
Cena predsedu KsK

Ocenenia sú udeľované za osobitný prínos pri 
rozvoji samosprávneho kraja. „Sú to ľudia, ktorí 
dávajú zo seba viac. Nemyslia len na seba. Nie-
kedy sa aj trápia, niekedy ich nie všetci chápu 
a oni majú tú silu v sebe, že za tou myšlien-
kou idú a robia to aj pre iných. Nerobia to len 
pre peniaze. V tom sú mimoriadni,“ vysvetlil 
JUDr. Z. Trebuľa.
Pri príležitosti životného jubilea 60 rokov získal 
Plaketu predsedu Košického samospráv-
neho kraja Ing. E. Labaj za osobitný prínos, 
dosiahnuté výsledky a mimoriadne zásluhy v ob-
lasti kultúrnej, umeleckej, vzdelávacej a verejno-
prospešnej činnosti v rámci mesta Sp. Nová Ves, 
regiónu a Slovenska. Pri tejto príležitosti uviedol: 

„Celý ten čas mojej profesionálnej funkcie som 
sa snažil, aby fungovala miestna kultúra na vy-
sokom štandarde, na vysokej úrovni. Myslím si, 
že sa to čiastočne podarilo a Spišská Nová Ves 
si vytvorila dobré meno na Slovensku, aj čo sa 
týka kultúry.“
Ing. E. Labaj pracoval od roku 1986 do roku 
1991 ako ekonóm Domu kultúry ROH v Sp. 
Novej Vsi. Spolupodieľal sa na realizovaní vý-
znamného projektu Spišský salón kresleného 
humoru, na ktorom vystavovali svoje práce ve-
likáni zo Slovenska, Čiech, ale aj zahraničia (Ra-
kúsko, Poľsko, Ukrajina). Od roku 1991, kedy 
vzniklo Mestské kultúrne centrum, až do sú-

13. decembra 2012 sa v Štátnom divadle v Košiciach odovzdávali ocenenia Košického 
samosprávneho kraja. Z rúk predsedu KSK JUDr. Zdenka Trebuľu si cenu prevzalo 
19 jednotlivcov a 6 kolektívov. Medzi ocenenými bol aj riaditeľ Mestského kultúrneho 
centra v Sp. Novej Vsi Ing. Emil Labaj a Folklórny súbor Čačina.

V MESTE PRIbUDLO 
VyŠE 700 
PRacOVNýcH MIEST

Magdaléna Králová, umelecká vedúca Fs Čačina, 
pri podpise do pamätnej knihy KsK. Foto: Marián angelovič
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Hlavným pozitívom 
vývoja na strane po-
nuky práce v Spiš-
skej Novej Vsi bol 
fakt, že v minu-
lom roku nedošlo 
k úbytku pracov-
ných miest - nemali 
sme nahlásené 
žiadne hromadné 
prepúšťanie. Na-
opak, hlavné piliere 
priemyselnej za-
mestnanosti (stro-
járstvo, plastová 
výroba) boli v meste 

stabilizované. Naša najväčšia firma dokonca na 
jar spustila novú výrobnú linku a vytvorila takmer 
polovicu zo 700 nových pracovných miest v na-
šom meste. Na základe individuálnych požiadaviek 
alebo pri veľkom nábore, ako v prípade tejto firmy, 
ako úrad práce sme sa snažili vyjsť zamestnávate-
ľom v ústrety a realizovali sme výberové konania 
podľa potreby. 
Napriek problémom s umiestňovaním našich zne-
výhodnených klientov (zväčša dlhodobo neza-
mestnaných a osôb so zdravotným postihnutím) sa 
nám podarilo 26 občanov zamestnať na dohodu, 
na bežných miestach i v chránených dielňach.
Ďalšie nové pracovné miesta boli vytvorené začí-
najúcimi podnikateľmi. Evidujeme 94 občanov, 
ktorí začali v meste podnikať s finančným príspev-
kom v rámci aktívnych opatrení trhu práce. Máme 
skúsenosti, že s finančnou podporou ide podni-
kať asi tretina našich uchádzačov o zamestnanie. 
Ostatní buď o príspevok nepožiadali alebo nespĺ-
ňali predpísané podmienky v zmysle platného zá-
kona o službách zamestnanosti.
Celkove sa počet novovytvorených pracovných 
miest v meste Spišská Nová Ves v minulom roku, 
napriek všeobecnej globálnej recesii na medziná-
rodnom trhu práce, vyšplhal na viac ako sedemsto 
miest. Z tohto pohľadu považujeme uplynulý rok 
v našom okresnom meste za úspešný.

bc. ing. janka brziaková
riaditeľka oÚpsvar (pokračovanie na 3. strane)
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Kartu získate na našej prevádzke:
Obuv - Odevy FANTÁZIA, s. r. o.
Štefánikovo námestie 21, Spišská Nová Ves

nakupujte u nás so zľavou 

5 až 10 %
ZÍSKAJTE NAŠU PRENOSNÚ ZÁKAZNÍCKU KARTU

PLESOVÁ KOLEKCIA 
V PREDAJIPRIJMEME PREDAVAČKU
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časnosti, nepretržite pracuje vo funkcii riadi-
teľa tohto zariadenia. Venuje sa tiež textárskej 
činnosti. Mnohé jeho texty prevzala do svojho re-
pertoáru spišskonovoveská country rocková sku-
pina The Colt. Prebásnil svetové evergreeny pre 
Petra Stašáka, ako aj texty piesní pre inscenácie 
divadelného súboru Hviezdoslav. K jeho mimo-
pracovným záujmom patrí aj výtvarné umenie. 
Venuje sa maľbe, grafike, perokresbe, plagátovej 
tvorbe, ilustrovaniu návrhov pozvánok, bulletinov 

k divadelným hrám, pamätniciam k rôznym výro-
čiam a pod.
Za výrazný prínos pri propagácii mesta Spišská 
Nová Ves, regiónu, ako i celého Slovenska a dlho-
ročné zachovávanie tradícií v oblasti folklóru získal 
cenu predsedu Košického samosprávneho 
kraja Folklórny súbor Čačina, ktorý pôsobí pri 
Mestskom kultúrnom centre v Sp. Novej Vsi. „Je 
to motivácia pre všetkých členov folklórneho sú-
boru čačina pokračovať v tejto činnosti, robiť 
ju ešte lepšie a získavať veľa mladých ľudí, aby 

sme naozaj kultúre, nielen folklóru, ale všetkým 
jej žánrom, nedali zahynúť,“ uviedla umelecká ve-
dúca súboru Magdaléna Králová.
Folklórny súbor Čačina si v roku 2012 pripomenul 
40. výročie úspešnej existencie. Zaoberá sa inter-
pretáciou ľudových piesní, tancov a hudby najmä 
z regiónov východného Slovenska, najmä Spiša, 
Šariša a Zemplína. V repertoári má zaradené aj ci-
gánske spevy a tance. Na pódiá prináša tie najkraj-
šie a najhodnotnejšie tradície zachované mnohými 
generáciami našich predkov. edita sýkorová

 Čo považujete za najväčší úspech, za najväč-
šie pozitívum posledných dvoch rokov?
predovšetkým skutočnosť, že sa nám v meste 
podarilo vytvoriť viac ako sedemsto pracovných 
miest a tiež, že po dlhodobom poklese pribúda 
ľudí žijúcich v našom meste.

 ako hodnotíte doterajšie plnenie Vašich plá-
nov?
o tom, čo sa v meste podarilo, ktoré problémy 
sme vyriešili, sú Spišskonovovešťania informo-
vaní aj prostredníctvom Ička. Dovolili sme si pri-
praviť stručný súpis najvýznamnejších investícií 
za posledné dva roky (uverejňujeme ho nižšie). 
Nie všetky boli, pochopiteľne, financované z roz-
počtu mesta. Sú to aj projekty financované zo 
združených investícií, najmä z kSk, či z iných 
zdrojov, napr. pri rozširovaní nákupných mož-
ností. Všetky sme však presadzovali a pomáhali 

pri ich realizácii, lebo sú na prospech obyvateľov 
nášho mesta i celého regiónu.

 aký je Váš pohľad do druhej polovice voleb-
ného obdobia?
opatrný, ale optimistický. Máme prijatý reálny 
vyrovnaný rozpočet, mesto je v dobrej kondícii, 
sme pripravení na ďalšie výzvy, ktoré by mali byť 
čoskoro vyhlásené. ak renomovaná ratingová 
agentúra vyhlási, že rating mesta odráža nízku 
zadlženosť a primeranú úroveň hotovostných re-
zerv, alebo že mesto spišská nová ves patrí 
medzi najlepšie hodnotené slovenské mestá, 
treba k tomu ešte niečo dodať? Všetko však bude 
závisieť od ďalšieho ekonomického vývoja. V kaž-
dom prípade však chceme zachovať výhodu pre 
občanov, že patríme medzi mestá s najnižšími 
miestnymi daňami, poplatkami a cenami, napr. 
za dodávku tepla.

 a čo by ste odká-
zali Vašim kritikom, 
resp. politickým sú-
perom?
aj jednostranná kri-
tika od „anonym-
ných“ autorov môže 
byť niekomu veľmi 
blízka. Nikdy som nevystupoval negatívne voči 
svojim politických súperom a určite túto zásadu 
nebudem meniť. Našou odpoveďou môže byť 
napríklad už spomínaný súpis realizovaných in-
vestícií. Stačí prečítať, zaspomínať si, porovnať 
a vyhodnotiť. a možno aj uvedomiť si, že to všetko 
sa podarilo napriek pretrvávajúcej ekonomickej 
kríze. každopádne i kritika nás môže posunúť na-
pred a pomôcť pri hľadaní najlepších riešení ne-
dostatkov. 

SPraVODaJSTVO

bILaNcIa POLČaSU
Nedávno uplynula prvá polovica komunálneho volebného obdobia. 
Pri tejto príležitosti sme požiadali o rozhovor primátora mesta Jána Volného.

cENa PREDSEDU KSK
(dokončenie z 1. strany)

Vedenie mesta zintenzívnilo v poslednom čase rokovania s predstaviteľmi britskej 
firmy Dorchester Group of Companies. Na januárovom stretnutí s potencionálnym 
investorom sa obidve strany zhodli na nereálnosti realizácie pôvodného zámeru, 
ktorý bol predstavený pred siedmimi rokmi. Pôvodná zmluva (bola podpísaná ešte 
predchádzajúcou pani primátorkou) nebola naplnená a neukázala sa byť pre naše 
mesto ani výhodná. Mesto však ňou bolo viazané, vrátane nepopulárnych povin-
ností. 
„platnú zmluvu chceme zaktualizovať, spriehľadniť a zjednodušiť,“ povedal po 
skončení rokovaní primátor Ján Volný. Na stretnutí bol predstavený nový zámer 
vybudovania celoročne prevádzkovaného prímestského rekreačno-športového 
strediska, výrazne menšieho, ako bolo pôvodne deklarované. Slúžilo by nielen náv-
števníkom mesta, ale aj jeho obyvateľom. Konkrétny projekt by mal byť predstavený 
už v najbližších mesiacoch. red.

ROKOVaNIE 
S DORcHESTROM

Prinášame rekaPituláciu významnejších 
Projektov, ktoré sa Podarilo realizovať  
s PodPorou mesta v rokoch 2011 a 2012:
1. Most cez Levočský potok pri firme Embraco, výška finančných nákladov 

900 tis. eur
2. Rekonštrukcie šiestich základných škôl, 6,655 mil. eur
3. Rekonštrukcia komunikácie na Mlynskej ulici
4. Obnova audiovizuálnej techniky - 3D Kino Mier, 140 tis. eur
5. Protipovodňové opatrenia na tokoch v meste a spevnenie brehu  

Hornádu
6. Obnova odľahčenia a premiestnenie odľahčovacej komory II Ferčekov-

ce, 100 tis. eur
7. Výstavba nových športových ihrísk - Slovenská sporiteľňa aréna, VSE 

aréna a multifunkčné ihrisko pri ZŠ Nad Medzou, spolu v náklade  
420 tis. eur

8. Nové nákupné možnosti Tesco a Neo zóna (prvá na Slovensku)
9. Ďalšie rozšírenie obchodného centra Madaras vrátane multikina  

a rekreačnej zóny pri Hornáde
10. Pokračovanie modernizácie vozového parku MHD
11. Regionálne centrum skládky biologicky rozložiteľných odpadov,  

6,333 mil. eur
12. Regenerácia námestia - III. etapa, 1,7 mil. eur
13. Výstavba a zriadenie Multicentra, 2 mil. eur
14. Rekonštrukcia a modernizácia verejného osvetlenia na Zimnej ulici,  

270 tis. eur
15. Priemyselná zóna Podskala, 1,3 mil. eur, etablovanie prvého investora
16. Ďalšia etapa opravy vstupného priečelia a múru cintorína, 25 tis. eur
17. Otvorenie pavilónu Aquaterra so zooshopom a cukrárňou - celoročná 

prevádzka ZOO
18. Rekonštrukcia križovatky Markušovská cesta - kruhový objazd,  

570 tis. eur
19. Pamätník „Pocta Konrádovi Gaalovi“
20. Parkovacie plochy na uliciach: Brezová, Z. Nejedlého a Rázusova  

o celkovej výmere 1 143 m2

21. Splnenie požiadaviek mestských výborov na 95 %
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Poslanci sa 17. decembra 2012 zišli na 14. riadnom 
zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Plnenie uznesení Msz
V prvom bode programu vzali na vedomie informá-
ciu o plnení uznesení. Splnených bolo 54 uznesení, 
u dvoch bol predĺžený termín plnenia a štyri uznese-
nia boli zrušené.

Miestne dane a poplatky
Prijaté bolo nové VZN č. 4/2012 o miestnych da-
niach a miestnom poplatku za komunálne od-
pady a drobné stavebné odpady s účinnosťou od 
1. 1. 2013, ktoré vyplynulo zo zmeny zákona. „Vychá-
dzame z veľkej legislatívy, ktorá nám určuje urobiť 
tieto zmeny. podstatné ale je, že žiadne poplatky 
ani dane sa pre občanov nezvyšujú. aj keď mnohé 
mestá teraz zvyšujú poplatky, Spišskej Novej Vsi sa 
to netýka,“ uviedol v tejto súvislosti primátor mesta 
PhDr. Ján Volný, PhD.
Viac sa tejto problematike venujeme na str. 7.

4. zmena rozpočtu mesta
Poslanci MsZ schválili 4. zmenu rozpočtu mesta na 
rok 2012, ktorá predstavuje zvýšenie o 920 529 € 
na strane príjmov aj výdavkov. Celkovo sa tak rozpo-
čet na rok 2012 zvýšil na sumu 32 124 767 €.
Výdavkové finančné operácie boli zvýšené o mi-
moriadnu splátku úveru týkajúceho sa spolufinanco-
vania projektov 130 tis. €.
K zmene došlo tiež v rozpočte organizácií v školstve, 
domove dôchodcov a ZOO.

rozpočet mesta
Schválený bol rozpočet mesta na rok 2013 vo výške 
23 521 476 € na strane príjmov a výdavkov. Viac sa 
tejto problematike venujeme v samostatnom článku 
na str. 8. Ďalej vzali poslanci na vedomie rozpočet 
príjmov a programový rozpočet výdavkov na roky 
2014 a 2015 vrátane rozpočtových a príspevkových 
organizácií.

Vyradenie prebytočného majetku
Vyradený bol prebytočný, morálne a fyzicky zastaraný 
majetok mesta v správe: ZŠ Nad Medzou (v cel-
kovej obstarávacej cene 20 909,02 €), ZŠ Hut-
nícka (4 790,90 €), STEZ (10 350,88 €) a MKc 
(81 012,11 €).

Dotácie pre školy a školské zariadenia
Poslanci MsZ schválili VZN č. 5/2012 o určení výšky 
dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školských za-
riadení na území mesta Sp. Nová Ves na rok 2013. 
Prijatie tohto VZN vychádza z povinnosti stanovenej 
zákonom, ktorá ukladá všetkým mestám a obciam, 
v ktorých sídli materská škola, základná umelecká 
škola alebo školské zariadenie určiť výšku dotácie na 
žiaka a z prijatých legislatívnych zmien.
Od 1. 1. 2013 zaniká názov školské stredisko 
záujmovej činnosti a zákonným ustanovením sa 
menia tieto strediská na centrá voľného času. Fi-
nančné prostriedky na záujmové vzdelávanie sa 
už neprideľujú podľa počtu zapísaných detí v cen-
tre voľného času, ale na všetky deti vo veku od 
5 do 15 rokov s trvalým pobytom na území mesta. 
Ak dieťa doteraz navštevovalo školské stredisko záuj-
movej činnosti a jeden alebo viac záujmových útvarov 
v centre voľného času, po novom dostane dotáciu 

len na 1 záujmový útvar. Koeficient centra voľného 
času sa mení z 3,2 na 1,1.
K zmene dochádza aj v školských kluboch detí, 
kde sa ruší príležitostná činnosť a po novom budú 
slúžiť len na prípravu na vyučovanie a oddych. Fi-
nančné prostriedky sa nebudú prideľovať na dieťa, 
ktoré bolo do klubu zapísané, ale na všetkých žia-
kov základnej školy bez ohľadu na to, či v škole je 
alebo nie je zriadený takýto klub. Z tohto dôvodu sa 
mení koeficient zo 6 na 1,6.
Zmenou nariadenia vlády dochádza aj k zjedno-
teniu koeficientov obecných, cirkevných a súk-
romných škôl a školských zariadení. Zavádza sa 
nový koeficient, ktorý je určený na správu škol-
ských objektov a počíta sa podľa počtu detí v mater-
skej a základnej škole v zriaďovateľskej pôsobnosti 
obce, a to vo výške 1,5.
„Ide o výrazné zníženie koeficientov, čo v pod-
mienkach mesta bude mať výrazný dopad na 
financovanie nášho centra voľného času a sied-
mich školských klubov detí. Zjednodušene mô-
žeme povedať, že činnosť školských stredísk 
záujmovej činnosti pôjde do postupného útlmu až 
po ich zánik. Naše mesto v budúcom roku príde 
o zdroj príjmov na podporu predovšetkým špor-
tových záujmových útvarov,“ uviedla v tejto súvis-
losti vedúca školského úradu a oddelenia školstva, 
mládeže a športu mestského úradu PhDr. Ľubica 
Šefčíková.
Prijaté VZN určuje jednotnú výšku dotácie pre 
rovnaký typ zariadenia (rôzna je len u rôznych zria-
ďovateľov), ktorá odráža ich finančnú náročnosť 
a legislatívne zmeny prijaté v roku 2012. Od roku 
2011 je zákonom ustanovená povinnosť miest a obcí 
prideliť cirkevnému a súkromnému zriaďovateľovi  
88 % dotácie na žiaka obecnej školy alebo škol-
ského zariadenia.

Pričlenenie Markušoviec 
do Školského úradu Sp. nová Ves
Poslanci schválili návrh zmluvy o pričlenení obce 
Markušovce do Školského úradu Spišská Nová 
Ves. Obec požiadala Krajský školský úrad Košice 
o jej vystúpenie zo Spoločného školského úradu Po-
ráč a pričlenenie do Školského úradu Sp. Nová Ves 
z dôvodu dlhodobej a dobrej spolupráce. V pôsob-
nosti nášho školského úradu tak bude viac ako 
4 000 žiakov, čím vzniká v zmysle Smernice MŠ SR 
nárok na 3 pracovné miesta a navýši sa príspevok na 
činnosť o 0,50 € na žiaka pričlenenej obce. Keďže 
však školský úrad o uvedené navýšenie prac. miest 
nežiada, mestu vznikne úspora finančných prostried-
kov, ktoré dostane na tretiu mzdu na prenesený vý-
kon štátnej správy v školstve.

Vzn o chove zvierat
Schválené bolo zrušenie VZN č. 4/1994 o chove 
zvierat, ktoré upravovalo a usmerňovalo chov zvie-
rat, ich evidenciu a rovnako aj práva a povinnosti cho-
vateľov na území mesta z dôvodu novelizácie zákona 
o veterinárnej starostlivosti.
Referátu životného prostredia doposiaľ prislúchalo 
riešenie sťažností týkajúcich sa chovu. Nove-
lizáciou zákona to však prešlo do kompetencie 
štátnych inštitúcií, ktorými sú Ministerstvo pôdo-
hospodárstva a rozvoja vidieka SR, Štátna veteri-
nárna a potravinová správa a Regionálne veterinárne 
a potravinové správy.

Členstvo mesta v záujmových združeniach
Zrušené bolo členstvo mesta Sp. Nová Ves v záuj-
mových združeniach Čistý Ružín, Idea Spiš, Fond 
„Tvoj Spiš“ a asociácie zdravých miest s platnos-
ťou od 1. 1. 2013. Tieto združenia napriek opako-
vaným výzvam za posledných päť rokov nepredložili 
mestu výročné správy, nepožadovali úhradu člen-
ského a ich aktivity nie sú známe.

alternatívny spôsob vykurovania
Na rokovací stôl sa opätovne dostal návrh na pod-
poru investičného zámeru alternatívneho spôsobu 
vykurovania. 
Tento bod rokovania opätovne vyvolal najviac diskusií. 
Nakoniec ho však svojím hlasom podporila väčšina 
poslancov a zámer využitia alternatívneho zdroja 
tepla na drevoštiepku pre účely nadobudnutia 
energetickej nezávislosti tepelno-energetického 
komplexu mesta Sp. Nová Ves schválili. Dohod-

núť obchodné podmienky poverili primátora mesta 
a komisiu menovanú MsZ, ktorú tvoria Ing. Jela Bed-
nárová, prednostka MsÚ SNV, Ing. Dušan Krajňák, 
prednosta OÚ ŽP SNV, Ing. Peter Brziak, riaditeľ Em-
kobelu, a. s., Ing. Marián Bubeník, technický námest-
ník Embobelu, a. s., Ing. Ondrej Majerník, prednosta 
OÚ SNV. Konečný návrh zmluvy bude predložený na 
schválenie MsZ.

Správa o výsledku kontrol
Hlavná kontrolórka mesta Ing. Hyacinta Zozuľá-
ková predložila poslancom MsZ Správu o výsledku 
kontrol. Ukončené boli 3 následné finančné kon-
troly v zmysle plánu kontrolnej činnosti. Všetky boli 
so zameraním na hospodárnosť, efektívnosť a účel-
nosť použitia bežných a kapitálových prostriedkov 
schválených mestom na modernizáciu a rekonštruk-
ciu škôl:
-  ZŠ Ing. O. Kožucha - mesto poskytlo vlastné bežné 

a kapitálové prostriedky vo výške 411 060 €;
-  ZŠ Levočská - mesto poskytlo vlastné bežné a ka-

pitálové prostriedky vo výške 234 142 €;
-  ZŠ Zd. Nejedlého - mesto poskytlo vlastné bežné 

a kapitálové prostriedky vo výške 258 967 €.
Podrobnosti o výsledku uvedených kontrol nájdete na 
www.spisskanovaves.eu – modrá sekcia SNV – Sa-

SPraVODaJSTVO

ZO ZaSaDNUTIa MESTSKéHO ZaSTUPITEĽSTVa
Sadzby miestnych daní ostávajú v roku 2013 v nezmenenej výške. Po 4. zmene rozpočet mesta na rok 2012 zvýšený o 920 529 €. 
Schválený rozpočet mesta na rok 2013 vo výške 23 521 476 €. Prijaté nové VZN č. 5/2012 o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku 
škôl a školských zariadení. Objekt MŠ na Gaštanovej ulici predaný. Obec Markušovce pričlenená do Školského úradu v Sp. Novej Vsi. 
Zrušenie VZN č. 4/1994 o chove zvierat.

(pokračovanie na 5. strane)

firma r GeS, s. r. o., podobný projekt 
už zrealizovala v meste bardejov.
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oz činnosti Pz Sr v SnV
16. 12. 2012 na Duklianskej ul. doposiaľ neznámy 
páchateľ fyzicky napadol M. Č. zo Smižian, z ľavého 
vrecka nohavíc mu vytiahol peňaženku s osobnými 
dokladmi a kartami. Svojím konaním mu spôsobil ško-
du vo výške cca 17 €. Vec realizuje vyšetrovateľ OKP 
PZ SNV ako zločin lúpeže. 

Poverený príslušník OO PZ SNV z prečinu krádeže 
17. 12. 2012 obvinil P. P. z Prievidze, ktorý 17. 12. 
2012 v obchodnom dome v Sp. Novej Vsi z rôznych 
regálov ukradol mäsové výrobky. Za obdobný čin bol 
v predchádzajúcich 12-tich mesiacoch postihnutý, 
a to blokovou pokutou nezaplatenou na mieste vo 
výške 10 €, ktorú mu udelili príslušníci OO PZ v Nitre 
28. 1. 2012. Uvedenou krádežou spôsobil škodu vo 
výške 34,05 €.

18. 12. 2012 na OO PZ SNV oznámila J. B. zo SNV, že 
v autobuse MHD č. 1 jej doposiaľ neznámy páchateľ 
nezisteným spôsobom ukradol z kabelky mobilný tele-
fón. Uvedeným skutkom jej spôsobil celkovú škodu vo 
výške 730 €. Podobný skutok sa stal i 19. 12. 2012. 
Neznámy páchateľ na nástupišti č. 14 na autobuso-
vej stanici v linkovom autobuse s konečnou zastávkou 
obec Teplička využil nepozornosť Ľ. T. a počas toho, 
ako si pri vodičovi zakupovala lístok, jej z kabelky od-
cudzil koženú peňaženku čiernej farby s osobnými do-
kladmi a finančnou hotovosťou vo výške 37 €. V oboch 
prípadoch poverený príslušník OO PZ v danej veci za-
čal trestné stíhanie pre prečin krádeže. 

21. 12. 2012 poverený policajt OO PZ SNV z preči-
nu nebezpečné vyhrážanie obvinil J. N. zo SNV, kto-
rý 23. 11. 2012 v byte na Strojníckej ul. požité lieky 
zapil alkoholom, vyhrážal sa zabitím svojej manželke 
a fyzicky ju napadol. Taktiež aj 22. 11. 2012 v kuchyni 
bytu začal brúsiť kuchynský nôž, kde pri tom opako-
vane kričal, že ju zabije. Vzbudil tak u nej dôvodnú 
obavu o svoj život a zdravie, nakoľko jeho agresivita 
stále stúpala.

13. 10. 2012 na Baníckej ulici v obytnom dome pá-
chateľ pri sebe pre vlastnú potrebu neoprávnene pre-
chovával jeden kus skladačky s obsahom bielej látky 
zalepenej do čiernej pásky a jeden kus zatavenej strie-
kačky s obsahom bielej tekutiny. Vyšetrovateľ OKP 
OR PZ SNV 28. 12. 2012 vzniesol obvinenie M. V. zo 
SNV pre prečin nedovolená výroba omamných a psy-
chotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich drža-
nie a obchodovanie s nimi.

Na OO PZ SNV oznámil M. J. zo SNV, že doposiaľ ne-
známy páchateľ v období od 2. 1. do 3. 1. 2013 na 
parkovisku pred vchodom na Brezovej ul. poškodil oba 
zámky dverí na osobnom motorovom vozidle zn. VW 
Polo, z ktorého ukradol autorádio. Krádežou spôsobil 
škodu 100 €, poškodením škodu vo výške 100 €. Uve-
dený skutok je vyšetrovaný ako prečin krádeže.

7. 1. 2013 vyšetrovateľ OKP OR PZ v SNV začal trest-
né stíhanie vo veci prečinu neoprávneného vyrobenia  
a používania platobného prostriedku, elektronických 
peňazí alebo inej platobnej karty, pretože nezná-
my páchateľ v presne nezistenom čase v období od 
4. 1. 2013 do 7. 1. 2013 v Sp. Novej Vsi v presne ne-
zistenom bankomate patriacom Slovenskej sporiteľni, 
a. s., Bratislava, neoprávnene použil platobnú kartu 
vedenú vo VÚB banke, a. s., Bratislava, majiteľky 
M. D. z Lieskovian a z jej účtu vybral bez jej súhlasu 
a vedomia finančnú hotovosť vo výške 230 €.

z činnosti MsP v SnV
Na základe telefonického anonymného oznámenia 
bola hliadka MsP 20. 12. 2012 o 9.00 hod. vyslaná 
na Ul. J. Wolkera k novostavbám garáží, kde vo dve-
rách garáže majiteľ ponechal v zámku kľúče a garáž 
neuzamkol. Hliadka ju uzamkla, na dverách zanechala 
odkaz, že kľúče sa nachádzajú na útvare MsP.

Počas hliadkovacej činnosti príslušníci MsP 22. 12. 
2012 o 14.00 hod. našli na Školskej ul. bankomato-
vú kartu na meno R. P. Cestou stálej služby MsP bol 
zistený držiteľ karty. Uvedený nález hliadka MsP odo-
vzdala majiteľovi v mieste jeho bydliska.

mospráva – MsZ – Predkladané materiály – Správa 
o výsledku kontrol.

Plán kontrolnej činnosti
Schválený bol Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontro-
lórky na 1. polrok 2013. Uskutočnených bude 6 ná-
sledných finančných kontrol. Prvá bude zameraná 
na hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť použitia 
vlastných bežných a kapitálových výdavkov mesta 
na dofinancovanie ZŠ Komenského. Ukončené ňou 
budú všetky kontroly základných škôl, kde mesto po-
skytlo prostriedky na ich modernizáciu a rekonštruk-
ciu. Ďalej budú vykonané následné finančné kontroly 
vybavovania sťažností a petícií; zákonitosti, účinnosti, 
hospodárnosti a efektívnosti financovania školských 
zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Sp. 
Nová Ves; VZN č. 8/2011 o určení výšky dotácie na 
mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení zriade-
ných na území mesta Sp. Nová Ves; VZN č. 4/2011 
o ďalších výstrojných súčiastkach rovnošaty prísluš-
níka Mestskej polície Sp. Nová Ves; plnenia a hodno-
tenia programového rozpočtu a programov Mesta Sp. 
Nová Ves – program 10.2 – základné školy.

Poskytnuté dotácie
Poslanci boli informovaní o dotáciách poskytnu-
tých právnickým a fyzickým osobám – podnikateľom 
v roku 2012 v zmysle VZN č. 8/2008.
Mesto Sp. Nová Ves v roku 2012 podporilo 53 pro-
jektov v celkovom objeme 23 100 €. Na činnosť 
športových klubov poskytlo spolu 176 100 €. Prehľad 
o poskytnutých dotáciách sa nachádza na stránke 
www.spisskanovaves.eu - Modrá sekcia SNV - Sa-
mospráva – Finančné hospodárenie mesta – Poskyt-
nuté dotácie.

Plán zasadnutí Msz
Schválený bol Plán zasadnutí MsZ na 1. polrok 2013, 
podľa ktorého by sa mali poslanci stretnúť na roko-
vaní 28. februára, 25. apríla a 27. júna. Stanovené 
termíny však môžu byť zmenené a podľa aktuálnej 
potreby budú dopĺňané.

