
Pocta Konrádovi 
Gaalovi – miesto Prianí

o reX Glorie veni cUm Pace

Konrád Gaal založil v Spišskej Novej Vsi prvú a záro-
veň najvýznamnejšiu gotickú zvonolejáreň na Slo-
vensku. Prvá písomná správa o ňom pochádza z roku 
1357. Jeho nasledovníci udržali jej činnosť do roku 
1516. Bez zveličovania môžeme povedať, že Kon-
rád Gaal a ostatní majstri z jeho rodinnej dielne 
prispeli svojimi zvonmi a krstiteľnicami do pes-
trej palety európskeho gotického kovolejárstva 
jedinečným prejavom. Tvarovo dokonalé a zvukovo 

bezchybné gaalovské zvony dodnes zvonia v Spišskej 
Kapitule, v Košiciach, desiatkach obcí na Spiši, ale aj 
v Krakove na Hlavnom námestí. V spišskonovoveskej 
najvyššej kostolnej veži Slovenska sa dodnes nachá-
dza tzv. Šmertný zvon s priemerom 92 cm z roku 
1486, ktorý pochádza z dielne posledného majstra 
preslávenej dielne Jána Wagnera. V interiéri kostola sa 
nachádza bronzová krstiteľnica, ktorej časť (tzv. noha 

Tento rok si pripomíname 655. výročie založenia prvej gotickej zvonolejárskej dielne  
 na Spiši. Pri tejto príležitosti bol 10. novembra pred Radnicou slávnostne odhalený a po-
žehnaný pamätník Pocta Konrádovi Gaalovi – miesto prianí.

Pamätník požehnal a prvé prianie vyslovil spišský biskup Štefan sečka. Foto: edita sýkorová
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Každoročne si pripomíname Ježišovo historické naro-
denie. Prišiel na túto zem, kvôli nám, aby nás premenil. 
Je pre nás najväčším darom Božím, ktorý prichádza 
ako slabé, bezbranné dieťa. Pohľad na neho dokáže 
v každom z nás vyvolať súcit a lásku. Ale hoci prichá-
dza na svet ako dieťa nevládne, predsa celému svetu 
vládne. Cítime, že v jeho blízkosti sa musíme ovládať, 
odstraňovať ľudské nedostatky, ako sú netrpezlivosť, 
hnev, sebectvo. Tak môžeme v tomto Roku viery vy-
tvárať okolo seba živé prostredie viery, ktorého sve-
dectvom je nielen to, že chodíme do kostola, ale aj 
to, že máme spravodlivý postoj voči všetkým inštitú-
ciám - tak štátnym, ako aj cirkevným. Nemôžeme jed-
ných uprednostňovať na úkor druhých. Tieto postoje 
nežičlivosti sa rodia v našich myšlienkach a utvárajú 
skreslený názor na mnohé veci v spoločnosti. Preto je 
potrebné odstraňovať ľudské predsudky voči svojim 
bratom a sestrám, občanom, voči Cirkvi, voči cirkev-
ným organizáciám, voči cirkevným školám, pretože 
predsudky sa nezakladajú na pravde. Ježiš prichá-
dza, aby nás posvätil pravdou. On je pravda, cesta 
a život. Čaro Vianoc nespočíva totiž v koledách či 
nejakých darčekoch, ktoré zovšednejú. Čaro Vianoc - 
Ježišovho narodenia spočíva v tom, že mení náš život, 
naše správanie, naše vyjadrovanie, zmýšľanie, naše 
postoje. Pri jasličkách si uvedomujeme, že Pán Ježiš 
sa musí znova narodiť aj v našich srdciach. On má 
moc zmeniť naše srdcia, názory, on má moc premeniť 
naše zmýšľanie, naše postoje. Stojac pri jasličkách 

sme pohnutí jeho láskou. Vianoce majú pre 
nás nesmierny význam, lebo nám dokazujú, 

že Boh nás miluje. Boh je láska, preto aj 
každá ľudská láska je opravdivá len vtedy, 
keď je zakotvená v Bohu. Všetkým čitate-
ľom kultúrno-spoločenského mesačníka 
mesta Spišská Nová Ves k vianočným 
sviatkom a do budúceho roka prajem 

a vyprosujem veľa Božích milostí 
a odvahy neustále sa obnovo-

vať premenou zmýšľa- 
nia.

Štefan sečka, 
spišský biskup

PozdRav 
SPiŠSKého 
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v tvare kónickej nádoby) historici prisudzujú práve za-
kladateľovi dielne. 
Konrád Gaal sa prejavil i ako filantrop. Vo svojom 
závete zanechal základinu pre udržiavanie kaplnky, 
kaplána a špitála - ústav pre biednych, bezvlád-
nych a chorých (dnes Slovenský kostol na Levočskej 
ulici). 
O ideové stvárnenie existencie známej a popred-
nej zvonolejárskej dielne založenej Konrádom  
Gaalom vo forme pamätníka sa vedenie mesta roz-
hodlo jednak z dôvodu okrúhleho 655. výročia za-
loženia dielne (1357), jednak z dôvodu potrebného 
zviditeľnenia významných historických pamiatok na-
chádzajúcich sa v Rímskokatolíckom farskom kos-
tole Nanebovzatia Panny Márie. Zvony ako súčasť 
bohatstva našich pamiatok dnes unikajú pozornosti 
verejnosti. Ich rozmery a funkčná trvanlivosť však 
spôsobila ich zachovanie do súčasnosti. v našom 
meste majú návštevníci pri výstupe na vežu je-
dinečnú možnosť dotknúť sa týchto svedkov 
doby. 
„pamätník pocta konrádovi Gaalovi – miesto prianí 
si našiel svoje miesto v historickom centre mesta 
pred radnicou a zároveň aj pred domom, kde dielňa 
v minulosti sídlila. Hlavným dôvodom jeho osadenia 
bolo sprostredkovať ľuďom vedomosti o tejto sku-
točnosti, aby boli hrdí na to, že tu pôsobil významný 
autor umeleckých diel, ktoré dodnes pretrvávajú, 
či už v našich kostoloch alebo múzeách,“ uviedol 
v tejto súvislosti primátor mesta Ján volný. 
Pamätník, autorom ktorého je akademický sochár 
Štefan Kovaľ, pozostáva zo sochárskeho diela 
predstavujúceho imaginárny portrét stredovekého 
Konráda Gaala. Pod ľavou rukou ukazujúcou na jeho 

dielo - rez zvona - je znázornený prúd žeravého kovu 
tečúceho do formy, pravá ruka ukazuje do výšin na 
pozadí lúčov smerujúcich na vežu rímsko-katolíckeho 
kostola, v ktorej sa nachádza jeden z posledných zvo-
nov gaalovskej dielne tzv. Šmertný zvon. 
Na zadnej strane polozvona sa nachádza text o REX 
GLoRiE vEni cum PacE (Ó, kráľ slávy, príď s poko-
jom), ktorý nevystihuje len náboženský obsah, keďže 
zvony zvolávajú dodnes do chrámu na bohoslužby, ale 
i túžbu nás všetkých po pozemskom mieri a po-
koji. Podľa kampanológa Juraja Spiritzu sa tento 
latinský text nachádza na siedmich zachovaných  
gaalovských zvonoch. 
a prečo sa v názve pamätníka nachádza text 
„miesto prianí“? 
Už spomínaný latinský verš je v podstate ľudským 
prianím po pokoji a mieri na zemi, no polozvon 
pamätníka vás pozýva do svojich útrob, kde môžete 
nahlas alebo potichu vysloviť svoje prianie a symbolic-
kým zvukom zvončeka ho vyslať do nebies. 
Slávnostné odhalenie a požehnanie pamätníka sa 
uskutočnilo v sobotu 10. 11. 2012 o 17.00 hod. 
Predchádzala mu konferencia Spišského dejepis-
ného spolku venovaná obdobiu trvania poľského 
zálohu spišských miest a slávnostná svätá omša, 
ktorú celebroval spišský diecézny biskup mons. 
Štefan Sečka. 
Mesto Spišská Nová Ves pri tejto príležitosti zabezpe-
čilo vydanie príležitostnej poštovej pečiatky a po-
hľadnice. Okrem nej bolo možné získať odtlačok aj 
ďalšej pečiatky, ktorá bola vydaná k výročiu konania 
slávnostnej prísahy vernosti zástupcov spišských 
miest habsburskej monarchii.  

edita sýkorová, ing. andrea jančíková
kancelária primátora

SpRavoDaJSTvo

PocTa KonRÁdovi GaaLovi – miESTo PRianí
(dokončenie z 1. strany)

Pri tejto príležitosti sme oslovili niekoľkých obča-
nov, ktorých sme sa opýtali, ako sa im nový pa-
mätník páči a či nám prezradia svoje želanie:

Mária FRančáková, 69 rokov
„pamätník sa mi veľmi páči. Želala som si šťastie, 
zdravie, božie požehnanie pre celú moju rodinu.“
Júlia Maniaková, 60 rokov
„pamätník je nádherný. Je to milé prekvapenie. 
som rada, že sme sa prišli pozrieť na jeho odhale-
nie. Boli sme aj v kostole na sv. omši. som po operá-
cii kolena. Želala som si teda zdravie, aby ma bolesť 
aj choroba opustili. prosila som aj za celú moju ro-
dinu, samozrejme, za deti, za vnúčatá a tiež za na-
šich členov klubu dôchodcov na Fabiniho ulici.“
andrea SMoRaDová, 36 rokov
„Veľmi sa mi páči. Želanie nemôžem prezradiť.“
anna Mária Mikulíková, 28 rokov
„neviem, či táto odpoveď bude veľmi objektívna, 
pretože ja som dcérou autora Štefana kovaľa. od 
začiatku, keď som videla jeho návrh, tak sa mi 
strašne páčil. myslím, že je to jeden z jeho najlep-
ších výtvorov. Ja som bola z toho nápadu celkovo 
nadšená. nie je to len objekt alebo len estetická 
záležitosť, ale je tam nápad, niečo, čo verejnosť, 
myslím, ocení. svoje želanie asi neprezradím, lebo 
ja verím, že iba tie priania, ktoré sa nevyslovia úplne 
nahlas, ostávajú skôr splnené ako tie, ktoré sa vy-
slovujú.“
Eva voJTEková, 47 rokov
„pamätník je veľmi krásny a keď som išla zdola, 
počula som ten zvuk, pripadalo mi to ako orloj. 
krásne, úžasná atmosféra. Želala som si niečo do 
budúcnosti.“

Ocenenie prevzal riaditeľ Okresného riaditeľstva Hasičského a záchranného 
zboru v Spišskej Novej Vsi mjr. mgr. martin vozár za účasti zasahujúcich zá-
chranárov, poslankyne NR SR a zástupkyne primátora Mgr. Ley Grečkovej, 
prednostu Obvodného úradu Ing. Ondreja Majerníka a prednostky Mestského 
úradu Ing. Jely Bednárovej.
„na embléme hasičského zboru je napísané: ‚pomoc v núdzi je naše posla-
nie.‘ Verím, že v ďalších rokoch a v ďalších takýchto udalostiach vždy bude 
naša činnosť čo najviac profesionálna a pomôžeme čo najväčšiemu počtu 
ľudí,“ povedal pri preberaní ocenenia mjr. Mgr. M. Vozár.
Spišskonovoveskí záchranári zasahovali v prvej línii na mieste tragédie, ku kto-
rej došlo v piatok 2. novembra na diaľnici D1 Jánovce - Jablonov v katastri obce 
Iliašovce. Krátko po 14.00 hod. sa zrútil diaľničný most vo výstavbe s osobami, 
ktoré na ňom pracovali. Na mieste zasahovali aj záchranné zložky z Levoče, 
Beharoviec, Prešova, Krompách a Kežmarku. Nehodu neprežili 4 ľudia a ďal-
ších 14 bolo zranených. 
„Všetkých nás zarmútila táto tragická udalosť. Vyzdvihnúť treba rýchlosť, 
súčinnosť a profesionalitu všetkých záchranných zložiek, polície a zdra-
votníkov. situáciu zvládli veľmi dobre a záchranná akcia bola všeobecne 

hodnotená výrazne pozitívne. Za ich mimoriadne úsilie a nasadenie pri 
záchrane ľudských životov im právom patrí toto ocenenie,“ uviedol v tejto 
súvislosti PhDr. J. Volný, PhD. eda, foto: autorka

Minister životného prostredia Slovenskej republiky 
Peter Žiga, pri príležitosti Svetového dňa životného 
prostredia udelil Spišskonovovešťanovi ing. micha-
lovi Kozákovi cenu ministra. Ocenenie získal za 
mimoriadne výsledky a dlhoročný prínos v sta-
rostlivosti o životné prostredie a rozvoji envi-
ronmentalistiky.
Ing. M. Kozák bol pri zriaďovaní správy chránenej 
krajinnej oblasti Slovenský raj a vyhlásení Národ-
ného parku Slovenský raj. Bol prvým riaditeľom 
Správy Národného parku Slovenský raj a 12 rokov 

pracoval v štátnych lesoch.
Minister každoročne udeľuje Cenu ministra a re-
zortné ocenenia Čestné uznanie ministra a Ďakovný 
list ministra. Cena sa udeľuje od roku 1999 ako ne-
finančné čestné ocenenie v štyroch kategóriách 
(obce, podniky, občianske združenia a jednotlivci 
alebo kolektívy).
Ďalšie ocenenie získala Spišskonovovešťanka 
ing. darina Paveleková, ktorá 12 rokov pracovala 
ako riaditeľka Spišskej regionálnej rozvojovej agen-
túry a podieľala sa na realizácii viacerých rozvojových 

projektov pre región Spiš. Minister dopravy, výstavby 
a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky  Ján Po-
čiatek jej udelil Poctu ministra za vynikajúce pra-
covné výsledky dosiahnuté v rámci rezortu.
Ministerstvo udeľuje ocenenia ministra s cieľom mo-
rálne ohodnotiť výsledky práce jednotlivcov, ktorí sa 
svojou príkladnou prácou zaslúžili o rozvoj a plne-
nie úloh v oblastiach patriacich do pôsobnosti mi-
nisterstva. Medzi jednotlivé druhy ocenení ministra 
patrí pocta ministra, titul ministra a uznanie ministra.
 eda

PoďaKovaniE zÁchRanÁRom

miniSTRi ocEniLi SPiŠSKonovovEŠťanov

Primátor mesta Phdr. Ján volný, Phd., 9. novembra odovzdal cenu primátora mesta spišskonovoveským záchranárom za mimoriadne 
úsilie a nasadenie pri záchrane ľudských životov. Svoju  profesionalitu opätovne preukázali spolu s príslušníkmi Pz SR a zdravot-
níkmi.
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Primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD., udelil 
18. októbra riaditeľovi Brantner Nova, s. r. o., 
ing. vladimírovi Čechovi cenu primátora 
mesta pri príležitosti 20. výročia vzniku spo-
ločnosti a za osobný prínos pri rozvoji mesta 
a regiónu. 
„chcem mu úprimne poďakovať aj takouto 
formou za fungovanie firmy v našom regióne, 
za obohacovanie nášho spoločenského, kul-

túrneho a športového života,“ povedal pri odo-
vzdávaní ocenenia J. Volný.
Uvedená firma v našom meste zabezpečuje od-
padové hospodárstvo, a to zber a odvoz odpadu, 
ktorý je likvidovaný na skládke. Zvládnutý má se-
parovaný zber na úrovni 83 obcí a regiónov Sp. 
Nová Ves, Levoča, Torysa, Gelnica, Krompachy. 
Zabezpečuje aj verejnoprospešné práce, ako je 
ručné a strojové čistenie mesta, správa mestskej 

zelene, správa mestských komunikácií, vrátane 
zimnej údržby.
Primátor udelil Cenu primátora mesta aj riadite-
ľovi Mestského kultúrneho centra ing. Emilovi 
Labajovi za osobný prínos pri rozvoji kul-
túrneho života v meste Spišská nová ves. 
Ocenenie mu odovzdal počas vernisáže výstavy 
jeho maliarskej tvorby pod názvom Krídla a ilúzie 
9. novembra 2012. eda

cEna PRimÁToRa mESTa

Spišská Nová Ves ako jedno z desiatich miest 
na Slovensku využilo ponuku Inštitútu pre dobre 
spravovanú spoločnosť na vzájomnú spoluprácu. 
Spišskonovovešťania tak od 8. novembra môžu 
upozorniť na problémy v meste už aj prostred-
níctvom portálu odkazprestarostu.sk.
„Vedenie mesta komunikuje s občanmi rôznymi 
spôsobmi. Zverejnené sú nielen naše e-mailové 
adresy, ale aj telefónne čísla, vrátane súkrom-
ných mobilov. keďže preferujeme priamy kon-
takt, stretávame sa s občanmi takmer denne aj 
osobne. komunikujeme tiež cez webovú stránku 
mesta www.spisskanovaves.eu prostredníctvom 

rubriky otázky, námety a pripomienky alebo cez 
Ičko prostredníctvom rubriky listáreň. Všetky 
tieto spôsoby komunikácie občania veľmi často 
využívajú. snažíme sa reagovať na všetky pod-
nety, či už pozitívne alebo aj negatívne. reago-
vali sme preto, ako jedno z mála miest, pozitívne 
aj na sprostredkovateľskú ponuku portálu od-
kazprestarostu.sk,“ uviedol v tejto súvislosti pri-
mátor mesta Phdr. Ján volný, Phd.
Problémy nahlásené prostredníctvom tohto por-
tálu sú komunikované so samosprávou a ich rie-
šenia sú pod drobnohľadom verejnosti. 
Jeho používanie je veľmi jednoduché. Stačí vy-

plniť stručný formulár na nahlasovanie podnetov, 
ďalej označiť na mape, kde sa problém nachádza, 
opísať ho pár vetami a priložiť fotku, ktorá ho za-
chytáva. 
Následne vierohodnosť podnetu overí administrá-
tor a prepošle ho pracovníkom samosprávy. Ich 
odpovede sú rovnako ako podnety obyvateľov zve-
rejnené, vďaka čomu sa pracovníci samosprávy 
môžu vyhnúť duplicitnej komunikácii v prípade 
rovnakých podnetov od viacerých obyvateľov a zá-
roveň viacerí obyvatelia majú možnosť naraz sle-
dovať, ako sa vyvíjajú problémy, ktorých riešenie 
považujú za dôležité. eda

odKaz PRE STaRoSTu

Jedným z hlavných cieľov tohto projektu je prezentácia historicky významných 
objektov v mestách, kde sa projekt uskutoční, ako aj prezentácia mesta sa-
motného. V rámci uvedeného cyklu v období od 26. 11. do 21. 12. 2012 za-
znie 20 jedinečných komorných koncertov v 20-tich mestách na Slovensku. 
Projekt má tiež charitatívny rozmer. „počas štyroch adventných týždňov sa 
budú formou darcovských sms zbierať peniaze na štyri charitatívne orga-
nizácie, a to nota Bene, Biela pastelka, návrat a Hodina deťom,“ uviedol 
matúš Petrek zo spoločnosti Akran, s. r. o.
V každom z miest vystúpi vždy jeden hudobný interpret s moderátorom večera 
a ďalšími hosťami, ktorými sú zaujímavé regionálne osobnosti a regionálny 
predstaviteľ niektorej z uvedených charitatívnych organizácií. Koncerty budú 
navyše vysielané v priamom prenose na STv 2 a zároveň na niektorom 
z okruhov Slovenského rozhlasu.

v 3. adventnom týždni sa organi-
zátori rozhodli usporiadať koncerty 
v Humennom, Bytči, Žiline, Piešťa-
noch a tiež v Spišskej novej vsi. 
Tento týždeň bude venovaný cha-
ritatívnej organizácii nota Bene, 
ktorej poputuje výťažok z celotýždňo-
vej zbierky formou darcovských sms. 
V našom meste sa koncert uskutoční 
11. decembra o 20.00 hod. v spolupráci s mestským kultúrnym cen-
trom v Koncertnej sieni Reduty. Počas neho vystúpi známy slovenský 
spevák Peter cmorik. Večerom bude sprevádzať moderátorka Katarína 
Brychtová. edita sýkorová

advEnT SLovEnSKo 2012
Televízna produkčná spoločnosť aKRan v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska pripravuje v adventnom období sériu chari-
tatívnych koncertov s moderátorom a hosťami pod názvom advent Slovensko 2012. v rámci nich sa 11. decembra uskutoční koncert 
aj v Spišskej novej vsi.

Slovenský závod brazílskej spoločnosti CRW Plasticos v Sp. Novej Vsi rozbehol 
tento rok v auguste výrobu plastových komponentov interiéru pre najčerstvejšiu 
novinku nemeckého Volkswagenu – nový Golf siedmej generácie. Vzhľadom 
k tejto skutočnosti došlo v závode k rozšíreniu počtu pracovných miest. 
„od uvedeného času sme prijali okolo 60 nových zamestnancov a pre-
vádzka sa rozšírila z trojzmennej na štvorzmennú nepretržitú,“ informoval 
v tejto súvislosti administratívny manažér spoločnosti CRW Slovakia, s. r. o., 
ing. Branislav Frniak.
Okrem toho však spišskonovoveský závod plánuje prijať aj ďalších ľudí. „sú-
časný počet zamestnancov je nateraz stabilný, ale v blízkej budúcnosti plá-
nujeme pokračovať v rozširovaní počtu zamestnancov o ďalších približne 
20 ľudí,“ dodal na záver Ing. B. Frniak. eda

cRW SLovaKia PLÁnuJE 
PRiJať ďaLŠích 20 ľudíNa základe požiadaviek 

Mestského výboru č. 4 
Mier a Mestského výboru 
č. 8 Staré mesto sever pri-
stúpilo mesto v priebehu ok-
tóbra k oprave asfaltového 
krytu chodníkov.
Opravené boli chodníky 
na Ul. Tr. 1. Mája 37 – 53, 
náklady predstavujú sumu 
9 000 € a na Komenského 
ulici 1 – 7 v sume 6 000 €. 
Ďalej bol opravený chodník na Slovenskej ulici 33 – 57. Náklady s tým spojené 
predstavujú sumu 7 000 €. eda, foto: autorka

oPRava chodníKov

Po necelých dvoch rokoch od zavedenia povin-
nosti zverejňovania zmlúv si väčšina samospráv 
plní túto povinnosť uspokojivo. Konštatuje to 
Transparency international Slovensko (TIS) 
v hodnotení, ktoré nedávno zverejnila. Prístup ve-
rejnosti k zmluvám je dôležitý pre funkčnú verejnú 
kontrolu výdavkov miest zvlášť v časoch, keď sa 
hľadajú ďalšie možnosti úspor.
Posledný prieskum TIS hodnotil zverejňovanie 
zmlúv v piatich kategóriách (úplnosť, možnosť 

vyhľadávania a kopírovania dokumentov, existen-
cia popisných údajov, zložitosť nájdenia zmlúv na 
stránkach a užívateľský komfort) od 0 (najhoršie) 
po 100 (najlepšie). Projekt je podporený open 
Society institute a jeho cieľom je pomôcť sa-
mosprávam lepšie zverejňovať zmluvy a ukázať, 
ako môžu byť využité k zlepšeniu fungovania ve-
rejnej správy.
Medzi stovkou najväčších samospráv sa Spiš-
ská nová ves s 90 bodovým ohodnotením 

umiestnila medzi najtransparentnejšími 
slovenskými mestami. Aj napriek tejto po-
tešiteľnej skutočnosti vidí primátor mesta Ján 
Volný ešte, i keď malé, možnosti zlepšenia 
a zjednodušenia prístupu k zverejňovaným 
dokumentom aj pre technicky menej zdat-
ných občanov. Na internetovej stránke mesta  
www.spiskanovaves.eu sú všetky zmluvy zve-
rejnené vpravo v modrej sekcii Register zmlúv, 
faktúr, objednávok. red.

PaTRímE mEdzi naJTRanSPaREnTnEJŠiE mESTÁ
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oz činnosti pz SR v Snv
Poverený príslušník OO PZ SNV 18. 10. 2012 obvi-
nil P. S. zo SNV z prečinu nebezpečné vyhrážanie. 
Menovaný sa v uvedený deň v pohostinstve na Šafá-
rikovom nám. najprv verbálne vyhrážal zabitím a ná-
sledne pravou rukou spoza pásu pod vestou vybral 
zbraň zn. Ekol P 29 kalibru 9 mm, čím závažnejším 
spôsobom konania vzbudil dôvodnú obavu o život 
a zdravie poškodeného L. B. zo SNV.

22. 10. 2012 oznámila E. H. zo SNV, že doposiaľ ne-
známy páchateľ 22. 10. 2012 na Štefánikovom nám. 
v objekte hlavnej pošty využil jej nepozornosť a z ka-
belky, ktorú mala prevesenú cez plece, jej odcudzil 
dámsku koženú peňaženku s osobnými dokladmi. 
Poverený príslušník OO PZ SNV v danej veci začal 
trestné stíhanie za prečin krádež.

2. 11. 2012 na OO PZ SNV oznámil D. P. zo SNV, že 
doposiaľ neznámy páchateľ v období od 31. 10. 2012 
do 2. 11. 2012 na Šafárikovom nám. nezisteným 
predmetom a spôsobom odstránil visiaci zámok na 
dverách objektu strediska VPP pracovníkov, odkiaľ 
ukradol snežnú frézu zn. MTD typ E640F. Pre Mesto 
SNV tak spôsobil krádežou škodu vo výške 1 705 € 
a na zariadení 20 €. Poverený príslušník OO PZ SNV 
v danej veci začal trestné stíhanie za prečin krádež.

7. 11. 2012 poverený policajt ODI v SNV z prečinu 
ohrozenie pod vplyvom návykovej látky obvinil J. G. 
zo SNV. Menovaný sa 7. 11. 2012 premával po Duk-
lianskej ul. ako vodič osobného motorového vozi-
dla zn. Seat Cordoba, kde bol zastavený hliadkou 
OO PZ v SNV. Pri kontrole mu bola nameraná hod-
nota 1,27 mg na liter alkoholu v dychu a opakovanou 
skúškou 1,11 mg/l. Vozidlo teda viedol v stave vylu-
čujúcom spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návy-
kovej látky, pričom mohol ohroziť život alebo zdravie 
ľudí, alebo spôsobiť značnú škodu na majetku.

Hliadka OO PZ SNV 12. 11. 2012 na základe príkazu 
na dodanie do väzby vydaného sudcom Okresného 
súdu v SNV eskortovala do Ústavu na výkon väzby 
v Košiciach obvineného J. P. zo Smižian, ktorý je 
trestne stíhaný za prečin nebezpečné vyhrážanie. 

z činnosti Msp v Snv
Na základe požiadania okr. operačného PZ SR 
hliadka MsP 22. 10. 2012 o 15.00 hod. preverila 
oznámenie J. V. zo SNV, že je vo svojom dvore ver-
bálne napádaný zo strany J. M. zo SNV. Hliadka na 
mieste vykonala servisnú činnosť, situáciu ukľudnila 
a poučila obe strany o zákonných možnostiach vec 
riešiť. Nakoľko na mieste nikto z účastníkov roztržky 
nechcel podať oznámenie, vec bola na mieste ukon-
čená. K škode na majetku ani k ublíženiu na zdraví 
nedošlo.

