
konFEREncIu

9. a 10. 11. 2012. 
Prvý deň konferencie bude prebiehať  

v Starej Ľubovni, druhý v Spišskom divadle 
v Spišskej Novej Vsi so začiatkom o 10.00 hod.

Kampaň 16 dní aktivizmu je pre nás všetkých príležitosťou  
prelomiť mlčanie a hovoriť o násilí páchanom na ženách.  
Všetci a všetky môžeme robiť mnoho aktívnych krokov,  

aby sme ochránili ženy a deti pred násilím.

vypÍSkaJME náSILIE! 
Spišská Nová Ves 25. - 28. 11. 2012 

PíSKaČKa vychádza z historického kontextu, v 70. rokoch 20. st. sa ženy  
zažívajúce násilie v Peru prostredníctvom pískania bránili pred násilnými partnermi.  

Vypískajme násilie odkazuje na tento spôsob ochrany a zároveň umožňuje  
happeningovým účastníkom a účastníčkam pískaním na píšťalkách symbolicky  

vyjadriť odmietavý postoj voči násiliu páchanému  
na ženách v našej spoločnosti.

PíŠŤalKy budeme rozdávať na mieste konania verejného zhromaždenia.
Za nulovú toleranciu násilia páchaného na ženách v spoločnosti KONaJME!

Viac na samostatných plagátoch.



kultúrno-spoločenský mesačník mesta spIŠskÁ noVÁ Ves

12 noVember 2012

kuLTúRa

GaLÉRIa 
uMELcov 

SpIŠa 
ZImnÁ 46, spIŠskÁ noVÁ Ves

pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 
výstav v mesiaci november 2012

STÁLE EXpOZícIE
• jOZEF hANuLA kresba/maľba 
expozícia predstavuje tvorbu poprednej osob-
nosti slovenského výtvarného umenia z konca 
19. a začiatku 20. storočia, ktorý pôsobil v spiš-
skej novej Vsi. 

• umELcI SpIŠA 
stála expozícia prezentuje diela umelcov, kto-
rých pôvod, pobyt alebo tvorba sú späté s re- 
giónom od polovice 19. storočia po súčasnosť. 

• TERRA GOThIcA:  
GOTIcKÁ cESTA  
V OBRAZOch  
ZO ZBIEROK GuS
od 27. 11. 2012 
nová stála expozícia je založená na prezentácii 
obrazov zo zbierkového fondu galérie s gotic-
kou tematikou. priamo súvisí s Gotickou ces-
tou a propaguje hlavné ciele terry Incognity. 
Vybraní umelci zastúpení v zbierkach galérie 
zachytávajú v rôznych výtvarných žánroch ar-
chitektonické skvosty i konkrétnu spišskú kraji-
nu. expozícia prezentuje tri zo štyroch okruhov 
Gotickej cesty. 

VýSTAVy
ZÁhRADy mAĽBy
súčasná česká maľba zo zbierok Wannieck 
Gallery v brne v kurátorskej koncepcii richar-
da adama. Výstava sa koná v rámci projektu 
košice 2013 - európske hlavné mesto kultúry, 
s podporou mk sr.

Výstava potrvá do 25. 11. 2012. 

jAROSLAV ČEch - ČEch ON LINE
Výstava prezentuje výber z maliarskej tvorby 
spišského autora posledných piatich rokov, od 
expresívnych až po meditatívne maľby a kres-
by. projekt v rámci 25. výročia Gus.

Výstava potrvá do 18. 11. 2012.
••• 

pRIpRAVujEmE pRI pRíLEžITOSTI 
25. VýROČIA GuS
• Jubilanti 2012
• 25 x 25
• akvizície 2007 - 2011
• Z histórie: 1987 - 2012

Vernisáž výstav: 13. 12. 2012 o 16.00 hod. 

otváracie hodiny 
utorok - sobota 10.00 - 17.00 hod.
Vstupné
dospelí   1 €
deti, študenti a dôchodcovia  0,50 €

w
w

w
.g

us
.s

k

Skupinové objednávky alebo rezervácie na tel. čísle 053/417 32 75, 417 32 71, 0903 613 259 
e-mailom: prevadzka@spisskedivadlo.sk, web: www.spisskedivadlo.sk 

9. 11. (piatok) o 19.00 hod.  VSTupNÉ: 4 €

Miro Gavran: „vŠETKo o MUŽoCH“
Dozviete sa o mužoch aj to, čo netušíte. Inscenácia ocenená „Výročnou cenou za réžiu Slovenského literárneho 
fondu za rok 2009“.
 
11. 11. (nedeľa) o 15.00 hod. VSTupNÉ: 2 €

JEvGEniJ ŠvarC: „SnEHovÁ KrÁĽovnÁ“
Klasická rozprávka o sile priateľstva a lásky, ktorá roztopí aj to najľadovejšie srdce.

16. 11. (piatok) o 19.00 hod. VSTupNÉ: 4 €

Miro Gavran: „vŠETKo o ŽEnÁCH“
Dozviete sa o ženách aj to, čo netušíte.

23. 11. (piatok) o 9.00 hod. VSTupNÉ: 2 € 

Jan MaKariUS: „BrÁna SLnKa“
Indiánska rozprávka o láske Waolu a Taganity, ktorá premôže všetky prekážky.

23. 11. (piatok) o 19.00 hod. VSTupNÉ: 4 € 

BoŽEna SLančíKovÁ TiMrava: „KrÁSa KrÁS“
Úsmevný pohľad na komplikované vzťahy v rodine obchodníka Bučinského. Inscenácia ocenená „Výročnou cenou 
za réžiu Slovenského literárneho fondu za rok 2010“.

25. 11. (nedeľa) o 15.00 hod.   VSTupNÉ: 2 € 
26. 11. (pondelok) o 10.00 hod. 

LadiSLav FarKaŠ: „Tri PraSiaTKa a vLK“
Rozprávka o troch prasiatkach nielen pre deti, ale aj pre rodičov.

30. 11. (piatok) o 19.00 hod. VSTupNÉ: 4 € 

JÁn PaLÁriK: „ZMiErEniE aLEBo  
doBrodrUŽSTvo Pri oBŽinKoCH“
Jedna z najhranejších slovenských komédií vo vynikajúcej interpretácii režiséra J. Sládečka a hercov SD.

7. 11. (streda) o 19.00 hod., Štúdio SD SNV  VSTupNÉ: 2 € 

GEorGE BErnard SHaw: „don JUan v PEKLE“
Za hriešny život pošle autor Dona Juana do pekla na stretnutie sa so svojimi obeťami.

14. 11. (streda) o 19.00 hod., Štúdio SD SNV  VSTupNÉ: 2 € 

aUGUST STrindBErG: „SLEčna JÚLia“
Veľká hra o vášni a vzplanutí, nenaplnených túžbach.

21. 11. (streda) o 19.00 hod., Štúdio SD SNV VSTupNÉ: 2 € 

PETEr SCHErHaUFEr: „aMEriCan drEaM“
Všetci snívame svoje „americké sny“, ale realita je iná.

dom Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi

november 1989 očami pamätníkov 
a súčasnej mladej generácie

Dom Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi pozýva širokú verejnosť zaspomínať si 
na novembrové udalosti z roku 1989, ako aj na popredného predstaviteľa 

týchto revolučných dní - politika a štátnika Alexandra Dubčeka. 
19. 11. 2012 o 15.00 hod. 

s riaditeľom domu MS a politológom Mgr. r. Zacherom, Phd.

novÉ!
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DivaDLo 
Kontra

divadlo, ktoré musíš vidieť. divadlo  
s ambicióznym repertoárom. Jediné na Spiši, 
ktoré získalo dosky 2007 Objav sezóny. 
divadlo, ktoré uvádza svetové tituly.  
Hry, ktoré môžeš vidieť len u nás.  

divadlo v tvojom meste.  
V dome Matice slovenskej na Zimnej ul. 68.

6., 25. a 26. 11. o 19.00 hod.
Marek koterski: 
nEnávIDÍM

Či to, čo vidíš dookola seba, ťa ubíja, znervózňuje, uráža 
a zlostí? Ak áno, nie si sám. 
réžia: K. Rozhin. Hrá: P. Čižmár
Vstupné: 5 €.

11., 12. a 14. 11. o 19.00 hod.

žEna v čIERnoM 
Divadelná adaptácia Stephena  

Mallatratta podľa románu Susan hill
Žena v čiernom „straší“ na West Ende v Londýne a na 
celom svete už 23 rokov! Budete sa báť vlastnej pred-
stavivosti... 
Hrajú: T. Diro a P. Čižmár. réžia: K. Rozhin
Vstupné: 5 €.

20., 21., 28. a 30. 11. o 19.00 hod.
William Shakespeare: 

haMLET
Osamelý človek vedie samodeštrukčný boj skúšajúc 
nájsť zmysel života vo svete, ktorý nezapadá do jeho 
morálnych noriem.
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. 

11. 11. 2012 (nedeľa) o 18.00 hod., 
Koncertná sieň Reduty 

SPiritUÁL KvintEt  
v rEDUtE
Spomienka na Karla Zicha.
Koncert jednej z prvých legendárnych českých folkových skupín založenej v r. 1960. 
Vstupné: 10 €.

15. 11. 2012 (štvrtok) o 18.00 hod., Koncertná sieň Reduty 

PEtEr MiChaLiCa 
Koncert husľového virtuóza. Podujatie organizované v spolupráci 
s JV - MUZIKA - Jozef Valkoššák Sp. Nová Ves. 
Program: G. F. Händel, W. A. Mozart, L. van Beethoven, B. Smetana, 
F. Raff, L. Burlas, I. Zeljenka.
Vstupné: dospelí 4 €, deti 2 €.

Na zakúpenie vstupeniek na uvedené podujatia je možné využiť kultúrne poukazy!

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)

november 2012 
Program spišského osvetového strediska 

spišské osvetové stredisko, Zimná č. 47, 052 01 spišská Nová ves, tel.: 053/442 52 50,
fax: 053/442 40 92, e-mail: osvetasnv@osvetasnv.sk, www.osvetasnv.sk

15. 11. 2012 o 10.00 hod.
Ide o trestný čIn 

čI prIestupok? 
skype konferencia 

s riaditeľkou OZ Ľudia proti rasizmu, 
pri príležitosti 

Dňa študentstva a Dňa boja za slobodu 
a demokraciu - Peer aktivisti v akcii.

vÝSTavy
do 9. 11. 2012

dIvoké ImpresIe 
na Železnej ceste

Vernisáž a výstava plenéra 
Klubu neprofesionálnych fotografov 

z roku 2012.
Pondelok - piatok 
7.30 - 15.30 hod.

16. 11. 2012 - 31. 1. 2013
retro

K 60. výročiu vzniku Spišského osvetového 
strediska v Sp. Novej Vsi (výstava fotografií, 

metodických materiálov a katalógov).
Pondelok - piatok 7.30 - 15.30 hod.

do 25. 11. 2012, GUS Spišská Nová Ves
svetlo-Farba-tvar

Výstava z tvorby Ladislava Vikartovského 
pri príležitosti životného jubilea.

26. 11. - 21. 12. 2012 
prečo som na svete 

rád, rada 
18. ročník celoslovenskej putovnej 
výstavy s protidrogovou tematikou 

a medzinárodnou účasťou. 

Pri príležitosti 90. výročia založenia

SpIŠSkÉho 
učITEľSkÉho 

SpEváckEho zBoRu
vás srdečne pozývame na stretnutie

bývalých členov, ktoré sa bude konať
16. 11. 2012 o 15.00 hod. 

v obradnej sieni radnice 
za účasti primátora mesta.

„no, keď už zmeravený stojíš nad záhubou, amorov šíp jej trafil rovno do otrubov.“ (a. plávka)

Miestny odbor Matice slovenskej, Spišská knižnica 
Divadelný súbor hviezdoslav v Snv 

pozývajú

na STRETnuTIE S poÉzIou anDREJa pLávku
19. 11. 2012 o 15.30 hod. v Spišskej knižnici.

Pri príležitosti 105. výročia narodenia a 30. výročia úmrtia básnika.
Realizované s finančnou podporou Mesta Spišská Nová Ves.

„kto kráča energicky a vedomý si cieľa, ovláda 
svoj život takmer úplne.“ (m. r. Štefánik)

klub Spoločnosti M. R. Štefánika v Snv 
pozýva členov a sympatizantov

na klubové stretnutie 

ŠTEFánIk 
v LITERaTúRE

29. 11. 2012 o 15.30 hod. 
v Múzeu Spiša.

Prosíme členov doniesť knihy, 
ktoré sa zaoberajú danou témou.
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cENTRÁLNA BuDOVA, LETNÁ uLIcA 28

pRE DETI  

Ako si vychovať brata. V zborníku nájdete texty rôz-
nych autorov, ponúkajúce veľmi zaujímavé a tematicky 
odlišné súťažné a ocenené práce v rámci 8. ročníka lite-
rárnej súťaže o pôvodnú poviedku pre deti a mládež.
martina DRIjVEROVÁ: Neposlušnice. príbehy 
o neposlušných dievčatkách, s ktorými si nevedia rady 
ani samotní rodičia. túlajú sa, ustavične si vymýšľajú, 
nechcú sa umývať, sú neporiadne... prečítajte si sami - 
neposlúchať sa naozaj nevyplatí!
jiří KAhOuN: O autách: rozprávky na štyroch 
kolesách. svet motorov i rýchlych kolies. čítanie pre 
malých i veľkých chlapcov!

pRE DOSpELých - BELETRIA  

hannah ShAh: Imámova dcéra. autorka – 
moslimka opisuje vlastnú neradostnú skúsenosť, týra-
nie a zneužívanie vlastným otcom.
Waris DIRIE: Svitanie nad púšťou. príbeh somál-
skeho dievčaťa pokračuje. Vracia sa do rodného kraja 
pomôcť blízkym, ale matka jej pomoc odmieta.
Lisa jane SmITh: Stefanove denníky 1, 2, 3. Ďal-
šia napínavá upírska séria. 

pRE DOSpELých - NÁuČNÁ LITERATúRA

Ivan LEhOTSKý: Stretnutia - nielen pri mikro-
fóne. bohatá paleta predstáv, snov, názorov a myš-
lienok, príp. aj prorockých vízií, zrealizovaných aj 
nezrealizovaných cieľov osobností z rôznych oblastí 
spoločenského, ale aj vedeckého a populárneho ži-
vota.
Ondrej hEREc: Z teórie modernej fantastiky. 
Zbierka štúdií, esejí a článkov o modernej fantastike 
od autora, ktorý patrí k zakladateľským osobnostiam 
teórie tohto literárneho žánru.
Igor hOchEL: Slovenská literatúra po roku 
1989. traja literárni vedci a vysokoškolskí pedagógo-
via prehľadne podávajú spoločensko-politickú situáciu 
v literatúre, oboznamujú s autormi a dielami slovenskej 
literatúry z oblasti poézie, prózy, drámy od roku 1989 
po súčasnosť.

pOBOČKA mIER - ŠAFÁRIKOVO NÁmESTIE 7

pRE DETI  

Rozprávkové čítanie. Veľké písmenká a veselé číta-
nie iste zaujmú každého malého čitateľa. 

pRE DOSpELých - BELETRIA  

Katarína GILLEROVÁ: Konečne sa rozhodni. 
natália stojí v súkromnom živote pred závažným roz-
hodnutím. pre ktorého z dvoch osudových mužov v jej 
živote sa rozhodne?

pRE DOSpELých - NÁuČNÁ LITERATúRA

malcolm hILLIER: Vianočná kniha. kniha plná 
rád a nápadov. od voňavých zmesí cez jedlo až po 
výzdobu.