Vysporiadanie vzťahov 
k nehnuteľnostiam
Poslanci boli informovaní o výsledku verejnej ob-
chodnej súťaže na predaj rodinného domu 
Ul. b. Němcovej č. 5 a objektu Zimná ul. č. 72. 
Do stanoveného termínu uzávierky súťaže nebol 
doručený žiadny návrh na uzavretie kúpnej zmluvy. 
Poslanci preto opakovane schválili zámer predaja 
formou obchodnej verejnej súťaže s tým, že ponuka 
na predaj bude platná na dobu neurčitú, a to v prí-
pade rodinného domu Ul. B. Němcovej za cenu as-
poň 25 tis. € a v prípade objektu Zimná ul. za cenu 
najmenej 150 tis. €.
Do programu rokovania sa opätovne dostal zámer 
predaja akcií Hotela Metropol, a. s., nakoľko sa 
objavil záujemca o kúpu podielu mesta Sp. Nová 
Ves.
Do programu rokovania sa opakovane dostala aj žia-
dosť Spišskej katolíckej charity o prevod vlast-
níctva MŠ Gaštanová č. 11.
Uvedené nehnuteľnosti jej boli prenajaté v roku 2005 
na dobu 50 rokov. Slúžia na prevádzku špeciálnej zá-
kladnej a praktickej školy pre telesne postihnuté deti. 
Spišská katolícka charita postupne zrekonštruovala 
blok B a chcela zrekonštruovať aj zostávajúcu časť 
budov. Súčasťou mala byť aj nadstavba spojovacieho 
traktu. Na základe posúdenia statikom však musela 
od svojho zámeru upustiť. Jediným akceptovateľ-
ným riešením bolo totiž zbúranie spojovacieho traktu 
a postavenie novej dvojpodlažnej budovy. Na základe 
toho požiadala v roku 2010 Spišská katolícka charita 

mesto o vydanie súhlasu na zbúranie a navrhla vyko-
nať prevod vlastníctva za symbolickú 1 Sk. V prípade, 
ak je kúpna cena nehnuteľnosti nižšia, ako cena sta-
novená znaleckým posudkom, na schválenie je po-
trebná 3/5-tinová väčšina všetkých hlasov. Keďže ju 
však v tom čase nepodporil dostatočný počet poslan-
cov, žiadosť nakoniec nebola schválená.
V súčasnosti sa Spišská katolícka charita znovu ob-
rátila na mesto s návrhom na prevod vlastníctva pre-
najatých nehnuteľností vo svoj prospech s tým, že ako 
protihodnotu navrhla sumu 100 tis. € a pozemky 
nachádzajúce sa v Novoveskej Hute. Išlo by teda 
o zámenu nehnuteľností s finančným doplatkom.
Na základe uvedených skutočností poslanci schválili 
zámer zámeny uvedených nehnuteľností s doplatkom 
v prospech mesta.

Schválený bol tiež zámer využitia časti pozemkov 
Mesta Sp. Nová Ves tvoriacich súčasť Madaras 
parku. „Máme už dlhodobejšie zámer využiť dote-
raz nevyužitú časť Madaras parku. Ide o priestor 
pod pavilónom aquaterra až ku amfiteátru. Malo 
by to byť niečo, čo by slúžilo na rekreáciu, oddych 
a služby, ktoré by dotvorili celý areál,“ informoval 
v tejto súvislosti PhDr. J. Volný, PhD.

interpelácie a otázky
V rámci posledného bodu rokovania poslanec 
Ing. Pavol bečarik poďakoval všetkým, ktorí sa 
podieľali na úprave lyžiarskeho areálu na Grajnári. 
Ďalej poprosil o nájdenie riešenia ohľadom úpravy 
tratí. „Dnes sme podpísali dohodu o vykonaní prác 
s horskou službou na ich úpravu. Nebudeme kupo-
vať vlastné zariadenie. Volíme to ako vhodnejšiu 
alternatívu, pretože takto to budeme mať urobené 
profesionálne a budeme platiť priamo za výkon,“ 
vysvetlila prednostka mestského úradu Ing. Jela 
bednárová.
Poprosil tiež o zverejnenie informácie v Ičku ohľadom 
juhovýchodného obchvatu a verejného osvetlenia na 
Blaumonte. 
Juhovýchodný obchvat by mal vyústiť v mieste, kde 
bude mimoúrovňové križovanie so železničným prie-
cestím so závorami na sídl. Západ I a pokračovať se-
verným smerom ďalej na miesta severného obchvatu. 
„čo sa týka železničného priecestia so závorami 
a križovania s cestnou dopravou, tam by mala byť 

(pokračovanie na 6. strane)

(pokračovanie zo 4. strany)

časť budovy MŠ Gaštanová v pôvodnom stave.

rekonštruovaný blok b objektu bývalej MŠ 
na Gaštanovej ul.
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Y V priestoroch letného kúpaliska bola koncom no-
vembra otvorená vzduchovková strelnica. Má 
10 stavov, samoobslužné priťahovacie zariadenie 
a jej prevádzku zabezpečuje Klub spišských strel-
cov. 

V priestoroch Multicentra sa začiatkom decembra 
uskutočnil tradičný Šachtág za účasti ministra 
hospodárstva SR Tomáša Malatinského a spišské-
ho diecézneho biskupa Štefana Sečku.

Medzinárodný deň dobrovoľníkov si 5. 12. v ob-
chodnom centre Madaras pripomenuli dobrovoľní-
ci z Embraco Slovakia, s. r. o. a členovia Združenia 
rodičov a priateľov diabetických detí zo Sp. Novej 
Vsi. Pripravené bolo prekvapenie, ktorého súčas-
ťou bola Zuzka Haasová s divadlom HAAF. Mikuláš 
s anjelom a čertom priniesol pre DIA deti darčeky, 
ktoré ich nielen dostávali, ale aj dávali. Vo svojich 
domácnostiach totiž zozbierali knihy a tie venovali 
ženám vo výkone trestu v Levoči. 

Mikuláš zavítal 5. 12. aj do pavilónu Aquaterra 
v tunajšej ZOO. Zamestnanci spolu s deťmi vy-
tvorili množstvo ozdôb, ktorými potom vyzdobili 
vianočný stromček a mohli si ich zobrať aj domov. 
Mikuláš odmenil deti za pekný spev darčekmi. Tie 
však dostali všetci návštevníci, pretože mali vstup 
do pavilónu zadarmo. 

Spišské osvetové stredisko usporiadalo už 
23. ročník regionálnej súťažnej prehliadky spevác-

Na stálu službu MsP sa 23. 12. 2012 o 19.10 hod. 
dostavil S. M. z Bratislavy - Ružinov, ktorý odovzdal 
finančnú hotovosť 20 €. Menovaný túto hotovosť na-
šiel v bankomate Slovenskej sporiteľne na námestí 
SNP v SNV počas svojho vyberu peňazí. Vec v riešení 
MsP.

24. 12. 2012 o 12.40 hod. na základe telefonického 
požiadania lekárky z detského odd. NsP v SNV, že im 
z oddelenia ušla pacientka M. P. z Arnutoviec vo veku 
16 rokov, bola o veci informovaná hliadka MsP a záro-
veň kamerovým systémom monitorované mesto. Uve-
dená osoba bola kamerovým systémom zachytená 
na Fabiniho ul., kde ju hliadka zadržala a previezla na 
spomínané oddelenie.

Hliadka MsP zasahovala 24. 12. 2012 o 23.10 hod. 
s hliadkami PZ SR na Potočnej a Lesnej ulici, kde do-
chádzalo ku konfliktom medzi podnapitými osadníkmi. 
K použitiu donucovacích prostriedkov nedošlo.

Hliadka MsP na základe hustého dymu v okolí želez-
ničnej stanice zistila 29. 12. 2012 o 14.40 hod. požiar 
autobusu na Radlinského ul. v bývalom skladovom 
areáli. Po príchode na miesto už zasahovala hliadka 
HaZZ v SNV, ktorú privolal pracovník SBS. Na mieste 
bolo zistené, že autobus patril súkromnej autoškole. 
Vec v šetrení HaZZ v SNV. Predbežné určenie vzniku 
požiaru je vznietenie na vykurovacom zariadení.

Hliadkou MsP 7. 1. 2013 o 21.00 hod. na základe 
oznámenia E. D. zo SNV, že na Ul. J. Wolkera dochá-
dza k susedským nezhodám, bolo zistené, že D. K. zo 
SNV hrala hlasne na klavír a P. J. zo SNV jej trieskal na 
plafón. Hliadka na mieste vykonala s oboma rodinami 
servis, k žiadnemu fyzickému napádaniu ani k poško-
dzovaniu majetku nedošlo. Vec vyriešená servisom.

Hliadka MsP riešila 13. 1. 2013 o 14.40 hod. na Ulici 
Jána Janského pri NsP zistený priestupok, ktorého sa 
dopustil P. P. zo SNV. Menovaný parkoval motorovým 
vozidlom na parkovisku vyhradenom pre osoby so 
zdravotným postihnutím, pričom nešlo o vozidlo, pre 
ktoré je toto parkovisko vyhradené. Počas prejedná-
vania priestupku po výzve na preukázanie totožnosti 
menovaný nastúpil do svojho vozidla a chcel z miesta 
ujsť, pričom priamo ohrozil bezpečnosť príslušníka 
MsP. Tento na zaistenie bezpečnosti svojej osoby 
pred hroziacim útokom použil hrozbu zbraňou. Na-
koľko menovaný následne od svojho konania upustil 
a svoju totožnosť preukázal, vec bola na mieste vyrie-
šená v blokovom konaní.

Mestský úrad, oddelenie územného plánovania 
a stavebného poriadku týmto upozorňuje a vyzýva 
všetkých prevádzkovateľov (právnické a fyzické osoby 
oprávnené na podnikanie) malých zdrojov znečisťo-
vania ovzdušia (s tepelným príkonom do 0,3 MW), 
aby v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 401/1998 
Z. z. a v zmysle schváleného Všeobecne záväzného 
nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 2/2003 
a jeho dodatku č. 1 o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov, zaslali 
alebo osobne doručili na MsÚ, oddelenie ÚPaSP 
oznámenie k určeniu výšky poplatkov za znečis-
ťovanie ovzdušia - za každý prevádzkovaný malý 

zdroj znečisťovania ovzdušia za rok 2012 - v ter-
míne najneskôr do 15. 2. 2013!
K priznaniu je potrebné doložiť doklad o množ-
stve odobraného paliva za rok 2012 od jeho do-
dávateľa.
Zároveň chceme upozorniť prevádzkovateľov malých 
zdrojov znečisťovania ovzdušia, že v zmysle zákona 
NR SR č. 401/1998 Z. z. v znení jeho neskorších 
zmien a doplnkov za nedodržanie termínu predlo-
ženia požadovaného oznámenia je mesto povinné 
uložiť sankciu.

odd. územného plánovania 
a stavebného poriadku, MsÚ

POPLaTKy Za ZNEČISŤOVaNIE 
OVZDUŠIa

Od pondelka 14. januára na viacerých miestach Slovenska nepretržite snežilo. Husté sneže-
nie sa nevyhlo ani nášmu mestu, ktoré však na takúto situáciu bolo pripravené. Spracovaný 
má operačný plán zimnej údržby, podľa ktorého postupuje.
Počas tohto týždňa boli v permanencii všetky stroje 
(3 traktory s pluhom, 1 veľký sypač LIAZ s pluhom, 
2 Multicar sypače s pluhom, 3 UNC nakladače  
a 1 JCB veľký nakladač) v noci aj cez deň. Okrem 
toho boli nasadené aj 3 externé mechanizmy na čis-
tenie chodníkov.
Pri čistení sa postupovalo podľa plánu zimnej údržby. 
Najprv boli upratané dôležité komunikačné 
trasy pri nemocnici s poliklinikou, vonkajší okruh 
mesta, hlavné sídliskové komunikácie a hlavné 
chodníkové trasy. Potom sa pokračovalo na vedľaj-
ších mestských komunikáciách a problematických 
komunikáciách najmä na sídliskách, ktoré sú rizikové 
z hľadiska prejazdu techniky v dôsledku parkujúcich 
áut. V nočných hodinách bol zabezpečovaný vývoz 
snehu z parkovísk v centre mesta (Zimná a Letná ul.) 
na parkovisko pri futbalovom štadióne a čistenie par-
kovísk pri pošte, na Školskej ul., pri detskej polikli-
nike, za domom kultúry, pri cintoríne a športovej hale. 
Počas tohto týždňa bolo vyvezených približne 
1 500 m3 snehu. 
Údržbu mestských komunikácií, verejných priestran-
stiev a parkovísk v zimnom období vykonáva spoloč-
nosť Brantner Nova, s. r. o. Na jej výkone sa podieľa 
aj firma Asfalt, s. r. o. (lokalita Ferčekovce a Novo-

veská Huta – posyp + pluhovanie), Mesto Sp. Nová 
Ves prostredníctvom Strediska ručného čistenia pri 
oddelení komunálneho servisu, resp. pracovníci vy-
členení úradom práce na aktivačné práce a iné orga-
nizácie poverené mestom.
Z úradu práce bolo v januári prijatých 25 nových 
pracovníkov, ktorí boli využití na ručné upratovanie 
snehu. „Z nášho oddelenia denne pracovalo 11 za-
mestnancov strediska ručného čistenia, 25 ak-
tivačných pracovníkov a 2 odsúdení v rámci tzv. 
povinnej práce. Venovali sa hlavne nedostupným 
miestam pre techniku - schody, lávka, stanovištia 
kontajnerov a pod.,“ informoval vedúci oddelenia ko-
munálneho servisu mestského úradu PaedDr. Ján 
Olejník.
Snahou mesta je zabezpečiť zjazdnosť komunikácií 
v čo najväčšom rozsahu a čo najefektívnejšie vzhľa-
dom k finančným možnostiam. V rámci schváleného 
rozpočtu na rok 2013 má oddelenie výstavby a do-
pravy vyčlenených spolu 50 tis. € a oddelenie komu-
nálneho servisu 5 tis. €.
Operačný plán zimnej údržby môžete nájsť na webo-
vej stránke www.spisskanovaves.eu – Modrá sekcia 
SNV – Strategické rozvojové dokumenty – Operačný 
plán zimnej údržby. eda

ZIMNÁ úDRžba KOMUNIKÁcIí

veľká okružná križovatka s priemerom 200 met-
rov. Na modernizáciu železničnej trate na 50-kilo-
metrovom úseku od popradu do krompách sme 
boli určení ako stavebný úrad a je vydané územné 
rozhodnutie. Železnice stále majú záujem, aby bol 
tento bod vyriešený. potom môžeme prikročiť aj ku 
pokračovaniu obchvatových komunikácií ku ceste, 
ktorá by smerovala severným a južným smerom 
v území,“ informoval v tejto súvislosti vedúci odde-
lenia územného plánovania a stavebného poriadku 
Ing. arch. Teodor Štubňa.
K problematike verejného osvetlenia na Blaumonte 
Ing. J. Bednárová uviedla: „Mesto sa zaoberá ve-
rejným osvetlením a pre zefektívnenie jeho pre-
vádzky riešime celé mesto, čo zahŕňa aj lokalitu 
blaumont.“
V rámci tohto bodu vystúpil tiež poslanec Ing. Marián 
bubeník s interpeláciou, aby vedenie mesta vstúpilo 
do rokovania s firmou, ktorá minulý rok prevádzkovala 
lyžiarsky vlek vo Ferčekovciach a zistilo, prečo tento 
rok neotvorili lyžiarsku sezónu. „penzión a takisto aj 
areál je v súkromných rukách okrem pozemkov, 
ktoré im dávame do prenájmu. pokiaľ by sa našiel 

konkrétny návrh, ako by sme mali do toho vstúpiť 
ako mesto, samozrejme, budeme rokovať,“ vysvetlil 
PhDr. J. Volný, PhD.
Poslanec Mgr. Jozef Kačenga poprosil v mene ob-
čanov, ktorí začali stavať v lokalite individuálnej byto-
vej výstavby Červený jarok, aby sa upravila prístupová 
cesta, na čo reagovala Ing. J. Bednárová: „aj my 
sme boli oslovení a obyvatelia tejto lokality nám 
často kladú otázky, ktoré sú správne, ale kladené 
na nesprávnom mieste a v nesprávnom čase. Mali 
byť kladené tomu, kto im pozemok predával a pred-
tým, než ho kupovali.“
Ďalej poďakoval všetkým, ktorí venujú pozornosť 
projektu Zelená stromom, do ktorého sa zapojilo aj 
Gymnázium Školská ul.: „Viacerí sme sa zúčast-
nili pekných akcií. Chcem vás vyzvať, keď budete 
oslovení na spoluprácu a zakúpenie zelene v rámci 
tohto projektu študentmi gymnázia, aby ste im, 
podľa možnosti, maximálne vyhoveli.“

Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hla-
sovanie poslancov, zvukový záznam nájdete na  
www.spisskanovaves.eu – modrá sekcia SNV – 
Samospráva – MsZ. edita sýkorová

ZO ZaSaDNUTIa MSZ
(dokončenie z 5. strany)
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Ykych zborov pod názvom Spišské zborové dni. 
V Koncertnej sieni Reduty sa 6. 12. predstavili ba-
nícke a svetské spevácke zbory. V zlatom pásme 
sa umiestnil spevácky zbor Chorus Minor z Levo-
če, v striebornom pásme Chorus Cantoris zo Sp. 
Novej Vsi a v bronzovom pásme sa spolu s Choru-
som Iglovia a novovzniknutým Cantus Villa Nova 
umiestnil aj spevácky zbor pri Baníckom spolku 
Spiš. 9. 12. v Chráme premenenia Pána vystúpili 
cirkevné spevácke zbory. 

V penzióne Kráľov prameň v Novoveskej Hute bolo 
7. 12. veselo a rušno. Zišlo sa približne 50 detí, aby 
zaspievali a zarecitovali Mikulášovi a jeho pekné-
mu anjelikovi a hrôzu naháňajúcemu čertiskovi. 

Deťom z Detského domova v Sp. Vlachoch 
tento rok priniesol Mikuláš netradičný darček, 
možnosť do vôle sa vyšantiť v Detskom svete ob-
chodného centra Madaras.

Mikuláš prišiel v nedeľu 9. 12. aj medzi deti z Klu-
bu detí a mládeže pri Okresnej rade Sloven-
ského zväzu zdravotne postihnutých. Klub má 
v súčasnosti 47 členov.

V priestoroch Strednej odbornej školy ekonomic-
kej sa 9. 12. na oblastnej výstave poštových ho-
lubov predstavilo 7 organizácií a 102 chovateľov. 
Návštevníci si tak mohli pozrieť tých 100 najlepších 
operencov. Traja posudzovatelia posudzovali ho-
luby v 20-tich rôznych kategóriách, ako napr. na 
dlhé, stredné a krátke trate či v počte nalietaných 
kilometrov. Výstavu zorganizovala Základná organi-
zácia chovateľov poštových holubov SNV.

Múzeum Spiša zorganizovalo 9. 12. v Letohrádku 
Dardanely Tradičný vianočný koncert. Vo svia-
točne ladenom programe 24. ročníka odzneli zná-
me, ale aj menej známe vianočné melódie. Počas 
neho sa predstavilo hudobné zoskupenie Lotz Trio 
z Bratislavy s hrou na basetových rohoch. Vianoč-
nú atmosféru v Letohrádku vytvárala tiež dvojica 
žiačok zo Základnej školy v Markušovciach, ktoré 
predávali na konto Dobrého anjela vlastnoručne 
vyrobené vianočné doplnky. Uvedené podujatie 
však nebolo jediným v predvianočnom čase. Deň 
predtým sa tu konal už po štvrtýkrát aj koncert Via-
noce v Letohrádku, ktorý bol určený pre rodiny 
s deťmi.

Okresná organizácia Únie žien Slovenska v Sp. 
Novej Vsi v spolupráci s Domom Matice sloven-
skej, Mestským kultúrnym centrom a CVČ Adam 
zorganizovala 10. 12. už po 24. raz v Koncertnej 
sieni Reduty predvianočné stretnutie rodín Čaro 
Vianoc. 

Neznámy páchateľ ukradol 11. 12. v záhradkár-
skej časti pod poliklinikou kovové schody. Najprv 
zhodil 155 cm vysoké oplotenie a schody následne 
z pozemku odvliekol. Majiteľovi spôsobil škodu naj-
menej 500 €. Polícia začala trestné stíhanie v prí-
pade krádeže. Po páchateľovi pátra.

V kongresovej hale Štátneho geologického ústavu 
Dionýza Štúra si 11. 12. slávnostným seminárom 
pripomenuli 60 rokov geológie v Sp. Novej Vsi. 
Počas neho odznel celý rad referátov na tému histó-
rie geologického prieskumu, minulosti a súčasnosti  
geofyziky u nás, ako aj príspevky z oblasti geoché-
mie, mineralógie, petrografie a geoanalýzy.

V rámci cyklu charitatívnych koncertov organizova-
ných televíznou produkčnou spoločnosťou AKRAN 
v spolupráci s Rozhlasom a televíziou Slovenska 
sa 11. 12. konal v Koncertnej sieni Reduty kon-
cert advent Slovensko 2012. Počas neho sa 
predstavil štvornásobný zlatý slávik Peter cmorik 
a známa herečka Henrieta Mičkovicová. Ce-
lým večerom sprevádzala moderátorka Katarína 
brychtová a vysielaný bol v priamom prenose na 
STV 2 a v Slovenskom rozhlase. Uvedený koncert 
zaznel v 3. adventnom týždni, ktorý bol celý veno-
vaný charitatívnej organizácii Nota Bene. Výťažok 
celotýždňovej zbierky formou darcovských sms bol 

SPraVODaJSTVO

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Nová Ves 
č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne opdady a drobné stavebné odpady (ďalej len 
„VZN“) schválilo mestské zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 
17. 12. 2012. Platné VZN je zverejnené na webovej stránke 
mesta www.spisskanovaves.eu - modrá sekcia SNV - Samo-
správa - VZN.
Vo VZN sú uvedené sadzby miestnych daní a poplatku za ko-
munálny odpad, ktoré Mesto Spišská Nová Ves bude vyberať 
v roku 2013.
V porovnaní s rokom 2012 nedošlo ani v jednom druhu 
miestnych daní (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za 
užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie a daň 
za predajné automaty) k zvýšeniu sadzieb. Poskytnutie 
úľav, oslobodenie a zníženie miestnych daní ostalo v takom 
rozsahu, aké Mesto Spišská Nová Ves poskytlo daňovníkom 
v roku 2012 a tieto sú uvedené vo VZN.
Taktiež nedošlo k zvýšeniu sadzieb u miestneho poplatku 
za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v po-
rovnaní s rokom 2012. Rozsah zníženia a odpustenia po-
platku ostal nezmenený v porovnaní s rokom 2012 a tieto sú 
uvedené vo VZN.
Došlo však k jednej zmene, a to pri znížení poplatku u ob-
čanov starších ako 70 rokov. V roku 2012 v zmysle zákona 
č. 582/2004 Z. z. o miestnych daniach mohol správca dane 
v prípadoch ustanovených VZN poplatok znížiť alebo odpustiť. 
V zmysle citovaného ustanovenia zákona mesto SNV na základe 
údajov z evidencie obyvateľov občanom, ktorí k 31. 12. 2011 
dosiahli vek 70 rokov, znížilo poplatok v roku 2012 o 50 % bez 
žiadosti občana.
Od januára t. r. správca dane môže na základe žiadosti po-
platníka na zmiernenie alebo odstránenie tvrdosti zákona vyru-
bený poplatok znížiť (§ 82 ods. 3 zákona č. 582/2004 Z. z.). 
V rámci tejto možnosti budú posudzované žiadosti o zníženie 
poplatku občanov starších ako 70 rokov. Občanom, ktorí 
k 31. 12. 2012 dosiahli vek 70 rokov a doručia žiadosť 
o zníženie poplatku na Msú do 15. marca bude poplatok 
znížený o 50 % (t. j. na 8,01 €) priamo v rozhodnutí, ktorým 
bude vyrubený poplatok na rok 2013. žiadosti doručené 
po tomto termíne budú spracovávané priebežne a popla-
tok bude znížený v priebehu roka.
Rozhodnutia na zaplatenie poplatku budú doručované do 
30. apríla. Termín zaplatenia poplatku do výšky 17 € je do 
31. mája. Poplatok nad 17 € je splatný v dvoch splátkach; 
prvá do 31. mája, druhá do 31. októbra. 
Mesto Spišská Nová Ves v roku 2013 poskytne aj ďalšie zníže-
nia a odpustenia poplatku tak, ako je to uvedené vo VZN. Pre 
prehľadnosť, aké doklady je potrebné doložiť k žiadosti o zníže-
nie alebo odpustenie poplatku, uvádzame presné znenie § 23 
a § 24 zo VZN č. 4/2012. 

§ 23 zníženie poplatku
1. Správca dane na základe písomnej žiadosti poplatok zníži 

podľa najnižšej sadzby za obdobie, za ktoré poplatník 
správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac 
ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa 
nezdržiaval na území mesta Spišská Nová Ves.

2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, 
z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka 
mimo mesta Spišská Nová Ves, a to:
a) poplatník študujúci na území SR mimo miesta trvalého 

pobytu:
- potvrdenie študentského domova alebo internátu 

o ubytovaní v SR alebo 
- zmluvu o ubytovaní alebo
- potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie o prechod-

nom pobyte. 
b) poplatník zamestnaný mimo mesta Spišská Nová Ves na 

území SR:
- potvrdenie zamestnávateľa spolu s potvrdením alebo 

dokladom o ubytovaní, o prechodnom pobyte alebo 
zmluvou o ubytovaní.

V prípadoch, kedy nie je z predložených dokladov možné určiť 
presný počet dní, za ktoré poplatník žiada zníženie poplatku, 
poplatník túto skutočnosť prehlási čestným vyhlásením.
3. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zní-

ženie poplatku do 31. 12. príslušného kalendárneho roka 
podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné do-
klady podľa § 22 ods. 2 tohto všeobecne záväzného naria-
denia, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.

§ 24 Odpustenie poplatku
1. Správca dane na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí 

za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na 
základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom ob-
dobí sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta 
Spišská Nová Ves.

2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné do-
klady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu po-
platníka mimo mesta Spišská Nová Ves, a to:
a) poplatník, ktorý sa dlhodobo zdržiava v zahraničí:

- potvrdenie o štúdiu,
- potvrdenie o ubytovaní,
- nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností,
- kópia karty o trvalom pobyte občana Európskej únie,
- pracovná zmluva,
- potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkovala zamestna-

nie v zahraničí,
- potvrdenie zamestnávateľa o vyslaní danej osoby na 

dlhodobú pracovnú cestu do zahraničia,
- potvrdenie zamestnávateľa, že poplatník je zamest-

naný ako vodič medzinárodnej cestnej nákladnej do-
pravy,

- výpis zo živnostenského registra daného štátu,
- povolenie na vykonávanie medzinárodnej cestnej ná-

kladnej dopravy,
- výpis zo sociálnej poisťovne daného štátu o poberaní 

nemocenských dávok,
- výpis z úradu práce daného štátu o evidencii poplat-

níka v zozname uchádzačov o zamestnanie,
- pracovné povolenie na území daného štátu,
- kópia rozhodnutia o vyrubení miestnych daní v mieste 

pobytu v danom štáte,
- sobášny list zo zahraničia,
- rodný list dieťaťa narodeného v zahraničí. 

V prípadoch, kedy nie je z predložených dokladov možné určiť 
presný počet dní, za ktoré poplatník žiada odpustenie poplatku, 
poplatník túto skutočnosť prehlási čestným vyhlásením.

b) poplatník vo výkone trestu odňatia slobody:
- rozhodnutie o výkone trestu,

c) poplatník bývajúci mimo miesta trvalého pobytu:
- potvrdenie o vyrubení a zaplatení poplatku v inej obci 

za poplatníka, 
d) poplatník - kňazi a ich rodinní príslušníci, rehoľníci:

- potvrdenie o umiestnení v cirkevných zariadeniach. 
3. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na 

odpustenie poplatku do 31. 12. príslušného kalendárneho 
roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné 
doklady podľa § 23 ods. 2 tohto všeobecne záväzného na-
riadenia, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie za-
niká.

Vzor žiadosti o zníženie miestneho poplatku za komu-
nálne odpady a drobné stavebné odpady nájdete na stránke  
www.spisskanovaves.eu – Občan – Tlačivá na stiahnutie.  
 ing. pavol Košalko

ved. odd. správy daní a poplatkov, MsÚ

ZMENy V POSKyTOVaNí úĽaV 
MIESTNEHO POPLaTKU 
Za KOMUNÁLNy ODPaD Na ROK 2013
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Aj napriek mínusovým teplotám v Slovenskom raji 
kompletne menili drevené stúpačky v časti Bie-
ly Potok, na úseku medzi Kyseľom a Sokolou doli-
nou. Nachádzalo sa tu 150 m stúpačiek, u ktorých 
bola nutná celková výmena. Keďže do tejto časti 
nevedie žiadna prístupová cesta, museli využiť vr-
tuľník. Ním priviezli na miesto 13 m3 dreva a hneď 
odviezli aj pôvodné rebríky. K miestu opráv muselo 
6 mužov každý deň kráčať hodinu a pol peši s ná-
kladom do 15 kíl, ktorý obsahuje pracovné náradie 
a potrebný materiál. Pri práci stáli vo vode, ktorá 
miestami siahala až do výšky 1 metra. Išlo hlavne 
o dobrovoľných záchranárov z horskej záchrannej 
služby a mužov, ktorých zamestnávala obec Hrabu-
šice. Uvedené opravy financovalo Združenie obcí  
Mikroregión Slovenský raj – Sever.

Využiť magický dátum 12. 12. na nový začiatok 
a spečatiť svoju lásku sobášom sa v Sp. Novej Vsi 
rozhodli dva páry. Magický dátum prial aj novoro-
deniatkam. Počas tohto dňa prišlo v SNV na svet 
5 detí.

12. 12. v Centre voľného času Adam pripravili 
členovia pre svojich rodičov a priateľov podujatie 
pod názvom „Dievčatko so zápalkami... alebo... 
šťastné a veselé Vianoce!“. Vianočné divadelné 
pásmo bolo obohatené o tanečné a hudobné vy-
stúpenia.

V Materskom centre Dietka si 12. 12. vyrábali vo-
ňavých anjelikov na stromček. Techniku výroby 
sa naučili od dobrovoľníčky, kde anjelik má bruško 
naplnené škoricou, klinčekmi a voňavými bylinka-
mi. Takáto ozdoba teda nielen ozdobí stromček, ale 
svojou vôňou navodí tú pravú vianočnú atmosféru.

V Galérii umelcov Spiša si 13. 12. pripomenuli 
svoje 25. výročie multivernisážou až štyroch výstav 
a novej stálej expozície Terra Gothica. Na výstave 
Jubilanti sú zo zbierkového fondu uvedené práce 
9 spišských umelcov vrátane starších historických 
autorov, ako bol Ladislav Medňanský či Ferdinand 
Katona. Zároveň návštevníkom ponúkajú možnosť 
nahliadnuť do Akvizícií rokov 2007 – 2011. Tretia 
výstava Z histórie: 1987 - 2012 je zameraná taktiež 
na archivačnú a dokumentačnú činnosť galérie. Na 
výstave 25 x 25 je prezentovaných 25 vybraných 
diel 25-tich mladých umelcov. Počas slávnosti pri-
mátor mesta Ján Volný odovzdal riaditeľke Galérie 
umelcov Spiša Lucii Benickej ďakovný list.

Bývalí absolventi Špeciálnej a praktickej školy sa 
13. 12. zišli v poradí už druhýkrát v čajovni ca-
ritas, ktorá sa nachádza pri chránenej dielni sv. 
Jozefa Robotníka. Počas adventného stretnutia 
si pripomenuli pohanské zvyky, povery a tradície, 
rovnako aj kresťanské, viažuce sa k tomuto dátu-
mu. Návštevníci mohli tiež vidieť dramatizáciu prí-
behu sv. Lucie v kresťanskom ponímaní, do ktorej 
sa zapojili aj deti.

Členovia Mestskej organizácie Jednoty dôchod-
cov Slovenska sa 13. 12. zišli v Reštaurácii Spiš na 
Predvianočnom stretnutí seniorov pri kapustni-
ci. Počas neho si okrem iného zaspomínali aj na 
svoje tradičné domáce recepty.