Na základe telefonického oznámenia poškodenej 
K. F. zo SNV vyslaná hliadka MsP 22. 10. 2012 
o 22.20 hod. na mieste zistila, že zo strany jej man-
žela C. F. zo SNV dochádza k opakovaným fyzickým 
útokom a psychickému nátlaku na jej osobu a taktiež 
na ich 2 maloleté deti. Vyvrcholilo to tým, že ich me-
novaný v podnapitom stave vyhodil z bytu. Pre po-
dozrenie zo spáchania trestného činu týrania blízkej 
a zverenej osoby realizáciu na mieste prevzala hliad-
ka PZ. Hliadka MsP poškodenú previezla na OO PZ, 
kde sa rozhodla podať vo veci oznámenie. 

Na útvar MsP sa 23. 10. 2012 o 20.15 hod. osobne 
dostavil a podal oznámenie J. V. zo SNV. Menovaný 
v oznámení uviedol, že ho jeho suseda M. M. zo SNV 
22. 10. 2012 o 14.00 hod., keď vykonával izolačné 
práce na svojom plote, bezdôvodne fyzicky napadla 
úderom oboch rúk do oblasti hrudníka a pri celom 
incidente nadávala na neho, ako aj na jeho manželku. 
Útokom poškodenému nebolo spôsobené zranenie 
vyžadujúce lekárske ošetrenie.

Na útvare MsP 25. 10. 2012 o 17.45 hod. podala pí-
somné oznámenie o priestupku M. F. zo SNV, v kto-
rom uviedla, že opakovane za záhradou rodinného 
domu nachádza vyhodený domový odpad. Tento od-
pad sa nachádza v igelitových vreciach, pričom uvie-

Projekt 72 hodín je trojdňový maratón dobrovoľ-
níctva koordinovaný Radou mládeže Slovenska. 
V rámci neho kedykoľvek počas týchto troch dní 
a zároveň akokoľvek dlho sa dobrovoľníci po ce-
lom Slovensku púšťajú do aktivít takmer každého 
druhu. Inak tomu nebolo ani v našom meste, kde 
sa naši skauti pustili do čistenia nábrežia Hornádu. 
Zapojiť sa však mohla aj široká verejnosť. Pomôcť 
skautom prišli rybári. 
S veľkou časťou sa na akcii podieľalo aj mesto. 
„prepožičali sme im pracovné náradie, dodali 

plastové vrecia a zabezpečili sme kontajner 
a následnú likvidáciu vyzbieraného odpadu,“ 
informoval vedúci oddelenia komunálneho servisu 
mestského úradu Paeddr. Ján olejník.
Vyčistený bol úsek od mosta pri ZŠ na Kožuchovej 
ulici až k mostu pri Terno supermarkete. Celkovo 
sa im podarilo vyzbierať asi 400 kg odpadu. Medzi 
vyzbieraným odpadom sa nachádzali napr. aj ho-
dinky, kuchynský riad, topánky, šatstvo, prázdna 
peňaženka, okuliare, stoličky, koberce, monitor od 
počítača, kalkulačka, pneumatiky a iné. eda

v rámci projektu 72 hodín čistili členovia Slovenského skautingu, 75. zboru o. b. Jána 
vojtaššáka v sobotu 20. októbra nábrežie rieky hornád.

ČiSTEniE nÁBREžia hoRnÁdu

Symbolický cintorín je situovaný mimo objektu kar-
tuziánskeho kláštora pri ruinách kaplnky, ktorá slú-
žila pocestným od roku 1492.
Pod vedením ochranára zo Správy Národného 
parku Slovenský raj ing. vladimíra muchu na 
tomto pietnom mieste v posledných dvoch rokoch 
vznikla jedinečná prírodná galéria drevených 
sôch. Komplex 13-tich drevených sôch vytvo-
rili rezbári Robert Smrčák, martin Škovránek, 
miroslav Povec a michal Sabovčík v spolupráci 
s dobrovoľníkmi z horskej služby, Embraca, 
Spišiačika (Združenie rodičov a priateľov diabe-
tických detí zo Sp. Novej Vsi) a ostatnými orga-
nizáciami. Na bráne symbolického cintorína sú 
umiestnené tabule s menami obetí Slovenského 
raja a osobností, ktoré sa pričinili o vznik Národ-
ného parku Slovenský raj.
Aktuálne bol zoznam doplnený o dve mená. V roku 
2011 zomrel v lokalite Rybníky cyril nagran. „Bol 
to náš človek. nielen že bol z novoveskej Huty, 
ale bol vášnivým športovcom, veľkým lyžiarom, 
cyklistom. Bol to veľmi priamy a čestný človek,“ 
uviedol Ing. V. Mucha.
Na tabuľu osobností pribudlo meno dpt. Juraja 
vyšného, jedného zo spoluzakladateľov Horskej 
služby v Slovenskom raji. „počas svojej činnosti 
sa zaslúžil zvlášť o budovanie nových chodníkov 
a ciest v slovenskom raji a takisto aj turistických 
zariadení,“ uviedol dobrovoľný člen Horskej služby 
ing. Pavol Šiser.
V roku 2013 budú práce na dobudovaní pietneho 

miesta pokračovať konzerváciou zrúcanín kaplnky. 
Kláštorisko je už dlhoročne jedným z najnavštevo-
vanejších miest v Slovenskom raji. Ak tam zavítate 
a ak poznáte meno človeka, ktoré by malo byť do 
zoznamov doplnené, oznámte to Ing. Muchovi na 
Správa Národného parku Slovenský raj, Letecká 3, 
Sp. Nová Ves, tel.: 053/442 20 10.
 edita sýkorová

foto: archív spišiačika

V Spišskej Novej Vsi počas 2 rokov úspešne prebie-
hal projekt terénnej sociálnej práce, v rámci ktorého 
terénni sociálni pracovníci a ich asistenti poskytovali 
pomoc marginalizovaným skupinám obyvateľstva. 
Projekt zameraný na terénnu sociálnu prácu reali-
zovalo mesto Spišská nová ves vďaka podpore 
z Európskeho sociálneho fondu v rámci Operač-
ného programu Zamestnanosť a sociálna inklúzia. 
Na jeho realizáciu získalo nenávratný finančný prí-
spevok vo výške 77 349 €. 
Projekt Mesto Spišská Nová Ves po dvoch rokoch 
ukončilo 31. októbra 2012. 

Realizáciou projektu sme dosiahli:
• zlepšenú komunikáciu s klientmi;
• terénni sociálni pracovníci a ich asistenti sa stali 

komunikačným uzlom a sprostredkovateľom me-

dzi obyvateľmi rómskych komunít, ich potrebami 
a problémami s inštitúciami a právomocami tieto 
potreby a problémy riešiť;

• zvýšenú zodpovednosť za plnenie záväzkov (prob-
lémy v nedoplatkoch za bývanie, komunálny od-
pad);

• zlepšenie predškolskej a školskej výchovy detí 
(vyriešené mnohé prípady záškoláctva detí), pre-
vencie užívania drog už malými deťmi, zlepšená 
starostlivosť o vlastné zdravie a zdravie členov 
rodiny (zvýšená zdravotnícka osveta, realizácie 
očkovania detí, sprostredkovanie komunikácie 
s lekárom);

• posun v osobnostnej kompetencii k samostat-
nému riešeniu svojich problémov.

ing. Ľubomír Pastiran
ved. odd. sociálnych vecí, msÚ

10. novembra sa konala pietna spomienka na najnovšom symbolickom cintoríne obetiam 
hôr na Slovensku - na Lúčnej poľane na Kláštorisku.

v Spišskej novej vsi bol ukončený úspešný projekt 5P – Platforma pre Podporu, Posilňo-
vanie a Permanentnosť Prevencie sociálneho vylúčenia.

KLÁŠToRiSKo Sa STÁva 
PiETnym miESTom

PRoJEKT 5P 



kultúrno-spoločenský mesačník mesta spIŠskÁ noVÁ Ves

6 decemBer 2012

SpRavoDaJSTvo
P

o
li

c
a

jn
É

 o
K

ie
n

K
o

b
le

s
K

o
vK

Y 5. a 6. 10. prebiehalo vo Veterinárnej nemocnici v Sp. 
Novej Vsi a v Novoveskej Hute hromadné očkovanie 
psov a mačiek. Aj napriek tomu, že je toto očkovanie 
povinné, mnohí chovatelia ho odignorovali. Kým počet 
chovateľov mačiek, ktorí navštívili veterinárnu nemocni-
cu, by sa dal zrátať na jednej ruke, v Novoveskej Hute 
neprišiel nikto. Zodpovednejšie sa správajú chovatelia 
psov.

Spišské osvetové stredisko zorganizovalo 12. 10. 
v Kine Baník 30. ročník filmového festivalu Filmfest. 
Autori v nadregionálnej prehliadke Abov – Šariš – Ge-
mer – Spiš ponúkli verejnosti najlepšie amatérske filmy, 
ktoré za 30 rokov vznikli. Filmári si počas stretnutia 
navzájom vymieňali skúsenosti. Ocenenie za 30 rokov 
práce s amatérskym filmom získala Bibiana Tauberová.

V sobotu 13. 10. zorganizovalo Centrum voľného času 
Adam na parkovisku pred nemocnicou na Blaumonte 
Súťaž papierových hádzadiel „iskra“. Aj napriek 
nepriaznivému počasiu si sily zmerala desiatka malých 
modelárov, medzi ktorými boli aj začiatočníci. Samotná 
súťaž pozostávala z niekoľkých pokusov o čo najdlhší 
let hádzadla, pričom sa zrátavali výsledné časy.

15. 10. je Svetovým dňom bielej palice. Pri tejto príleži-
tosti sa v našom meste konala preventívno-bezpečnost-
ná akcia Biela palica. Počas nej policajti zisťovali, ako 
vodiči reagujú na signál nevidiacich chodcov, že chcú 
prejsť na druhú stranu cesty. Výsledkom bolo, že 74 vo-
dičov zastavilo a dalo prednosť na priechode. Ďalších 
50 však na signál nereagovalo. Akcia sa konala v súčin-
nosti s Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska.

Mesto Sp. Nová Ves a Mestské kultúrne centrum 
15. 10. usporiadalo pri príležitosti Mesiaca úcty k star-
ším koncert venovaný seniorom pod názvom „Skláňa-
me sa v úcte pred vami...“. Počas neho vystúpil Peter 
Stašák a Folklórna skupina Čačina.

15. 10. sa konala prvá prednáška a zároveň zápis do 
univerzity tretieho veku. Do školských lavíc sa roz-

dla, že má podozrenie na P. M. zo SNV, nakoľko me-
dzi odpadom našla jeho osobné veci. Z miesta bola 
zhotovená fotodokumentácia. Vec v riešení MsP.

Na základe telefonického oznamu občana, hliadka 
MsP našla 28. 10. 2012 o 13.25 hod. na Rázuso-
vej ul. etalyzovaného ležiaceho muža. Nakoľko sa 
hliadke sťažoval, že má bolesti v ľavej nohe a nebol 
schopný postaviť sa, bola na miesto privolaná RZP. 
Zranený muž bol následne prevezený na lek. ošetre-
nie. Jednalo sa o P. P. zo SNV.

Obsluhou kamerového systému bolo 5. 11. 2012 
o 20.30 hod. zistené, že na streche kvetinárstva 
v objekte starého cintorína sa dymí a lietajú iskry. Ná-
sledne bolo zistené, že došlo k požiaru elektrického 
vedenia. Nakoľko hrozilo, že môže dôjsť ku škode na 
majetku, telefonicky bol na miesto privolaný vedúci 
správy cintorínov MsÚ, ktorý následne zabezpečil 
príchod elektrikára. Ten vypol prívod elektrického 
prúdu a poškodené vedenie prerušil a zaizoloval.  
Ku závažnejšej škode na majetku nedošlo.

Hliadka MsP na základe oznámenia J. S. zo SNV 
zakročila 8. 11. 2012 o 2.30 hod. v byte a vykázala 
z neho nežiaducu osobu S. K. zo SNV. Ten sa hru-
bo a vulgárne správal k svojmu známemu, u ktorého 
bol na návšteve a odmietal opustiť byt. Po zjednaní 
nápravy a ukľudnení situácie nikto nechcel podať 
oznámenie. Vec ukončená ako pomoc občanovi - 
servisná činnosť. Následne o 3.10 hod. oznámil J. S. 
hliadke MsP, že pred cca 10-timi minútami mu do 
okna bytu hodil S. K. kameň a rozbil mu sklo. Podo-
zrivý sa už na mieste ani v bezprostrednom okolí bytu 
nenachádzali. Vec na mieste zadokumentovaná so 
zatiaľ neurčenou výškou škody v riešení.

Hliadke MsP 10. 11. 2012 o 9.45 hod. počas hliad-
kovej činnosti odovzdal J. K. zo SNV nájdenú dám-
sku kabelku zlatohnedej farby v mestskom parku, 
v ktorej sa nachádzali 2 ks dioptrických okuliarov. 
Nájdená kabelka je uložená na útvare MsP. 

V roku 2012 si pripomíname 60. výročie vzniku or-
ganizovaného štátneho geologického prieskumu 
a výskumu v Spišskej Novej Vsi. Geológia je úzko 
spätá s mestom, ako i regiónom Spiša a má svoje 
nezastupiteľné miesto v jeho histórii i súčasnosti. 
História organizácií geologického prieskumu a vý-
skumu v Spišskej Novej Vsi začína rokom 1952, 
kedy vznikol Východoslovenský rudný prieskum. 
Podnik v rokoch 1952 – 1958 zabezpečoval 
výpočty zásob v ťažobných závodoch Železo-
rudných baní a Rudných baní najmä v priestore 
Spišsko-gemerského rudohoria, vykonával geolo-
gický prieskum rudných a nerudných surovín. 
V roku 1958 dochádza k zjednoteniu geologic-
kého prieskumu a geologickej služby rozptýlenej 
vo viacerých národných podnikoch do organizá-
cie Geologický prieskum. Podnik sídlil najskôr 

v Turčianskych Tepliciach, od roku 1961 v Žiline. 
Ďalšia zmena nastala v roku 1965, kedy sa rozde-
lil na Geologický prieskum so sídlom v Spišskej 
Novej Vsi s celoslovenskou pôsobnosťou v ložis-
kovej geológii a IGHP so sídlom v Žiline s celo-
slovenskou pôsobnosťou v inžinierskej geológii 
a hydrogeológii. 
Výsledkom činnosti organizácie do roku 1989 
bolo objavenie a preskúmanie cca 750 ložísk 
s geologickými zásobami vyše 17 miliárd ton. 
Pôsobnosť spišskonovoveskej organizácie geo-
logického prieskumu sa neobmedzovala len na 
priľahlý región Spiša a Gemera, záverečné správy 
výskumu a výpočty zásob zahŕňajú celé územie 
Slovenska a celú škálu nerastných surovín.
V roku 1994 bol na základe rozhodnutia ministra 
životného prostredia zrušený štátny podnik Geo-
logický prieskum a zakladajúcou listinou zriadený 
štátny podnik Slovenská geológia. Ďalším rozhod-
nutím ministra životného prostredia z roku 1995 bol 
podnik začlenený spolu s Geologickým ústavom  
Dionýza Štúra a Geofondom Bratislava do príspev-
kovej organizácie Geologická služba Slovenskej 
republiky. V roku 2000 bola Geologická služba 
Slovenskej republiky rozhodnutím ministra život-
ného prostredia premenovaná na Štátny geolo-
gický ústav Dionýza Štúra. V súčasnosti je Spišská 
Nová Ves sídlom jeho regionálneho centra.

Peter baláž
Štátny geologický ústav dionýza Štúra
regionálne centrum spišská nová ves

60 RoKov GEoLóGiE 
v SPiŠSKEJ novEJ vSi

Mesto Spišská Nová Ves a Lesy mesta Spišská Nová 
Ves v spolupráci s občianskym združením Banícky 
spolok Spiš majú schválený projekt, ktorého cieľom 
je podnietiť záujem návštevníkov o časť Spišskej Novej 
Vsi - Novoveskú Hutu ako o destináciu náučnej turis-
tiky. Realizáciou projektu sa vytvorí náučný chod-
ník tematicky zameraný na históriu a súčasnosť 
miestneho baníctva. „V nadväznosti na už jestvu-
júcu tabuľu slovenskej banskej cesty sa vybuduje 
atraktívny produkt poznávacej turistiky v novoveskej 
Hute – značkovaná trasa po banských pamiatkach, 
pozostávajúca zo 7 náučných tabulí,“ informoval 
ing. vladimír Klaučo.

„chodník prepojí atraktívne, no málo známe pa-
miatky po dobývaní medenej rudy, uránovej rudy 
a sadrovca, umiestnené v krásnom prírodnom 
prostredí, ktoré je predurčené na využitie aj z hľa-
diska vidieckeho turizmu a športového vyžitia sa 
(horská turistika, cykloturizmus, v zime lyžiarske 
športy),“ uviedol ing. marián Jančura, cSc. z Ba-
níckeho spolku Spiš.
Cieľom je tiež cez uvedomenie si historickej a kultúr-
nej identity tunajšími občanmi zachovať a ochrániť pa-
miatky po miestnom baníctve.

referát rozvoja mesta, 
organizačné oddelenie

PoznÁvaniE BanSKých PamiaToK

v rámci projektu „zelená stromom.sk“ boli 15. novembra pozdĺž rieky hornád slávnostne 
zasadené prvé stromy.

výSadBa STRomov

Celkovo tak v blízkosti novoposta-
veného bytového komplexu Villa-
Nova pribudlo 21 stromov, ktoré si 
zakúpili prví podporovatelia tohto 
eko-projektu. Tí, okrem toho, že 
podporili rozvoj zelene v našom 
meste, súčasne získali celoživotný 
certifikát s GPS pozíciou daného 
stromu a drevený valúnik šťastia 
s jeho energiou.
Cieľom tohto eko-projektu je vý-
sadba nových a postupná obnova 
starých stromov za nové. Jeho za-
kladateľmi sú Vysoká škola tech-
nická vo Zvolene, Gymnázium na 
Školskej ulici a spoločnosť Soli-
téra, s. r. o. Zapojiť sa do neho môže každý. Stačí si zakúpiť veľký strom alebo stromček na balkón. Vítané sú 
aj tipy a nápady k realizácii projektu, tipy ohľadom lokality na výsadbu nových zdravých stromov a tiež nápady 
na ďalšie doplnkové aktivity. Bližšie informácie nájdete na www.zelenastromom.sk. eda, foto: autorka
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Yhodlo opäť zasadnúť 40 seniorov. Prednášky sú zosta-
vované v rôznych oblastiach na požiadanie účastníkov. 
Veľký záujem je o umenie, hudbu, novú legislatívu, so-
ciálne zákony, filozofiu, atď.

15. 10. už po štvrtý raz zavítal do nášho mesta sve-
toznámy indický učiteľ jogy Paramhans Svámí ma-
héšvaránanda, zvaný tiež Svámidží (Ten, ktorý sa zrie-
kol rodiny). V rámci jeho návštevy sa v Koncertnej sieni 
Reduty konala prednáška a spolu s primátorom mesta 
Jánom Volným odkryli pamätnú tabuľu Stromu sveto-
vého mieru pred lipkou, ktorú pred tromi rokmi zasadil 
autor systému Joga v dennom živote.

Do škôl v Sp. Novej Vsi dochádza vyše 550 žiakov  
z 15-tich obcí patriacich do nášho obvodu. Podľa zá-
kona majú nárok na preplatenie cestovného, čo me-
sačne predstavuje okolo 9 800 €. V roku 2011 bolo 
na účet rodičov vyplatených vyše 85 100 €. Zoznam 
dochádzajúcich zasiela mesto Krajskému školskému 
úradu do Košíc. Dopravné je vyplácané dvakrát do roka 
– v decembri a v júli. V minulosti museli žiaci v škole 
odovzdávať cestovné lístky, čo však bolo prácne pri 
vedení administratívy. V súčasnosti stačí, aby mal žiak 
trvalý pobyt v obci, s ktorou má okresné mesto dohodu 
o spoločnom školskom obvode. Často sa preto stáva, 
že úhradu dopravného využívajú aj tí rodičia, ktorí cho-
dia za prácou do mesta a vozia deti do školy vlastnými 
autami. Zaregistrované boli aj prípady, keď rodiny s tr-
valým pobytom na dedine žijú v meste.

Slovenský Červený kríž rozbehol 15. 10. v spolupráci 
s Národnou transfúznou službou na Slovensku a hema-
tologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc 18. roč-
ník celoslovenskej kampane Študentská kvapka krvi. 
Jej cieľom je pôsobiť na študentov a mladých ľudí, aby 
chodili darovať krv pravidelne.

16. 10. je vyhlásený za Svetový deň chleba. Pri tejto 
príležitosti upiekli spišskonovoveskí pekári maxi chle-
by a v obchodnom centre Madaras sa pokúsili o nový 
slovenský rekord o najväčší obložený chlebíček. Ten 
víťazný meral 1,97 m na dĺžku a 50 cm na šírku. Po-
chutnávali si na ňom aj okoloidúci návštevníci, pričom 
ochutnať mohli aj iné pekárenské dobroty.

Deti v materských školách na Tomášikovej ulici (16. 10.) 
a Komenského ulici (6. 11.) poznávali prvé písmo Slova-
nov počas stretnutia hlaholika u predškolákov. Žiaci 
z tried učiteľa T. Blaška a učiteľky Ľ. Kuseinovej privítali 
predsedníčku MO MS Mgr. J. Prochotskú, ktorá priblí-
žila život zakladateľov písomníctva sv. Cyrila a sv. Me-
toda. Predškoláci sa naučili písať iniciály svojho mena 
a spoznali aj základné tri symboly hlaholiky.

17. 10. v Múzeu Spiša rinčali stredoveké zbrane. Múzeum 
totiž v spolupráci s majstrom skupiny historického šermu 
Páni Spiša Miloslavom Vansom usporiadalo alternatív-
nu zážitkovú hodinu dejepisu. Žiaci základných škôl sa 
tak oboznámili s nástrojmi, technikou a spôsobmi boja.  
Podujatie sa stretlo s veľkým ohlasom.

S bábkami v životnej veľkosti sa stretli deti 17. 10. po-
čas bábkovo-činoherného predstavenia Strašiak To-
máš v Kine Mier. Autorkou divadelnej hry zameranej na 
dopravnú výchovu bola Jana Vernerová z košického di-
vadla Na peróne. Žiaci prevažne 1. stupňa základných 
škôl sa zábavnou formou naučili základy dopravnej 
bezpečnosti.

Katolícka jednota Slovenska usporiadala 18. 10. 
stretnutie pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. Po-
zvanie prijal aj primátor mesta Ján Volný, ktorý prítom-
ných obdaroval papierovou vystrihovačkou modelu 
kostola Nanebovzatia Panny Márie a dekan tunajšej 
farnosti vdp. Anton Mišek.

Marcella Molnárová navštívila 19. 10. MŠ na Lipovej uli-
ci, aby tu odprezentovala svoju knihu pre deti s názvom 
hamko mňamko. Prezentácia zahŕňala aj výchovný 
program. Počas neho si zaspievala s deťmi riekanky, 
ktoré kniha obsahuje. Jej cieľom je priviesť deti k po-
znaniu, že ovocie a zelenina sú zdravé. Speváčka už 
teraz pracuje na novej a opäť veselej publikácii s ná-
zvom Vílinka Zublinka, ktorá bude zameraná na den-
tálnu hygienu.

SpRavoDaJSTvo

V zoologickej záhrade sa sezóna každý rok oficiálne za-
čína 20. apríla. Od tohto dátumu do konca októbra ju 
navštívilo 82 430 ľudí. najväčšia návštevnosť bola 
zaznamenaná v mesiaci júl (20 798 ľudí). 
Tento rok tu pribudli nové prírastky, ako dikobraz bie-
lochvostý, pony shetlandské, lama krotká, papagáj 
nádherný, muflóny či daniel škvrnitý. „podaril sa nám 
odchov gibona bielorukého (foto). Je to veľmi vzácny 
druh ľudoopa, ktorý je v prírode pomaly už na vyhy-
nutie. preto sme veľmi radi, že nám sa podaril tento 
odchov,“ povedala ing. Jana dzuriková.
Rok 2012 sa od samého začiatku niesol v duchu sta-
vebných aktivít. Vybudovaný bol výbeh pre kengury 
s vnútorným chovným zariadením, ktoré bude slúžiť aj 
na ich zazimovanie. Okrem toho tiež pribudla nová vo-
liéra pre krkavca. „nové chovné zariadenia, ktoré pri-
búdajú v našej zoologickej záhrade, riešime tak, aby 
v nich zvieratká mali vytvorené podmienky podobné 
ich prirodzenému prostrediu,“ uviedla v tejto súvislosti 
Ing. J. Dzuriková.
V novom pavilóne aquaterra, ktorý sa nachádza v bu-
dove bývalej reštaurácie SAD, majú návštevníci možnosť 
obdivovať rôzne druhy hadov, jašterov, korytnačiek, kro-
kodílov, sladkovodných a morských rýb, opičky tama-
ríny či surikaty. V predajni zoo shop si môžu zakúpiť 
obľúbené zvieratko z plyšu. K dispozícii sú i rôzne su-
veníry. Pavilón aquaterra a zoo shop sú otvorené 
počas celého roka okrem pondelka. Okrem toho si 
môžu návštevníci svoj voľný čas spríjemniť posedením 
v cukrárni Pohoda.
V budove z priestorov bývalej kuchyne vznikla zasadacia 
miestnosť, ktorá je využívaná na aktivity pre deti a mládež.
„poskytujeme tiež možnosť si tieto priestory prenajať 
na rôzne spoločenské alebo rodinné akcie, menšie 
konferencie, prednášky, prezentácie organizácií s ka-
pacitou do 40 ľudí,“ dodala Ing. J. Dzuriková.

