
Najlepší športovci 
mesta za rok 2012
V rámci verejnej prezentácie športu Mesto Spišská 
Nová Ves každoročne vyhlasuje najlepších športov-
cov a športové kolektívy. Za uplynulý rok tak oceňuje 
ich vynikajúce športové výsledky a vzornú reprezentá-
ciu klubu a mesta.
Ocenenie si v jednotlivých kategóriách prevzali:

Jednotlivci do 19 rokov
1. Barbora Mišendová, plávanie (180 bodov)
Členka plaveckého klubu. Výpočet jej úspechov v roku 
2012 je dlhý. Na Majstrovstvách republiky v krátkom 
bazéne sa stala absolútnou majsterkou v disciplínach 
50 a 100 m motýlik a 200 m voľný spôsob, keď pora-
zila aj seniorky. Na Letných majstrovstvách SR senio-
rov a juniorov v Bratislave získala 1. miesto v kategórii 
juniorov a 1. miesto v kategórii seniorov. Na Letných 
majstrovstvách starších žiakov (Košice) získala štyrikrát 

prvé miesto. Medzinárodné multistretnutie juniorských 
reprezentácií 8-mich európskych štátov jej prinieslo tri 
tretie miesta a jedno druhé. V Gliwiciach na trojstret-
nutí reprezentačných družstiev Poľska, Česka a Slo-
venska získala 1. miesto v troch disciplínach. 
2. Michal Čuja, šortrek (175 bodov)
Na rýchlom korčuliarskom ovále získal na Európskom 
pohári v skupine Danubia v seriáli šiestich pretekov 
v disciplíne viacboj druhé miesto. Rovnaké umiestne-
nie dosiahol aj vo finále Európskeho pohára juniorov. 
Zvíťazil na medzinárodných Majstrovstvách Slovenskej 
republiky, rovnako aj na Czech Open a Vienna Cup. 
3. Lukáš Klein, tenis (163 bodov)
Na Halových majstrovstvách SR v dvojhre aj štvorhre 
starších žiakov i na Letných majstrovstvách SR získal 
titul Majstra Slovenskej republiky. Z ôsmich turnajov, 
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USPORIADATEĽ PRETEKOV:
ŠPORTOVÝ KLUB ARCHING V SPOLUPRÁCI 
S MESTOM SPIŠSKÁ NOVÁ VES
DRUH PRETEKOV: SANE - ŠPRINT
TRAŤ PRETEKOV: 8 KM D, C, SKJ JUNIOR
                         11 KM SKJ, B, A, O

16. 3. 2013 (SOBOTA)
9.30  BRÍFING, ŠTARTOVÉ ČÍSLA     
10.30  ŠTART 1. KOLA
17. 3. 2013 (NEDEĽA)
10.30  ŠTART 2. KOLA
13.00  VYHODNOTENIE

ČASOVÝ HARMONOGRAM

Časový harmonogram sa môže zmeniť podľa počasia a počtu 
pretekárov, pre viac informácií 
sledujte web.
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ktorých sa zúčastnil, si priniesol zlaté medaily. Re-
prezentoval Slovensko v kvalifikácii na ME družstiev 
starších žiakov. Po sezóne 2012 je v rebríčku SR vo 
svojej kategórii na 1. mieste. Už piaty rok si drží naj-
vyššie umiestnenie v kategórii hráčov – ročník naro-
denia 1998.
4. Juraj Bartek, letecké modelárstvo 
(133 bodov)
Člen klubu  leteckých modelárov. V Európskom po-
hári v kategórii leteckých modelov F3J, rádiom riade-
ných vetroňov, získal prvé miesto v juniorskej kategórii 
zo 71 účastníkov a na Majstrovstvách sveta v tej istej 
kategórii sa umiestnil na treťom mieste. 
5. Dávid Javorský, atletika (110 bodov)
Člen atletického klubu Slávia. Má za sebou úspešný 
atletický rok. Na Majstrovstvách republiky vo viacboji 
získal  prvé miesto. Rovnako prvý  bol  na Majstrov-
stvách východoslovenského atletického zväzu v skoku 
do výšky aj vo viacboji. Je nositeľom najlepšieho vý-
konu  v  skoku do  výšky pre  rok 2012 a Slovensko 
úspešne reprezentoval 3. – 4. miestom na medziná-
rodných pretekoch žiakov v konkurencii deviatich štá-
tov vo Varšave.

Jednotlivci nad 19 rokov
1. Tatiana Bodová, šortrek (50 bodov)
Pretekárka ŠK STEZ sa na Svetovom pohári  v dis-
ciplíne  na  1  000 metrov  umiestnila  na  12. mieste  
z 29-tich súťažiacich. Na medzinárodných majstrov-
stvách republiky vo viacboji sa postavila na najvyššiu 
priečku a odniesla si zlatú medailu. Na medzinárod-
nej súťaži v Taliansku v disciplíne 1 000 m z 28-mich 
účastníkov bola piata a na Medzinárodných majstrov-
stvách  Českej  republiky  na  1  500  metrov  získala  
4. miesto. 
2. Maroš Kuchár, jazdectvo (35 bodov)
Člen  Jazdeckého klubu Slávia.  V parkúrovom ská-
kaní na Majstrovstvách Slovenska v Topoľčiankach 
vo dvoch kolách dvakrát získal prvé miesto a celkovo 

sa umiestnil na druhom mieste. Na Medzinárodných 
majstrovstvách v Rakúsku počas dvoch dní vybojo-
val na koni Consilia v dvoch disciplínach tretie a piate 
miesto. 
3. Oto Ulman, basketbal (29 bodov)
Je dlhoročný mládežnícky reprezentant v kategóriách 
16, 18 a 20 rokov, hráč extraligového družstva BK 04 
AC LB. V roku 2012 bol zaradený do širšieho repre-
zentačného výberu mužov Slovenskej republiky. S ex-
traligovým družstvom obsadil šieste miesto a zároveň 
v 1. lige dopomohol k piatemu miestu v celoslovenskej 
súťaži. Momentálne je zverencom extraligového tré-
nera BK 04 AC LB Milana Černického. 
4. Tomáš Benko, atletika (26 bodov)
TJ Tatran, atletika, beh na krátke trate. V tomto roku si 
zlepšil svoje osobné rekordy, keď 60 metrov zabehol 
za 6,8 sekundy, čo je v historických atletických tabuľ-
kách Slovenska šiesty najlepší čas. Podobne aj v behu 
na sto metrov za výkon 10,56 sek. Zlepšenie osob-
ných výkonov dosiahol na Halových majstrovstvách 
AZB Bratislava v 3. kole českej ligy. Prvenstvá mal na 
Halových majstrovstvách SR, GPS Trnava, GPS Nitra, 
českej atletickej lige. 
5. Lenka Sroková, ľadový hokej (25 bodov)
Reprezentantka  ženského  ľadového  hokeja,  v  kto-
rom  zastupuje  spišskonovoveský  hokej  aj  národnú 
reprezentáciu. V hokejovej lige v sezóne 2011/2012 
vybojovala so svojím družstvom druhú priečku. Na Maj-
strovstvách Slovenska v hokejbale bola súčasťou ko-
lektívu odmeneného za výkony striebornou medailou. 
Na Majstrovstvách sveta aj s jej podporou kolektív vy-
bojoval účasť v skupine aj na budúci rok.

Kolektív
1. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves, starší žiaci 
(73 bodov)
Družstvo po štvrtýkrát po sebe aj v sezóne 2011/2012 
na  Majstrovstvách  Slovenska  nenašlo  premožiteľa 
a obhájilo titul Majstrov Slovenska vo svojej vekovej 
kategórii. Chlapci taktiež reprezentovali mesto aj v ce-

loslovenskej súťaži kadetov, v ktorej obsadili 9. miesto. 
Trénerom družstva je Marek Dovčík.
2. HC OSY (56 bodov)
1. hokejovú ligu a sezónu 2011/2012 zavŕšili druhým 
miestom a  na Majstrovstvách Slovenskej  republiky 
v hokejbale taktiež získali druhú priečku. Na Majstrov-
stvách Maďarskej republiky v hokejbale si vybojovali 
prvenstvo. Už tradične sú hráčky HC reprezentantkami 
Slovenska.
3. FK Spišská Nová Ves, starší dorast 
(54 bodov)
Víťaz II. ligy staršieho dorastu - skupina Východ a zá-
roveň aj postupujúci do najvyššej súťaže dorastencov 
vo futbale. Chlapci pod vedením trénerov Pavla Ku-
busa a Vladimíra Janíka suverénne vyhrali svoju súťaž 
a po rokoch na Spiš prinavrátili najvyššiu dorasteneckú 
súťaž na Slovensku.

Aj v tomto roku sa pri oceňovaní nezabudlo ani na za-
slúžilých funkcionárov, trénerov a športovcov. V kate-
górii Tréner roka bol ocenený  tréner plavcov  Ivan 
Mirek. Ocenení boli i zaslúžilí funkcionári, tréneri, 
športovci Ing. Ján Bočkay, Rudolf Čepček, Štefan 
Demečko, Ing. Július Komora, Ing. Daniel Konár-
sky, Ján Lehoczký, Ing. Kornel Malatinský, Ger-
hard Simonis a Peter Urich.
Cenu za propagáciu a podporu basketbalu získal 
Športový klub basketbalu dievčat Rücon Spiš-
ská Nová Ves.  Jeho družstvo  štartovalo  v  sezóne 
2012/2013 v najvyššej ženskej súťaži – extralige žien, 
v Slovenskom pohári i Stredoeurópskej lige.
Osobitnou Cenou primátora bol odmenený 22-ročný 
center strieľajúci pravou rukou, momentálne hráč HC 
Slovan Bratislava Libor Hudáček. Ako člen striebor-
ného tímu reprezentoval Slovensko na Majstrovstvách 
sveta 2012, kde bol aj napriek mladému veku jeho 
významnou oporou.
Všetkým oceneným i nominovaným športovcom blaho-
želáme a prajeme veľa ďalších športových úspechov.

e. sýkorová, š. šimko, foto: m. dibák

V minulom roku na opravy a údržbu v materských ško-
lách bola vynaložená čiastka vo výške 160 tis. €. Uve-
dená suma predstavuje približne tretinu rozpočtu na 
prevádzku materských škôl. Opravy však už boli nevy-
hnutné. „okná a strechy sú v kritickom stave. kon-
com roka sa nám podarilo vymeniť okná v dvoch 
materských školách na slovenskej a Gorazdovej 

ulici. Vymenili sme tiež strešnú krytinu v materskej 
škole na Hviezdoslavovej ulici,“ vymenovala riaditeľka 
Správy školských zariadení mestského úradu Ing. Mar-
kéta Ďuríková. V materskej škole na Tomášikovej ulici 
bol vymenený starý 30-ročný kotol na teplú vodu.
Uvedenými prácami sa však rekonštrukcia materských 
škôl nekončí. Naplánované sú aj ďalšie opravy. „V ma-

terskej škole na ul. e. m. Šoltésovej klesá jedna časť 
budovy, praskajú múry, preto musíme riešiť túto ha-
varijnú situáciu. V materskej škole na lipovej ulici 
chceme zrekonštruovať kuchyňu spolu s jedálňou,“ 
informovala ďalej Ing. M. Ďuríková. Okrem spomína-
ných prác budú vo všetkých materských školách vy-
menené okná.  eda

Za druhý polrok uplynulého roka boli oddelením ko-
munálneho servisu čistené lokality na uliciach Radlin-
ského, Bernolákova, Ing. O. Kožucha, Pod Tepličkou, 
na parkovisku pri BMZ, v Schulerlochu a Rittenbergu. 
Tu sa nachádzali najväčšie nelegálne skládky. Zlikvido-
vané však boli aj menšie „vznikajúce“.
Likvidácia čiernych skládok stojí mesto mnoho úsilia, 
ale najmä financií. „Celkovo sa náklady na likvidáciu 
týchto skládok vyšplhali na 3 400 €. V tejto sume 
ešte nie je zahrnuté čistenie, odvoz mimo pravidel-
ného zvozu a likvidácia odpadu z Vilčurne. tam je to, 
okrem zimy, mesačne na úrovni 1 000 €,“ informo-
val vedúci oddelenia komunálneho servisu mestského 
úradu PaedDr. Ján Olejník. Ročne dá mesto na likvi-
dáciu okolo 10 000 €.

Nakladanie  s  komunálnym  odpadom  a  poriadok 
v meste  upravuje  VZN č.  6/2003 O čistote mesta 
a VZN č. 5/2006 O nakladaní s komunálnymi odpadmi 
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta. Za 
zriadenie nelegálnych skládok hrozia sankcie vo výške 
od 33 až do 250 €. „na uloženie odpadu pritom máme 
zriadený zberný dvor, kde je odpad rôzneho druhu 
odoberaný od občanov spišskej novej Vsi bezplatne 
po predložení občianskeho preukazu,“  upozornil  
PaedDr. J. Olejník.
Zberný dvor sa nachádza na Sadovej ulici a je otvo-
rený v utorok až piatok od 9.00 do 11.30 hod., ďa-
lej od 12.00 do 17.00 hod. a v sobotu od 7.00 do 
13.00 hod.

eda, foto: oks

SPraVODaJSTVO

REKONŠTRUKCIA MATERSKýCH ŠKôL

ODSTRAňOVANIE ČIERNYCH SKLÁDOK

Práce na rekonštrukcii materských škôl v meste Spišská Nová Ves úspešne pokračujú. Zamerané sú na postupnú výmenu všetkých 
okien, opravu striech podľa potreby a zrekonštruovanie umyvárok.