Tanečná skupina Denzz Industry sa 16. 12. v Kine 
Mier predstavila verejnosti s vystúpením pod ná-
zvom Evolution. Predstavenie tvorilo prehliadku 
tanečných a hudobných štýlov od praveku po sú-
časnosť.

17. 12. počas akcie Môj najkrajší medovník si 
deti z rôznych záujmových útvarov Centra voľného 
času Adam prišli upiecť tie najkrajšie medovníky. 
Čo si 30 malých majstrov pekárov upieklo a vyzdo-
bilo, to si mohli odniesť aj domov.

Vyše 400 študentov spišskonovoveských stred-
ných škôl zaplnilo 18. 12. priestor pred Redutou, 
aby vyjadrili nespokojnosť so súčasným systé-
mom v školstve. Medzi výhradami nespokojných 

V závere uplynulého roka vyhodnotilo združenie Neformálne ekonomické fórum 
- Hospodársky klub neverejnú elektronickú voľbu v tradičných anketách.
Do VII. ročníka internetovej ankety Najsympatickejší 
poslanec NR SR za rok 2012 bolo z celkového počtu 
150 poslancov 12 nominovaných, ktorí spolu dostali 
4 463 hlasov. Na 1. mieste sa umiestnila poslan-
kyňa za SMER SD Lea Grečková s 1 220 hlasmi. Na 
2. mieste skončila poslankyňa zo SaS Lucia Nicholso-
nová so 744 hlasmi a na 3. mieste poslanec za KDH 
Radoslav Procházka so 717 hlasmi. Zaujímavosťou je, 
že hlasovanie sa niekoľkokrát pokúšali zmeniť hackeri 
a časť z nominovaných za obdobie dlhšie ako mesiac 
nezískala ani jeden hlas.
Do jubilejného X. ročníka ankety Najsympatickejší po-
litik sveta – World Politician 2012 bolo nominovaných 
9 osobností. Z celkového počtu 4 330 hlasov naj-
väčší počet 1 111 získal ruský prezident Vladimír Putin. 
O 89 hlasov menej získal kandidát na prezidenta USA 

Mitt Romney. Na 3. mieste sa 
s počtom hlasov 903 umiestnil 
najvyšší súčasný predstaviteľ 
lamaizmu a tibetský duchovný Dalajláma XIV.
Na prestížny Zlatý biatec sú okrem iných osobností no-
minovaní aj Iveta Radičová, Fedor Malík, Miroslav Lajčák 
a Jozef Tkáč. Výsledky neverejného hlasovania budú zve-
rejnené v priebehu februára.
Neformálne ekonomické fórum - Hospodársky klub 
vzniklo 19. augusta 1993 na podnet Dr. Petra Kasalov-
ského na stretnutí podnikateľov a verejných činiteľov SR. 
Pôvodná nadácia bola transformovaná na občianske 
združenie k 27. júlu 1997. Od roku 2003 je združením. 
Jeho cieľom je oponovať vládnu aj opozičnú hospodár-
sku politiku, pomáhať rozvoju medzinárodných vzťahov 
a šíriť dobré meno SR. eda

MÁME NaJSyMPaTIcKEJŠIU 
POSLaNKyňU

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi schválilo 
17. 12. 2012 rozpočet mesta na rok 2013 vo výške 
23 521 476 € na strane príjmov aj výdavkov. 
Bežné príjmy boli schválené vo výške 23 137 476 €, 
bežné výdavky 22 478 876 €. 
Kapitálové príjmy poslanci schválili v sume 384 tis. €, ka-
pitálové výdavky v sume 287 tis. €. Výdavkové finančné 
operácie, ako súčasť rozpočtu, boli schválené vo výške 
755,6 tis. € a budú použité na splátky úverov prijatých 
v predchádzajúcom období. 
V príjmovej časti rozpočtu sú naplánované daňové 
príjmy vo výške 12 108 tis. €, z toho podielová daň, 
ktorú poukazuje obciam štát ako podiel na dani 
z príjmov FO, je rozpočtovaná vo výške 9,3 mil. €, 
čo je oproti rozpočtu roka 2012 menej o 1 mil. €. 
Mesto predpokladá, že vzhľadom na zmeny vo financo-
vaní centier voľného času, školských klubov detí a pri po-
klese prepočítaného počtu žiakov, bude výnos podielovej 
dane v uvedenej hodnote. 
Predpokladané príjmy z dane z nehnuteľností sú odhado-
vané vo výške 1 560 tis. € a miestnych daní a poplatkov 
vo výške 1 248 tis. €. 
Výška nedaňových príjmov je porovnateľná s rokom 
2012, rozpočtovaná je v sume 4 620 tis. €. Patria sem 
nájomné z pozemkov, bytov a nebytových priestorov,  
administratívne poplatky a platby, platby za služby, kapitá-
lové príjmy a príjmy rozpočtových organizácií. 
Granty a transfery, ktoré sú zdrojom financovania pre-
nesených kompetencií v základných školách, v oblasti 
matričnej činnosti, školského úradu, stavebného úradu, 
rozvoja bývania, ochrany životného prostredia a registra 

občanov a pre zariadenia poskytujúce sociálne služby, 
sú rozpočtované vo výške 6 793 tis. € spolu s grantmi 
rozpočtových organizácií. V roku 2012 boli tieto príjmy 
vyššie o viac ako 6 mil. €, a to z dôvodu dofinancovania 
investičných projektov hradených zo štátneho rozpočtu, 
Európskeho fondu regionálneho rozvoja a Kohézneho 
fondu. 
Výdavky mesta sú zoskupené do trinástich programov, 
podprogramov, prvkov, resp. projektov, ktoré tvoria 
programovú štruktúru výdavkov. Odzrkadľujú vzťah me-
dzi rozpočtovanými výdavkami a očakávanými výstupmi 
a výsledkami realizovaných programov pri plnení cieľov 
a zámerov definovaných v jednotlivých programoch. Pre 
rok 2013 sú rozpočtované nižšie o 7,68 mil. € ako 
v roku 2012. 
Mnohé výdavky sú plánované nižšie z dôvodu ukonče-
nia realizácie projektov hradených zo štátneho rozpočtu 
a EÚ. Bežné výdavky zabezpečujú základný chod mesta, 
úradu, mestskej polície, prevádzku škôl a školských zaria-
dení, materských škôl, prispievajú na prevádzku príspev-
kových organizácií v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, 
a to Mestské kultúrne centrum, Zoologická záhrada, 
Správa telovýchovných zariadení. Obmedzené zdroje 
mesta neumožnili naplánovať investičné akcie väč-
šieho charakteru. Mesto je však naďalej pripravené 
čerpať prostriedky z avizovaných výziev európskych 
fondov. Prioritou v tejto oblasti je dokončenie rekon-
štrukcie námestia, infraštruktúra a cestovný ruch. 
Vďaka dobrej doterajšej finančnej kondícii mesta je 
pripravené na povinné kofinancovanie týchto pro-
jektov.  red.

ScHVÁLENý ROZPOČET 
MESTa Na ROK 2013

Miestny odbor Matice slovenskej v Spišskej novej Vsi
pozýva spomenúť si 

na huDObnéhO SklaDaTeľa

laDiSlaVa STanČeka
8. 2. 2013 o 15.00 hod. 

v Dome MS v Spišskej Novej Vsi.
Život a dielo pri príležitosti 115. výročia narodenia skladateľa 

priblíži PhDr. R. Kormošová, PhD.
O 14.30 hod. položíme venček pri pamätnej tabuli na Gymnáziu, Školská ul.
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Ystredoškolákov bola zima v učebniach, staré škol-
ské pomôcky a učebnice, zastaraný počítačový 
systém v odborných učebniach a pod. Vedenie 
škôl im v tento deň umožnilo vyučovanie v skráte-
nom režime.

Deti z Divadelného súboru pri Dome Mati-
ce slovenskej pod vedením Ivety Liptákovej 
uviedli 19. 12. premiéru divadelného predsta-
venia pod názvom PUK. Rozprávkový príbeh odo-
hrávajúci sa na morskom dne je o tom, že nie ten, 
kto je krásny, musí byť aj dobrý. Na predstavení si 
diváci a herci vymenili miesto, teda diváci sedeli na 
javisku a hralo sa v hľadisku. Po prvýkrát išlo totiž 
o takú inscenáciu, kde deti hrajú za priesvitnou lát-
kou, pričom využívajú tieňohru.

Divadlo Kontra na svojich priaznivcov nezabudlo 
ani počas vianočných sviatkov. Pripravilo pre nich 
Vianoce s Kontrou s bohatou sviatočnou ponu-
kou predstavení. Nechýbala klasika v netradičnom 
prevedení, zábavná jazda o našej nie veľmi zábav-
nej každodennosti, mrazivý príbeh ponurého sídla 
či rozprávanie o jednom šialenom víkende, v kto-
rom sa môže prihodiť všetko.

Tento rok v Sp. Novej Vsi k tradičnej vianočnej vý-
zdobe pribudla aj jedna novinka. Vianočnú atmo-
sféru na námestí pred Provinčným domom dotváral 
drevený betlehem od rezbára Miroslava Janiča. 
Okamžite si získal svojich obdivovateľov a hlavne 
pri večernom osvetlení sa pri ňom radi zastavovali 
malí aj veľkí.

K magickým dátumom minuloročného decem-
bra patril aj 21. 12. Ľudia na celom svete žili 
v očakávaní, či sa naplnia proroctvá o konci sveta. 
A práve v tento deň sa štyri páry rozhodli spečatiť 
svoju lásku sobášom.

Tento rok po prvýkrát pripravilo Občianske zdru-
ženie Femina Spiš v Sp. Novej Vsi pre osame-
lých ľudí a ľudí bez domova spoločnú večeru 
pri vianočnom stromčeku. V piatok 22. 12. do 
priestorov SČK na detskej poliklinike prišlo na po-
zvanie jeho členiek, 28 žien a mužov z mesta. Pri 
znení vianočných kolied si pochutnali na domácej 
kapustnici a spolu prežili slávnostnú atmosféru naj-
krajších sviatkov. Nechýbali ani koláče či ovocie, 
oplátky, teplý čaj, káva. Odchádzali obdarení aj 
obnoseným teplým šatstvom a spodnou bielizňou. 
Pomôcť pri podávaní večere prišli aj členovia Mlá-
deže SČK so svojou predsedníčkou Petronelou 
Geletkovou a zástupca Mesta Sp. Nová Ves, ktoré 
bolo jedným zo sponzorov tejto akcie, Ing. Ľubo-
mír Pastiran.

Prípravy na príchod vianočných sviatkov neo-
bišli ani obyvateľov tunajšieho domova dôchod-
cov, kde im sviatočnú atmosféru dotvárali via-
nočné piesne a podmanivá vôňa pripravovaných 
medovníkov. Okrem príprav vianočného pečiva 
sa babičky venovali aj príprave vianočných ozdôb, 
ktorými vyzdobili vianočný stromček.

Už po 23-krát roznášali skautskí dobrovoľníci po 
celom Slovensku betlehemské svetlo ako sym-
bol ľudskej lásky, pokoja, jednoty a porozumenia. 
Do Sp. Novej Vsi plamienok odpálený v Bazilike 
Narodenia Pána dorazil 22. 12. a od spišskono-
voveských skautov si ho mohli obyvatelia mesta 
i okolia odpáliť v pondelok 24. 12. Betlehemské 
svetlo odniesli skauti aj do domova dôchodcov, 
nemocnice s poliklinikou i okolitých obcí. 

Po prvýkrát zavítal 23. 12. živý betlehem aj do 
tunajšej zoologickej záhrady vďaka otvorenému 
pavilónu Aquaterra. Príbeh narodenia Ježiška tak 
mohli návštevníci sledovať v prírodnom prostredí 
a dotvárali ho aj živé zvieratká. Tie obdivovali hlav-
ne deti.

V Domove dôchodcov sa svojim klientom snažia 
čo najlepšie spríjemniť jeseň ich života a nahradiť 
teplo ich domova. S o to väčším dôrazom sa teda 
pripravovali na štedrovečernú večeru. Čakanie 

 V ZŠ Hutnícka sa 19. 12. 
konala vianočná akadémia 

„Čaro Vianoc“. Pod ve-
dením pani učiteliek 
a vychovávateliek žiaci 

pripravili pestrý program. 
Pozvaní rodičia a hostia zažili podvečer plný spevu, 
tancov, hovoreného slova. Celý program, pekná 
scéna, ozvučenie a osvetlenie dotvorili atmosféru blí-
žiacich sa Vianoc. Všetci odchádzali s malým darče-
kom, ktorý im pripravili žiaci školy, no zároveň bola 
možnosť kúpiť si výrobky žiakov v rámci vianočného 
jarmoku.

 Adventné obdobie okrem prípravy na Vianoce 
prináša množstvo starých zvykov. Lucijnému dňu 
(13. december), ktorý je považovaný za najkratší 
deň v roku a najvýznamnejší zo stridžích dní, sa viažu 
rôzne tradície. Takéto tradície si pripomenuli v škol-
skom klube ZŠ Hutnícka 16, keď v prezlečení za Lucie 
vymetali z kútov všetko zlo a robili krížik s cesnakom 
na čelo... 

 ZŠ Komenského 2 v Sp. Novej Vsi bola jednou 
z 813 zúčastnených škôl, ktorá sa zapojila do me-
dzinárodnej súťaže prebiehajúcej v 10-tich krajinách 
Európy. 14. - 16. 11.  sa v ZŠ Komenského 2 v Spiš-
skej Novej Vsi uskutočnila súťaž ibObOR - o počí-
tačoch pri počítači. Zo školy sa zapojilo 267 žiakov 
4. až 9. ročníka. Súťažilo sa v troch kategóriách. 
Z 29 úspešných riešiteľov tejto internetovej súťaže naj-
viac prekvapila štvrtáčka Viktória Mahdalová s naj-
lepším výsledkom vo svojej kategórii (94 %) a kadet 
Matúš burčík s plným počtom bodov (100 %). Zara-
dil sa tak na prvé miesto spolu s ďalšími z celkového 
počtu 49 798 súťažiacich. 

 15. 12. 2012 sa v ZŠ Ing. O. Kožucha 11 
v Sp. N. Vsi uskutočnilo 2. kolo šachovej súťaže 
„Liga mládeže Spiša“. Medzi 64 mladými šachistami 
z okresov Poprad, St. Ľubovňa, Svidník, Liptovský Mi-
kuláš, Gelnica, Kežmarok a Sp. N. Ves sa presadili aj 
domáci žiaci. Matej Lacuš (ŠSZČ, Ing. O. Kožucha) 
obsadil 2. miesto v kategórii CH 11, Marek Jadroň 
(ZŠ Nad Medzou) obsadil 2. miesto v kategórii CH 8 
a Katarína Lacušová (ŠSZČ, Ing. O. Kožucha) ob-
sadila 3. miesto v kategórii D 14. 

 Žiaci ZŠ Ing. O. Kožucha 11 naďalej pokračujú 
v milej tradícii a rovnako, ako v minulom školskom 
roku, tak i teraz píšu listy a e-maily a posielajú ich 
svojim rovesníkom až do ďalekej Brazílie, do partner-
ského mesta Joinville. V tomto školskom roku sa za 
pomoci pani učiteliek anglického jazyka rozhodli do 
vianočných pozdravov kreatívne spracovať vianočné 
zvyky a tradície na Slovensku. Žiaci opísali tradičné 
Vianoce na Slovensku, zvyky, koledy, priania a stra-
vovacie tradície. Svoje listy a e-maily obohatili o ná-
padité ilustrácie či fotografie. Rovesníci z Brazílie sa 
taktiež nesmierne potešili a opísali tie svoje tradičné 
„Vianoce na pláži“. Do svojich listov pridali i kalendár 
celoročných sviatkov v Brazílii a požiadali i o ten náš, 
slovenský. Obe žiacke strany sa tak opäť dozvedeli 
veľa nových zaujímavostí o inej krajine a piataci spo-
znali nových kamarátov. V tejto milej tradícii plánujú 
žiaci ZŠ, Ing. O. Kožucha 11, pokračovať i v ďalších 
mesiacoch a rokoch.

 Prekvapivé a zároveň radostné bolo pre žiakov 
a učiteľov zo ZŠ Lipová vyhodnotenie 8. ročníka 
„Súťaže o najzaujímavejšie podujatie školskej 
knižnice“ k Medzinárodnému dňu školských knižníc, 
ktorého sa zúčastnili po prvýkrát. Súťaže sa zúčastnilo 
252 školských knižníc základných škôl. Škola obsa-
dila krásne desiate miesto, za ktoré získala finančnú 
čiastku 450 €, ktorá bola použitá na nákup kníh do 
školskej knižnice. 

 Hotelová akadémia v Spišskej Novej Vsi sa už 
druhýkrát zapojila do vianočného grantu Nadácie 
Orange s názvom „Darujte Vianoce“. Učiteľka od-
borných predmetov Ing. Zuzana Sarnová napísala 
projekt s názvom „Šťastné a veselé spoločne“, na 
základe ktorého získala finančné prostriedky na po-
sedenie žiakov tretieho ročníka Hotelovej akadémie 
so žiakmi zo Spojenej školy Jána Vojtaššáka internát-
nej z Levoče. „Hoteláci“ privítali 12 handicapovaných 
žiakov v priestoroch odborných učební, kde pre nich 
pripravili tzv. stanovištia, kde tvorili vianočné ozdoby. 
Každý si mohol vyskúšať tvorbu vianočných bambúľ 
patchworkovou technikou, vianočných ozdôb z pa-
piera, drôtu a plsti a pod. Nechýbalo ani pečenie 
perníkov, ich ozdobovanie a stavanie medovníkových 
stromčekov.

zO žiVOTa naŠich Škôl

zÁPiS DeTÍ DO MaTerSkeJ ŠkOlY
Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves 

na školský rok 2013/2014 sa bude realizovať v termíne 
od 15. februára do 15. marca 2013. 

Miestom na podávanie žiadosti na prijatie dieťaťa do vyššie uvedených materských škôl 
(zoznam viď www.ssz.snv.sk) je každá materská škola. V materských školách sú zverejnené 
podmienky prijatia. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej školy vydáva v zmysle platnej 

legislatívy riaditeľka materskej školy.
správa školských zariadení

zápis detí do evanjelickej materskej školy  
v Spišskej novej Vsi

Riaditeľstvo Evanjelickej materskej školy na Štefánikovom nám. 21 oznamuje rodičom,  
že zápis detí do MŠ na školský rok 2013/2014 sa uskutoční od 15. 2. do 15. 3. 2013.

Do EMŠ prijímame deti vo veku od 3 do 6 rokov na základe žiadosti zákonného zástupcu. 
Žiadosť o prijatie dieťaťa si môžu rodičia vyzdvihnúť u riaditeľky.

Poskytujeme celodennú starostlivosť a kvalitné predprimárne vzdelávanie, výchovu a vzdelávanie  
v súlade s kresťanskými zásadami, oboznamovanie s anglickým jazykom a hrou na flaute.

Kontakt: 0948 015 339 - božena Kleinová
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Y na ňu seniorom spríjemňovali koledami členovia 
Mládežníckeho cirkevného speváckeho zboru 
v Sp. Novej Vsi. Počas večere sa prítomným priho-
voril okrem riaditeľa domova dôchodcov Štefana 
Šišku aj primátor mesta Ján Volný.

K sviatočnej atmosfére Vianoc už neodmysliteľne 
patrí aj tradičné vianočné predstavenie Keď tá 
jasná hviezda... Inak tomu nebolo ani v minulom 
roku, a tak si 25. 12. pod Levočskou bránou mohli 
obyvatelia nášho mesta pozrieť živý betlehem 
v podaní voľného divadelného zoskupenia mla-
dých ľudí pod vedením Petra Karpinského.

Stomici združení v ILcO klube sa aj napriek ťaž-
kej životnej situácii pravidelne stretávajú, čo im do-
dáva silu. Počas vianočných sviatkov posedeli pri 
výbornej kapustnici. Pozvanie k slávnostnému 
stolu prijali aj zdravotné sestry, ktoré sú v mnohých 
situáciách ich strážnymi anjelmi. K dobrej nálade 
prispeli deti, ktoré im zahrali a zaspievali. Nako-
niec všetkých obdaroval darčekmi Mikuláš.

Prežiť vianočné sviatky v ubytovacích zariade-
niach v Slovenskom raji sa občania a návštevní-
ci chystali len v malej miere. Inak to už bolo na 
Silvestra, kedy boli chaty a penzióny beznádejne 
obsadené. Lôžkové kapacity v hoteloch boli obsa-
dené rôzne. Na oslavy rozlúčky so starým rokom 
v Slovenskom raji však majú ochrancovia prírody 
iný pohľad. V národnom parku je zákaz rušiť ticho 
a pokoj, na čo návštevníci hotelov zabúdajú. Oso-
bám, ktoré porušujú návštevný poriadok Sloven-
ského raja, môže byť uložené pokarhanie alebo 
pokuta až do výšky 3 319 €. Za porušenie pokoja 
môžu byť sankcionovaní aj majitelia hotelov a pen-
ziónov pokutou až do výšky 9 958 €.

Spišiaci už tradične privítali nový rok na priestran-
stve pred Redutou podujatím Silvester 2012. 
V programe vystúpila populárna skupina Iné Kafe 
a ako predkapela sa predstavila skupina Sám se-
bou. Rekordných 2 000 nadšených divákov odme-
nilo dlhotrvajúci ohňostroj potleskom. Po polnoci 
spolu s primátorom Jánom Volným privítali nový 
rok 2013 a zároveň si pripomenuli 20. výročie 
vzniku Slovenskej republiky. Zabaviť sa mohli 
i na korčuliach na syntetickej ľadovej ploche.

Počas Silvestra na nerušený priebeh osláv a bez-
pečnosť občanov dohliadali hasiči, záchranári, 
ako aj mestskí policajti. Podľa vyjadrení hasičov 
bol záver roka relatívne pokojný. V porovnaní s mi-
nulým rokom však stúpol počet výjazdov z 1 na 4. 
V dvoch prípadoch išlo o horiace kontajnery, ďalej 
to bol požiar prístavby pri rodinnom dome v obci 
Hrabušice a ekologický zásah pri dopravnej neho-
de v obci Slovinky. Z pohľadu mestských policajtov 
boli oslavy príchodu nového roka pokojné. Počas 
silvestrovskej noci nedostali od občanov ani jednu 
sťažnosť. Problémom však bolo užívanie alkoholu 
maloletými osobami a nepozorná manipulácia so 
zábavnou pyrotechnikou. Podľa vyjadrení pracov-
níkov rýchlej záchrannej zdravotnej služby bolo 
na prelome rokov zaznamenaných 11 výjazdov. 
Väčšinou išlo o problémy s dýchaním, hypertenziu 
a bolesti na hrudníku. Krátko po polnoci bolo tiež 
zaznamenané jedno zneužitie záchrannej služby, 
a teda aj neopodstatnený výjazd záchranárov.

V spišskonovoveskej Nemocnici s poliklini-
kou 1. 1. o 1.40 hod. ako prvý prišiel na svet 
malý Ezel. Narodil sa 24-ročnej Gabriele zo Sp. 
Podhradia. Chlapček po narodení vážil 2 600 gra-
mov a meral 47 cm. Druhý pôrod tento deň bol 
o 14.00 hod. Cisárskym rezom narodil chlapček 
Teo s mierami 3 250 g a 50 cm. Prvá Spišsko-
novovešťanka sa narodila večer pani Emílii. Malá 
Libuška vážila 3 150 g a merala 46 cm.

Aktivisti z útulku Šťastný psík z Matejoviec nad 
Hornádom spolu s pracovníkmi našej odchytovej 
stanice zachraňovali v Slovenskom raji šteniat-
ka, ktoré žili zalezené v úzkej štrbine pod kôlňou 
jednej z chát. Do ich nory viedol len 15-centimet-

Embraco Slovakia, s. r. o., vyhlásilo v minulom roku už 4. ročník grantového programu cena Em-
braco za ekológiu. celkovo sa do neho zapojilo 8 základných škôl. Štyri z nich získali spolu 6 000 € 
na realizáciu environmentálnych projektov. Výsledky svojej práce odprezentovali 14. decembra 
2012, kedy bol zároveň vyhlásený 5. ročník tohto programu. Zapojiť sa do neho môžu po prvýkrát 
aj materské školy v meste.

Tento ročník priniesol novinku v podobe prioritnej témy 
šetrenia energie, na ktorú sa školy v rámci prípravy pro-
jektov zamerali. Medzi ocenenými bola už tradične aj 
ZŠ Ing. O. Kožucha s projektom Uber, vypni, recykluj, 
kráčaj. Zameraný je na inštaláciu elektrických senzorov 
a viacpredmetové rozširovanie povedomia o zraniteľ-
nosti životného prostredia. „Slovo uber v názve zna-
mená zníž spotrebu elektrickej energie. rovnako aj 
slovo vypni. recykluj znamená, že sme medzi žiakov 
a učiteľov rozdali ekologické tašky. čo sa týka slova 
kráčaj, všade sme chodili peši. aj na výlety, aj na ex-
kurzie, aj dnes sme tu prišli peši,“ vysvetlila učiteľka 

Mgr. Daniela Dingová.
ZŠ Levočská vďaka ocenenému projektu Zdravé svetlo 
pre naše deti zakúpila kvalitné žiarivky a trubice. „Vy-
bavili sme triedy našej školy, ktoré sú orientované 
na severnú stranu, plnospektrálnym svetlom, ktoré 
je simuláciou slnečného svetla,“ priblížila učiteľka 
Mgr. Soňa Ivančová. Výsledkom boli rozjasnené 
triedy, koncentrovanejší žiaci a zníženie pocitu únavy.
Na svetlo bol zameraný aj ocenený projekt ZŠ Juraja 
Sklenára z Letanoviec pod názvom Svetlo v školských 
komnatách.
Záver patril ocenenému projektu Zázračný strom ZŠ Ko-
menského. V rámci neho žiaci spolu s učiteľmi upravili 
školský pozemok a vysadili nové stromy, kry a liečivé 
rastliny.
V nasledujúcom 5. ročníku Ceny Embraco za ekoló-
giu sa školy budú môcť uchádzať o finančnú podporu 
v rámci novej kategórie s názvom Tí najmenší hýbu sve-
tom. „bola vyhlásená kategória pre materské školy. 
Našim zámerom je zapojiť do toho čo najviac detí. 
Začali sme so základnými školami a myslíme si, že je 
čas na to, aby sme zapojili aj materské školy,“ dodal 
na záver Ing. Norbert brath.

edita sýkorová, foto: Communication house

cENa EMbRacO Za EKOLóGIU

„farmári Ľudka s tedom a hokejisti HC rohals pozý-
vajú 22. decembra občanov a priateľov Novoveskej 
Huty na farmárSkI dvor.“
Na túto pozvánku zareagovalo niekoľko desiatok ľudí 
a neľutovali. Boli svedkami a účastníkmi krstu Rohals 
arény. Krásnu atmosféru umocnila prítomnosť profe- 
sionálnych hokejistov zo SNV na čele s reprezentant-

kou Slovenska Lenkou Srokovou, ktorá sa stala krstnou 
mamou arény. Pán Ringoš vhodil úvodne buly a aréna 
začala žiť tým, na čo bola vybudovaná. Teraz už len, aby 
bola zima ako má byť, aby bola čo najviac využitá. Poďa-
kovanie patrí všetkým, ktorí sa podieľali na jej výstavbe, 
či už svojou prácou alebo ako sponzori.

rudo Mikolaj

ROHaLS aRéNa V NOVOVESKEJ HUTE

SPraVODaJSTVO
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Yrový otvor. Upozornili na ne ľudia, ktorí oslavovali 
Silvestra vo vedľajšej chate. Po dvoch hodinách 
aj menšej naháňačke po lese dva psy nakoniec 
skončili v útulku. Tretí vyslabnutý zrejme zahynul 
v nore. Psy boli vychudnuté aj veľmi zablšené. Po 
tom, ako ich dajú aktivisti do poriadku, budú im 
hľadať nový domov.

Od 1. 1. stúpla na Spiši cena vodného a stoč-
ného. Cena za výrobu a dodávku pitnej vody ve-
rejným vodovodom v pôsobnosti Podtatranskej 
vodárenskej prevádzkovej spoločnosti predsta-
vuje 1,2692 €/m3 vrátane DPH, čo predstavuje 
nárast oproti minulému roku o 0,0162 €/m3. Za 
odvedenie a čistenie odpadovej vody verejnou 
kanalizáciou stúpla cena na 1,2344 €/m3 vrátane 
DPH, čo predstavuje nárast oproti minulému roku 
o 0,0281 €/m3. Podtatranská vodárenská spoloč-
nosť k uvedenému kroku pristúpila na základe roz-
hodnutia Úradu pre reguláciu sieťových odvetví.

Trojkráľová prehliadka v Kaštieli a Letohrádku 
Dardanely v Markušovciach prilákala 4. 1. viac 
ako 60 návštevníkov. Tí mali okrem tradičnej pre-
hliadky aj možnosť bližšie spoznať zvyky šľachty 
a služobníctva počas celého vianočného obdobia 
od Ondreja po Troch kráľov. Sprevádzala ich pri 
tom samotná grófka a gróf Mariássy.

Potápačský klub Manta spolu s Potápačským 
centrom ZPS Ing. Olivera Krajňáka zorganizo-
vali 6. 1. v krytej plavárni Deň otvorených dverí. 
Tento rok sa konal už po 7. krát. Počas neho mali 
záujemcovia možnosť bezplatne si vyskúšať prí-
strojové potápanie v bazéne pod vedením skúse-
ných inštruktorov a asistentov CMAS a tak spoznať 
svet ticha pod vodnou hladinou. 

Speváci spišskonovoveského miešaného spevác-
keho zboru chorus Iglovia 6. 1. reprezentovali 
naše mesto na Trojkráľovom koncerte vo Vyš-
ných Ružbachoch. Publikum si tak mohlo vychutnať 
viac ako hodinu pásma slova a zborového spevu.

Od 7. 1. došlo k zmene cestovného poriadku 
liniek MHD č. 1, 3, 4, 8 a 13. Aktuálny cestovný 
poriadok môžete nájsť na stránke www.spisska-
novaves.eu.

Centrum voľného času Adam zorganizoval 7. 1. 
už po ôsmykrát tradičný Karneval na ľade, kde 
mohli prísť všetky deti aj so svojimi rodičmi. Ten 
tohtoročný sa zo Zimného štadióna presunul na 
syntetickú ľadovú plochu pred Redutou. Deti boli 
rozdelené do kategórie materských škôl, 1. - 4. 
a 5. - 9. ročníka základných škôl, stredných škôl 
a zastúpená bola aj kategória rodičov. 

Za druhý kalendárny týždeň bolo na Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva v Sp. Novej Vsi na-
hlásených 467 prípadov akútnych respirač-
ných infekcií v okrese Sp. Nová Ves. 

V 4. ročníku Stretávania sa s poéziou sloven-
ských básnikov organizátori predstavili 21. 1. život 
a dielo rímskokatolíckeho farára Ignáca Orlova 
Grebáča, ktorý študoval v Spišskej Kapitole a pô-
sobil aj v Smižanoch.