Počas roka organizovali v ZOO rôzne kultúrno-osve-
tové a vzdelávacie akcie. Ďalej pokračuje vo svojej 
činnosti ZOO krúžok pre deti materských škôl v pred-
školskom veku. „Vzdelávania sa zúčastňujú všetky 
materské školy na území mesta. od septembra sme 
vzdelávanie rozšírili aj na žiakov základných škôl. 
okrem toho poskytujeme prezentácie a aktivity podľa 
objednávky,“ informovala ďalej Ing. J. Dzuriková.
V októbri sa stretli adoptívni rodičia na rodičovskom zdru-
žení, aby sa dozvedeli novinky o svojich adoptívnych 
zvieratkách. „adopcia znamená, že ten, kto má záu-
jem pomôcť zoologickej záhrade, prispeje peniazmi, 
tovarom alebo nejakou službou,“ vysvetlila Ing. J. Dzuri-
ková. V roku 2012 prispelo 23 adoptívnych rodičov na 
náklady spojené s chovom 25 zvierat. Od spustenia 
adopcií ZOO získala spolu viac ako 31 tisíc €.
Aj napriek zimným mesiacom je tento rok v zoolo-
gickej záhrade život v plnom prúde. Do konca roka 
sa tu uskutočnia ešte dve akcie, a to 5. decembra 
o 17.00 hod. Posedenie s mikulášom a 23. de-
cembra o 16.00 hod. živý betlehem. Viac infor-
mácií o týchto akciách môžete nájsť na stránke  
www.zoosnv.sk.

edita sýkorová, foto: archív Zoo

zhodnoTEniE SEzóny v zoo

Preexspirované a nespotrebované lieky prostredníc-
tvom zberných služieb v lekárňach končia v kontaj-
neroch. Na bežné skládky odpadu sa totiž nemôžu 
vyhadzovať, aby neznečistili pôdu a spodné vody v dô-
sledku uvoľnenia látok. Zbernú službu na staré lieky 
využívajú mnohí Spišskonovovešťania. Najčastejšie no-
sia lieky pozostalí po pacientoch a tí, ktorí ich vybrali 
z domácich lekárničiek už po záruke.

Podľa informácií Štátneho ústavu pre kontrolu lie-
čiv takýto odpad každoročne narastá. vlani v SR 
narástol na takmer 85 ton, tento rok sa predpokladá 
nárast o ďalšiu tonu. Pre zníženie objemu odpadu je 
potrebné, aby ľudia do lekární odovzdávali lieky iba 
vo vnútornom obale. Medzi tento odpad nepatria ne-
spotrebované vitamíny, doplnky stravy, kozmetické prí-
pravky a odpad zo zdravotníckych pomôcok. eda

Šlo o prvý ročník spojený s prvými samostatnými voľ-
bami do nového výboru sekcie.
Hosťom konferencie boli prezidentka Slovenskej komory 
sestier a pôrodných asistentiek (SKSaPA) PhDr. Mária 
Lévyová z Bratislavy a Mgr. Anna Kapustová, námestníčka 
pre ošetrovateľstvo z NsP Spišská Nová Ves. Prezidentka 
SKSaPA sa akcie zúčastnila aj aktívne s prezentáciou 
„dočkáme sa zmien v ošetrovateľskej praxi alebo ako 
ďalej?“ ASV sa zúčastnilo spolu takmer 120 sestier a pô-
rodných asistentiek z celej SR. Medzi údajmi na pre-
zenčnej listine dominovali známe mená sestier, ktoré na 
aktivity „svojej“ sekcie dochádzajú pravidelne.
Paleta odborných tém vychádzala zo zásadného dopytu 
a síce - širokého odborného zamerania v rámci praxe 
ambulantných sestier, striedali sa najmä témy z oblasti 
psychiatrie, kardiológie, verejného zdravotníctva, 
neurológie a pediatrie, gynekológie a pôrodníctva, 
onkológie, pneumológie a ftizeológie, chirurgie, 

tiež z oblasti manažmentu a personálnych vzťahov. 
V bloku venovanom prežívaniu pacientov v ambulan-
cii sa sestry venovali formou panelovej diskusie výmene 
autentických skúseností. 
Volieb do výboru sekcie sa zúčastnilo 49 členiek sek-
cie. Novému výboru naďalej predsedá J. Lunterová, 
prvou podpredsedníčkou je na obdobie piatich rokov 
Petra Oláhová, druhou Jana Francúzová, z pôvodného 
výboru ostáva Emília Kloudová, pribudla aj Miroslava 
Špinerová. 
Poďakovanie za organizáciu a prínosné prednášky kli-
nicko-ošetrovateľského charakteru patrí Mgr. Petre 
Oláhovej, prezidentke RK SaPA a súčasne sestre z am-
bulancie VPL MUDr. Jozefa Vanča.
Sestry sa stretnú na VI. Celoslovenskej konferencii 
v septembri 2013 v Hoteli Tatra v Poprade.

bc. jana Francúzová
podpredsedníčka sekcie

v meste je v súčasnosti spolu 24 lekární. Lekárnici zhodne tvrdia, že ľudia nakupujú zby-
točne veľa liekov. Príčinou môžu byť rôzne zľavy a bonifikácie, ktoré ponúka farmaceu-
tický priemysel.

26. - 27. 10. 2012 sa v hoteli metropol v Spišskej novej vsi uskutočnila v poradí v. celoslo-
venská konferencia sestier pracujúcich v ambulantných zdravotníckych zariadeniach. 

SPoTREBa LiEKov

KonFEREncia SESTiER
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Y 19. 10. sa v Reštaurácii U poľovníka v Novoveskej Hute 

konala halloweenska party. Pre návštevníkov bol pri-
pravený bohatý program, ako napr. lampiónový sprie-
vod, púšťanie lampiónov šťastia, maľovanie na tvár, 
výroba lampiónika, tekvičiek - symbolov Halloweenu či 
diskotéka.

Východoslovenské múzeum v Košiciach od pondelka 
22. 10. sprístupnilo v priestoroch Múzea Spiša v rámci 
projektu Terra Incognita putovnú výstavu Po Gotickej 
ceste. Návštevníci tu môžu obdivovať fotografie vytvo-
rené zo starých sklenených negatívov zachytávajúcich 
kultúrno-historické pamiatky na Gotickej ceste v Košic-
kom kraji. Výstava potrvá do konca tohto roka.

22. 10. v Spišskej knižnici členovia DS Hviezdoslav 
J. Gavlák, Ing. P. König, B. Tauberová, A. Wachterová 
a študenti Gymnázia, Školská ulica vedení Mgr. D. Ju-
ráškovou - A. Gburíková, Š. Kožík a J. Lengvarská pred-
stavili poéziu m. Krnu. Popoludnie obohatil osobnou 
spomienkou na autora PhDr. J. Lapšanský, PhD., riadi-
teľ Spišskej knižnice, život i dielo priblížila J. Dubayová, 
video prezentáciou Mgr. D. Krajňáková.

Členovia Klubu dôchodcov na Levočskej ulici sa 
stretli 22. 10. na posedení pri príležitosti mesiaca 
úcty k starším. V rámci programu vystúpila skupina 
Rozmarín. Pozvanie na stretnutie prijal aj primátor mes-
ta Ján Volný. Vedenie klubu mu poďakovalo za finančnú 
podporu, pekný koncert a prekvapilo ho gratuláciou 
k jeho životnému jubileu.

V súvislosti s nárastom počtu áut na cestách počas 
sviatku vykonávala od 22. do 26. 10. v Košickom kraji 
polícia dopravno-preventívne akcie zamerané na mo-
torových a nemotorových účastníkov cestnej premávky. 
Policajti u vodičov kontrolovali okrem základných povin-
ností aj povinnú výbavu motorových vozidiel, dodržia-
vanie rýchlosti, požívanie alkoholu a iných omamných 
látok. U chodcov kontrolovali, ako dodržiavajú svoje 
povinnosti pred vstupom na priechod pre chodcov 
a prechádzaní cez cestu. Pozornosť zamerali tiež na 
korčuliarov, vybavenie cyklistov, technický stav bicykla 
a reflexné prvky. Počas akcie sa hliadky sústreďovali 
aj v blízkosti železničných priecestí. V závere týždňa 
preverili parkoviská pri nákupných centrách, pričom 
ich pozornosť sa zvlášť sústredila na osobné veci po-
nechané v autách či vyhradené parkovacie miesta pre 
zdravotne postihnutých ľudí.

23. 10. v Levoči pri spomienke na ľ. Štúra a výstu-
pu na Kohlwald v programe vystúpili J. Gavlák, člen 
DS Hviezdoslav, s básňou Nádeje od Ľ. Štúra, prího-
vormi predsedníčka MO MS v Sp. Novej Vsi Mgr. J. Pro-
chotská a riaditeľ Domu MS Mgr. R. Zacher, PhD. 
Národné piesne dievčenského speváckeho zboru Iu-
ventus paedagogica dirigoval Mgr. art. I. Grega. Už po 
7. raz sa výstupu zúčastnili členky MO MS M. Rusiňá-
ková a J. Samončíková.

V stredu 24. 10. sa v Spišskej knižnici konali oslavy 
60. výročia jej založenia. V čase vzniku v roku 1952 jej 
knižničný fond predstavoval 6 000 titulov a mala 550 sta-
bilných čitateľov. V súčasnosti má vo svojom fonde viac 
než 103-tisíc knižničných jednotiek a jej služby využíva 
približne 6-tisíc čitateľov. Knižnicu v priemere jeden či-
tateľ navštívi ročne 12 až 13-krát a ročne si vypožičia 
38 – 39 kníh. Priemerná denná návštevnosť spolu na 
všetkých pracoviskách je 350 čitateľov, sú však aj dni, 
kedy knižnicu navštívi vyše 600 čitateľov.

V októbrovom Ičku sme vás informovali o úspešnom 
vystúpení folklórneho súboru Čačina v čínskom mes-
te Šanghaj. Delegáciu z nášho mesta viedol primátor 
PhDr. Ján Volný, PhD., ktorý Čínu navštívil tiež v apríli 
s cieľom nadviazať kontakty s predstaviteľmi podnika-
teľských kruhov a verejnej správy a priblížiť im možnosti 
spolupráce a investovania na Slovensku. So svojimi zá-
žitkami z oboch ciest sa 24. 10. podelil v priestoroch 
Múzea Spiša v rámci cyklu prednášok S múzeom oko-
lo sveta.

Každý rok si v jeseni pripomíname 1. písomnú zmienku 
o meste. Preto vznikla myšlienka usporiadať kultúrne 
podujatie deti mestu. Počas deviatich rokov sa do 

 Medzinárodný deň  
školských knižníc 

žiaci zŠ Lipová ulica si 
ho pripomenuli zaují-
mavými aktivitami. Deti 

sa pokúsili napísať vlastnú 
rozprávku s ilustráciou, uskutočnila sa prezentácia o kni-
hách a „Deň otvorených dverí“ v školskej knižnici. Na 
„Večer pod lampou“ sa deti najviac tešili. V troch miest-
nostiach sa čítali a sledovali rozprávky z minulosti, prítom-
nosti a budúcnosti. Nasledovala dramatizácia rozprávky 
„Soľ nad euro“. Na záver pokrstili cukríkmi novú 282-stra-
novú rozprávkovú knihu, ktorá ostáva v knižnici a ktorú si 
žiaci v priebehu školského roka môžu prečítať. 

 Rovnako sa viacerým aktivitám spojeným s čítaním, 
literatúrou a školskou knižnicou venovali žiaci zŠ nad 
medzou. Azda najvzrušujúcejšou akciou bola dramati-
zácia básne daniela heviera: Škola v dobe kamen-
nej. Žiaci sa v dobových kostýmoch snažili znázorniť 
predstavu o pravekej škole. Z minulosti do budúcnosti sa 
preniesli zásluhou ich spolužiaka Samuela Dikanta z IX.A, 
ktorý im predstavil na najmodernejších audiovizuálnych 
prostriedkoch nový spôsob podania informácií, interakti-
vitu kníh, fungovanie elektronickej čítačky, tabletu, mož-
nosti najnovších mobilov so zabudovanými programami 
podporujúcimi čítanie kníh, časopisov, ktoré umožňujú 
ich majiteľovi stretnúť sa s knihou kdekoľvek. Žiaci mali 
možnosť porovnať rodinné a historické záložky z rôzneho 
materiálu, z ktorých bola urobená výstavka. Jednotlivé 
aktivity zdokumentovali žiaci novinárskeho krúžku, roz-
hlasového a televízneho štúdia M1. 

 16. 10. 2012 - Svetový deň výživy
Pri tejto príležitosti sa v triedach 4. ročníka zŠ hut-
nícka ul. uskutočnilo projektové vyučovanie. Pri malom 
teste z matematiky sa deti zoznámili s priateľom Martinom, 
ktorý sa snaží žiť zdravo, športuje, konzumuje zdravé po-
traviny. Na slovenčine naopak kamarát všade meškal 
a jeho strava nebola práve najzdravšia. Deti mu radili, 
ako má zmeniť svoj život, aby bol zdravší a šťastnejší. Po 
rozhovore o vitamínoch deti pracovali v skupinách a uka-
zovali, ako vedia spolupracovať. Potom sa vrhli na pripra-
vené potraviny na ovocnej hostine. 

 Na zŠ ing. o. Kožucha si tento deň pripomenuli výro-
bou zeleninových košíkov, tvorbou básničiek a zhotove-
ním jedálneho lístka so zdravými potravinami. Nechýbali 
ani ovocné či zeleninové ochutnávky.

 Pracovníci Školskej jedálne pri zŠ Komenského ul. 
pripravili pre žiakov predajnú výstavu ovocia a zeleniny. 
Súčasťou akcie bola aj rozhlasová relácia zameraná na 
túto tému. V týždni od 15. do 19. 10. žiaci 1. stupňa začí-
nali každý deň krátkou rozcvičkou. Cvičenie malo úspech 
a niektoré triedy si cvičenia predĺžili o ďalší týždeň.

 Halloween
Halloween, sviatok krajín západného sveta, si deti v škol-
skom klube ZŠ Ing. O. Kožucha pripomenuli v strašidel-
ných maskách a vyrezávaním a maľovaním tekvíc. 

 zŠ Komenského 2 sa v „halloweensky“ večer zmenila 
na Rockford. Školský poriadok zmenil na čarodejnícke 
zaklínadlá, po chodbách pobehovali čarodejnice, Harry 
Potter, Hermiona a rôzne strašidlá. Zámerom tohto poduja-
tia bolo zvýšiť záujem o čítanie a získanie kladného vzťahu 
ku knihám, keďže pri knihách a čítaní strávili celú noc.

 zelená škola
11. 10. sa v priestoroch auly Technickej univerzity vo 
Zvolene uskutočnila slávnostná certifikácia 7. ročníka 
programu Zelená škola. Podujatie sa konalo pod záštitou 
ministra životného prostredia SR Petra Žigu. medzi oce-
nenými školami bola aj zŠ sv. cyrila a metoda. Počas 
dvojročného certifikačného obdobia plnili úlohy environ-
mentálneho akčného plánu prioritnej témy: „Zeleň a jej 
ochrana“. Škola získala certifikát a vlajku Zelenej školy. 

 zelená stromom
Myšlienka premeny areálu Gymnázia na Školskej ul. 
naberá reálne kontúry. V týchto dňoch sa stáva súčas-
ťou širšieho projektu Zelená stromom. Cieľom „zeleného“ 
projektu je dosiahnutie harmónie bývania a žitia s prírod-
ným prostredím. Pre školu to znamená estetickú reno-
váciu školskej záhrady so zachovaním jej historického 
ducha a s prepojením environmentálneho pohľadu od-
borníkov aj bežných ľudí. Záhrada sa má stať spolu s en-
vironmentálnou učebňou plochou využívanou na oddych 
aj výučbu.

 Dar pre majsterky
Za vzornú reprezentáciu školy vo futbale vedenie zŠ,  
z. nejedlého 2, v Spišskej novej vsi zorganizovalo 
12. 10. pre minuloročné majsterky Slovenska zájazd 
na medzištátny kvalifikačný zápas Slovensko - Lotyšsko 
v Bratislave. Okrem fandenia naše dievčatá nastupovali 
na zápas po boku reprezentantov a počas prestávky hrali 
benefičný zápas proti Trebišovu.

 Študentský projekt vendelína Holubčíka  
putuje do číny
Žiak Technickej akadémie získal cenu Scientia Pro Futuro 
a bol nominovaný ako výnimočný projekt na caSTic 
2013 - na Čínsku národnú súťaž vedeckej a technic-
kej tvorivosti mládeže. Nominácia prebehla v rámci 
celoslovenskej aktivity Týždňa vedy a techniky, ktorá sa 

uskutočnila v Bratislave v novembri 2012. Vyhlasovateľom 
súťaže boli Mladí vedci Slovenska, o. z. a Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. V celoštátnom finále 
bádateľských projektov nadaných žiakov stredných škôl 
prezentoval Vendelín (foto) v bratislavskej Inchebe nielen 
ministrovi školstva, ale aj ďalším predstaviteľom význam-
ných spoločností projekt s názvom Bezdrôtový prenos 
energie - Teslov transformátor. 

 Týždeň vedy a techniky  
na Technickej akadémii
V nadväznosti na celoslovenské podujatie Týždňa 
vedy a techniky, ktoré koordinuje Ministerstvo škol-
stva, vedy, výskumu a športu SR, prebiehali na škole 
v dňoch 5. - 9. 11. sprievodné tematické aktivity. V rámci 
programu sa žiaci základných škôl a verejnosť mohli 
oboznámiť v školskom Centre odborného vzdelávania 
s modernými technológiami okolo nás. Mohli si po-
zrieť názorné ukážky uplatnenia technických poznatkov 
vo vzdelávaní a ich využitie v praxi. Na študentskej kon-
ferencii prezentovali žiaci svoje ročníkové i zahraničné 
projekty. Zúčastnili sa jej aj fínski učitelia z partnerskej 
technickej školy. Počas celého týždňa bola k dispozícii 
tiež výstava s názvom Technické vzdelávanie vo víre 
času, ktorá predstavila vývoj technického vzdelávania za 
ostatných tridsať rokov. 

zo živoTa naŠicH Škôlzo živoTa naŠicH Škôl



9Vydáva mestský úrad v spišskej novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
12/2012

SpRavoDaJSTvo

b
le

s
K

o
vK

Yneho zapojili už všetky základné školy v Sp. Novej Vsi. 
Tento rok prevzala patronát nad podujatím Základná 
umelecká škola a 24. - 25. 10. ukončila cyklus v Kine 
Mier benefičným koncertom. Na starosti mala scenár, 
režijné stvárnenie a každá škola prispela jedným alebo 
dvoma číslami. Režisérskej taktovky sa ujala Eva Ko-
perová.

24. - 30. 10. sa počas 4. ročníka festivalu divadelný 
Spiš predstavilo 5 divadelných súborov. Diváci mali 
možnosť vidieť v spišskonovoveskom divadle hercov 
z celého Slovenska. Mohli tak porovnať úroveň divadel-
níctva na Spiši. Tento rok okrem divadla z Trnavy, Mar-
tina či Košíc po prvýkrát prišli aj herci Peter Brajerčík 
a Ján Dobrík zo žilinského divadla, ktorí sa predstavili 
s tragikomédiou Mačacie schody, kde stvárnili ženské 
postavy. O rok by mal byť festival obohatený aj o diva-
delné súbory zo zahraničia.

25. 10. sa uskutočnili oslavy 20. výročia univerzity 
tretieho veku v aule Beliana - Univerzity Mateja Bela 
Banská Bystrica. Za študentov detašovaného praco-
viska Poprad sa slávnostného zhromaždenia zúčastnili 
M. Ivanovová, Mgr. R. Wencelová a Mgr. J. Prochotská, 
ktorá dostala aj ďakovný list „Za dlhoročný a iniciatívny 
prístup ku vzdelaniu“.

Ladislav vikartovský, dlhodobý člen Art klubu ne-
profesionálnych výtvarníkov, oslávil svoje životné jubi-
leum výstavou Svetlo - farba - tvar. Vernisáž sa konala 
25. 10. v priestoroch Galérie umelcov Spiša. Návštev-
níci výstavy si tak mohli pozrieť jeho kresby a fotografie 
zachytávajúce veci okolo nás ako dielo náhody. Autor 
si začal všímať napr. staré odstavené vozne, na kto-
rých sa olupuje farba a pôsobením poveternostných 
podmienok sa na nich začali vytvárať zaujímavé vzory. 
Hru svetiel a odrazov využil napr. v kolekcii fotografií so 
sídliskovou tematikou. Pri svojich kresbách čerpal in-
špiráciu v našom malebnom kraji.

75-ročná dôchodkyňa marta hromádková oslávila 
v októbri svoje životné jubileum adrenalínovo. Syn 
jej totiž daroval zoskok s padákom. 

V Sp. Novej Vsi vznikol v októbri nový 29-členný spe-
vácky zbor cantus villa nova pod vedením dirigenta 
Mgr. art. Igora Gregu. Stretli sa v ňom ľudia, ktorí už 
majú spevácko-zborové skúsenosti. Pridať sa môžu aj 
noví záujemcovia, keďže v zbore chýbajú predovšetkým 
sopranistky a barytonisti, zišiel by sa však aj bas. Sna-
hou zboru je spievať hlavne madrigaly a sústrediť sa 
na staroklasickú polyfóniu. Verejnosti by sa toto teleso 
chcelo predstaviť novoročným koncertom.

Divadelný krúžok pri Združení na pomoc ľuďom s men-
tálnym postihnutím v Sp. Novej Vsi uviedol 26. 10. 
v Dome Matice slovenskej premiéru rozprávkovej vese-
lohry Pesničkové nevestičky. Režijnej práce sa zhos-
tila Iva Liptáková.

Športový klub Arching v spolupráci s OZ Kalokagatia 
usporiadal 27. - 28. 10. na spišskonovoveskom letisku 
ii. ročník medzinárodných jesenných majstrovstiev 
Slovenska pretekov psích záprahov O pohár primá-
tora mesta Sp. Nová Ves. Súťažilo sa v kategóriách pre 
registrovaných pretekárov, pre neregistrovaných pre-
tekárov, weight pulling (ťahanie závažia s možnosťou 
stávok), o najrýchlejšieho pretekára a o najkrajší pre-
tekársky tím. Trať dlhú 5 km si vyskúšalo 180 preteká-
rov. Medzi nimi boli okrem Slovákov aj Maďari a Poliaci. 
Víťazom sa stal nakoniec poľský účastník Grzegorz 
Hachoł.

29. 10. sa v Košiciach konala Konferencia k Európ-
skemu roku aktívneho starnutia a solidarity medzi 
generáciami, ktorú zvolala poslankyňa Európskeho 
parlamentu M. Smolková. Prítomní boli aj J. Burian, 
štátny tajomník MPSVaR, Z. Trebuľa, predseda KSK 
a čestný predseda JDS K. Vajnorský. Tejto konferencie 
sa za OO JDS v Sp. Novej Vsi zúčastnili L. Dula, J. Pro-
chotská, J. Brezovský, M. Ivanovová a J. Žiška.

V obchodnom centre Madaras sa v októbri pri príleži-
tosti dňa cestovín konala súťaž v ich jedení. Zvíťazil 
Američan Rain Jacok s časom 40,99 sekúnd, ktorý si 
domov odniesol toľko cestovín, koľko sám váži.

 Úspešná zuzka 
zuzana Králová, žiačka SoŠ ekonomickej, začiatkom 
októbra absolvovala odbornú prax vo firme LKW WALTER 
so sídlom Wienerneudorf, Rakúsko. Náplňou praxe bolo 
plánovanie ciest, vybavovanie nakládok a vykládok, hľa-
danie nových prepravcov, sledovanie pohybu kamiónov, 
práca v programe, archivovanie. S jej prácou, prístupom 
a jazykovými znalosťami boli pracovníci firmy veľmi spo-
kojní. Po úspešnej maturitnej skúške bude ich stálou za-
mestnankyňou.

 Študentom Strednej odbornej školy drevárskej, 
Filinského 7, Spišská nová ves sa podarilo zapojiť 
do projektu o bezpečnosti na internete. Projekt získal 
názov „Každý o nás vie“. Bol určený na oboznámenie 
ľudí s rizikami, ktoré sa s internetom spájajú. Študenti 
v rámci programu zistili, ako sú ľudia o týchto rizikách 
informovaní a zároveň ich oboznámili, ako sa pred nimi 
chrániť. Študenti sa aj v rámci tohto roku, ktorý je veno-
vaný medzigeneračným vzťahom, rozhodli zamerať na 
čo najširší záber generácií. Oslovili žiakov ZŠ, prvákov 
a učiteľov SOŠ drevárskej a obyvateľov tunajšieho do-
mova dôchodcov. Výsledkom bolo zistenie rozdielov in-
formovanosti o bezpečnosti na internete medzi týmito 
generáciami. 

 Exkurzia The human body - Ľudské telo, Bra-
tislava
žiaci zŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves sa zúčastnili 
biologickej exkurzie na výstave „The human body“ - Ľud-
ské telo v Bratislave. Žiaci si prezreli aj Múzeum dopravy 
- expozíciu a výstavu stavebnice Merkúr. Veľkým zážitkom 
bola návšteva Bratislavského hradu a budovy Národnej 
rady Slovenskej republiky.

 Deň jablka
19. 10. bol v zŠ Komenského 2 vyhlásený za deň 
jablka. Žiaci prišli do školy oblečení v červenom ako 
chutné, zrelé, červené jabĺčka. Spoločne sa 158 detí 
naraz zahryzli do svojich jabĺk a spolu so svojimi učiteľmi 
vytvorili prvý rekord školy. 

 partnerská výmena po dvadsiaty raz
Gymnázium na Školskej ulici v Spišskej novej vsi bi-
lancovalo. Už po dvadsiaty raz sa pod záštitou učiteľov 
nemeckého jazyka uskutočnila partnerská výmena medzi 
slovenskými a nemeckými študentmi. V dňoch od 11. do 
18. 10. na Slovensko pricestovala osemnásťčlenná sku-
pina študentov pod vedením dvoch pedagógov z Gym-
názia Roberta Kocha z mesta clausthal-zellerfeld. 
Naši nemeckí priatelia boli ubytovaní v rodinách študen-
tov, ktorí sa zúčastnili júnového výmenného pobytu v Ne-
mecku. Spoznali tak rodinné zázemie svojich priateľov zo 
Slovenska a odlišný životný štýl. Počas spoločne stráve-
ného týždňa navštívili Slovenský raj, Spišský hrad, Levoču 
i Vysoké Tatry, prezreli si naše krásne mesto a ochutnali 
slovenské špeciality.

 zo školy priamo na trh práce
Stredná odborná škola na Markušovskej ceste 4 začína 
s realizáciou nového projektu „zo školy priamo na 
trh práce“. Súčasťou neho budú aktivity smerujúce k po-
silňovaniu kľúčových kompetencií žiakov pre ich uplat-
nenie sa na trhu práce. Projekt bude trvať 24 mesiacov 
a ukončiť by ho mali v októbri 2014. V rámci projektu sa 
uskutočnia aj stretnutia so zamestnávateľskými subjektmi, 
ktoré budú zamerané na zisťovanie potrieb zamestnávate-
ľov regiónu týkajúcich sa aktuálnych požiadaviek na bu-
dúcich absolventov školy. 

zo živoTa naŠicH Škôl

zŠ sv. cyrila a Metoda, 
Markušovská cesta 8, 

052 01 Spišská nová ves
usporiada

18. 12. 2012 (utorok) 
od 8.55 do 11.40 hod.

pre rodičov budúcich prvákov

DEŇ oTvoREnÝcH 
DvERí

Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Snv
Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Snv

usporiadajú
18. januára 2013 (piatok) od 8.00 do 14.00 hod.

pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ, 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.