Problém s výskytom čiernych skládok sa v Sp. Novej Vsi objavuje pravidelne každý rok. Pre životné prostredie sú nebezpečné, pretože 
ide o odpad rôzneho charakteru a pôvodu. Rovnako sú aj potenciálnou zdravotnou hrozbou. Mesto na ich likvidáciu každý rok vyna-
kladá nemalé finančné prostriedky.

NAJLEPŠí ŠPORTOVCI MESTA ZA ROK 2012
(dokončenie z 1. strany)
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Mesto Sp. Nová Ves robilo všetko, čo bolo v ľudských a technických silách možné, aby 
vyriešilo kalamitný stav. V teréne bola nasadená všetka dostupná technika firmy Brant-
ner Nova, s. r. o., aj ďalších zmluvne dojednaných organizácií, ktoré zabezpečujú zimnú 
údržbu. Okrem mechanizmov bolo nasadených spolu aj 70 ľudí na ručné čistenie. Prio-
ritou bolo udržať prejazdné hlavné dopravné ťahy v meste a príjazdové komunikácie k ne-
mocnici s poliklinikou, vlakovej a autobusovej stanici, na autobusové zastávky, priechody 
pre chodcov. Počas dňa boli odpratávané komunikácie a chodníky, v nočných hodinách 
parkoviská, autobusová stanica, realizoval sa vývoz snehu do vopred určených lokalít. 
Využitý bol pritom predovšetkým priestor Priemyselnej zóny Podskala. Niektorí občania 
dokonca poskytli na tento účel aj svoje súkromné pozemky.
Snahou mesta je pri bežných zimných podmienkach, 1. a 2. kalamitnom stupni zabez-
pečiť prejazdnosť dopravne dôležitých úsekov na uliciach: Sadová, Brezová, Lipová, 
Trieda 1. mája, Štúrovo nábrežie, J. Wolkera, Letecká, Odborárov, Kollárova, Sloven-
ská, Hviezdoslavova, Vajanského, Chrapčiakova, Sládkovičova s prepojením na Most 
Matuškova, J. Fabiniho, Zimná, J. Hanulu, Rázusova, Jána Jánskeho, Radlinského, 
Ing. O. Kožucha, Tehelná, Ferčekovce – Muráňska, Dunajská, Nitrianska, Novoveská 
Huta, P. Jilemnického, Levočská, Starosaská, Za Hornádom, F. Urbánka, Palárikova, 
J. Fándlyho, Obrancov mieru, Stojan, A. Mickiewicza, Kalinčiaka a obslužná komuni-

kácia na Gorazdovej ul.
Od štvrtka 7. februára až do konca nasledujúceho týždňa bolo bezplatné parkovanie 
v centre mesta. Z dôvodu odľahčenia osobnej dopravy rozhodlo vedenie mesta poskyt-
núť počas 8. februára cestovanie mestskou hromadnou dopravou zdarma. „Vďaka úsiliu 
všetkých zainteresovaných, za čo im patrí poďakovanie, sa podarilo zabezpečiť zjazd-
nosť komunikácií a prístup do všetkých lokalít mesta, prioritne k nemocnici s polikli-
nikou a všetkých dopravne dôležitých úsekov a zberných komunikácií. podarilo sa 
zabezpečiť aj funkčnosť mestskej verejnej dopravy, ktorá počas 8. februára jazdila 
bezplatne, za čo patrí prevádzkovateľovi poďakovanie,“ uviedol v tejto súvislosti Ing. 
Peter Susa z oddelenia výstavby a dopravy mestského úradu.
Aby bol minimalizovaný pohyb osôb v meste, v piatok 8. februára bolo na všetkých základ-
ných školách a na väčšine stredných škôl v meste vyhlásené riaditeľské voľno. Materské 
školy fungovali v bežnom režime, aby nemali rodičia problém s umiestnením detí. 
Mesto Sp. Nová Ves tiež vykonávalo všetky opatrenia, aby eliminovalo ohrozenie obyva-
teľstva z padajúcich snehových a ľadových previsov zo striech. Primátor mesta PhDr. Ján 
Volný, PhD., vyzval všetkých majiteľov a správcov budov na odpratanie snehu zo striech 
a tiež nebezpečných cencúľov, ktoré by pri páde mohli ohroziť obyvateľov. Rovnako tiež 
v prípade rovných veľkoplošných striech, aby nedošlo k ich poškodeniu. V tejto súvislosti 
príslušníci mestskej polície obchádzali všetky prevádzky v centre mesta a upozorňovali 
majiteľov na túto skutočnosť. V sobotu 9. februára hasiči za asistencie mestskej polície 
odstraňovali zo striech určených objektov snehové a ľadové previsy (foto).
Vo všetkých telocvičniach a na zimnom štadióne bola 7. februára pozastavená prevádzka 
z dôvodu obáv, či ich strecha vydrží nápor veľkého množstva snehu. K jej opätovnému 
spusteniu došlo na druhý deň v dopoludňajších hodinách. „situáciu na zimnom šta-
dióne a hlavne stav strešnej konštrukcie stále monitorujeme. konštrukcia strechy 
je stavaná aj na vyššiu snehovú záťaž,“ uviedol v tejto súvislosti riaditeľ STEZ Spišská 
Nová Ves Ján Magdoško.
Postupne prebiehalo dočisťovanie mesta od ujazdeného a kašovitého snehu. „snažíme 
sa priebežne riešiť prípadné podnety od občanov. napriek použitiu dostupnej tech-
niky nie je možné zabezpečiť, aby sa na komunikáciách a chodníkoch nevytvárala 
ujazdená vrstva snehu bez použitia chemického posypu. tento spôsob je používaný 
na dopravne dôležitých úsekoch, nakoľko je finančne veľmi náročný a navyše urých-
ľuje poškodenie asfaltového krytu vozoviek,“ vysvetlil Ing. P. Susa.
Mesto Sp. Nová Ves sa maximálne efektívne v rámci finančných a kapacitných možností 
snaží zmierňovať vplyv zimného obdobia na účastníkov cestnej dopravy a všetkých ob-
čanov mesta.  edita sýkorová, foto: marcel kellner
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Vedenie nemocnice sa rozhodlo spolupracovať na 
projekte  asistenčnej  služby. Pracovníkom Sloven-
ského červeného kríža sprístupnilo svoje priestory. 
„nemocnica s poliklinikou v spišskej novej Vsi bola 
v polovici októbra vyzvaná, aby sa zapojila do pro-
jektu červeného kríža. poskytli sme im miestnosť 
na oddych a prezlečenie a priestor pre vykonávanie 
tejto činnosti. samozrejme, vyškolili sme ich, čo sa 
týka komunikácie a bezpečnosti pri práci,“ informo-

vala námestníčka pre ošetrovateľskú starostlivosť NsP 
v Sp. Novej Vsi Mgr. Anna Kapustová.
V rámci asistenčných služieb pracovníčky Slovenského 
červeného kríža bezplatne pomáhajú pri dovoze a od-
voze pacientov priamo až domov, poskytujú informácie 
a pomáhajú pacientom s doprevádzaním pri vyšetre-
niach medzi jednotlivými ambulanciami. „Je to odľah-
čovacia služba nielen pre personál pri vysvetľovaní 
ohľadom zariadenia, ale aj pre širokú verejnosť,“ 

uviedla riaditeľka územného spolku Slovenského čer-
veného kríža  v Sp. Novej Vsi Mgr. Janka Chovan-
cová.
Ďalšie pokračovanie poskytovania takýchto služieb je 
však otázne a závisí od financií. „Boli by sme veľmi 
radi, keby sa táto služba udržala. sociálne služby 
sa však zo štátnej moci prestávajú podporovať. Je 
hrozba pre zánik tejto asistenčnej služby,“ dodala na 
záver Mgr. J. Chovancová.  eda

PROJEKT ASISTENČNEJ SLUžBY
Nemocnicu s poliklinikou v Sp. Novej Vsi môžu pacienti od decembra 2012 požiadať o asistenčnú službu. Počas jedného mesiaca 
tieto služby využilo viac ako 500 ľudí.

Zoznam stúpaní a klesaní s chemickým posypom podľa dôležitosti 1. stupňa

Jána Jánskeho – poliklinika, Lipová, odbočka z II/533 na Brezovú, z M. Gorkého na Brezovú, Brezová smerom na Mlynskú, Ing. O. Kožucha smerom na Zimnú, Starosaská Metropol – 
most, z M. Gorkého smerom na F. Urbánka, Letecká, Kollárova smerom na malý podjazd k novému cintorínu, most Matuškova, kruhové križovatky a výjazd po Sládkovičovej ul. ku Kauflandu,  
Muráňska a Dunajská – zo všetkých strán, Konrádova a Fraňa Kráľa – zo všetkých strán, Česká (vjazd do garáží)

Zoznam ulíc s inertným posypom

Zimná, Trieda 1. mája, Jilemnického, Štúrovo nábrežie, J. Wolkera, Brezová, Lipová, MK pri 4 x 4 bj Kamenný obrázok, Kamenný obrázok – časť Tarča, Ing. O. Kožucha, Za Hornádom,  
J. Hanulu, Rázusova, Slovenská, Hviezdoslavova, Kollárova, Obrancov mieru, Vajanského, Chrapčiakova, J. Fabiniho, Sládkovičova, F. Urbánka, Palárikova, J. Fándlyho, Levočská, Gorazdova, 
Škultétyho, Konrádova, Starosaská, Letecká, Tehelná, Námestie SNP, Stará cesta, Čsl. armády, Komenského, Z. Nejedlého, Dunajská, Nitrianska, Potočná, Lesná, Sadová, Ferčekovce – Po-
hronská, Trenčianska, Rajecká, Čergovská, Karpatská, Turčianska, Blaumont – veľký, Blaumont – malý, Gorazdova – obslužná komunikácia

Zoznam ulíc bez posypu – len pluhovaním

Orlia, Nad Medzou, Medza, Ing. Straku, Svätoplukova, Koceľova – obslužná komunikácia, Rastislavova, Tolstého, Jesenského, Mišíkova, Hronského, Puškinova, Mudroňova, Moravská, Česká – 
Overal, Fraňa Kráľa – okrem stúpania z Mlynskej, Zvonárska, Rybárska, Záborského, I. Krasku, Banícka, Brusník, Drevárska, Krížova, Markušovská, J. Fabiniho 5 – 9 – za Domom opatrovateľskej 
služby, Hviezdoslavova – zadná prístupová cesta k detskej poliklinike, Nábrežná – prepojenie k Lidlu a k mostu Matuškova, S. Chalupku, Bezručova, Krčméryho, J. Matušku, Za Šestnástkou, 
J. Kostru, Slobody, Vansovej, E. M. Šoltésovej, A. Mickiewicza, Stojan, J. Bottu, Borovského, Hurbanova, Tajovského, Záborského, Kukučínova, P. Čajaka, V. Nezvala, I. Stodolu, R. Jašíka, 
S. Tomášika, P. Hečku, Borodáčova, Topoľová, Gaštanová, Lipová ZŠ, Dubová, Javorová, Agátová, Laborecká, Pohronská – zjazd zo štátnej cesty, Oravská, Trenčianska, Rajecká, Turčianska, 
Podunajská, Detvianska, Inovecká, Šarišská, Gemerská, Liptovská, Čergovská, Karpatská, Magurská, Pieninská, Zemplínska, Trnavská, Spišská, Vyšný Hámor od Domova dôchodcov až po 
ukončenie MK, Hutnícka, Kamenárska, Kováčska, Strojnícka, Tkáčska, Duklianska, Kolárska, Stolárska, Zámočnícka, Bernolákova, Kuzmányho, Telep, Moyzesova, J. I. Bajzu

SNEHOVÁ KALAMITA V NAŠOM MESTE
V Sp. Novej Vsi v noci 6. februára a počas 7. februára 2013 v priebehu niekoľkých hodín pribudlo 40 centimetrov snehu. Zasadať preto 
musel krízový štáb mesta, ktorý v súlade s Operačným plánom zimnej údržby vyhlásil 2. kalamitný stupeň. Následne cez víkend napa-
dalo ďalších približne 10 centimetrov snehu.
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Doposiaľ neznámy páchateľ 14. 1. 2013 na Go-
razdovej ul. nezisteným predmetom a spôsobom 
rozbil  sklenenú  výplň  na  zadných  dverách  ľavej 
strany  zaparkovaného vozidla Peugeot 206. Ná-
sledne nezisteným spôsobom ukradol zo zadných 
sedačiek notebook značky ACER a plátenú tašku. 
Pre  SOŠ  Markušovská  cesta  krádežou  vznikla 
škoda v hodnote 620 €. Ďalej neznámy páchateľ 
z tašky na notebook ukradol externú pamäť, USB 
kľúče  a  zväzok  kľúčov. Pre  poškodeného Š. M. 
tak  spôsobil  škodu  vo  výške  110  €  a  rozbitím 
sklenenej  výplne na  vozidle cca 50 €. Poverený 
príslušník OO PZ SNV v danej veci začal trestné 
stíhanie za prečin krádeže. 