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice  
v Spišskej Novej Vsi

Letná 28

letná 50, Spišská Nová Ves

EXpozÍcIa pRÍRoDy 
a hISTÓRIE SpIŠa

do 31. 12. 2012 
Komplexný pohľad na prírodu a históriu regiónu.

ŠESTnáSť SpIŠSkÝch MIEST 
v Rokoch 1412 - 1876

(v poľskom zálohu v r. 1412 - 1772  
a v provincii XvI spišských miest 

v r. 1774 - 1876)
do 9. 1. 2013

V roku 2012 uplynie 600 rokov od vystavenia zálohovej 
listiny uhorským panovníkom Žigmundom Luxemburským 
(8. novembra 1412). Zároveň je tu i výročie prinavrátenia 

zálohovaných miest spod poľskej správy  
(november 1772). Vzhľadom k významným  

výročiam, ktoré pripadajú na rok 2012, si múzeum 
jedinečnou výstavou pripomína významné medzníky  

dejín Spiša i rolu Spišskej Novej Vsi ako 
najvýznamnejšieho mesta Provincie XVI spišských miest. 

Výstava venovaná Dňom európskeho kultúrneho dedičstva.

pRoF. anDREJ REIpRIch - 
oSoBnoSť ŠkoLSTva a vEDy

do 15. 1. 2013
31. 7. 2012 uplynulo 100 rokov od narodenia Andreja 

Reipricha, ktorý pôsobil ako profesor fyziky a matematiky 
na Gymnáziu v Spišskej Novej Vsi. Výstava vám

predstaví významnú osobnosť, entomológa, znalca 
motýľov Národného parku

Slovenský raj a okolia Spišskej Novej Vsi.

záhRaDy kJÓTa
Prednáška z cyklu „S múzeom okolo sveta“ 

20. 11. 2012 o 15.00 hod.
Prednášajúci: Ing. Martin Radvanec, CSc.

hISToRIckÝ BIznIS 
uhoRSkÉho kRáľa 
žIGMunDa aLEBo,  

čo Sa Dá kúpIť  
za 37 000 kôp GRoŠov

1. - 30. 11. 2012
Interaktívne tvorivé dielne pre školy. 

Zaujímavé cestovanie v čase za poznaním pamiatok 
minulosti nášho mesta s neobyčajnou prezentáciou 

predmetov zo zbierok múzeí.

po GoTIckEJ cESTE
do 31. 12. 2012

Putovná fotografická výstava vytvorená zo starých 
sklenených negatívov, ktoré zachytávajú kultúrno-

historické pamiatky Gotickej cesty.

Národopisné múzeum v Smižanoch

100. vÝRočIE naRoDEnIa 
BRIG. GEnERáLa 

In MEMoRIaM Jána náLEpku
do 23. 11. 2012

Spoznajte osobu Jána Nálepku ako človeka, 
antifašistického bojovníka, učiteľa a partizána,  

jediného Slováka, ktorý sa zaslúžil  
o najvyššie vojenské vyznamenanie  

II. svetovej vojny - Hrdinu ZSSR in memoriam. 
Súčasťou výstavy premietanie  

hraného vojnového filmu o jeho živote.

REMESLo – tvorivé dielne
Využitie tradičných remeselných techník. V ponuke je 
práca s drôtom, hlinou, textilné techniky, podmaľba na 

sklo, košikárstvo, sviečkarstvo a iné.

novEMBER 2012

Zmena výpožičných hodín  
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: 8.00 - 18.00 hod. 
streda: 10.00 - 16.00 hod., sobota: zatvorené

Slovenské technické múzeum Košice, Multicentrum, Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves
• • •

Prednáška v spolupráci s Baníckym spolkom Spiš

BanSkÉ úzkokoľaJnÉ žELEznIčky 
hnILčÍka a MaRkuŠovIEc

6. 11. 2012 o 16.00 hod.
Prednášajúci: Lukáš Patera. Vstup voľný.

• • •
Soľ naD zLaTo
20. 11. 2012 - 31. 1. 2013

Výstava - história ťažby soli v Bochni a obchod s ňou na Soľnej ceste na Spiši  
vo fotografiách a v obrazoch poľských umelcov.

Spoluorganizátori: Muzeum Im. Prof. Stanislawa Fischera Bochnia v Poľsku, 
Ľubovnianske múzeum - hrad v Starej Ľubovni, Banícky spolok Spiš, Mesto Spišská Nová Ves

• • •
STM - vySunuTá EXpozÍcIa: hISTÓRIa BanÍcTva na SpIŠI

• • •
ut - so: 9.00 - 15.00 hod.

Vstupné: dospelí 1 €, žiaci, študenti a dôchodcovia 0,50 €. Neakceptujeme kultúrne poukazy.
• • •

informácie: www.stm-ke.sk, stmke@stm-ke.sk, Tel.: 053/429 75 45 - SNV, 055/622 40 35 - 37 - Košice
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V Kine mIER platia 
aj kultúrne poukazy.
ProJekt 100 - 2012 - 18. ročník eduka-
tívnej putovnej filmovej prehliadky prinesie 
ďalší výber desiatich kinematografických 
diel, ktoré formujú dejiny svetového filmu. 

JESEnnÉ pRázDnIny v kInE MIER 
RozpRávka - čESkÝ DaBInG 
2. - 5. 11., piatok - pondelok, 17.00, 
vst.: 4 €, deti, študenti 
a dôchodcovia: 3,50 € 

aSTERIX a oBELIX 
v SLužBách JEJ vELIčEnSTva 

Franc., Špan., tal., maď., dobrodružná rodinná 
komédia, 93 min., mp-12.

2. - 5. 11., piatok – pondelok, 19.00, 
vst.: 3 €, 2d projekcia 

SkyFaLL 007
Vb, akčný thriller, r. 2012, 145 min., titulky, 
mp-15.

FILMovÝ kLuB 
6. 11., utorok, 19.00, vst.: člen.: 2 €, 
nečlen.: 3 €, 2d projekcia

SaMSaRa
usa, poetický film, originálna verzia, r. 2011, 
102 min. 

7. - 8. 11., streda, štvrtok, 19.00, 
vst.: 3 €, 2d projekcia 

7 DnÍ hRIEchu
čr, historický romantický film, česká verzia, 
107 min., mp-12.

RozpRávka - SLovEnSkÝ DaBInG 
8. - 12. 11., štvrtok - pondelok, 17.00, 
vst.: dospelí: 3,70 €, deti, 
dôchodcovia: 3,20 €

cILILInG a TaJoMSTvo kRÍDIEL
usa, animovaný film, 76 min., mp.

9. - 10. 11., piatok, sobota, 19.00, 
vst.: 3,50 €, študenti zľava: 3 €, 
2d projekcia 

SInISTER 
usa, krimi, horor, thriller, čes. titulky, 110 min., 
mp-15.

11. - 12. 11., nedeľa, pondelok, 19.00, 
vst.: 3,20 €, 2d projekcia 

paRanoRMaL 
akTIvITy 4

usa, horor, české titulky, mp-15.

FILMovÝ kLuB - pRoJEkT 100 
13. 11., utorok, 19.00, vst.: člen.: 2 €, 
nečlen.: 3 €

RozchoD naDInE a SIMIR 
Irán, psychologická dráma, 127 min., r. 2012, 
české titulky, mp-15. 
 
14. 11., streda, 19.00, vst.: 2 €, 
2d projekcia 

cIGánI IDú Do voLIEB 
sr/čr, dokum. film, r. 2012, 72 min., mp-15.

15. - 19. 11., štvrtok – pondelok, 19.00, 
vst.: dospelí: 4 €, deti, študenti, 
dôchodcovia: 3,30 €, pondelok zľava 
jednotné vst.: 2,80 €, 2d projekcia 
DEŇ ŠTuDENSTVA V KINE mIER 
17. 11., sobota, AKcIA pRE ŠTuDENTOV 
- pri jednotnom vstupnom 4 € 
AKcIA 1 + 1 zadarmo 

 TWILIGhT SáGa: 
úSvIT - 2. čaSť 

usa, dobrodružná romantická fantasy dráma, 
české titulky,  mp-12.

RozpRávka pRE ŠkoLSkÉ kLuBy 
16. 11., piatok, 14.00, vst.: 2 €, 
2d projekcia

nESkRoTná 

RozpRávka - SLovEnSkÝ DaBInG 
16. - 19. 11., piatok - pondelok, 17.00
vst.: 3 €, 2d projekcia

hoTEL TRanSyLvanIa
usa, animovaná rodinná komédia, 91 min.

FILMovÝ kLuB 
20. 11., utorok, 19.00, vst.: člen.: 2 €, 
nečlen.: 3 € 

vRáSky z LáSky
čr, trpká komédia, r. 2012, 101 min., mp-15.

21. - 22. 11., streda, štvrtok, 19.00, 
vst.: 3 €, 2d projekcia 

7 DnÍ hRIEchu

RozpRávka 
pRE ŠkoLSkÉ kLuBy 
23. 11., piatok, 14.00, vst.: 3 € 

kozÍ pRÍBEh 
So SyRoM 

čr, animovaná rodinná komédia, 97 min. 

23. - 26. 11., piatok – pondelok, 19.00, 
vst.: dospelí: 4,50 €, študenti, 
dôchodcovia: 3,50 €, 2d projekcia 

aTLaS MRakov
usa, nem., fantasy, sci-fi, dobrodružný, české 
titulky, 164 min., mp-12.

RozpRávka - čESkÝ DaBInG 
24. - 26. 11., sobota, nedeľa, pondelok, 
17.00, vst.: 3 €, 2d projekcia 

aSTERIX a oBELIX 
v SLužBách JEJ vELIčEnSTva 

FILMovÝ kLuB 
27. 11., utorok, 19.00, vst.: člen.: 2 €, 
nečlen.: 3 € 

nEžnoSť
Franc., r. 2012, čes. titulky, 108 min., mp-15. 

28. - 29. 11., streda, štvrtok, 19.00, 
vst.: 3 €

MavERIckS: 
na DIvokEJ vLnE

usa, dráma, r. 2012, titulky. 

RoDInná koMÉDIa 
- SLovEnSkÝ DaBInG
30. 11. - 3. 12., piatok - pondelok, 17.00, 
vst.: dospelí: 5,50 €, deti, študenti, 
dôchodcovia: 4,50 €, 
pondelok zľava: 3,30 € 

LEGEnDáRna paRTIa
usa, animovaná rodinná komédia, slovenský 
dabing, 94 min., mp.

30. 11. - 3. 12. piatok - pondelok, 
19.00, vst.: 5,50 €, študenti, 
dôchodcovia: 4,50 €, 
pondelok zľava: 3,30 €

návRaT Do SILEnT hILL
usa, horor, české titulky, 94 min., mp-15.

FILMovÝ kLuB 
4. 12., utorok, 19.00, vst.: člen.: 2 €, 
nečlen.: 3 € 

SaMSaRa

Náš program nájdete aj na facebooku  
facebook.com/kino.mier.sNV  
a na www.spisskanovaves.eu.

chcete program dostávať e-mailom? 
Napíšte nám: kinomiersnv@stonline.sk

Mkc kIno MIER

Všetky doplňujúce údaje nájdete na web stránke www.stercentury.sk

Od 1. 11. 2012 7 DnÍ hRIEchu 
Český film

Od 1. 11. 2012 SInISTER 
Film USa

Od 8. 11. 2012 cILILInG a TaJoMSTvo kRÍDEL 
animovaná rozprávka

Od 8. 11. 2012 EnD oF WaTch 
Film USa

Od 15. 11. 2012 TWILIGhT SáGa: úSvIT 2 
Film USa

Od 22. 11. 2012 MavERIckS: na DIvokEJ vLnE 
Film USa

Od 22. 11. 2012 aTLaS MRakov 
Nem./USa/Hong-Kong

Od 29. 11. 2012 LEGEnDáRna paRTIa 
Film USa

Od 29. 11. 2012 aRGo 
Film USa

Od 29. 11. 2012 7 pSychopaTov 
Film Veľká Británia

Od 29. 11. 2012 návRaT Do SILEnT hILL 3D 
Film USa

7. 11.  (streda) o 16.00 hod., Kaštieľ
peter smIk – Food boX lIFe
(Život ako zo škatuľky). 
Vernisáž výstavy.  
Výstava potrvá do 10. 1. 2013.

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

karaoke – ukáŽ, čo vIeŠ 
Spevácka súťaž. vstupné: 1 €.

10. 11. 2012 (nedeľa) o 15.00 hod., 
Banketová miestnosť KD

katarínske posedenIe 
pre dôchodcov.

14. 11.  (streda) o 16.00 hod., 
Kaštieľ

vyhodnotenIe súťaŽe  
o najkrajŠIu zeleň 2012

15. 11.  (štvrtok) o 8.00 hod.,  
Spoločenská sála KD 

dIscomaratÓn
3. ročník tanečnej súťaže 
pre žiakov a žiačky II. stupňa. 

16. 11.  (piatok) o 21.00 hod.,  
Spoločenská sála KD

novembrová 
semteX dIskoparty 

Hosť večera: DJ HUBERTUS  
– Poľská republika

17. 11.  (sobota) o 9.00 hod.,  
Banketová miestnosť KD

lIGa mládeŽe spIŠa
Šachový turnaj pre mládež. 
Štartovné: 1 €.  

22. 11.  (štvrtok) o 14.00 hod., 
Banketová sála KD 
zmeny v postojI k svojmu 

okolIu  
v senIorskom veku

Prednáška pre seniorov.  
Prednáša: M. Vlčáková, RÚVZ, SNV.

24. 11.  (sobota) o 19.00 hod.,  
Spoločenská sála KD

katarínska zábava
s dFsk smIŽančanka

Tradičná zábava pri ľudovej hudbe 
FS LEVOČAN. vstupné: 6 €.