V zrkadlovej sále Primaciálneho paláca v Bratislave za prí-
tomnosti prezidenta SR ivana Gašparoviča a ministra škol-
stva, vedy, výskumu a športu dušana Čaploviča v posledný 
októbrový deň slávnostne vyhlásili výsledky 5. ročníka 
najväčšieho dlhodobého projektu Slovenského olympij-
ského výboru – olympijských festivalov detí a mládeže 
(oFdmS). Pohár prezidenta SR získal už druhý raz za 
sebou Košický kraj.
Na slávnosti bola ocenená aj mŠ Komenského v Spišskej 
novej vsi. Cenu prevzala riaditeľka materskej školy helena 
Kolarčíková (na foto), ktorá bezprostredne po prevzatí oce-
nenia povedala: „ocenenie vnímam ako prejav uznania 
a poďakovania celému kolektívu materskej školy za nie-
koľkoročné organizovanie nielen mestskej športovej olym- 
piády detí materských škôl mesta spišská nová Ves, ale aj 
za vnímanie oFdms ako celoročného programu, pretože 
škôlka festivalom žije po celý školský rok.“

Materská škola je organizátorom športovej olympiády pre deti 
materských škôl mesta. Od roku 2009 je zastrešená pod 
Olympijským festivalom detí a mládeže a nesie sa v duchu 
hodnôt starogréckej kalokagatie. 
 Paeddr. dušan sliva, predseda KŠ oFdms

ocEnEnÁ mŠ KomEnSKého

Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, Spišská   nová   ves
Riaditeľstvo školy oznamuje deviatakom ZŠ, že v školskom roku  2013/2014  

otvára nový štvorročný študijný odbor
2426  k  programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení

Tel. čísla: 053/4461390, 4462923, e-mail: skola@soussnv.sk, www.soussnv.sk
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Y Koncom októbra sa na spoločenskom posedení stre-

tli členovia základnej organizácie únie nevidiacich 
a slabozrakých Slovenska. Okrem Mesiaca úcty 
k starším si pripomenuli aj Deň bielej palice a Svetový 
deň nevidiacich.

V závere Mesiaca úcty k starším sa v domove dôchod-
cov konalo posedenie. Seniorom sa prihovoril riaditeľ 
zariadenia Ing. Štefan Šiška. V rámci programu si vypo-
čuli folklórne piesne a nechýbal ani tanec.

Na spišskonovoveských cintorínoch sa počas Sviatku 
všetkých svätých a Pamiatky zosnulých rozhoreli tisíce 
sviečok. Ľudia si takýmto spôsobom chodili pripomínať 
svojich známych, ktorí už nie sú medzi nami. Z dôvodu 
zvýšenia návštevnosti počas víkendu, sviatkov i nasle-
dujúceho týždňa sa od 26. 10 do 11. 11. predĺžili otvá-
racie hodiny obidvoch mestských cintorínov.

Mestská polícia nahlásila 2. 11. ráno na operačné stre-
disko spišskonovoveských hasičov požiar na starom 
cintoríne. Hasiči po príchode na miesto zistili, že pri 
hlavnom kríži sa vznietilo viacero sviečok. Hoci boli 
plamene väčšie, kríž nepoškodili a oheň nespôsobil 
žiadne škody.

V Sp. Novej Vsi sa našlo 1 000 €. Peniaze na chodníku 
zbadala pani Hamráčková, ktorá sa práve vracala z ná-
kupu. V ten deň mala s manželom odísť na dovolenku. 
Ešte pred cestou ich však poctivo odovzdali na mest-
skej polícii. Na štátnu políciu medzitým prišli nahlásiť 
stratu manželia Pechovci. Tí peniaze vybrali z banky. Po 
návrate domov si všimli, že im chýbajú. Mestská polí-
cia majiteľov overila na základe predloženého záznamu 
z polície, ktorý obsahoval presný rozpis bankoviek a na 
základe výpisu z účtu.

6. 11. sme si tento rok pripomenuli už 10. výročie tra-
gického leteckého nešťastia, ku ktorému došlo nad 
kopcom Grajnár, kde sa zrazili dve vojenské stíhačky 
MIG 29. V ten večer vzdušné sily SR prišli nielen o dva 
najmodernejšie stroje, ale aj o jedného špičkového pi-
lota. 

Spišskonovoveskí hasiči za asistencie polície pomocou 
hydraulického náradia otvorili 7. 11. byt na Ul. J. Wol-
kera a v chodbe našli mŕtvolu muža. Do bytu išli na 
základe vyzvania operačného strediska Integrované-
ho záchranného systému, na ktorý sa obrátili susedia 
a upozornili, že tam býva 79-ročný Ľudovít G. a v byte 
sa svieti, hoci muža nikto nevidel už 4 dni. Prípadom sa 
zaoberá polícia.

Východniarom prišiel v piatok 9. 11. predstaviť najoča-
kávanejšiu knihu roka Gorila jej autor Tom nicholson 
počas autogramiády v obchodnom centre Madaras.

V obchodnom centre Madaras odštartovala 10. 11. vý-
stava dinopark tour 2012. Návštevníci tak mohli vidieť 
31 modelov dinosaurov v životnej veľkosti a tiež 3D film 
o ich živote.

Človek milión je názov novej spišskonovoveskej kape-
ly, ktorá sa nedávno predstavila pred domácim publi-
kom. Skupina začala aktívne hrávať od júna a tvoria ju 
4 členovia. Vďaka projektu Pentapolitana, ktorý spolu-
pracuje s európskym hlavným mestom kultúry, odohrali 
koncerty v Košiciach, Sabinove, Prešove, Levoči, Smi-
žanoch. V Dome kultúry v Sp. Novej Vsi sa predstavili 
23. 11. počas akcie venovanej Dňu študentstva.

Turistické chodníky sú v Slovenskom raji otvorené 
celoročne. V jeseni si však treba pri potulkách tiesňava-
mi dávať o niečo väčší pozor. Kvôli zlému technickému 
stavu zariadení bol uzavretý chodník medzi ústím Kyse-
ľa a ústím Sokolej doliny v Bielom potoku. Znova bude 
otvorený, až keď budú rebríky v poriadku.

V stredu 14. 11. sa na radnici stretli členovia zväzu 
protikomunistického odboja v našom meste a bý-
valí politickí väzni s primátorom mesta Jánom Volným 
a prednostom obvodného úradu Ing. Ondrejom Majer-
níkom pri príležitosti Dňa boja za slobodu a demokra-
ciu. Po jeho skončení sa účastníci presunuli k novému 
pamätníku Konráda Gaala, aby vyslovili svoje prianie 
a na pietnu spomienkovú slávnosť na spišskonovoves-
ký cintorín.

liSTáREŇ
	 Milí	Spišskonovovešťania,	táto	rubrika	poskytuje	
priestor	pre	Vaše	listy,	resp.	otázky,	pripomienky,	podnety,	
a	samozrejme,	aj	odpovede	na	ne	od	kompetentných.	

„každé ráno okolo 7.10 hod. vychádzam autom 
z ulice e. m. Šoltésovej na hlavnú cestu - Gorkého 
a odbočujem doľava smerom na Ferčekovce - vo-
zievam dieťa. pri vychádzaní a odbočovaní doľava 
mám veľký problém zistiť, kde sa nachádza osobné 
auto prichádzajúce zľava, nakoľko pri ceste je od-
stavný pruh a parkuje tam niekoľko osobných áut 
za sebou. opakovane sa mi stalo, že aj menšie do-
dávky. čakám tam dlho a málokedy som si istá, že 
môžem bezpečne odbočiť. párkrát sa mi stalo, že 
som sa dostala aj do kolízie, ale zatiaľ sa našťastie 
nikdy nič nestalo... môžu tam tie osobné autá par-
kovať? ak áno, nebolo by možné na opačnú stranu 
cesty namontovať zrkadlo, aby bol výjazd z ulice 
bezpečný?“ Viera, 17. 9. 2012

V smere jazdy po Gorkého ulici po ceste II/533 od 
Ferčekoviec do centra mesta SNV sa za križovatkou 
s Kalinčiakovou ulicou nachádza dopravná značka 
B34 (zákaz zastavenia), ktorej platnosť končí až na 
najbližšej križovatke ciest, t. j. na križovatke Gor-
kého ulice s Ulicou E. M. Šoltésovej. Z tohto dôvodu 
v úseku od Kalinčiakovej ulice po Ulicu E. M. Šoltéso-
vej na Gorkého ulici v smere do centra mesta nesmú 
stáť žiadne vozidlá. Každý vodič, ktorý odstaví vozidlo 
na krajnicu cesty v tomto úseku sa dopúšťa doprav-
ného priestupku. Táto dopravná značka je umiest-
nená práve z dôvodu umožnenia bezproblémového 
vychádzania vozidiel z vedľajších ulíc na Gorkého 
ulicu. Danú problematiku v tomto úseku cesty II/533 
na Gorkého ulici v meste Spišská Nová Ves budeme 
riešiť zvýšením hliadkovej činnosti policajtov ODI OR 
PZ v súčinnosti s mestskými policajtmi.

ing. martin Lukáč, odi oR Pz v Snv

„na sídlisku Západ 1 za potravinami na kamenár-
skej ulici na mieste kontajnera na drobný domový 
odpad sa tvorí druhý lunik IX. pekný výhľad z okna 
na rozrastajúce sa smetisko... nikomu to nevadí?“

darina V., 18. 10. 2012

Na každom sídlisku v meste máme umiestnený veľko-
kapacitný kontajner. Ich rozmiestnenie sa nám potvr-
dilo ako vhodné riešenie. Obyvatelia, aspoň niektorí, 
si zvykli doň dávať veľkorozmerný odpad. Tým sme 
znížili počet neriadených skládok, ktoré bolo oveľa 
náročnejšie odstraňovať. Umiestniť takýto kontajner 
na určité miesto nie je jednoduché, skoro v každom 
prípade sa nájde občan, ktorému to prekáža. Presne 
ten prípad je aj na sídlisku Západ. Po odstránení kon-
tajnera sme už viackrát upratovali spomínaný priestor 
s oveľa vyššími nákladmi. Momentálne kontajner je na 
pôvodnom mieste, čo určite pomôže čistote v danej 
lokalite. Uvidíme dokedy.

Paeddr. Ján olejník, ved. odd. 
komunálneho servisu, msÚ

„na titulnej strane Ička čítam: Vyhrali sme (si) det-
ské ihrisko a v lIstÁrnI pani ada píše, že býva na 
sídlisku Východ a už pred 4 rokmi zaregistrovala 
informáciu, že na trávnatej ploche za sintrou má 
vyrásť detské ihrisko, čo evidentne z finančných 
dôvodov sa dodnes nestalo a veľa rodičov s ma-
lými deťmi by to uvítalo. a tak sa prihovarám za to, 
aby ihrisko, resp. peniaze, ktoré mesto získalo na 
výstavbu detského ihriska, boli investované práve 
na sídlisko Východ, keď už toľké roky občania 
tohto sídliska po tom volajú. myslím si, že práve 
najviac podpisov bolo získaných v centre mesta 
a aj z toho dôvodu detské ihrisko by malo ostať 
v centre mesta, aby sa deti mali kde hrať a tráviť 
voľný čas.“ eva m., 1. 11. 2012

Ďakujeme za návrh. Podľa doterajších ohlasov to 
predbežne vyzerá tak, že ihrisko bude práve na sídl. 
Východ. 

ing. andrea Jančíková 
vedúca kancelárie primátora, msÚ

„milá redakcia! Ďakujem Vám, že uverejňujete 
osobnosti, ktoré zapadli prachom. dozvedám 
sa úžasné veci, o ktorých sa doteraz nepísalo. 
Vďaka!“

ruben k., list, november 2012

„kedy sa dokončí oprava kanálu na sídl. Západ, 
ktorý sa nachádza v strede križovatky medzi ZŠ 
a kolárskou ulicou? tento kanál sa začal opravovať 
už pred pár týždňami, ale doteraz je tam kužeľ, nie 
je to dokončené a vodiči to musia obchádzať. na 
sídlisku je katastrofálna situácia s parkovaním 
a s prechádzaním pomedzi plné ulice, na ktorých 
sú zaparkované autá. a teraz dokonca musíme 
týždne obchádzať aj nedokončený kanál. Zaují-
malo by ma, či sa čaká na väčšiu zimu alebo na 
sneh, aby ste to potom vôbec nedokončili alebo 
z akých dôvodov to ostalo v takomto stave? na to 
sa ťažko zvyká, že sídlisko Západ je vo všetkom na 
poslednom mieste alebo sa na neho zabudne.“
 dušan, 8. 11. 2012

Oprava kanalizačnej šachty je v réžii majiteľa a správcu 
predmetného zariadenia – Podtatranská vodárenská 
spoločnosť. Ukončená bola k 12. 11. 2012.

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

„V mesačníku Ičko č. 11/2012 na strane číslo 6, 
v policajnom okienku uvádzate text o nájdení mla-
dého dievčaťa v opitom stave. na základe uve-
deného textu Vás ako rodičia inej michaely k. 
z Wolkerovej ulice v snV prosíme o podanie vysvet-
lenia, že sa nejednalo o michaelu k. z Wolkerovej 
ulice, ale že sa uvedený incident odohral na spo-
menutej ulici. do budúcna odporúčame vyhnúť sa 
uvádzania mien v štýle michaela k. - myslíme si, 
že úplne stačí m. k. ... aby ste predchádzali po-
dobným situáciám, ako je vysvetľovanie na všetky 
strany - v školách, záujmových útvaroch a pod., že 
sa nejedná o Vašu dcéru. Ďakujeme za porozume-
nie.“ V. k., e-mail, 13. 11. 2012

Vážení rodičia, 
mrzí nás, že Vaša dcéra mala na základe uvedených 
informácií nepríjemnosti. Pozorný čitateľ si však uve-
domí, že na základe uvedeného textu nie je možné 
identifikovať osobu. Upozorňujeme tiež, že ulica je 
tam uvedená s miestom nájdenia dievčaťa a nie s jej 
trvalým pobytom (na základe oznámenia anonymu 
našla hliadka msp 30. 9. 2012 o 18.15 hod. na ulici 
J. Wolkera za kotolňou mladé dievča ležiace na 
zemi. Jednalo sa o michaelu k. zo snV...). Za úvahy 
ľudí, ktorí si to vysvetlili tak, ako uvádzate Vy, redakcia 
nemôže v žiadnom prípade zodpovedať. Len pre in-
formáciu – v našom meste žije 42 Michael K...

redakcia

upozornenie na dlhodobo nekrytý systém kanálov 
v blízkosti agátovej ulice.

Ivan H., 8. 11. 2012,  „odkaz pre starostu“

Ďakujeme za podnet. 
Pracovníci oddelenia komunálneho servisu MsÚ stav 
prekontrolovali. Ide o staré kanály po parovodoch 
Tatrasvitu v časti od chodníka na svah k Hornádu. 
Keďže Tatrasvit už neexistuje, mnohé takto zistené 
odkryté šachty mesto už dalo zasypať. Rovnako to 
bude i v tomto prípade. 

Paeddr. Ján olejník
vedúci oKS msÚ Snv
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pREDSTavuJEME váM...

 ako vznikla myšlienka otvoriť takúto chrá-
nenú dielňu?
„pred štyrmi rokmi som nastúpil do funkcie die-
cézneho riaditeľa spišskej katolíckej charity, 
ktorá prevádzkuje vzdelávacie, sociálne a zdra-
votnícke služby. V rámci vzdelávacích služieb 
prevádzkuje Špeciálnu základnú školu s praktic-
kou školou priamo tu v spišskej novej Vsi. Jed-
nou z prvých požiadaviek riaditeľky a pracovníkov 
školy bolo vytvoriť chránenú dielňu, resp. nájsť 
spôsob uplatnenia pre absolventov. Väčšinou ide 
totiž o zdravotne ťažko postihnutých ľudí, ktorí 
sa v bežnom živote neuplatnia. Ďalej prevádzku-
jeme sociálne služby, kde niektorí z týchto ľudí sú 
schopní aj pracovať a pracovná terapia je niekedy 
pre nich málo. druhou požiadavkou bolo teda vy-
tvoriť niečo, kde by mohli byť zamestnaní a rozví-
jať sa na vyššej úrovni. toto boli teda hlavné dva 
podnety, prečo táto dielňa vznikla.“

 môžete, prosím, dielňu predstaviť našim či-
tateľom?
„táto dielňa je v podstate prvou chránenou diel-
ňou spišskej katolíckej charity. V súčasnosti sa 
spúšťa druhá v starej Ľubovni, ďalšiu by sme 
chceli otvoriť v liptovskom mikuláši a postupne 
aj v ďalších regiónoch spišskej diecézy. samo-
zrejme, charita bola vždy odkázaná na pomoc 
zvonku. my však nechceme tú ruku len nasta-
vovať, ale chceme dať ľuďom možnosť podporiť 
nás aj takouto formou. tým, že si kúpia nejaký vý-
robok alebo dajú v príjemnom prostredí čaj, kávu, 
atď. podporia a dajú zmysel života ľuďom, ktorí 
sú zdravotne postihnutí a nedarí sa im za týchto 
okolností uplatniť. táto chránená dielňa má tri 

oblasti, ktoré poskytuje. tou prvou je samotná 
dielňa, kde títo ľudia napr. v preddušičkovom ob-
dobí vyrábali vence, kde je možnosť si ho nielen 
kúpiť, ale aj dať vyrobiť podľa priania zákazníkov. 
títo chlapci ich radi urobia v rámci pracovnej te-
rapie. samozrejme, budeme postupne robiť ďal-
šie výrobky podľa toho, čo si ľudia budú priať. 
druhou je čajovňa, ktorá ponúka možnosť stráviť 
čas v príjemnom prostredí a dať si kávu alebo 
čaj. aby mali tiež najmä tí zdravotne postihnutí 
miesto, kde sa môžu stretávať po absolvovaní 
školy. treťou je predajňa, kde si ľudia môžu kúpiť 
jednak nejakú literatúru, výrobky z tejto chráne-
nej dielne, ale aj z domov, ktoré zriadila spišská 
katolícka charita, resp. podobných zariadení, ako 
sme my.“

 v preddušičkovom období ste sa zamerali 
na výrobu vencov. Teraz sa blížia vianoce. Plá-
nujete tomu tiež prispôsobiť sortiment výrob-
kov?
„V priebehu najbližších týždňov chceme robiť 
adventné vence. opäť si záujemcovia môžu po-
vedať, aké chcú. určite to znova bude také špe-
cifické. Ďalej možno nejaké vianočné ozdoby. 
nechávam to na kolegov. prispôsobíme sa po-
trebám ľudí. Všetko je ručná práca. máme tu 
keramickú pec aj ďalšie pomôcky a v zásade je 
to práca týchto ľudí. spolupracujeme s ďalšími 
domami. sú to výrobky najmä z dreva a prírod-
ných materiálov. Vence robíme tiež umelé. majú 
tú výhodu, že dlhšie vydržia. robili sme aj živé 
a čo som bol prekvapený, predali sme ich všetky 
a ešte sme ich mali aj málo.“

 S akými reakciami na túto dielňu ste sa do-
posiaľ stretli?
„Zatiaľ musím povedať, že som veľmi prekva-
pený a som tiež vďačný aj pánovi primátorovi, 
riaditeľke úradu práce, riaditeľovi sociálnej pois-
ťovne, prednostovi obvodného úradu. aj napriek 
tomu, že bol počas otvorenia dielne vonku zlý 

čas – snežilo, bolo tak veľa ľudí, že sa ani do 
tej miestnosti všetci nepomestili. prišli mnohí ro-
dičia so svojimi deťmi, rodičia bývalých žiakov, 
ktorí už odišli pred rokom, dvoma alebo troma. 
Ich reakcia bola, aby sme urobili aj denný stacio-
nár a aby sme išli aj do ďalších miest, pretože do 
školy chodia nielen ľudia zo spišskej novej Vsi, 
ale aj z okolia. ako som teda už spomínal, plánu-
jem ísť aj do ďalších regiónov. potreba je veľmi 
veľká. Bohužiaľ, finančné možnosti nie. robíme, 
čo sa dá v rámci našich možností.“

 aká je vaša vízia do budúcnosti?
„mať komplex služieb, kde by bola nielen chrá-
nená dielňa, ale aj denný stacionár, kde by boli 
ťažko zdravotne postihnutí, ktorí nie sú schopní 
nič vyrábať a mohli by tráviť svoj voľný čas. Ďalej 
poradenské centrum, kde by vedeli poradiť či už 
tým ľuďom, ktorí priamo zdravotne postihnutí sú 
alebo s nimi žijú. takisto by sme chceli na Gaš-
tanovej ulici vytvoriť materskú školu, lebo mno-
hým týmto ľuďom sme sa začali venovať, až keď 
nastúpili na povinnú školskú dochádzku, čo už 
je mnohokrát neskoro. Bolo by vhodné sa im ve-
novať oveľa skôr od tých 3 rokov, aby sme mohli 
dosiahnuť oveľa lepšie výsledky alebo toho člo-
veka posunúť oveľa ďalej. Všetko má svoj určitý 
čas a keď my to neurobíme v tom čase, kedy sa 
má, následne sa to už veľmi ťažko dobieha.“

 v akom čase sem môžu ľudia prísť?
„Predajňa na tolstého ul. č. 6 je otvorená od 
pondelka do piatku v čase od 9.00 do 17.00 
hod. a čajovňa od 12.00 do 17.00 hod. Zatiaľ 
je to však v skúšobnej prevádzke.“

 chceli by ste dodať ešte niečo na záver?
„chcel by som sa poďakovať všetkým občanom 
spišskej novej Vsi, ktorí tu prídu a akýmkoľvek 
spôsobom podporia, či už túto chránenú dielňu 
alebo spišskú katolícku charitu ako takú.“

Za rozhovor ďakuje 
edita sýkorová, foto: autorka

spišská katolícka charita 29. októbra slávnostne otvorila Chránenú dielňu Caritas sv. Jozefa 
Robotníka v priestoroch bývalej ŠZŠ na tolstého ulici 6 v sp. novej vsi. dala tak šancu zamestnať 
sa piatim ľuďom v duchu hesla: „rob to, čo dokážeš a modli sa za to, čo nedokážeš - a boh ti dá, 
aby si to dokázal.“ Pri tejto príležitosti sme oslovili diecézneho riaditeľa spišskej Katolíckej charity 
v sp. novej vsi PhDr. Ing. Pavla Vilčeka, aby nám o nej niečo povedal.

číslom 0228, takže sa automaticky zaradila medzi 
najstaršie na slovensku,“ informoval Ján Palguta, 
tajomník Základnej organizácie Chovateľov poštových 
holubov.
V súčasnej hektickej dobe hľadá každý útočište v po-
dobe rôznych záľub tak, ako títo chovatelia. „chov 
poštových holubov nás fascinuje. keď sa naši milá-
čikovia v priebehu pár hodín vracajú zo vzdialenosti 
od 100 až 1 000 km. medzi našimi členmi máme aj 
úspešných chovateľov, ktorí získali ocenenia na rôz-

nych úrovniach. sú to Jozef lesnický st. a ml., martin 
Vantroba, Vlastimír pomajdík, Štefan kečka, marián 
dianovský a ďalší,“ vymenoval J. Palguta.
Každý z týchto chovateľov sa snaží vychovať alebo aj 
získať kvalitných jedincov zo špičkových holubníkov 
doma i v zahraničí. A práve títo najlepší operení jedinci 
za posledné závodné sezóny budú 9. decembra 2012 
vystavení na oblastnej výstave poštových holubov 
v areáli obchodnej akadémie, Stojan 1 v Spišskej 
novej vsi, na ktorú vás srdečne pozývame. eda

Chov poštových holubov v Spišskej Novej Vsi má dlho-
ročnú tradíciu. Spišský spolok chovateľov poštových 
holubov vznikol už pred 85-timi rokmi. K jeho založe-
niu dali impulz velitelia a vojaci vojenského holubníka, 
ktorý vznikol v roku 1921. „naša základná organizá-
cia je pokračovateľom bohatej dlhoročnej činnosti 
tohto veľkého spišského spolku s registračným 

základná organizácia chovateľov poštových holubov usporiada 9. decembra so začiatkom o 7.00 hod. oblastnú výstavu. v priestoroch 
obchodnej akadémie tak budete môcť vidieť tých najlepších operených jedincov.

oBLaSTnÁ výSTava PoŠTových hoLuBov
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GalÉRia 
uMElcov 

SpiŠa 
ZImnÁ 46, spIŠskÁ noVÁ Ves

pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 
výstav v mesiaci december 2012

STÁLE EXPOZÍCIE
• JOZEF HANULA Kresba/maľba 
reinštalovaná stála expozícia predstavuje tvorbu 
Jozefa Hanulu, poprednú osobnosť slovenského vý-
tvarného umenia z konca 19. a začiatku 20. storočia, 
ktorý pôsobil v spišskej novej Vsi. 

25. VÝROČIE GUS
13. 12. 2012 o 16.00 hod.

VÝSTAVy 
JUbILANTI 2012
13. 12. 2012 - 31. 3. 2013, malá galéria 
V roku 2012 oslavuje jubilejné výročie 9 umelcov 
spätých so spišom. Výstava pozostáva z jednej, 
príp. viacerých reprezentatívnych prác (zo zbierok 
Gus).
25 X 25
13. 12. 2012 - 31. 3. 2013,  
Hlavné výstavné priestory 
Výstava 25 x 25 pri príležitosti dvadsiateho piate-
ho výročia sa zameriava na prezentáciu umenia 
prevažne mladých autorov zo spišského regiónu.
AkVIZÍCIE 2007 - 2011
13. 12. 2012 - 31. 3. 2013, Galéria sonda
Vo výstavnom priestore „sonda“ galéria prezen-
tuje akvizície získané za posledných 5 rokov čin-
nosti. obsahovo budú zastúpené takmer všetky 
odvetvia výtvarného umenia.
Z HISTóRIE: 1987 - 2012
13. 12. 2012 - 31. 3. 2013, Galéria sonda 
dokumentačná výstava k jubileu galérie doku-
mentuje 25 rokov tvorivej, odbornej, vedecko-vý-
skumnej a edukačnej činnosti.

TERRA GOTHICA: GOTICkÁ CESTA  
V ObRAZOCH ZO ZbIEROk GUS
nová stála expozícia je založená na prezentácii ob-
razov zo zbierkového fondu galérie s gotickou tema-
tikou. priamo súvisí s gotickou cestou a propaguje 
hlavné ciele terry Incognity. Vybraní umelci zastúpe-
ní v zbierkach galérie zachytávajú v rôznych výtvar-
ných žánroch architektonické skvosty i konkrétnu 
spišskú krajinu. expozícia prezentuje tri zo štyroch 
okruhov gotickej cesty. program podporený mimo-
riadnym grantom ksk - terra Incognita.
 výstava sprístup. do 31. 3. 2013, stála expozícia.