Doposiaľ neznámy páchateľ v dobe od 16. 1. do 
21.  1.  2013  na  Ul.  E. M.  Šoltésovej  neznámym 
predmetom  a  spôsobom  otvoril  drevené  dvere, 
ktoré  viedli  k  trom pivniciam, kde odcudzil  uhlo-
vú brúsku, príklepovú  vŕtačku a  rôzne alkoholic-
ké nápoje. Pre poškodenú I. N. zo SNV spôsobil 
škodu krádežou vo výške cca 402 € a poškode-
ním zariadenia škodu vo výške 5 €. Následne sa 
vlámal do ďalšej pivnice, odkiaľ odcudzil vŕtačku. 
Pre poškodeného V. U. spôsobil škodu krádežou 
vo  výške  cca  70  €.  Poverený  príslušník  OO  PZ 
SNV v danej veci začal trestné stíhanie za prečin 
krádeže v súbehu s prečinom porušovanie domo-
vej slobody. 

Na OO PZ SNV oznámil M. S. zo Smižian, že ne-
známy páchateľ v dobe od 21. 1. do 22. 1. 2013 
na  Šafárikovom  námestí  nezisteným  spôsobom 
vošiel do  tam zaparkovaného osobného motoro-
vého vozidla zn. ŠKODA Favorit, z ktorého ukradol 
autorádio nez.  typu a výr. čísla, štartovacie káb-
le,  ťažné  lano, anténu a doklady od  vozidla. Pre 
poškodenú  spoločnosť  tak  spôsobil  škodu  cca 
165  €.  Poverený  príslušník OO  PZ  v  danej  veci 
začal trestné stíhanie za prečin krádeže.

8.  2.  2013  bol  na  základe  príkazu  Okresného 
súdu v Sp. Novej Vsi eskortovaný do Ústavu na vý-
kon väzby a výkon trestu odňatia slobody, Košice 
J. D. z obce Rudňany, ktorý je obvinený za trest-
nú činnosť majetkovej povahy spáchanej v meste 
Sp.  Nová  Ves.  Menovaný  v  dobe  od  24.  1.  do 
25. 2. 2013 na Zimnej ul. vykonal krádež vláma-
ním do jednej z predajní, odkiaľ odcudzil mobilný 
telefón zn. NOKIA 6303i classic,  finančnú hoto-
vosť 260,12 € a stravné lístky v hodnote 54,60 €. 
Pre  poškodenú  spoločnosť  spôsobil  škodu 
444,72 €  a na  zariadení predajne 80 €. V dobe 
od 31. 1. do 1. 2. 2013 na Letnej ul. vykonal krá-
dež vlámaním do potravinového obchodu, odkiaľ 
ukradol 3  balíky  cigariet  zn. Marlboro Gold  a  fi-
nančnú hotovosť vo výške 700 €. Pre poškodenú 
firmu spôsobil škodu krádežou vo výške najmenej 
710,80 €.  1.  2. 2013 na  Letnej  ul.  vykonal  krá-
dež vlámaním do predajne, odkiaľ ukradol  rôzne 
predmety náboženskej  tematiky. Pre poškodenú 
spoločnosť  spôsobil  škodu  vo  výške  263,43  €. 
30. 12. 2012 vykonal krádež vlámaním do jedné-
ho z podnikov na Ul. T. Vansovej, kde ukradol veci 
v celkovej výške 186,84 €. 25. 12. 2012 vykonal 
krádež vlámaním do budovy na Ul. odborárov, kde 
poškodenej M. R. zo SNV spôsobil škodu vo výš-
ke 900 €. 29. 1. 2013 vykonal krádež vlámaním 
do  bufetu  na Ul.  Ing. O. Kožucha,  kde  spôsobil 
škodu v celkovej výške 1 148 €.
Obvinený M. S. zo SNV 10. 2. 2013 viedol osob-
né motorové vozidlo PEUGEOT 306 na križovatke 
ulíc Kukučínova a Obrancov mieru, kde ho zasta-
vila hliadka OO PZ SNV. Nakoľko hliadka nadobu-
dla podozrenie, že pred  jazdou požil alkoholické 
nápoje, bol vodič vyzvaný, aby predložil potrebné 
doklady na vedenie vozidla, ktoré pri sebe nemal, 
lebo  vodičský  preukaz  mal  zadržaný.  Vodič  bol 
podrobený dychovej skúške na zistenie alkoholu 
v dychu. Nameraná mu bola hodnota 0,97 mg/l. 
Následne  bol  menovaný  podrobený  opakova-

Na Slovensko by malo tento rok prísť 10 nových investorov. 
Okrem toho ďalších zhruba 15 by malo rozšíriť svoju výrobu. 
Spolu by  tak malo vzniknúť asi 5 000 pracovných miest, 
z toho 1 200 v Košickom kraji. 
Väčšinou pôjde o oblasť strojárenstva a dodávanie súčiastok 
pre automobilky. Medzi potvrdenými priemyselnými parkami 
je aj náš v Sp. Novej Vsi. 
„Zamerali sme sa na vytvorenie nových miest a podporu 
tých investícií, ktoré sú orientované do krajov a okresov 

s vysokou mierou nezamestnanosti,“ informoval minister 
hospodárstva SR Tomáš Malatinský.
V najbližších týždňoch bude vláda rozhodovať o priamej fi-
nančnej pomoci investorom. Väčšina firiem dostane daňové 
úľavy. „Je to jeden spôsob, ktorým tu môžeme získať in-
vestorov a vytvoriť nové pracovné miesta. pokiaľ si totiž má 
investor vybrať medzi západným, stredným a východným 
slovenskom a nedostane nejaké výhody, tak na východ asi 
ťažko príde,“ uviedol primátor mesta Ján Volný.  eda

Aj  napriek  správam,  ktoré  zazneli  v médiách,  že  cena 
tepla v roku 2013 zdražie, obyvatelia mesta, školy, škôlky 
a ostatní odberatelia napojení na centrálne zásobovanie 
teplom od akciovej spoločnosti EMKOBEL v Spišskej No-
vej Vsi zaplatia za dodávku tepla na vykurovanie a ohrev 
teplej  úžitkovej  vody  v  roku 2013 o šesť percent me-
nej ako v roku 2012. Úrad pre reguláciu sieťových od-
vetví odsúhlasil pre spoločnosť EMKOBEL, a. s., na rok 
2013 variabilnú  zložku maximálnej  ceny  tepla  vo  výške  
0,0512 €/kWh a fixnú zložku maximálnej ceny tepla s pri-
meraným  ziskom  vo  výške  107,3005 €/kW  bez DPH, 

čo  v  prepočte  na  jednotkovú  cenu  predstavuje  sumu 
71,445 €/MW bez DPH. Na rok 2012 bola pre EMKO-
BEL, a. s.,  regulačným úradom odsúhlasená variabilná 
zložka maximálnej ceny tepla vo výške 0,0568 €/kWh bez 
DPH a fixná zložka maximálnej ceny tepla s primeraným 
ziskom vo výške 102,1614 €/kW bez DPH, čo v prepočte 
na jednotkovú cenu predstavuje sumu 76,076 €/MWh bez 
DPH. Koľko naši odberatelia zaplatia za teplo bude závisieť 
od ich odberu. Najlepšie budú na tom tí, ktorí majú zatep-
lené domy a budovy a na radiátoroch majú regulačné ven-
tily.  ing. peter Brziak, riaditeľ spoločnosti

NA SLOVENSKO MIERIA 
NOVí INVESTORI

TEPLO ZLACNIE 

Už vlani pritom pri spustení novej linky EM našlo v závode 
prácu 232 ľudí. Spomínaný počet 68 nových pracovných 
miest ešte nemusí byť konečný. Embraco má pre rok 2013 
viacero plánov. Tie si v prípade úspešnej realizácie vyžia-
dajú ďalšie investície a nové pracovné miesta. „každý rok 
korporácia prehodnocuje nové projekty a investície. 
a slovenský závod patrí na základe svojich 15-ročných 
skúseností a výsledkov vždy medzi vážnych kandidá-
tov,“ potvrdil generálny riaditeľ Embraco Slovakia, s. r. o., 
Ing. Norbert Brath. Najnovšie ohlásenou investíciou na 
Spiši je 2,5 mil. € na technologické centrum v rámci la-
boratórií.
Spišskonovoveský závod si v tomto roku pripomína 15 ro-
kov od začiatku výroby. Primátor mesta PhDr. Ján Volný, 
PhD., preto odovzdal riaditeľovi závodu symbolicky občian-
sky preukaz. Embraco Slovakia, s. r. o., sa tak stalo čest-
ným občanom mesta Sp. Nová Ves. „súčasnosť jasne 
potvrdzuje správnosť rozhodnutia, ktoré koncom roka 
1997 viedlo k založeniu závodu,“ uviedol Ing. N. Brath. 
Svedčí o tom aj fakt, že minulý rok bol pre závod vo via-
cerých oblastiach rekordný. Embraco Slovakia vyrobilo 
4,4 milióna  kompresorov  a  kondenzačných  jednotiek. 

Takmer celú produkciu aj úspešne predalo, čím podnik 
prekonal doposiaľ rekordné čísla z roku 2007. Tržby vlani 
dosiahli 217,5 mil. €, čo je tiež najvyššia hodnota od za-
čiatku výroby. „náš úspech spočíva v rozmanitej geogra-
fickej štruktúre našich zákazníkov, od Ázie, cez latinskú 
ameriku a európu až po krajiny bývalého sovietskeho 
zväzu,“ dodal Ing. N. Brath. Práve v Moskve otvorili od 
januára novú obchodnú jednotku, ktorá manažérsky pod-
lieha slovenskému závodu.
Embraco nedávno investovalo 1,8 mil. USD do kúpy hlbo-
koťažného lisu. Ten závodu prinesie sebestačnosť vo vý-
robe obalov pre kompresory. „aj vďaka tomuto projektu, 
ako aj stále vysokému záujmu zákazníkov počítame 
s tým, že tento rok vyrobíme až 4,9 milióna výrobkov,“ 
informoval Ing. N. Brath. Na jar by mala zamestnancom 
začať slúžiť nová sociálno-administratívna budova.
Spišskonovoveský  závod  počas  15-tich  rokov  svojho 
fungovania preinvestovalo spolu 205 mil. € a počet za-
mestnancov sa z pôvodných 340 zvýšil na takmer 2 500 
ľudí. Embraco vo svojich prevádzkach v Brazílii, Číne, na 
Slovensku, v Taliansku, Mexiku a USA zamestnáva spolu 
12 000 pracovníkov.  edita sýkorová, foto: autorka

EMBRACO PLÁNUJE 
PRIJíMAť NOVýCH ľUDí

V roku 2013 v spišskonovoveskom závode na výrobu chladiarenských kompresorov predpokla-
dajú rozšírenie radov zamestnancov o ďalších minimálne 68 pracovných miest. Počet zamest-
nancov k 31. decembru minulého roka dosiahol rekordnú úroveň, keď v podniku pracovalo spolu 
2 451 ľudí. Z uvedeného počtu bolo 1 995 kmeňových a 456 lízingových zamestnancov.
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hodnotou,  a  to  1,16 mg/l  alkoholu  v  organizme. 
Poverený  policajt ODI OR PZ  SNV M.  S.  vznie-
sol obvinenie za prečiny ohrozenie pod vplyvom 
návykovej  látky a marenie  výkonu úradného  roz-
hodnutia.

Doposiaľ  neznámy páchateľ  v dobe od 8. 2. do 
11. 2. 2013 na Štefánikovom nám. vykonal krádež 
vlámaním do stánku PNS, z ktorého odcudzil ciga-
rety  rôznych značiek, zapaľovače. Pre poškode-
nú spoločnosť spôsobil krádežou škodu vo výške 
2 550 € a poškodením zariadenia škodu 100 €.

z činnosti MsP v SnV
Na základe tel. oznámenia občanov bola hliadka 
MsP  16.  1.  2013  o  9.00  hod.  vyslaná  na  Sto-
lársku  ul.,  kde  údajne  došlo  k  spadnutiu  drôtu 
z  napínacieho  lana  medzi  stĺpmi  el.  osvetlenia. 
Na mieste bolo zistené, že kábel sa uvoľnil pod 
ťarchou snehu a nakoľko nebezpečne visel nad 
cestnou komunikáciou, hliadka kábel zabezpeči-
la  páskou,  aby  bol  dobre  viditeľný.  Taktiež  bolo 
na mieste zistené, že sa jednalo o kábel patriaci 
firme DEMAX, ktorá bola následne prostredníc-
tvom  stálej  služby  MsP  o  zistenej  skutočnosti 
vyrozumená.