PriPraVUjeme:
10. 12.  (pondelok) o 18.00 hod., 
Spoločenská sála KD 
vstupné: 13 €.  

vIanočný koncert  
jana a FrantIŠka 

nedvĔdovcov  
so skupInou

Zmena programu vyhradená! Informácie, rezervácia a predpredaj vstupeniek: 
OKC smižany, Kultúrny dom smižany, tatranská 80 - tel. č.: 053/429 89 39, 0908 982 722
Kaštieľ, tatranská 105 - tel. č.: 053/44 33 666, www.smizany.sk, www.okcsmizany.eu.sk

november 2012
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vÝznaMnÍ RoDácI
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Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. novembra 
na adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v decembrovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: 1. entomológia, 2. vyni-
kajúce kresby, 3. triedenie motýľov. Výherkyňou sa stáva a CD Romantic melody získava Mária ČarNOKá zo Spišskej Novej Vsi. Blahoželáme!

naše osobnosti: Juraj kapralčík 
Tento skvelý pozorovateľ doby a ľudu v nej sa narodil 24. 4. 1880 v Spišskej 
Novej Vsi, zomrel 11. 6. 1964 vo svojom rodnom meste. Od roku 1909 sa me-
noval Kalmár, ale svoje diela väčšinou písal pod pseudonymom  (1.  tajnička). 
Po ukončení základnej školy úspešne absolvoval Učiteľský ústav v našom meste 
v roku 1901. Nasledujúcich osem rokov učil v Spišskom Hrhove a v rokoch 1908 
- 1911 bol správcom (2. tajnička) v Spišských Vlachoch a následne - do roku 

1933 - v Spišskej Novej Vsi. Už v Spišskom Hrhove sa angažoval ako divadel-
ník a na javisko uviedol prepis veršovanej činohry Jána Andraščíka, Šenk palen-
čeni. V tomto období však začal aj písať rôzne veršovačky s ľudovou tematikou 
v spišskom nárečí, ktoré nazval (3.  tajnička). Celkove pripravil päť básnických 
zbierok, pričom posledná ostala v rukopise. Cenný je jeho ľudový obraz doby, 
vystihnutý humorom ladenými veršami s humánnym a sociálno-kritickým videním. 
Do spišského nárečia prekladal aj ľudovú poéziu nemeckých autorov zo Spiša  
(A. Heusch, S. Weber, Krombecher).

kRÍžovka

Boris volek (26. 8. 1928 - 11. 11. 
1952) bývalý politický väzeň. Naro-
dil sa v Spišskej Novej Vsi v meš-
tianskej rodine. Jeho otec František 
učil na tamojšom gymnáziu. Mama 
Barbora (rod. Pecharová) sa doma 
starala o domácnosť a troch synov. 
Boris Volek absolvoval meštiansku 
školu, potom dvojročnú odbornú 

drogistickú školu. Pokračoval v štúdiu na Vyššej chemickej 
priemyselnej škole v Kolíne. Tam bol zatknutý za vedenie 
protištátnej skupiny a v decembri 1950 odsúdený Štátnym 
súdom v Prahe na 16-ročné väzenie za vlastizradu a vyzve-
dačstvo. Trest si od začiatku odpykával ťažbou a triedením 
uránovej rudy v Jáchymovskom priestore, útvar Žeriav, Horný 
Slavkov.
Od júla 1951 plánoval so svojimi spoluväzňami útek. Pomôcť 
im mal dozorca Jozef Karolík. Ten však bol 19. septembra 
1951 zatknutý za to, že prisľúbil pomoc pri úteku inej sku-
pine piatich utečencov, ďalej za vynášanie informácií o Jáchy-
movskom priestore a za napomáhanie pri pašovaní uránu 
do zahraničia.
Samotný útek jedenástich trestancov sa uskutočnil 15. ok-
tóbra 1951 po polnoci zo šachty číslo 14. Traja z nich sa po 

prepočte vrátili do dielne v šachte pod zámienkou, že došlo 
k poškodeniu čerpadla. V dielni potom omráčili a odzbrojili 
dozorcu, ktorý ich sprevádzal. Hluk však prilákal ďalšieho 
dozorcu, ktorý neposlúchol výzvy, aby sa vzdal a siahol po 
zbrani. Jeden z trestancov ale zareagoval rýchlejšie a vystre-
lil. Tretí dozorca už výzvy poslúchol. Boris Volek s Ladislavom 
Plšekom cestou do ťažnej klietky podopierali zraneného do-
zorcu a spustili všetkých príslušníkov SNB do šachty. Dozorca 
zraneniu, ktoré nevyzeralo ako smrteľné, neskôr podľahol. 
Na úteku sa k nim pridal na poslednú chvíľu elektrikár. Do pre-
nasledovania sa okrem príslušníkov SNB zapojila aj armáda 
a počas prestrelky pri obci Stanovice zomrelo päť trestan-
cov. Jedného trestanca udali jeho známi v dolných Rojano-
viciach. Pri zatýkaní bol postrelený a potom sa zabil vlastnou 
zbraňou. Ďalšieho zastrelila 30. októbra 1951 hliadka Po-
hraničnej stráže pri pokuse o prekročenie rakúskych hraníc 
pri Gajaroch. Zvyšní trestanci boli zatknutí.
Z väzňov, ktorí prežili, sa Boris Volek najvyššou mierou zapojil 
do plánovania úteku. Okrem toho priznal, že sa už pred prera-
dením na šachtu číslo 14 pokúšal spolu s trestancami Karlom 
Kukalom a Jozefom Tykvartom prekopať podzemnú chodbu, 
ktorou chceli utiecť. Za to, že podopieral postreleného do-
zorcu, čelil spolu s Ladislavom Plškom obvineniu z vraždy: 
„podopieral zraneného bachara na ceste do ťažnej klietky. 

urobili to až potom, čo nariekal, že nemôže ísť tak rýchlo 
- teda zo súcitu. súd ale konštatoval, že vraj mohli vedieť, 
že zranený v šachte zomrie.“
Štátny súd v Prahe odsúdil 21. marca 1952 Borisa Voleka za 
vlastizradu, vyzvedačstvo a vraždu na trest smrti. Rozsudok 
potvrdil 21. mája 1952 Najvyšší súd v Prahe. Podľa Kukala si 
Boris Volek, ktorý bol veselej povahy, objednal u pracovníka 
ŠtB počas prevozu od súdu ako posledné želanie čokolá-
dovú tortu veľkú ako „Henkersmahl“. 10. novembra 1952 
mu povolili návštevu do väzobnej cely. Prišli sa s ním rozlúčiť 
rodičia a bratia s manželkami. Všetci boli pod neustálym do-
hľadom približne desiatich policajtov. Boris Volek sedel vedľa 
Jozefa Karolíka a od rodiny ho delila drôtená stena. Fyzický 
kontakt teda nebol možný a navyše mali zakázané rozoberať 
príčiny, ktoré viedli k Volekovmu odsúdeniu. Podľa bratovho 
svedectva Boris Volek nedostal vo väzbe žiadny z listov, ktoré 
mu poslali. Na záver ich dvadsaťminútovej návštevy povedal 
matke, že ho síce odsúdili za vraždu, ale že nikoho nezabil. 
Ešte toho večera napísal Boris Volek svojej rodine list na roz-
lúčku. Poprava sa konala na druhý deň ráno. Spolu s ním boli 
popravení aj Jozef Karolík a Ladislav Plšek.
O súdnej rehabilitácii Borisa Voleka rozhodol Krajský súd 
v Plzni na zasadnutí 14. februára 1991.

eda, foto: internet
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BEh: Memoriál Pavla antala - 8 km (15. 9.): 
1. Burghardt, Poľsko (28:22 min.), 7. To-
máš Kamas (36:04 min.), 21. Rastislav Ku-
rian (54:55 min.). Ženy: 4. Eva Berníková 
(50:57 min.), 7. Jana Garneková (65:00 min.). 
Steeple  cross,  Poprad  -  12  km  (16.  9.): 
1. Olejár, Prešov (50:30 min.), 2. Tomáš Kamas 
(50:36 min.). Popradský Kros -15 km (29. 9.): 
1. Wydra, Poľsko (48:41 min.). Veteráni: 2. Mi-
lan Hrušovský (58:56 min.). Medzinárodný Ma-
ratón Mieru – 42 195 m (7. 10.): 1. Kimaiy, Ke-
ňa (2:07:01 hod.) - traťový rekord, 306. Peter 
Hus (3:36 hod.) - 84. v kategórii, 474. Peter Pa-
vol (3:52 hod.) - 6. v kategórii, 514. Július Smolár 
(3:56 hod.) - 14. v kategórii. Ženy: 31. Eva Berní-
ková (3:40 hod.) - 31. v kategórii, 2. v rámci Polí-
cie SR, 42. Eva Hatalová (3:58 hod.) - 11. v kate-
górii. Polmaratón: 22. Tomáš Kamas (1:19 hod.) 
- víťaz v rámci Polície SR, 349. Vladimír Veľ-
ký (1:42 hod.), 484. Ondrej Kozák (1:47 hod.). 
V štafete 4 x 1/4 maratón bežala Jana Balucho-
vá. Družstvo, ktorého bola členkou, dobehlo ča-
som 3:53 hod. na 58. mieste. Beh ulicami obce 
Smižany - 10 km (10. 10.): Kategória A: 1. Jozef 
Dubašák, Poprad (33:41 min.), 3. Tomáš Kamas 
(35:07 min.), 9. Karol Kempczyk (43:24 min.). 
B: 1. Štefan Sumerling (33:51 min.), 7. Vladi-
mír Veľký (41:33 min.). C: 4. Milan Hrušovský 
(39:07 min.). D: 4. Ondrej Kozák (45:19 min.).
voLEJBaL: Extraliga:  ženy: 1.  kolo (29. 9.): 
VK SNV – COP Nitra 3 : 0; 2.  kolo (6. 10.): 
VK SNV – ŠŠK Vivus Bratislava 3 : 0; 3.  kolo 
(13. 10.): VŠK Paneurópa – VK SNV 1 : 3. Po 
3. kole sú v tabuľke na 1. mieste. 1. liga: Junior-
ky: 1. kolo (29. 9.): VK SNV – VK Iskra Hnúšťa 
3 : 1, 3 : 0; 2. kolo (6. 10.): MVK Poltár – VK SNV 
3 : 0, 3 : 0; 3. kolo (13. 10.): VK SNV – TJ Slá-
via TU Zvolen 3 : 0, 3 : 0. OM Kadetky: 1. kolo 
(14. 10.): VK SNV – MŠK Vranov 3 : 0, 3 : 0.
BaSkETBaL: Extraliga: muži: 1. kolo (5. 10.): 
Svit – SNV 65 : 91; 2. kolo (8. 10.): SNV – In-
ter 74 : 80; 3. kolo (13. 10.): Handlová – SNV 
79 : 68. Po 3. kole sú v tabuľke na 4. mieste. Ex-
traliga: ženy: 1. kolo (23. 9.): SNV – BKŽ Levice 
69 : 49; 2. kolo (26. 9.): Ostrava – SNV 72 : 81; 
3. kolo (30. 9.): SNV – ŠBK Šamorín 76 : 64; 
4. kolo (3. 10.): Good Angels – SNV 89 : 48; 
5. kolo (7. 10.): SNV – Poprad 117 : 60; 6. ko-
lo (5. 10.): Ružomberok – SNV 88 : 54; 7. kolo 
(14. 10.): SNV – Cassovia 88 : 33. Po 7. kole sú 
v tabuľke na 5. mieste.
koLky: Extraliga: muži: 1. kolo (8. 9.): TJ Lo-
komotíva Vrútky – TJ Tatran SNV A 6 : 2; 2. kolo 
(6. 10.): FTC Fiľakovo A – TJ Tatran SNV A 1 : 7; 
3.  kolo (22. 9.): ŽP Šport Podbrezová B – TJ 
Tatran SNV A 6 : 2; 4. kolo (30. 9.): ŽP Šport 
Podbrezová A – TJ Tatran SNV A 7 : 1; 5. kolo 
(13. 10.): PKŠ Košice – TJ Tatran SNV A 6 : 2.
JuDo: iii. kolo regionálnej  ligy žiakov a žia-
čok (22. 9.): Mini: 1. Tomáš Šarga do 42 kg, 
2. Simona Horváthová do 27 kg, 3. Adam Hor-
váth do 27 kg, Peter Bosák do 34 kg, Patrik 
Mod do 38 kg. Mladší žiaci: 1. Šimon Ištvanik 
do 34 kg, 2. Adam Šarga do 46 kg, 3. Branislav 
Horváth do 34 kg. Starší žiaci: 2. Patrik Zajac 
do 55 kg, 3. Natália Gallschneiderová do 57 kg,  
Anna Danajková do 52 kg.
aTLETIka: Najúspešnejším atlétom AŠK Slávia 
za rok 2012 je dávid Javorský – majster Sloven-
ska vo viacboji žiakov, držiteľ najlepšieho výkonu 
v skoku do výšky pre rok 2012. Veľmi úspešne 
reprezentoval Slovensko na medzinárodných pre-
tekoch EÚ žiakov vo Varšave.
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Posledné miesto v tabuľke prinútilo vedenie FK Spiš-
ská Nová Ves konať. Najprv z postu asistenta trénera 
odstúpil rudolf  Pavlík a následne správna rada 
klubu odvolala Miroslava dunčka. Na jeho post sa 
vrátil Bartolomej Ogurčák. 
„Chceme hrať futbal pre diváka, aby sme ho na-
späť dotiahli do hľadiska. to je môj hlavný cieľ. po-
kiaľ budú ľudia chodiť na futbal, tak to znamená, že 
hráme dobre,“ sú slová nového trénera pri nástupe 
do funkcie. 
Ďalšou prioritou nového kormidelníka bolo to, aby sa 
už doma zbytočne nestrácali body. Hneď vo svojej 
premiére jeho zverenci porazili Kremničku 4 : 1 a ná-
sledne s prehrou 3 : 0 vyprevadili aj Lipany. 
„Hlavne treba zlepšiť disciplínu, tam sú veľké me-
dzery,“ dodal staronový tréner Novovešťanov. 
Stretnutie s Vranovom 3. novembra bude posledným 
domácim stretnutím jesennej časti súťažného ročníka 
2012/2013.  (pat), foto: autor

Výborný vstup do nového súťažného ročníka mali ho-
kejistky a volejbalistky Spišskej Novej Vsi. HC Osy 
v prvom kole rozstrieľali B. Bystricu 16 : 0, s víťaz-
stvom 6 : 1 odchádzali z Prešova. V ostro sledova-
nom stretnutí – reprízou finále – doma nezaváhali 
proti Popradu, ktorému tiež nastrieľali šesť gólov. 