EDUkAČNé A TVORIVé  
PROGRAmy PRE škOLy 
k 25. výročiu Gus sú pripravené tvorivé dielne, ani-
mačné programy, výtvarné workshopy, prednášky 
z dejín výtvarného umenia, besedy s výtvarníkmi, 
video-projekcie zamerané na zaujímavé témy, výsta-
vy a umelecké diela. programy sú určené pre všetky 
typy škôl, pedagógov, zdravotne znevýhodnenú mlá-
dež, odbornú a neprofesionálnu verejnosť.
bližšie informácie: www.gus.sk/Facebook 
programy@gus.sk, mob. 0910 873 046

w
w
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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 

4. 12. (utorok) o 10.30 hod.  VSTUPNé: 2 € 

MARTIN BARČÍK: „BALTAZÁR BANÁN“
Rozprávková komédia s pesničkami pre deti o zelenáčovi, ktorý sa s pomocou kamarátov pasuje so svetom.

5. 12. (streda) o 9.00 hod.  VSTUPNé: 2 €
Predstavenie pre dôchodcov mesta SNV a okolia 
31. 12. (pondelok) o 16.00 hod. 

JÁN PALÁRIK: „ZMIERENIE ALEBO  
DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH“
Jedna z najhranejších slovenských komédií vo vynikajúcej interpretácii režiséra J. Sládečka a hercov SD.

6. 12. (štvrtok) o 9.00 a 11.00 hod.  VSTUPNé: 2 €
17. 12. (pondelok) o 9.00 a 11.00 hod.
26. 12. (streda) o 15.00 hod. 
MONIKA GERBOCOVÁ na moTívy RozPRÁvKy BRaTov GRimmovcov: 

„SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV“ 
Snehulienka, trpaslíci, zlá kráľovná a princ, ktorý zachráni jablkom otrávenú krásavicu. 

7. 12. (piatok) o 10.30 hod.  VSTUPNé: 2 €
16. 12. (nedeľa) o 15.00 hod. 

LADISLAV FARKAš: „TRI PRASIATKA A VLK“
Rozprávka o troch prasiatkach nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov.

9. 12. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNé: 2 €

JEVGENIJ šVARC: „SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ“
Klasická rozprávka o sile priateľstva a lásky, ktorá roztopí aj to najľadovejšie srdce.

14. 12. (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“.

20. 12. (štvrtok) o 9.00 hod.  VSTUPNé: 2 € 

JAN MAKARIUS: „BRÁNA SLNKA“
Indiánska rozprávka o láske Waolu a Taganity, ktorá premôže všetky prekážky.

5. 12. (streda) o 19.00 hod., štúdio SD SNV  VSTUPNé: 2 € 

F. M. DOSTOJEVSKIJ: „BIELE NOCI“
Jeden z najkrajších príbehov o láske v svetovej literatúre.

12. 12. (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.

POZVÁNKA MESTSKÉ
KULTÚRNE
CENTRUM

808. 12. 2012 (sobota)
 
   9:00 hod.   Divadelné spomínanie 
                 ukážky z divadelných hier uvádzaných 
                 divadelným súborom za posledných 10 rokov
                (vstup voľný)

19:00 hod.    Ferko Urbánek - BLUDÁR 
                129. slávnostná premiéra divadelnej hry        
                v úprave a réžii Emila Spišáka      

VSTUPNÉ NA PREMIÉROVÉ PREDSTAVENIE: 3 EUR

PROGRAM V SPIŠSKOM DIVADLE:Divadelný súbor Hviezdoslav 
a Mestské kultúrne centrum 
Spišská Nová Ves pod záštitou 
Mesta Spišská Nová Ves 
Vás pozývajú na divadelné 
spomínanie v Spišskom divadle 
pri príležitosti 80. výročia 
vzniku súboru. 
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DEcEMBER 2012

DivaDlo 
Kontra

8. a 9. 12. o 19.00 hod.
Hosť Divadla kontra: Teat Rovás, košice

Miloš Radovič: 
kanáRičia poliEvka

Muž a žena. Pes a mačka alebo život ako na hojdačke. 
Hra súčasného srbského autora ponúka veľmi jednodu-
chý, no presný pohľad na manželstvo. Odhalí pravdu, 
ktorú poznáte, alebo spoznáte, že spolužitie možno nie 
je až také komplikované, ako si ho často komplikujeme 
sami. hrajú: E. Molnárová a P. Cibula. Réžia: P. Cibula.

11. a 12. 12. o 19.00 hod.

žEna v čiERnoM 
Divadelná adaptácia Stephena  

Mallatratta podľa románu Susan Hill 
Mrazivý príbeh mladého londýnskeho advokáta Arthura 
Kippsa, ktorý prichádza do odľahlého Domu na úhor-
ných močariskách, aby usporiadal pozostalosť po nebo-
hej pani Drablowej. Krok za krokom sa pred vami odhalia 
desivé tajomstvá ponurého sídla. Jedna z najstrašnej-
ších a najúspešnejších hier všetkých čias. Budete sa báť 
vlastnej predstavivosti. Príďte sa báť do Kontry!
hrajú: T. Diro a P. Čižmár. Réžia: K. Rozhin.

14. 12. o 19.00 hod. 
conor Mcpherson: RuM a voDka
Hádka so šéfom. Pár pív. Hádka so ženou. Zase pár pív. 
Koniec? Nie! To je len začiatok šialeného víkendu, v kto-
rom sa môže prihodiť všetko! Iba pre milovníkov silných 
dojmov a silných drinkov. Svoje mamy a svokry radšej 
nechajte doma! Réžia: K. Rozhin. hrá: P. Čižmár.

16. a 17. 12. o 19.00 hod.
William Shakespeare: HaMlET

Predstav si, že si sa dozvedel, že tvojho otca zabil tvoj 
strýko. Predstav si, že ten strýko je teraz mužom tvojej 
matky. Predstav si, že o vražde ti povedal duch tvojho 
otca, ktorý ťa donútil k prísahe, aby si pomstil jeho smrť. 
Čo by si urobil? Ako by si to urobil? Bol by si vôbec 
schopný urobiť to? Je pomsta dostatočným dôvodom na 
život? Réžia: K. Rozhin. hrajú: P. Cibula a P. Čižmár.

21. 12. o 17.00 hod.
Marek koterski: nEnáviDíM

Havana cool bar, zimná 59, Snv
Či to, čo vidíš dookola seba, ťa ubíja, znervózňuje, uráža 
a zlostí? Ak áno, nie si sám! Príď a vypočuj si spoveď 
sfrustrovaného inteligenta - lúzra, v slovenskej premiére 
tragikomickej monodrámy M. Koterského, špecialistu na 
šibeničný humor, ostrú satiru a výstižnú kritiku každoden-
nosti. Uletene zábavná jazda o našej nie veľmi zábavnej 
každodennosti. Réžia: K. Rozhin. hrá: P. Čižmár.

vianocE S konTRou!
HRáME aJ počaS SviaTkov!

27. 12. o 19.00 hod. 
W. Shakespeare: HaMlET 
28. 12. o 18.00 a 20.00 hod. 

M. koterski: nEnáviDíM
29. 12. o 19.00 hod. 

S. Mallatrat - S.Hill: žEna v čiERnoM
30. 12. o 19.00 hod. 

M. Jones: kaMEnE vo vREckácH
31. 12. o 17.00 hod. 

c. Mcpherson: RuM a voDka

Kapacita sály je len 30 miest.  
odporúčame rezervovať si miesta vopred.  

vstupné na všetky predstavenia 5 €.
Rezervácie: 0907 908 986

7. 12. 2012 (piatok) o 15.30 hod., pódium pred Redutou 

StrEtnUtiE S MiKUlÁŠoM
zaduj víchor! vločky splaš! nech už je tu mikuláš! 
15.30 hod. rozprávka SNEHULIENKA a MRÁZIK 
16.15 hod. privítanie Mikuláša, anjelov a čertov
16.30 hod. COCA COLA kamión

8. 12. 2012 (sobota) o 19.00 hod., Spišské divadlo 

FErKo UrbÁnEK: blUDÁr
129. slávnostná premiéra divadelnej hry v úprave a réžii Emila Spišáka.
Divadelné predstavenie pri príležitosti 80. výročia vzniku ochotníckeho Divadelného súboru Hviezdoslav.

11. 12. 2012 (utorok) o 20.00 hod., koncertná sieň Reduty

aDvEnt 2012 
Priamy prenos z adventného koncertu vysielaného Rozhlasom a televíziou Slovenska.
Sprievodné slovo: Katarína Brychtová. hosť: Peter Cmorik.

26. 12. 2012 (streda) od 19.00 do 3.00 hod., koncertná sieň Reduty 

ŠtEFanSKa ZÁbava
Tradičná tanečná zábava s hudobnou skupinou TIP - Jozef Valkoššák a Rado Olejník.
vstupné: 6 €. Konzumácia: 4 €.

31. 12. 2012 (pondelok) od 22.00 do 1.00 hod., pred Redutou 

SilvEStEr 2012 - iné KaFE
Rozlúčka občanov mesta s uplynulým rokom a uvítanie Nového roka. Program ve-
novaný 20. výročiu vzniku Slovenskej republiky. Účinkuje: populárna hudobná 
skupina iné KaFE, predkapela: Sám sebou. 

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)

december 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

5. - 7. 12. vždy so začiatkom o 17.00 hod.
Festival Jeden svet 

v regiónoch 2012  
- svet v pohybe

13. ročník medzinárodného festivalu 
dokumentárnych filmov

Organizátorom festivalu je MVO PROXIMA*, 
partnermi festivalu sú Človek v ohrození a SOS.

Dokumentárne filmy z celého sveta  
zamerané na rozvíjanie globálneho  

povedomia a odbúravanie predsudkov  
voči iným kultúram.

6. 12. o 16.00 hod., Koncertná sieň Reduty 
9. 12. o 14.30 hod., Gréckokatolícky chrám 

Premenenia Pána
spišské zborové dni 

Regionálna prehliadka svetských, cirkevných 
a baníckych speváckych zborov. 

28. 12. o 15.00 a 16.00 hod., OC Madaras SNV
keď tá Jasná hviezda
Divadelné spracovanie biblického príbehu 

o narodení Ježiša Krista.

vÝSTavy
4. 12. 2012 - 31. 1. 2013, OC Madaras SNV

výročná výstava klubu 
neproFesionálnych 

FotograFov
V poradí už 4. ročník fotografickej výstavy 

v spolupráci s OZ Fotografická spoločnosť Spiš.

do 31. 12. 2012
retro

Výstava o činnosti k 60. výročiu vzniku Spišského 
osvetového strediska v Sp. Novej Vsi. 

Pondelok - piatok 7.30 - 15.30 hod. Vstup voľný.



kultúrno-spoločenský mesačník mesta spIŠskÁ noVÁ Ves

14 decemBer 2012

info na tel. č.: 053/442 37 57, 0917 746 336, 0917 746 339, www.muzeumspisa.com, lektorky@atlas.sk,
narodopis.smizany@gmail.com, kastielmarkusovce@gmail.com 

kulTÚRa

CENTRÁLNA bUDOVA, LETNÁ ULICA 28

PRE DETI  

Sissel bOE: Trolovia oslavujú narodeniny. príbeh 
o dvojčatách paji a pajkovi, ktorí sa vydávajú za dob-
rodružstvom do trolieho lesa. 
Von HARDESTy: Lietanie. Zaujímavosti spojené 
s lietaním a s lietadlami. najnovšie informácie dopl-
nené modernými ilustráciami.
V. Grigorievič Lichoded: medvedíkov sen. raz sa 
malý macko zobudil uprostred zimy a veľmi si prial, aby 
už prišlo leto. Vtom k nemu priletela víla...

PRE DOSPELÝCH - bELETRIA  

Leila mEACHAm: Ruže. príbeh o láske a obetiach, 
plný nostalgie za časmi, keď vládla česť a dobré 
mravy.
Corinne HOFmANN: Afrika, moja láska. autorka 
po rokoch navštívi s dcérou keňu, krajinu svojho býva-
lého manžela. Voľné pokračovanie trilógie Biela ma-
sajka, návrat z afriky a stretnutie v Barsaloi.
Robin COOk: Výnosná smrť. príbeh o prevratnom 
objave vedcov v oblasti biotechnológií. cieľom projektu 
je vypestovať z buniek nové orgány, ktoré zachránia 
pacientom život.

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATúRA

milan POLÁk: mária kráľovičová: portrét he-
rečky. erudovaný slovenský teatrológ, kritik, historik 
a žurnalista milan polák sa podujal spracovať pod-
statnú časť hereckej tvorby márie kráľovičovej. 
Igor JANOTA: Slávni ľudia v bratislave. V knihe 
autor predstavuje osobnosti kľúčového významu v ti-
sícročnej histórii európy, ktoré žili na území Bratislavy, 
alebo sa trvalo zapísali do našich dejín: marcus aure-
lius, cyril a metod, pápež lev IX...
Andrzej PEREPECZkO: bouře nad Atlantikem 4. 
publikácia nadväzuje na tri úspešné časti, ktoré už na-
kladateľstvo naše vojsko vydalo. čitateľ má možnosť 
sa podrobne oboznámiť s najrozsiahlejším námorným 
konfliktom v dejinách ľudstva – bitkou o atlantik.

PObOČkA mIER - šAFÁRIkOVO NÁmESTIE 7

PRE DETI  

Sarah kAy: Veľká knižka malej mišky. táto pô-
vabná knižočka s okuzľujúcimi ilustráciami ponúka ve-
selé básničky a rýmovačky, ktoré potešia a rozveselia 
každé detské srdiečko.
Claire WATTS: Najvzrušujúcejšia vedecká kniha 
očami zvedavcov. V tejto knihe objavíte nové po-
znatky o svete, v ktorom žijeme a nové spôsoby využi-
tia vedy pri pretváraní ľudského života.

PRE DOSPELÝCH - bELETRIA  

Pavel „Hirax“ bARIČÁk: Nauč ma umierať. príbeh 
Jakuba, ktorému sa rozpadáva manželstvo, súčasne ho 
postihne vážny zdravotný problém, no on napriek tomu 
verí, že všetko sa na dobre obráti.

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. 

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.

po GoTickEJ cESTE
do 31. 12. 2012

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi v spolupráci 
s Východoslovenským múzeom v Košiciach vás pozývajú 

na putovnú fotografickú výstavu vytvorenú zo starých 
sklenených negatívov, ktoré zachytávajú kultúrno-

historické pamiatky Gotickej cesty.

HiSToRickÝ BizniS 
uHoRSkÉHo kRáĽa 

žiGMunDa alEBo čo Sa Dá 
kÚpiŤ za 37 000 kôp GRoŠov

do 31. 12. 2012
Interaktívne tvorivé dielne pre školy. Zaujímavé cestovanie 

v čase za poznaním pamiatok minulosti nášho mesta 
s neobyčajnou prezentáciou predmetov zo zbierok múzeí.

Letohrádok dardanely markušovce

vianocE v lEToHRáDku
8. 12. 2012 o 16.00 hod. 

vst.: dospelí: 4 €, deti od 6 do 15 rokov: 2 €
Popoludňajší vianočný koncert so sviatočným  
programom vhodným aj pre menej náročného  

poslucháča a rodiny s deťmi. 

TRaDičnÝ vianočnÝ 
koncERT

9. 12. 2012 o 18.00 hod.
Vo sviatočne ladenom programe odznejú známe, ale aj 

menej známe vianočné melódie, 24. ročník najkrajšieho 
podujatia roka. vstupné: 5 € 

národopisné múzeum v Smižanoch
výstavné priestory

kuDzEĽná cHyža 
do 28. 2. 2013

Výstava zameraná na zvyky a obyčaje zimného obdobia.

národopisné múzeum v Smižanoch
Expozičné priestory 

vianočnÉ oBláTky
3. - 7. 12. 2012

Podujatie pre ZŠ a verejnosť venované zvykom a obyčajom 
zimného obdobia, spojené s tvorivou dielňou.

DEcEMBER 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

DivaDElnÉ ŠTÚDio 
pri Dome Matice slovenskej, 
zimná ul. č. 68, Sp. nová ves 

19. 12. 2012 o 17.00 hod. 
pozvánka na premiéru

puk
Rozprávkový príbeh z morského dna o tom,  
že nie ten, kto je krásny, musí byť aj dobrý.

čo vravíš, srdce? ticho je jak pena. len pery, tie sa ešte pohybujú. 
Hovoria čosi, čosi vyslovujú. to najkrajšie ľudské slovo - žena... (J. smrek)

Miestny odbor Matice slovenskej, Spišská knižnica,  
Divadelný súbor Hviezdoslav

pozývajú

na STRETnuTiE S poÉziou Jána SMREka
17. 12. 2012 o 15.30 hod. v Spišskej knižnici.

Pri príležitosti 30. výročia úmrtia autora. Realizované s finančnou podporou Mesta Spišská Nová Ves.

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy 
J. Fabiniho 1, Sp. Nová Ves

pozýva rodičov a všetkých našich priaznivcov na

vianočný 
koncert zuš

18. 12. 2012 o 17.00 hod.
v Koncertnej sieni Reduty

(od 16.30 hod. predaj výrobkov  
žiakov výtvarného odboru) 

Tešíme sa na stretnutie s vami.
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ProjeKt 100 - 2012 - 18. ročník edu-
katívnej putovnej filmovej prehliadky 
prinesie ďalší výber desiatich kinemato-
grafických diel, ktoré formujú dejiny sve-
tového filmu. 

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, sloven-
ský dabing, 94 min., mp.

1. - 3. 12., sobota - pondelok, 19.00,  
vst.: dospelí: 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
usa, poetický, r. 2011, 102 min., originálna 
verzia.

5. 12., streda, 19.00, vstupné: 3 €, 
2d projekcia

SkyFall 007
VB, akčný thriller, r. 2012, 145 min., titulky, 
mp-15.

MikuláŠ v kinE MiER
RozpRávka  
- SlovEnSkÝ DaBinG 
6. 12., štvrtok, 17.00, miKUláŠsKe 

vstUPnÉ: 2,50 €, 2d projekcia
Každé dieťa dostane sladkosť 
od miKUláŠa

lEGEnDáRna paRTia 
usa, anim. rodinná komédia, 94 min., mp.

MikuláŠ pRE DoSpElÝcH 
6. 12., štvrtok, 19.00, miKUláŠsKe 
vstUPnÉ: 2,50 €, 2d projekcia

SvaDBa MEDzi ciTRÓnMi 
dán., Švéd., tal., Franc., romantická komé-
dia, české titulky, 112 min., mp-12. 

7. - 8. 12., piatok, sobota, 19.00, 
vst.: 3 €, 2d projekcia 

TWiliGHT SáGa: ÚSviT - 2. čaSŤ 
usa, dobrodružný, romantický, fantasy, 
dráma, české titulky, 115 min., mp-12.

RozpRávka - SlovEnSkÝ DaBinG 
9. - 10. 12., nedeľa, pondelok o 17.00, 
vst.: 3 €, 2d projekcia 

cililinG a TaJoMSTvo kRíDiEl
usa, animovaný film, 76 min., mp.

9. - 10. 12., nedeľa, pondelok, 19.00, 
vst.: 3 €, 2d projekcia 

7 pSycHopaTov 
usa, Veľká Británia, titul., 109 min., mp-12. 

FilMovÝ kluB - pRoJEkT 100 
11. 12., utorok, 19.00, 
vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 3 € 

živoT BRiana 
Veľká Británia, komédia, r. 1979, české ti-
tulky, 94 min., mp-15.
 
12. 12., streda, 19.00, vst.: 3,50 €, 
2d projekcia

SvaDBa MEDzi ciTRÓnMi 

13. 12., štvrtok, 19.00, 
14. 12., piatok, 19.30, 
15. 12., sobota, 19.00, 
16. 12., nedeľa, nehráme, 
17. 12., pondelok, 19.00, 
vst.: dospelí: 6 €, študenti, 
dôchodcovia: 5 € 

HoBiT: nEočakávaná cESTa
usa/nový Zéland, dobrodružný fantasy,  
slovenské titulky, 160 min., mp-12.

RozpRávka - SlovEnSkÝ DaBinG 
15., 17. 12., sobota, pondelok, 17.00, 
vst.: 3 €, 2d projekcia

lEGEnDáRna paRTia 

FilMovÝ kluB 
18. 12., utorok, 19.00, 
vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 3 € 

kRíž cTi 
nórsko, Švédsko, akčná historická dráma, 
r. 2012, české titulky, 100 min., mp-12.

19. 12., streda, 19.00, 
vst.: dospelí: 6 €, študenti,
dôchodcovia: 5 € 

HoBiT:  
nEočakávaná cESTa 

 
20. 12., štvrtok, 19.00, vst.: 3 € 

MavERickS: 
na DivokEJ vlnE 

usa, dráma, r. 2012, 115 min., titulky. 

RoDinnÝ FilM - čESkÝ DaBinG 
21. - 23. 12., piatok – nedeľa,  
17.00, vst.: dospelí: 5,50 €,  
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 € 

pí a JEHo živoT 
usa, český dabing, 120 min, mp-12.

21. - 23. 12., piatok – nedeľa, 19.00, 
vst.: 3 €, 2d projekcia 

TWiliGHT SáGa: ÚSviT - 2. čaSŤ 

24. - 26. 12. nEHRáME

RozpRávka - SlovEnSkÝ DaBinG
27. - 30. 12., štvrtok, piatok, sobota, 
nedeľa, 17.00, vst.: 3 €, 2d projekcia 

RalpH RozBi-To!
usa, anim. rodinná komédia, 109 min., mp.

27. - 28. 12., štvrtok, piatok, 19.00, 
vst.: 3,50 €, 2d projekcia 

SvaDBa MEDzi ciTRÓnMi 

29. - 30. 12., sobota, nedeľa, 19.00, 
vst.: 3,70 €, deti, študenti, 
dôchodcovia: 3,20 €, 2d projekcia 
Jack REacHER: poSlEDnÝ vÝSTREl 
usa, akčná krimi dráma, r. 2012, 130 min., 
titulky, mp-15.

31. 12. 2012 - 1. 1. 2013 nEHRáME

RozpRávka - SlovEnSkÝ DaBinG
2. - 5. 1., streda – sobota, 17.00, 
vst.: dospelí: 5 €, deti, študenti, 
dôchodcovia: 4 €, 
6. - 7. 1., nedeľa, pondelok, 17.00, 
vst.: 3 €, 2d projekcia 

SaMMyHo DoBRoDRužSTvá 2
Belgicko, anim. rod. rozprávka, 90 min., mp. 

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

6. 12. 2012 RalpH RozBi-To
(animovaná komédia)

6. 12. 2012 anna kaREnina 
(dráma)

13. 12. 2012 HoBiT: nEočakávaná cESTa 
(dobrodružné fantasy)

20. 12. 2012 pí a JEHo živoT 
(dobrodružný)

27. 12. 2012 SaMMyHo DoBRoDRužSTvá 2 
(animovaná komédia)

27. 12. 2012 Jack REacHER: poSlEDnÝ vÝSTREl 
(akčná krimi-dráma)

do 10. 1. 2013, Kaštieľ
peter smik – Food boX liFe
(Život ako zo škatuľky) 
Výstava. 

5. 12. 2012 (streda) o 16.30 hod., 
Kultúrny dom 

privÍtanie mikuláša
Rozsvietenie vianočného stromče-
ka; vystúpenie detí MŠ, ZŠ a ZUŠ 
spojené s „Mikulášskym prekva-
pením“. 

10. 12. 2012 (pondelok) o 18.00 
hod., Spoločenská sála KD 

vianočný koncert  
Jana a Františka 

nedvĔdovcov  
so skupinou

Vstupné: 13 €. 

13., 14. 12. 2012 (štvrtok, piatok)  
o 17.00 hod.,  
Spoločenská sála KD

luskáčik
Hudobno-tanečná divadelná  

rozprávka s pesničkami o hľadaní 
skutočného šťastia. Vstupné: 1 €. 

18. 12. 2012 (utorok)  
o 17.00 hod., Kaštieľ

vianoce, vianoce, 
uŽ sÚ tu znova... 

vianočný koncert 
V programe sa predstavia:  
Martin Louma – klavír,  
Andrea Marchynová - spev, deti ZŠ  
na Komenského ul. 
Predvianočné posedenie miestne-
ho odboru spolku Živena.

27. 12. 2012 (štvrtok)  
o 15.00 hod.,  
Spoločenská sála KD,

vianočné koledovanie 
Vystúpenie domácej FSk Smižan-
čanka. 

 „mladzenky“
Tradičné posedenie členov klubu 
dôchodcov. 

29. 12. 2012 (sobota) o 9.00 hod.,  
Banketová sála KD

silvestrovský  
šachový turnaJ 

30. 12. 2012 (nedeľa)  
o 15.00 hod., Spoločenská sála KD

65
Divadelné humorné predstavenie 
ochotníckeho divadla pri OKC  
v Smižanoch. Vstupné: 1 €. 

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

december 2012
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Okresná organizácia  
Únie žien Slovenska v SNV 

v spolupráci s Domom Matice slovenskej,  
Mestským kultúrnym centrom 

a CVČ ADAM v Spišskej Novej Vsi 
pozýva na

24. ročník predvianočného stretnutia rodín

„čaro vianoc“
10. 12. 2012 o 17.30 hod.

v Koncertnej sieni Reduty v Spišskej Novej Vsi. 
Všetkých vás srdečne pozývame.
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vÝznaMní RoDáci

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. decembra 
na adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v januárovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: 1. ďuro Pokuta, 2. župného 
sirotinca, 3. spišské klapancie. Výhercom sa stáva a CD Romantic melody získava Ruben KoTRady zo Spišskej Novej Vsi. Blahoželáme!

kRížovka

Doc. ing. alexander Huba, cSc., bol slovenský entomológ, 
vysokoškolský pedagóg, bývalý riaditeľ Ústavu experimentálnej 
fytopatógie a entomológie SAV, čestný člen Slovenskej entomo-
logickej spoločnosti pri SAV. Bol tiež významnou postavou slo-
venského horolezectva.
Narodil sa 26. decembra 1920 v Spišskej Novej Vsi. Základné 
a stredné vzdelanie absolvoval najprv vo svojom rodnom meste 
a potom v Košiciach a v Martine. V roku 1945 absolvoval Vysokú 
školu technickú v Bratislave, kde študoval poľnohospodárske 

inžinierstvo. Po skončení štúdia začal pracovať ako odborný pracovník na Fytopatologic-
kom oddelení Výskumných ústavov poľnohospodárskych v Bratislave.
Doc. Ing. A. Huba, CSc. patril k naším významným slovenským entomológom. Počas 
svojho života viedol Ústav experimentálnej fytopatógie a entomológie SAV. Pôsobil ako 
vysokoškolský pedagóg vo viacerých univerzitách a vysokých školách. Ako predseda 
pôsobil v Slovenskej entomologickej spoločnosti pri SAV a koncom 60-tych rokov aj ako 
expert v Biologickom ústave Kubánskej akadémie vied v Havane. Je považovaný za jednu 
zo zakladateľských osobností SAV a bol aj nositeľom originálnych myšlienok na pome-

dzí prírodných vied a filozofie. Ťažiskom jeho výskumnej činnosti bola ekológia červov 
a biologický boj s nimi. Veľa pozornosti venoval tiež introdukcii entomofágneho hmyzu 
pre boj so štítničkou. Od aplikovanej entomológie viedla jeho cesta k taxonomickej en-
tomológii. Mnoho svojej práce venoval integrovanej ochrane rastlín. Posledné roky sa 
venoval teoretickým poznatkom v oblasti biológie stresu v prírode.
Je nositeľom viacerých ocenení, vrátane Zlatej medaily SAV za zásluhy o rozvoj biologic-
kých vied, Zlatej medaily k 25. výročiu vzniku SAV, Čestnej zlatej plakety G. J. Mendela 
za zásluhy v biologických vedách, Striebornej medaily za zásluhy o pedagogiku, vedu 
a pomoc praxi.
Alexander Huba vyrástol na Tomášovskom výhľade, v Slovenskom raji a vo Vysokých Tat-
rách, kde liezol, lyžoval, nosil na vysokohorské chaty, zachraňoval a pomáhal iným fyzicky 
aj duševne. Cez vojnu robil chatára na Téryho chate aj na Chate pod Rysmi. Intenzívne 
sa zapájal do práce vo vedení Slovenského horolezeckého spolku James, organizoval 
jamesácke letné i zimné horolezecké týždne. Všetko robil obetavo, bez nároku na od-
menu. Spolu s manželkou Oľgou, s ktorou sa zoznámili v Tatrách, boli už ako jamesácki 
seniori do vysokého veku pravidelnými účastníkmi tradičných horolezeckých týždňov. 
Zomrel 14. apríla 2008 v Bratislave. eda, foto: internet

otvorenie Kancelárie poslanca nR SR a podpredsedu Kdh 

ing. Jána Hudackého
v Spišskej novej vsi.