Na  základe  anonymného  telefonátu  bola  18.  1. 
2013 o 3.50 hod. vyslaná hliadka MsP na Zimnú 
ul., kde zistila, že na jednej z predajní rozbil nezná-
my páchateľ  sklenenú  výplň. Po nahliadnutí  dnu 
bolo zistené, že na pokladni  je otvorený priestor 
– zásuvka na peniaze. Keďže išlo zrejme o trestný 
čin vlámania, o veci bol  informovaný OD OO PZ 
v SNV, ktorý na miesto vyslal hliadku a táto vec na 
mieste prevzala k ďalšej realizácii. 

Hliadkou MsP boli 19. 1. 2013 o 20.00 hod. na 
Gorazdovej  ulici  zistené  dve  podozrivé  osoby 
P. K. zo SNV a R. M. z Levoče. Menovaní na fa-
sádu  bytového  domu  striekali  sprejmi  kresby. 
Nakoľko bolo na mieste zistené, že uvedené ko-
nanie páchajú bez súhlasu majiteľa objektu, boli 
na mieste odovzdaní privolanej hliadke PZ SR pre 
podozrenie  z  trestného  činu  poškodzovanie  cu-
dzej veci (sprejeri).

Na útvar MsP doniesla 28. 1. 2013 o 17.50 hod. 
D. S. zo SNV finančnú hotovosť 150 €, ktorú našla 
v bankomate na Štefánikovom nám. Nález bol pí-
somne zadokumentovaný a 29. 1. 2013 si túto fin. 
hotovosť osobne prevzala poškodená.

Hliadka  MsP  na  základe  telef.  oznámenia  rieši-
la  28.  1.  2013  o  20.45  hod.  na  Levočskej  ulici 
priestupok  proti  verejnému  poriadku,  ktorého 
sa  nerešpektovaním  ustanovení  VZN  č.  4/2009 
O niektorých podmienkach držania psov dopus-
tila D. Š. zo SNV. Menovaná nechala bez dozoru 
svojho psa v byte starej mamy a  ten nadmerným 
štekotom  rušil  obyvateľov  bytovky.  Hliadka MsP 
sa následne skontaktovala s majiteľkou psa, kto-
rá  si  ho  zabezpečila.  Priestupok  bol  doriešený 
v kompetencii MsP.

V.  D.  zo  SNV  6.  2.  2013  o  11.10  hod.  na MsP 
osobne  oznámil,  že  občan  Ľ.  F.  na  verejné 
priestranstvo  vyváža maštaľný  hnoj,  pričom mo-
čovina  steká  do  snehu  a  má  obavy,  že  táto  sa 
mu dostane do studne a znečistí mu zdroj pitnej 
vody,  ako aj  to,  že  je  tam  zápach a  znečistenie. 
S  oznamovateľom  bol  vykonaný  zápis,  vec  bola 
fotodokumentačne zaznamenaná a bude sa riešiť 
v zmysle platnej legislatívy.

Na  základe  telefonického  oznámenia  občanov 
bola 13. 2. 2013 o 15.20 hod. na Duklianskej ul. 
v blízkosti budovy Regionálnej veterinárnej a po-
travinovej správy nájdená sova, ktorá mala pora-
nené  krídlo.  Nájdenú  sovu  previezol  pracovník 
SPOTZ na útvar MsP a následne prostredníctvom 
stálej  služby  MsP  boli  kontaktovaní  pracovníci 
Štátnej ochrany prírody SR. Zranenú sovu prevzal 
na útvare MsP zoológ Správy NP Slovenský raj.

Ministerstvo hospodárstva SR ako Riadiaci orgán 
pre  Operačný  program  Konkurencieschopnosť 
a hospodársky rast vyhlásilo výzvu na predkladanie 
žiadostí o nenávratný  finančný príspevok v  rámci  
prioritnej osi 3 - Cestovný ruch, opatrenia 3.1 - Pod-
pora podnikateľských aktivít  v  cestovnom  ruchu, 
číslo: KaHR-31SP-1201.
Uzávierka prijímania žiadostí o NFP: 3. 4. 2013
Oprávnení žiadatelia:  subjekty  zo  súkromného 
sektora - FO a PO, ktoré sú registrované na území 
SR najneskôr k 1. 1. 2011; iba mikro, malé a stredné 
podniky.
Celkové oprávnené výdavky projektu: min. 
100 000 €, max. 1 600 000 €.
Intenzita pomoci: max. 50 % z celkových oprávne-
ných výdavkov projektu.
Oprávnené projekty:  zamerané  na  zatraktív-
nenie  (skvalitnenie  a/alebo  rozšírenie)  služieb 
cestovného  ruchu  s  celoročným  využitím,  a  to 
prostredníctvom realizácie minimálne jednej z na-
sledujúcich aktivít:
• rekonštrukcia objektov kultúrneho a historic-

kého dedičstva s cieľom ich využívania ako ob-
jektov alebo zariadení cestovného ruchu,

• výstavba nových objektov a zariadení cestov-
ného ruchu (bližšie vo výzve),

• rozšírenie (prístavba, nadstavba, zväčšenie) exis-
tujúcich objektov a zariadení cestovného ru-
chu (bližšie vo výzve), pričom výsledkom nesmie 
byť vytvorenie nových ubytovacích kapacít,

• modernizácia a/alebo rekonštrukcia: a) exis-
tujúcich objektov a zariadení cestovného 
ruchu, b) iných nehnuteľností za účelom  ich  
využívania ako objektov alebo zariadení cestov-
ného ruchu (bližšie vo výzve), ktoré v minulosti ne-
slúžili na poskytovanie služieb cestovného ruchu,

• obstaranie dlhodobého hmotného a nehmot-
ného majetku, ktorý je využívaný pre poskytova-
nie služieb cestovného ruchu (bližšie vo výzve).

Odvetvia oprávnené na poskytnutie pomoci 
(SK NACE): 55 Ubytovanie, 56 Činnosti  reštau-
rácií a pohostinstiev, 90 Tvorivé, umelecké a zá-
bavné činnosti, 91 Činnosti knižníc, archívov, múzeí 
a ostatných kultúrnych zariadení, 93 Športové, zá-
bavné a rekreačné činnosti.
Doba realizácie projektu: max. 24 mesiacov.
Bližšie informácie: Slovenská agentúra pre ces-
tovný ruch, Dr. V. Clementisa 10, 821 02 Bratislava, 
tel.: 02/50 700 831, fax: 02/55 571 654, e-mail: 
info@sacr.sk, web: www.sacr.sk / Štrukturálne 
fondy / Výzva KaHR-31SP-1201.

referát cestovného ruchu, msÚ

Na Čingove sa 31. 1. 2013 stretli zástupcovia inšti-
túcií cestovného ruchu v Národnom parku Sloven-
ský raj s partnermi zo Siete švajčiarskych parkov na 
konferencii pod názvom Quo Vadis turizmus v Slo-
venskom raji? 
Konferencia sa konala v rámci projektu Slovenský 
raj – Klaster cestovného ruchu NP Slovenský raj 
a TIC Dobšinská ľadová  jaskyňa. Vyčlenených  je 
naňho 1,126 mil. €, z ktorých bude financovaných 
6 hlavných aktivít, napr. vytvorenie odborne riadenej 
Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský 
raj, k čomu došlo 6. 12. 2012 a vybudovanie TIC 

v Dobšinskej ľadovej jaskyni, ktorú by chceli vytvoriť 
už počas tohtoročnej letnej sezóny. 
V rámci celého projektu sa budú odborníci veno-
vať vzdelávacím aktivitám, reklame a publicite. Sa-
mosprávy a podnikatelia v cestovnom ruchu chcú 
spoločne pracovať na produktoch, ktoré budú ná-
sledne predávať. Zo spomínaných nákladov projektu 
85 % poskytne Švajčiarska konfederácia,  zvyšné 
prostriedky  pôjdu  zo  štátneho  rozpočtu.  OOCR 
Slovenský raj v súčasnosti tvorí 23 členov z oblasti 
podnikania, samosprávy, ochrany prírody a Horskej 
záchrannej služby.  eda

VýZVA: PODPORA PODNIKATEľSKýCH 
AKTIVíT V CESTOVNOM RUCHU

QUO VADIS TURIZMUS 
V SLOVENSKOM RAJI?

Rebríček pôrodníc v roku 2012 vznikol na základe 
hodnotenia 3 165 mamičiek, názorov 14-tich ex-
pertov v oblasti perinatológie  (medicínskej  vedy 
zaoberajúcej  sa  časovým  obdobím  okolo  pôrodu) 
a koordinátora projektu Health Policy Institute 
a rodinka.sk, ktorý hodnotí ich služby, kvalitu zdra-
votnej starostlivosti i spokojnosť mamičiek. Na Sloven-
sku aktuálne funguje 54 pôrodníc.
Hodnotenie v roku 2012 pozostáva z troch častí rov-
nakej dôležitosti:
1. Expertné hodnotenie – hodnotenie kvality zdra-
votnej starostlivosti (počet pôrodov v pôrodnici, per-

cento  cisárskych  rezov,  perinatologická  úmrtnosť, 
centralizácia, atď.).
2. Hodnotenie služieb poskytovaných pôrodni-
cou (kvalita vybavenia pôrodnice, podpora novej ro-
diny, prirodzeného procesu utvárania primárnej väzby 
medzi matkou, dieťaťom a oteckom a dojčenia).
3. Hodnotenie spokojnosti mamičiek.
V projekte Sprievodca pôrodnicami sa koordinátori 
snažia podieľať  na  lepšej  informovanosti mamičiek 
o službách a kvalite pôrodníc, ale i na zvyšovaní kvality 
zdravotnej starostlivosti v našich pôrodniciach. Snažia 
sa tiež zdôrazňovať význam neprerušovaného kontaktu 
mamičky a bábätka bezprostredne po pôrode, podpo-
rovať vytváranie bezpečnej vzťahovej väzby ako pre-
vencie psychických porúch a propagovať dojčenie.
Do hlasovania sa na základe vlastných skúseností 
s pôrodom v slovenských pôrodniciach môže za-
pojiť každá mamička. Pomôže tak pôrodniciam mo-
tivovať  ich k zlepšeniu vlastných služieb. Ich kvalita 
bude totiž mapovaná aj v roku 2013.
Viac  informácií  o  projekte  nájdete  na www.hpi.sk 
a www.rodinka.sk.  eda

HODNOTENIE PôRODNíC V ROKU 2012
V januári 2013 bol ukončený už 2. ročník projektu Sprievodca pôrodnicami. Spišskonovo-
veská pôrodnica bola v rámci Košického kraja vyhodnotená ako štvrtá najlepšia. Podľa ex-
pertného hodnotenia zo všetkých pôrodníc na Slovensku skončila na deviatom mieste.
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yPredseda Košického samosprávneho kraja Zdenko 
Trebuľa ocenil osem žien  titulom Výnimočná žena 
2012.  Medzi  ocenenými  boli  aj  Spišiačky  Mária 
Olejníková, Katarína Staroňová a Iveta Liptáko-
vá.

V Nemocnici s poliklinikou v Sp. Novej Vsi  od 
nového  roka  zrušili oddelenie klinickej mikro- 
biológie. O prácu tak prišlo zhruba 20 laborantiek. 
Spoločnosť Alpha Medical sa v decembri minulého 
roka stala 100 %-ným vlastníkom akcií SZ Laborato-
ries. Podľa generálneho  riaditeľa spoločnosti Petra 
Lednického  oddelenie  klinickej  mikrobiológie  pre-
vzali v stave, keď nebolo akreditované a zaostávalo 
aj  v  mnohých  iných  ohľadoch,  napríklad  v  techno-
logickom  vybavení.  Testovanie  preto  presunuli  na 
vyššie pracovisko do centrálneho  laboratória  v Ru-
žomberku. Biologický materiál sa tam zváža za kon-
trolovaných  časových,  priestorových  a  teplotných 
podmienok.  Spoločnosť  všetky  transportné  médiá 
poskytuje nemocnici zdarma.

Odchytová stanica v Sp. Novej Vsi počas prvých 
dvoch  januárových  týždňov prichýlila 9 psíkov, kto-
rých  našla  v  Smižanoch  a  v  uliciach  nášho mesta. 
Po  šiestich  z  nich  prišli  ich majitelia.  V  odchytovej 
stanici ostávajú psy po dobu 2 mesiacov a pokiaľ sa 
ich nepodarí predať, putujú do kežmarského útulku. 
Poplatok  za  odkúpenie  ostal  v  neznemenej  výške. 
Záujemca tak za malého psíka zaplatí 13,28 € a za 
veľkého 19,92 €.
Od 3. 1. do 3. 2. prebiehal v exotickom Dubaji veľ-
ký shopping festival. Tohto podujatia organizovaného 
dubajskou vládou sa zúčastnili aj umelci zo Spiša, 
ktorí  tam v najvychytenejších štvrtiach znázorňovali 
živé  sochy.  Kulisy  im  tvorilo  6  retrobicyklov  v  rôz-
nych farbách, ktoré zhotovil nadšený cykloturista zo 
Slovenského  raja Jozef Lipták. V Emirátoch  zožali 
úspech.  Netradičné  festivalové  kostýmy  boli  zase 
dielom výtvarníka Jaroslava Čecha. Do Dubaja vy-
cestovala aj členka Divadla na opätkoch Klaudia Bu-
dzová a Bábkové divadlo spod Spišského hradu.