Skvelá séria pokračovala domácim víťazstvom 7 : 3 
nad Martinom. 
„Do kolektívu pribudla petra pravlíková, ktorá sa 
vrátila z bieloruska. nastúpili sme oslabené o bran-
kárku kiapešovú, ktorá je na hosťovaní v Dolnom 
kubíne, kde chytá za chlapcov a kežmarská išla 
pomôcť popradu pre pohár európskych majstrov. 
bude to trvať iba týždeň. to vydržíme a od budú-
ceho týždňa by sme mali nastupovať v kompletnej 
zostave. na konci zápasu sme využili šance a zá-
pas sme zaslúžene vyhrali nad silným družstvom 
martina. naša posila z rumunska Csiszer dala tri 
góly, bol to jej prvý hetrik,“ povedal po víťazstve nad 
Martinom tréner HC Osy Pavol Findura. 
Tri zápasy, tri víťazstvá. Takáto bola bilancia volejba-
listiek VK Spišská Nová Ves. Pod vedením nového 
trénera Zdenka Hauera doma bez väčších problémov 
porazili COP Nitra a nováčika Vivus Bratislava. Po 
prvý raz v extralige dokázali zvíťaziť na pôde Paneu-
rópy Bratislava, a tak bez zaváhania figurovali v ta-
buľke na prvom mieste.  (pat), foto: autor

Triatlon je náročný šport pozostávajúci z troch disciplín, 
a to plávania, cyklistiky a behu. Jeho obmenou sú ak-
vatlon (plávanie a beh) a duatlon (beh a cyklistika).
Triatlonisti z ŠK Iglovia v Spišskej Novej Vsi ukončili 
v mesiaci september triatlonovú sezónu. Absolvovali 
celý Slovenský pohár, ktorý pozostával zo 14-tich kôl. 
Počet bodov po umiestnení v jednotlivých kolách sa 
následne spočítal a výsledný počet bodov určil pora-
die v Slovenskom pohári a pre zverencov ŠK Iglovia, 
ktorí súťažili a bodovali len v žiackych kategóriách to 
prinieslo nevídaný úspech. V kategórii mladších žiakov 
rýchle nohy priniesli Jurajovi Hricovi celkové abso-
lútne víťazstvo v Slovenskom pohári a tituly majster 
Slovenska v duatlone a triatlone a druhú priečku 
na M Sr v akvatlone. Jeho spolubojovníčka terezka 
Širilová si v tej istej kategórii, ale za dievčatá, odniesla 
striebornú trofej za umiestnenie v Slovenskom po-
hári a titul vicemajsterky Sr v duatlone a akvat-
lone a tretie miesto na M Sr v triatlone. Kompletnú 
zbierku trofejí v Slovenskom pohári uzatvára lucka 
repková, ktorá bojovala v kategórii starších žiačok. 
Okrem 3. miesta v celkovom umiestnení v pohári sa 
môže popýšiť titulom Majsterky Slovenska v akvat-
lone a dvoma tretími priečkami z M Sr v duatlone 
a triatlone. Za zmienku stoja aj umiestnenia ostatných 
triatlonistov z nášho klubu. Potešila piata priečka v SP 
Edka Frličku, ako aj umiestnenia mladších žiačok 

do 1. desiatky. Po krátkom oddychu triatlonisti začnú 
zimnú prípravu, aby v nasledujúcom období dosiahnuté 
výsledky obhájili alebo zlepšili. Okrem účasti na orga-
nizovaných podujatiach sa klubu ŠK Iglovia podarilo 
zorganizovať dvoje preteky zaradené do Slovenského 
pohára všetkých vekových kategórií, a to Duatlon Slo-
venský raj a Triatlon Slovenský raj, ktoré prebiehali v Le-
vočskej doline v mesiacoch máj a august s prívlastkom 
M Sr v duatlone veteránov a M Sr v triatlone žiac-
kych kategórií. Touto cestou sa chceme poďakovať 
za ústretovosť a celkovú podporu mestu Levoča, ako aj 
priaznivcom a sympatizantom tohto športu.

kolektív trénerov Šk iglovia

PO ZMENE VíŤaZStVá

VOlEJBaliStKy a HOKEJiStKy PrVé

ÚSPEŠNá triatlONOVá SEZóNa

lucia repková pri výbehu z plaveckej časti
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 3. 11. sobota 14.00 sNV - VraNoV, 3. liga
 4. 11. nedeľa 11.00 a 13.15 sNV - dUbNica, 1. dorastenecká liga sd/md

FuTBaLovÝ ŠTaDIÓn t.: 053/416 63 35
UmelÁ trÁVa - cenník prenájmu:
hracia plocha 2 hod./1 zápas  .............................................................  135 €
hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas  .................................... 170 €
hracia plocha k tréningovej jednotke 1 hod. ..................................... 70 €
hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením 1 hod. ............ 85 €
1/2 hracej plochy k tréningovej jednotke 1 hod.  ............................. 35 €
Podrobnejšie informácie u vedúceho futbalového štadióna.
kontakt: Patrik brezovaj - 0903 405 466 
rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

ŠpoRTová haLa t.: 053/416 63 35
rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

 3. 11. sobota 13.00 lb „b“- P. bystrica, basketbal 1. liga
 3. 11. sobota 15.00 lb - Victoria ŽiliNa, basketbal kadeti
 3. 11. sobota 18.00 lb - b. bystrica, basketbal extraliga muži
 4. 11. nedeľa 10.00 lb „b“ - ŽiliNa, basketbal 1. liga
 4. 11. nedeľa 12.00 lb - ŽU ŽiliNa, basketbal kadeti
 4. 11. nedeľa 14.00 Škbd - daNNaX koŠice, basketbal mmŽ
10. 11. sobota 10.00 lb - b. bystrica, basketbal juniori
10. 11. sobota 12.00 Škbd - bardeJoV, basketbal žiačky
10. 11. sobota 18.00 lb - sVit, basketbal extraliga muži
11. 11. nedeľa 8.00 lb - leVoČa, basketbal kadeti
11. 11. nedeľa 12.00 lb - leVice, basketbal juniori

11. 11. nedeľa 16.00 rÜcoN Škbd - ostraVa, 
basketbal extraliga ženy

14. 11. streda 8.00 - 14.00 ŠkolskÁ liGa V basketbale
17. 11. sobota 10.00 lb - Škbd, basketbal mmŽ
17. 11. sobota 14.00 lb - l. mikUlÁŠ, basketbal kadeti
17. 11. sobota 18.00 lb - haNdloVÁ, basketbal extraliga, muži
18. 11. nedeľa 10.00 lb - sVit, basketbal extraliga kadeti

21. 11. streda pravdepodobne 
o 18.00

rÜcoN Škbd - Praha, 
stredoeurópska liga ceWl

24. 11. sobota  9.00 lb - PoPrad, basketbal žiaci

24. 11. sobota 14.00 Vk - PaNeUrÓPa bratislaVa, 
volejbal extraliga

24. 11. sobota 18.00 lb - komÁrNo, basketbal extraliga muži

25. 11. nedeľa  9.00 basketabloVÝ tUrNaJ smŽ 
(sNV, Poprad, košice)

25. 11. nedeľa 16.00 rÜcoN Škbd - Ga koŠice, 
basketbal extraliga ženy

28. 11. streda 18.00 lb - PrieVidZa, basketbal extraliga muži
29. 11. štvrtok  9.00 - 14.00 Fk sNV, futbalový turnaj

 1. 11. štvrtok 17.00 sNV - koŠice, juniori
 1. 11. štvrtok 19.30 sNV - Šarišanka Prešov, hokej ženy
 3. 11. sobota 14.00 sNV - ŽiliNa, juniori
 4. 11. nedeľa 10.30 sNV - martiN, juniori
 4. 11. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie
11. 11. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie
13. 11. utorok 17.00 sNV - trNaVa, 1. liga
17. 11. sobota 14.00 sNV - ZVoleN, juniori
17. 11. sobota 17.00 sNV - topoľčany, hokej ženy
18. 11. nedeľa 10.30 sNV - b. bystrica, juniori
18. 11. nedeľa 17.00 sNV - toPoĽČaNy, 1. liga
24. 11. sobota 14.00 sNV - b. bystrica, dorast
24. 11. sobota 17.00 sNV - ŽiliNa, juniori
25. 11. nedeľa 10.30 sNV - ZVoleN, dorast
25. 11. nedeľa 13.30 sNV - martiN, juniori
25. 11. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie
27. 11. utorok 17.00 sNV - PrieVidZa, 1. liga
27. 11. streda 17.00 sNV - koŠice, dorast
28. 11. štvrtok 17.00 sNV - koŠice, dorast

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

13. kolo pondelok 5. 11.
17.00 midaPa - steZ
18.00 mV NÁbyt - srt keGl
19.00 Ndh atyP - Parmas

utorok 6. 11. 18.00 drÁČik - slZa

14. kolo pondelok 12. 11.
17.00 srt keGl - midaPa
18.00 steZ - drÁČik
19.00 Parmas - mV NÁbyt

utorok 13. 11. 18.00 slZa - Ndh atyP

koLkáREŇ t.: 053/416 63 35
roZlosoVaNie mlN 2012 - JeseNNÁ ČasŤ 

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.

kRyTá pLaváREŇ t.: 053/416 63 53
1. 11. (štvrtok) a 2. 11. (piatok) počas jesenných prázdnin 
je krytá plaváreň pre verejnosť otvorená od 9.00 do 20.30 hod.

Ranné plávanie Školy Verejnosť
pondelok 6.30 - 7.45 sanitárny deň 15.00 - 20.30
utorok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
streda 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
štvrtok 6.30 - 7.45 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
piatok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
sobota  9.00 - 20.30
nedeľa  9.00 - 20.30

Sauna t.: 053/416 63 54
Sauna 1 Sauna 2

pondelok sanitárny deň  sanitárny deň
utorok 14.00 - 20.00 mUŽi  14.00 - 20.00 ŽeNy
streda 14.00 - 20.00 ŽeNy  14.00 - 20.00 mUŽi
štvrtok 14.00 - 20.00 mUŽi  14.00 - 20.00 ŽeNy
piatok 14.00 - 20.00 ŽeNy  14.00 - 20.00 mUŽi

sobota  7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

mUŽi
ŽeNy

7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

ŽeNy
mUŽi

nedeľa  7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

mUŽi
ŽeNy

7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

ŽeNy
mUŽi

cERaGEM - masážne stoly - t.: 053/416 63 54
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

V septembri sa uskutočnili posledné dve súťaže o Európsky pohár pod názvom „contest 
Eurotour“ v Poľsku a v Slovinsku v leteckom modelárstve rádiom riadených modelov vet-
roňov, kategórie F3J. Do súťaže o Európsky pohár bolo tento rok prihlásených 15 súťaží 
v celej Európe a do celkových výsledkov sa započítavajú pretekárovi tri najlepšie.
Do tejto najprestížnejšej európskej súťaže sa zapojilo tento rok 439 pretekárov z celej 
Európy. Veľmi úspešnú sezónu ukončil slovenský juniorsky reprezentant, člen Letecko-
modelárskeho klubu Spišská Nová Ves Juraj Bartek ml. (foto). V tejto veľmi silnej 
konkurencii skončil na vynikajúcom 18. mieste a zároveň sa stal aj celkovým víťazom 
Európskeho pohára v juniorskej kategórii, do ktorej sa zapojilo 71 juniorskych prete-
károv. Tento úspech zaznamenal po víťazstvách medzi juniormi na súťažiach v Holíči, 
v Chorvátsku a v Poľsku. Gratulujeme a prajeme veľa úspechov v budúcej sezóne.

lmk spišská Nová Ves

VíŤaZStVO 
V EUróPSKOM POHári 

naFukovacIa TEnISová haLa 
3 aNtUKOVé dVOrcE V PrEVádZKE!
Otváracie hodiny: Po - pia 12.00 - 21.00 hod.• So - ne 9.00 - 21.00 hod. 
objednávky: 0903 403 459
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Už po tretíkrát Kynologický klub Slovenský raj Smižany zorganizoval 
vo svojom areáli 6. 10. 2012 Oblastnú výstavu nemeckých ovčiakov. Pri-
hlásených bolo 61 psov z celého Slovenska, avšak 7 z nich neprišlo. 
Výstava psov je základné kynologické podujatie, kde sa stretávajú majitelia 
čistokrvných psov s preukazom pôvodu, aby predviedli svojho psa pred 
rozhodcom a obecenstvom a obdŕžali odborný posudok o kvalitách a ne-
dostatkoch posudzovaného jedinca od kvalifikovaného rozhodcu. Hlavný 
rozhodca - Mgr. Juraj Štaudinger posudzoval veľmi dôkladne každého psa 
a vyjadril sa k jeho kladom, ale aj nedostatkom. Hodnotilo sa podľa štan-
dardu FCI pre nemeckých ovčiakov. Výstavný pes by správne mal byť v kruhu 
poriadne upravený a vo vrcholnej kondícii. Každý pes by mal ovládať výstavný 
postoj, výbornú ovládateľnosť na vodítku a v neposlednom rade taktiež vý-
borné chovanie. Čo je veľmi dôležité, musí byť pripravený na dotyk cudzej 
osoby, pretože rozhodca kontroluje psovi chrup a skus, u samcov aj kontrolu 
semenníkov. Za usporiadajúci kynologický klub sa zúčastnili dvaja členovia: Soňa Babíková so sukou Iza Iveron, hodnotenie  
D – dobrý a Viktor Hrubizna so sukou Hebrix Grétkina záhrada, hodnotenie N – nádejný.

Na Majstrovstvách  sveta nemeckých ovčiakov  konaných 
3. - 8. 10. 2012 v rakúskom meste Steyer sa zúčastnil i Bc. 
Jozef lengvarský so sukou Geischa Equidius – člen Kynolo-
gického klubu Slovenský raj Smižany (KK Sr), ktorý obsadil 
nádherné 3. miesto (body: Stopa - 99, Poslušnosť - 90, Obrana 
- 96). Slovenský tím vyhral tieto majstrovstvá. Za Slovensko 
súťažil aj Jaroslav Vnenčák so psom Witz Equidius, ktorý obsadil 
2. miesto (body: Stopa - 98, Poslušnosť - 95, Obrana – 97), Ad-
riana Nagyová a Jaroslav Chylka sa v prvej trojke neumiestnili.
Člen KK SR Smižany Ján Farkašovský so sukou Fleur Villacampa 
Wapini von Folge sa 15. 9. 2012 v Kežmarku zúčastnil skúšky 

doprovodného psa, ktorú úspešne absolvoval a dosiahol 57 bodov z celkových 60. K dosiahnutým úspechom blahoželáme. 
 soňa babíková, kynologický klub slovenský raj

Vo Zvolene sa konalo finále Mini Champions ligy 2012. Do 
finále sa prebojovali chlapci U 12 (mladší žiaci) FK Spišská 
Nová Ves.
Výsledky v skupine: FK Spišská Nová Ves – FK Dukla Ban-
ská Bystrica 4 : 5, FK Spišská Nová Ves – AC Nitra 2 : 1, FK 
Spišská Nová Ves – AC Trenčín 5 : 4. Góly za FK Spišská 
Nová Ves: Bašista 5, Suslov 4, Olejník, Dubiňák.
Výsledky finálovej skupiny: FK Spišská Nová Ves – MFK 
Ružomberok 1 : 3. FK Spišská Nová Ves – AC Trenčín 4 : 0. 
FK Spišská Nová Ves – FK Spartak Trnava 3 : 6. 
Konečné poradie: 1. Spartak Trnava, 2. MFK Ružomberok, 
3. FK Spišská Nová Ves, 4. AC Trenčín. Strelci gólov Spiš-
skej Novej Vsi boli: Bašista 8, Suslov 5, Olejník 2, Javorský 
2, Dubinák, Polák.
Staršie žiačky u 16: Do finále Mini Champions Liga Slo-
vensko 2012 sa prebojovali dievčatá U 16 FK Spišská Nová 
Ves. 