9. 11. 2012 sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnilo 
slávnostné otvorenie kancelárie poslanca NR SR za KDH 

Jána Hudackeho. Ján Hudacký, predseda OC KDH 
Cyril Hamráček a predseda Koordinačného výboru mesta 

Rastislav Javorský navštívili Radnicu, kde oznámili 
primátorovi mesta činnosť kancelárie poslanca 

v meste Spišská Nová Ves. Kancelária sa nachádza 
v centre mesta, na Letnej ulici číslo 27.
cyril Hamráček, predseda oc KdH



17Vydáva mestský úrad v spišskej novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
12/2012

ŠpoRT

BEH: 43. Beh ulicami v Krompachoch (14. 10.): 
Na trati dlhej 6 km zvíťazil Ukrajinec Malyj vynikajú-
cim časom 16:29 min. Medzi pánmi nad 60 rokov 
dobehol Ondrej Kozák ako druhý časom 22:47 min. 
Supermaratón (21. 10.): V Žiline na 50 km trati zví-
ťazil Železov z Ukrajiny (3:26 hod.). Nad 40 rokov 
štartoval Peter Hus. Časom 4:40 hod. dobehol ako 
šiesty medzi svojimi rovesníkmi. Eva Hatalová bo-
la na trati 4:58 hod., čo znamenalo medzi ženami 
3. miesto.
JuDo kluB Snv: majstrovstvá SR dorasten-
cov/dorasteniek (Vranov nad Topľou, 20. 10.): 
Kategória do 48 kg: 2. Anna Danajková. Kategó-
ria do 66 kg: 3. Roman Klein. iv. kolo regionálnej 
ligy žiakov a žiačok východoslovenskej oblas-
ti: Kategória mini: do 22 kg: 2. Simona Horvátho-
vá; do 27 kg: 2. Laura Tutková; do 30 kg: 2. Mojmír 
Dzimko, 3. Adam Horváth. Kategória mladších žia-
kov: do 46 kg: 2. Tomáš Šarga; do 50 kg: 3. Adam 
Šarga. Kategória starších žiakov: do 48 kg: 2. Anna 
Danajková; do 60 kg: 3. Patrik Zajac.
STREĽBa: Klub spišských strelcov a Okresné ria-
diteľstvo PZ v SNV zorganizovali 9. 11. na krytej 
strelnici V. ročník streleckej súťaže o Putovný pohár 
okresného riaditeľa PZ SR. Súťažilo celkom 45 jed-
notlivcov, na 4. mieste skončil Peter Hus – prísluš-
ník MsP v SNV. Z 15-tich družstiev sa umiestnilo 
družstvo MsP (Peter Hus, Bc. Pavol Jančík a Daniel 
Školník) na 3. mieste.
volEJBal: Extraliga: ženy: 4. kolo (20. 10.): 
VK SNV – UKF Nitra 3 : 0; 5. kolo (21. 10.): VTC 
Pezinok – VK SNV 3 : 0; 6. kolo (27. 10.): VK 
SNV – KV MŠK Benzinol Kežmarok 3 : 0; 7. ko-
lo (3. 11.): MŠK Žiar nad Hronom – VK SNV 1 : 3; 
8. kolo (10. 11.): COP Nitra – VK SNV 3 : 1. Po 
8. kole sú v tabuľke na 3. mieste. 1. liga: juniorky: 
4. kolo (20. 10.): ŠVK Tatran Banská Bystrica – VK 
SNV 3 : 0, 3 : 1; 5. kolo (3. 11.): VK SNV – VK Slá-
via TU Košice 3 : 0, 1 : 3. Po 5. kole sú v tabuľke na 
5. mieste. om Kadetky: 2. kolo (28. 10.): VK SNV 
– ŠA Galeje Košice 3 : 0, 3 : 0; 3. kolo (11. 11.): KV 
Oktan Kežmarok – VK SNV 0 : 3, 0 : 3.
BaSkETBal: Extraliga: muži: 5. kolo (20. 10.): 
Komárno – SNV 93 : 85; 7. kolo (29. 10.): SNV 
– Levice 85 : 74; 9. kolo (3. 11.): SNV – Banská 
Bystrica 95 : 86; 10. kolo (10. 11.): SNV – Svit 
93 : 85; 11. kolo (14. 11.): Inter – SNV 77 : 61. 
V tabuľke sú na 5. mieste. Extraliga: ženy: 8. ko-
lo (21. 10.): SNV – Piešťanské Čajky 54 : 69; 
9. kolo (27. 10.): Petržalka – SNV 74 : 85; 10. ko-
lo (2. 11.): BKŽ Levice – SNV 64 : 98; 11. kolo 
(11. 11.): SNV – Ostrava 100 : 76. Po 11. kole sú 
v tabuľke na 4. mieste.
kolky: Extraliga: muži: 6. kolo (20. 10.): KK 
Inter Bratislava A – TJ Tatran SNV A 6 : 2; 7. ko-
lo (10. 11.): ŠK Modranka A – TJ Tatran SNV 
A 6 : 2. mestská liga neregistrovaných hrá-
čov: 1. NDH ATYP, 2. MIDAPA, 3. MV NÁBYTOK, 
4. SRT KEGLERE, 5. DRÁČIK, 6. SLZA, 7. PAR-
MAS, 8. STEZ.
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Po letnej príprave čakala plavcov Klubu plávania 
SNV šnúra náročných pretekov tohtoročnej jesene. 
15. - 16. 9. 2012 štartovali na medzinárodnom preteku 
v Rimavskej Sobote o „Pohár priateľstva“ za účasti 
4 družstiev z Maďarska a 11 zo Slovenska. Po dobrom 
výkone pohár získali plavci Sp. novej vsi.
V dňoch 13. - 14. 10. 2012 v Banskej Štiavnici na prete-
koch o „Štiavnický kahanec“ víťazne reprezentovali KP 
SNV Tomáš želikovský, marián Teplan a Barbora mi-
šendová. Spolu si zo súťaže priniesli 9 zlatých medailí.
Úspešne si počínali i najmladší plavci alexan-
dra Taláčová, Samuel Slimák a Katarína Pirhá-
čová na súťaži o Pohár delfína v Nových Zámkoch  
20. - 21. 10. 2012.
V dňoch 27. - 28. 10. 2012 reprezentovalo družstvo 
spišskonovoveských plavcov náš klub a mesto na pre-
tekoch o alpský pohár v Rakúskom Insbrucku. Tohto 
preteku sa zúčastnilo viac ako 600 pretekárov z 34 klu-
bov ôsmich štátov Európy. I na tomto podujatí potvrdili 
spišskonovoveskí plavci vysokú športovú úroveň a vy-
bojovali 14 zlatých, 5 strieborných a 2 bronzové 
medaile. O tento úspech sa zaslúžili: marián Teplan, 
Tomáš želikovský, Samuel Slimák, Eduard Slavkov-
ský, alexandra Taláčová a anetta Smiková.
Zlaté medaile a umiestnenia na popredných miestach si 

odniesli naši plavci i z medzinárodného preteku o Ban-
skobystrický pohár. 3. - 4. 11. 2012 na ňom štartovali: 
Marián Teplan, Anetta Smiková a Barbora Mišendová. 
Barbora mišendová po víťazstve v štyroch disciplínach 
si už druhý ročník po sebe odniesla hlavnú cenu - pohár 
za najlepší výkon.
Po majstrovstvách východoslovenskej oblasti sa naši 
plavci pripravujú na zimné majstrovstvá Slovenska 
v 25 m bazéne. Už 30. 11. - 2. 12. 2012 sa predstavia 
v kat. juniorov a seniorov v Sp. Novej Vsi. -mK-

Školský úrad v Spišskej novej vsi za spolupráce 
centra voľného času adam a Klubu plávania 
v Spišskej novej vsi zorganizoval plaveckú štafetu 
základných a stredných škôl mesta. K mestským ško-
lám sa pridali ZŠ Letanovce a ZŠ Komenského Smi-
žany.
Štefan Šimko zo Školského úradu V Spišskej Novej 
Vsi hodnotil celú akciu takto: „podarilo sa nám zorga-
nizovať celkom úspešný ročník. Hrozilo prerušenie 
následnosti, a preto sa podujal na organizovanie 

plaveckej štafety 2012 Školský úrad v snV. pote-
šila nás účasť študentov zo stredných škôl, ktorí 
nielen účasťou, ale i plaveckými výkonmi potvrdili 
správnosť tohto podujatia. oproti predchádzajúcim 
ročníkom sme inovovali tradičnú 50-metrovú dĺžku 
plávania jednotlivca a zaviedli sme pre mladších 
žiakov aj 25-metrovú vzdialenosť. myslím, že to bola 
dobrá myšlienka pána mireka z klubu plávania.“
V štafete sa zúčastnilo 30 mladších žiakov, 278 star-
ších žiakov základných škôl a 177 študentov stredných 

škôl. Žiaci základných škôl preplávali 14 650-metrovú 
vzdialenosť, študenti stredných škôl 8 850-metrovú 
vzdialenosť. Najviac plavcov zo základných škôl (56) 
vyslala ZŠ Komenského, SNV, 44 plavcov ZŠ Le-
vočská, SNV. Zo stredných škôl najviac plavcov (67) 
bolo zo Strednej odbornej školy ekonomickej v SNV. 
V novej plaveckej disciplíne 25 metrov v kategórii 
mladších žiakov boli zapojené tieto základné školy: 
Lipová - 8 plavcov, Ing. O. Kožucha - 8, Levočská - 6,  
sv. Cyrila a Metoda - 4, Letanovce - 4 plavci. (pat)

Rýchlokorčuliarky na krátkej dráhe ŠK STEZ Spišská 
Nová Ves Tatiana Bodová, alica Porubská a Petra 
Suľovská sa predstavili v dňoch 9. - 11. 11. 2012 na 
21. ročníku najväčších pretekov v Európe alta val-
tellina Trophy v talianskom Bormiu. Výborne si me-
dzi ženami viedla na 1 000 m trati Tatiana Bodová, keď  

vo finále B zvíťazila a obsadila 5. miesto a v celkovom 
hodnotení troch disciplín skončila na 14. mieste. Medzi 
juniorkami Alica Porubská obsadila 6. miesto v celkovom 
poradí, keď na 1 000 m bola piata a na 500 m skončila 
na 9. mieste. Ďalšia juniorka Petra Suľovská v celkovom 
hodnotení obsadila 17. miesto. (pat)

ÚSPEŠnÁ JESEň PLavcov

PLavEcKÁ ŠTaFETa

ŠoRTREKÁRKy v TaLianSKu

pohár priateľstva v rukách víťaznej štafety kp 
snV. uprostred: d. tkáčová,  m. stanko,  
B. mišendová a m. teplan. 

Stretnutie malo slávnostný nástup, primátor mesta 
obom mužstvám venoval upomienkové darčeky s kni-
hou o našom meste. Potom už najlepší rozhodca 
Spiša Július Straka odpískal úvodný výkon futbalo-
vej lahôdky jesene. Od začiatku boli oči 900 divákov 
upreté na výkony a herný prejav mladíkov z Man-
chestru. V 20. minúte po rýchlej akcii Angličanov bol 
faulovaný v šestnástke Wilson a rozhodca Straka ne-
kompromisne ukázal na biely bod. Januzaj ponúknutú 
šancu využil – 1 : 0 (08:20).
O päť minút videli diváci opäť rýchlu útočnú akciu 
Manchestru a Daehli pohotovo zvýšil na 2 : 0 (8:57). 
V sychravom a chladnom počasí deväť stovák divákov 
futbal zahrial. V nasadenom dobrom tempe pokra-
čoval aj druhý polčas. Gorre (22:23) a Rudge pridali 
ešte po jednom presnom zásahu a mladíci Manches-
tru tak zvíťazili v pomere 4 : 0.
Po roku sme tak opäť videli kvalitný futbal na me-
dzinárodnej úrovni. Rovnako kvalitná bola príprava 
a samotná organizácia stretnutia. Hoci pred zápa-

som boli obavy, či sneženie z úvodu týždňa neurobí 
škrt cez rozpočet, nakoniec sa stretnutie odohralo 
na perfektne pripravenom trávniku. Kto si v chlad-
nom počasí našiel cestu na spišskonovoveský fut-
balový štadión, isto neľutoval. V zákulisí sa už šepká, 
že o rok by mohol nahradiť Manchester ďalší slávny 
klub – Chelsea Londýn. (pat), foto: autor

Po vydarenej premiére spred roka sa 31. 10. 2012 v Spišskej novej vsi predstavilo mlá-
dežnícke mužstvo slávneho anglického klubu manchester united. Tentoraz ich súperom 
neboli mladíci z ruského Togliatti, ale domáci zástupca z Banskej Bystrice.

manchESTER na SPiŠi
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Hokejisti HK Spišská Nová Ves majú za sebou sériu víťaz-
ných stretnutí. Vedenie klubu má prioritný záujem zabojo-
vať aj o priazeň divákov. 
„naším cieľom je nájsť ešte väčšie prepojenie medzi 
hokejom a divákmi. predovšetkým svojou prítomnos-
ťou v hľadisku diváci môžu podporiť náš klub. situácia 
nie je najlepšia, a tak aj s pomocou fanúšikov chceme 
obrat k lepšiemu. Znova sa vráti hra diváka. počas pre-
stávok sa budú prezentovať naši najmenší hokejisti 
a zároveň to bude pozvánka či výzva pre ostatné deti 
zapojiť sa do hokeja. na základe predloženia kupónu 
pri pokladni si divák môže kúpiť lístok jedna plus jedna. 
čiže má kupón, kúpi si lístok za 2,50 € a ďalší kamarát, 

člen rodiny či frajerka môže ísť zadarmo. stále platí, 
že vstupenka je následne kupónom na zľavu u našich 
partnerov. oveľa viac chceme využiť možnosti nášho 
informačného obrazového systému – kocky, kde ne-
bude už len čas, stav, štatistika, ale aj nové grafické 
návrhy a prezentácie,“ povedal prezident HK Spišská 
Nová Ves miroslav hrubý. 
„do vianočných sviatkov hráme veľa zápasov na do-
mácom ľade. V ostatných majstrákoch sme dosahovali 
veľmi dobré výsledky. Verím, že výsledky a – mužstva 
a pozitívne kroky klubu voči divákom opäť vrátia fanú-
šika späť do hľadiska spišskonovoveského zimáku,“ 
dodal M. Hrubý.  (pat), foto: autor

ŠpoRT

www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. nová vesSTEz

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 

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

 1. 12. sobota  9.00 - 11.00 lb - PoPrad, basketbal mmž
 1. 12. sobota 12.00 vK - vranov, volejbal juniorky
 1. 12. sobota 18.00 lb „b" - lUČenec, basketbal 1. liga
 2. 12. nedeľa 10.00 lb „b“ - b. bYstrica „b“, basketbal 1. liga 
 2. 12. nedeľa 12.00 lb - rožŇava, basketbal mž
 2. 12. nedeľa 15.00 ŠKbd - KoŠice, basketbal mmž
 5. 12. streda 18.00 lb - nitra, basketbal extraliga
 6. 12. štvrtok  9.15 - 14.00 Futbalový turnaj
 8. 12. sobota  8.00 - 15.30 embraco, volejbalový turnaj
 8. 12. sobota 18.00 vK - PeZinoK, volejbal extraliga
 9. 12. nedeľa 12.00 ŠKbd - lendaK, basketbal žiačky

 9. 12. nedeľa 16.00 ŠKbd rÜcon - rUžomberoK, 
basketbal extraliga

12. 12. streda 18.00 ŠKbd rÜcon - arad, basketbal ceWl
15. 12. sobota 14.00 lb - rožŇava, basketbal sž
15. 12. sobota 18.00 lb - KoŠice, basketbal kadeti
16. 12. nedeľa 10.00 lb - micHalovce, basketbal kadeti 
16. 12. nedeľa 12.30 - 18.00 Futbalový turnaj
19. 12. streda 18.00 lb - inter, basketbal extraliga
20. 12. štvrtok  8.00 - 14.00 Školská liga v basketbale
22. 12. sobota 18.00 vK - žiar nad Hronom, volejbal extraliga

 1. 12. sobota 14.00 snv - sKalica, juniori
 2. 12. nedeľa 10.30 snv - trenČín, juniori
 2. 12. nedeľa 17.00 snv - P. bYstrica, dospelí - 1. liga
 5. 12. streda 17.00 snv - KoŠice, dorast
 7. 12. piatok 17.00 snv - l. miKUláŠ, dospelí - 1. liga
 8. 12. sobota 14.00 snv - sKalica, dorast 
 8. 12. sobota 17.00 snv - Zvolen, ženy, 1. liga
 9. 12. nedeľa 10.30 snv - trenČín, dorast
 9. 12. nedeľa 17.00 snv - detva, dospelí - 1. liga
11. 12. utorok 17.00 snv - trebiŠov, dospelí - 1. liga
14. 12. piatok 17.00 snv - micHalovce, dospelí - 1. liga
15. 12. sobota 14.00 snv - nitra, juniori
16. 12. nedeľa 10.30 snv - slovan ba, juniori
16. 12. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie
22. 12. sobota 17.00 snv - b. bYstrica, ženy, 1. liga 
23. 12. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie
26. 12. streda 18.00 verejné korčuľovanie

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

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 objednávky na t. č.: 
0904 325 343, 0905 954 792, 0903 675 380. Ponúkame vianočné poukážky.

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

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

kRyTá plaváREŇ t.: 053/416 63 53
30. 11. 2012 (piatok) - majstrovstvá sr v plávaní, KP pre verejnosť zatvorená.
1. 12. 2012 (sobota) - majstrovstvá sr v plávaní, KP pre verejnosť zatvorená.
2. 12. 2012 (nedeľa) - majstrovstvá sr v plávaní, KP pre verejnosť otvorená 
od 17.00 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

Otvorenie krytej plavárne počas prázdnin a vianočných sviatkov
23. 12. nedeľa  9.00 - 19.00
24. 12. pondelok zatvorená
25. - 30. 12. utorok - nedeľa  9.00 - 20.30
31. 12. pondelok  9.00 - 12.00
1. 1. 2013 utorok 13.00 - 20.30
2. - 6. 1. 2013 streda - nedeľa  9.00 - 20.30

Sauna počas prázdnin a vianočných sviatkov
23. 12. nedeľa  7.30 - 18.00
24. 12. pondelok zatvorená
25. 12. utorok  14.00 - 20.00
31. 12. pondelok zatvorená
1. 1. 2013 utorok  14.00 - 20.00

Ceragem počas prázdnin a vianočných sviatkov
23. 12. nedeľa  8.00 - 17.00
24. 12. pondelok zatvorené
25. 12. utorok  13.00 - 19.00
31. 12. pondelok zatvorené
1. 1. 2013 utorok  10.00 - 19.00

hoKEJiSTi BoJuJÚ aJ o divÁKa
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Je to už 30 rokov, čo prví spišskonovoveskí džudisti vy-
skúšali tatami v našom meste. Prvými zakladateľmi 
boli ing. daniel Konársky a Ján Berčák. Zostaviť 
klub nebolo pre nich najľahšie, ale oni a džudisti to 
zvládli. Veľmi veľkú zásluhu na tom, že klub funguje 
aj dnes, má hlavný tréner ing. daniel Konársky. 
Práve on trávil veľa svojho času na tatami, kde tréno-
val deti a mládež, odovzdával im mnoho svojich vedo-
mostí a poznatkov. V týchto dňoch sa tréner Konársky 
dožíva životného jubilea, 60. narodenín, pre klub už 
nebude hlavným trénerom. Toto žezlo prenecháva 
mgr. Branislavovi Šperňákovi. No Konársky z tatami 
neodchádza. Na tréningy bude chodiť aj naďalej, ale 
viac času bude venovať sebe, pretože šport je jeho 

koníčkom a na tatami sa cíti ako doma, kimono je pre 
neho najpohodlnejší odev. 
Počas 30-ročnej histórie navštívilo Džudo klub množ-
stvo mladých talentovaných džudistov. Mnoho z nich 
pokračuje s týmto športom dodnes, no iní si iba za-
spomínajú na chvíle prežité v tomto klube, s priateľmi, 
trénermi alebo len tak spomínajú na súťaže, kde stretli 
nových priateľov a nabrali mnoho skúseností a veľa zá-
žitkov. momentálne klub navštevuje okolo 30 detí 
a dosahujú výborne výsledky v súťažiach. Hádam sa im 
bude dariť aj naďalej. Želáme veľa úspechov a p. Ko-
nárskemu veľa zdravia.

členovia klubu 
a deti Zuzana, matúš a martin 

Lesný športový areál Grajnár je širokej verejnosti známy už 
niekoľko desaťročí. Okrem príjemného lesného prostredia 
a dobrej dopravnej dostupnosti je táto lokalita vyhľadávaným 
miestom pre bežecké lyžovanie vďaka svojmu reliéfu a nad-
morskej výške 1 100 m n. m., ktoré zaručujú stálosť sneho-
vých podmienok. Keďže väčšina územia lokality Grajnár sa 
nachádza na pozemkoch Mesta Spišská Nová Ves a hospo-
dári na nej spoločnosť Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o., 
pristúpili spomínané subjekty ku celkovej obnove areálu 
– pribudli nové informačné tabule, zmenil a obnovil sa 
systém značenia, zrealizovalo sa rozšírenie a prerezanie 
chodníkov, pribudli nové miesta s lavičkami a stolíkmi. 
Upravilo sa aj parkovisko z oboch strán cesty II. triedy sme-
rom na Pálenicu a na Knolu. Ako uviedol v tejto súvislosti 
riaditeľ spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o., 
mgr. ing. Peter Petko: „Je v našom záujme budovať a udr-
žiavať chodníky a oddychové zóny pre letné a zimné špor-
tové aktivity občanov nášho mesta a jeho návštevníkov.“
Samospráva mesta a Lesy mesta majú pre blížiacu 
sa zimnú sezónu zámer strojovo upravovať jednot-
livé trate. Schematický náčrt jednotlivých bežec-
kých trás sa nachádza v prílohe a na webstránke  

www.spisskanovaves.eu v modrej sekcii Spišská  
nová ves – Šport – Bežkárske trate.
Pre bežkárov, ktorí cestujú autobusom a nemajú možnosť sa 
dostať priamo do Sedla Grajnár a vystúpia na zastávke Hnil-
čík Kira, bude upravená asfaltová účelová komunikácia od 
polesia Hnilčík, ďalej po modrej turistickej značke na Graj-
nár k pamätníku. 
V budúcnosti plánujeme pokračovať s ďalším rozširovaním 
areálu o nové oddychové zóny a nové okruhy tratí smerom 
na Hlinisko Ráztoky, Hnilec a Knolu. Celá táto nízko nákla-
dová akcia bola doposiaľ realizovaná vďaka iniciatíve a pod-
pore vedenia Mesta Spišská Nová Ves, vedenia Lesov mesta 
Spišská Nová Ves, s. r. o., STEZ, poslancov MsZ a viacerých 
nadšencov, ktorí vykonali množstvo práce bezplatne a vo svo-
jom voľnom čase. Aj touto cestou im ďakujeme a tešíme sa na 
stretnutie na upravených bežeckých tratiach.
Odchody autobusov zo SNV na Hnilčík a späť.
Pracovné dni SNV – Grajnár: 11.50, späť: Grajnár 14.20.
Víkend SNV - Hnilčík Kira: 8.30, 11.00, 11.25, späť: 13.18, 
16.25.

lívia brovková, Štefan Pohly
organizačné odd. - referát rozvoja mesta, msÚ

džudo KLuB oSLavuJE So SvoJím TRénERom

GRaJnÁR v novom ŠaTE

Fk Spišská nová ves 
prosí všetkých pamätníkov, bývalých hráčov, trénerov, ako aj fanúšikov, ktorí môžu poskytnúť 

fotografie, výstrižky z novín, články alebo informácie týkajúce sa histórie novoveského futbalu,
aby sa kontaktovali na sekretariáte Futbalového klubu Spišská nová ves

osobne s manažérom FK Patrikom Brezovajom alebo na telefónnom čísle 0903 211 913, 
resp. e-mailom na futbal@fksnv.sk.

29. 12. 2012

pREDSilvESTRovSkÝ 
pREcHoD 

pRiEloMoM HoRnáDu  
(východná časť)

miesto konania
národný park Slovenský raj:  

prielom Hornádu
Tradičná akcia na záver turistickej sezóny 2012. 
Prechod v trase: Spiš. N. Ves (BUS) – Čingov 

– Lesnica – Biely potok ústie – Biely potok 
rázcestie – Pod Tomášovským výhľadom – Prielom 
Hornádu – Letanovský mlyn – Trstený potok – Pod 

Tomášovským výhľadom – Spiš. Tomášovce. 
zraz účastníkov: Autobusová stanica  

Spiš. N. Ves, prímestský autobusový spoj  
smer Čingov s odchodom o 9.20 hod.

organizuje: KST PRIELOM Spiš. N. Ves
Bližšie info: kontakt@prielom.eu, www.prielom.eu

31. 12. 2012

SilvESTRovSkÝ  
vÝSTup na vEĽkÚ knolu  

37. ročník
miesto konania

volovské vrchy: knola
Trasa výstupu: Spiš. N. Ves (BUS)  

– sedlo Grajnár – Malá Knola – Veľká Knola  
(1 266 m n. m.) a späť.

zraz účastníkov: Dom kultúry Spiš. N. Ves, 
odchod objednaným autobusom o 8.00 hod. 