Spišskonovoveská kapela Smola a Hrušky chys-
tá oslavy 15. výročia pôsobenia na koncertných 
pódiách. Od polovice februára vyráža na česko-
slovenské turné Topfest best of tour 2013, na 
ktorom spolu s českým hosťom, kapelou UDG, 
odohrá 20 koncertov. Okrem toho pripravuje 
v tomto roku aj pár hudobných noviniek s hosťa-
mi a vyjsť by mala kompilácia jej najväčších hi-
tov. Ako prvú novinku k výročiu by kapela chcela 
odpremiérovať nový singel a nový klip. Bližšie 
informácie o termínoch koncertov a pripravova-
ných novinkách sa fanúšikovia môžu dozvedieť na 
webovej stránke www.smolaahrusky.sk alebo na  
www.facebook.com/smolaahrusky.

cENa EMbRacO Za EKOLóGIU

Na rok 2013 sú predpovedané dve jasné kométy, 
ktoré budeme mať možnosť pozorovať aj z nášho 
územia. Prvú kométu C/2011 L4 (PANSTARRS) bu-
deme mať možnosť pozorovať už v marci nad západ-
ným obzorom.
Druhú kométu C/2012 S1 (ISON) astronómovia 
pomenovali titulom kométy storočia. Viditeľná by 
mala byť niekoľko týždňov po svojom najväčšom 
priblížení k Slnku, ku ktorému dôjde 28. novembra 
2013. Ak to priblíženie naša kométa C/2012 S1 pre-
žije, tak začiatkom decembra budeme mať na ran-
nej a večernej oblohe úžasné predstavenie kométy 
storočia. (Naše Slnko z času na čas pohltí nejednu 
kométu.) Podobná kométa bola pozorovaná aj na 
Spiši v roku 1680 a zaznamenaná vo viacerých kro-

nikách. V levočskej kronike Gašpara Haina sa píše: 
„22. decembra v roku 1680 bolo vidieť veľkú ko-
métu v súhvezdí orla. Sama sa nevidela vôbec, 
chvost mala 60° dlhý oproti severovýchodu. túto 
kométu, akej sotva bolo, odkedy svet stojí, vidieť 
v mnohých krajinách a na svojej dráhe došla do 
súhvezdia andromedy a trvala do 4. februára na-
sledujúceho roku, teda 1 mesiac a 12 dní. čo zna-
menala, vie najlepšie milý boh.“
V minulosti boli kométy považované za poslov prírod-
ných pohrôm a rôznych nešťastí. Dnes už vieme, že 
tieto vesmírne objekty nie sú v našej slnečnej sústave 
ničím výnimočné, ale vzbudzujú neustále pozornosť 
svojou výnimočnosťou a krásou na oblohe. 

F. sejut, Mo sZaa

ROK 2013 bUDE ROKOM 
VEĽKýcH KOMéT 

Miešaný spevácky zbor cHORUS IGLOVIa a jeho hosť cHORUS VIa MUSIca z Prešova potešili 
divákov vo vypredanej Koncertnej sieni Reduty v Spišskej Novej Vsi na tradičnom vianočnom 
koncerte.

15. 12. 2012 sa okolo 360 divákov prišlo pozrieť a vy-
počuť si vianočný koncert Tichá noc 2012, ktorý vždy 
v adventnom čase spievajú členovia miešaného spevác-
keho zboru CHORUS IGLOVIA zo Spišskej Novej Vsi. 
Nikdy na ňom nechýba hosť. Tentoraz ním bol komorný 
spevácky zbor CHORUS VIA MUSICA z Prešova.
Koncert sa vinul v nádhernej sviatočnej atmosfére, 
kde samostatný blok dostali hostia pod vedením svo-
jej dirigentky Mgr. Eriky Haas. Prešovčania zaspievali 
diela majstrov 18. i 19. storočia, ako aj úpravy ľudových 
piesní a kolied.
Atmosféru koncertu vystihla dirigentka hostí Mgr. Erika 

Haas: „V prvom rade nás milo prekvapila vypredaná 
sála. takto sme už dávno nespievali. Sme počtom 
neveľký zbor, preto sme mali aj trochu obavy, ako 
nás privíta spišskonovoveské publikum. Na koncert 
sme sa svedomito pripravovali a odozva bola fantas-
tická, o čom svedčil i ,standing ovation‘. Môžeme 
Vám len závidieť, že máte takýto agilný domáci zbor, 
ktorý organizuje prenádherné koncerty. Cítili sme 
sa výborne a svoje zážitky budeme ešte dlho všade 
rozprávať.“

ing. igor Murko, foto: ing. František Kafka

TIcHÁ NOc 2012

CHoruS IGloVIa počas vianočného koncertu tichá noc 2012 v spišskonovoveskej redute.

13. februára o 19.00 hod.
v Čajovni Alchýmka na Letnej 63 

zahrá jazzová „Kapela“ mladých hudobníkov 
v zložení Mikuláš Sedlačko, Adrián Volák, 
Ľubo Spišiak, Vlado Vytykač a Ján Takáč. 

Vstupné: dobrovoľné. 

SPraVODaJSTVO
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MsP v Sp. Novej Vsi objasnila v priebehu uply-
nulého roka celkovo 6 746 priestupkov, čo je 
o 985 viac ako v roku 2011, pričom najčastejšie 
išlo o dopravné priestupky. Policajti taktiež riešili 
porušovanie VZN mesta a rušenie verejného po-
riadku. Majetkových priestupkov bolo vlani 328, 
čo v porovnaní s rokom 2011 bolo podstatne 
menej. Zaznamenané boli väčšinou drobné krá-
deže v supermarketoch. Polícia riešila priestupky 
hlavne dohovorom, a to v 3 500 prípadoch. Závi-
selo to však od druhu priestupku, miery zavinenia, 

od okolnosti a pod. Ďalej bolo udelených 3 000 
blokových pokút a v 37-mich prípadoch bolo po-
dozrenie zo spáchania trestného činu, ktoré postú-
pili PZ SR. Príslušníkom MsP sa podarilo v jednom 
prípade prichytiť páchateľa lúpežného prepadnu-
tia. Vďaka pomoci občanov a internetovej stránke 
mesta sa podarilo objasniť aj niekoľko vecných 
strát (nalezených vecí bolo 57). V minulom roku 
sa navyše realizoval projekt Zebra (foto č. 1), kto-
rého cieľom bolo zníženie dopravnej nehodovosti 
hlavne u seniorov, zdravotne postihnutých ľudí, 
detí v predškolskom a školskom veku. Do projektu 
bolo zapojených 2 277 detí. MsP sa v roku 2012 
podarilo zachrániť človeka. V tomto roku sa okrem 
bežnej zákonom stanovenej činnosti chce venovať 
aj skvalitneniu komunikácie s občanmi. V priebehu 
1. polroka preto príslušníci MsP absolvujú aj nie-
koľko prednášok s odborným psychológom a na 
modelových situáciách si precvičia verbálnu komu-
nikáciu. Okrem toho by sa mal uskutočniť projekt, 
ktorý bude zameraný na ochranu bezpečnosti 
zdravotne postihnutých občanov a seniorov.
V roku 2012 príslušníci HaZZ v SNV vykonali cel-
kovo 797 výjazdov. V 298 prípadoch išlo o tech-
nické zásahy, kde najpočetnejšiu skupinu tvoria 
dlhodobo dopravné nehody (približne jedna tre-
tina). V rámci technických zásahov hasiči posky-
tovali pomoc 94 zraneným osobám a 14 osôb 
bolo nájdených usmrtených. Najvážnejším prí-
padom bolo zrútenie mosta na diaľnici D1 pri 
obciach Iliašovce a Kurimany, kde boli 4 osoby 
usmrtené a 15 osôb zranených. Vlani bolo za-
znamenaných 499 požiarov, čo je najviac za 
posledných 15 rokov. Pri nich sa zranili 3 osoby 
a žiadna osoba nebola usmrtená. Škody dosiahli 
výšku približne 1,32 mil. €. Medzi najzávažnejšie 
patril požiar koliby Biely Potok na Podlesku, kde 
bola škoda 300 tis. € (foto č. 3). V 352 prípadoch 
išlo o požiar v prírodnom prostredí. Tento rok začali 
hasiči aj s novou technikou. Do vozového parku 
pribudol Land Rover Defender. V minulom roku 
mala byť do 15. 7. hotová rekonštrukcia stanice. Tá 
mala trvať pôvodne 13 mesiacov, avšak po 19-tich 

bolo hotových len zhruba 50 %. Okresné riaditeľ-
stvo HaZZ nemá možnosť tento stav ovplyvniť, na-
koľko zmluva bola uzatvorená medzi Ministerstvom 
vnútra SR a firmou Eurobuilding, a. s.
Múzeum Spiša v roku 2012 navštívilo 27 300 
ľudí. Spolu v rámci projektov získalo až 70 tis. €, 
čo predstavuje skoro jednu tretinu z jeho celko-
vého rozpočtu. Medzi jeho vydarené podujatia 
patrí cyklus prednášok S múzeom okolo sveta, tri 
interaktívne podujatia s názvom Rozprávka v mú-
zeu, výstava XVI spišských miest (foto č. 2), výstava 

pri príležitosti 100. výročia narodenia prof. Andreja 
Reipricha. 
Rok 2012 bol pre Spišskú knižnicu náročný, 
ale aj úspešný a v oblasti knižnično-informačných 
služieb patrí medzi tie vydarenejšie. Zaznamenaný 
bol nárast čitateľskej základne v detskej kategó-
rii, rastúci počet účastníkov kultúrno-výchovných 
podujatí a tiež výpožičiek. Zvýšil sa záujem o me-
dziknižničné výpožičné služby, k čomu významne 
prispeli spišskonovoveskí vysokoškoláci. Pestrá 
ponuka výchovno-vzdelávacích podujatí bude po-
kračovať aj v tomto roku. Jednou zo strategických 
úloh je zvýšiť záujem o knihy aj u stredoškolskej 
mládeže. Práve na ňu je orientovaný vypraco-
vaný projekt knižnice S knihou sa ani v kyber-
priestore nestratíš, s ktorým oslovila Karpatskú 
nadáciu. V uplynulom roku si Spišská knižnica 
pripomenula 60. výročie založenia, konali sa tu 
besedy so spisovateľmi i výstava najkrajších kníh. 
Sľubne rozbehla miniprojekt s Cirkevným gymná-
ziom Štefana Mišíka s názvom Bezpečný internet. 
Knižnicu navštívia zaujímavé osobnosti. Ako jedna 
z mála si udržala veľmi dobrú úroveň regionálnej 
bibliografie. V súvislosti s platenou službou Piano 
tu bol zaznamenaný zvýšený záujem o periodiká, 
z ktorých má aktuálne v ponuke 50 titulov.
Spišské osvetové stredisko v uplynulom roku 
pokrylo široký záber aktivít, napr. hovoreného 
slova, divadla, tradičnej ľudovej kultúry, kluby ne-
profesionálnych výtvarníkov, filmárov, Spišský lite-
rárny klub. Vrcholným podujatím bolo už tradične 
usporiadanie nadregionálneho festivalu Spišské 
folklórne slávnosti. Medzi ďalšie podujatie patrí 
napr. Makovická struna, Zahraj že mi, zahraj, Hos-
podin, pomiluj, A ja mojo piesne, Spišské zborové 
dni, prehliadka vianočných zvykov a Divertimento 
Musicale. Spišské osvetové stredisko oslávilo 
v uplynulom roku 60. výročie. Pripomenuli si ho 
spomienkovou výstavou Retro. Rok 2013 bude 
zameraný na rozvoj cestovného ruchu a turizmu. 
Rozvinúť chce cezhraničnú spoluprácu a začiatok 
roka bude aktívny v súčinnosti Európskeho mesta 
kultúry Košice. Pokračovať bude v už tradičných 

súťažiach, podujatiach, venovať sa bude klubovej 
činnosti. Pri príležitosti 1 150. výročia príchodu sv. 
Cyrila a Metoda sa bude organizačne so Spišskou 
knižnicou spolupodielať na spoločnom projekte 
Košického a Prešovského samosprávneho kraja 
Spišský Jeruzalem v dňoch 16. - 19. 5.
V uplynulom roku oslávila Galéria umelcov Spiša 
25. výročie založenia. Niesol sa tiež v znamení 
zmeny vedenia. Jeho novou riaditeľkou sa stala 
Mgr. Lucia Benická. Galéria začiatkom tohto roka 
pripravuje projekt, ktorý má otvoriť profily osobností 

súčasného výtvarného umenia, ktoré priamo nad-
väzujú na Spiš a z neho aj pochádzajú. Program 
podujatí však odráža aj udalosti európskeho for-
mátu. Tento rok chce galéria osláviť aj 1 150. vý-
ročie príchodu vierozvestcov sv. Cyrila a Metoda. 
Ďalej pripravuje vo výstavnom programe na leto 
v spolupráci so Zemplínskym múzeom expozí-
ciu originálnych ikon, ktoré budú konfronto-
vané so sakrálnou tvorbou súčasných autorov. 
V tomto roku oslávi okrúhle jubileum 12 umelcov. 
Pri tejto príležitosti sa bude tiež konať výstava. 
V rámci medzinárodných aktivít bude pokračovať 
v spolupráci s obč. združením Dom fotografie pri 
príprave ďalšieho medzinárodného festivalu Letná 
fotoškola, kde privíta zahraničných účastníkov 
a tiež hlavne lektorov a osobnosti zo súčasnej fo-
tografie. Galéria otvorila priestor aj na spoluprácu 
s obč. združením Annogallery, s ktorým pripravuje 
pomerne veľký objem voľnočasových aktivít.
Spišské divadlo navštívilo v uplynulom roku  
34-tisíc divákov. Pri príležitosti 20. výročia svojho 
osamostatnenia sa od Divadla Jonáša Záborského 
v Prešove uviedlo slávnostnú premiéru hry H. Ib-
sena s názvom Nepriateľ ľudu. Súčasťou osláv 
jubilea bola aj retrospektívna výstava dokumentov 
z uplynulých 20-tich rokov, ktorú pripravil Diva-
delný ústav v Bratislave. Úspešným titulom bolo 
Zmierenie alebo dobrodružstvo pri obžinkoch 
od J. Palárika v réžii J. Sládečka, ktorý sa stretol 
u divákov s mimoriadnou odozvou. Z rozprávko-
vých titulov Sp. divadlo uviedlo inscenáciu roz-
právky Tri prasiatka a vlk od L. Farkaša. Veľmi 
úspešne sa rozvíja tiež práca v štúdiu a divadlo 
siaha po čoraz náročnejších tituloch. Začiatok 
roka sa v divadle niesol v znamení príprav dvoch 
premiér, rozprávky Buratino a štúdiovej hry Takmer 
bohyňa. Okrem toho plánuje v tomto roku uviesť 
známu Tajovského hru ženský zákon, a to ne-
tradične v spišskom nárečí. Deti sa môžu tešiť 
na rozprávku Dlhý, široký a bystrozraký. Pripra-
vujú sa tiež dve komédie. Divadlo má v súčasnosti 
14 hercov, z ktorých väčšina nemá ešte ani 30 ro-
kov. eda

bILaNcIa 2012 a PLÁNy 2013
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K dátumu 31. 12. 2012 bolo v meste evidovaných 
36 760 obyvateľov, čo predstavuje mierny pokles 
oproti roku 2011, kedy bolo v meste evidovaných 
36 959 ľudí. V rámci ostatného sčítania obyvateľstva 
sa však ukazuje, že v našom meste žije 38 045 
ľudí, i keď nie všetci sú prihlásení na trvalý pobyt. 
V roku 2012 sa v našom meste narodilo 368 detí, 
čo je o takmer 30 detí viac ako v roku 2011. Z uve-
deného počtu bolo 198 chlapcov a 170 dievčat. 

„Najviac používanými dievčenskými menami 
v roku 2012 boli Sofia, laura a barbora. Z chlap-
čenských mien to bol Matúš, Samuel, tomáš 
a patrik. Najmenej z rýdzoslovenských mien 
u dievčat to bola Monika, anna a lucia a z chlap-
čenských anton, Jozef a Michal,“ vymenovala 
referentka evidencie obyvateľstva MsÚ Janka Če-
chová. Objavili sa však aj netradičné mená ako  
Violet, Vivian, Saskia, Darien, Rút, Niko, Niabi,  

Enriko a iné. Čoraz viac sa u detí vyskytujú aj dvoj-
menné mená. Kým v roku 2011 ich bolo 7, v roku 
2012 ich bolo už 13, napr. Viktória Noemi, Zachary 
Martin, Lara Mária a iné.
V roku 2012 bolo v Sp. Novej Vsi 312 zomrelých, 
kým v roku 2011 ich bolo 333. Vlani u nás stúpol 
počet sobášov z 274 (rok 2011) na 287. Rovnako to 
však bolo aj u rozvodov. Kým v roku 2011 ich bolo 
spolu 80, v minulom roku to už bolo 82. eda

Nadácia Pontis otvorila nominácie na Via Bona Slo-
vakia 2012. „každoročne sa nám prihlasujú firmy, 
ktoré chcú na Slovensku podnikať transparentne 
a zodpovedne. Vítame každý projekt, ktorý je nie-
čím nový a dokáže inšpirovať aj ďalších, aby sa 
v oblasti zodpovedného podnikania a firemnej fi-
lantropie posúvali dopredu,“ vysvetlil Pavel Hrica, 
programový riaditeľ Nadácie Pontis.
Firmy sa na Via Bona Slovakia 2012 môžu nominovať 
samy alebo v spolupráci s organizáciami a jednotliv-
cami, s ktorými na projekte spolupracovali, prostred-

níctvom webovej stránky www.viabona.sk. Nadácia 
Pontis prijíma nominácie do 17. februára 2013 
v siedmich kategóriách: Zelená firma, Skvelý za-
mestnávateľ, Prozákaznícka firma, Podporovateľ dob-
rovoľníctva, Dobrý partner komunity, Zodpovedná 
veľká firma a Zodpovedná malá/stredná firma.
Tohtoročný 13. ročník ocenenia Via bona Slo-
vakia presiahne hranice Slovenska. Jedna veľká 
a jedna malá/stredná firma sa už v lete môže porovnať 
s lídrami v iných krajinách na prehliadke European 
CSR Award v Bruseli. V celoeurópskom meradle sa 

prihliada na inovatívnosť projektov, aj na dlhodobé 
partnerstvá firiem s neziskovými organizáciami. Dô-
ležitý je tiež vplyv takejto spolupráce na komunitu 
a firmu, čo je v súlade s moderným chápaním spolo-
čenskej zodpovednosti firiem.
Nadácia Pontis je jednou z najväčších grantových 
nadácií na Slovensku. Podporuje firemnú filantropiu, 
presadzuje zodpovedné podnikanie a venuje sa roz-
vojovej spolupráci. Viac na www.viabona.sk alebo 
www.nadaciapontis.sk. 

Verejnoprospešný neziskový projekt Zelená stromom za-
čal už v minulom roku. Jeho cieľom je výsadba nových 
a postupná obnova starých (chorých) stromov za nové. 
Prvé stromy boli zasadené v novembri pri bytovkách Villa-
Nova pozdĺž rieky Hornád. Rozšíril sa aj o nové produkty, 
ako sú vtáčie búdky a chrobáčie hotely či maľby detí na 
skrášlenie plotov. Týmto sa však jeho aktivity ani zďaleka 
nekončia a projekt pokračuje aj v novom roku.
V najbližšom období bude podpísaná Zmluva o part-

nerstve medzi zakladateľmi (Technická univerzita vo 
Zvolene, Gymnázium na Školskej ul., Solitéra, s. r. o.) 
a Mestom Sp. Nová Ves, ktoré sa tak stane priateľ-
ským partnerom projektu. Na jar tohto roku prebehne 
2. etapa výsadby pri Multicentre na Nábreží Hor-
nádu. Výsadba je plánovaná aj v ďalších lokalitách, a to 
pri MPC Cessi pozdĺž rieky Hornád, v areáli Gymnázia 
na Školskej ul. a zatiaľ poslednou lokalitou je areál spo-
ločnosti Embraco Slovakia, s. r. o. Projekt bude na verej-

nosti propagovaný aj študentmi 
Gymnázia na Školskej ul. 7. 
Chodiť budú medzi občanov, 
ktorým ho radi priblížia.
Zapojiť sa môžu všetci, ktorí majú 
chuť pomôcť ku zazeleneniu. Všetky 
tipy a námety, ktoré môžu napomôcť to-
muto „zelenému“ projektu, radi prijmeme. Viac o projekte 
sa dozviete na stránke www.zelenastromom.sk. 

EKO-PROJEKT ZELENÁ STROMOM POKRaČUJE

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

Oznámenie o výkupe papiera v rodinných domoch

  MsV č. 1 novoveská huta 

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

(námestie v Nov. Hute)  1. 2.  18.25 - 18.40
3.  pri pionierskom tábore  1. 2.  17.45 -18.00
4.  Horská 35 a 50  1. 2.  16.45 - 17.00
5.  Kvetná 17  1. 2.  17.05 - 17.20
6.  pri Hasičskej zbrojnici  1. 2.  18.05 - 18.20
7.  Tichá 10  1. 2.  16.20 - 16.35
8.  Kozákova vila  1. 2.  17.25 - 17.40
 
  MsV č. 3 Ferčekovce 

9.  Muráňska 2  4. 2.  16.00 - 16.15 
10.  Muráňska 26  4. 2.  16.20 - 16.35
11.  križovatka ulíc Muráňskej  

a Trenčianskej  4. 2.  16.45 - 17.00
12.  Muráňska 60  4. 2.  17.05 - 17.20
13.  Nitrianska ul.  4. 2.  17.45 - 18.00
14.  Laborecká ul.  4. 2.  18.25 - 18.40
15.  Trnavská ul.  4. 2.  17.25 - 17.40

16.  Dunajská ul.  4. 2.  18.05 - 18.20

  MsV č. 6 staré mesto - juh

17.  Fándlyho ul.  
- Železorudné bane  5. 2.  17.15 - 17.35

18.  Kozí vrch  5. 2.  16.00 - 16.20
19.  pred Zimným štadiónom  

- Hotel Šport  5. 2.  17.40 - 18.00
20.  Tehelná ul. - obchod  5. 2.  16.25 - 16.45
21.  Gorkého ul.  5. 2.  18.30 - 18.50
22.  križovatka ulíc Hurbanovej  

a Leteckej  5. 2.  16.50 - 17.10

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

a Škultétyho  6. 2.  17.35 - 17.50
24.  Pod Tepličkou  6. 2.  16.00 - 16.15
25.  Pod Tepličkou (pri moste)  6. 2.  16.20 - 16.35
26.  Drevárska ul. - garáže  

Nového domova  6. 2.  16.45 - 17.00

27.  Zábojského ul.  6. 2.  17.55 - 18.10
28.  Zvonárska ul.  6. 2.  18.15 - 18.30
29.  MPC starý vchod  6. 2.  18.35 - 18.50
 
  MsV č. 8 staré mesto - sever 

30.  Vajanského ul.  
(smer k Medzi)  5. 2.  18.05 - 18.25

31.  Vajanského ul.  
(smer k stanici)  7. 2.  18.25 - 18.45 

32.  J. C. Hronského  6. 2.  17.10 - 17.25
33.  Hviezdoslavova ul.  

- soc. zariadenie Katarínka  7. 2.  18.00 - 18.20

  MsV č. 9 Telep

34. Bernolákova ul.  7. 2.  17.35 - 17.50
35. Kuzmányho ul.  7. 2.  17.15 - 17.30
36. Kmeťova ul. - podjazd  7. 2.  16.55 - 17.10
37. Jánskeho ul.  7. 2.  16.25 - 16.45
38. križovatka ulíc Ľaliovej  

a Púpavovej  7. 2.  16.00 - 16.20

Firmy na Slovensku sa aj tento rok môžu uchádzať o prestížne ocenenie Via bona Slovakia. 
Nadácia Pontis hľadá firmy s inšpiratívnymi príbehmi v oblasti filantropie a zodpovedného 
podnikania za minulý rok. Dve budú Slovensko reprezentovať aj na European cSR award 
v bruseli.

V nasledujúcich riadkoch Vám prinášame niekoľko zaujímavých faktov o tom, aký bol rok 2012 v meste Spišská Nová Ves z pohľadu demografie.
aKý bOL ROK 2012 V SP. NOVEJ VSI?

FIRMy Sa MôžU UcHÁDZaŤ O VIa bONa SLOVaKIa

SPraVODaJSTVO, OznaM
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 milí spišskonovovešťania, táto rubrika poskytuje 
priestor pre vaše listy, resp. otázky, pripomienky, podnety, 
a samozrejme, aj odpovede na ne od kompetentných. 

„Chcela by som vyjadriť svoje rozhorčenie nad zmenou 
odchodu spoja č. 8 zo sídliska Západ z 8.25 na 8.50 hod. 
Vďaka tejto negatívnej zmene riešime my, obyvatelia síd-
liska Západ, každodennú dilemu, akým spojom sa dostať 
ráno do práce. pevne verím, že nebude dlho trvať, kým sa 
tento spoj č. 8 upraví a jeho odchod sa presunie späť na 
8.25 hod.“ lenka, 15. 12. 2012

Posun spoja (a nie len toho) žiadali občania sídl. Západ tak, 
aby spoje MHD č. 4 a 8 neboli časovo súbežné. Ak je po-
trebné znova prehodnotiť časové vedenie spojov, odporú-
čam, aby sa tak urobilo najprv na schôdzi obyvateľov sídl. 
Západ a až potom dali jednoznačnú pripomienku. Časové 
zmeny vieme urobiť prakticky kedykoľvek po ich schválení 
mestom. 

Ing. Peter Koreň 
ved. ref. os. dopravy, eurobus, a. s. - DZ SNV

„Zmena linky č. 3 na 17.32 hod. zo zastávky karpatská č. 8 
je nešťastné riešenie. Nestíha sa prestup na linku č. 1 do 
nemocnice. Zaujímalo by ma, aké bude ďalšie riešenie, či 
máme chodiť do mesta pešo?“
 renáta, 16. 12. 2012

Objednávateľom dopravy je mesto. V cestovnom poriadku sú 
iba zmeny, ktoré požadovali jednotlivé mestské časti. 

Ing. Peter Koreň 
ved. ref. os. dopravy, eurobus, a. s. - DZ SNV

Cestovný poriadok bol tvorený podľa požiadaviek občanov 
a zástupcov jednotlivých mestských výborov. Prípadné ne-
dostatky a podnety zozbieravame a budú podľa možností 
opravené a zapracované do cestovného poriadku.

Ing. Ivan Jacko, referát dopravy, Msú

„Chcel by som vedieť, keď teraz tak pekne nasnežilo, 
prečo sme nemali cestu na podskalu odhrnutú, ale 
hlavne, že b-Nova odhrňovala parkovisko pred oC Ma-
daras. Na podskale žijú aj ľudia, ktorí si platia všetky po-
platky mestu a nie sú rómovia. Dňa 17. 12. tu zapadol aj 
autobus MHD.“
 Ľuboslav p., e-mail, 18. 12. 2012

Na základe podpísaného „Operačného plánu zimnej údržby“ 
pre sezónu 2012/2013 v meste Spišská Nová Ves sa na 
výkone zimnej údržby v meste Spišská Nová Ves podieľajú 
dve firmy – spoločnosť Brantner Nova, s. r. o. (má na sta-
rosti celé mesto, aj Podskalu) a spoločnosť Asfalt, s. r. o. 
(má na starosti Ferčekovce a Novoveskú Hutu). V Operač-
nom pláne sú stanovené taktiež priority, ktoré oblasti sa čistia 
v akom poradí. Na základe dôležitosti sa Podskala nachádza 
medzi miestami, ktoré sa čistia až na záver celého výkonu 
zimnej údržby. V uvedený deň dispečer našej spoločnosti 
Ing. Pavel Tabaček poslal ráno traktor, aby vypluhoval Pod-
skalu. V tomto čase sa tam však nachádzal už skrížený au-
tobus MHD, ktorý zabránil prejazdu a výkonu zimnej údržby 
nášmu traktoru. V uvedený deň taktiež spoločnosti Asfalt, 
s. r. o., vypadli obidva traktory (boli v poruche) a tak spoloč-
nosť nevedela zabezpečiť vyčistenie dôležitých lokalít. Na 
základe dohody s pracovníkom MsÚ Ing. Petrom Susom boli 
okamžite presmerované obidva traktory spoločnosti Brantner 
Nova, s. r. o., do týchto lokalít, kde zabezpečovali čistenie 
komunikácií až do neskorých poobedňajších hodín. V dô-
sledku týchto skutočností bola lokalita Podskala vyčistená 
oneskorene. Za vzniknutú situáciu by sme sa Vám chceli 
ospravedlniť a veríme, že v blízkej budúcnosti Vám doká-
žeme pri výkone zimnej údržby, že lokalita Podskala je pre 
nás takou istou lokalitou, ako všetky ostatné. Naša spoloč-
nosť Brantner Nova, s. r. o., má uzatvorenú platnú zmluvu na 
výkon zimnej údržby s obchodným centrom Madaras. Tento 
výkon je však zabezpečovaný inými mechanizmami, akými 
robíme služby v rámci zimnej údržby pre mesto Spišská Nová 
Ves. V prípade nejakých ďalších požiadaviek alebo pripomie-
nok k zimnej údržbe v tejto lokalite kontaktujte našich dispe-
čerov: Ing. Ivan Starinský č. t.: 0903 628 845, Ing. Pavel 
Tabaček č. t.: 0903 987 303.

Ing. Vladimír Čech, hlavný dispečer Zú

„V Ičku 1/2013 som si prezrel cestovný poriadok MHD. 
Chcel by som sa spýtať, či autobusová zastávka na ferče-
kovciach tesne pred odbočkou na Nitriansku ulicu, týka-
júca sa linky č. 3 smer autobusová stanica - sídl. Východ 
- ferčekovce - Novoveská Huta, bola zrušená? Neobjavuje 
sa totiž v cestovnom poriadku. Mala by sa nachádzať me-
dzi zastávkou č. 16 ferčekovce, Gemerská č. 1 a zastáv-
kou č. 17 predná Huta.“ Jozef, 31. 12. 2012

Žiadna zastávka na linke MHD č. 3 nebola zrušená. Na pod-
net mestského úradu boli viaceré zastávky premenované. 
Zastávka, na ktorú sa pýta občan, má v cestovnom poriadku 
názov „Predná Huta“. Na linke boli na podnet MsÚ premeno-
vané tieto zastávky: Radnica na Radnica - Zimná a Radnica 
- Letná; SPTŠ na Športová hala; SN, MPC na MPC, Mlynská; 
Požiarna zbrojnica na Hasičská stanica; Štátny majetok na 
Kamenný obrázok; Ferčekovce č. 2 na Predná Huta; Ferče-
kovce, Pohronská na Ferčekovce, Muráňska č. 21; Ferče-
kovce, Nitrianska na Ferčekovce, Muráňska č. 64.

Ing. Peter Koreň 
ved. ref. os. dopravy, eurobus, a. s. - DZ SNV

„1. V minulom roku bol v Ičku vložený kalendár odvozu se-
parovaného odpadu. tento rok to tak v prvom čísle nebolo. 
Nechystáte niečo podobné? 
2. rád by som vedel, koho môžem osloviť s požiadavkou 
na zavedenie bezbariérového autobusu na ranný spoj 
č. 15 s odchodom z aS o 7.38 hod. Mám syna na vozíčku 
a do starého autobusu je veľmi obtiažne nastupovanie. 
Spoj využívame na prepravu do školy. oslovil som už dis-
pečera osobnej dopravy, ale k náprave nedošlo.“
 Dušan, 2. 1. 2013

V minulom roku nebol kalendár vložený v IČKU. Zvolili sme 
nové riešenie. Kalendáre odvozu separovaného zberu sa 
v týchto dňoch roznášajú do poštových schránok rodinných 
domov. 