Výsledky v skupine:
MŠK Trenčianske Teplice – FK Spišská Nová Ves 1 : 3, Ma-
calová 2, Mašlonková. FK Spišská Nová Ves – Slovan Brati-
slava 2 : 4, Mikolajová, Macalová.
Poradie v skupine: 1. Slovan Bratislava, 2. Spišská Nová 
Ves, 3. Trenčianske Teplice.
Semifinále: Duslo Šaľa – Spišská Nová Ves 3 : 0. Slovan 
Bratislava – Trebišov 1 : 2. 
O tretie miesto: FK Spišská Nová Ves - Slovan Bratislava 
4 : 1, Mikolajová 2, Mašlonková 2. Finále: Duslo Šaľa – Tre-
bišov 4 : 2
celkové  poradie:  1. FK Slovan Duslo Šaľa, 2. W.F.G. 
Trebišov, 3. FK Spišská Nová Ves, 4. Slovan Bratislava, 
6. Trenčianske Teplice. Za Spišskú Novú Ves dávali góly: 
Mikolajová 4, Mašlonková 3 a Macalová 3.
Mária Mikolajová z FK Spišská Nová Ves bola vyhlásená 
za najlepšiu hráčku turnaja starších žiačok.  (pat)

OBlaStNá VýStaVa 
NEMEcKýcH OVČiaKOV

MiNi cHaMPiONS liGa 
SlOVENSKO 2012 

Finálovým kolom sa na našom letisku skončila Slovenská 
liga v presnosti pristátia parašutistov za rok 2012 organizo-
vaná v Spišskej Novej Vsi už po 8. krát domácou parašu-
tistickou skupinou compact. Posledný septembrový víkend 
teda ovládla oblohu nad naším mestom najlepšia osmička 
parašutistických presnostiarov Slovenska, aby si porovnala 
výkonnosť pred blížiacimi majstrovstvami sveta, ktoré sa budú 
konať 27. 11. – 9. 12. 2012 v Spojených arabských emirá-
toch, v Dubaji. 
Súčasťou ligy bol aj nultý ročník cOMPact cUPu 2012, 
ktorý vznikol práve z myšlienky zorganizovať kvalitný porovná-
vací pretek reprezentantov pred týmito majstrovstvami sveta.
Počasie i napriek zlej predpovedi vyšlo na jednotku a najlep-
šie sa s dvojcentimetrovým stredom počas šiestich kôl po-
pasovali práve Spišiaci. Do semifinálového a finálového kola 
postúpili z prvých dvoch pozícií, ktoré si udržali až do konca 

– laco Vikartovský obsadil prvú priečku, Peter Slivovský 
druhú pred Karolom Adamčíkom z Martina, ktorý skončil na 
treťom mieste. 

výsledky Slovenskej ligy v presnosti 
pristátia za rok 2012 
1. miesto: Milan Kocik (Prešov)
2. miesto: Peter Platko (Lučenec)
3. miesto: Peter Slivovský (Spišská Nová Ves)
5. miesto: Laco Vikartovský (Spišská Nová Ves)

Naši spišskonovoveskí parašutisti Peter Slivovský a Laco Vi-
kartovský si svojimi výkonmi upevnili miesto v päťčlennom re-
prezentačnom tíme Slovenska, ktorý nás bude zastupovať 
na Majstrovstvách sveta v Dubaji v silnej konkurencii takmer 
50-tich krajín sveta.

Chlapci budú súťažiť v kráľovskej disciplíne presnosť pristá-
tia a taktiež v dynamickej individuálnej akrobacii za voľného 
pádu. cs

aŽ dVaJa SPiŠiaci BUdÚ SKáKaŤ Na MS V dUBaJi!

4. RočnÍk  
FERčEkovSká  

DESIaTka
PrOPOZíciE

usporiadateľ: MsV č. 3 Spišská Nová Ves  
a Občianske združenie Novoveská Huta

Dátum: 17. 11. 2012 (sobota) o 14.00 hod.
Miesto: SKi klub Ferčekovce (SNV)

Štartujú
Pretekári a pretekárky riadne a včas zaprezentovaní. 

Účasť na vlastnú zodpovednosť.
Za stratu cenných vecí usporiadateľ neručí.

prezentácia
V deň preteku v priestoroch štartu  

od 13.00 do 13.45 hod.

Štartovné
Dospelí 3 €

ceny
Prví traja v každej kategórii budú odmenení.

kategórie
Do 7 rokov: rok narodenia: 2005 a mladší 200 m
8 - 14 rokov: rok narodenia: 2004 - 1998 1 500 m
15 - 17 rokov: rok narodenia: 1997 - 1995 5 000 m

Muži
A: 18 - 39 rokov: rok narodenia: 1994 - 1973 10 km
B: 40 - 49 rokov: rok narodenia: 1972 - 1963 10 km
C: 50 - 59 rokov: rok narodenia: 1962 - 1953 5 km
D: 60 rokov a starší: rok narodenia: 1952 a starší  5 km

Ženy
E: 18 - 34 rokov: rok narodenia: 1994 - 1978 5 km
F: 35 rokov a staršie: rok narodenia:  
1977 a staršie 5 km

Trať
Trávnatý povrch, lesná cesta, asfalt. 

Beží sa od SKI klubu do Novoveskej Huty, 
kde je na 2,5 km obrátka. Súťažiaci v kategórii A, B 
absolvujú trať dvakrát, ostatní súťažiaci jedenkrát.

Terén je mierne zvlnený. 

Informácie
Ing. Ondrej Majerník

Mob.: 0907 929 889
e-mail: prednosta@sn.vs.sk
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Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie priateľom, susedom, 
bývalým spolupracovníkom a známym, ktorí sa prišli 23. 8. 2012 rozlúčiť 
s mojím manželom, otcom a starým otcom Petrom cHraPČiaKOM na 
jeho poslednej ceste. Zároveň ďakujeme za kvetinové dary.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
S úctou a vďakou manželka, dcéra Iveta a vnučky Lenka a Katka.

Zavrel si oči, chcelo sa ti spať, nestihol si nám ani zbohom dať. odišiel 
si rýchlo, nečakane, ako vietor v búrke, keď stromy láme.
S hlbokou bolesťou v srdci oznamujeme, že nás 27. 9. 2012 náhle opustil 
môj brat, švagor, ujo, krstný otec Ondrej KUBíK.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.
sestra Mária, švagriná, synovci a netere

S hlbokou bolesťou v našich srdciach vyjadrujeme úprimné poďakova-
nie za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, známym, 
bývalým kolegom, susedom, ktorí sa prišli rozlúčiť 1. 10. 2012 s mojím 
milovaným manželom, starostlivým otcom, dedkom, bratom, švagrom 
Štefanom rEŽNicKýM, ktorý nás opustil vo veku nedožitých 70 ro-
kov.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na ktoré tisíckrát spo-
míname. márne Ťa naše oči všade hľadajú, márne nám po tvári slzy 
stekajú.
S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí 
sa 27. 9. 2012 prišli rozlúčiť s mojím drahým manželom, otcom, dedkom, 
bratom, švagrom, ujom a príbuzným Štefanom StOliČNýM, ktorý nás 
náhle opustil vo veku nedožitých 78 rokov.
Zároveň ďakujeme kolektívu OAIM pod vedením primára MUDr. Zele-
ného a neurologickému oddeleniu NsP v SNV pod vedením primára 
MUDr. Dvoráka za príkladnú zdravotnú starostlivosť. 
Ďakujeme tiež ZPOZ pri MsÚ, M. Findurovej a Pohrebnej službe R. Fin-
dura za dôstojnú rozlúčku. 
S láskou a vďakou manželka, deti s rodinami, súrodenci a ostatná smú-
tiaca rodina.

ticho trpela, s chorobou zápasila, ubolené srdiečko prestalo jej biť, 
hoci tak veľmi chcela s nami byť. tíško odišla... zhasli oči, zmĺkli 
ústa, ktoré nikdy nedokázali raniť. Dotĺklo srdiečko našej najskvelej-
šej mamy.
Vrúcne poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary vyjadrujeme 
všetkým príbuzným a známym, susedom, kamarátom, spolužiakom, 
ktorí sa prišli rozlúčiť 8. 10. 2012 s našou milovanou mamkou, bab-
kou, svokrou, prababkou, tetou a príbuznou Martou ZaVaČaNOVOU, 
rod. Dudinskou.
Zvlášť patrí poďakovanie primárovi chirurgického oddelenia MUDr. Š. Kö-
telešovi, MUDr. Ľ. Štefankovi a celému personálu oddelenia.
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku 
počas celého pohrebného obradu.
dcéra Marta a syn Daniel

Ťažko sa nám s Vami lúčilo, ťažko je nám bez Vás 
byť, láska sa smrťou nekončí, v našich srdciach 
budete stále žiť.
6. 10. 2012 sme si pripomenuli 50. výročie úmr-
tia našej drahej mamky, babky anny FraNKOVEJ, 
rod. Šumákovej.
28. 10. 2012 sme si pripomenuli 8. výročie úmrtia 
nášho milovaného otca, dedka Martina FraNKa.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Anna, Marta a syn 
Vladimír s rodinami.

16. 10. 2012 uplynuli 3 roky, odkedy nás navždy opustil drahý otec, 
dedko a pradedko Mgr. Štefan rUSNáK.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
S láskou a úctou spomínajú synovia Štefan a Anton s rodinami.

16. 10. 2012 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia Juliany  
ŠUPOlOVEJ. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
nevesta Jarmila, vnúčatá Marek,  
Stanislava s manželom a Alexandra

SPOMiENKy a POĎaKOVaNia

VitaJtE MEdZi NaMi VýZNaMNé ŽiVOtNé JUBilEá V SEPtEMBri OSláVili
92 rokov
Juliana Virágová

Júlia mitríková

michal oravec

91 rokov
Helena kundeková

90 rokov
mária starovecká

alžbeta Horosová

alžbeta Šefčíková

emília salitriková

85 rokov
Ján Girinyi

mária Zajacová

benedik Galbavý

antónia sanetriková

80 rokov
Viktor Dutko

emil Šimčák

mária Žiaranová

mária kalafutová

klára rutkayová

mária budická

mária Hrebenárová

marta tomajková

anna bullová

ladislav Šefčík

michal Verbovský

75 rokov
mária urbanová

Jolana pisančinová

Viera Dulajová

Vincent lapka

edita novotná

lidia raková

Gabriela Vojtášová

mária Hrebeňárová

michal Gburík

Ing. oľga Frličková

rozália bučáková

Helena Ďurčová

70 rokov
milan kavulič

michal mazúr

katarína augustiňáková

mária Šestáková

erika parajňáková

Valéria oláhová

Štefan timko

Ing. ladislav sarnovský

muDr. Vladimír Dadej

mária matfiaková

anna pacáková

paedDr. stanislav  
prochotský

Jaroslav polášek

mária makulová

marta révaiová

Ing. alojz kačír

Helena Hudranová

milan Hritz

Jozef Hoffelder

Valéria tomaľová

božena Jurišincová

anna regecová

mária Zmátlová

Juraj Hreha

Jozef augustiňák

nela molitorisová

Ivan tököly

lea omastová

Violet Weagová

lara maria schwabik

Šarlota pačanová

michaela Vozárová

soňa bušovská

sofia Holubová

laura kočtuchová

michael kotrady

alica beličáková

Filip Centko

andrej koškovský

elena Chmelíková

leo mikula

patrik Holub

patrik karabin

Jakub blaščák

niabi kittová

aneta Šargová

emma Šteinerová

noemi Džubáková

Šimon Štapinský

laura Vrabľová

maximilián majerík

Daniel suržin

Zuzana čápová

emília Horváthová

nico Šperňák

liliana Drobná

timea Šargová

V SEPtEMBri NáS NaVŽdy OPUStili

karol moflár 1919
Ing. alexander barčák 1921
mária Jackovičová 1924
anna kovaličová 1924
anna pacáková 1925

michal Gura 1925
Irena rehánková 1927
margita polláková 1929
mária kordovaniková 1929
elena Štrauchová 1930

marta loyová 1932
anna maďarová 1934
Štefan stoličný 1934
mária slamená 1939
mária Garčárová 1941

Štefan režnický 1942
ondrej polahár 1952
Ivan Demočko 1952
karol stanislav 1952
milan Choma 1953

František pollák 1962
Šarlota Jurčíková 2012
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naša drahá mamička, v našich srdciach žiješ stále.
12. 11. 2012 si pripomíname smutné 5. výročie, odkedy nás navždy 
opustila naša milovaná a starostlivá mamička, babička a prababička irma  
BaĎOVá.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej, prosíme, spolu s nami tichú spo-
mienku.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú deti a ostatná smútiaca rodina.

odišiel dobrý človek, každý ho mal rád, odišiel nám do nenávratna, 
teraz musíme len spomínať.
16. 11. 2012 uplynie 5 rokov od chvíle, odkedy nás navždy opustila mi-
lovaná manželka, mamka a babka Mária VaľOVá.
Kto si ju pamätáte a mali ste ju radi, chvíľkou ticha zaspomínajte  
si spoločne s nami jej pamiatku.

povedzme svojím oroseným očiam, že tie láskavé oči nezavrel večný 
sen, povedzme svojím boľavým srdciam, že to šľachetné srdce nedo-
bilo, že je to omyl len. lenže márne je naše volanie...
18. 11. 2012 si s bolesťou v srdci pripomenieme 5. výročie úmrtia nášho 
milovaného syna Jána StaŠŠíKa, ktorý nás náhle opustil vo veku ne-
dožitých 24 rokov.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.
S úctou a nekonečnou láskou rodičia, syn Erik, Julinka, Danielka s rodi-
nou a ostatná smútiaca rodina.

uplynulo 20 rokov, čo nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ stále 
spomienkami. ten, kto Ťa poznal, spomenie si. ten, kto Ťa mal ne-
smierne rád, nezabudne.
20. 11. 2012 si pripomenieme 20. výročie úmrtia môjho milovaného 
manžela, starostlivého otca Františka KOcÚra.
S láskou a úctou spomína manželka Marta, synovia Maroš a Vlastimil 
s priateľkou Helenkou a vnúčik Jurko a ostatná celá rodina.

21. 11. 2008 v tmavej chladnej noci odišiel si snívať svoj večný sen. 
Zaplakal každý, kto Ťa poznal a mal rád. tvoje oči už nikdy neuvidia 
nás, tvoje ruky už nikdy nepohladia nás, tvoje ústa už nikdy nepove-
dia: „babko moja, deti moje, ja vás mám rád.“
Uplynú už 4 roky, odkedy nás navždy opustil môj starostlivý manžel, otec, 
svokor, dedko, pradedko Ján SliVOŠ.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka Terézia, deti Ľudmila, Mária, Anna, 
Ján, Štefan, Valéria s rodinami.
 
odišla ticho, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spomien-
kami. 
22. 11. 2012 uplynú 4 roky, odkedy nás náhle opustila drahá mamka, 
babka a prababka Marta BaBEJOVá.
Na jej lásku a dobrotu spomínajú dcéry Mária, Daniela a Viera  
s rodinami.

Ťažko sa nám s tebou lúčilo, ťažko je bez teba byť, láska sa smrťou 
nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť. ten, kto Ťa poznal, si spo-
menie. ten, kto Ťa mal rád, nikdy nezabudne.
24. 11. 2012 uplynie rok od úmrtia milovaného manžela, otca, dedka, 
brata a švagra Milana MartiNicKéHO.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka, deti s rodinami a ostatná smútiaca 
rodina.

25. 11. 2012 si pripomenieme 1. výročie úmrtia našej mamy, babky, 
svokry Márie HaNdlOViČOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
dcéra, synovia s rodinami

Je ťažké nad hrobom bezmocne stáť a plamien-
kami sviečok sa s Vami rozprávať. aj keď ten mi-
losrdný čas ubieha, na našich zosnulých krstných 
rodičov zabudnúť sa nedá.
4. 12. 2012 uplynie už 24 rokov, odkedy nás navždy 
opustil lesník Ján ParaČKa. 28. 10. 2009 odišla 
za ním aj jeho manželka Justína ParaČKOVá, rod. 
Slivošová.