Počet miest obmedzený,  
potrebné prihlásiť sa vopred! 

Sedlo Grajnára – parkovisko o 8.30 hod.  
(v prípade vlastnej dopravy).

organizuje: KST AC Lokomotíva Bane  
Spiš. N. Ves

Bližšie info: Rudo Böttcher – 0907 525 668.

kluB SlovEnSkÝcH 
TuRiSTov (kST)

pozýva

Rakúski skauti odovzdajú Betlehemské svetlo zástup-
com Slovenského skautingu na slávnostnej ceremónii v 
sobotu 15. decembra vo Viedni. Následne ho od zástup-
cov Slovenského skautingu osobne prijme prezident SR 
Ivan Gašparovič. Odpálený plamienok z miesta narodenia 
Ježiša Krista skauti slávnostne privítajú na Slovensku a 
odovzdajú ho do rúk slovenskej verejnosti v nedeľu 16. de-
cembra počas sv. omše vo Svite. V nedeľu odovzdajú 
zástupcovia Slovenského skautingu svetlo poľským 
harcerom, ktoré bude putovať cez celé Poľsko, 
ďalej cez pobaltské krajiny do Ruska až na ďa-
leký Sibír.
22. decembra spojí reťaz svetla celé Sloven-
sko. V priebehu dňa skauti doručia svetlo po 
20-tich hlavných i vedľajších železničných tra-
tiach do 300 miest a obcí, od západu až po 
východ. Až do Štedrého dňa ho budú rozná-
šať v jednotlivých mestách a obciach do tisícok 
kostolov a farností, nemocníc, azylových domov, 

domovov sociálnej a opatrovateľskej starostlivosti, odpa-
ľovať ho veriacim na predvianočných sv. omšiach a po-
božnostiach.
Plamienok odpálený v Bazilike Narodenia Pána sa dostane 
cez Viedeň až k ľuďom v Spišskej Novej Vsi a okolia. „svetlo 
príde do nášho mesta 22. decembra o 14.49 hod. rých-
likom dargov z Bratislavy. obyvatelia si ho budú môcť 

odpáliť od novoveských skautov v sobotu 24. de-
cembra v čase od 8.00 do 12.00 hod. pred far-

ským kostolom, kinom mier, pred kaplnkou na 
sídlisku gen. svobodu a pred kostolom na síd-
lisku Západ. pri kostole vo Ferčekovciach ho 
rozdajú od 10.00 do 12.00 hod. a pri kostole 
v novoveskej Hute od 8.30 do 9.30 hod.,“ in-
formoval vodca 75. Zboru skautov o. b. Jána 
Vojtaššáka v Sp. Novej Vsi martin Lačný.
Okrem toho skauti zanesú Betlehemské svetlo 

tiež do domova dôchodcov, nemocnice s polikli-
nikou i okolitých obcí. red.

Po roku opäť prichádza tradičná vianočná akcia. Skautskí dobrovoľníci budú už po  
23-krát roznášať na celom Slovensku Betlehemské svetlo ako symbol ľudskej lásky, po-
koja, jednoty a porozumenia.

BETLEhEmSKé SvETLo
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SpoločEnSká kRonika

Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti všetkým priateľom, známym a prí-
buzným, ktorí sa 28. 9. 2012 rozlúčili so zosnulým ing. alexandrom 
BaRČÁKom.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme baníckym spolkom a za starostlivosť po-
čas choroby MUDr. E. Zimovej a MUDr. M. Sakmárovej.
manželka Alžbeta Barčáková s rodinou

dotĺklo srdce, onemeli pery - zostal žiaľ s bolesťou v srdci. 
Vyjadrujeme vrúcne poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary 
všetkým príbuzným a známym, bývalým kolegom, priateľom a susedom, 
ktorí sa prišli rozlúčiť 23. 10. 2012 s mojím drahým manželom, starost-
livým otcom, bratom, svokrom, dedkom, pradedkom, ujom a švagrom 
michalom dRavEcKým, ktorý nás po dlhej a ťažkej chorobe opustil 
vo veku 80 rokov.
Touto cestou ďakujeme Rím.-kat. úradu v SNV osobne p. dekanovi Miše-
kovi, Pohrebnej službe R. Findura a ZPOZ pri MsÚ v SNV.
S láskou a úctou spomínajú manželka Mária, synovia Marián, Michal 
a Daniel, dcéry Katarína a Magdaléna s rodinami.

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie priateľom, susedom, 
príbuzným a bývalým spolupracovníkom, ktorí sa prišli 24. 10. 2012 roz-
lúčiť s mojím manželom, otcom a starým otcom Jurajom Bodom na 
jeho poslednej ceste.
Zároveň ďakujeme za kvetinové dary.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

S bolesťou si pripomíname 5. výročie poslednej rozlúčky s mojím man-
želom, naším otcom, dedkom, svokrom, bratom a ujom ľudovítom  
ŠmELKom, ktorý nás navždy opustil 11. 12. 2007.
„pane, nebuď mu sudcom, ale spasiteľom.“
Ďakujeme za tichú spomienku tým, ktorí si na neho spomenú. 
manželka a synovia s rodinami

2. 11. 2012 uplynuli 3 roky od úmrtia našej milovanej mamky, babky 
a prababky márie JEnČÁKovEJ, rod. Hyrošovej.
S úctou a láskou spomínajú synovia Ján a Ladislav s rodinami a ostatnou 
smútiacou rodinou.

odišla si tíško, bez rozlúčky, naša drahá mamička, rúčky tvoje pre-
stali hladiť naše vlásky a nám zostali len spomienky a láska, ktorú si 
nám dávala.
10. 11. 2012 uplynulo 7 rokov od úmrtia našej mamičky mgr. Kataríny 
BandžuchovEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomínajte s nami.
S láskou a vďakou spomínajú manžel Peter, dcéra Barbora s manželom, 
vnučka Laura, synovia Peter, Ľudovít a Viliam a sestra Eva s rodinou.

10. 11. 2012 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia anny vERBovSKEJ. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
manžel Michal, synovia Miroslav, Ľuboš, Milan s rodinami

18. 11. 2012 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia Karola KoPPERa.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
sestra Mária s rodinou

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.
22. 11. 2012 uplynul rok od úmrtia milovaného manžela, otca, dedka 
Emila huRTuKa.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manželka, deti s rodinami a ostatná smú-
tiaca rodina.

23. 11. 2012 uplynulo 20 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil 
môj manžel, otec, dedko, pradedko, svokor, švagor, ujo, krstný otec  
a príbuzný michal PacÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
manželka, dcéra a syn s rodinami

SPomiEnKy a PoďaKovania

viTaJTE mEdzi nami významné živoTné JuBiLEÁ v oKTóBRi oSLÁviLi
93 rokov
cecília macková

Gustav urban

91 rokov
Ján dudáš

Vladimír konársky

cecília lovásová

michal teplica

90 rokov
mária kucharovicová

85 rokov
anna Bolemanová

margaréta drusová

anna Hlavajová

80 rokov
Jozef Butora
mária dorková
Ján Filkor
emília Hadidomová
anna chmeľová
mária kozlovská
mária neupauerová
Jozef plíhal
Valika Zaliberová

75 rokov
edita čupáková
milan dunčko
Gabriela Fecková
magdaléna Hegenbartová
mudr. andrej karniš

Vladimír kavalec
Helena kedžuchová
mária koškovská
Helena kotlárová
Štefan magdžár
albína merkovská
katarína omastová
Valéria ratvajová
Zdenka szigetyová
matilda Žigová

70 rokov
emília Bariová
František Bavala
marta Blažeková
Judita Bukovinská
rndr. kamila cabalová

Irena dulíková
katarína Farkašová
Valéria Fulková
František Garčár
Ing. mikuláš chemez
mudr. eva klučárová
Irena lašková
ladislav letanovský
michal mackovjak
margita martinkovičová
Jozef nagy
katarína nagyová
Ján nemec
Ľudmila spustová
Helena straková
Ing. Štefan Zachar

dominika dunajová

Branislav Šima

lukáš mika

radovan Gaduš

sofia ruďaková

stella kochanová

pavol staňa

desana Ištvániková

lukáš pavelka

Vladimír kočiš

marco lačný

František čonka

Juraj Fecik

sára Hanigovská

nina Hollá

martina Frisová

nela Grobarčíková

emma Geciová

laura novotná

Bystrík kovalič

stanislav Šefčík

nina Hrušovská

eliška Šišková

Vanesa kroščenová

Barbora lochmanová

sofia smoradová

Filip Vrábeľ

simona Šmotková

sára ezzat

stella marinič

v oKTóBRi nÁS navždy oPuSTiLi

Ľudmila Berková 1920
rozália dudeková 1922
ema szabová 1926
marta Zavačanová 1927
michal Hodorovský 1927

Štefan Hovanec 1930
Barbora pramuková 1930
michal Španko 1931
Irena kolcúnová 1932
michal dravecký 1932

Ing. Juraj Hanzok 1936
Juraj Bodó 1938
Ing. Jaroslav Veselényi 1942
Ján Zekucia 1949
Štefan čaja 1949

Božena Štrbková 1950
marián Vavrek 1957
Ing. stanislav schmögner 1959
milan Hozza 1966
adriana caková 1973

Ing. roman Hriňák 1977

ak si neprajete, aby vaše meno bolo uverejnené v tejto rubrike, oznámte nám to 
na tel. č.: 053/417 66 27, príp. osobne v redakcii ička - radnica, radničné nám. č. 7, i. posch. vpravo.
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povedzme svojím oroseným očiam, že tie láskavé oči nezavrel večný 
sen, povedzme svojím boľavým srdciam, že to šľachetné srdce ne-
dobilo, že je to omyl len.
9. 12. 2012 si pripomenieme 1. výročie úmrtia nášho milovaného otca 
Jána KoŠKu.
S nekonečnou láskou spomína syn Ján, dcéry Marta a Norika s rodi-
nami.

Ťažko sa nám s tebou lúčilo, ťažko je bez teba byť, láska smrťou ne-
končí, v našich srdciach budeš stále žiť.
9. 12. 2012 si pripomenieme 10. výročie, odkedy nás navždy opustil môj 
manžel, otec, dedko a pradedko Jozef Bdžoch.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
smútiaca rodina

ticho trpel, s chorobou zápasil, ubolené srdce prestalo mu biť. tíško 
odišiel, hoci chcel s nami byť.
9. 12. 2012 uplynie rok, odkedy nás navždy opustil môj manžel, dedko, 
pradedko ondrej BoČKay.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka, deti s rodinami a ostatní príbuzní. 

spi sladko svoj krásny sen a my myslíme na teba každý deň.
Ani 3. výročie nezahojilo bolesť nad Tvojím náhlym odchodom, kedy si 
nás opustil, martin naGy, bez rozlúčky 11. 12. 2009 v 50. roku Tvojho 
života.
Spomína na Teba mama, súrodenci s rodinami a krstná mama.
Verím, že kto Ťa poznal a miloval, spomenie si.

ticho trpel, s chorobou zápasil, ubolené srdce prestalo mu biť.  
ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
10. 12. 2012 si pripomenieme 1. výročie, odkedy nás navždy opustil náš 
otec a dedko Ladislav KoLÁRČiK. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
dcéry a syn s rodinami
 

čas plynie, ale spomienka ostáva.
12. 12. 2012 uplynie 5 rokov, odkedy nás opustila moja manželka anna 
PoLLÁKovÁ.
S úctou a láskou spomínajú manžel, synovia, dcéra a vnúčatá, sestry 
a brat s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

ten, kto sa hlboko vpísal do srdca, nikdy sa z neho nevytratí.
14. 12. 2012 si pripomenieme 10. výročie, odkedy nás navždy opustil 
môj manžel, otec, syn a brat dušan hREBíK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Jarmila, synovia Dušan a Tomáš a ostatná smútiaca rodina 

len kytičku kvetov a horiacu sviečku ti na hrob môžeme dať  
a vo svojich srdciach si Ťa navždy zachovať.
16. 12. 2012 si s hlbokým zármutkom pripomenieme 6. výročie, odkedy 
nás navždy opustil môj milovaný manžel, starostlivý otec a starý otec  
Ladislav modRocKý.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku. Ďakujeme.
S úctou, láskou a vďakou spomína manželka, synovia s rodinami a ostatní 
príbuzní.

Život je veľmi krutý, nevráti, čo nám vzal, zostali iba spomienky 
a v srdci veľký žiaľ.
17. 12. 2012 uplynie dlhých 15 rokov, odkedy nás opustil môj manžel, 
ocko, dedko václav vaLEnČíK.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka Marta, dcéra Lucka s rodinou, Patrik 
a ostatná smútiaca rodina.

odišiel, už nie je medzi nami, ale žije v srdciach nás, ktorí sme ho 
milovali.
19. 12. 2012 uplynie jeden rok, odkedy nás navždy opustil milovaný man-
žel, otec, svokor, dedko, brat a švagor František maLina.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn s rodinou a ostatní príbuzní.

odišli tíško, už nie sú medzi nami, no v našich srd-
ciach žijú spomienkami. už len kytičku môžeme 
im na hrob dať, pri plamienku sviečky tichú mod-
litbu odriekať a s úctou a láskou spomínať.
28. 10. 2012 sme si pripomenuli 1. výročie, odkedy 
nás navždy opustila naša milovaná mamička, ba-
bička, sestra Regina KRauSzovÁ a 22. 12. 2012 
uplynie taktiež rok od úmrtia nášho drahého otecka, 
dedka, brata Jána KRauSza.
Za tichú spomienku a modlitbu ďakujú synovia Ján 
a Róbert s rodinami, dcéra Zuzana s manželom 
a ostatná smútiaca rodina.

slzy do očí sa stále rinú a srdce silno začne biť, 
že prešlo už toľko rôčkov a my musíme bez Vás 
tu žiť.
Pripomíname si odchod milovaných rodičov  
Kataríny BaBEJovEJ a mikuláša BaBEJa.
S láskou a úctou spomínajú syn Mikuláš a dcéry  
Katarína, Mária a Anna s rodinami.

I keď dlhé roky trápila ho ťažká choroba, nechcel sa jej poddať. úporne 
sa jej bránil, chlapsky sa s ňou pasoval, rovnako ako so všetkými ťaž-
kosťami vo svojom živote.
4. 12. 2012 uplynú dva pre rodinu smutné roky, odkedy nás v mladom 
veku 66-ročný navždy opustil Ján BREžný.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia a sestra s rodinami.

rana v srdci stále bolí a zabudnúť nám nedovolí. čo nám bolo drahé, 
osud nám vzal, ostali len spomienky a v srdciach veľký žiaľ.
4. 12. 2012 uplynie 5. výročie, odkedy nás navždy opustil môj manžel, 
otec a dedko Jozef ondaS.
S láskou a úctou spomínajú manželka, deti a vnúčatá. 

sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na ktoré denne spomí-
name. odišiel si, no v našich srdciach si stále.
4. 12. 2012 uplynie 5. výročie, odkedy nás navždy opustil drahý a láskavý 
otec, dedko a pradedko František ČuJ.
S láskou a úctou spomínajú dcéry, vnúčatá a pravnúčatá a ostatná smú-
tiaca rodina.
Bolesť duše je najväčšia.

6. 12. 2012 uplynie 10 rokov od úmrtia heleny KozÁKovEJ,  
rod. Červenkovej.
S úctou a vďakou spomínajú manžel, dcéry, synovia a ostatná rodina.
Ak ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na 
ktoré tisíckrát spomíname. márne Ťa naše oči hľa-
dajú, márne nám po tvári slzy stekajú.
7. 12. 2012 uplynie 1. výročie, odkedy nás navždy 
opustila naša milovaná mamička, babička, praba-
bička anna BuČÁKovÁ a 10. 11. 2012 sme si pri-
pomenuli 6. výročie úmrtia nášho milovaného otca, 
dedka a pradedka Emila BuČÁKa.
S láskou a úctou spomínajú deti Marta, Anna,  
Mária, Agáta, Emil, Vladimír, Zdenek a Gabriela  
s rodinami. 

čas plynie, ale smútok v srdci zostáva.
8. 12. 2012 uplynie piaty rok, odkedy nás opustil môj manžel, otec, 
dedko martin SmižanSKý.
V modlitbe na neho spomínajú manželka a syn Jozef s rodinou.
Spomínajte s nami. Ďakujeme.

Život je občas krutý, nevráti, čo nám vzal, zostanú iba spomienky 
a v srdci žiaľ. rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. aj keď nie 
si medzi nami, v našich srdciach žiješ s nami.
9. 12. 2012 uplynulo 7 rokov, odkedy nás navždy opustil manžel, otec, 
brat, švagor dušan SivaČKo.
S úctou a láskou spomínajú manželka Mária, dcéry Katka a Lucka 
a ostatná smútiaca rodina.

SpoločEnSká kRonika
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mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku 
v Spišskej novej vsi pozýva svojich členov na tieto aktivity

5. 12. 2012 (streda)
Turistická vychádzka – novoveská huta

Odchod autobusom MHD č. 3 o 8.56 hod. zo zastávky pri GUS.

13. 12. 2012 (štvrtok)
Predvianočné stretnutie seniorov pri kapustnici

v Reštaurácii Spiš o 14.00 hod.
Prihláste sa 4. 12. alebo 11. 12. v KD na Levočskej ul. Poplatok: 1 €.

pozoR zMEna!
Služba vždy utorok od 9.00 do 12.00 hod.

Platí až do odvolania.

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

 7. 12. 2012
Pečenie vianočných perníčkov

10. 12. 2012
Účasť na podujatí  

Čaro vianoc v Redute
14. 12. 2012

Posedenie pri jedličke  
a dobrej kapustnici

SpoločEnSká kRonika, oznaMy

ten, kto Ťa poznal, spomenie si, ten, kto Ťa mal rád, nezabudol.
20. 12. 2012 uplynie 15 rokov od úmrtia Štefana manGERu.
Za spomienku ďakuje manželka s deťmi, mama, súrodenci s rodinami. 

naša drahá mamička, odišla si, no v našich srd-
ciach budeš žiť stále.
23. 12. 2012 si pripomenieme 5. výročie odchodu 
Terézie SzéKELyovEJ od nás. 7. 8. 2012 nás ná-
hle opustil brat Karol SzéKELy ml.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im, prosíme, spolu 
s nami tichú spomienku.
S láskou, úctou a vďakou spomína manžel Karol, 
deti, vnúčatá a pravnúčatá.

odišiel ticho, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije stále 
s nami.
26. 12. 2012 si pripomenieme 1. výročie, odkedy nás navždy opustil 
manžel, otec, dedko a svokor mikuláš dudÁŠ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou 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.
24. 12. 2012 si pripomenieme 1. výročie, odkedy nás navždy opustila 
naša starostlivá mamka, svokra, babka, prababka, sestra, švagriná, su-
seda, známa anna KoSTuRÁKovÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú deti František, Ján, Anna a Viera s rodi-
nami.
 
po tmavej noci, keď svitol deň, odišla si snívať svoj večný sen.  
do večnosti odišla si spať, zaplakal každý, kto Ťa poznal a mal rád. 
tvoje oči už nikdy neuvidia nás. tvoje ústa už nikdy nepovedia: „deti 
moje, ja vás rada mám.“
27. 12. 2012 uplynie 10 rokov od úmrtia milovanej mamky, babky,  
prababky alžbety STanČiKovEJ.
So slzami a láskou spomína dcéra Alžbeta, vnúčatá Renáta a Kajo  
s rodinou.

15. 12. 2012 si pripomíname 100. výročie narodenia môjho otca dpt. Tibora GindLa.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosím, s nami tichú spomienku.
dcéra s rodinou

kurzy JoGy v sezóne 2011/ 2012SPomiEnKy a PoďaKovania

kluB DôcHoDcov koMEnSkÝ
pozýva pedagogických pracovníkov, 
dôchodcov na stretnutie, ktoré  
sa uskutoční 10. 12. 2012  
(pondelok) o 10.00 hod.  
v SZZP na Levočskej ul. č. 14. 
Tešíme sa na vás.

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

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. - 2. 12. 2012
Na Letnej, Letná 27, SNV, tel.: 053/442 51 32

3. - 9. 12. 2012
Dr. Max, OD Kaufland,

Duklianska 3336/19, SNV, tel.: 053/321 99 20
10. - 16. 12. 2012

Templum, Česká 1, SNV, tel.: 053/441 41 66
17. - 23. 12. 2012

Dr. Max, OD Kaufland,
Duklianska 3336/19, SNV, tel.: 053/321 99 20

24. - 28. 12. 2012
Signum, Nábrežie Hornádu 11, SNV

tel.: 053/441 01 92
29. - 30. 12. 2012

TESCO, Medza 15, SNV, tel.: 053/417 68 84
31. 12. 2012

Templum, Česká 1, SNV, tel.: 053/441 41 66

Dobrovoľníci z Embraco Slovakia, s. r. o.
a členovia združenia rodičov a priateľov  
diabetických detí zo Spišskej novej vsi  

si 5. 12. 2012 pripomenú 

MEDzináRoDnÝ DEŇ  
DoBRovoĽníkov 

akciou v oc Madaras.
Pre obyvateľov zo Spiša pripravujú milé  
prekvapenie, ktorého súčasťou bude  

aj program. V ňom sa predstaví Zuzka Haasová  
s divadlom HAAF so začiatkom o 16.00 hod.

mEdiaL cLuB 
Dom kultúry SNV 

pozýva

22. 12. 2012 o 20.00 hod.

kaRavana 
15 reggae rokov

hostia: Mloci, Chiki liki tu-a
vstupné: 3 €

• • •
26. 12. 2012 o 19.00 hod.

RyTMuS 
dJs: dJ Ramel, Bussy cz

hostia: El Nino (CZ), Pastor (CZ), 
Sergej B (CZ)

Predpredaj v sieti Ticketportal.
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pozoR!!! Uzávierka januárového vydania informátora je 10. decembra 2012.

TicHá noc 2012,
ktorý zaznie 

v sobotu 15. decembra 2012 o 18.00 hod. 
v Koncertnej sieni Reduty v Sp. novej vsi.

hosť koncertu: 
miešaný spevácky zbor 

choRuS via muSica z Prešova

cena vstupenky: dospelí 3 €, deti do 15 rokov 0,50 €
Predaj vstupeniek: Tic - Letná ul. a mKc (zadný vchod Reduty)

miešaný spevácky zbor choRuS iGLovia srdečne pozýva všetkých milovníkov  
zborového spevu na vianočný koncert

mestský úrad 
Spišská nová ves 

hľadá 

HRáčov na klávESovÉ 
náSTRoJE na oBRaDy, 
najmä na doprevádzanie spevákov.

Záujemcovia hláste sa na Radnici, 
Radničné námestie 7, SNV, 1. posch. 

u M. Findurovej alebo u Ing. A. Jančíkovej.

Spevácka skupina 
RozMaRín

hľadá 

harmonikára/-ku 
(príp. varhanistu/-ku).

v prípade záujmu kontaktujte
tel. č.: 053/444 01 78 

Ferdinand Janec.

mimovládna organizácia PRoXima* v partnerstve s oz Človek v ohrození 
a v spolupráci so Spišským osvetovým strediskom organizuje

filmový festival 

JEDEn SvET v REGiÓnocH 2012 
– SvET v poHyBE

13. ročník medzinárodného festivalu dokumentárnych filmov 
Dokumentárne filmy z celého sveta zamerané na rozvíjanie 

globálneho povedomia a odbúravanie predsudkov voči iným kultúram.
Kde? výstavná miestnosť Spišské osvetové stredisko, zimná 47, Spišská nová ves

HlavnÝ pRoGRaM FESTivalu
5. 12. 2012 (streda) od 17.00 hod.

Hlavný film SOS Južný SudÁn (26 min.) + beseda po filme na tému rozvojová pomoc  
s Tigranom aleksanyanym (organizácia GLEN) a ďalšie filmy.

6. 12. 2012 (štvrtok) od 17.00 hod.
Hlavné filmy 0800 800 818 (29 min.) + beseda a film 22 hláv (41 min.) a ďalšie filmy.

7. 12. 2012 (piatok) od 17.00 hod.
FilMovÝ TRHák! cigáni idú do volieb (72 min.) 

+ beseda s hlavným protagonistom vladom Sendreiom a ďalšie filmy.
zmEna PRoGRamu vyhRadEnÁ! viac na www.osvetasnv.sk.

realizované s finančnou podporou úradu vlády sr v rámci dotačného programu podpora a ochrana 
ľudských práv a slobôd. Za obsah tohto dokumentu je výlučne zodpovedná mVo proXIma*.

Slovenské technické múzeum a Banícky spolok Spiš 
pozývajú svojich členov a priateľov na akcie

do multifunkčného energeticko-baníckeho centra, nábrežie hornádu 14 v Spišskej novej vsi 
• • •

STM - vySunuTá EXpozícia 
HiSTÓRia BanícTva na SpiŠi

 vÝSTava SoĽ naD zlaTo
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

• • •

JaSkyŇa JavoRina
12. 12. 2012 o 16.00 hod.

Prednáška. Druhá najdlhšia jaskyňa na slovenskej strane Tatier.
Prednášajúci: Ing. Ján Lizák a RNDr. Stanislav Pavlarčík. Vstup voľný.

 kLUb ZDRAVIA
v Spišskej Novej Vsi

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

4. 12. 2012
prekyslenie organizmu

Emília Katonová

18. 12. 2012 
posedenie pri čaji  
a zdravé pečenie

KdE: Školská 22 (pri Daňovom úrade)
KEdy: 17.30 hod.

KonTaKT: 0908 994 818
vstup voľný.

mesto Spišská nová ves
múzeum Spiša v Spišskej novej vsi

a Rímskokatolícky farský úrad 
v Spišskej novej vsi

vás pozývajú na tradičné  
vianočné predstavenie

KEď tÁ jaSnÁ 
hviEZDa...

živý BETLEhEm
25. decembra 2012

o 14.00, 15.00, 16.00 a 17.00 hod.
na Radničnom námestí 

pri Levočskej bráne.
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37. STRETNUTIE PODPORNEJ 
SkUPINy DOJČIACICH mATIEk  
A TEHULIEk
Pondelok 10. 12. o 10.00 hod.
Prihlášky: deň vopred na 0903 740 739 
alebo hankaogurcakova@gmail.com
certifikovaná poradkyňa v dojčení  
oZ mamila anna ogurčáková.
Poplatok: 2 €/osoba.

kURZ mASÁŽÍ DETÍ A DOJČIAT
stredy 5., 12., 19. 12. o 9.30 hod. 
pod vedením profesionálnej  
masérky martiny mokošovej.
počas 3 stretnutí sa naučíte masírovať  
celé telíčko, pre deti od 0 do 3 rokov a viac.
Prihlášky a informácie: 0903 740 739
Poplatok: 3 €/matka + dieťa 

mIkULÁšSkE POSEDENIE
Pre členov a sympatizantov dietky.
Štvrtok 6. 12. o 16.00 hod.