Slovenské technické múzeum a Banícky spolok Spiš 
zorganizovali 15. 1. v priestoroch Multicentra pred-
nášku pod názvom História soli. Pre verejnosť boli 
pripravené  rôzne zaujímavosti  nielen o  jej dobývaní 
a dovážaní, ale aj poznatky z jej dávnej histórie. Náv-
števníci sa o nej mohli dozvedieť viac aj prostredníc-
tvom výstavy Soľ nad zlato.

Na všetkých základných školách v Sp. Novej Vsi pre-
biehali od 15. 1. do 15. 2. zápisy žiakov do prvé-
ho ročníka. V tomto školskom roku  je evidovaných 
347 predškolákov.

18.  1.  sa  v  Koncertnej  sieni  Reduty  konal  tradičný 
Ples Spišiakov. Tento rok to bol už jeho 17. ročník. 
Medzi známymi hosťami bola Nela Pocisková, Martin 
Chodúr či Adriana Kmotríková, ktorá ho celý mode-
rovala. Ples mal  charitatívny charakter. Peniaze  vy-
zbierané v tombole poputovali z médií známej rodine 
Boórovej, ktorá prišla o deti na 921 dní a iným rodi-
nám s podobným osudom. Medzi známymi hosťami 
nechýbal ani režisér Juraj Jakubisko s manželkou, 
ktorý  plánuje  na  Spiši  natočiť  film  o  zrode  Slovan-
stva. Vyrásť by tu mala dobová pohanská dedina, čo 
prinesie aj množstvo nových pracovných príležitostí. 
Hviezdne obsadený film by okrem toho mohol prilá-
kať do nášho regiónu tiež veľa turistov. 

V  druhej  polovici  januára  vplyvom  oteplenia  hrozili 
zosuvy snehu zo striech budov.  Jeden  prekvapil 
aj v piatok 18. 1. na Zimnej ul. pri hlavnej križovatke. 
Našťastie  sa  vtedy  pri  budove  nikto  nenachádzal. 
Sneh z celej strechy tu zasypal  takmer 30 m chod-
níka. Mestská polícia upozorňuje majiteľov nehnuteľ-
ností na riziko, je však na nich, ako to zabezpečia.

Záchranári Horskej záchrannej služby pomáhali 
v sobotu 19. 1. popoludní vyčerpanému slovenské-
mu turistovi. O pomoc  ich požiadal  jeho  kamarát, 
ktorý sa spolu s ním nachádzal v tom čase na Malej 
poľane po náročnej zimnej túre v Sokolej doline. Zá-
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V Nitre sa 13. - 14. 2. 2013 konala medzinárodná kon-
ferencia  s  názvom Záhradnícke fórum 2013,  ktorej 
sa  zúčastnili  aj  zakladatelia  projektu  spoločnosť  Soli-
téra, s. r. o., a študenti Gymnázia na Školskej ul. 7. Pred 
očami odbornej verejnosti z danej oblasti odprezentovali 
neziskový projekt „Zelená stromom.sk“ a predstavili jeho 
základnú myšlienku, ktorou je obnova zelene a pomoc 
životnému prostrediu. Účastníkom fóra tiež priblížili ciele, 
ktoré sa spoločne snažia dosiahnuť. V  rámci podpory 
tohto eko-projektu si je možné zakúpiť veľký strom, bal-
kónový stromček. Pripravovaná je tiež možnosť kúpy 
vtáčích búdok, chrobáčích hotelov a detských ma-
lieb,  ktoré budú prostredníctvom bannerov umiestňo-
vané na staré ploty a skrášľovať ich. „Vtáčie búdky sú 
špeciálnou komoditou, ktorá bude realizovaná v spolu-
práci s národným parkom slovenský raj. Verím, že bude 
pre naše deti zaujímavá. Základné školy dokážu tieto 
búdky dopracovať a vymaľovať, stredná odborná škola 
drevárska má záujem tieto vtáčie búdky, ale aj chro-
báčie hotely, vyrábať a občania mesta alebo miestne 
organizácie si ich môžu kúpiť. lokality, na ktorých sa 
budú vtáčie búdky a chrobáčie hotely osadzovať, budú 
vytypované v dohľadnej dobe. Dúfame, že aj obyvatelia 
mesta nám pomôžu svojimi nápadmi,“ priblížil riaditeľ 
spoločnosti Solitéra, s. r. o., Ing. Vladimír Klaučo.
Na Radnici bola 15. februára podpísaná Zmluva o part-
nerstve medzi zakladateľmi (Technická univerzita vo 

Zvolene, Gymnázium Školská ul., Solitéra, s. r. o.) a Mes-
tom Sp. Nová Ves, ktoré sa tak stane priateľským part-
nerom projektu. „od dnešného dňa, mesto preberá na 
seba dôležitú úlohu, a to pomáhať zakladateľom pro-
jektu a občanom mesta určovať lokality na výsadbu. 
Ďalej má pomáhať vyberať typy stromov, ktoré sa na 
nich hodia. Vysadené stromy sa stávajú darom obča-
nov a organizácií mestu a svojmu okoliu. o tie sa mesto 
bude starať,“ informoval v tejto súvislosti Ing. V. Klaučo.
Základnou filozofiou projektu je aktívne zapojiť do spo-
lupráce všetkých – občanov nášho mesta, školy, žiakov, 
združenia, ale aj organizácie a obyvateľov konkrétnych 
častí mesta pre jedinú vec: „Dosiahnime spoločne vyš-
šiu harmóniu bývania a posilnime vplyv ekologických 
princípov bývania v našom okolí.“
Myšlienku tohto eko-projektu budú medzi verejnosťou šíriť 
študenti Gymnázia na Školskej ulici. Okrem poskytovania 
bližších informácií o projekte sa s občanmi budú rozprávať 
a pýtať aj na ich názor a postrehy ako vylepšiť projekt.
Zapojiť sa môžu všetci, ktorí majú chuť pomôcť ku zaze-
leneniu nášho okolia. Všetky tipy a námety, ktoré môžu 
napomôcť tomuto „zelenému“ projektu, radi prijmeme. 
Prosíme, napíšte alebo povedzte svoj názor. Na nové 
nápady a podporu tohto projektu sa tešia Ing. Iveta Du-
síková a vaši osobní poradcovia – manažéri – žiaci Gym-
názia Školská 7. Viac o projekte sa dozviete na stránke  
www.zelenastromom.sk.  eda

Od januára 2013 môže mesto podľa novely príslušného zá-
kona vyrubený poplatok za komunálny odpad a drobné sta-
vebné odpady u osôb starších ako 70 rokov znížiť len na 
základe žiadosti poplatníka. Týka sa to, žiaľ, aj Spišskono-
vovešťanov, ktorým bola doteraz úľava poskytovaná automa-
ticky. Je dôležité, aby všetci občania, ktorí k 31. 12. 2012 
dosiahli vek minimálne 70 rokov, doručili žiadosť o zní-

ženie poplatku na oddelenie správy daní a poplatkov, Mest-
ský úrad, Štefánikovo nám. 1, Sp. Nová Ves do 15. marca. 
Po doručení žiadosti im bude poplatok znížený o 50 % 
(t. j. na 8,01 €) priamo v rozhodnutí, ktorým bude vyru-
bený poplatok na rok 2013. žiadosti doručené po tomto 
termíne budú spracovávané priebežne a poplatok bude 
znížený v priebehu roka.

Meno a adresa poplatníka
  Mestský úrad
  Štefánikovo námestie č. 1
  052 01 Spišská Nová Ves

          Spišská Nová Ves, dňa 
Vec

žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Žiadam o zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady za rok 2013 z dôvodu veku 
nad 70 rokov za tieto osoby:
(uviesť meno, priezvisko osoby, ktorej sa úľava týka – osoby, ktoré k 31. 12. 2012 dosiahli vek 70 rokov)
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              vlastnoručný podpis

MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
PRIATEľSKýM PARTNEROM 
PROJEKTU ZELENÁ STROMOM

POSKYTNUTIE úľAVY MIESTNEHO 
POPLATKU ZA KOMUNÁLNY ODPAD 
U OSôB STARŠíCH AKO 70 ROKOV

Február bol na akcie spojené s projektom „Zelená stromom.sk“ naozaj bohatý. 
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HZS na Čingove, odkiaľ po zotavení pokračoval sa-
mostatne ďalej.

Začiatkom roka uviedlo Spišské divadlo hneď dve 
premiéry  divadelných  hier.  Tou  prvou  bola  20.  1. 
rozprávka od A.  Tolstoja  s  názvom Buratino,  ktorá 
je ruskou verziou známej talianskej rozprávky o dre-
venej bábke Pinocchiovi. Druhá premiéra štúdiového 
predstavenia 23. 1. bola určená dospelému diváko-
vi.  Inscenácia hry od  J. Salome s názvom Takmer 
bohyňa rozpráva príbeh o ruskej emigrantke, ktorej 
stroskotajú všetky vzťahy, až sa nakoniec ocitne chu-
dobná a osamelá.

V  januári  bolo  v Slovenskom raji  denne  v  teréne 
12 ochranárov, ktorí pomocou ďalekohľadov od rána 
až do tmy sčítavali kamzíky. Spolu šiestich kamzí-
kov sem priviezli v roku 1963 z Jeseníkov na Morave. 
Dnes  ich tu žije približne sto. Turisti sa s nimi veľmi 
často môžu  stretnúť  v  dolných  častiach  roklín.  Žijú 
napr. v Kyseli, Suchej Belej, Pieckach, Sokole, Prie-
lome Hornádu, Zejmarskej rokline, v oblasti Straten-
ská píla či Srnčie skaly.

21. 1. Stretnutie s poéziou I. Orlova Grebáča obo-
hatili aj spomienky rodinného príslušníka A. Medúza 
a M. Kúkoľovej, ktorá bola krstená vo Veličnej, kde 
pán farár pôsobil.

V  tunajšej  nemocnici  zaznamenali vyššiu úrazo-
vosť  z  titulu  pošmyknutia  a  následných  pádov,  pri-
čom  vo  väčšine prípadov  išlo o  zlomeniny  členkov, 
predkolení  a  zápästí.  Počas  prvých  januárových 
týždňov museli  chirurgovia  u  závažnejších  úrazoch 
25 krát operovať. Podobný počet bol aj u ambulant-
ne liečených poranení napravením a následnou apli-
káciou sadry. Dokonca v jednej nočnej službe muse-
la lekárka ošetriť až 7 zlomenín v oblasti zápästia.

Minivernisáž výstavy sa uskutočnila v stredu 23. 1. 
v Spišskom divadle.  Divadelný  ústav  v  Bratislave 
po  výstave  mapujúcej  20  rokov  Spišského  divadla 
pripravil  jej  rozšírenie  o  obdobie,  ktoré  zachytáva 
transformáciu Dedinského divadla na divadlo krajo-
vé. Na 12-tich  banneroch  sú  prierezovo  zachytené 
najvýznamnejšie osobnosti spišského divadelníctva, 
herci a režiséri, či už domáci alebo hosťujúci. Výsta-
va je časovo neobmedzená.

Pracovníci Správy Národného parku Slovenský 
raj museli  počas  tejto  zimy prichýliť  vo  svojej  bu-
dove ježa bledého a dvoch netopierov, ktorí sa zo-
budili zo zimného spánku. Spôsobiť to mohli prudké 
výkyvy  teplôt.  Ježka  priviezli  zo  Starej  Lesnej,  kde 
ho jeden z miestnych obyvateľov našiel pri cintoríne 
v kope snehu. Večernica pestrá visela na  informač-
nej tabuli úradu v Sp. Novej Vsi. Raniak hrdzavý zasa 
vletel do jedného bytu na sídl. Mier. Jeden z netopie-
rov však bol natoľko oslabený, že sa ho už nepodarilo 
zachrániť. Ak nájdete živočícha, ktorý potrebuje 
odbornú pomoc, zavolajte na známe telefónne 
číslo 112.

Učitelia Základnej umeleckej školy  v  Sp.  Novej 
Vsi sa 24. 1. v Koncertnej sieni Reduty predviedli ve-
rejnosti na svojom koncerte. Priestor počas neho 
dostali  hudobníci,  tanečníci  i  literárno-dramatický 
odbor. Predstavilo  sa  tak gitarové  zoskupenie,  uči-
teľský zbor Chorus Cantoris,  folklórny súbor či  jed-
notlivci.

Na  mestskom  cintoríne  sa  25.  1.  pri  príležitosti 
68. výročia oslobodenia nášho mesta konala Pietna 
spomienková slávnosť. 

25.  1.  sa  v Koncertnej  sieni Reduty  konal  tradičný 
v poradí už 15. ples učiteľov.  Jeho hlavným orga-
nizátorom  je Komisia pre školstvo a vzdelávanie pri 
MsZ  v Sp. Novej Vsi.  V minulých  rokoch  zvykli  žia-
ci ZUŠ pripravovať program učiteľom. Tento  rok ho 
však pripravili učitelia žiakom.

Základná organizácia č. 13 Slovenského zväzu 
zdravotne postihnutých zorganizovala  v  sobotu 
26. 1. tradičnú fašiangovú zábavu. 