čím ste pre nás boli, vie len ten, kto Vás stratil. Veríme, že Vašu lásku 
a dobrotu Vám boh odplatí. 
S veľkou vďačnosťou, úctou a láskou si na Vás spomínajú mnohé Vaše 
krstné deti a ostatná smútiaca rodina. 
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínate s nami. 

Do večnosti odišiel si spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád. odišiel 
si od nás, my ostali sme v žiali, no navždy budeš žiť v srdciach tých, 
ktorí Ťa milovali.
28. 10. 2012 uplynul rok, odkedy nás navždy opustil môj milovaný man-
žel, náš starostlivý ocko, láskavý dedko, pradedko, svokor Stanislav 
BEZáK.
Na Tvoju lásku a dobrotu nikdy nezabudneme.
S vďakou a úctou manželka Anna, syn Miroslav s rodinou, dcéra Mária 
s rodinou a dcéra Dana s manželom.

čo nám bolo milé a drahé, osud nám vzal a v na-
šich srdciach ostali iba spomienky a veľký žiaľ.
26. 8. 2012 sme si pripomenuli 10. výročie náhleho 
úmrtia môjho milovaného syna, brata, švagra a uja 
Štefana dOBiHO a 19. 11. 2012 si pripomenieme 
10. výročie úmrtia môjho drahého manžela, otca 
a dedka Štefana dOBiHO.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im s nami tichú  
spomienku.
mama a manželka Gita, sestra a dcéra s rodinou, 
smútiaca rodina

ten, kto sa hlboko vpísal do srdca, nikdy sa z neho nevytratí.
31. 10. 2012 sme si pripomenuli prvý rok, odkedy nás navždy opus-
tila naša mamka, stará mamka, babka, starká, sestra a teta Margita  
KaraBiNOVá.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú syn a dcéry s rodinami.

Zavrel si oči, nechcelo sa ti spať. tá rana v srdci 
stále bolí, zabudnúť nám nedovolí.
1. 11. 2012 si pripomíname 56. nedožité narodeniny 
Juraja taUBEra a 16. 11. 2012 si pripomenieme 
88. nedožité narodeniny otca Jozefa taUBEra.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú  
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú mama, manželka a sú-
rodenci s rodinami.

čas plynie, bolesť trápi, ale teba nám už nik nevráti. len sviečku zapá-
liť, slzy vyroniť a pošepkať: „mamka naša, veľmi nám chýbaš.“
3. 11. 2012 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opustila naša milovaná 
a starostlivá mamka, svokra a babka Mária BUČiČOVá.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku.
S láskou a úctou spomínajú deti František a Danka s rodinami. 

7. 11. 2012 uplynie 10 rokov od úmrtia nášho najdrahšieho otca  
ladislava  ilaŠENKa, ktorý nám dal život, lásku, krásnu a pokojnú  
rodinu, detstvo a úžasný vzor človeka čestného, racionálneho a humán-
neho.
S láskou a úctou spomínajú deti Ladislav, Katarína, Gabriela a Zuzana 
s rodinami.
Ďakujeme, starý oco.

7. 11. 2012 uplynie päť rokov od chvíle, keď nás nečakane navždy opustil 
môj manžel ing. Stanislav HrEŠKO.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a nezabudli.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn a ostatní príbuzní.

10. 11. 2012 uplynie 5 rokov, odkedy nás opustil náš otec, dedko  
a pradedko pán Ján ŠEBOŠíK.
Spomínajte spolu s nami. Ďakujeme.
dcéra Marta, synovia Ján a Dušan s rodinami

„prázdno, beznádej, duša bolí. Všade Ťa hľadám, no teba niet. ma-
terinské ruky vystieram, pohladkať Ťa chcem, je len prázdno, teba 
už niet. tvoj hlas a smiech začuť chcem, smutné ticho, veď teba už 
niet. ostala len vôňa v tvojich vlasoch, ktoré si chránim, je to kúsok 
teba, čo mi ostal v dlani. pri hrobe stojím, do neba hľadím, modlitbu 
šepkám, nádej na stretnutie s tebou tam hľadám.“ 
10. 11. 2012 uplynie 14 rokov, čo nás opustila vo veku 12 rokov naša 
dcérka lucka tiMKOVá.
smútiaca rodina

SpoLočEnSká kRonIka
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Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku 
v Spišskej Novej Vsi pozýva svojich členov na tieto aktivity

6. 11. 2012 (utorok)
tvorivé písanie

Vzdelávací program pre seniorov s PaedDr. Štefanom Šimkom.
Miesto: MsÚ, Štefánikovo námestie 1 (1. posch.) o 9.00 hod.

7. 11. 2012 (streda)
turistická vychádzka - levoča, Vlková, dravce

Odchod autobusom do Levoče z AS o 7.45 hod.

21. 11. 2012 (streda)
Jánošík, balet - Štátne divadlo Košice

Odchod vlakom o 16.59 hod.

22. 11. 2012 (štvrtok)
turistická vychádzka - SaN SOUci (tisícročná kaplnka) - iliašovce

Odchod z AS, MHD č. 1 o 9.00 hod.

klub dôchodcov Lipa, 
ul. J. Fabiniho č. 7, 
Spišská nová ves
9. 11. 2012

Príprava a ochutnávka múčnych jedál.
16. 11. 2012 

Slávnostné stretnutie jubilantov 
oslavujúcich v II. polroku  
- na osobitné pozvánky.
23. 11. 2012 

Príprava a ochutnávka múčnych jedál.
25. 11. 2012 

Katarínske posedenie pri hudbe  
v reštaurácii tatra

Prihlásiť sa v klube do 21. 11. 2012. 
Účastnícky príspevok člena 6 €.

základná organizácia č. 13 
Slovenského zväzu 

zdravotne 
postihnutých

Levočská č. 14, Spišská Nová Ves 
pozýva svojich členov na 

kaTaRÍnSku 
záBavu,
ktorá sa uskutoční 

24. 11. 2012 o 16.00 hod.  
v reštaurácii Hotela Preveza.

Tešíme sa na vás.

SpoLočEnSká kRonIka, oznaMy

Zatváram oči, vidím Ťa v obrysoch, si vedľa mňa stále, si v mojich 
snoch. V snoch hladíš ma po tvári, z výšky mi hviezda svetlo do očí 
zažiari. 
V týchto dňoch si pripomenieme 3. výročie úmrtia milovanej manželky 
ľubky a dcérky dianky Frankových. 
manžel Rastislav, dcéra Natália, syn Rastislav a celá smútiaca rodina

1. decembra 2012 uplynie už druhý ťažký rok, čo nás navždy opustila 
Mária aNtONyOVá, rod. Mikulová. 
S úctou spomínajú manžel Jozef, dcéry Lucia, Lujza a všetci, ktorí ju 
mali radi. 

kurzy JoGy v sezóne 2011/ 2012SPOMiENKy a POĎaKOVaNia

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. 3. decembra 2012.

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

za cenu aspoň 27 000 €.

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

za cenu aspoň 152 000 €.

kLuB DôchoDcov koMEnSkÝ
pozýva pedagogických pracovníkov, 
dôchodcov na stretnutie, ktoré  
sa uskutoční 12. 11. 2012  
(pondelok) o 10.00 hod.  
v Klube dôchodcov  
na Levočskej ul. 
Tešíme sa na vás.

Merkúr: Je na začiatku novembra prakticky nepozorova-
teľný, zapadá krátko po Slnku. Pozorovacie podmienky sa 
budú zlepšovať, najmä jeho ranná viditeľnosť, ale to až kon-
com mesiaca. Potom mu budú robiť spoločnosť jasná Venuša 
a Saturn. Vychádza 10. 11. 2012 o 8.12 h, zapadá o 16.35 h. 
27. 11. 2012 vychádza o 5.49 h, zapadá 15.26 h. 
Venuša: Vzhľadom na svoju jasnosť bude neprehliadnuteľ-
ným objektom rannej oblohy v súhvezdí Panna.
11. 11. 2012 môžeme Venušu pozorovať na rannej oblohe 
spolu s Mesiacom. Jasnosť oboch objektov vás istotne  
zaujme. 
27. 11. 2012 budeme mať možnosť pozorovať stretnutie Ve-
nuše so Saturnom a vľavo nižšie aj Merkúr.
11. 11. 2012 vychádza o 3.32 h a zapadá o 15.04 h. 
27 .11. 2012 vychádza o 4.15 h zapadá o 14.53 h. 
Mars: Je pozorovateľný nízko nad západným obzorom 
v súhvezdí Škorpión, od 12. 11. 2012 v súhvezdí Strelec. 
16. 11. 2012 na večernej oblohe môžeme spolu pozoro-
vať Mars a Mesiac, ktorý bude viditeľný ako úzky kosáčik.  
16. 11. 2012 vychádza o 9.52 h, zapadá o 17.56 h.
Jupiter: Svojou jasnosťou bude ozdobou nočnej oblohy 
v súhvezdí Býka. Vychádza vo večerných hodinách, nad ob-
zorom je už celú noc. Veľmi zaujímavé budú stretnutia Jupi-
tera s Mesiacom 2. 11. a 29. 11. 2012, budú pomerne tesné, 
zaujmú nás aj napriek tomu, že Mesiac bude, vzhľadom na 
blížiacu sa opozíciu Jupitera, vo veľkej fáze.

Saturn: Môžeme pozorovať v súhvezdí 
Panna na rannej oblohe 12. 11. 2012 nad 
juhovýchodným obzorom. Spolu s Mesiacom 
a Venušou vytvoria mimoriadne pekné zoskupe-
nie. 12. 11. 2012 vychádza o 5.04 h a zapadá o 15.41 h. 
Mesiac a jeho fázy:
posledná štvrť   7. 11. 2012 1.36 hod.
nov  13. 11. 2012  23.08 hod.
prvá štvrť  20. 11. 2012 15.33 hod.
spln  28. 11. 2012  15.47 hod.

28. 11. 2012 nastane polotieňové zatme-
nie Mesiaca. U nás bude, žiaľ, ťažko 
pozorovateľné, pretože najväčšia fáza 
zatmenia sa totiž uskutoční o 15.33 h  
a Mesiac u nás vyjde až o 16.03 h, 
takže možno zachytíme len poslednú 
fázu tohto úkazu o 17.51 h. Ani to však 
nie je isté - novembrové počasie je 
dosť premenlivé. 
13. 11. 2012 dôjde k úplnému zatmeniu 
Slnka, ktoré nebude u nás pozorovateľné ani ako čiastočné. 
Zatmenie bude pozorovateľné v Austrálii a v páse tiahnucom 
sa naprieč Tichým oceánom až k južnej Amerike.

pozn. Všetky časové údaje sú seč
František sejut, mo sZaa

POZOrUJtE S NaMi
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 KLuB ZDRAVIA
v Spišskej Novej Vsi

vás pozýva na ďalší cyklus prednášok  
a posedenie pri ochutnávke zdravých jedál

6. 11. 2012
kineziologický rozbor 

pohybu človeka
Bc. Michal lindtner

20. 11. 2012
zdravé varenie v praxi

Magdaléna lindtnerová
KdE: Školská 22 (pri Daňovom úrade)

KEdy: 17.30 hod.
KONtaKt: 0908 994 818

Vstup voľný.

oznaM 
predaj pozemkov 

pre IBv panský kruh 
formou obchodnej 

verejnej súťaže 
Obec Smižany vyhlasuje obchodnú verejnú 
súťaž na predaj 33 stavebných pozemkov 

v lokalite novej IBV Panský kruh v Smižanoch. 
Podmienky obchodnej verejnej súťaže 

s prílohami sú zverejnené 
na internetovej stránke obce Smižany 

www.smizany.sk a na úradnej tabuli obce.

pozvánky, oznaMy

BEzpLaTnÉ 
cvIčEnIa JoGy 
pRE SEnIoRov

kedy: do 21. 12. 2012
každý piatok od 9.00 do 10.00 hod.

Kde: v cvičebnej sále Jogacentra,  
Letná 55, SNV

Program: fyzické cvičenia zamerané  
na precvičenie celého tela, špeciálne cvičenia  

na chrbát a kĺby, dýchacie a relaxačné cvičenia.
 Cvičí sa v pohodlnom športovom  

oblečení a ponožkách.  
Karimatky sú v cvičeb. sále k dispozícii.
Ukončite jesenné práce v záhradkách  
a príďte medzi nás, radi vás privítame.

Príďte medzi nás cvičiť, zrelaxovať po práci  
a načerpať nové sily. Všetky aktivity spoločnosti 
smerujú k vytváraniu dobrých vzťahov v rodine,  
k rozvoju zdravia, harmónie tela, duše a mysle  

a kvalitného života nás všetkých. 

 novÉ kuRzy
JoGa pRE DETI zŠ 

Účinky: správne držanie tela, zlepšenie pamäti  
a sústredenia v škole, správne pohybové návyky,  

dýchanie, psychická odolnosť,  
pozitívne vzťahy a myslenie.

 Zápis do kurzu a prvé cvičenie 
8. 11. 2012 (štvrtok) o 15.15 hod.

informácie: 0949 604 723.

JoGa pRE začIaTočnÍkov 
oSEMSTupŇovEJ JÓGy
 Účinky: významne zlepšuje všetky funkcie 
organizmu, účinne pôsobí proti civilizačným 

chorobám moderného života, ako je stres, únava,
 strata energie, bolesti chrbtice a kĺbov, zlepšuje 
koncentráciu, pohyblivosť celého tela, imunitu.

 Zápis do kurzu a prvé cvičenie 
8. 11. 2012 (štvrtok) o 16.15 hod.

informácie: 0949 266 517.
 Viac informácií o ostatných cvičeniach 

na www.spisskanovaves.eu/SNV/Sport/Joga

MEDZINÁRODNÁ ŠKOLa 
ZLatÉHO RUŽOKRÍŽa
vás pozýva na prednášku

CEsta KREsťaNsKÉHO 
ZasvätENIa

v zasadačke MsÚ, budova aB, 
Štefánikovo námestie 5, spišská Nová ves 

vo štvrtok 29. 11. 2012 o 17.00 hod.
vstup voľný. 