Prihlášky: 2 dni vopred na 0903 740 739 
Poplatok: 2 €/1 dieťa

TVORIVÁ DIELŇA  
Vianočné pozdravy  
- technika: suchá ihla
sobota 8. 12. o 16.00 hod.
Prihlášky: deň vopred na 0903 740 739 
alebo mc.dietka@gmail.com

bURZA kOJENECkéHO 
ObLEČENIA
Štvrtok 13. 12. od 9.00 do 12.00 hod.;  
od 16.00 do 18.00 hod.
super vecičky za super ceny:  
od 0,50 € do 1 €, bavlnené body,  
pyžamká, dupačky.  
okrem toho aj iné kvalitné veci  
za iné ceny od mamičiek. 

TVORIVÁ DIELŇA  
Voňavý anjeličkovia na stromček
streda 12. 12. o 16.00 hod.

Prihlášky: deň vopred na 0904 887 239 
alebo mc.dietka@gmail.com
Poplatok: 2,50 €/dospelá osoba;  
1,50 €/dieťa od 3 rokov

ROZLúČkA RODÍN  
SO STARÝm ROkOm
Pre členov a sympatizantov dietky.
sobota 29. 12. o 15.00 hod.
Poplatok: 2 €/dospelá osoba 0,50 €/dieťa 
od 3 rokov, dieťa do 3 rokov zdarma.
Prihlášky: do 27. 12. na 0903 740 739

POZOR! PONUkA PRÁCE 
DObROVOĽNÍkA!
Hľadáme úoZ evidovaných na úpsVar,  
ktorí majú záujem o prácu s rodičmi  
a deťmi počas doby 3 mesiacov.  
nástup od 1. 1. 2013.
V prípade záujmu volajte  
na 0903 740 739, 0904 887 239, príp. 
mc.dietka@gmail.com.

PONUkA SLUŽIEb 
v HERNI mC DIETkA
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 majú 20 %-nú zľavu  
na vstupe do herne.
informácie: 0903 740 739  
alebo 0949 686 921.

TELEFONICké PORADENSTVO  
V DOJČENÍ 
certifikovaná poradkyňa v dojčení  
anna ogurčáková, denne od 8.00  
do 20.00 hod. - 0903 740 739,
oZ mamila www.mamila.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 www.dietka.sk w

w
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Biely sneh, na okne kvety mrazivé, 
všetky deti už túžia po zime. 

So zimou Vianoce prichádzajú, 
radosť do detských očí prinášajú. 

Prežite ich v kruhu blízkych duší, 
nech láska a spokojnosť zo všetkých srší.

redakcia

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

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  
CVČ - 053/442 57 59  
alebo p. Vaňovej  
- 0903 016 202.

DiEvčaTko So zápalkaMi... alEBo... 
ŠŤaSTnÉ a vESElÉ vianocE!

Vianočné divadelné pásmo v podaní členiek divadelno-
dramatického záujmového útvaru spolu s prezentáciou 
členov tanečných, hudobných záujmových útvarov  
a speváckeho záujmového útvaru pôsobiacich v CVČ 
ADAM pre rodičov a priateľov CVČ ADAM
12. 12. 2012 o 16.30 hod.  
v CVČ ADAM, miestnosť č. 20.
distribúcia vstupeniek v cvČ adam.
Bližšie informácie: 
Bc. Zina Strehovská - 0914 293 193, 
e-mail: cvcadamsnv-zinastrehovska@centrum.sk.

oBvoDnÉ kolo SlovEnSkÝ  
Jazyk - kaTEGÓRia „c“

13. 12. 2012 v cvČ 
Pozvánky budú rozoslané  
jednotlivým školám.
informácie: Mgr. Zuzana Hennelová. 

„MôJ naJkRaJŠí MEDovník“

Vianočné zdobenie medovníkov 
pre členov ZÚ CVČ
17. 12. 2012 v dohodnutom termíne.
informácie: poskytnú vedúci ZÚ CVČ.

8. plES cvč a Mkc 

30. 1. 2013 (streda) od 17.00 hod. 
v Koncertnej sieni Reduty  
v Spišskej novej vsi.
vstupné: členovia CVČ: 10 €, 
nečlenovia CVČ: 14 €, dospelí: 15 €.
Každá vstupenka je zlosovateľná! 
V cene vstupenky je aj tombola!
Vstup i v karnevalových maskách .
Predaj vstupeniek v CVČ od 3. 12. 2012.

Ďakujem tebe, ty rôčku starý, 
že sme Ťa prežili v šťastí a v zdraví. 

V novom roku, v novej nádeji, 
že nám zdravia, šťastia osud znova nadelí...

•
Pokojné, radostné a požehnané vianočné sviatky. 

v novom roku 2013 veľa osobných i pracovných úspechov 
vám želá a za vašu priazeň i spoluprácu ďakuje 

miestny odbor matice slovenskej v Spišskej novej vsi.
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Pozývame všetkých záujemcov 
na intenzívny kurz 

anglického Jazyka 
vedený zahraničnými lektormi.

Zápis: 7. a 8. 1. 2013  
od 15.00 do 16.00 hod.

Tel.: 0911 601 853
Začiatok kurzu: január 2013

Elc	•	Zimná	68•Sp.	Nová	Ves	(Dom	Matice	slovenskej)

Ak máte záujem vidieť a vyskúšať si novinky prírodnej švédskej kozmetiky,
navštívte nás v našom servisnom bode 45.

ulica odborárov 12, Spišská nová ves (pri Reštaurácii Tatra)
Streda: 12.00 - 16.30 hod.• Štvrtok: 12.00 - 16.30 hod.

 Piatok: 12.00 - 16.30 hod.

KonTaKTy 
Gálová Jana - 0903 204 051, 0915 988 223

Gálová Martina - 0902 221 639, 0907 883 627
Dolníková Denisa - 0914 182 074, 0907 425 483

Ďuráková Viera - 0910 932 817, 0917 874 130

Fotografický portál 
okfoto pripravuje

kurzy fotografovania.
Informácie a prihlášky 

nájdete na
www.okfoto.sk

pRiESToR na oSlavy
zoologická záhrada v Spišskej novej vsi  

vám ponúka priestor na uskutočnenie  
detských párty, narodeninových  

a meninových osláv, firemných večierkov, 
firemných prezentácií.  

Zabezpečíme občerstvenie a zábavu.
Kontakt: www.zoosnv.sk

(v pavilóne Aquaterra v priestoroch bývalej 
reštaurácie SAD, kapacita 30 miest)

(v pavilóne aQUaterra 
- v priestoroch bývalej reštaurácie sad)
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15.30 hod.  
SnEHuliEnka  
a MRázik  
Rozprávka – divadlo TuŠ. 
Spoločne budeme  
hľadať sneh.

16.15 hod.

pRivíTaniE MikuláŠa, 
anJElov a čERTov
Deti mesta vítajú Mikuláša na pódiu 
pred Redutou v Spišskej Novej Vsi.

16.30 hod.

coca-cola kaMiÓn

7. - 9. december 2012

22.vianoČnÝ 
trh

novinkou bude Salaš u Franka umiestnený pred Redutou,  
kde si budú návštevníci môcť pochutnať na domácich špecialitách.

Program na pódiu pred Redutou
10.00 hod.

čaS RaDoSTi, 
vESEloSTi... 
Ľudová hudba Romana Barabasa

14.00 hod.

vianocE, vianocE 
pRicHáDzaJÚ...
Program žiakov a učiteľov ZUŠ SNV, 
ZŠ Komenského SNV, CVČ Adam 
SNV, ZŠ Levočská SNV.

16.00 hod.

nESiEME váM novinu... 
Najkrajšie ľudové piesne hrá  
a spieva Ľudová hudba  
Romana Barabasa. 

8. december 20127. december 2012

inzERcia, pozvánka
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Byt na kľúč

v cene  holoBytu

vIanočnÁ akcIa

Info: 0904 304 184
www.VillaNova.sk

•  
BU

DE ZIMA, BUDE MRÁZ  •

Prídte si vybrat
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3336 M drevárstvo a nábytkárstvo  
(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie)

3336 M drevárstvo a nábytkárstvo 
s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy  

(zameranie na futbal a hokej) – talentová skúška  
(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie)

3341 k operátor drevárskej a nábytkárskej výroby  
(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie + výučný list)

7237 M informačné systémy a služby  
(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie)

8221 M dizajn – talentová skúška  
(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie)

8260 M propagačné výtvarníctvo – talentová skúška  
(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie)

8261 M propagačná grafika – talentová skúška  
(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie)

8269 M tvorba nábytku a interiéru – talentová skúška  
(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie)

8279 M dizajn a tvarovanie dreva – talentová skúška  
(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie)

8297 M fotografický dizajn – talentová skúška  
(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie)

učEBnÉ oDBoRy
3355 H stolár (3-ročné štúdium, výučný list)
3383 F spracúvanie dreva (2-ročné štúdium,  

vysvedčenie o záverečnej skúške)

naDSTavBovÉ ŠTÚDiuM
3347 l drevárska a nábytkárska výroba  

(2-ročné štúdium pre absolventov trojročného učebného odboru skupiny 33)

novÉ ŠTuDiJnÉ oDBoRy oD 1. 9. 2013
2682 k mechanik počítačových sietí  

(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie + výučný list)
 uplatnenie: v oblasti informačných technológií a počítačových sietí, obsluhy, diagnostiky,  

údržby a opravy počítačov a počítačových sietí, správy sietí, návrhy a realizácia 
komunikačných systémov. ďalšie štúdium: VŠ - technického zamerania

4919 M lesníctvo – 01 lesnícka prevádzka  
(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie)

 uplatnenie: výkon činností v lesnom hospodárstve (pestovanie a ochrana lesa, ťažba, 
poľovníctvo). ďalšie štúdium: VŠ - lesníctvo a ďalšie príbuzné odbory

8245 M konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb  
(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie)

 uplatnenie: reštaurátorské a konzervátorské činnosti pamiatok z dreva, plastík, 
polychrómovaných drevorezieb, historického nábytku, hodín a množstva predmetov 
pochádzajúcich zo zbierkových fondov múzeí a galérií. ďalšie štúdium: VŠ umeleckého 
zamerania

6403 l podnikanie v remeslách a službách  
(2-ročné nadstavbové štúdium pre absolventov všetkých trojročných učebných odborov) 
Kritériá pre prijatie: výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške.

 uplatnenie: absolvent získa teoretické i praktické vedomosti o založení a vedení malého 
a stredného podniku, vie tvorivo využívať moderné marketingové techniky pri rešpektovaní 
podnikateľskej etiky, je schopný viesť účtovnú evidenciu a vykonávať iné administratívne 
práce, stáva sa zručným pri využívaní výpočtovej techniky a jej uplatňovaní v praxi, pri 
prevádzkovaní vlastného súkromného podniku.

Stredná odborná škola drevárska, 
Filinského 7, Spišská nová ves 
ponúka v školskom roku 2013/2014 záujemcom 
o štúdium okrem tradičných študijných, 
resp. učebných odborov:

Bližšie informácie uvedené na www.sosdsnv.sk, resp. tel. č. 053/442 42 46, mobil 0902 904 810

inzERcia
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   pREDáM - pREnaJMEM

 Predám 1-izb. byt v OV na Sídl. Tarča - Lipová ul., plastové 
okná, plávajúce podlahy. Cena dohodou. T.: 0904 497 602.

 Predám 2-izb. tehlový byt v centre mesta (Svätoplukova ul.), 
3. posch., čiastočne zrekonštruovaný (výmena okien). Cena 
34 000 €. T.: 0911 708 144.

 Predám 2-izb. byt na Sídl. Mier. Cena 33 000 €.
T.: 0903 638 984.

 Predám 3-izb. byt na Sídl. Mier v SNV, zrekonštruovaný, 
s balkónom, 4. posch., zateplený. Cena 47 000 €. 
T.: 0908 277 340.

 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.

 Prenajmem dlhodobo veľký 3-izb. byt po rekonštrukcii 
v centre mesta Zimná ul., 1. posch., 330 €/mesiac - platba 
3 mesiace vopred. T.: 0903 631 009.

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

 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.

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

 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 kompletnými inžinierskymi sieťami vhodný na stavbu rodin-
ného domu ako aj rekreačnej chaty. Cena dohodou. Nie RK. 
T.: 0905 733 646 po 17.00 hod.

 Predám garáž na Sídl. Západ I, za potokom. Cena dohodou. 
T.: 0911 227 777.

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

 Predám garáž na Sídl. Západ I, za potokom. Cena 7 000 €. 
T.: 0908 326 965.

 Predám garáž pri Židovskom cintoríne. Cena dohodou. 
T.: 0907 190 292.

 Predám Daewoo Espero 66 kW, benzín, rok výroby 1998, 
najazdených 138 141 km, v dobrom technickom stave. Cena 
750 €. T.: 0904 648 339.

 Predám 2-ročnú málo používanú vibračnú plošinu Ener-
getics Vibra 2.1, výborný stav. Vhodná pre domáce použitie,  
10-min. cvičenie nahradí dlhý a namáhavý tréning. LCD dis-
plej, 3 programy, 3 funkcie, 16 tréning. stupňov, 15 HZ, 
190 W, 2 počítače, držadlo, protisklzová doska. Max. uživa-
teľská váha 100 kg. Cena 150 €. T.: 0905 202 860.

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

 Predám * detský kočiar CAMARELO Q10 po 1 dieťati,  
používaný 20 mes. * postieľku s obojstranným matracom  
* stan s loptičkami * detskú ohrádku 1 x 1 m * odrážadlo - červená 
motorka * hraciu deku - vhodná od 3 mes.T.: 0911 325 343.

 Predám ponorné čerpadlo - ponorku do studne, použité, 
ešte v záruke. Cena 110 €. T.: 053/442 69 79.

 Predám lacno zimné odrody jabĺk. Nie sú chemicky ošetro-
vané. T.: 0915 973 662. 

   kÚpiM

 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.

 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 14. 12. 2012 
o 14.30 hod.

   HĽaDáM / pRáca

 Hľadáme obchodného zástupcu do kuchynského štúdia  
DANKŰCHEN. Požiadavky: flexibilita, obchodný duch, ma-
nažérske schopnosti, projektovanie v kresliacom programe, 
priestorové videnie a schopnosť zamerať priestor. Kontakt: 
ELISEA, s. r. o., Mlynská 29, SNV. T.: 0948 061 554, 
e-mail: eliseadankuchen@gmail.com 

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

   RôznE

 maťa mokošová - maSéRKa, Plaváreň - sauna, za hor-
nádom 15, Snv ponúka v decembri * vianočné poukážky 
na masáž v hodnotách 4, 7, 10, 20 a 30 € - vhodný darček 
pre vaše babky, dedkov, mamky, sestry, kamarátky * rela-
xačné 1 hod. masáže á 13 €. T.: 0904 325 343.

 KozmETicKé ŠTÚdio marilyn (hutnícka 10, západ 
1, Snv) vám ponúka nové pleťové ošetrenia, líčenie 
na rôzne príležitosti (stužková, ples, svadba...). nové - 
chemický peeling, darčekové poukážky a ďalšie služby. 
aKcia v decembri - k vybraným pleťovým ošetreniam dar-
ček! T.: 0905 388 917.

 Ponúkam komplexné služby v oblasti vedenia jedno-
duchého a podvojného účtovníctva, spracovania miezd, 
personalistiky. viac info na www.danemzdy.sk. 
T.: 0905 936 156.

 SERviS chLadEnia. T.: 0905 846 371.
 hoTEL ČinGov, 25. 12. 2012 o 19.00 h ŠTEFanSKÁ 

zÁBava - 21 €. v cene: aperitív, predjedlo, hlavné jedlo, 
minerálka 0,5 l, víno 0,375 l, káva, dezert, taxi do centra 
Snv, hudba. Tombola 1 €. T.: 053/443 36 63.

 hoTEL ČinGov, 31. 12. 2012 o 19.00 h SiLvESTER 
2012 - 40 €. v cene: aperitív, predjedlo, hlavné jedlo, 
minerálka 0,5 l, káva, dezert, sekt 0,2 l, bufetové stoly, 
program, ohňostroj, hudba. Tombola 1 €. 
T.: 053/443 36 63.

 nefunguje vám počítač? Štrajkuje internet a je práve 
nedeľa? Ponúkam profesionálny servis Pc a kanc. tech-
niky aj u vás doma. návrh a montáže domácich WiFi (bez-
drôtových) sietí! možnosť obnovenia vašich stratených 
dát! nastavenie internet. pripojenia. vianoČnÁ aKcia: 
doma BEz KÁBLov, WiFi router s profesion. montážou 
len za 39 €. informácie nonstop: 0904 318 235. Konzul-
tácia zdarma! E-mail: doktorpc@outlook.com

 PRoFESionÁLny uPRaTovací SERviS ďakuje 
všetkým klientom za využite našich služieb a praje pekné 
vianočné sviatky a úspešný nový rok 2013. 
T.: 053/444 01 19, 0903 100 508, 0903 661 891.

 vážené klientky a klienti, rada vás privítam v nových 
priestoroch Kozmetického a vizážistického salónu molly 
v štúdiu m13 na ul. ing. o. Kožucha 16. Teším sa na vás. 
veronika

 založíme s. r. o. za vás. zakladanie s. r. o. na kľúč, zalo-
ženie živnosti, zmeny v s. r. o., všetko elektronickým pod-
pisom bez potreby osobného stretnutia za zvýhodnený 
poplatok. Bezplatné poradenstvo pri založení s. r. o. 
T.: 0905 772 016, 0948 249 495, 
www.spolocnostisro.sk

 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 * ta-
nečné variácie pre jednotlivcov. zaBEzPEČuJE vySTÚ-
PEnia na plesoch a podujatiach. info: 0905 635 792, 
janaplichtova@hotmail.com.

 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. 

 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.

 STavEBné PRÁcE - REGEc PETER. Prestavba bytového 
jadra na kľúč od 2 700 €, sociálne kúpeľne, zatepľovanie, 
všetky stavebné práce, montáž teplovzdušných krbov. Re-
zanie otvorov do panelu do hrúbky 20 cm. zľavy pri kúpe 
materiálu až do 20 %. T.: 0903 373 486.

 hĹBKové TEPovaniE - koberce, sedačky, stoličky, po-
stele. odstraňovanie žuvačiek. PRiEmySELné ČiSTEniE 
- jednorazové čistenie: garáže, sklady, haly... 
T.: 0908 074 479.

 KRaJČíRSTvo, oPRava odEvov a PožiČovňa ozna-
muje, že sa od 1. 1. 2012 sťahuje zo zimnej ul. 49 na 
zimnú ul. 45. v decembri ponúkam * expresné opravy 
odevov bez prirážky * výpredaj spoločenských šiat. 
T.: 0908 327 265.

 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.

 viete, ktoré služby sú najlepšie? SLužBy PRE domÁc-
noSť * čistenie kobercov (dovoz a odvoz do 24 h zdarma), 
sedačiek, autosedačiek * čistenie a prevencia pomníkov 
pred ďalším znečist. * upratovacie, sťahovacie, záhrad. 
služby * doprava a preprava osôb, tovaru mikrobusom * 
likvidácia drevokazného hmyzu, húb, plesní, červotočov 
* sušenie muriva mikrovlnným spôsobom (najlac. a naj-
rýchl. spôsob vysušovania). 
viac: www.spisskanovaves.eu / inzercia / Katalóg firiem. 
T.: 0904 865 262, 0905 209 347.

 doučujem anGLicKý JazyK žiakov zŠ, SŠ a dospe-
lých. Pripravujem na maturitu. Študujem anglický jazyk 
a mám šesťročné skúsenosti so súkromným doučovaním. 
T.: 0905 310 408 - mária Lesňáková.

 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.

 nové služby - prevádzam imPREGnÁciE * textil, koža, 
obuv, čal. nábytok, kož. tašky, kabelky, text. prístrešky, 
stany, kož. byt. doplnky, interiér automobilov, obrusy, 
závesy * drevo, drevotrieska, bambus, trstina (proti hni-
lobe a vlhku), drev. škridle, črepníky, okenné rámy z prír. 
dreva, drev. obklady interiéru, exteriéru a mnohé bežne 
použ. drev. povrchy * vápenno-cement. omietky, betón, 
kameň, vápenec, pieskovec, mramor, tehl. murivo, negla-
zúr. dlažby a obkladačky. ochrana budov proti sprejerom, 
vlhkosti a uv žiareniu. T.: 0904 865 262. 

 oČnÁ oPTiKa BLiR – oPTiK na odborárov 18 (pri žel. 
stanici) si pre vás aj tento predvianočný čas pripravila dar-
čeky formou balíčkov pre vás a vašich blízkych. Tešíme sa 
na vašu návštevu.

 Prekladám neúradne z/do anGLicKého a nEmEc-
Kého JazyKa. Tieto jazyky aj doučím - začiatočníkov i po-
kročilých - všetky vekové kategórie. T.: 0918 041 145, 
e-mail: ivana.broskova@yahoo.com, Smižany.

 oPRava odEvov, ŠiTiE - znovuotvorená prevádzka - 
Sládkovičova 7, Snv (pri autoškole centrum, oproti hy-
pernove). Teším sa na vašu návštevu. T.: 0904 306 883.

DRoBná inzERcia, inzERcia
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Príjemné prežitie vianočných sviatkov a všetko najlepšie v novom roku

 Program na december:
 5. 12.  Zuzana Haasová – HAAF od 15.00 hod.

 6. 12.  Mikuláš v Madarase od 16.00 hod. do 19.00 hod.

 8. 12.  Mikuláš v Madarase 
  v Detskom svete od 14.00 hod.

 9. 12.  Bábkové divadielko pre deti od 15.00 hod.

 15. 12.  ZUMBA Fusion od 10.00 hod.

 22. 12.  Bábkové divadielko pre deti od 15.00 hod.

 28. 12.  Svätá rodina o 15.00 a 17.00 hod.

Otváracie hodiny Vianoce 2012 a Nový rok
Obchodné centrum Madaras

Dátum BILLA Obchodné centrum

19. 12. – 23. 12. 8.00 – 21.00 9.00 – 21.00
24. 12. 6.30 – 11.00  8.00 – 12.00
25. 12. ZATVORENÉ  ZATVORENÉ - Sviatok
26. 12. 8.00 – 18.00 9.00 – 18.00
27. 12. – 30. 12. 8.00 – 21.00 9.00 – 20.00
31. 12.  6.30 – 18.00 9.00 – 17.00
  1. 1. 2013 ZATVORENÉ  ZATVORENÉ - Nový rok

Predaj živých kaprov od 14. 12. 2012 PF 2013
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Privítajte nového člena rodiny ŠKODA!
Najlepší tatkovia jazdia na novom modeli ŠKODA Rapid! Získajte rodinné vozidlo s multifunkčným 
interiérom už od 11 111 €!  Čisté, elegantné krivky, moderný, odvážne pôsobiaci dizajn a veľkorysý priestor 
oceníte v každej situácii. Zapojte sa do súťaže na www.najtatko.sk a vyhrajte nové vozidlo ŠKODA Rapid.
Staňte sa naj tatkom s naj autom a doprajte svojej rodine to najlepšie! Príďte si po nový model ŠKODA Rapid
k vášmu autorizovanému predajcovi ŠKODA.
www.skoda-auto.sk

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

AUTOVES s.r.o. Mobil: 0903 645 111
Duklianska 55 Tel.: 053 4425 253
052 01 Spišská Nová Ves predaj.skoda@autoves.sk

Nová ŠKODA Rapid
... a budú vás milovať

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Rapid: 3,9 – 5,9 l/100 km, 104 – 137 g/km. Ilustracné foto.

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

*Výška poskytnutého bonusu závisí od modelu vozidla. Maximálna výška bonusu sa vzťahuje na model X-Trail XE. Financovanie na štvrtiny s NISSAN FINANCE: Micra (cena 7 940 €): Pri výške úveru 5 955 € na 36 mesiacov 
zaplatíte tri ročné splátky s 0 % úrokom a s havarijným poistením vo výške 1 998,26 €, pričom zvyšných 33 mesiacov platíte len havarijné poistenie vo výške 13,23 € mesačne. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je vo výške 238,20 
€. Celková čiastka, ktorú zaplatíte, je vo výške 6 669,57 €. RPMN = 6,21 %. Note (cena 8 890 €): Pri výške úveru 6 667,50 € na 36 mesiacov zaplatíte tri ročné splátky s 0 % úrokom a s havarijným poistením vo výške 2 237,35 €, pričom 
zvyšných 33 mesiacov platíte len havarijné poistenie vo výške 14,82 € mesačne. Poplatok za spracovanie obchodného prípadu je vo výške 266,70 €. Celková čiastka, ktorú zaplatíte, je vo výške 7 467,81 €. RPMN = 6,21 %. Qashqai (cena 15 
750 €): Pri výške úveru 11 812,50 € na 36 mesiacov zaplatíte tri ročné splátky s 0 % úrokom a s havarijným poistením vo výške 3 963,80 €, pričom zvyšných 33 mesiacov platíte len havarijné poistenie vo výške 26,25 € mesačne. Poplatok za 
spracovanie obchodného prípadu je vo výške 472,50 €. Celková čiastka, ktorú zaplatíte, je vo výške 13 230,15 €. RPMN = 6,21 %. 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. Táto ponuka je platná pre zmluvy uzavreté so zákazníkmi od 01/09/2012 do 30/09/2012. Qashqai: kombinovaná spotreba 4,2–8,2 l/100km, kombinované CO2 emisie 119–194 g/km. 
X-Trail: kombinovaná spotreba 6,4–7,1 l/100km, kombinované CO2 emisie 168–188 g/km. Note: kombinovaná spotreba 4,2–6,8 l/100km, kombinované CO2 emisie 110–159 g/km. Micra: kombinovaná spotreba 4,1–5,4 l/100km, kombinované 
CO2 emisie 95–125 g/km. Pre viac informácií o dostupnej výške bonusu a možnostiach a podmienkach Predĺženej Záruky kontaktujte prosím ktoréhokoľvek z autorizovaných predajcov Nissan.

NISSAN FINANCE

NISSAN QASHQAI
OD 16 000 €

NISSAN NOTE
OD 8 890 €

FINANCOVANIE
NA

ŠTVRTINY

ÚROK
0%

NISSAN MICRA
OD 7 900 €

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

REGISTRAČNÉ
POPLATKY

TERAZ ZAPLATÍ
NISSAN

NISSAN JUKE
OD 13 300 €