Nemecko-americký psychoanalytik, sociológ a filo-
zof minulého storočia Erich Fromm hovorí: „aktívny 
slobodný človek je ako nádoba, ktorá sa zväčšuje 
ako ju napĺňame a nikdy sa nenaplní.“ O to viac to 
platí o deťoch a mladých ľuďoch, ktorí stoja na za-
čiatku svojej ľudskej existencie. 
Mnohí z nich vyrastajú v nepriaznivom patologic-
kom prostredí. Patria medzi nich aj deti a mladí ľu-
dia z Krízového strediska a Domova na pol ceste 
Alžbetka, n. o., v Spišskej Novej Vsi. Vzhľadom na 
skutočnosti, ktorých sme dennodenne svedkami, je 
záujmom nás všetkých dbať o to, aby deti a mladí 
ľudia vyrastali v spoločnosti zdravo a s pozitívnymi 
postojmi k dodržiavaniu spoločenských a právnych 
noriem. To sa snažíme, okrem mnohých iných pro-
jektových zámerov, dosahovať aj prostredníctvom 
projektu  financovaného Ministerstvom  vnútra  SR 
a Obvodným úradom v Košiciach v oblasti preven-
cie kriminality. So zverenou klientelou sa snažíme 
pracovať  formou preventívnych aktivít. Spočíva  to 
predovšetkým v správnej organizácii voľného času. 

Projektové  zámery  v  oblasti  prevencie  kriminality 
sme realizovali nasledovne:
1. V roku 2008 s názvom Dieťa v dúhe. 
2. V roku 2009 s názvom Plný džbán. 
3. V roku 2010 s názvom Slnečný lúč. 
4. V roku 2011 s názvom život je všetko,  

čo máme. 
5. V roku 2012 s názvom Kultúra tela a ducha.
Primárnou cieľovou skupinou boli klienti Krízového 
strediska a Domova na pol ceste Alžbetka, n. o., se-
kundárnou cieľovou skupinou mladí ľudia z mesta 
Spišská Nová Ves a okolia vo veku od 15 do 25 ro-
kov. 
Prostredníctvom  projektovej  činnosti  sme  viedli 
účastníkov k  tomu, aby sa naučili prekonávať sa-
mých seba a cez mnohé formy aktivít im pomáhali 
zvládať náročné životné situácie. Prevažujúcimi akti-
vitami boli rôzne formy turistiky – vychádzky a pešia 
turistika, lyžiarska turistika na bežkách, vodná turis-
tika, cykloturistika, krasová a vysokohorská turistika. 
Motívom turistickej činnosti bolo poznávanie prírody, 
ale aj ľudských výtvorov, kultúry a života ľudí. Išlo nám 
o rozvoj kultúrno-poznávacej zložky. Okrem toho 
dôležitou bola pohybová zložka zhodná s technikou 
príslušných športov. Účastníci projektu museli zvlád-
nuť určitý okruh odborných znalostí a vedomostí - od-
borno-technická zložka, ktorú sme zabezpečovali 
prostredníctvom besied, prednášok a prezentácií 
odborníkov z jednotlivých oblastí. 
Projektová činnosť vyvrcholila v mesiaci december 
2012.
K  všetkým  projektovým  zámerom  pristupujeme 
s vďačnosťou voči Ministerstvu vnútra SR a Obvod-
nému úradu v Košiciach za ich finančnú podporu, 
ale aj voči všetkým, ktorí venujú svoj voľný čas deťom 
a mladým ľuďom pri ich realizácii.
Anglický spisovateľ, esejista, novinár a katolícky filo-
zof Chesterton vo svojom posolstve napísal: „až keď 
pochopíme život ako dar, svet ako zázrak, ráno 
ako začiatok dobrodružnej cesty, druhého člo-
veka ako radostné stretnutie a príležitosť, stavajú 
sa obyčajné veci neobyčajnými.“ 

ing. thlic. H. sedláková - sr. alojzína
riaditeľka n. o.

žIVOT JE VŠETKO, ČO MÁME...

Čestný  odznak  získal  Roman Melo  za  zásah 
z 26. marca 2012, keď v popoludňajších hodinách 
spolu s kolegami z hliadky operatívnym spôsobom za-
chránili život mužovi, ktorý sa pokúsil o samovraždu.
Muž si najprv vo svojom byte podrezal žily, potom 
však začal kričať o pomoc. Políciu telefonicky zalar-
movali susedia, policajná hliadka okamžite vyrazila na 
miesto. Dvere do bytu museli otvoriť násilím. Zrane-

ného muža potom záchranári odviezli do nemocnice. 
Okrem R. Mela boli vtedy na mieste aj jeho kolegovia 
Peter Rusnák, Igor Mekiňa a Jozef Lipták.
Zároveň je to tiež ocenenie jeho vyše 20-ročnej 
služby v mestskej polícii a tiež v kynologickej 
činnosti. Okrem neho si ocenenie prevzali aj traja 
Bratislavčania a jeden Zvolenčan.  eda

OCENENý MESTSKý POLICAJT
Z rúk prezidenta Združenia náčelníkov obecných a mestských polícií na Slovensku Mgr. Jána 
Andrejka si na sneme prevzalo ocenenie päť mestských policajtov z celej republiky. Medzi 
ocenenými bol aj policajt zo Sp. Novej Vsi Roman Melo.

ústredná rada Slovenského zväzu proti-
fašistických bojovníkov udelila Pamätnú 
medailu M. R. Štefánika III. stupňa hr-
dinke  Anne Vojtkovskej  in  memoriam, 
občianke mesta, ktorá padla pri jeho oslo-
bodzovaní  27.  januára  1945.  Ocenenie 
prevzal 19. februára jej syn Ján Vojtkovský. 
Udialo sa tak pri príležitosti 68. výročia oslo-
bodenia mesta.

eda, foto: autorka

OCENENÁ 
HRDINKA
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yMestská organizácia Jednoty dôchodcov na Sloven-
sku  v  spolupráci  s  Klubom  dôchodcov  Lipa  uspo-
riadali  27. 1.  v Reštaurácii  Tatra pre  svojich  členov 
II. Maškarný ples. 

27.  1.  sa členovia Mestskej organizácie Jedno-
ty dôchodcov na Slovensku  zišli  na  priateľskom 
posedení s riaditeľkou ZOO Ing. Jankou Dzuriko-
vou. Prezreli si expozíciu AQUATERRA a započúvali 
sa do prezentácie  riaditeľky ZOO, ktorá prítomným 
priblížila  sústavnú  starostlivosť  o  zvieratá  a  rôzne  
zaujímavosti.

Mestské kultúrne centrum  uviedlo  28.  1.  v  Kine 
Mier známu talkshow pod názvom Hvězdy jak je ne-
znáte. Celým večerom sprevádzal moderátor Václav 
Daniel Kosík. Hneď v úvode sa predstavil  hudobný 
hosť, ktorým bola muzikálová herečka Lenka Salma-
nová,  známa  z muzikálov Čajočky,  Traja mušketieri 
alebo  Neberte  nám  princeznú.  Publikum  s  veľkým 
potleskom privítalo známeho herca, publicistu a po-
pulárneho  moderátora  Jana Krausza,  ktorý  ten-
tokrát vystúpil v úlohe hosťa.

Spišská knižnica usporiadala 29. 1. literárne dopo-
ludnie so Štefanom Šimkom pri príležitosti uvedenia 
jeho  prvej  zbierky  poviedok  pod  názvom  Pasenie 
mamutov.  Určené  bolo  predovšetkým  stredoškol-
skej mládeži v snahe priblížiť knihu a jej zákulisie. 

Kultúrne centrum KSK so  sídlom  v  Košiciach 
usporiadalo  30.  1.  v  Galérii  KSK  vernisáž  výstavy 
pod názvom Na gotickej ceste. Prezentuje na nej 
24 obrazov a 60 fotografií z dvoch medzinárodných 
plenérov  výtvarníkov  a  fotografov.  Prvým  bol  troj-
dňový Medzinárodný  plenér  pre  neprofesionálnych 
výtvarníkov v septembri 2012 na Ružíne. Ďalším bol 
Medzinárodný  plenér  pre  amatérskych  fotografov 
v posledný októbrový víkend. Východiskovým bodom 
bolo  práve  naše mesto,  kde mali možnosť  fotogra-
fovať z najvyššej kostolnej veže na Slovensku, ďalej 
interiér Radnice, Reduty, Spišského divadla, Galérie 
umelcov  Spiša  aj  Provinčného  domu.  Zaujímavým 
z  pohľadu  fotografov  bola  aj  mozaiková  výzdoba 
grécko-katolíckeho kostola. Niektorí  vybehli  s  foto-
aparátmi aj do Slovenského raja. Fotografovali však 
aj  pamiatky  v  okolí. Gotickú  cestu  prostredníctvom 
obrazov a fotografií si budú môcť pozrieť aj návštev-
níci výstav v maďarskom Miskolci a poľskom Krosne, 
kde ich plánujú zopakovať.

Na spišskonovoveských sídliskách bol vo večerných 
a nočných hodinách zaznamenaný zvýšený výskyt 
líšok.  Podľa  Františka  Divoka  zo  Správy  Národné-
ho parku Slovenský raj za to môže miernejšia zima, 
ktorá  spôsobila  premnoženie  drobných  hlodavcov. 
V dôsledku veľkého množstva potravy sa v tomto roku 
udržalo aj veľa predátorov, medzi ktoré patrí aj líška 
obyčajná. Ľudia z nich však nemusia mať strach, na-
koľko líška je plachý tvor a posledných šesť rokov je 
Slovensko bez výskytu besnoty.

V stredu 30. 1. večer  likvidovali hasiči požiar auta 
Opel  Tigra  na  parkovisku  na  Odorínskej  ulici.  Na-
priek  zásahu  však  auto  úplne  zhorelo,  pričom  pla-
mene poškodili aj ďalšie 2 vedľa stojace autá. Požiar 
spôsobil  škodu  cca  5  tis.  €.  Hasičom  sa  podarilo 
uchrániť hodnoty za 10 tis. €. Príčinu vzniku požiaru 
vyšetrujú.

Tanec, spev a detský smiech sa niesli 30. 1. v Kon-
certnej  sieni  Reduty  počas  tohtoročného  v  poradí 
už  8. plesu CVČ a MKC.  Podujatia  sa  zúčastnilo 
208 detí od tých najmenších vo veku 2 rokov, ktoré 
sa zabávali so svojimi rodičmi alebo starými rodičmi. 

31. 1. pri spomienke na S. Tomášika vystúpil s jeho 
piesňami, Hej Slováci a Od Tatier čierňava, CANTUS 
VILLA NOVA s dirigentom zboru Mgr. art I. Gregom. 
Poviedku  z  jeho  života  predniesla  A.  Wachterová 
členka DS Hviezdoslav. 

Forza a Oklamčák production 31. 1. oficiálne zverej-
nili  mená  12-tich  finalistiek  prestížnej  súťaže  krásy 
Miss Slovensko. Medzi  finalistky sa prebojovala aj 
19-ročná Spišskonovovešťanka Simona Geršio-

V objasňovaní trestnej činnosti  dosiahli  70,63 
%-nú úspešnosť, čo ich radí na 7. miesto v rámci 
Slovenskej republiky z 53 okresov. Ide o druhý 
najlepší výsledok okresu Sp. Nová Ves v jeho doteraj-
šej histórii, pričom ten najlepší dosiahli v roku 2011. 
K najzávažnejším  zaznamenaným prípadom patria 
marcové a aprílové  lúpežné prepadnutia pobočky 
banky a zlatníctva na Letnej ulici, ktoré sa im poda-
rilo objasniť. V roku 2012 bolo v okrese Sp. Nová 
Ves zaznamenaných spolu 190 dopravných nehôd, 
čo je o 22 viac v porovnaní s predošlým rokom. Piati 
účastníci pri nich zahynuli, 31 ľudí sa zranilo ťažko 
a 111 ľahko. Aj napriek spomínanej úspešnosti sa aj 
tu vyskytli nedostatky. K tým najväčším patrí neúspeš-

nosť v eliminácii nárastu trestnej činnosti v služob-
nom obvode obvodného oddelenia Sp. Nová Ves. 
V  roku 2012 bolo  zaznamenaných 946  trestných 
činov, čo je o 123 viac v porovnaní s rokom 2011. 
Jedným z dôvodov je zrušenie obecnej polície v Hra-
bušiciach a medzera v personálnej obsadenosti. Po-
licajti si od svojich nadriadených vypočuli aj kritiku za 
neprijímanie trestných oznámení na stálej službe od 
občana. K neprijatiu trestného oznámenia došlo na 
Obvodnom oddelení policajného zboru v Sp. Novej 
Vsi a zodpovedné osoby boli disciplinárne poriešené. 
K bezpečnosti a ochrane majetku pomáha od 1. ja-
nuára pohotovostná motorizovaná jednotka a zvýšený 
počet peších hliadok.  eda

POLICAJTI BILANCOVALI ROK 2012
Policajti OR PZ v Sp. Novej Vsi zhodnotili na služobnom aktíve výsledky svojej činnosti za rok 2012.