Bezplatné orientačné listy  
si môžete objednať na adrese:

Lectorium Rosicrucianum,  
Masarykova 12, 040 01 Košice
http://www.rosicrucianum.sk

e-mail: rosicrucianum@lectorium.sk

LECTORIUM ROSICRUCIANUM

Spoločnosť 
Joga v dennom živote 
Pobočka Spišská Nová Ves 
Jogacentrum, letná ul. 55

Telocvičňa zŠ nad Medzou
Pondelok:  18.00 – 19.00 aerobik, body form 
Streda: 18.30 – 19.30 pillates
cvičiteľka: Ika kovalčíková

Gymnastika - mládež 
Pondelok: 17.00 – 18.00 deti od 5 do 6 rokov
Streda: 17.00 – 18.30 gymnastika pokročilí
cvičiteľky: kovalčíková, Hromadová,  
puhalová, Šefčíková

Telocvičňa zŠ z. nejedlého - Sídl. Mier
Utorok:  18.00 – 19.00 akvaaerobik 
Štvrtok:  18.00 – 19.00 body-form 
cvičiteľka: Števa Zajacová

Telocvičňa zŠ hutnícka - Sídl. západ
Pondelok:  18.30 – 19.30 aerobik
Štvrtok:  18.30 – 19.30 body-form 
cvičiteľka: marietta sopková

Telocvičňa zŠ komenského ul. - Sídl. Mier 
Štvrtok:  18.00 – 19.00 stepaerobik, body form
cvičiteľka: Jana bobková

Telocvičňa zŠ kožuchova ul.
Pondelok:  18.00 – 19.00 fit lopty
Štvrtok:  18.00 – 19.00 fit lopty, overball
cvičiteľka: eva murgačová

Telocvičňa Gymnázium, Školská 7
Utorok:  18.00 – 19.00 wellness, body form
Štvrtok:  18.00 – 19.00 wellness, body form
cvičiteľka: kamila Vargová

kLuB REkREačnEJ TELESnEJ 
vÝchovy a ŠpoRTu MIX 

cvIčEnIE žEny 
Rok 2012 - 2013

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární

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

1. - 4. 11. 2012
Pri parkovisku, Šafárikovo námestie 1, SNV,  

tel.: 053/429 96 10
5. - 11. 11. 2012
Dr. Max, OD Kaufland,  

Duklianska 3336/19, SNV,  
tel.: 053/321 99 20

12. - 18. 11. 2012
Bonus, Námestie SNP 2, SNV,  

tel.: 053/446 47 67
19. - 25. 11. 2012

Na Západe, Hutnícka 20, SNV,  
tel.: 053/429 87 10

26. - 30. 11. 2012
Na Letnej, Letná 27, SNV,  

tel.: 053/442 51 32

krasokorčuliarsky klub 
Spišská nová ves

pozýva všetkých záujemcov, ktorí sa chcú naučiť korčuľovať, 
využiť voľný čas a posilniť imunitný systém, do svojho kolektívu.

Rozpis tréningov nájdete na zimnom štadióne 
pod názvom „KRASO“.

Tešíme sa na vás!
Kontakt: 0908 690 242, 0904 932 258; 

e-mail: krasosnv@kraso.sk.

cvIčEnIE na TRaMpoLÍnach
FITnESS novInka aJ u náS!

www.jumping.cz/sk
kde?

FITNESS CENTRUM BUDO, LIPOVÁ 20, SNV
kedy?

pon/str/pia: 19.00 - 20.00 (JANA)
uto/štv: 19.00 - 20.00 (SYLVIA) 

+ nedeľa
rezervácia trampolín: 

Jana - 0944 552 689 • Sylvia - 0903 277 762
Tešíme sa na vás!

Vyskáčeme si dobrú náladu 
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oznaMy, InzERcIa

STREDná oDBoRná ŠkoLa MaJSTRa pavLa, 
kukučÍnova 9, LEvoča

oznamuje rodičom a žiakom 9. ročníkov základných škôl, 
že v školskom roku 2013/2014 otvára nové 4-ročné študijné odbory

2682 k mechanik počítačových sietí
4553 k podnikateľ pre rozvoj vidieka.

Štúdium v obidvoch odboroch sa ukončuje 
maturitnou skúškou, dokladom o vzdelaní je vysvedčenie 

o maturitnej skúške a výučný list. 

informácie k novým odborom 
na tel. čísle 053/451 32 91-3, 451 36 53, 0904 656 956,

príp. e-mailom: riaditel@souplevoca.sk.

kultúrne centrum 
košického samosprávneho kraja

vyhlasuje súťaž pre mladých 
fotografov a filmárov

TERRa IncoGnITa očaMI MLaDÝch.
cieľom súťaže je dokumentovať, resp. umelecky stvárniť zaujímavosti a krásy 

Košického samosprávneho kraja a Košíc. Použité techniky a postupy nie sú ničím 
obmedzené. Vítame kreativitu a nové pohľady na „staré“ veci.

Súťaž začala 12. septembra 2012 a jej uzávierka je 10. novembra 2012. 
Súťažné práce musia byť doručené najneskôr v deň uzávierky. Súťaže sa môžu 
zúčastniť fotografi a filmári, ktorí v roku 2012 dovŕšia najviac 30 rokov a žijú 

na Slovensku. Viac informácií, pravidlá súťaže, prihlášku i vybrané cieľové 
miesta a body programu nájdete na www.terraincognita.sk.

Kontakt: Jiří Zaťovič, KC KSK, Strojárenská 3, Košice, 
tel.: 055/729 96 06, jiri.zatovic@terraincognita.sk

SpRÁVcOVSKÁ FIRmA, s. r. o.
voda a kúrenie: 0905 215 732

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

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

ByTOVÉ DRužSTVO SNV 
výťahy • voda, úK • elektro 
dispečing: 053/416 65 04 

mob.: 0905 499 881
plynové zariadenia

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

pohoTovoSTnÉ 
SLužBy
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od 2. 11. 2012 
na novej adrese

Ing. Kožucha 16
(oproti 100 + 1 drobností)

Mária Mačupová, 0905 754 813

KADERNÍCTVO 
Sintra, sídlisko Východ

InzERcIa

    

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

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

Nadštandard štúdia zahrnutý v poplatku : 
 atraktívne študijné odbory – výhradné štúdium v rámci SR
 individuálne konzultácie pedagógov pre študentov popoludní 
 notebooky pre študentov, ktoré im po ukončení štúdia zostávajú
 učebnice a pracovné zošity na všetky predmety vrátane cudzích jazykov
 exkluzívny hardware a software pomer  PC na študenta 1:1 
 prepojenosť študijných programov na vysoké školy
 možnosť štúdia počítačových sietí na Cisco Academy http://cisco.netacad.net
 študijné materiály - vlastný vzdelávací portál http://virtual-academy.sk
 prospechové štipendia do 80% z ročného školného
 videokonferencie  renomovaných odborníkov z praxe a vysokých škôl
 absolvovanie vzdelávacích kurzov popoludní ( kurzy jazykové, IT, spracovania grafiky na PC, účtovníctva ... )

 
 
 
 

 

        TATRANSKÁ AKADÉMIA 
             Ul. 29 augusta 4812, 058 01  Poprad

Srdečne Vás pozývame na „ Deň otvorených dverí “
16.11.2012 08,00 - 14,00 hod.

 052/2250597,0905298655
http://tatranskaakademia.sk

Byt na kľúč

v cene holoBytu

Info: 0904 304 184
www.VillaNova.sk

štýlové

Bývanie v zeleni

akcia
do 15. 12. 2012
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   pREDáM - pREnaJMEM

 Dám do podnájmu 1-izb. byt na Sídl. Mier od 1. 11. 2012. 
T.: 0908 363 907.

 Predám 2-izb. byt 52 m2 + nebytový priestor 23 m2 + pivnica 
7 m2 v tehlovej bytovke, OV, prerobený s murovaným jadrom. 
Nachádza sa nad nebytovým priestorom na 1. posch., pri bý-
valom MäsoSpiši (smer Teplička). Cena 39 000 €. 
T.: 0907 704 022, 0917 280 955.

 Prenajmem 2-izb. zariadený byt v centre mesta. 
Bližšie informácie na 0903 661 891.

 Predám 3-izb. byt na Sídl. Západ v Levoči. Byt v zateple-
nom byt. dome je zrekonštruovaný okrem 3 okien. V byte 
ostáva zariadenie. Cena 38 900 €, príp. dohodou. 
T.: 0918 946 251.

 Predám 3-izb. nový, podkrovný byt na 3. posch. v centre 
mesta. Byt má vlastné kúrenie a veľký balkón. 
T.: 0902 140 517, 053/442 84 62.

 Predáme teplý, slnečný 4-izb. druž. byt s loggiou,  
8. posch., Západ II, s krásnym výhľadom na Tatry, 77 m2. 
K bytu je možné dokúpiť garáž. Cena 44 500 €, pri rýchlom 
jednaní možná zľava. T.: 0905 316 843.

 Odstúpim prenájom 4-izb. mezonetového bytu v centre 
mesta. Pre solventných. T.: 0911 646 003.

 Predám byt 3+1 (70 m2) v OV na Sídl. Západ I, čiastočne 
prerobený, 1. posch. v zateplenom dome. Voľný ihneď. Cena 
38 000 €. T.: 0918 238 355 (mimo RK).

 Predám garáž na Sídl. Západ - za potokom. Cena dohodou. 
T.: 0908 326 965.

 Predám garáž na Sídl. Západ I (pri želez. trati). Cena 
6 900 €. T.: 0949 115 032. 

 Predám garáž pri hasičskej zbrojnici s pivnicou, bez elek-
triky. Cena 9 800 €. T.: 0903 600 596.

 Predám záhradku so záhradnou chatkou na Blaumonte 
o rozlohe 750 m2, el. 230 V, pieskovisko, hojdačka, nádrž 
na dažďovú vodu 2 000 l, záhrad. osvetlenie, krásny výhľad 
na SNV. Cena dohodou. T.: 0905 150 302.

 Predám 400 m2 záhrady s možnosťou výstavby menšieho 
rodinného domu, Jamník 113. Primeraná cena dohodou. Po-
šli sms na tel. č.: +421 940 769 263.

 Predám záhradu v lokalite Brusník za garážami žid. cintorína 
o rozlohe 400 m2, drevená podpivničená chatka, 20 ovoc-
ných stromov, potrubie na polievanie. Cena dohodou. 
T.: 0902 843 497.

 Predám stavebný pozemok v zastavanej časti obce  
Olcnava s komplet. inž. sieťami vhodný na stavbu rodinného 
domu ako aj rekr. chaty. Cena dohodou. Nie RK. 
T.: 0905 733 646 po 17.00 hod.

 Predám rodinný dom v oblasti Hrabušice - Majer vhodný na 
každodenné bývanie alebo na rekr. účely. Cena dohodou. 
T.: 0905 212 424.

 Predám menší rodinný dom na Tepličke s veľkou záhradou 
po čiast. rekonštrukcii. Nie cez RK. Cena dohodou. 
T.: 0902 183 320, 0949 443 750.

 Záujemcovia o morky, kurčatá brojlery - vyčistené, hláste 
sa na tel. č. 053/441 00 52, 0902 633 109. Morky 10 až 
15 kg - 4 €/kg, kurčatá 2 kg - 2,60 €/kg. 
Dodávka 16. 11. 2012 o 14.30 hod. 

 Predám auto ŠKODA 120 vo výbornom stave, garážované. 
Cena dohodou. Len vážni záujemcovia. 
T.: 053/446 83 02, 0911 901 737.

 Predám veľmi peknú, elegantnú, mohutnú, zachovalú ro-
hovú gaučovú sedačku s jedným kreslom. Pravá koža, čiernej 
farby. Cena dohodou. T.: 0905 132 094.

 Predám novú práčku zn. GORENJE (6 kg prádla, plne-
nie spredu) opravárom na nové súčiastky * biolampu zn.  
BIOPTRON + sklíčka farby + nový stojan * nový ručný masa-
žér na telo a celulitídu. Zn.: kvalita, záručný aj pozáručný ser-
vis, švajč. výroba. Ceny dohodou. T.: 0944 495 749. 
 Ponúkame lukratívne obchodné priestory (100 m2)  

na  dlhodobý  prenájom.  cena  dohodou.  Kontakt:  
EliSEa, s. r. o., Mlynská 29, SNV. tel. č.: 0948 061 553, 
E-mail: eliseadankuchen@gmail.com.

 Dám do prenájmu obchodné priestory na Letnej ul., 
75 m2 vchod z ulice, s výkladom a kancelársko-prevádzkové 
priestory na poschodí s výmerou od 24 do 180 m2. 
T.: 0905 241 850.

 Zapožičiam kultivátor s/bez obsluhy vhodný na kultiváciu 
záhonov, úpravu záhradiek, rozbíjanie tvrdého povrchu pôdy, 
prerezávanie trávnatého porastu či prerývanie hnojiva al. pôd-
nej výživy. T.: 0908 074 479.

   kúpIM

 Kúpim 2-izb. byt v SNV alebo v Levoči. T.: 0918 946 251.
 Kúpim za najvyššiu cenu na trhu akékoľvek zlaté a strie-

borné mince (aj šilingy), šperky, hodinky, príbory, tácky, zuby, 
zlomkové zlato a striebro, vojenské vyznamenania. 
T.: 0944 120 497.

   hľaDáM / pRáca

 Hľadáme obchodného zástupcu do kuch. štúdia DANKÜ-
CHEN. Požiadavky: flexibilita, obchodný duch, manažérske 
schopnosti, projektovanie v kresliacom programe, priesto-
rové videnie a schopnosť zamerať priestor. 
Kontakt: ELISEA, s. r. o., Mlynská 29, SNV. 
T.: 0948 061 554, e-mail: eliseadankuchen@gmail.com 

 Hľadáme zdravotnú sestru do špecializovanej ambulancie 
v SNV. V prípade záujmu nás kontaktujte na 0907 073 406.

 Som mamička na MD a rada sa postarám o vaše detičky, 
kým vy budete v práci. T.: 0904 380 033.

 Hľadám milú, serióznu, nezadanú ženu na spravovanie do-
mácnosti. Iba SNV. T.: 0907 028 454.