PaedDr. Ján Olejník 
ved. odd. komunálneho servisu, Msú 

 
Autobus, ktorý premáva na linke MHD č. 15, mal poruchu 
počas dvoch dní. Dispečerovi volala nejaká pani, dispečer 
ju oboznámil so situáciou a povedal jej, aby ešte zavolala. To 
sa však nestalo. Autobus je znovu na linke, takže pán Dušan 
nemá pravdu v tom, že ku náprave nedošlo.

Ing. Peter Koreň 
ved. ref. os. dopravy, eurobus, a. s. - DZ SNV

„Chcel by som týmto požiadať kompetentných, aby pre-
hodnotili možnosť inštalácie dopravného zrkadla na križo-
vatku J. Hanulu/Škultétyho, pretože, ak prichádza vozidlo 
po Škultétyho ulici k tejto križovatke, ktorá je v miernej 
zákrute a chce odbočiť doľava smerom k Madarasu, musí 
vojsť do vozovky, aby videlo autá prichádzajúce sprava od 
škôlky (na Hanulovej ulici). tým, že vojde neúmyselne do 
križovatky, ohrozuje aj vozidlá prichádzajúce zľava. tento 
problém je spôsobený najmä plotom, ktorý je veľmi blízko 
cesty a hneď za ním je živý krík (súčasť oplotenia) a cez 
neho nie je vôbec vidno. Žiadam Vás o namontovanie zrka-
dla na túto križovatku, pretože prechod cez ňu je s nízkym 
vozidlom veľmi problematický a ohrozuje plynulý prechod. 
Myslím si, že je to aj v kompetencii dopravnej polície, aby 
toto zrkadlo navrhla z dôvodu bezpečia dopravy.“
 Juraj, 7. 1. 2013

Zo strany OR PZ podporujeme osadenie tohto dopravného 
zrkadla, ako dopravného zariadenia pre zvýšenie bezpeč-
nosti cestnej premávky. Dôvody udávané pisateľom sú sku-
točne reálne. Čo sa týka osadenia dopravného zrkadla, je 
to plne v kompetencii správcu a vlastníka miestnych komu-
nikácii, t. j. Mesta Spišská Nová Ves. ODI OR PZ v Spišskej 
Novej Vsi v najbližších dňoch písomne vyzve Mesto Spišská 
Nová Ves k osadeniu tohto dopravného zariadenia. ODI OR 
PZ za posledných 25 rokov neeviduje žiadnu požiadavku tam 
bývajúcich občanov alebo mestského výboru na osadenie 
dopravného zariadenia, a preto za upozornenie a podnet 
občana ďakujeme.

plk. Ing. Peter bednár, riaditeľ OR PZ v SNV
 
Rozhľadovými pomermi a prípadnými opatreniami sa budeme 
zaoberať pri najbližšom pracovnom výjazde s dopravnou po-

líciou. Predpokladaný termín február je 2013. 
Ing. Peter Susa, referent odd. výstavby a dopravy, Msú 

„Nie je možné zväčšiť otvor na žltých kontajneroch?  
používame tekuté pracie prostriedky a aviváže, ale tieto 
cez otvor neprejdú, tak to hádžeme do obyčajného ko-
munálneho odpadu. podľa návodu sa do žltých kontaj-
nerov vhadzujú plasty, konzervy a plechovky a tiež VkM 
(tetrapack), čo sa mi zdá ako miešať hrušky s jablkami 
a slivkami. Neviem, aké máte skúsenosti, ale ľudia často 
nevedia, čo sa môže kde vhadzovať a čo nie. Možno by 
bolo dobré nalepiť informačné nálepky na jednotlivé kon-
tajnery separovaného zberu. čo sa týka uzamykania kon-
tajnerov, je to v súčasnosti len formalita, lebo väčšina ľudí, 
ktorí sa v nich hrabú, to vedia otvoriť (majú kľúč). avšak 
tie kontajnery (napr. žlté), v ktorých sa nikto nehrabe, sú 
zatvorené, a tak sa nedajú vložiť väčšie odpady.“
 Marián S., 8. 1. 2013

Kontajnery na separovaný zber sú štandardizovanými výrob-
kami. Otvory sú dané výrobcom. K uzamykaniu kontajne-
rov na separovaný zber mesto pristúpilo z dôvodu vysokého 
znečistenia separovanej suroviny zvyškovým komunálnym 
odpadom, čo následne zaťažovalo separačnú linku. Obsah 
žltých kontajnerov sa následne roztrieďuje na separačnej 
linke. „Vyberači kontajnerov“ neotvárajú žlté kontajnery, lebo 
ich nezaujíma obsah, čo sa ale nedá povedať o zmiešanom 
komunálnom odpade. V budúcnosti plánujeme označiť kon-
tajnery informačnými nálepkami. 

PaedDr. Ján Olejník 
ved. odd. komunálneho servisu, Msú

„pri návšteve Sp. Novej Vsi som sa zastavila i pri pomníku 
,Malá vojna‘ v parku, kde som zistila, že môj dedko ,ka-
rol platko‘ na uvedenom pomníku uvedený nie je. Žiadam 
o vysvetlenie.“ Gitka M., Zvolen, list, 9. 1. 2013

Pri výrobe došlo k chybe. Namiesto Karol Platko je uvedené 
Karol Palko. Úprava na správne meno sa rieši.

PaedDr. Ján Olejník 
ved. odd. komunálneho servisu, Msú

„Nezvyknem sa sťažovať, ale... bývam na lipovej ulici na 
sídl. tarča. Chodník na tejto ulici bol v jednom úseku (lip. 
5 - 8) vo veľmi dezolátnom stave. Na potešenie, myslím, 
mnohých ľudí, bol opravený a vyzerá fakt úžasne. lesklý, 
rovný... žiadne diery... ale! prešiel (myslím tým po vlast-
ných nohách) po tomto chodníku niekto z kompetentných 
(tých, čo zvolili a schválili tento ‚materiál‘) v tomto zimnom 
období? obyvatelia bytového domu sneh odpracú, ale tá 
námraza, ktorá na ňom ostane, je jedna súvislá ľadová plo-
cha. po tomto chodníku sa dá chodiť jedine, ak je, nazvem 
to, ako to je, zasnežený. a nik z obyvateľov nie je povinný 
kupovať posypový materiál, aby sa nebodaj nestalo nejaké 
nešťastie. poprosila by som kompetentných, aby urobili 
nápravu. Nie raz som videla ľudí, ako balansujú a ledva sa 
udržia na nohách. Nerada by som bola, ak by sa niekomu 
niečo stalo.“ M. V., 14. 1. 2013

Predmetný chodník na Lipovej ulici bol opravený na základe 
požiadavky mestského výboru Tarča tesne pred zimným 
obdobím. Chodník bol opravený štandardným spôsobom 
a materiálom. Jeho stav preveríme a podľa potreby opatríme 
posypovým materiálom. Výskytu poľadovice a námrazy pri 
častom striedaní +/- teplôt nevieme, bohužiaľ, zabrániť. 

Ing. Peter Susa, referent odd.  
výstavby a dopravy, Msú

„prečo mesto neodhŕňa sneh aj pri Židovskom cinto-
ríne?“

G. k., 15. 1. 2013

Mesto Spišská Nová Ves postupuje pri výkone zimnej údržby 
v zmysle schváleného Operačného plánu zimnej údržby a za-
bezpečuje čistenie miestnych komunikácií a chodníkov podľa 
dopravnej dôležitosti. Prístupová cesta ku garážam pri Ži-
dovskom cintoríne je účelová komunikácia, ktorej pravidelná 
údržba sa nevykonáva. Údržba sa vykonáva len v prípade 
väčšieho množstva snehu. 15. 1. 2013 bol daný pokyn pre 
správcu komunikácií na vypratanie predmetnej cesty. 
Ing. Peter Susa, referent odd. výstavby a dopravy, Msú

liSTÁreň
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Jarné PrÁzDninY 

leGO ShOW - SÚŤaž V STaVanÍ  
STaVebnÍc leGO a cheVa 

18. 2. 2013 (pondelok) 
o 10.00 hod.
Podmienka účasti: 
vlastná stavebnica!
CVČ ADAM, m. č. 25
Informácie: 053/442 57 59 
Daniela Žifčáková 

VÝleT - VYSOké TaTrY,  
ŠTrbSké PleSO 

19. 2. 2013 (utorok)
Pre deti ZÚ CVČ. Vaňová, Žifčáková, Strehovská

DennÝ TÁbOr cez Jarné PrÁzDninY

18. - 22. 2. 2013 od 7.00 do 16.00 hod.
Pre deti od 7 - 11 rokov.
Miesto: DOMČEK. Poplatok: 5 €/deň. 
Informácie: Košová, Suchá

SVeT bÁbik 

20. 2. 2013 (jarné prázdniny) 
o 10.30 hod. 
Súťažná prezentácia bábik 
pre dievčatá MŠ a ZŠ 
Podmienky: priniesť si so sebou 
aj doplnky a oblečenie pre bábiky
Prihlásiť sa môžete v cVČ 
do 13. 2. 2013.
bližšie informácie: 
Strehovská, Mlynarčíková 

DIETKOVSKÝ KARNEVAL
Štvrtok 7. 2. o 17.00 hod.
Milí rodičia, ujovia a tety, pozývame Vás  
na 8. dietkovský karneval 
do dennej herne Domu Charitas 
Sv. Jozefa na sídl. Mier 
s príjemnou hudbou, občerstvením,  
dobrou náladou, maľovaním na tvár 
a darčekom pre každé dieťatko. 
vašu účasť nahláste do 5. 2. 
na tel. č.: 0904 887 239.
V herni MC Dietka si môžete zapožičať 
i masky počas otváracích hodín, 
za poplatok: 2,50 €/maska. 
Kde: denná herňa DCHSJ, sídl. Mier. 
vstupné: 2 €/rodina s dieťatkom, 
3 €/viacdetná rodina.
37. STRETNuTIE pODpORNEj 
SKupINy DOjčIAcIch  
mATIEK A TEhuLIEK
pondelok 11. 2. o 10.00 hod. 
prihlášku: deň vopred na 0903 740 739, 
hankaogurcakova@gmail.com 
Certifikovaná poradkyňa v dojčení oZ 
Mamila a. ogurčáková.
poplatok: 2 €/osoba.
TVORIVÁ DIELŇA 
VALENTíNSKE SRDIEčKO  
- fALOšNÝ pATchwORK
Štvrtok 14. 2. o 17.00 hod.
Vašu účasť nahláste najneskôr do 12. 2. 
na t. č. 0904 887 239, 
mc.dietka@gmail.com.
poplatok: 2 €/účasť.

KuRZ mASÁží DETí A DOjčIAT
stredy - 6., 13., 20., 27. 2. o 9.30 hod.
s profesionálnou masérkou M. Mokošovou.
počas 3 stretnutí sa naučíte masírovať celé 
telíčko, pre deti od 0 do 3 rokov a viac, 
vhodné aj pre tehuľky ako príprava na 
masírovanie dojčiat.
prihlášky a info. o zaradení 
do skupiny na 0904 888 102.
poplatok: 3 €/matka + dieťa. 
KuRZ pRípRAVy NA DOjčENIE 
Štvrtok 28. 2. o 9.00 hod.
prvé úvodné stretnutie. limitovaný počet 
tehuliek, budúci ockovia účasť zdarma.
lektorka: Certifikovaná poradkyňa 
v dojčení oZ Mamila a. ogurčáková.
prihláška: hankaogurcakova@gmail.com. 
info: 0903 740 739.
ZDRAVÉ pREBAĽOVANIE 
utorok 19. 2. o 16.00 hod.
prezentácia moderných látkových plienok, 
doplnkov na prebaľovanie, odúčanie od 
plienok. 
lektorka: Mgr. barbora Vajová
poplatok: 2,50 €.
prihláška deň vopred: 0948 480 510, 
barbora.vajova@gmail.com.
pREDNÁšKA pRE „TEhuLKy“ 
„DôLEžITÉ jE SpRÁVNE ZAčAť“
Štvrtok 21. 2. o 16.00 hod.
téma: dojčenie a nosenie detí, vzťahová 
výchova, spánkové cykly a iné.
lektorky: poradkyňa v dojčení oZ Mamila 
a. ogurčáková, Mgr. b. Vajová. 

prihlášky deň vopred: 0903 740 739, 
hankaogurcakova@gmail.com.
poplatok: 4 €/osoba - partner tehulky 
zdarma.
KuRZ VIAZANIA BAByšATIEK
utorok 26. 2. o 16.00 hod.
ak ešte nemáte vlastnú babyšatku či 
ergonomický nosič, požičiame, príp. 
poradíme pri výbere. 
lektorka: Mgr. b. Vajová
poplatok: 4 €. 
prihlášku deň vopred: 0948 480 510, 
barbora.vajova@gmail.com.
pRIpRAVujEmE: 
besedu o očkovaní, prednášku 
o hygiene detských zúbkov

pONuKA SLužIEB 
v hERNI mc DIETKA
Zdravotné stredisko sídlisko Mier, 
Šafárikovo nám. 3
utorok, streda: od 9.00 do 12.00 hod. 
streda, štvrtok: od 16.00 do 18.30 hod.
poplatok za jednoraz. vstup: 1,50 €/rodina
Členské na šk. rok 2012/13: 
13 €/rodina - neobmedzený počet vstupov. 
Návštevníkov prosíme, 
aby si so sebou doniesli prezuvky!
poistenci všZp majú 20 % 
zľavu na vstupe do herne!
informácie: 0902 091518 – Mária lonská, 
0908 850 380 - Zuzana Slobodová.
nájdete nás aj na Fb.

TELEfONIcKÉ  
pORADENSTVO V DOjčENí 
Certifikovaná poradkyňa v dojčení  
oZ Mamila www.mamila.sk 
a. ogurčáková, denne od 8.00  
do 20.00 hod. - 0903 740 739.
OpATROVANIE DETí
pre deti od 3 do 8 rokov, 
v rozsahu 3 - 4 hodín.
poplatok: 2 €/1 hod.,  
každá začatá hod. 1,50 €.
Individuálny prístup, limitovaná skupina detí.
prihlásiť dieťa je potrebné najneskôr 1 deň 
pred nástupom. 
DETSKÁ NARODENINOVÁ  
OSLAVA - SOBOTA, NEDEĽA
objednávky: 0903 740 739.
poplatok: 7 €/2 hod. (možnosť 
doobjednania animát. aktivít - maľovanie 
na tvár, tvorivé dielničky)
ANGLIcKÝ KLuB BATOLIAT  
pre deti vo veku od 2 rokov
soboty o 9.00 a 10.00 hod. 
(2 skupiny) Výučba - hravou formou pod 
vedením skúsenej lektorky.
viac informácií na tel. č. 0904 887 239.
ARTfAmILy KLuB  
pre rodičov s deťmi
So zameraním na výtvarné umenie  
ako art-terapie, pod vedením lektora  
- výtvarníka D. Mikolaja. 
soboty o 15.30 hod.
prihlášky a informácie: 
dusanmikolaj@azet.sk

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

prevádzka: Zdravotné stredisko - sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3 (na poschodí)
bližšie informácie o programe www.dietka.sk w
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Fotosúťaž organizuje Kultúrne centrum Košického sa-
mosprávneho kraja v spolupráci s občianskym združe-
ním Legend foto v rámci projektu „Kultúrna fotografia 
v regióne – KUFOR“. Cieľom súťaže je spopularizo-
vanie troch tematických kultúrnych ciest – vínnej, 
gotickej a železnej a podpora cezhraničnej spolu-
práce medzi Maďarskou a Slovenskou republikou. 
Gotická cesta predstavuje pamiatky na území Košic-
kého kraja. V prípade Železnej cesty ide o predsta-
venie technických pamiatok na území mesta, ktoré 
sú späté najmä s ťažbou a spracovaním rúd. Vínné 

cesty mapujú miesta s tradíciou pestovania a spra-
covania viniča. Viac informácií nájdete na stránke 
 www.terraincognita.sk.

Súťažné témy
1. Remeslá a kultúrne dedičstvo predkov na ces-

tách Terra Incognita
2. Momentky zo zaujímavých podujatí na kultúr-

nych cestách Terra Incognita
3. „živé objekty“ – obrazy z najatraktívnejších 

podujatí a cieľových bodov Terra Incognita

Do súťaže môžete poslať 
maximálne 9 fotografií 
(do každej témy 3).
Zapojiť sa môžu autori fotografií bez vekového obme-
dzenia.
Všetci prihlásení súťažia o zaujímavé vecné ceny v cel-
kovej hodnote 900 €. 
Zoznam podujatí a cieľových bodov Terra In-
cognita, ktoré môžete fotiť, pravidlá súťaže a pri-
hlášku nájdete na www.fotokufor.sk. 
Uzávierka súťaže je 10. februára 2013.

FOTOSúŤaž KUFOR: S FOTOaPaRÁTOM 
PO cESTÁcH TERRa INcOGNITa
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kulTÚra

Galéria 
uMelcOV 

SPiŠa 
ZIMNÁ 46, SpIŠSkÁ NoVÁ VeS

pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 
výstav v mesiaci február 2013

STÁLE EXpOZícIE
• jOZEf hANuLA Kresba/maľba 
reinštalovaná stála expozícia predstavuje tvorbu 
Jozefa Hanulu, poprednej osobnosti slovenského vý-
tvarného umenia z konca 19. a začiatku 20. storočia, 
ktorý pôsobil v Spišskej Novej Vsi. 
• 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.

VÝSTAVy
juBILANTI 2012
V roku 2012 oslávilo jubilejné výročie 9 umelcov 
spätých so Spišom. Výstava pozostáva z jednej, príp. 
viacerých reprezentatívnych prác (zo zbierok GuS). 
Zastúpenie: alexander eckerdt, eva fišerová, ferdi-
nand katona, Jana kiselová-Siteková, Viktor kiss, 
eva končeková, ladislav Medňanský, Michal petrek, 
peter romaňák.  do 31. 3. 2013
25 X 25
Výstava 25 x 25 pri príležitosti 25. výročia GuS sa 
zameriava na prezentáciu umenia prevažne mladých 
autorov zo spišského regiónu.

do 31. 3. 2013
AKVIZícIE 2007 - 2011
Vo výstavnom priestore „Sonda“ galéria prezentuje 
akvizície získané za posledných 5 rokov činnosti. 
obsahovo budú zastúpené takmer všetky odvetvia 
výtvarného umenia. do 31. 3. 2013
Z hISTóRIE: 1987 - 2012
Dokumentačná výstava k jubileu galérie dokumen-
tuje 25 rokov tvorivej, odbornej, vedecko-výskumnej 
a edukačnej činnosti. do 31. 3. 2013
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, 
e-mail: programy@gus.sk, tel. č.: 0910 873 046

otváracie hodiny
utorok - piatok 9.00 - 16.30 hod. 
Sobota 9.00 - 13.00 hod. 
vstupné
dospelí  1 €
deti, študenti a dôchodcovia 0,50 €
rodinná vstupenky 2 € 

w
w

w
.g

us
.s

k

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

1. 2. (piatok) o 19.00 hod. VSTupNÉ: 4 € 

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

7. 2. (štvrtok) o 9.30 hod.  VSTupNÉ: 2 €

ŠTEFan KaSarDa: „MarTinKo KinKaŠ“
 Slovenská ľudová rozprávka o škriatkovi Martinkovi a jeho šibalstvách.

8. 2. (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“.

10. 2. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTupNÉ: 2 € 

 MarTin BarČÍK: „BaLTaZÁr BanÁn“
Rozprávková komédia s pesničkami pre deti o zelenáčovi Banánovi, ktorý sa s pomocou kamarátov pasuje so svetom.

14. 2. (štvrtok) o 10.00 hod.  VSTupNÉ: 2 € 
24. 2. (nedeľa) o 15.00 hod. 

a. ToLSToj - D. TUranSKÁ: „BUraTino“
Rozprávka o tom, ako sa dá vyhnúť nástrahám zla a vyriešiť záhadu zlatého kľúča. 

15. 2. (piatok) o 19.00 hod.  VSTupNÉ: 4 € 

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

22. 2. (piatok) o 19.00 hod.  VSTupNÉ: 4 €

BoŽEna SLanČÍKovÁ TiMrava: „KrÁSa KrÁS“
Úsmevný pohľad na komplikované vzťahy v rodine obchodníka Bučinského.

6. 2. (streda) o 19.00 hod., štúdio SD SNV  II. pREmIÉRA  VSTupNÉ: 2 € 

jaiME SaLoM: „TaKMEr BoHYŇa“
Príbeh o ruskej emigrantke, ktorej stroskotajú všetky vzťahy, až sa nakoniec ocitne chudobná a osamelá.

13. 2. (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.

20. 2. (streda) o 19.00 hod., štúdio SD SNV  VSTupNÉ: 2 € 

F. M. DoSTojEvSKij: „BiELE noCi“
Jeden z najkrajších príbehov o láske v svetovej literatúre.

27. 2. (streda) o 19.00 hod., štúdio SD SNV  VSTupNÉ: 2 € 

aUGUST STrinDBErG: „SLEČna jÚLia“
Veľká hra o vášni a vzplanutí, nenaplnených túžbach.

...pútnici ducha! rozdajte všetkým táliu reka. rozzvučte lýru, rozvite slovo v duši človeka.
(t. H. florin, Spišská Nová Ves, 1971)

Miestny odbor Matice slovenskej, Spišská knižnica a DS hviezdoslav
v 4. ročníku projektu pozývajú

na STreTnuTie S POéziOu TeODOra herkeľa FlOrina
18. 2. 2013 o 15.30 hod. v Spišskej knižnici.

Pri príležitosti 105. výročia narodenia autora.
Realizované s finančnou podporou Mesta Spišská Nová Ves.
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FebruÁr 2013

DivaDlo 
Kontra

9. 2. 2013 (sobota) o 19.00 hod., Spišské divadlo 
Divadelný súbor HVIEZDOSLaV, Laureát ceny predsedu KSK 2010

FerKo UrbáneK: blUDár
II. premiéra divadelnej hry v úprave a réžii Emila Spišáka.
Divadelné predstavenie pri príležitosti 80. výročia vzniku ochotníckeho divadelného súboru HVIEZDOSLAV.
Vstupné: 3 €. Predpredaj vstupeniek: MKC - Reduta, 053/446 32 49, 442 99 251 a 1 hodinu pred predsta-
vením vo foyer Spišského divadla.

20. 2. 2013 (streda) o 18.00 hod., Koncertná sieň Reduty

la Gioia
Koncert populárneho belcantového tria, ktoré prezentuje a spája popu-
lárnu hudbu a operný spev. Repertoár tria tvoria skladby svetovej hudobnej 
scény, pozoruhodné úpravy známych slovenských a českých hitov.
účinkujú: Peter Ďurovec, Peter Ševčík, Matej Vaník.
Vstupenky presne na miesta. Vstupné: 12 €, 11 €, 10 €.

pRIpRAVujEmE
19. 3. 2013 (utorok) o 19.00 hod., Kino mier
MaREK ŤaPÁK a TaNEČNý SúbOR SĽUK-u

taneC MeDZi ČrePinaMi
Silné emócie sú pretavené do temperamentných i poetických tanečných obrázkov. 
Jedinečný príbeh, ktorý srší neskrotnou energiou. 

Informácie a predpredaj vstupeniek: MKc - Reduta, 053/446 32 49, 442 92 51
MKc - Kino Mier, 053/442 87 66, TIc - Letná 49, 053/442 82 92 (predpredaj na vybrané akcie)

február 2013
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

20. 2. 2013 o 10.00 hod.
Peer aktivisti v akcii  

- otvorený klub
Vzdelávanie stredoškolákov 

v oblasti prevencie.

21. 2. 2013 o 16.30 hod.
cineaMa 2013

Regionálna postupová súťažná filmová 
prehliadka.

VÝSTaVY
12. 2. - 12. 3. 2013

PaMiatky železnej cesty 
PohľadoM výtvarníka 

Výstava prác z plenéru výtvarníkov.
Vernisáž výstavy 12. 2. o 16.00 hod.

Výstava je sprístupnená: 
pondelok - piatok 7.30 - 15.30 hod.

Vstup voľný.

Divadlo, ktoré sa oplatí vidieť. Jediné na 
Spiši, ktoré získalo ocenenie Dosky 2007 

„Objav sezóny”. Uvádza svetový ambiciózny 
repertoár, hry, ktoré môžeš vidieť len u nás 
v Dome Matice slovenskej na Zimnej ul. 68.

6. a 18. 2. o 18.30 hod. 

M. Jones: 
kaMene VO VreckÁch

Jedna z najúspešnejších divadelných komédií! Hit 
z Broadway a West Endu, ktorý rozosmial a dojal 
milióny divákov na celom svete. 2 herci odohrajú 
13 postáv! Keď Hollywood obsadí írsky vidiek - 
konflikt kultúr je neodvratný a neodvratne zábavný.
Réžia: K. Rozhin. Hrajú: P. Cibula a P. Čižmár.

10., 12., 16. a 23. 2. o 19.00 hod.
Marek koterski: 
nenÁViDÍM

Či to, čo vidíš dookola seba, ťa ubíja, vytáča, uráža 
a zlostí? Ak áno, nie si sám! Uletene zábavná jazda 
o našej nie veľmi zábavnej realite. Príď a vypočuj si 
spoveď frustrovaného inteligenta - lúzra. Šibeničný 
humor. Ostrá satira našej slovenskej každodennos-
ti.
Réžia: K. Rozhin. Hrá: P. Čižmár.

15. 2. o 18.30 hod.

William Shakespeare: 
haMleT

Najväčší divadelný príbeh všetkých čias v jedineč-
nej originálnej adaptácii. Predstavenie, ktoré zís-
kalo ceny v zahraničí. Vynikajúce odozvy širokej 
verejnosti nielen u nás. Momentálne jediné pred-
stavenie Hamleta, ktoré sa hrá na Slovensku. Máš 
ho v Spišskej Novej Vsi. Prečo si ho ešte nevidel?
Réžia: K. Rozhin. Hrajú: P. Cibula a P. Čižmár.

19., 20. a 22. 2. o 18.30 hod.

žena V ČiernOM 
Divadelná adaptácia Stephena  

Mallatratta podľa románu Susan hill
Divadelná lahôdka. Megaúspešný thriller z Veľkej 
Británie. Exkluzívny titul Kontry, ktorý môžete na 
Slovensku vidieť len u nás! Mladý londýnsky advo-
kát prichádza do odľahlého domu na úhorných mo-
čariskách usporiadať pozostalosť po nebohej pani 
Drablowej. Krok za krokom sa pred vami odhalia 
desivé tajomstvá ponurého sídla. 
Obmedzený počet predstavení, nie je na čo čakať!
Réžia: K. Rozhin. Hrajú: T. Diro a P. Čižmár.

25. a 26. 2. o 19.00 hod.

conor McPherson: 
ruM a VODka

Hra, ktorá šokuje. Hra, ktorá rozosmeje. Pravda 
v priamom prenose. Šialený víkend, v ktorom sa 
môže prihodiť všetko! Iba pre milovníkov silných 
dojmov a silných drinkov. Svoje mamy a svokry rad-
šej nechajte doma! 
Réžia: K. Rozhin. Hrá: P. Čižmár.

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

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

Slovo i svetlo je vlnová dĺžka. Má moc meniť rozsah myslenia človeka.

Dom Matice slovenskej v Spišskej novej Vsi 
srdečne pozýva do svojich priestorov 

na výstavu obrazov Mgr. S. Šponiarovej 

a(bS)Trakcie VeSMÍrnehO SVeT(l)a
Maľby zaujmú svojou farebnosťou a optimizmom. 

Za realizáciu výstavy autorka ďakuje 

Domu Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi  

a geodetickej kancelárii GEOKAN v Spišskej Novej Vsi.
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cENTRÁLNA BuDOVA, LETNÁ uLIcA 28

pRE DETI  

Statočný malý Dinko. poďte, deti, putovanie do 
dávneho praveku sa práve začína. Hlavným hrdi-
nom napínavých dobrodružstiev je malý dinosaurus 
Dinko.
Astrid LINDGREN: Bratia Levie srdce. Chcem 
vám porozprávať o svojom bratovi. o bratovi, ktorý 
sa volal Jonatan levie srdce. pripúšťam, že vám to 
bude pripadať trochu ako rozprávka a trochu ako stra-
šidelný príbeh.
Beverly mcmILLAN: žraloky. ponorte sa do sveta 
žralokov a im príbuzných živočíchov. Dozviete sa naj-
novšie poznatky z ich života.

pRE DOSpELÝch - BELETRIA  

jussi ADLER-OLSEN: žena v klietke. príbeh 
o bezbrannej žene, tvrdohlavom kriminalistovi a pá-
chateľovi, ktorý nepozná zľutovanie.
Alex pRESTON: Krvácajúce city. Spoveď mla-
dého muža, hľadajúceho seba samého i svoje miesto 
v súčasnom londýne.
Andreas wINKELmANN: Slepý inštinkt. V ústave 
pre postihnuté deti sa stratilo slepé dievčatko. poli-
cajná komisárka pátra po neznámom páchateľovi.

pRE DOSpELÝch - NÁučNÁ LITERATúRA

Karel muRTINGER: Energie z biomasy. kniha 
sa zaoberá rôznymi aspektami energetického využi-
tia biomasy. čitateľ sa dozvie, ako konkrétne môže 
jednotlivé biomasy využiť vo svojom dome alebo byte, 
aké zariadenia sú k tomu potrebné, koľko je nutné do 
nich investovať.
Tomáš mATušKA: Solární soustavy pro bytové 
domy. Inštalácia solárnej sústavy na bytovom dome 
je spoľahlivým zdrojom úspory tepla. publikácia vás 
oboznámi s navrhovaním, projektovaním a realizáciou 
týchto solárnych sústav pre bytové domy.
Iva BuKVOVÁ: Zdravé bývanie: návrat k prírode. 
čo všetko naše zdravie ovplyvňuje, čo všetko pre to 
naše zdravie sami robíme? a napokon, čo má s naším 
zdravím spoločné bývanie? autorka chce nielen zhod-
notiť aspekty zdravého bývania, ale popremýšľať o bu-
dúcnosti, o perspektívach filozofie bývania.

pOBOčKA mIER - šAfÁRIKOVO NÁmESTIE 7

pRE DETI  

jacqueline wILSON: Ema je na všetko sama. 
Dokáže sa ema sama postarať o troch mladších sú-
rodencov, keď mama odíde na dovolenku s novým 
priateľom?

pRE DOSpELÝch - BELETRIA  

Nick cAVE: Smrť Bunnyho munroa. Majstrovsky 
napísaný tragikomický príbeh o vine, treste a pokání 
neskrotného záletníka bunnyho.
Eva uRBANíKOVÁ: Svet mi je dlžný. kniha o hľa-
daní šťastia, lásky a vnútornej rovnováhy tridsaťročnej 
ženy, ktorá zmätene blúdi životom.

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice  
v Spišskej Novej Vsi

Letná 28

Letná 50, Spišská Nová Ves

eXPOzÍcia PrÍrODY 
a hiSTÓrie SPiŠa

do 31. 12. 2013
Poskytuje komplexný pohľad na prírodu a históriu regiónu. 

Prierez živou a neživou prírodou, jej ochrana a význam. 
 

hODnOTY - VeDeckÁ hraČka 
15. 2. - 15. 4. 2013

Návštevníci si popri hre overia svoj odhad niektorých 
fyzikálnych veličín (hmotnosť, čas, dĺžka, teplota, 
koncentrácia...) a popritom si uvedomia mnohé 

všeľudské osobné hodnoty (život, sloboda, láska 
a priateľstvo, rodina, práca, viera, múdrosť, umenie, 

príroda, vzdelanie...), ktoré sú spredmetnené v citátoch 
a reprodukciách umeleckých diel. 