Po 19. januári 2013 sú vydávané nové vodičské preukazy, 
ktoré majú obmedzenú platnosť na 15 rokov, najdlhšie však 
do veku 65 rokov. „od 65. roku sú občania povinní si vodič-
ský preukaz vymeniť a po tomto veku je platný maximálne 
päť rokov,“ informoval v tejto súvislosti vedúci oddelenia do-
kladov OR PZ v Sp. Novej Vsi kpt. Mgr. Ivan Jusko.
Uvedená 15-ročná platnosť sa týka vodičských preukazov 
žiadateľov  tzv. malej skupiny motorových vozidiel. Držite-
lia preukazov skupiny C a D majú platnosť obmedzenú na 
5 rokov. Vodičské preukazy vydané do roku 2004 sú ob-
medzené  s platnosťou do  roku 2023. Preukazy  formátu 
európskej únie, ktoré boli vydávané do roku 2013, majú 
platnosť obmedzenú do roku 2032.
Zmena nastane aj v dokladovaní zdravotnej a psychickej 
spôsobilosti vodičov veľkých nákladných áut a autobu-
sov. „pokiaľ príde takýto občan k nám a požiada o výmenu 

vodičského preukazu, predloží nám platný lekársky a psy-
chologický posudok. tento my zaevidujeme do systému, 
ktorý mu ich automaticky pri prijatí žiadosti o výmenu vo-
dičského oprávnenia premietne priamo do vodičského 
preukazu,“ vysvetlil ďalej kpt. Mgr. I. Jusko. Údaje o zdra-
votnej spôsobilosti budú uvedené na jeho zadnej strane. 
Uvedené posudky teda už vodič nebude musieť nosiť pri 
sebe. Príslušníci polície v rámci celej Európskej únie totiž 
po predložení vodičského preukazu budú vidieť, dokedy má 
posudky platné.
Ďalej sa posunula veková hranica pre získanie vodič-
ského oprávnenia u autobusov na 24 rokov. Po novom 
tiež nebudú môcť viesť štvorkolku 16-roční, iba osoby 
staršie ako 21 rokov. Tvar a formát preukazu ostávajú 
nezmenené, rovnako aj správne poplatky, ktoré ostali 
na úrovni 6,50 €.  eda

VYDÁVANIE NOVýCH 
VODIČSKýCH PREUKAZOV

Premiérový koncert sa začal nehou naplneným slo-
vom z pera Lenky Šafranovej a členky zboru Veroniky 
Perovskej, ktorým boli poslucháči uvedení do sláv-
nostnej atmosféry. Nasledovali tri skladby v podaní 
domáceho zboru: Gaudete, Cantate Domino a sta-
rosloviensky Otčenáš.
So svojím  repertoárom sa ďalej  predstavil  ženský 
komorný  zbor  VOCALS  z  Prešova  pod  vedením  
PaedDr.  Bronislavy  Feckovej.  Nasledovala  netra-
dičná  interpretácia piesne Zimná krajina  v podaní 
domáceho speváckeho zboru CANTUS VILLA NOVA 
pod vedením Mgr. art. Igora Gregu, ktorý je zároveň 
jej autorom. Po odznení štyroch skladieb domáceho 
zboru dostali priestor päť rokov pôsobiaci vokalisti 
z Banskej Bystrice. OTTO VOCE tvoria študenti a ab-
solventi stredných a vysokých umeleckých škôl ve-

dení Miroslavou Matisovou. Zoskupenie interpretuje 
úpravy populárnych piesní, spirituály a originály sve-
tových skladateľov „a capella“, teda bez hudobného 
sprievodu.
Ich prvými skladbami od skupiny The Beatles zabla-
hoželali Ing. Emilovi Labajovi, riaditeľovi Mestského 
kultúrneho centra v Spišskej Novej Vsi, k jeho nedáv-
nemu životnému jubileu.
Na záver pristúpili na pódium všetci účinkujúci a spo-
ločne zaspievali pieseň DAJ BOH ŠŤASTIA TEJTO 
ZEMI... viac než symbolický záver vydareného hu-
dobného podujatia.
Napriek tomu, že koncert trval netradične viac ako 
dve hodiny,  jeho návštevníkom čas  rýchlo uplynul 
v atmosfére nádherných tónov vokálneho spevácko-
zborového prejavu.  ján alcnauer, foto: autor

TRI HUDOBNÉ PRíBEHY

Hudba spája ľudí. Na nedávnom novoročnom koncerte PF 2013 spojila domáci miešaný spe-
vácky zbor mesta Spišská Nová Ves CANTUS VILLA NOVA s hosťujúcim Komorným ženským 
speváckym zborom VOCALS z Prešova a vokálnym zoskupením OTTO VOCE z Banskej Bys-
trice i s poslucháčmi koncertu v Redute.
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y vá. Či  sa nakoniec  stane najkrajšou Slovenkou,  sa 
dozvieme vo finále, ktoré bude prebiehať 18. 4.

31. 1. sa pri príležitosti 20. výročia založenia spo-
ločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o., 
konala konferencia pod názvom Lesníctvo na Spiši. 
Počas  nej  odzneli  referáty  na  tému  ochrany  lesov, 
organizačných zmien a o využití biomasy v porovnaní 
s ostatnými regiónmi. Hovorilo sa tiež o inventarizácii 
lesov a elektronických aukciách. Podľa riaditeľa spo-
ločnosti Mgr. Ing. Petra Petka sa ju v posledných ro-
koch podarilo stabilizovať. Okrem starostlivosti o les 
sa spoločnosť angažuje aj v prospech návštevníkov. 
V lete robí prístrešky pre turistov a v zime pomáha pri 
výstavbe  lyžiarskych  tratí.  Po  odbornej  konferencii 
nasledovalo otvorenie slávnostnej akadémie.

1. 2. sa úderom do improvizovaného gongu začal už 
7.  ročník Plesu Domova sociálnych služieb Náš 
dom. 

Atmosféru  pravej  Kuby  mohli  zažiť  1.  2.  účastníci 
2. Kubánskeho plesu, ktorý sa konal v Hoteli Met-
ropol. Na plese nechýbala ani veľvyslankyňa Kubán-
skej  republiky  na  Slovensku  Jej  Excelencia  Loipa 
Sanches  Lorenzo  a  predseda  Klubu  kubánskych 
občanov žijúcich v SR Rafael Batista Guerrero. 

Na  sídl.  Mier  sa  2.  2.  ráno  stala  tragédia.  Na  Ul. 
J. Matušku zo 4. poschodia vypadol 60-ročný muž. 
Sanitku k nemu privolala okoloidúca žena, ktorá zba-
dala, ako vypadol z okna. Muž utrpel úraz hlavy, kto-
rý bol nezlúčiteľný so životom.

V  priestoroch  Múzea  Spiša  prebiehala  od  4.  do 
28.  2.  putovná  multimediálna  výstava  pod  názvom 
Slovenská cesta do mikrokozmu. Návštevníci  sa 
na nej dozvedeli o poslaní a vzniku CERN-u, o jeho 
historickom vývoji,  o  výskumnom programe na naj-
väčšom  urýchľovači  častíc  na  svete  -  LHC  a  o  ex-
perimentoch ATLAS a ALICE, na ktorých pracujú aj 
slovenskí vedci. 

V  minulom  roku  vyzbierali  policajti  na  pokutách 
v okresoch Sp. Nová Ves a Gelnica o 37 tis. € viac 
ako  rok  predtým.  Podľa  ich  štatistík  približne  20 % 
dopravných nehôd  spôsobujú mladí  vodiči. Polícia 
je  preto  na žiakov autoškôl prísnejšia.  Vlani  na-
vštevovalo autoškoly na Spiši 1 490 žiakov. Takmer 
každý druhý žiak pri prvej skúške neuspel.

Najnovšia učebnica Geografie pre 9. ročník základ-
ných škôl a 4.  ročník osemročných gymnázií, ktorá 
vyšla minulý  rok,  obsahuje niektoré nepresné úda-
je. Okrem  iného  je v nej Sp. Nová Ves menovaná 
medzi mestami Prešovského kraja a následne je 
uvedená správne aj v kapitole o Košickom kraji. 

V Klube dôchodcov na Levočskej ul. žili v utorok 
5. 2. prípravami na Veľkú noc. Počas fašiangového 
stretnutia  sa oboznamovali  so servítkovou techni-
kou zdobenia vajíčok, tzv. dekupážou.

V Multicentre sa 5. 2. na prednáške Zelené Grón-
sko podelil RNDr. Slavomír Daniel so svojimi zážitka-
mi z geofyzikálnej expedície zameranej na mapova-
nie výskytu hornín a nálezísk diamantov v tejto krajine 
večného ľadu.

Polícia  varuje  na  zvýšený počet krádeží zo za-
parkovaných áut  na  Spiši.  Zlodejov  lákajú  voľne 
položené  peniaze,  doklady,  prenosné  počítače  či 
mobilné telefóny. Polícia radí zvýšiť opatrnosť a všet-
ky veci, aj prázdne tašky radšej schovať. Odporúča 
tiež parkovať na osvetlenom mieste či na stráženom 
parkovisku.

V  stredu  6.  2.  v Domove dôchodcov  usporiadali 
fašiangové posedenie. Nechýbala na ňom hudba, 
spev, dobrá nálada a tradičné pampúšiky.

Snehová  kalamita  zastihla  aj  Slovenský  raj. Horskí 
záchranári museli vo štvrtok 7. 2. podvečer pomá-
hať dvojici slovenských turistov. Naplánovanú mali 
túru v rokline Suchá Belá, odkiaľ chceli pokračovať 
na  Malú  Poľanu  a  červenou  trasou  na  Hrabušickú 
pílu. Prechod samotnou roklinou Suchá Belá im však 
pre  množstvo  nového  snehu  trval  takmer  5  hodín. 

SPraVODaJSTVO

V týždni od 11. do 27. marca 2013 bude prebiehať 4. roč-
ník medzinárodnej akcie Týždeň mozgu, ktorú iniciuje 
v  rámci Slovenskej  republiky Slovenská Alzheimerova 
spoločnosť v spolupráci s Nadáciou MEMORY, Centrom 
MEMORY a Neuroimunologickým ústavom SAV.
Cieľom tejto akcie je upriamiť pozornosť širokej ve-
rejnosti na ľudský mozog a jeho činnosť, hovoriť 
o rôznych mozgových ochoreniach a možných spô-
soboch ich prevencie.
Pre deti, mládež a ľudí v produktívnom ako aj v senior-
skom veku sa budú konať rôzne akcie, v rámci ktorých sa 
poslucháči pútavou formou dozvedia ako funguje ľudský 
mozog, aké sú jeho schopnosti a tajomstvá, akú má náš 
mozog anatomickú skladbu, čo je a na čo nám je pamäť 
a aké sú jej jednotlivé druhy. Zároveň sa budú viesť disku-
sie o tom, aké sú najčastejšie ochorenia, ktoré postihujú 
náš mozog a ako im účinne predchádzať s dôrazom na 

primeranú fyzickú aktivitu, vhodnú stravu a pitný režim, do-
statočný oddych a regeneráciu ako aj znižovanie stresu, 
napätia a spomalenie pracovného tempa. 
Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spiš-
skej Novej Vsi, oddelenie Podpory zdravia, sa svojimi ak-
tivitami taktiež zapojí do tejto akcie. 
Pracovníci oddelenia pozývajú seniorov na pred-
nášku a besedu k predmetnej problematike, ktorá sa 
bude konať 12. 3. 2013 (utorok) v čase 9.00 - 11.00 
hod. v Centre voľného času ADAM, Levočská ul. 14 
v Sp. Novej Vsi (1. posch., č. dv. 20). 
Keďže je tento týždeň zároveň príležitosťou aj pre kaž-
dého z nás, skúsme sa viac zamyslieť nad tým, ako sa 
o svoj mozog staráme my, aby nám vždy slúžil k našej 
radosti a spokojnosti. 

mUdr. peter mišenda
oddenie podpory zdravia, rÚvz, sNv

TýžDEň MOZGU

cMT Stuttgart 2013
Medzinárodná výstava cestovného ruchu CMT Stuttgart 
2013 (Caravan-Motor-Touristic) konajúca sa 12. – 20. ja-
nuára 2013 v hlavnom meste spolkovej krajiny Baden 
– Wurttemberg, patrila s takmer 2 000 vystavovateľmi 
a s viac ako 200 000 návštevníkmi k najvýznamnejším 
a najväčším výstavám cestovného ruchu zameraným na 
konečného spotrebiteľa.
Slovensko bolo tento rok partnerskou krajinou, čo zna-
mená, že bolo v centre pozornosti nielen širokej laickej 
verejnosti, ale aj mienkotvorných médií, politickej repre-
zentácie krajiny Baden – Wurttemberg, ako aj dôležitých 
obchodných partnerov. 
Mesto Spišská Nová Ves malo možnosť spolu s ďalšími 
18-timi subjektmi cestovného ruchu zo Slovenska prezen-
tovať svoju ponuku v národnej expozícii, ktorú zastrešo-
vala Slovenská agentúra pre cestovný ruch.
 