   RôznE

 SErViS cHladENia. t.: 0905 846 371.
 Maťa Mokošová - MaSérKa, Plaváreň - sauna, Za Hor-

nádom 15, SNV ponúka v novembri detoxikačné jesenné 
kúry * lymfodrenáž cel. tela (2 h) * kozm. lymfodrenáž 
tváre, hlavy a dekoltu * bankovanie * medovú masáž. 
Kúry posilňujú organizmus v chl. období, proti chron. 
únave, zbavujú telo škodlivín, vyhladzujú pokožku. 
t.: 0904 325 343.
 ik-studio PEdiKÚra, NEcHtOVý diZaJN, MaNiKÚra, 

dEPilácia, novinka - 3d lashes MiHalNicE - teraz len 
za uvádzaciu cenu 50 €. akcia - gélové nechty 16 €, ac-
rylové nechty 15 €, prílež. nechty, pedikúra + parafín 
zdarma, manikúra +  francúz.  lakovanie zdarma, ZŤP 
a dôchodcovia 10 % zľava na všetky služby. dom kul-
túry, Štefánikovo námestie 4, SNV (vchod cez vrátnicu,  
č. dv. 77). t.: 0902 891 534.
 doučím a naučím ŠPaNiElSKy, aNGlicKy a rUSKy 

všetky vekové kategórie vrátane detí. individuálny prí-
stup a cenovo zaujímavá ponuka. t.: 0918 247 131.
 OBUV SaNtE (estetická zdravotná obuv). Pozývame 

vás do lekárne FarMácia (Fabiniho 15, SNV, oproti 
žel. stanici).
 OPraVa OdEVOV, ŠitiE - znovuotvorená prevádzka 

od 1. 11. 2012 - Sládkovičova 7, SNV (pri autoškole cen-
trum, oproti Hypernove). teším sa na vašu návštevu. 
t.: 0904 306 883.
 taNEČNá ŠKOla JP, Markušovská 1, SNV OrGaNi-

ZUJE KUrZy: * pohyb. prípravy pre deti od 4 r. * tanca 
pre deti od 7 do 18 r. * prípravy na stužkovú a plesy pre 
ZŠ a SŠ * tanca pre dospelých a budúcich manželov * 
tanečné variácie pre jednotlivcov. ZaBEZPEČUJE Vy-
StÚPENia na plesoch a podujatiach. 
info: 0905 635 792, janaplichtova@hotmail.com
 Nefunguje vám počítač? Štrajkuje internet a je práve 

nedeľa? Profesionálny servis Pc a kanc. techniky aj u vás 
doma. Návrh a montáže domácich WiFi (bezdrôtových) 
sietí! Možnosť obnovenia vašich stratených dát! Nasta-
venie internet. pripojenia! NOViNKa internet 30 Mb/s 
a k tomu ZdarMa ČESKé a tV StaNicE na neobme-
dzenú dobu vo vašom tV. info nonstop: 0904 318 235. 
Konzultácia zdarma! 
E-mail: doktorpc@outlook.com. 
 KOZMEticKé ŠtÚdiO Marilyn (Hutnícka 10, Západ i, 

SNV) vám ponúka nové pleťové ošetrenia, chemické 
peelingy, líčenie na rôzne príležitosti (stužková, ples, 
svadba...), darčekové poukážky, akciové ponuky a ďal-
šie služby. t.: 0905 388 917.
 doučím MatEMatiKU ZŠ a SŠ. t.: 0902 427 975.
 Vyučujem a doučujem aNGlicKý JaZyK všetky ve-

kové kategórie. deti ZŠ, študentov SŠ, dospelých. Pri-
pravujem na maturitu. t.: 0907 585 817.
 doučujem MatEMatiKU žiakov ZŠ a SŠ a matema-

tiku VŠ technického smeru (strojárov, drevárov, baníkov 
a pod.). taktiež príprava na prijímacie skúšky na SŠ a VŠ 
a pod. ing. Jozef Kubík. t.: 0948 540 975, 
e-mail: jozef.kubik@centrum.sk.
 doučujem MatEMatiKU žiakov ZŠ, SŠ a VŠ. 

t.: 0949 571 183.

 doučujem aNGlicKý JaZyK žiakov ZŠ a SŠ. Pripravu-
jem na maturitu. Študujem anglický jazyk a mám šesť-
ročné skúsenosti so súkromným doučovaním. 
t.: 0905 310 408 - Mária lesňáková.
 ZalOŽíME S. r. O. Za VáS. Zakladanie s. r. o. na kľúč, 

založenie živnosti, zmeny v s. r. o., všetko elektronic-
kým podpisom bez potreby osobného stretnutia za zvý-
hodnený poplatok. Bezplatné poradenstvo pri založení 
s. r. o. t.: 0905 772 016, 0948 249 495, 
www.spolocnostisro.sk
 StaVEBNé PrácE - rEGEc PEtEr. Prestavba byto-

vého jadra na kľúč od 2 700 €, sociálne kúpeľne, zatep-
ľovanie, všetky stavebné práce, montáž teplovzdušných 
krbov. rezanie otvorov do panelu do hrúbky 20 cm. 
Zľavy pri kúpe materiálu až do 20 %. 
t.: 0903 373 486.
 Návrh, predaj a montáž VyKUrOVacícH SyStéMOV 

(podlahové vykurovanie, radiátorové vykurovanie, ako 
aj rekonštrukcia vykurovania), systémov na ohrev tÚV, 
solárnych systémov, plávajúcich podláh. 
t.: 0948 540 975, hamta@hamta.sk, www.hamta.sk.
 HĹBKOVé tEPOVaNiE - koberce, sedačky, stoličky, 

postele. Odstraňovanie žuvačiek. PriEMySElNé ČiS-
tENiE - jednorazové čistenie: garáže, sklady, haly... 
t.: 0908 074 479.
 OSlaVUJEtE? Nechajte si doviesť PiZZU. Ponuka na 

www.mamamia.sk alebo 0905 224 444.
 Potrebujete bežný al. úradný preklad? ILUMINATA SNV, 

prvá lingvistická spoločnosť v meste vám okrem výučby ja-
zykov pre malé skupiny, doučovania študentov a tlmočníc-
kych služieb poskytne aj preklady z/do všetkých jazykov. 
Letná 45, SNV (nad Reštauráciou Spiš). T.: 0915 964 533, 
0905 747 639. 
 Vykonávame PrEStaVBy KÚPEľNí (bytové jadrá), 

rekonštr. bytov a domov, všetky vodárenské práce (vý-
mena batérií, Wc, radiátorov, preplach. potrubia), reza-
nie do panelu - búranie panelov, montáž pláv. podláh, 
sadrokartónu, montáž a demolácia priečok, kopacie 
práce, montáž a demontáž okien a dverí. 
t.: 0903 277 634. 
 HĹBKOVé ČiStENiE a tEPOVaNiE - ponúkame vám 

suché čistenie do hĺbky 16 cm a následne tepovanie na 
mokro so špeciálnym ekologickým prípravkom. Výsled-
kom je dokonalá čistota. t.: 0949 353 731.
 Vymaľujem, omietnem, obložím, prerobím kúpeľňu 

aj bytové jadro a iné. t.: 0904 185 527.
 Viete, ktoré služby sú najlepšie? SlUŽBy PrE dO-

MácNOSŤ  *  čistenie  -  kobercov  (dovoz  a odvoz do  
24 hod. zdarma), sedačiek, autosedačiek * čistenie 
a prevencia pomníkov pred ďalším znečist. * uprato-
vacie, sťahovacie, záhrad. služby * doprava a preprava 
osôb,  tovaru mikrobusom *  likvidácia drevokazného 
hmyzu, húb, plesní, červotočov * sušenie muriva mikro-
vlnným spôsobom (najlac. a najrýchl. spôsob vysušova-
nia). Viac: www.spisskanovaves.eu / inzercia / Katalóg 
firiem. t.: 0904 865 262, 0905 209 347.
 cHcEtE StaVaŤ, PrEStaVOVaŤ, MOdErNiZOVaŤ? 

Ponúkam kvalitné stavebné práce * prestavby bytových 
jadier * keramické obklady a dlažba * plávajúce podlahy 
* omietky * maliarske práce * voda a elektroinštalácia * 
autodoprava * vyklápač. Naše služby, vaše ceny. 
t.: 0904 974 481, e-mail: kupelnemikolaj@centrum.sk.
 Padá lístie, padá, jeseň v plnom prúde. Hoci upratu-

jem rada, radšej oddýchnutá budem. PrOFESiONálNy 
UPratOVací SErViS, čisté koberce a postele, bavíme 
sa vesele. V novembri prijímame objednávky na pred-
vianočné upratovanie. 
t.: 053/444 01 19, 0903 100 508.
  Príďte  si  s  nami  oddýchnuť  do  predajne  HOBBy 

KrEatíV na tvorivé dielne so začiatkom o 17.15 hod.  
* 9. 11. - Šperk z drôtu a korálok * 15. 11. - dekupáž + štruk-
turačné pasty na plátne * 20. 11. - Nešitý patchwork  
* 23. 11. - tvoríme z fima. tešíme sa na vás. 
 adaM Oil, s. r. o., Odorínska cesta 1 (bývalý agro-

chemický podnik), SNV. Veľkoobchod - maloobchod 
ponúka široký sortiment olejov, mazív a nemrznúcich 
zmesí za výhodné ceny pre nákladné, osobné auto-
mobily  a  poľnohosp.  techniku  od  zn. MOBil,  aGiP, 
SHEll, caStrOl, tOtal, ElF, MOl, lOtOS, ParaMO,  
MOGUl. Kontakt: 0905 346 983, 0948 351 515, 
adamoilsnv@gmail.com.

DRoBná InzERcIa
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PROGRAM OBCHODNÉHO CENTRA

9. 11. 2012 
Piatok

 

AUTOGRAMIÁDA 
Toma Nicholsona

autora najočakávanejšej 
knihy roka Gorila v sieti 
kníhkupectiev TK Libri

24. - 25. 11. 2012 
Sobota a nedeľa

VÍKEND 
REMESIEL 

Ukážky tradičných remesiel 
spojené s predajom výrobkov

16. - 17. 11. 2012 
Piatok a sobota

DEŇ ŠTUDENTSTVA
Pre študentov špeciálne 
Eurové ponuky zábavy 

a občerstvenia

autogramiády

toma
nicholsona
autora najočakávanejšej

knihy roka gorila
v sieti kníhkupectiev

TK Libri

18. október   Bratislava (Laurinská ul.)   18:00

19. október   Trnava (Hlavná ul.)   17:00

20. október   Žilina (ZOC MAX)   15:00

25. október   Levice (OC CityPark)   17:00

26. október   Banská Bystrica (Kapitulská ul.)   17:00

27. október   Liptovský Mikuláš (OC Liptov)   15:00

9. november   Spišská Nová Ves (OC Madarás)   17:00

10. november   Košice (OC Cassovia)   15:00
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NOVEMBER

Odborárov 51
(pri železničnej stanici)
052 01  Spišká Nová Ves
tel./fax:  +421 (0)53 44 10 426
mobil:  +421 (0)918 345 426
e- mail:  repaska@stonline.sk
www.repaska.sk

zdravotnícke ošatenie
● lekárske nohavice dámske, pánske
● košele  lekárske a sesterské
● plášte biele, farebné
● kompletný sortiment posteľ. prádla pre SZ 
PracovnÉ odevY
● montérkové súpravy podľa vlastného 
 návrhu s možnosťou firemného loga

● pracovnú a zdravotnú obuv
● ostatné ochranné pracovné pomôcky
● čistiaci a dezinfekčný program
● široký sortiment pracovných rukavíc
teXtiL MetrovÝ
● uteráky, utierky, osušky
● ponožky, pančuchový sortiment 
● kvalitné spodné prádlo

oznáMenie o chránenoM Pracovisku
Zadávanie zákaziek na účely povinného podielu zamestnávania občanov ZP § 4.



NISSAN QASHQAI
s financovaním na štvrtiny
OD 4000 €

NISSAN X-TRAIL diesel
s financovaním na štvrtiny
OD 5725 €

NISSAN JUKE
s financovaním na štvrtiny
OD 3575 €

NISSAN QASHQAI+2
s financovaním na štvrtiny
OD 4550 € 

NISSAN 
ZAPLATÍ 

REGISTRÁCIU 
ZA VÁS*

FINANCOVANIE
NA 

ŠTVRTINY

ÚROK 
0%

OD 3575 €

NISSAN QAS
s financovaním na štvrt
OD 4550 €

VŠETKO DO SEBA ZAPADÁ PRE VÁŠ NAJLEPŠÍ OBCHOD.
ZAPLAŤTE TERAZ PRVÚ ŠTVRTINU A ZÍSKAJTE CELÉ AUTO!
Nissan. Vzrušujúce inovácie.

P R E D Ĺ Ž E N Á
Z Á R U K A

NISSAN

REZERVUJTE SI TESTOVACIU JAZDU U NÁŠHO PREDAJCU

*NISSAN poskytne zákazníkom zľavu z ceny vozidla vo výške poplatku za registráciu vozidla stanoveného zákonom (zákon č. 145/1995 Z.z.). Nissan týmto na seba nepreberá povinnosť zákazníkov zaplatiť poplatok za registráciu vozidla 
stanovený zákonom na príslušnom úrade. Zľava sa vzťahuje na všetky modely Nissan s výkonom nad 80 kW. Táto ponuka platí pre zmluvy uzavreté od 1. októbra 2012 do 15. novembra 2012. Pre viac informácií o možnostiach a podmienkach poskytnutia zľavy 
kontaktujte prosím autorizovaného predajcu Nissan. Nissan Juke, cena 14 300,00 €. Pri výške úveru 10 725,00 € na 36 mesiacov zaplatíte tri ročné splátky s 0 % úrokom a s havarijným poistením vo výške 3 598,88 €, pričom zvyšných 33 mesiacov platíte len 
havarijné poistenie vo výške 23,83 € mesačne. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je vo výške 429,00 €. Celková čiastka, ktorú zaplatíte je vo výške 12 012,03 €. RPMN = 6,21 %. Nissan Qashqai, cena 16 000,00 €. Pri výške úveru 12 000,00 € 
na 36 mesiacov zaplatíte tri ročné splátky s 0 % úrokom a s havarijným poistením vo výške 4 026,72€, pričom zvyšných 33 mesiacov platíte len havarijné poistenie vo výške 26.67 € mesačne. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je vo výške 480,00 
€. Celková čiastka, ktorú zaplatíte je vo výške 13 440,27 €. RPMN = 6,21 %. Nissan Qashqai+2, cena 18 200,00€. Pri výške úveru 13 650,00 € na 36 mesiacov zaplatíte tri ročné splátky s 0 % úrokom a s havarijným poistením vo výške 4 580,39 €, pričom 
zvyšných 33 mesiacov platíte len havarijné poistenie vo výške 30,33 € mesačne. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je vo výške 546,00 €. Celková čiastka, ktorú zaplatíte je vo výške 15 288,06 €. RPMN = 6,21%. Nissan X-Trail, cena 22 900 €. 
Pri výške úveru 17 175,00 € na 36 mesiacov zaplatíte tri ročné splátky s 0 % úrokom a s havarijným poistením vo výške 5 763,24 €, pričom zvyšných 33 mesiacov platíte len havarijné poistenie vo výške 38,17 € mesačne. Poplatok za spracovanie obchodného 
prípadu je vo výške 687,00 €. Celková čiastka, ktorú zaplatíte je vo výške 19 236,36 €. RPMN = 6,21 %. Táto ponuka je platná pre zmluvy uzavreté so zákazníkmi od 01. 10. 2012 do 15. 11. 2012. Pre viac informácií o možnostiach a podmienkach Predĺženej 
Záruky kontaktujte ktoréhokoľvek z autorizovaných predajov Nissan. Použité fotografi e sú ilustračné. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto reklame slúžia výlučne na informačné účely a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. Juke: kombinovaná 
spotreba: 4,9–7,6 l/100km, kombinované CO2 emisie: 129–175 g/km; Qashqai: 4,5–8,2 l/100km, 119–194 g/km; Qashqai+2: 4,7–8,4 l/100km, 123–199 g/km; X-Trail: 6,4–7,1 l/100km, 168–188 g/km.

NISSAN FINANCE

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

Červený, modrý, zelený alebo žltý? 
Príďte si vybrať svoj farebný bonus aj vy! Na model ŠKODA Fabia teraz získajte bonus od 1 040 € až do 1 540 € alebo na model 
ŠKODA Roomster farebný bonus od 1 900 € až do 2 400 €! Nečakajte a využite jedinečnú jesennú ponuku ešte dnes. Odvezte sa 
domov novým vozidlom a užívajte si farebnú jeseň na cestách. Presvedčte sa u vášho autorizovaného predajcu ŠKODA.
www.skoda-auto.sk

Vyfarbite sa s jesennými
bonusmi ŠKODA

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Fabia a Roomster: 4,2 – 6,4 l/100 km, 109 – 149 g/km. Ilustračné foto.

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Kontakty:
053/4425830, 0910138730
servis.skoda@autoves.sk

AUTOVES s.r.o.
Duklianská 55
Spišská Nová Ves