SlOVenSkÁ ceSTa  
DO MikrOkOzMu

4. - 15. 2. 2013
Výstava má popularizačný aj vzdelávací charakter. 

Z panelov sa môžu návštevníci dozvedieť informácie 
o poslaní a vzniku CERN-u, o jeho historickom vývoji, 

o výskumnom programe na najväčšom urýchľovači častíc 
na svete - LHC a o experimentoch ATLAS a ALICE,  

na ktorých pracujú aj slovenskí vedci.

Národopisné múzeum Smižany  

„keD FaŠenGY, Ta FaŠenGY, 
Ta Še FaŠenGuJMe“

4. - 12. 2. 2013
Fašiangový týždeň, interaktívny program  

pre ZŠ a materské školy spojené  
s tvorbou fašiangových masiek.

Na podujatie je potrebné sa vopred telefonicky  
nahlásiť na t. č. 0917 746 336.

Vstupné: 1 €. 

kuDzeľna chYža 
do 28. 2. 2013

Výstava zameraná na zvyky 
a obyčaje zimného obdobia.

FebruÁr 2013

Výpožičné hodiny počas školského roka
sídlo centrály, letná 28
pondelok - piatok: 8.00 - 18.00 hod.
Streda: 10.00 - 16.00 hod., sobota: 8.00 - 12.00 hod.
pobočka Mier - Šafárikovo námestie 7
pondelok - piatok: 8.00 - 18.00 hod. 
Streda: 10.00 - 16.00 hod., sobota: zatvorené

Slovenské technické múzeum  
a banícky spolok Spiš

TU v Košiciach, FbERG, ústav geoturizmu,
archeologický ústav SaV Nitra

pozývajú svojich členov a priateľov na akcie
do Multifunkčného energeticko-baníckeho centra 

v Spišskej Novej Vsi, Nábrežie Hornádu 14

Výstava

želiezkOM a klaDiVOM
Interaktívna cesta  

po Hornouhorských banských mestách
12. 2. - 31. 3. 2013

Vernisáž 12. februára 2013 o 16.00 hod.
• • •

Prednáška

zelené GrÓnSkO
Geofyzikálna expedícia do Grónska 

na vyhľadávanie hornín 
s nálezom diamantov.

5. 2. 2013 (utorok) o 16.00 hod.
Prednášajúci: RNDr. Slavomír Daniel

Vstup voľný.
• • •

STM - VYSunuTÁ 
eXPOzÍcia: hiSTÓria 

banÍcTVa na SPiŠi
 a VÝSTaVa želiezkOM 

a klaDiVkOM
ut - so: 9.00 - 15.00 hod.

Vstupné: dospelí 1 €, 
žiaci, študenti a dôchodcovia 0,50 €

• • •
Informácie: www.stm-ke.sk, 

stmke@stm-ke.sk
Tel.: 053/429 75 45 – SNV, 

055/622 40 35 – 37 – Košice

OTVOrMe OČi
TaneČnÁ reVOlÚcia 
jednohlasné odmietnutie

násilia páchaného na ženách

Zapojte sa s nami aj vy do celosvetovej 
aktivity 1 bILLION RISING 
v rámci kampane V-days.

Toto podujatie podporil
Slovensko-český ženský fond.

14. 2. 2013 
o 17.00 a 18.00 hod.
Obchodné centrum 

MaDaRaS

bábkové divadlo 
spod Spišského hradu

uvádza orientálnu rozprávku

POD krÍDlaMi 
lelka

16. 2. 2013 (sobota) o 17.00 hod.
Podkrovie Domu Matice slovenskej,

Zimná 68, Spišská Nová Ves.
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Milí priaznivci filmového klubu, ponúkame 
vám možnosť zakúpiť si nový členský  
preukaz, ktorý platí celý rok 2013 na ce-
lom slovensku, stojí 3 € a na každý klubový 
film máte zľavu. tešíme sa na stretnutie 
s vami každý utorok pri dobrom filme 
v Kine Mier. 

POlrOČné PrÁzDninY  
V kine Mier  
iba za 2,50 €

30. - 31. 1., streda, štvrtok, 19.00, 
vst.: 2,50 €, 2d projekcia 

laDÍMe
uSa, hudobná komédia, 112 min., slovenské 
titulky, Mp-12.

31. 1., štvrtok, 17.00, 
vst.: 2,50 €, 2d projekcia 

TWiliGhT SÁGa: ÚSViT - 2. ČaSŤ 

rOzPrÁVka 
- SlOVenSkÝ DabinG 
1. - 3. 2., piatok - nedeľa, 17.00, 
vst.: 2,50 €, 2d projekcia 

Sniežik, bielY kOžÚŠOk

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

niČ nÁS nerOzDelÍ 
uSa, dráma, thriller, 107 min., české titulky, 
Mp-12.

FilMOVÝ klub 
5. 2., utorok, 19.00, 
vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 3 € 

beDÁri
Vb, muzikálna romantická dráma, české  
titulky, 157 min., Mp-12. 

6. - 7. 2., streda, štvrtok, 19.00, 
vst.: dospelí: 3,50 €, študenti, 
dôchodcovia zľava: 3 €, 2d projekcia 

lincOln
uSa, historická životopisná dráma, 150 min., 
české titulky, Mp-12.

8. - 9. 2., piatok, sobota, 19.00, 
vst.: 3 €, 2d projecia 

Maniak
uSa, franc., thriller, horor, české titulky, 
93 min., Mp-18.

rOzPrÁVka - SlOVenSkÝ DabinG 
9. - 11. 2., sobota – pondelok, 17.00, 
vst.: 3 €, pondelok zľava: 2,50 €, 
2d projekcia 

O MYŠke a MeDVeĎOVi
Španielsko, animovaný film, slovenský da-
bing, 80 min., Mp.   

10. - 11. 2., nedeľa, pondelok, 19.00, 
vst.: 3 €, 2d projekcia 

anna karenina
Vb, franc., dráma, 145 min., sl. titulky, Mp-12. 

FilMOVÝ klub 
12. 2., utorok, 19.00, 
vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 3 €, 
13. 2., streda, 19.00, vst.: 3 € 

lÁSka
francúzsko, Nemecko, rakúsko, české titulky 
+ francúzsky, r. 2013, Mp-15. 

ValenTÍnSke PreDSTaVenie 
Pre VŠeTkÝch zaMilOVanÝch
14. 2., štvrtok, 19.00, 
vst.: 3,50 €, 2d projekcia
Každý pár platí iba jednu vstupenku!

TeraPia lÁSkOu

uSa, romantická komédia, české titulky, 
122 min., Mp-12.

15. - 18. 2., piatok - pondelok, 19.00, 
vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia zľava: 3 € 

TeraPia lÁSkOu

Jarné PrÁzDninY V kine Mier

rOzPrÁVka - SlOVenSkÝ DabinG
16. - 18. 2., sobota – pondelok, 17.00, 
vst.: 3 €, pondelok zľava: 2,50 €, 
2d projekcia

O MYŠke a MeDVeĎOVi

FilMOVÝ klub 
19. 2., utorok, 19.00, 
vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 3 €, 2d projekcia

kliP
Srbsko, erotická dráma, srbochorvátsky + 
české titulky, Mp-18.

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

nÁDherné bYTOSTi
uSa, romantické fantasy, české titulky,  
Mp-12.

rOzPrÁVka - SlOVenSkÝ DabinG 
21. - 24. 2., štvrtok – nedeľa, 17.00, 
vst.: 3,50 € 

SaMMYhO DObrODružSTVÁ 2
belgicko, animovaná rodinná rozprávka, 
90 min., Mp. 

22. - 25. 2., piatok - pondelok, 19.00, 
vst.: 3 €, 2d projekcia 

babOVŘeSkY
čr, 120 min., Mp-12.

FilMOVÝ klub 
26. 2., utorok, 19.00, 
vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 3 €

Marie krOYer
Dánsko, české titulky, 100 min., Mp-15.

rOzPrÁVka Pre ŠkOlSké klubY 
SlOVenSkÝ DabinG 
27. 2., streda, 14.00, vst.: 2 € 

Sniežik, bielY kOžÚŠOk
Španielsko, animovaný hraný rodinný film, 
r. 2011, 90 min., Mp. 

27. - 28. 2., streda, štvrtok, 19.00, 
vst.: 3,50 €, študenti, dôchodcovia 
zľava: 3 €, 2d projekcia 

hiTchcOck 
uSa, životopisná dráma, české titulky, 
98 min., Mp-12. 

rOzPrÁVka Pre ŠkOlSké klubY 
1. 3., piatok, 14.00, vst.: 3 € 

kOzÍ PrÍbeh SO SYrOM 
čr, animovaná rodinná komédia, 97 min.

1. - 4. 3., piatok – pondelok, 19.00,
vst.: dospelí: 5,50 €, študenti, 
dôchodcovia: 4,50 €, pondelok zľava: 4 € 

JanÍČkO a Marienka: 
lOVci ČarODeJnÍc

uSa, Nem., akčný fantasy horor, české titulky, 
83 min., Mp-15.

rOzPrÁVka - SlOVenSkÝ DabinG
2. - 4. 3., sobota – pondelok, 17.00, 
vst.: 3,50 €, pondelok zľava: 3 €, 
2d projekcia 

ŠTVOrlÍSTOk V SlužbÁch krÁľa
čr, rodinná animovaná komédia, slovenský 
dabing, 90 min., Mp.

Mkc kinO Mier

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

7. 2. hiTchcOck
dráma - USa

7. 2. Maniak
dráma, horor - FR, USa

7. 2. kOneČnÁ (The laST STanD)
akčný - USa

14. 2.
nÁDherné bYTOSTi 

(beauTiFul creaTureS) 
fantasy, romantický - USa

14. 2.
TeraPia lÁSkOu 

(SilVer lininGS PlaYbOOk)
romantická komédia, dráma - USa

21. 2. babOVŘeSkY
komédia - ČR

21. 2. zlOMené MeSTO (brOken ciTY)
dráma, thriller - USa

21. 2. leT (FliGhT)
dráma - USa

21. 2. ŠTVOrlÍSTOk V SlužbÁch krÁľa
detský - ČR

28. 2. JanÍČkO a Marienka: lOVci ČarODeJnÍc (3D)
akčný, horor - USa

1. 2. 2013 (piatok) o 17.00 hod., 
Banketová sála KD

faŠianGovÉ Posedenie 
so szŤP v sMižanoch 

„Batôžtek...“

3. 2. 2013 (nedeľa) o 15.00 hod., 
Spoločenská sála KD

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

5. 2. 2013 (utorok) o 16.00 hod., 
Kaštieľ

60 krídla a ilÚzie 
- eMil labaj 

Maľba, kresba, grafika  
- vernisáž výstavy.
Výstava potrvá do 31. 3. 2013.

9. 2. 2013 (sobota) o 19.00 hod., 
Spoločenská sála KD

4. rePrezentaČný Ples 
obce sMižany

pod záštitou  
starostu obce 

Ing. Michala Kotradyho.
Program:

Tanečná skupina GRIMMY Prešov
Hudobná skupina Montana

Ľudová hudba Prešovčan
Violin Show * Živé sochy 

Tombola
Moderátor a zabávač: 

MICHAL HUDÁK
Vstupné: 40 €

21. 2. 2013 (štvrtok) o 14.00 hod., 
Banketová sála KD

ekolÓGia 
v Ústnej dutine 

a zeMePis 
zubnÉho kazu

Beseda pre seniorov, prednáša  
M. Vlčáková, RÚVZ, Sp. Nová Ves.

24. 2. 2013 (nedeľa) o 15.00 hod., 
kino pre verejnosť 
Spoločenská sála KD,  
vstupné: 1 € 

kocÚr  
v ČižMách

animovaná komédia, USA, 90 min.

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

február 2013
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Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. februára 
na adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v marcovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: Zdravie nech nás neopustí. 
Výherkyňou sa stáva a CD Romantic melody získava Magda DaNIŠOVSKÁ z Novoveskej Huty. Blahoželáme!

krÍžOVka

ing. alexander Jiroušek - výtvarník - fotograf.
Narodil sa 24. novembra 1934 v Sp. Novej Vsi. Po maturite na gymnáziu po-
kračoval v štúdiu na Vysokej škole technickej v Košiciach na strojníckej fakulte. 
Vystriedal viacero povolaní, naposledy pôsobil ako vedúci marketingu a propa-
gácie vo Východoslovenských železiarňach. Bol tajomníkom Krajskej organi-
zácie Zväzu slovenských výtvarných umelcov.
Svoj prvý fotoaparát dostal do daru ako 10-ročný. Vyrastal v Sp. Novej Vsi. 
Najprv fotil prírodu. Prvou oblasťou, kde fotil, bol Slovenský raj, neskôr Tatry, 
Pieniny. Svoje fotografie posielal do rôznych súťaží, z ktorých prišli aj prvé oce-

nenia. Počas štúdia na vysokej škole fotil všetky športy na Katedre telesnej 
výchovy, kde ho aj vedúci katedry zainteresoval do fotenia Medzinárodného 
maratónu mieru. Od roku 1967 ho fotí nepretržite. Potom ako zamestnanec 
VŠT fotil aj výskumné úlohy ako súčasť vedeckej dokumentácie. V železiarňach 
dodával fotky do všetkých propagačných materiálov, neskôr publikácií o fabrike, 
na kalendáre. Fotky dodával aj pre pražské obchodné organizácie. Tu sa jeho 
fotografická činnosť rozšírila natoľko, že to skúsil sám a na vlastnú päsť. Od roku 
1975 sa venuje fotografickej tvorbe ako výtvarník v slobodnom povolaní. Jeho 
fotografie sú súčasťou vyše 130 publikácií.
V deň 75. narodenín otvoril jubilejnú výstavu „Výber z tvorby“ v Slovenskom 
technickom múzeu. Po fotografickej stránke je známy tým, že vždy čaká na 
vhodné počasie, dobré svetlo, dekoráciu oblohy mrakmi. Má prívlastok „toto 
sú Jirouškovské mraky“.

Ocenenia
-  Európska cena za rok 1994 - za obrazovú publikáciu Kraj pod Tatrami od  

Európskej federácie turistickej literatúry so sídlom v Ríme,
- Cena mesta Košice (2004) - za dlhoročnú fotografickú tvorbu,
- Cena Fair Play Slovenského olympijského výboru (2005) - za dlhoročnú pro-

pagáciu Slovenska a fotografovanie Medzinárodného maratónu mieru v Ko-
šiciach nepretržite od roku 1967,

- Cena predsedu KSK - pri príležitosti 75. narodenín za úspešnú dlhoročnú do-
kumentáciu a prezentáciu Košického kraja na Slovensku i v zahraničí formou 
umeleckej, dokumentárnej fotografickej a publikačnej činnosti.

 eda, foto: zdroj internet

viete o nejakých ďalších významných 
spišskonovovešťanoch? 
dajte nám o nich vedieť.

tel. č. 0907 944 284 alebo 0915 695 453.
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beh: Ferčekovská desiatka: Skoro 100 bež-
cov a bežkýň štartovalo na 4. ročníku už známe-
ho behu na trati Ferčekovce - Huta a späť. Naj-
rýchlejšie nohy mal Štefan Sumerling a Ivana 
Butoracová. Výsledky: Muži: A: 1. Vavrek - Du-
lová Ves (36:08,1 min.), 7. Marek Sumerling 
(42:17 min.), 9. Martin Plačko (44:51 min.). 
B: 1. Štefan Sumerling (36:08 min.), 10. Ma-
rián Bigoš (46:14 min.), 11. Vladimír Veľký 
(46:21 min.). C: 4. Milan Hrušovský (20:44 min.), 
6. Vladimír Klika (22:29 min.), 10. Alfréd Pohly 
(24:34 min.). D: 3. Ondrej Kozák (23:34 min.), 
4. Miroslav Brezovský (26:34 min.), 5. Ondrej 
Majerník (28:05 min.). Ženy: E: 1. Ivana Buto-
racová – Prešov (22:23 min.), 2. Monika Pa-
canovská (23:20 min.), 3. Martina Kampcszy- 
ková (29:28 min.). F: 3. Zuzana Kartusková 
(28:33 min.). Kategórie C, D a ženy bežali 5 km.
VOleJbal: Extraliga: ženy: 13. kolo (15. 12.): 
KV Oktan Benzinol Kežmarok – VK SNV 0 : 3; 
14. kolo (22. 12.): VK SNV – MŠK Žiar nad Hro-
nom 3 : 0. Po poslednom kole v 1. časti skončili 
v tabuľke na 4. mieste. 2. časť: 1. kolo (12. 1.): 
VK SNV – MŠK Žiar nad Hronom 3 : 0. 1. liga: 
juniorky: 10. kolo (12. 1.): VK Iskra Hnúšťa – 
VK SNV 2 : 3, 3 : 2. Po 10. kole sú v tabuľke na 
4. mieste. OM Kadetky: 6. kolo (16. 12.): VK 
SNV – VK Šaca 3 : 0, 3 : 0; 7. kolo (13. 1.): VK 
Stará Ľubovňa – VK SNV 0 : 3, 0 : 3. Po 7. kole 
sú v tabuľke na 1. mieste.
baSkeTbal: Extraliga: ženy: 16. kolo (14. 12.): 
Cassovia – SNV 62 : 70; 17. kolo (22. 12.): Pieš-
ťanské Čajky – SNV 76 : 82; 18. kolo (13. 1.): 
SNV – Petržalka 81 : 59. Po 18. kole sú v tabuľke 
na 5. mieste. Stredoeurópska liga: ženy: 4. ko-
lo (12. 12.): ŠKBD Rücon SNV – ICIM Univ. Goldis 
Arad 59 : 84; 5. kolo (9. 1.): DSK Basketbal Karlín 
– ŠKBD Rücon SNV 73 : 71.
DžuDO: Vianočný turnaj žiakov a žiačok (Pre-
šov, 15. 12.): Výsledky Judo klubu SNV: mini: 
2. Simona Horváthová (do 24 kg), 2. Laura Tut-
ková (do 27 kg), 3. Sára Špinerová (do 30 kg), 
1. Adam Horváth (do 30 kg), 2. Tomáš Šarga 
(do 46 kg). Mladší žiaci: 1. Šimon Ištvanik (do 
34 kg), 2. Adam Šarga (do 50 kg). Starší žiaci 
a žiačky: 2. Anna Danajková (do 52 kg), 2. Na-
tália Gallschneiderová (do 57 kg), 3. Patrik Za-
jac (do 60 kg).
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V dňoch 27. novembra – 9. decembra 2012 sa v atraktív-
nom prostredí Spojených arabských emirátov konali Maj-
strovstvá sveta v parašutizme s historicky rekordnou 
účasťou. Na tomto vrcholnom svetovom podujatí reprezen-
tovalo Slovenskú republiku päťčlenné družstvo, v ktorom 
zabojovali aj dvaja Spišiaci Peter Slivovský a Ladislav 
Vikartovský. V náročných klimatických podmienkach si 
družstvo Slovenska vyskákalo 8. miesto v kvalitnej konku-
rencii 57 krajín sveta. 
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí našim chlapcom držali 
palce. Cs

Zimný štadión v Spišskej Novej Vsi sa stal od 20. do 22. de-
cembra 2012 dejiskom 4. kola kvalifikačnej skupiny 
Danubia cup – Európskeho pohára juniorov v rých-
lostnom korčuľovaní.
Na spišskonovoveskom ovále sa predstavilo z pätnástich kra-
jín 147 pretekárov. Z domácich šortrekárov sa najväčšia po-
zornosť upriamila na Michala Čuja a alicu Porubskú. alica 
Porubská vo svojej vekovej kategórii obsadila bronzovú 
priečku a Michal Čuja vo svojej kategórii zvíťazil.
Po skončení tretieho kola skupiny Danubia bol Michal na 

1. mieste v kategórii mladší juniori a Alica na 2. mieste v ka-
tegórii staršia juniorka. Rovnako v centre pozornosti boli aj 
výkony domácej reprezentantky Tatiany Bodovej, ktorá pred 
týmito pretekmi štartovala na Svetovom pohári v Šanghaji.
„prvé kvalifikačné kolá tejto skupiny sa konali v rumun-
sku, rakúsku a v čechách. po Spišskej Novej Vsi budú 
nasledovať ďalšie v Maďarsku a poľsku. Zo všetkých pre-
tekárov do finále európskeho pohára juniorov postúpi 
8 najlepších pretekárov zo skupiny Danubia (východná 
skupina), ktoré sa bude konať v marci 2013 v talianskom 
baselga di piné. tam sa stretnú s ôsmimi najlepšími pre-
tekármi skupiny Star Class (západná skupina),“ uviedol 
predseda Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu Ján 
Magdoško.
Na otvorených majstrovstvách Slovenska v rýchlokorčuľo-
vaní sa šortrekárom STEZ Spišská Nová Ves darilo. Tatiana 
bodová triumfovala v disciplíne na 500 m, vyhrala aj 
trať dlhú 1 500 m, časom 45,397 sekundy prekonala 
slovenský rekord. V kategórii mužov zvíťazil na 500 m pre-
tekár poľského klubu AZS Opole Adam Filipowicz, Slovák 
Filip Kažimír (ŠKMA Prešov) skončil na 12. priečke.
 (pat), foto: autor

V sedemnástom kole 1. hokejovej ligy žien si spišskonovo-
veské Osy zopakovali finále z minulej sezóny proti súperkám 
z Popradu. V tejto sezóne Spišská Nová Ves jasne dominuje 
v celej súťaži. Veď v pätnástich majstrovských zápasoch 
ani raz na ľade neprehrala. Na svojom konte má jednu 
prehru s Topoľčanmi, ale tú spôsobila len kontumácia a pre-
hnaná vypočítavosť topoľčianskych funkcionárov. 

V repríze finále Spišiačky vyhrali 3 : 1 a stali sa v predstihu 
víťazkami základnej časti. „prvenstvo po základnej časti 
tri kolá pred koncom teší, ale dôležité je aj to, že osem 
hráčok nášho družstva je v olympijskom výbere do Soči. 
teraz už len dobre sa pripraviť na play off a zopakovať 
majstrovský titul spred dvoch rokov,“ povedal tréner HC 
Osy Pavol Findura.  (pat)

úSPEŠNý NÁVRaT Z DUbaJa

bODOVÁ DOMa VíŤaZNE 
a S REKORDOM

Hc OSy VyHRaLI ZÁKLaDNú ČaSŤ 

ŠPOrT

12. decembra 2012 prebehli Krajské majstrovstvá v basketbale žiakov v Košiciach za 
účasti základných škôl z Michaloviec, Rožňavy, Moldavy nad Bodvou, Trebišova, Košíc 
a Spišskej Novej Vsi. Spišskú Novú Ves na tomto podujatí reprezentovali žiaci z Gymnázia 
na Javorovej ulici 16, ktorí si účasť na turnaji vybojovali deň predtým víťazstvom na ob-
vodnom kole. V skupinovej fáze krajského turnaja si žiaci z Javorky poradili s Michalovcami 
a Trebišovom. Vo finále po ťažkom boji s húževnatým súperom z Rožňavy nakoniec získali 
titul majstra kraja. Tento vynikajúci výsledok posúva žiakov zo Spišskej Novej Vsi 
do celoslovenského finále, ktoré sa uskutoční koncom marca v Leviciach.
Žiaci na foto: J. Dovčík, P. Vodila, bratia a. a E. Korfantovci, R. Kamenický, M. Ka-
menický, D. Novák, J. Štiffel, D. Slatkovský, V. Škabla a zod. vyučujúci Mgr. Ľubomír 
Vojčík nadviazali na skvelé výsledky Gymnázia na Javorovej ulici v basketbale, a tak už 
po štvrtýkrát za sebou budú mesto Spišská Nová Ves reprezentovať na Majstrovstvách 
Slovenska. Veríme, že sa im bude dariť i naďalej a nadviažu na skvelé úspechy školy zo 
školských rokov 2009/2010, keď v Bratislave získali prvé miesto a titul Majstra Slovenska, 
v školskom roku 2010/2011 bojovali vo finále aj o účasť na majstrovstvách sveta žiakov 
do 16 rokov, ktoré sa konali v Pekingu, nakoniec skončili na 2. mieste a v školskom roku 
2011/2012 získali v Leviciach znova druhé miesto. Za zmienku stojí výkon žiaka J. Dov-
číka, ktorý bude školu na Majstrovstvách SR reprezentovať už po štvrtýkrát. V minulom 
školskom roku bol na MSR v Leviciach v top 5 turnaja, spolu so svojím spoluhráčom P. Ma-
cejkom. Odchovanci Gymnázia na Javorovej ulici sú hráči BK 04 AC LB Spišská Nová Ves 
D. Demečko, bratia M. a Š. Bečarikovci, P. Novák, M. Baluch, V. Kuľa. 
Blahoželáme úspešnej škole Osemročného gymnázia v Spišskej Novej Vsi, Javorová ulica 

k postupu na Majstrovstvá Slovenska základných škôl. Želáme chlapcom, aby sa im darilo 
tak, ako v predchádzajúcich školských rokoch. (pat), foto: autor

VíŤaZ KRaJSKéHO KOLa
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ŠPOrT

www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. nová VesSTez

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

 2. 2. sobota 10.00 vK - b. bYstriCa, volejbal juniorky
 2. 2. sobota 16.00 lb - inter bratislava, basketbal sŽ
 2. 2. sobota 18.00 lb - svit, basketbal juniori
 3. 2. nedeľa 10.00 lb - KarlovKa bratislava, basketbal sŽ
 3. 2. nedeľa 12.00 lb - KeŽMaroK, basketbal juniori

 3. 2. nedeľa 16.00 rÜCon ŠKbd - Cassovia KoŠiCe, 
basketbal extraliga

 9. 2. sobota  7.00 - 13.00 sÚŤaŽ MladÝCh hasiČov
 9. 2. sobota 18.00 lb „b“ - bsC bratislava, basketbal 1. liga

10. 2. nedeľa 10.00 lb „b“ - petrŽalKa, basketbal 1. liga
13. 2. streda 18.00 lb - KoMÁrno, basketbal extraliga
16. 2. sobota  9.00 - 13.00 lb „b“ - svit, basketbal kadeti
16. 2. sobota 14.00 vK - uKF nitra, volejbal extraliga
16. 2. sobota 18.00 lb - prievidZa, basketbal extraliga
17. 2. nedeľa  9.00 - 12.00 lb - poprad, basketbal MŽ
17. 2. nedeľa 12.00 ŠKbd - KaC KoŠiCe, basketbal MMŽ
23. 2. sobota  7.30 - 19.00 soFZ futbalový turnaj
24. 2. nedeľa 10.00 lb „b“ - KoŠiCe, basketbal 1. liga
24. 2. nedeľa 13.00 vK - l. hrÁdoK, volejbal juniorky
27. 2. streda 18.00 lb - nitra, basketbal extraliga

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 

 1. 2. piatok 17.30 snv Md - tepliČKa
 2. 2. sobota 11.00 snv „a“ - vranov
 2. 2. sobota 13.00 snv sd - hrabuŠiCe
 3. 2. nedeľa 14.00 hranovniCa - sp. vlaChY
 3. 2. nedeľa 16.00 svit - KroMpaChY
 5. 2. utorok 17.00 snv „a“ - svit
 8. 2. piatok 17.30 snv Md - rudŇanY
 9. 2. sobota 11.00 snv sd - st. ĽubovŇa
 9. 2. sobota 13.00 snv Md - nÁlepKovo
10. 2. nedeľa 16.00 sp. vlaChY - KroMpaChY
12. 2. utorok 17.00 snv „a“ - poprad
13. 2. streda 17.30 snv sd - roŽŇava
15. 2. piatok 17.30 snv Md - hrabuŠiCe
16. 2. sobota 11.00 snv „a“ - bardejov
16. 2. sobota 13.00 snv sd - sp. podhradie
17. 2. nedeľa 16.00 sp. vlaChY - v. FolKMÁr
18. 2. pondelok 17.30 snv Md - levoČa
19. 2. utorok 17.00 snv „a“ - sp. podhradie
22. 2. piatok 17.30 snv Md - sMiŽanY
23. 2. sobota 11.00 snv Md - tepliČKa
24. 2. nedeľa 11.00 snv „a“ - Moldava
26. 2. utorok 17.00 snv „a“ - KeŽMaroK

1. 2. piatok 17.00 snv - topoĽČanY, 1. liga
2. 2. sobota 14.00 snv - Zvolen, dorast extraliga
3. 2. nedeľa 10.30 snv - Zvolen, dorast extraliga
3. 2. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie
5. 2. utorok 17.00 snv - seniCa, 1. liga

10. 2. nedeľa 17.00 začiatok plaY oFF, 1. liga, dospelí
11. 2. pondelok 17.00 plaY oFF, 1. liga, dospelí
13. 2. streda 17.00 snv - poprad, juniori extraliga
14. 2. štvrtok 17.00 snv - l. MiKulÁŠ, juniori extraliga
16. 2. sobota 17.00 snv - Martin, ŽenY, 1. liga
17. 2. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie
23. 2. sobota 14.00 snv - Žilina, dorast extraliga
24. 2. nedeľa 10.30 snv - Martin, dorast extraliga
24. 2. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie

verejné korčuľovanie - malá plocha, viď rozpis plochy www.stez.sk, vždy v pondelok, štvrtok a sobota

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

 2. 2. sobota 10.00 svit - FiĽaKovo, 1. liga vÝChod
 2. 2. sobota 14.00 tatran „b“ - podbreZovÁ, 1. liga vÝChod
 3. 2. nedeľa 10.00 tatran - trstenÁ, dorast. liga vÝChod
 9. 2. sobota 10.00 svit - podbreZovÁ, 1. liga vÝChod
 9. 2. sobota 14.00 tatran „b“ - jelŠava, 1. liga vÝChod
10. 2. nedeľa 10.00 tatran - v. ŠariŠ, dorast. liga vÝChod
16. 2. sobota 10.00 svit - jelŠava, 1. liga vÝChod
16. 2. sobota 14.00 tatran „b“ - preŠov, 1. liga vÝChod
23. 2. sobota 10.00 svit - preŠov, 1. liga vÝChod
23. 2. sobota 14.00 tatran „b“ - r. sobota, 1. liga vÝChod
24. 2. nedeľa 10.00 tatran - FiĽaKovo, dorast. liga vÝChod

kOlkÁreň t.: 053/416 63 35
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.

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

krYTÁ PlaVÁreň t.: 053/416 63 53
otvorenie krytej plavárne počas jarných prázdnin od 19. 2. (utorok) 
do 22. 2. 2013 (piatok) od 9.00 do 20.30 hod.
9. 2. 2013 (sobota) plavecké preteky od 8.00 do 20.00 hod. 
10. 2. 2013 (nedeľa) plavecké preteky od 8.00 do 14.00 hod. 
verejnosť 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

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

V roku 2012 sa nám podarilo nájsť zatiaľ najväčšie množstvo finančných prostriedkov z gran-
tových zdrojov. V rámci grantového programu Hodina deťom Nadácie pre deti Slovenska sme 
boli úspešní s projektom Skatepark pre všetkých určeným hlavne sociálne slabším chala-
nom z osád. Stali sme sa laureátmi ceny Nadácie Orange za komunitný a regionálny 
rozvoj. Prvého septembra u nás prebehol tradičný KZN cup, ktorý bol bezpochyby najlep-
ším slovenským závodom v tomto ročníku. Víťazom sa stal Lukáš Daněk z Prahy. Boli sme po 
druhýkrát podporení v rámci O

2 Think Big Nadácie Ekopolis, náš skatepark sa zase rozrástol 
o nové prekážky a vďaka tomuto grantovému programu sa mi podarilo navštíviť USA, kde som 
sa zúčastnil konferencie One Young World konanej v Pittsburghu. Navštívil som New York, San 
Francisco a Portland, kde som videl tie najlepšie skateparky na svete. V tomto roku sa naše 
aktivity budú prelínať s novozaloženým občianskym združením ZIPS a našim hlavným projektom 
bude realizácia nezávislého kultúrneho centra a skateboardovej haly. 
Chcel by som sa poďakovať vedeniu mesta a každému, kto nám pomohol pri skrášľovaní nášho 
okolia. Miloš ogurčák

Z ČINNOSTI KLUbU 
MLÁDEžNícKycH ŠPORTOV
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ŠPOrT, OznaMY

7. januára 2013 odštartovali zimnú prípravu futbalisti 
Spišskej Novej Vsi. 
„káder zložený z väčšinou vlastných odchovan-
cov pod vedením trénerov bartolomeja ogurčáka 
a pavla kubusa čaká v jarnej časti úloha dostať sa 
v tabuľke čo najskôr čo najvyššie a odohrať súťaž 
v pokojných treťoligových vodách. oproti jeseni 
ho opustil tropp, ktorý sa vrátil do popradu a klu-
bertovi skončilo hosťovanie zo Smižian. Žiaľ, s ro-
dinou odišiel do Švajčiarska talentovaný fehér,“ 
uviedol FK manažér klubu Patrik brezovaj a pokra-

čoval: „Žiadne posily, či veľkolepé investície nepri-
chádzajú do úvahy. budeme robiť s tým, čo máme 
a v našich podmienkach. po jeseni sme sa z dna 
tabuľky predrali na jedenástu priečku, no bodové 
odstupy nie sú od súperov pod nami veľmi veľké.“

káder do začiatku zimnej prípravy 
na jarnú časť 2012/2013
brankári: Hájovský, Tököly, Gáborčík – návrat z Ho-
landska (pracovné povinnosti)
Obrancovia: Dunajčan, Sedláček, Dinis, Zekucia, 

Ďurša, Štefánik – z MFK Ružomberok, po zranení
Barányi – návrat z Holandska (pracovné povinnosti)
Stredopoliari: Slejzák, Sirko, Stanislav, Ščavnický, 
H. Vojtuš, Vitovič – dorastenec, Šoltés – po zranení.
Boroš – z Rudnian, kmeňový hráč Odorína
útočníci: Štefaňák, P. Augustin – návrat zo Smižian, 
Beňa – dorastenec, Standyk.
Tréneri: Bartolomej Ogurčák – Pavol Kubus.
Odišli: Klubert – Smižany, Tropp – Poprad, Fehér – 
Švajčiarsko
 (pat)

Zápasom s Petržalkou skončila pre ŠKBD Rücon 
Spišská Nová Ves základná časť extraligy žien. Cieľ 
dostať sa do štvorice najlepších nevyšiel. Šanca na 
boj o medaily tu stále je.
„tých faktorov bolo viac a treba si to viac rozobrať 
- od nezohranosti, až po našu slabšiu obranu. Zby-
točné boli prehry doma s piešťanmi, ale najviac 
mrzí už takmer vyhratý zápas s ružomberkom. 
tam rozhodli maličkosti a individuálne chybičky. 
a preto sme nepostúpili do silnej štvorky. Delilo nás 
od toho len osem mizerných bodov,“ uviedol tréner 

ŠKBD Rücon Spišská Nová Ves Dávid Demečko.
Spišiačky tak skončili za postupovou čiarou, čakajú 
ich nezávideniahodné zápasy v skupine o 5. - 9. 
miesto. Vo všetkých súbojoch nastúpia zverenkyne 
trénera Demečka v úlohe favoritiek. „Nemôžeme ho-
voriť o nedostatku motivácie. Hráčky, vrátane mňa, 
sme profesionáli, musíme sa podľa toho správať. 
budeme sa zodpovedne pripravovať na slovenské 
play-off, tam chceme zaútočiť z piatej priečky na 
medailu,“ zdôraznil tréner Demečko.
 (pat), foto: autor

FUTbaLISTI V PRíPRaVE

NaSLEDUJE PLay OFF

Deň OTVOrenÝch DVerÍ
11. februára 2013 (pondelok)

od 16.30 do 19.00 hod.
T.: 0907 477 955. Vstup zdarma.

PrOGraM
16.30 - 17.00 úvod k systému  
 Joga v dennom živote
17.00 - 17.15 Relaxácia - uvoľnenie tela a mysle
17.15 - 18.00 Jogové cvičenia

Pre všetky vekové kategórie, prevencia  
a podporná liečba civilizačných chorôb.

18.00 - 18.15 Dychové cvičenia
18.15 - 19.00 Otázky a odpovede

Záver - informácie o prebiehajúcich kurzoch. 
Občerstvenie 

Zúčastniť sa môžete celého programu alebo jeho  
jednotlivých častí. Prineste si so sebou pohodlný odev 

na cvičenie (cvičí sa v ponožkách).
Tešíme sa na spoločné stretnutie.

www.yoga.sk, jvdz.snv@centrum.sk

Spoločnosť 
Joga v dennom živote 
Pobočka Spišská Nová Ves 

Jogacentrum - 1. poschodie, 
Letná 55, SNV

VYhlÁSenie hOkeJiSTOV
Vzhľadom na šíriace sa nepodložené 
chýry o údajnom nepodporovaní HK Spiš-
ská Nová Ves zo strany mesta vyhlasujem, 
že Mesto Spišská Nová Ves poskytlo HK 
Spišská Nová Ves všetky prostriedky – 
dotácie, schválené v minuloročnom roz-
počte mesta a mestských spoločností 
v stanovených termínoch (spolu vo výške 
cca 100 000 €).
Takisto bola bezplatne poskytovaná ľa-
dová plocha a ostatné priestory na Zim-
nom štadióne na zabezpečenie športovej 
činnosti klubu (vo finančnom vyjadrení 
cca 300 000 €).
HK Spišská Nová Ves konštatuje, že i na-
priek zložitej finančnej situácii mesto tieto 
benefity voči HK Spišská Nová Ves sa za-
viazalo poskytnúť aj v roku 2013. 

Miroslav hrubý, prezident hK snv

rOzhOVOrY O JOGe  
a SPiriTualiTe  

- SaTSanG, 
určené pre všetkých záujemcov, ktorí chcú 

hlbšie porozumieť jogovej filozofii. 
Téma: individuálne a univerzálne bytie. 

Prednášajúci: Radovan Hovorka,  
cvičiteľ Jogy v dennom živote, Bratislava

8. 2. 2013 o 18.00 hod.
Jogacentrum, Letná 55, SNV. Vstup voľný.

Spoločnosť 
Joga v dennom živote 
Pobočka Spišská Nová Ves 

pozýva na

Termín: 15. 2. 2013 (piatok) 
 - žiacke a mládežnícke kategórie
16. 2. 2013 (sobota) - ženy a muži

Miesto štartu: Grajnár

Usporiadateľ: Mesto Spišská Nová Ves,  
Lesy mesta Spišská Nová Ves, CVČ Adam

Prihlášku je potrebné zaslať  
do 12. 2. 2013 do 13.00 hod.  

na adresu CVČ Adam, Levočská 14,  
052 01 Sp. Nová Ves  

alebo e-mailom: titusbenko@gmail.com.

Z objektívnych dôvodov je možné  
prihlásiť sa aj v čase prezentácie.

Program 
8.30 - 9.00 prezentácia - Grajnár

9.00 otvorenie
9.10 štart 1. preteku

Informácie:  
Mgr. Titus Benko - 0905 797 570,  

PhDr. Ľubica Šefčíková - 0905 942 930.

Propozície spolu s prihláškou nájdete na  
www.spisskanovaves.eu v sekcii aktuality.

Verejné preteky v behu 
na lyžiach Grajnár 2013

8. február 2013 
o 19.00 hod.
Hotel Flóra*** 

Ples otvorí 
primátor mesta
PhDr. Ján Volný, PhD.

bohatý program
a tombola.

cena: 33 €

Usporiadateľ: 
ŠKbD Rücon Spišská Nová Ves



kultúrNo-SpoločeNSký MeSačNík MeSta SpIŠSkÁ NoVÁ VeS

24 februÁr 2013

SPOlOČenSkÁ krOnika

ticho trpel, s chorobou zápasil, ubolené srdce prestalo mu biť, tíško  
odišiel, hoci ešte chcel s nami byť.
Touto cestou ďakujem za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým prí-
buzným, priateľom, susedom, bývalým kolegom a známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť 12. 11. 2012 s mojím drahým manželom, starostlivým otcom, ded-
kom, synom, zaťom, bratom, svokrom, svatom, ujom a švagrom Jánom  
VaLIGUROM, ktorý nás po ťažkej chorobe opustil vo veku nedožitých  
62 rokov svojho plodného života. 
Zároveň ďakujem Pohrebnej službe R. Findura a ZPOZ pri MsÚ v SNV - 
M. Findurovej a J. Kučinskému za dôstojnú rozlúčku.
S láskou, vďakou a úctou manželka Mária, syn Peter, dcéra Janka a syn 
Vladimír s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

S hlbokou bolesťou v našich srdciach vyjadrujeme úprimné poďakovanie 
za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, susedom, pria-
teľom, bývalým kolegyniam a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 16. 11. 2012 
s milovaným manželom, starostlivým otcom a milujúcim dedkom Milanom  
KaKaLEJČíKOM, ktorý nás náhle opustil vo veku 66 rokov.
Zároveň ďakujeme za dôstojnú rozlúčku duchovnému otcovi z Rudnian Ma-
túšovi Perighnatovi. 
S láskou a vďakou manželka, dcéry Viera a Eva s rodinami, syn Milan, vnučky 
Zuzka a Lucka.

S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sú-
strasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a zná-
mym, ktorí sa prišli 5. 12. 2012 rozlúčiť s naším ockom, dedkom, bratom  
Ing. Ervínom DRObNýM, ktorý nás opustil vo veku 75 rokov.
Vyslovujeme poďakovanie primárom Š. Kötelešovi a Š. Zelenému s kolek-
tívmi za príkladnú starostlivosť počas jeho choroby.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura a Evanjelic-
kej cirkvi a. v.
S láskou a úctou dcéra Danka, syn Ivan s rodinami a ostatná smútiaca  
rodina. 

Dotĺklo srdce, onemeli pery - zostal žiaľ s bolesťou v srdci.
Vyjadrujeme vrúcne poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary 
všetkým príbuzným a známym, priateľom a susedom, ktorí sa prišli rozlúčiť 
17. 12. 2012 s mojím milovaným synom, otcom, bratom, švagrom a ujom 
Petrom PacOňOM, ktorý nás náhle opustil vo veku 42 rokov.
Touto cestou ďakujeme Pohrebnej službe S. Badziková.
mama, deti, sestry a brat s rodinami a ostatná smútiaca rodina

odišla ticho, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spomienkami.
So zármutkom v srdci úprimne ďakujeme príbuzným, priateľom a známym, ktorí 
sa prišli 14. 12. 2012 rozlúčiť s našou mamkou Martou ČaPLOVOU, ktorá 
nás opustila vo veku 65 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti, kvetinové dary a dôstojnú rozlúčku vedeniu 
mesta Sp. Nová Ves zastúpenému primátorom PhDr. J. Volným, PhD.
Osobitné poďakovanie patrí kolektívu ODCH NsP pod vedením MUDr. E. Zi-
movej i kolektívu DD pod vedením Ing. Š. Šišku.
S láskou spomínajú syn František s manželkou, dcéra Ingrid s manželom, 
vnučky Anettka, Bianca, Laurika, Lea, mamka Katarína a ostatná smútiaca 
rodina. 

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname. 
Márne Ťa naše oči všade hľadajú, márne nám po tvári slzy stekajú.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priate-
ľom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 22. 12. 2012 s našou dra-
hou a starostlivou mamkou, svokrou, babkou, prababkou, sestrou Helenou  
VaLIGUROVOU, rod. Drobnou.
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura a ZPOZ pri MsÚ v SNV  
- M. Findurovej a J. Kučinskému za dôstojnú rozlúčku a zdravotnému perso-
nálu ODCH v NsP SNV za ich starostlivosť počas liečby.
S láskou, vďakou a úctou synovia Dušan a Michal s rodinami, dcéra Silvia 
a nevesta Mária s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

Ťažko sa nám s tebou lúčilo, ťažko je bez teba byť, láska sa smrťou ne-
končí, v našich srdciach budeš stále žiť.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuz-
ným, priateľom a známym, ktorí sa 22. 12. 2012 rozlúčili s našou drahou  
a zosnulou Paulínou ČUPÁKOVOU.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura a za starostli-
vosť MUDr. E. Zimovej.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi.
S hlbokou bolesťou v našich srdciach vyjadrujeme úprimné poďakovanie za 
prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, bývalým 
kolegom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 28. 12. 2012 s naším milovaným 
manželom, ockom, dedkom, svokrom, bratom, švagrom, ujom a príbuzným 
Milanom PaVLíKOM, ktorý nás navždy opustil vo veku 64 rokov.
Zároveň ďakujeme Asociácii policajtov vo výslužbe za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

SPOMIENKy a POĎaKOVaNIa

VITaJTE MEDZI NaMI VýZNaMNé žIVOTNé JUbILEÁ V DEcEMbRI OSLÁVILI
93 rokov
Magdaléna čížeková
92 rokov
františek Ganovský
91 rokov
anna petreková
85 rokov
františek čambal
Valéria filipová
Mária Mišendová
Margita Szabová
Štefan Varga
Ján Zavacký
80 rokov
Štefan bukovinský
rozália Dlugošová
Štefan Dobák
Jozefína Holečková
elena Jakubeková
Xaver kalafut

Helena kotlárová
Jozef kyrc
Mária lukačovská
terézia Nováková
Mária poradová
Jozef Stanek
Mária Steinhauserová
ladislav Stoličný
eva tokarčíková
Mária tomaščáková
Gabriela Važanová
anna Višňovská
75 rokov
karol belluš
Mária Compelová
Viliam čupák
rozália Dravecká
Malvína Dubiňáková
anna feriančiková
Ing. Irena Hodáková
Ing. Cyril kacvinský

MuDr. eva korkošová
Mária kufčáková
kristína Mruková
Mária pižemová
Juraj Sokolák
Jana Strišovská
Štefan Szabo
Gabriela Šimová
anna urbanová
Magdaléna Weishäuplová
70 rokov
Ing. eva brezovská
edita Dulová
Valent Dziak
Štefan Dzurňák

terézia filipáková
alojz katriňák
Viera klingerová
karol kocúr
Jozefína Matúšová
elena Novotná
Silvester petrášek
Margita rákoczyová
Marta Suľovská
anna Šmelková
Mária turáková
Ján Varga
Jozef Vašák
Mikuláš Vaščura
lýdia Vranová

Sára bartková

Saskia palenčárová

Matej kuruc

Vikória kokyová

tomáš kedžuch

alex plata

Samuel koval

Simeon Šandor

Štefan kotlár

Jana Gadušová

Nicolas filipák

rodan pramuka

Silvia ferencová

Slavomír kollár

laura Štrbániková

Matúš Šuba

Šarlota kapustová

laura Gabčová

tobias bajtoš

lara könig

Natália olejníková

Šimon Henček

karin Jánošová

klára Sedláková

Natália pechová

V DEcEMbRI NÁS NaVžDy OPUSTILI

Helena Zahorjanová 1911
Mária babejová 1921
Mária Sarnovská 1923
anna Štelbaská 1924
Ján kolačkovský 1928
Helena Valigurová 1929

Mária Dravecká 1931
Marta antalová 1931
Michal Hamrák 1936
Ing. ervín Drobný 1937
karol fleischer 1938
anna Hložná 1940

Jozef roxer 1940
paulína čupáková 1941
Júlia plachetková 1944
Jozef richtarčík 1944
Milan Juházy 1947
Marta čaplová 1947

Milan pavlík 1948
františek Jenčák 1948
Ján kotlár 1951
Mgr. oľga petrová 1953
Jozef Janík 1953
Ľudovít Stacho 1956

Ján česla 1958
peter kluska 1960
Ján Dronzek 1962
peter pacoň 1970

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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keď zomrie mamička, slniečko zájde, v srdci nám zostane smútok 
a chlad. V tom šírom svete sotva sa nájde, kto by ako mamička vedel 
mať rád.
14. 1. 2013 uplynulo 6 rokov, odkedy nás navždy opustila milovaná man-
želka, mamička, sestra, švagriná, teta a príbuzná Mgr. Janka bELayOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manžel, deti Mirko, Katka a Lenka s rodinou.

Tomáš MacKO
23. 1. 2011 bol dňom, keď si sa dostal medzi hviezdy na nebi. V tento deň 
si dostal anjelské krídla, ktoré Ťa nesú za tvojimi snami.
S láskou a úctou spomíname na Teba, Tomáš.
Rodičia, súrodenci a všetci, ktorí Ťa poznali a mali radi.

ten, kto Ťa mal rád, nezabudne. ten, kto Ťa poznal, si spomenie.
23. 1. 2013 uplynul rok, odkedy nás náhle navždy opustil náš drahý  
Ing. Pavel DOVaLa.
Za tichú spomienku a modlitbu ďakuje smútiaca rodina.

Dni plynú ako tichej rieky prúd, len bolesť v srdci trvá a nedá zabudnúť.
30. 1. 2013 uplynulo 7 rokov od úmrtia môjho manžela a ocka Gustáva 
VéGHa.
S láskou spomína manželka a dcéra.

odišla si tíško, už nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ spo-
mienkami. už len kytičku môžeme ti na hrob dať, pri plamienku sviečky  
na teba tíško spomínať. 
31. 1. 2013 si pripomíname 2. výročie, odkedy nás navždy opustila 
naša milovaná mamička, babička, prababička, sestra, švagriná anna  
bOcaNOVÁ. 
S úctou a láskou na Teba spomínajú syn Peter a dcéry Iveta, Daniela,  
Andrea s rodinami. 

Nechajte mi právo na vlastné omyly, na možnosť zvoliť si, čo mám rád, 
chcem ísť vlastnou cestou, nie tou vami vyšliapanou, na ktorej by som 
stratil vlastnú tvár.
1. 2. 2013 uplynul rok, odkedy nás navždy opustil Róbert DObŠINSKý.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

Deň tvojho nečakaného odchodu bol plný sĺz a smútku. ostalo prázdno 
a ticho, len bolesť a žiaľ. Hoci si odišla bez slova a na rozlúčku nebol čas, 
spomienky na teba zostanú navždy v nás.
1. 2. 2013 si s bolesťou v srdci pripomíname 4. výročie, odkedy nás navždy 
opustila moja milovaná manželka, naša mamička a babička Magdaléna 
KaČíROVÁ.
Prosíme všetkých, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel, deti, vnúčatá a ostatní príbuzní.

2. 2. 2013 si pripomenieme 15. výročie od úmrtia môjho manžela, láskavého 
otca a dedka Ladislava KaČíRa.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú a nezabúdajú manželka, dcéry Jarmila a Ivana 
s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

odišiel si tíško, ako odchádza deň a v našich srdciach zostáva spo-
mienka len. Milovali sme Ťa, ty si miloval nás. tú lásku v našich srdciach 
nezničí ani čas. 
3. 2. 2013 si pripomenieme 4. výročie, odkedy nás navždy opustil milovaný 
manžel, otec, syn a brat František PROKS. 
S úctou a láskou spomínajú manželka Božena, synovia Lukáš a Miroslav 
s manželkou Mirkou a ostatná smútiaca rodina. 

3. 2. 2013 si pripomenieme 3. výročie úmrtia nášho milovaného otca 
a dedka Štefana RENNERa.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéry, vnúčatá a ostatná rodina.

Nebolo mi dopriate s vami ďalej byť, nebolo lieku, aby som mohol žiť.  
Neplačte a nechajte ma kľudne spať, aj bez sĺz sa dá spomínať.
S hlbokou bolesťou v našich srdciach vyjadrujeme úprimné poďakovanie  
za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 22. 12. 2012 s mojím milovaným manželom, 
starostlivým ockom, svokrom, dedkom, bratom, švagrom, ujom a príbuzným 
Jozefom JaNíKOM, ktorý nás opustil vo veku 59 rokov.
Zároveň ďakujeme všetkým lekárom a sestričkám z dialyzačného oddelenia, 
ktorí sa o neho starostlivo a zodpovedne starali.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

čo nám bolo milé a drahé, osud nám vzal a v našich srdciach ostali iba 
spomienky a veľký žiaľ.
4. 1. 2013 sme si pripomenuli 15. výročie úmrtia nášho milovaného manžela, 
ocka a dedka Ing. Jána NOVOTNéHO.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéra Mária, syn Ján s rodinou 
a ostatní príbuzní.

Zavrel si oči a navždy utíchol tvoj hlas, mal si rád život a miloval nás.  
tá rana v srdci veľmi bolí a zabudnúť nikdy nedovolí. Spomienky na teba 
vracajú nám veľký smútok a žiaľ.
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, 
ktorí prišli 7. 1. 2013 odprevadiť na poslednej ceste môjho milovaného syna 
a brata Ivana MELEGU vo veku 46 rokov.
S úctou a láskou na Teba stále budú spomínať mama a bratia.

S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí 
sa 9. 1. 2013 prišli rozlúčiť s mojím drahým manželom, otcom, starým ot-
com, ujom a švagrom Jozefom VaLIGUROM, ktorý nás navždy opustil vo 
veku nedožitých 78 rokov. 
Zároveň ďakujeme personálu interného odd. NsP v SNV, Pohrebnej službe 
R. Findura, Rím.-kat. farskému úradu v SNV a ZPOZ pri MsÚ v SNV za dôs-
tojnú rozlúčku. 
S láskou a úctou manželka Angela, syn Jozef, dcéra Marta a Mária s ro-
dinami.

4. 1. 2013 nás navždy opustil môj milovaný manžel, náš otec, syn, dedko 
Dušan HOVaN.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe S. Badziková za dôstojnú rozlúčku.
manželka, mamka a dcéry s rodinami

Z hlbokej lásky Vám len kyticu kvetov môžeme dať 
a stále na Vás spomínať.
9. 1. 2013 uplynuli 4 roky, odkedy nás opustila  
Milada LENaRČIČOVÁ a 19. 1. 2013 uplynul 1 rok, 
odkedy nás opustil Ján FULLa.
S láskou si na Vás spomínajú súrodenci s rodinou.

ten, kto sa hlboko vpísal do srdca, nikdy sa z neho 
nevytratí.
12. 1. 2013 si pripomíname 1. výročie, odkedy nás na-
vždy opustila vo veku 65 rokov moja sestra, švagriná, 
krstná mama a teta Kamila KUbíKOVÁ.
V ten istý deň si pripomenieme nedožitých 98 ro-
kov mojej mamky, svokry, babky a prababky  
Irmy KUbíKOVEJ, ktorá od nás navždy odišla 
1. 7. 1990.
S láskou a úctou spomínajú sestra Mária a dcéra 
a ostatná smútiaca rodina.

Zavrela si oči, chcelo sa ti spať, nestihla si nám ani zbohom dať. odišla 
si rýchlo, nečakane, ako vietor v búrke, keď stromy láme. bolestný je pre 
nás tvoj odchod náhly, v našich srdciach zostaneš však navždy s nami.
20. 1. 2013 uplynulo 5 rokov, odkedy nás navždy opustila drahá naša 
dcérka, milovaná manželka, mamička, babička, švagriná, teta a príbuzná 
Mgr. Olinka KONÁRSKa.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú rodičia, manžel, deti Martin, Matúš, Zuzanka, 
nevesta Peťa, vnučka Zarka a Grétka. 

rana v srdci stále bolí a zabudnúť nám nedovolí. čo nám bolo drahé, 
osud nám vzal, ostali len spomienky a v srdciach veľký žiaľ.
13. 1. 2013 uplynulo 1. výročie, odkedy nás navždy opustil otec, brat, dedko 
Štefan aDaMEc.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú synovia, vnučky, priateľka, sestry a ostatná smú-
tiaca rodina.

SPOlOČenSkÁ krOnika
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čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Vás mal rád ne-
vie zabudnúť. Spomienka na Vás ostane v našich 
srdciach. 
3. 2. 2013 si pripomenieme 9. výročie úmrtia našej 
mamy alžbety ŠMELKOVEJ.
3. 12. 2012 sme si pripomenuli 32. výročie úmr-
tia nášho otca Eduarda ŠMELKa a 5. 12. 2012 
sme si pripomenuli 2. výročie úmrtia nášho brata  
Eduarda ŠMELKa. 
Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, venujte im spolu 
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou Zita, Monika a Jozef s rodinami.

4. februára 2013 uplynú tri roky, keď už nie je medzi nami naša mamka 
a babka Irma ZaSTKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Marianna a Oľga s rodinami.

tá rana v srdci stále bolí, zabudnúť nám nedovolí. 
aj keď nie ste medzi nami, v našich srdciach žijete 
stále s nami.
4. 2. 2013 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustila naša 
drahá mamička a babka Jozefa ScHNEIDEROVÁ 
a 12. 2. 2013 uplynie 8 rokov, čo nás navždy opustil 
náš otec a dedo Milan ScHNEIDER.
Tí, ktorí ste ich poznali, mali radi a nezabudli, venujte 
im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou deti a vnúčatá.

bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc všetkých a všetko, čo si 
mal rád. S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri plameni sviečok  
na teba myslíme. osud ti nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich srd-
ciach budeš navždy žiť.
5. 2. 2013 si pripomenieme 1. výročie, odkedy od nás navždy odišiel milo-
vaný manžel, otec, dedko, brat a svokor Jozef bLaŠKO.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou manželka Mária, synovia Jozef, Peter a Marián s rodi-
nami.

keď plače oblak, to je dážď. keď plače nebo, to je rosa. keď slzou lesknú 
sa nám oči, to je ľútosť a do srdca nás bodne, keď tvojmu krížu stojíme 
zoči - voči. anjela je tvoje srdce hodné... tak lietaj s nimi po nebi, ty tam 
a my s tebou v srdci na zemi.
6. 2. 2013 uplynie 10 rokov od náhleho odchodu mojej milovanej mamky 
a babinky Lýdie LaPŠaNSKEJ.
S láskou na Teba spomíname a za tichú spomienku vám ostatným ďaku-
jeme.
dcéra Zuzka s rodinou

Ťažko sa nám s tebou lúčilo, ťažko je bez teba byť, láska však smrťou 
nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
S bolesťou v srdci si spomíname na našu milovanú Mgr. Vlastimilu  
ENDELOVú, ktorá nás 6. 2. pred ôsmimi rokmi navždy opustila.
Ani čas nikdy nevymaže spomienky a neutíši bolesť tých, ktorí ju milovali.
S láskou smútiaca rodina.

čas ubieha, zastaviť sa nedá a na nášho drahého zabudnúť sa nedá. už 
len kytičku kvetov z lásky na hrob ti môžeme dať, spokojný večný sen 
priať, modlitbu tichú odriekať a spomínať.
7. 2. 2013 uplynie 10 rokov, odkedy nás opustil náš drahý Martin  
ŠVaGERKO.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

Hoci si odišla a niet Ťa medzi nami, v našich srdciach navždy budeš 
s nami.
7. 2. 2013 uplynie 8 rokov, odkedy nás náhle opustila naša milovaná mamka 
a babka anna TÖKÖLyOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú syn Peter, dcéry Ľuba a Dana s rodinami.

odišiel ticho, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije stále s nami.
8. 2. 2013 uplynie 10 rokov od úmrtia môjho manžela, otca Františka  
PETRíKa.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Hanka, dcéra Silvia, syn František a ostatná rodina

posledný pozdrav tu šepkáme do ticha, že sa raz stretneme, je naša 
útecha.
8. 2. 2013 uplynie 6. výročie úmrtia našej mamky, babky, tety Márie  
bRODOVEJ, rod. Kašperovej.
S úctou a láskou na Teba, mamka, spomínajú deti Magdaléna, Peter, Filipko 
a Ruženka s rodinkou.

Spomíname, aj vy si spomeňte a tichú modlitbu venujte môjmu manželovi 
a otcovi Pavlovi POKLEMbOVI, ktorý nás pred rokom 9. 2. opustil.
Ďakujeme.
manželka a deti 

Zhasli oči, utíchol hlas, mal rád život a všetkých nás. klesli pracovité ruky, 
ktoré sme hladkali, dotĺklo srdce, ktoré sme milovali.
12. 2. 2013 si pripomíname smutné 5. výročie od úmrtia môjho milovaného 
manžela, nášho starostlivého otca Stanislava LEŠKU.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a nezabudli.
S úctou a láskou manželka Julka, dcéry Stanka, Martinka s rodinou,  
Marcelka s rodinou a ostatná smútiaca rodina.

12. 2. 2013 uplynie rok od úmrtia našej, vždy usmiatej a veselej, drahej ma-
mičky Gabriely ILaŠENKOVEJ, ktorá nás naučila čeliť životným situáciám  
s optimizmom a humorom.
S láskou a úctou stále na Teba myslia deti Ladislav, Katarína, Gabriela  
a Zuzana s rodinami.
Mami, chýbajú nám posedenia pri káve.
Ďakujeme za tvoju lásku.

16. 2. 2013 si pripomenieme 90. výročie narodenia a 2. 2. 2013 20. výro-
čie úmrtia Heleny HORVÁTHOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
synovia Ľubo a Milan s rodinou

Ťažko sa nám s tebou lúčilo, ťažko je bez teba byť, láska sa smrťou ne-
končí, v našich srdciach budeš stále žiť. ten, kto Ťa poznal, si spomenie. 
ten, kto Ťa mal rád, nikdy nezabudne.
16. 2. 2013 uplynie rok od úmrtia milovaného manžela, otca, dedka  
Jozefa OLEČKa.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manželka, deti s rodinami a ostatná smútiaca 
rodina.

po tmavej noci, keď svitol deň, odišiel si snívať svoj večný sen. tvoje 
oči už nikdy neuvidia nás. tvoje ústa už nikdy nepovedia: „Deti moje, 
mám vás rád.“
17. 2. 2013 uplynie rok od úmrtia nášho milovaného manžela, otca, dedka 
a pradedka Richarda FILIPa.
So slzami a láskou spomínajú manželka Mária, deti Beáta, Marián, Marek 
s rodinami, Rišo a Marianna, vnúčatá a najmladšia pravnučka Sandra.

čas plynie, ale spomienka ostáva.
17. 2. 2013 uplynie rok odchodu do večnosti môjho manžela, otca, dedka 
Jána HaMRÁČKa.
S láskou a vďakou v modlitbách na neho spomínajú manželka Anna, dcéry 
Janka a Anna s rodinou.
odpočinutie večné daj mu, ó, pane.

20. 2. 2013 uplynie 20 rokov od tragickej smrti nášho syna a brata Slavka 
žELINSKéHO.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

kurzy JOGY v sezóne 2011/ 2012SPOMIENKy a POĎaKOVaNIa

SPOlOČenSkÁ krOnika
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SPOlOČenSkÁ krOnika, OznaMY

kto žil v srdciach tých, ktorých opustil, ten nezomrel.
26. 2. 2013 uplynie rok, odkedy nás navždy opustil môj manžel, náš otec 
a dedko František FIFLíK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka Janka, synovia Ferko, Andrej a Matúš 
s rodinami.

26. 2. 2013 si pripomíname 5. výročie, odkedy nás náhle opustil Ján  
RaUPERŠTRaUcH.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
S úctou a láskou spomína manželka, syn a dcéry s rodinami.

čas plynie, ale spomienky ostávajú.
28. 2. 2013 uplynie 20 rokov, odkedy nás navždy opustila manželka, sta-
rostlivá matka, babka anna KOLESÁROVÁ.
S úctou a láskou spomínajú manžel, deti a celá rodina.

Dobrý človek neumrie nikdy v srdciach tých, ktorí ho mali radi.
4. 1. 2013 uplynulo 10 rokov, odkedy nás navždy opustila naša mamka, babka, svokra, pra-
babka, teta Helena TOMaŠČíKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
smútiaca rodina 

SpRÁVcOVSKÁ fIRmA, s. r. o. 
pOLyTOp SNV, s. r. o. - voda a kúrenie: 0905 215 732

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

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

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

mob.: 0905 499 881
plynové zariadenia

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

POhOTOVOSTné 
SlužbY

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

8. 2. 2013
Varenie a ochutnávka  

múčnych jedál

11. 2. 2013
Valentínske fašiangové posedenie  

o 14.00 hod.

22. 2. 2013
Varenie a ochutnávka  

múčnych jedál

27. 2. 2013
Výročná členská schôdza 

o 14.00 hod., zasadačka Msú v ab, 
Štefánikovom nám. 

Tam bude možné aj uhradiť členský  
príspevok na rok 2013 - 3 € 

alebo v klube do 31. 3. 2013.
Oznamujeme zmenu otváracích  

hodín klubu, a to v pondelok  
a piatok od 14.00 do 18.00 hod.

klub DôchODcOV kOMenSkÝ
pozýva pedagogických pracovníkov,
dôchodcov na stretnutie, ktoré sa 
uskutoční 7. 2. 2013 (štvrtok)
o 10.00 hod. v Klube dôchodcov 
na Levočskej ul.
Tešíme sa na vás.

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

5. 2. 2013 (utorok)
Fašiangové posedenie

Tvorivé dielne, veľkonočný motív servítkovou technikou.
Klub dôchodcov na Levočskej ulici o 9.30 hod.

13. 2. 2013 (streda)
Turistická vychádzka - Čingov

Odchod autobusu z AS o 9.20 hod.

20. 2. 2013 (streda)
Divadlo Košice

G. Puccini: Plášť, GIaNNI ScHIccI (opera).
Odchod vlaku o 16.51 hod.

1. 3. 2013 (piatok)
Štátne divadlo Košice

Najdúch, činohra o 10.00 hod.
Odchod vlakom o 6.51 hod. rýchlik alebo 7.04 hod. osobný vlak.

Kontakt: 0904 973 324

MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA 
ZLATÉHO RUŽOKRÍŽA
vás pozýva na prednášku

LECTORIUM ROSICRUCIANUM

JE DUŠA 
SMRTEľNÁ ALEbO 

NESMRTEľNÁ?
v sále Mestského úradu, budova Ab,  

Štefánikovo nám. 5,  
Spišská Nová Ves 

vo štvrtok 21. februára 2013 
o 17.00 hod.

Vstup je voľný, srdečne vás očakávame.
bezplatné orientačné listy  

si môžete objednať na adrese:
Lectorium Rosicrucianum, 

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

e-mail: rosicrucianum@lectorium.sk

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. - 3. 2. 2013
Na Starosaskej, Starosaská 1, SNV

tel.: 053/441 35 79
4. - 10. 2. 2013

Fida, Hviezdoslavova 27, SNV
tel.: 053/441 29 66

11. - 17. 2. 2013
Na námestí, Letná 58, SNV

tel.: 053/441 33 44
18. - 24. 2. 2013

Dr. Max, OD Kaufland, Duklianska 3336/19, 
SNV, tel.: 053/321 99 20
25. 2. - 3. 3. 2013
Blaumont, Jánskeho 1, SNV

tel.: 053/419 91 80

výzva na udelenie 
ceny mesta 

Mesto Spišská Nová Ves v snahe oceniť 
aktivitu, pravidelnú činnosť, pomoc pri výstavbe 

a zveľaďovaní mesta, reprezentáciu mesta 
každoročne udeľuje Cenu mesta.

Vážení občania, svoje zdôvodnené návrhy na  
udelenie Ceny mesta môžete doručiť na adresu: 

Mestský úrad, Kancelária primátora, Radničné nám. 7, 
052 70 Spišská Nová Ves najneskôr do 14. 2. 2013.
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ODSTÚPiM PrieSTOrY
(Plne zariaDenÁ PreDaJňa)

v bytovke na Moravskej 4.
33 m2, samostatný vchod.

tel.: 0918 562 822

VýHODNé PODMIENKy

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

Odborárov 12, SNV (pri Reštaurácii Tatra)
Streda: 12.00 - 16.30 hod.• Štvrtok: 12.00 - 16.30 hod.

 Piatok: 12.00 - 16.30 hod.
KONTaKTy 

Jana Gálová - 0903 204 051, 0915 988 223
Martina Gálová - 0902 221 639, 0907 883 627

Denisa Dolníková - 0914 182 074, 0907 425 483
Viera Ďuráková - 0910 932 817, 0917 874 130

inzercia, OznaMY

TiPY na VÝleT

lyžiarska turistika – trasa: novoveská huta, kráľov prameň, 
pod Muráňom, Vojtechova samota, novoveská huta
V spolupráci s Mestským úradom a Lesami mesta Spišská Nová Ves, s. r. o., sme pripravili 
a označili novú lyžiarsku turistickú trasu v lokalite Novoveskej Huty a Muráňa. Celý okruh meria 
20,5 km s prevýšením 955 m a je označený miestnym lyžiarskym značením. Prechádza prí-
jemným lesným prostredím s viacerými zaujímavými a netradičnými výhľadmi na mesto a jeho 
okolie.
Trasa začína v Novoveskej Hute na Stražanskej ulici, pokračuje k oddychovému miestu pri 
Kráľovom prameni a ďalším stúpaním na koniec asfaltovej cesty. Tu cesta odbočuje doľava 
a miernym stúpaním pokračuje na Muráňsku cestu, po ktorej sa dostaneme na Poľanu pod 
Muráňom. Trasa pokračuje traverzom pod Muráňom a prechádza sedlom Pukanec. Zo sedla 
je možné odbočiť doľava na lesnú cestu, ktorá vedie na Mlynky do Havranej doliny. Naša trasa 
pokračuje klesaním vpravo po širokej zvážnici, ktorá obchádza Haniskovu a prudším klesaním 
prichádza na Vojtechovu samotu. Od posedu pokračuje cesta vpravo pod Malý Muráň, prechá-
dza križovatkou lesných ciest, pričom naša trasa pokračuje priamo pod Suchý vrch a prichádza 
na Kráľov prameň. Odtiaľ sa vracia na východiskové miesto po tej istej ceste. 

lívia brovková, ivan brovko, oliver búza 

Pešia turistika – trasa: SnV, Medvedia hlava, Matka božia, SnV
Potulky krásnou prírodou Slovenského rudohoria, ktorá sa nachádza v bezprostrednej blízkosti 

nášho mesta, začneme tento krát priamo v centre Spišskej Novej Vsi. Cieľom nášho putovania 
budú známe vyhliadkové vrchy Medvedia hlava a Matka Božia.
Žltá turistická značka nás postupne bude viesť mestom od Radnice, po ulici Za Hornádom 
pod Tarču, starou Hutnianskou cestou na Gorkého ulicu a Kamenný obrázok smerom na Fer-
čekovce. V zákrute pri jazdeckom areáli prejdeme cez cestu II. triedy do Novoveskej Huty 
a budeme pokračovať poľnou cestou okolo vodného rezervoára na Kvašné lúky. Nad lúkami 
sa vnoríme do lesa, kde sa dostaneme stúpaním s občasnými vyhliadkami na odlesnený  
vrchol Medvedej hlavy vo výške 903 m n. m. Z vrcholovej časti sú z viacerých miest prekrásne 
vyhliadky na mesto, Hornádsku kotlinu a Vysoké Tatry. Tento úsek výletu je možné zvládnuť 
za 2:30 hod.
Na tomto mieste sa môžeme rozhodnúť o ďalšom smere nášho putovania.
Prvou alternatívou je pokračovanie klesaním po žltej turistickej značke do sedla pod Medveďou 
hlavou na lesnú asfaltovú cestu. Odtiaľ je značený výstup na vrchol Matky Božej, ktorý trvá asi 
20 minút. Na skalnatom vrchole je čiastočný výhľad na Vysoké Tatry, Slovenský raj a Kráľovu 
hoľu. Trasa pokračuje späť do sedla pod Medveďou hlavou a ďalej po žltej značke asfaltovou 
cestou na Košiarny briežok, kde je možnosť príjemného oddychu a osvieženia. Popod les  
prejdeme po žltej turistickej značke okolo chát a záhradkárskej osady Červený jarok na Kozí 
vrch, kde Tehelnou ulicou vstupujeme do mesta. Časové trvanie tejto trasy je 5:30 hod.
Inou možnosťou pokračovania výletu z Medvedej hlavy je zostup po žltej značke pod Medvediu 
hlavu a pokračovanie po modrej značke Medveďou dolkou do Novoveskej Huty. Na konci zo-
stupu je drevený altánok s lavičkami, ohniskom a stojanom na bicykle. Modrá značka pokračuje 
po okraji cesty II. triedy smerom k reštaurácii Poľovník, môžeme ju však obísť, ak za prístreškom 
odbočíme doprava na poľnú cestu poza domy a prídeme k budove Lesov mesta SNV. Odtiaľ 
je možnosť vrátiť sa do mesta mestskou alebo prímestskou autobusovou dopravou alebo po-
kračovať po zelenej značke cez Rittenbeg. Ak sa rozhodneme pre peší návrat, od reštaurácie 
Poľovník odbočíme doľava, prejdeme cez cestu II. triedy na Sadrovcovú ulicu a pokračujeme 
stúpaním okolo bytovky po lesnej ceste na Rittenberg k posedu. Za ním sa miernym klesaním 
dostaneme na Pieskovec – 564 m n. m. a po lúke zídeme k potoku Holubnica a k Domovu 
dôchodcov. Časové trvanie tejto trasy je 5:00 hod.
 lívia brovková

vážení spišskonovovešťania, od tohto čísla vám budeme pravidelne v tejto rubrike prinášať 
informácie o zaujímavých turistických lokalitách v okolí nášho mesta.

kurzY JOGY 
Pre SeniOrOV 

každú stredu a piatok
od 9.00 do 10.00 hod.

 - začiatočníci (60 min.), cena 1 € 
od 10.15 do 10.45 hod. 

- pokročilí (90 min.), cena 1,50 €

3-MeSaČnÝ kurz 
JOGY Pre MlaDÝch

Trvanie kurzu: 7. február - 2. máj 2013
štvrtok 18.00 - 19.15 hod.

cena kurzu: 25 €
Kontakt: 0907 477 955 

Začiatok kurzu 7. 2. 2013 o 18.00 hod.
Prineste si so sebou pohodlné oblečenie 

(cvičí sa v ponožkách).

Spoločnosť 
Joga v dennom živote 
Pobočka Spišská Nová Ves 

Jogacentrum - 1. poschodie, 
Letná 55, SNV
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„Iba človek s rakovinou vie, ako veľmi potrebuje pomoc iných.“

ObČIaNSKE ZDRUžENIE 
„MaMMa“ 

pomoc
Pre ženY 

S rakOVinOu PrSnÍka
vypočujeme vás, poradíme, informujeme, 

dáme iný rozmer vášmu životu.
Kontakt: Mgr. Daniela Antalová, predsedníčka OZ „MAMMA“ 

– 0918 872 205, ozmamma@centrum.sk

Byt na kľúč v cene  

holoBytu

už len 3 Byty 
v akcii

Info: 0904 304 184
www.VillaNova.sk

Prídte si vybrat

ŠTuDiJné ODbOrY: 4-rOČné
2426 K  programátor obrábacích  

 a zváracích strojov a zariadení
2697 K  mechanik elektrotechnik 
6446 K  kozmetik 
2157 M  geológia, geotechnika  

 a environmentalistika
3650 M  staviteľstvo
3692 M  geodézia, kartografia a kataster
3739 M  elektrotechnika v doprave  

 a telekomunikáciách
3920 M  polytechnika

uČebné ODbOrY:
2487 H 01  autoopravár - mechanik 
2683 H 11  elektromechanik  

 - silnoprúdová technika 
3152 H 02  krajčír - dámske odevy  
3661 H murár
3663 H  tesár
3668 H  montér suchých stavieb
3675 H  maliar
3678 H  inštalatér
6424 H  manikér - pedikér 
6456 H  kaderník 

naDSTaVbOVé ŠTÚDiuM:  
ŠTuDiJné ODbOrY: 2-rOČné
2414 L 01  strojárstvo - výroba, montáž  

 a opravy prístrojov, strojov  
 a zariadení

2675 L 02  elektrotechnika - výroba  
 a prevádzka strojov a zariadení

3125 L  odevníctvo
3659 L  stavebníctvo 
6423 L  starostlivosť o ruky a nohy 
6426 L  vlasová kozmetika 
 
uČebné ODbOrY: 2-rOČné
2478 F  strojárska výroba
3178 F  výroba konfekcie 
3383 F  spracúvanie dreva
3686 F  stavebná výroba 

STreDnÁ ODbOrnÁ ŠkOla
Markušovská cesta 4, Spišská nová Ves, tel. č.: 053/446 13 90, 446 29 23
e-mail: skola@soussnv.sk, www.soussnv.sk, riaditeľ školy: ing. Vasiľ kolesár

V ŠkOlSkOM rOku 2013/2014 OTVÁra 
Pre žiakOV zÁklaDnÝch Škôl naSleDOVné ODbOrY:

Riaditeľstvo školy oznamuje žiakom končiacich 9. ročník ZŠ, 
že v školskom roku 2013/2014 otvára nový štvorročný študijný odbor 
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení 

od 1. septembra 2013.

inzercia
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   PreDÁM - PrenaJMeM

 Predám 1-izb. byt v OV s 2 balkónmi na sídl. Mier. Cena do-
hodou (byt je čiastočne zrekonštruovaný). Predám rodinný dom 
so záhradou v Letanovciach. Cena dohodou. Informácie na tel. 
č.: 0903 958 858.

 Prenajmem dlhodobo zariadený 1-izb. byt na sídl. Tarča. 
T.: 0911 143 420.

 Predám 2-izb. byt v OV, v centre mesta, na prízemí, 70 m2, 
vymenené okná, podlahy. Nie RK. Cena dohodou. 
T.: 0908 327 475.

 Vymením 3-izb. byt s balkónom v OV, čiastočne zrekonštruo-
vaný, 4. posch., zateplený za rodinný dom so záhradou 3-izb., 
samostatný v blízkosti sídl. Mier a začiatku Smižian. Cena doho-
dou + doplatím. T.: 0904 119 605. 

 Dám do prenájmu 3-izb. zariadený byt, zrekonštruovaný v ti-
chej lokalite. Voľný od 1. 3. 2013. T.: 0911 327 996.

 Predám 4-izb. byt, rozloha 64,6 m2 na sídl. Tarča, prízemie, 
pôvodný stav, plastové okná. Cena 36 000 €. Nie RK. 
T.: 0907 378 794. 

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

 Predám stavebný pozemok v obci Spišské Tomášovce, časť 
Hadušovce o rozlohe 667 m2. Cena 14 000 € - pri rýchlom jed-
naní zľava. Nie RK. T.: 0915 967 145.

 Predám záhradu v OV, v lokalite Brusník za Židovským cintorí-
nom o rozlohe 400 m2. Drevená podpivničená chatka, 20 ovoc-
ných stromov, potrubie na polievanie. Cena dohodou. 
T.: 0902 843 497.

 Ponúkam priestory na prenájom v Smižanoch o rozlohe 
20 m2, dobre situované - priamo na námestí, vhodné na ob-
chodné, kancelárske alebo skladovacie účely. 
T.: 0915 544 844, 0904 154 179.

 ODSTúPIM PRIESTORy (PLNE ZaRIaDENÁ PREDaJňa) 
v bytovke na Moravskej 4 v SNV. 33 m2, samostatný vchod. 
VýHODNé PODMIENKy. T.: 0918 562 822. 

 Predám garáž na sídlisku Západ I pri železničnej trati (z po-
slednej výstavby). Garáž je pripojená na elektriku. 
T.: 0904 307 123. 

 Predám DAEWOO Espero 66 kW, benzín, rok výroby 1998, 
najazdených 138 141 km, v dobrom technickom stave. Cena 
669 €. T.: 0904 658 339. 

 Predám plechové disky + zimné pneu na RENAULT Laguna 
II 6,5 x 16, 5 x 108 ET 50, zánovné. Pneu PIRELLI 7 mm vzor. 
Cena 200 €. T.: 0904 392 242 po 17-tej hod. 

 Predám * bielu automatickú 2,5-ročnú práčku v dobrom stave 
s plnením zhora zn. WHIRLPOOL (60 x 45 x 90), cena 160 € (pô-
vodná cena 250 €) * nákupnú tašku kockovanú na kolieskach, 
úplne nová, cena 8 € (pôvodná 12 €). T.: 0911 307 024.

 Predám jednoduché hojdacie ležadlo pre bábätko, od naro-
denia do 8 - 9 kg, červeno-oranžovej farby, 3-bodové zapínanie, 
nemá hrazdičku na hračky, po 1 dieťati. Cena 15 € (pôvodná 
cena 28 €). T.: 0915 425 862, 0903 646 538.

 Predám zachovalú manželskú posteľ, vyklápaciu s matracom 
a veľkým úložným priestorom. Cena 100 €. T.: 0902 290 590.

 Predám kočiar 3-kombinácia Coletto Austin 3 - hlboký, 
športový (v smere/proti smeru jazdy, 3 polohy opierky chrbta) 
a vajíčko (možnosť nasadiť aj na konštrukciu kočiara), oranžovo-
čiernej farby, ľahká hliníková konštrukcia, nafukovacie kolesá, 
ľahko skladateľný, výškovo nastaviteľná rukoväť + taška, pršip-
lášť, sieťka proti hmyzu, nánožník na športovú časť, po 1 die-
ťati. Cena 200 € (pôvodná cena 365 €). T.: 0915 425 862, 
0903 646 538.

 Predám * nový pružinový (nie molitan) rozťahovací gauč s úlož-
ným priestorom, jednofar. maslovej farby, cena  130 € (pôvodne 

170 €) * nový kožuch trojštvrťový, béžovej farby, cena 170 € (pô-
vodne 230 €). T.: 0911 307 024.

 Predám rohový písací/PC stôl - BRW nábytok (POP séria), 
farba buk, vysúvacia časť na klávesnicu, nemá žiadne zásuvky, 
2 police, rozmer 75,5 x 90,5 x 90,5 cm (v x s x h). Cena 50 € 
(pôvodná cena 83 €), príp. dohodou + odvoz. 
T.: 0915 425 862, 0903 646 538.

 Predám vankúš na kojenie + náhradnú náplň (10 l). Poťah 
zo 100 % bavlny sa dá prať, náplň EPS (polystyrénové) guličky, 
farba - podklad maslovožltý, vzor žlté medvedíky a zelené hviez-
dičky, tvar podkovy, dĺžka 180 cm (vonkajší rozmer), 150 cm 
(vnútorný rozmer), použitie: na kojenie, polohovanie budúcej ma-
mičky a polohovanie bábätka. Cena 15 € (pôvodná cena 26 €).  
T.: 0915 425 862, 0903 646 538.

 Predám detskú jedálenskú stoličku Coletto Jungle pre 
dieťa od 6 mesiacov do 3 rokov, farba svetlooranžová, vzor ti-
ger, 5-bodové bezpečnostné pásy, priestranný kôš, 3 polohy 
sklonu chrbtovej opierky, nastaviteľná opierka nôh, výškovo na-
staviteľná (6 polôh), zadné kolesá s brzdami, podnos + odní-
mateľná tácka, hmotnosť 9 kg, rozmer 107 x 60 x 37 - 85 cm 
(v x s x d). Cena 55 € (pôvodná cena 95 €). T.: 0915 425 862, 
0903 646 538.

 Predám detský vankúš a paplón: vankúš (55 x 38 cm), paplón 
(130 x 100 cm) bielej farby + obliečky svetložltej farby, jemne 
kárované, na paplóne je vyšitý motív žltej žirafky s kvietočkom 
a palmou. Cena 15 €. T.: 0915 425 862, 0903 646 538.

   hľaDÁM

 Osamelý muž ponúka nezadanej, peknej, milej žene  
46 - 50 r. spoločnú dovolenku a zaujímavú budúcnosť. Iba 
SNV. T.: 0908 157 276.

   rôzne

 MaSéRKa MaŤa MOKOŠOVÁ, Plaváreň - sauna, Za Hor-
nádom 13, SNV - februárová aKcIa 20 % víkendová zľava - 
od piatka do nedele - na masáž chrbta a šije za 5,50 €. 
T.: 0904 325 343.

 OPRaVa ODEVOV, ŠITIE - znovuotvorená prevádzka - 
Sládkovičova 7, SNV (pri autoškole centrum, oproti Hy-
pernove). Teším sa na vašu návštevu. 
T.: 0904 306 883.

 ik-studio PEDIKúRa, NEcHTOVý DIZaJN, MaNIKúRa, 
DEPILÁcIa, 3D Lashes MIHaLNIcE - 70 € (v cene 1 do-
rábka) + novinka! ŠPONOVaNIE ZaRaSTaJúcIcH NEcH-
TOV a NEcHTOVÁ PROTETIKa. akcia! Gélové nechty - 15 €, 
acrylové nechty 14 €, vytvrdzovanie prír. nechtov 12 €, pe-
dikúra + parafín zdarma, manikúra + francúzske lakovanie 
zdarma, ZŤP a dôchodcovia 10 % zľava na všetky služby. 
DOM KULTúRy, Štefánikovo nám. 4, SNV (vchod cez vrát-
nicu, č. dv. 77) . T.: 0902 891 534.

 Ponúkam komplexné služby v oblasti vedenia jednodu-
chého a podvojného účtovníctva, spracovania miezd, per-
sonalistiky. Viac info na www.danemzdy.sk. 
T.: 0905 936 156.

 Spracovanie PODVOJNéHO a JEDNODUcHéHO úČTOV-
NícTVa, MZDy a PERSONaLISTIKa, SR a ČR, dlhoročná 
prax, nízke ceny. T.: 0905 261 913. 

 HĹbKOVé TEPOVaNIE - koberce, sedačky, stoličky, po-
stele. Odstraňovanie žuvačiek. PRIEMySELNé ČISTENIE - 
jednorazové čistenie: garáže, sklady, haly... 
T.: 0908 074 479.

 Ponúkame predaj SUDOVéHO VíNa na Fabiniho ul. 23 
v SNV (oproti autobusovému nástupišťu). Sedem dru-
hov vína - cena 1,50 € za liter. Otváracia doba: pon - pia  
od 9.00 do 17.00 h. Tešíme sa na vašu návštevu.

 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.

 LETEcKý VýcVIK - za najlacnejšiu cenu, na motoro-
vom ultraľahkom lietadle začíname teoretickou prípra-
vou 8. 2. 2013 v budove Uranpresu, Fraňa Kráľa 2/27 
o 17.00 hod. Prihlásenie a informácie na www.ulpilot.sk, 
e-mail: telsat@post.sk, mobil: 0903 721 576 - Ing. Marián 
Čech.

 HOTEL ČINGOV, 8. 2. 2013 o 19.00 hod. - VaLENTíNSKa 
PÁRTy - 21 €. V cene: aperitív, predjedlo, hlavné jedlo, de-
zert, minerálna voda 0,3 l, káva, víno 0,35 l, taxi do centra 
SNV, hudba. T.: 053/443 36 63. 

 DOUČUJEM aNGLIcKý JaZyK všetky vekové kategórie. 

Pripravujem na maturitu. Individuálne alebo vo dvojiciach. 
T.: 0907 585 817.

 KOZMETIcKé ŠTúDIO Marilyn (Hutnícka 10, Západ I, 
SNV) - líčenia na rôzne príležitosti, pleť. ošetrenia na všetky 
typy pleti, NOVINKa - cHEMIcKý PEELING, jedinečné rie-
šenie aknóznej pleti, vrások, pigmentácií, rozšírených cie-
vok (nutné absolvovať v zimných mesiacoch); formovanie 
postavy a odstránenie celulitídy a ďal. služby. aKcIE - k vy-
braným pleť. ošetreniam darček; ku kúre chem. peelingu 
- darčeková poukážka; plesová sezóna - k večer. líčeniu 
úprava obočia grátis! T.: 0905 388 917.

 Ponúkam živnostenskou formou: aDMINISTRaTíVNE 
SLUžby * KOMPLEXNé VEDENIE úČTOVNEJ aGENDy * 
PREKLaDy TaLIaNSKy JaZyK. T.: 0902 607 605.

 Doučím a naučím ŠPaNIELSKy, aNGLIcKy a RUSKy 
všetky vekové kategórie vrátane detí. Individuálny prístup 
a cenovo zaujímavá ponuka. T.: 0918 247 131. 

 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 internetového pripojenia. aKcIa - DOMa 
bEZ KÁbLOV, WiFi router s profesionálnou montážou. Pre 
informácie volajte nonstop: 0904 318 235. Konzultácia 
zdarma! E-mail: doktorpc@outlook.com.

 Prekladám neúradne z/do aNGLIcKéHO a NEMEcKéHO 
JaZyKa. Tieto jazyky aj doučím - začiatočníkov i pokroči-
lých - všetky vekové kategórie. T.: 0918 041 145, e-mail: 
ivana.broskova@yahoo.com, Smižany.

 Vonku sa nám pripomína, ešte stále pani Zima. Nestihli 
ste upratať, stačí nám len zavolať. Ušetrite zdravie, čas. Za-
plesajte si ešte raz. Vyspite sa v sobotu a nechajte na nás 
upratovaciu robotu. PROFESIONÁLNy UPRaTOVací SER-
VIS, T.: 0903 661 891, 444 01 19, 0903 100 508.

 ZaLOžíME S. R. O. Za VÁS. Zakladanie obchodných spo-
ločností s. r. o. na kľúč, založenie živnosti, zmeny v s. r. o., 
predaj s. r. o., prenájom sídla spoločnosti, všetko elektro-
nickým podpisom za zvýhodnený poplatok. bezplatné po-
radenstvo pri založení spoločnosti s. r. o. TIMID s. r. o., 
Štefánikovo nám. 5 (prízemie za Tatrabankou), SNV. 
T.: 0905 772 016, 0948 249 495, 
www.spolocnostisro.sk

 Ponúkam kompletné vedenie jednoduchého, podvoj-
ného úČTOVNícTVa, MIEZD a PERSONaLISTIKy pre ma-
lých a stredných podnikateľov. T.: 0907 817 039.

 HObby KREaTíV pozýva na tvorivé dielne so začiatkom 
o 17.15 hod. * 8. 2. - Valentínsky mix (5,50 €) * 15. 2. - 
Hodvábne šatky (6,50 €) * 20. 2. - Veľkonočná dekorácia 
(5,50 €) * 8. 3. - Papierové pletenie (5,50 €). Zimná 65, Sp. 
Nová Ves. T.: 0918 994 867, www.hobbykreativ.sk.

 cHcETE STaVaŤ, PRESTaVOVaŤ, MODERNIZOVaŤ? Po-
núkam 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

 VýROba KĽúČOV, bRúSENIE & ZÁHRaDKÁR. Ponúkame 
výrobu maľovaných, farebných, vŕtaných, hadíkových kľú-
čov a autokľúčov, schránky do činžiakov aj boxové a i. 
Semená na sezónu 2013, cibuľka sadzačka, kŕmna soľ, 
posypová soľ, slnečnica, lojové guľky. Štefánik. nám. 21, 
Letná 46, SNV. T.: 0907 259 489.

 OČNÁ OPTIKa bLIR - OPTIK na Ul. odborárov 18 (pri žel. 
stanici) ďakuje svojím spokojným zákazníkom a praje do 
nového roka všetko najlepšie. Tešíme sa na vás a vašich 
blízkych.

 Doučujem MaTEMaTIKU žiakov ZŠ a SŠ a matema-
tiku VŠ technického smeru (strojárov, drevárov, baníkov 
a pod.). Taktiež príprava na prijímacie skúšky na SŠ a VŠ 
a pod. Ing. Jozef Kubík. T.: 0948 540 975, 
e-mail: jozef.kubik@centrum.sk.

 Doučujem aNGLIcKý JaZyK žiakov základných a stred-
ných škôl. Pripravujem na maturitu. Študujem anglický 
jazyk a mám šesťročné skúsenosti so súkromným doučo-
vaním. T.: 0905 310 408 - Mária Lesňáková.

 Vykonávame PRESTaVby KúPEĽNí (bytové jadrá), re-
konštr. bytov a domov, všetky vodárenské práce (výmena 
batérií, Wc, radiátorov, preplach. potrubia), rezanie do pa-
nelu - búranie panelov, montáž pláv. podláh, sadrokartónu, 
montáž a demolácia priečok, kopacie práce, montáž a de-
montáž okien a dverí. T.: 0903 277 634.

DrObnÁ inzercia, inzercia
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inzercia

1. - 3. 2. 2013 Výstava cestovného ruchu
Prezentácia cestovných kancelárií 
so zaujímavými dovolenkovými destináciami.
Prehliadka ponuky hotelov, aquaparkov a lyžiarskych stredísk. 

8. - 10. 2. 2013 Fašiangový Víkend
8. 2. 2013 Fašiangová veselica v Golf Pube s folklórnym súborom Čačina a DJ. 
 Začiatok o 20.00 hod. (objednávky: golfpub@ocmadaras.sk)
9. 2. 2013 Country večer s country skupinou Trinásť ciest v Golf Pube. 
 Začiatok o 21.00 hod. Vstup voľný.
Hody, lahôdky a všetkého do sýtosti.
Karnevalové atrakcie.
Grilované prasiatko a pochúťky z grilu v Golf pube.

14. -17. 2. 2013 Valentín v Madarase
Štedrá nádielka atrakcií nielen pre zaľúbených. 
Módna prehliadka jar, leto a plesová sezóna. 
Prezentácia stredných škôl a ich zábavné hry a súťaže. 
Pre víťazov súťaží koleso šťastia.
V Golf pube Vás čaká sladké prekvapenie.

18. - 24. 2. 2013 Prázdniny v Detskom svete Madaras
Atrakcie pre deti, akcie pre dospelých, zábava pre všetkých.
Súťaže o zaujímavé ceny.

OBCHODNÉ CENTRUM MADARAS

www.ocmadaras.skOC MADARAS SNVViac info na Facebooku

Prehliadka ponuky hotelov, aquaparkov a lyžiarskych stredísk. 

O ďalších zimných aktivitách Vás 
budeme priebežne informovať 
na našom webe a facebooku

Program na február:

O ďalších zimných aktivitách Vás O ďalších zimných aktivitách Vás O ďalších zimných aktivitách Vás 
budeme priebežne informovať budeme priebežne informovať 



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

Výpredaj DEMO vozidiel
... zázračné ceny a rozprávková ponuka

Výnimočná ponuka len v Autovese. Objednajte si testovaciu jazdu.
Autoves. Servis. Kvalita.

z 0 na 100km/hod. za 2,72 sekundy a 550 koní GTR

P R E D Ĺ Ž E N Á
Z Á R U K A

NISSAN

REZERVUJTE SI TESTOVACIU. AUTOVES. SERVIS. KVALITA.

NISSAN QASHQAI DIESEL

20 749 € 24 550 €

NISSAN MICRA

7 000 € 11 700 €

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

POZOR!
VÝPREDAJ
VOZIDIEL

Nissan. Vzrušujúce inovácie.

NISSAN JUKE

17 200 € 19 000 €

7 000

Veľký výpredaj DEMO vozidiel
Skladové vozidlá so zľavami až 7 000 €
v Autovese

NISSAN NAVARA

30 100 € 37 339 €