GO regiontour Brno 
a Holiday World Praha 2013 
Turisti z Českej republiky tvoria až tretinu všetkých za-
hraničných návštevníkov Slovenska, podobne rozhodu-
júcu úlohu hrajú aj v štatistike návštevnosti nášho mesta 
a okolia.
To bol hlavný dôvod, prečo sa Mesto Spišská Nová Ves 
zúčastnilo dvoch významných výstav cestovného ruchu 
organizovaných u našich západných susedov. 
Európske  hlavné  mesto  kultúry,  termálne  kúpaliská, 
ale  hlavne  atraktívne  zážitkové  destinácie  Slovenska 
boli stredobodom záujmu návštevníkov veľtrhu GO Re-
giontour Brno (17. - 20. 1. 2013). V národnom stánku 
Slovenska sa spolu s nami prezentovalo 16 subjektov 
cestovného ruchu. Na veľtrhu sa zúčastnilo 776 vystavo-

vateľov, ktorých cestovateľskú ponuku si nenechalo ujsť 
30 000 návštevníkov. 
Na  výstave Holiday World Praha 2013, Stredoeu-
rópsky trh cestovného ruchu  konanej 7. – 10.  feb- 
ruára 2013 sa Mesto Spišská Nová Ves zaradilo medzi 
18 subjektov, ktoré v expozícii Slovenskej agentúry pre 
cestovný ruch ponúkali služby a produkty pre aktívnu do-
volenku cez letnú aj zimnú turistickú sezónu. Na výstave 
vystavovalo 46 krajín a počas štyroch dní  ju videlo asi 
40 000 návštevníkov. 
Prezentácie našich expozícií sa už tradične stretli s in-
tenzívnym ohlasom turistickej verejnosti. Najžiadanejšími 
boli informácie o historických pamiatkach a turistických  
zaujímavostiach mesta Spišská Nová Ves a jeho okolia, 
ale aj o možnostiach aktívneho a zážitkového  trávenia 
dovolenky, preto bol intenzívny dopyt po propagačných  
materiáloch s tematikou Slovenského raja a ponukou pre 
zimnú turistickú sezónu. 

Pripravované výstavy
Sezóna  významných  medzinárodných  prezentačných 
podujatí bude pokračovať výstavou UTAZÁS Budapešť 
2013, ktorá sa bude konať 28. 2.  – 3. 3. 2013. Ide o naj-
významnejší veľtrh cestovného ruchu v Maďarsku a jeho 
nosnou témou je mestský a kultúrny cestovný ruch a ak-
tívna dovolenka v prírode. 
V poľských Katowiciach bude od 22. do 24. marca 2013 
prebiehať výstava GLOB 2013, jedno z najvýznamnejších 
podujatí svojho druhu v južnom Poľsku.
Mesto Spišská Nová Ves bude mať znovu zastúpenie na 
obidvoch podujatiach. 

ing. darina paveleková
vedúca referátu cestovného ruchu

SPIŠSKÁ NOVÁ VES SA PREZENTUJE 
NA ZAHRANIČNýCH VýSTAVÁCH
Začiatok roka je už tradične obdobím, kedy sa na Slovensku a v okolitých krajinách konajú 
významné medzinárodné podujatia venované cestovnému ruchu. Mesto Spišská Nová Ves 
malo svoje zastúpenie na niektorých z nich.
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yBoli  nútení  požiadať  o  pomoc  záchranárov.  Dvojici 
poskytli  snežnice  a  odprevadili  ich  na  Hrabušickú 
pílu, odkiaľ ich pomocou terénneho vozidla previezli 
na Podlesok. Záchranná akcia sa skončila v nesko-
rých večerných hodinách.

Mesto Sp. Nová Ves vyšlo v ústrety milovníkom 
bežeckého lyžovania zakúpením zariadenia na 
obnovu tratí a v piatok 8. 2. sa po snehovej kalamite 
obnovil bežkársky okruh na letisku. Zariadenie doká-
že veľmi rýchlo a kvalitne urobiť dobrú stopu. Využí-
vať ho bude mesto na letisku a Grajnári. Od víkendu 
tak mali  bežkári  na  letisku možnosť  vyskúšať  nový 
8-kilometrový okruh s klasickou stopou. K dispozícii 
bola aj 12-kilometrová trať až na Smižanskú Mašu.

V Národnom parku Slovenský raj  bola  po sne-
hovej kalamite na niektorých miestach až metrová 
výška snehu. Horskí záchranári preto v žiadnom prí-
pade neodporúčali turistické výlety. Navyše hrozbou 
boli aj stromy, ktorých konáre sa lámali pod ťarchou 
snehu a v roklinách hrozili malé lavíny. 

ŠKBD Rücon Sp. Nová Ves sa podujal po prvý  raz 
zorganizovať  Ples športovcov.  Stovka  prevažne 
športovcov  sa  tak  stretla  8.  2.  v  priestoroch  Ho-
tela  Flóra.  Ples  slávnostne  otvoril  primátor  mesta 
Ján Volný. Potom už patril parket  tanečným párom. 
Nechýbala  ani  atraktívna  tombola  a  pestrý  kultúrny 
program. 

Spišskonovovešťanom vo februári priblížila v priesto-
roch  kaviarne  eLAra  svoju  tvorbu  17-ročná foto-
grafka Viktória Pikovská  prostredníctvom  prvej 
autorskej  výstavy  Dovoľte mi predstaviť sa.  Jej 
hlavným zameraním sú portréty. Táto mladá fotograf-
ka už získala 1. cenu na súťaži AMFO v roku 2009 
s čiernobielou fotografiou s názvom Čakanie, na kto-
rej zachytila svojich starých rodičov. 

Zástupcom riaditeľa OR PZ v Sp. Novej Vsi sa stal 
opäť Miroslav Damaškovič. Vo funkcii tak nahradil 
Pavla Labudu, ktorý odišiel do dôchodku.

Na  tradičné  fašiangové zvyky si 11. 2. pospomínali 
aj  členovia Klubu dôchodcov Lipa počas Valentín-
skeho fašiangového posedenia. Nezabudli ani na 
tradičný fašiangový sprievod s basou, počas ktorého 
si vyspievali peknú výslužku. Na záver nechýbalo tra-
dičné pochovávanie basy. 

Spišské osvetové stredisko odštartovalo 12. 2. ver-
nisážou  výstavu  pod  názvom  Pamiatky železnej 
cesty pohľadom výtvarníka.  Návštevníci  na  nej 
môžu  vidieť  výsledky  práce  z  plenéru  výtvarníkov, 
ktorý prebiehal v Dedinkách a pri Palcmanskej Maši 
v letných mesiacoch. Prírodné krásy v okolí Železnej 
cesty si návštevníci môžu pozrieť do 12. 3.

Táto  zima  je  bohatá  na  výdatné  snehové  zrážky. 
Množstvo  napadaného  snehu  niektorí  Spišskono-
vovešťania  využili  na  výrobu  rôznych  zaujímavých 
výtvorov. V  januári pribudlo snehové  iglu. Vo vnútri 
malo  lavičku, ktorá  je  inštalovaná na pevno. V  jed-
nom  z  dvorov  v  centre  mesta  postavili  billboard 
s  nápisom  zafarbeným  potravinovým  farbivom.  Vo 
februári  na  námestí  vznikol  netradičný  valentínsky 
snežný bar.

Spišskonovoveská  Zoologická záhrada  je,  s  vý-
nimkou pavilónu Aquaterra, počas zimy zatvorená. 
Veľké množstvo snehu počas tohtoročnej zimy aj tu 
komplikovalo život. Vlani kúpili ručnú frézu, pomocou 
ktorej sa  ľahšie dostávali k príbytkom zvierat. Sneh 
museli odpratávať aj zo striech a pletív ohrád. Okolo 
300 zvierat chladné mesiace znáša rôzne. Exotické 
druhy  sú  preto  premiestnené  do  špeciálne  pripra-
vených  vyhrievaných priestorov a  ich stav  je prísne 
sledovaný.  Pre  iné  je  sneh  zaujímavým  spestrením 
všedného dňa. Kŕmne dávky sú v zime pre zvieratá 
o niečo pestrejšie, obohatené o minerály a vitamíny. 
Svoju  prvú  zimu  v  ZOO  tento  rok  prežíva mláďatko 
gibona. Nielen pohlavie, ale aj jeho meno sa dozvie-
me už na jar. ZOO bude pre verejnosť opätovne sprí-
stupnená 20. 4. Dovtedy môžu záujemcovia navštíviť 
pavilón Aquaterra, ktorý je otvorený celoročne.

SPraVODaJSTVO

  29.  1.  ZŠ Komenského 2 
v Spišskej Novej Vsi  usku-
točnila  celoškolskú  sú-

ťaž o najkrajšiu vtáčiu 
búdku. Vyhláseniu súťaže 

predchádzala beseda s pra-
covníkmi NP Slovenský raj o ochrane prírody a prikrmovaní 
zvierat v zime. Súťaže sa zúčastnilo 14 žiakov. Organizá-
tormi boli pani učiteľka Mlynarčíková, pán učiteľ Daniel, 

pani učiteľka Sobinovská a pán Divok, odborný pracovník 
Správy NP Slovenský raj, ktorý následne vybral najkraj-
šiu a najúčelnejšiu vtáčiu búdku. Na prvých miestach sa 
umiestnili títo žiaci: 1. miesto Adriena Milana Palenčárová, 
2. miesto Patrik Pavlanský, 3. miesto Matej Grec. 
 15. 1. sa na ZŠ Lipová uskutočnil netradičný zápis 

detí do prvého ročníka. Budúcich prváčikov a ich rodi-
čov privítala p. riad. Zlatuša Habasová slávnostným príhovo-
rom a žiaci 1. stupňa pekným kultúrnym programom. Potom 
sa budúci prváčikovia presunuli do štyroch tried, kde si 
p. učiteľky hravou formou overili motorické a intelektuálne 
schopnosti detí. Kým detičky pracovali, p. riad. oboznámila 
rodičov, čo všetko škola poskytuje žiakom nielen vo vyučo-
vacom procese, ale aj v mimoškolskej činnosti. Na záver si 
rodičia prezreli školu. 
 5. 2. sa žiaci ZŠ na Ulici Ing. O. Kožucha, víťazi škol-

ského kola, zúčastnili 5. ročníka dejepisnej olympiády, 
ktorá sa konala v priestoroch ZŠ na Lipovej ulici. Nadviazali 
na úspechy v predchádzajúcich rokoch a veľmi úspešne 
i dôstojne reprezentovali svoju školu i vyučujúce dejepisu, 
ktoré  ich pripravovali  (Mgr. M. Šišková a Mgr. Z. Vojčí-
ková). V kategóriách F, E, C, D (6. - 9. ročník) získali 
prvé miesta a v kategóriách F, D, C i druhé miesta. Zo 
šiestich žiakov v kategóriách E, C, D, ktorí postupujú na 
krajské kolo dejepisnej olympiády v Košiciach, je z tejto 
školy až päť. 
 ZŠ Ing. O. Kožucha 11 v SNV je tretí rok zapojená do 

projektu Recyklohry (školský recyklačný program, ktorého 
cieľom je prehĺbiť znalosti žiakov v oblasti triedenia a recyk-
lácie odpadov a umožniť im osobnú skúsenosť so spätným 
odberom použitých drobných elektrozariadení). V rámci 
projektu riešia žiaci úlohy, napr. mapovanie nelegálnych 

skládok, výrobu nádoby na zber použitých batérií, zhotove-
nie výstavky použitých elektrozariadení spojenej s ich zbe-
rom a i. Za 182 kg zozbieraného elektroodpadu a úspešné 
plnenie úloh škola získala diplom Recyklohier. 
 Členovia Klubu darcov krvi pri Hotelovej akadémii 

sa 11. 2. zúčastnili Valentínskej kvapky krvi. 21 žiakov 
a 2 učitelia dobrovoľne darovalo krv na HTO v Sp. Novej Vsi. 
Klub pracuje už 12 rokov a v súčasnosti má 45 aktívnych 
členov, ktorí pravidelne darujú túto životodarnú tekutinu pre 
záchranu zdravia a ľudských životov.
 Študenti Technickej akadémie z odboru mechatro-

nika sa v januári 2013 znova zúčastnili trojtýždňovej odbor-
nej stáže v nemeckom Mníchove. Stáž venovaná téme 
elektropneumatiky  prebehla  v  rámci  projektu  Leonardo 
da Vinci. Prvý  týždeň absolvovali  teoretické  vyučovanie 
na strednej technickej škole Berufsschule für Fertigung-
stechnik München, na konci ktorého úspešne zvládli pí-
somný a ústny test. Následne si vyskúšali svoje teoretické 
vedomosti priamo v praxi v dvoch firmách: Seidenader – 
firma s celosvetovou pôsobnosťou zaoberajúca sa výrobou 
strojov pre  farmaceutický priemysel a  firma Stadtwerke 
München, jedna z najväčších zásobovačov energií v Ne-
mecku. Po dvoch týždňoch praktického vyučovania vo fir-
mách úspešne vykonali praktickú skúšku a získali certifikát, 
ktorý hodnotí  ich vedomosti a zručnosti podľa európsky 
uznávaného kreditového systému ECVET.
 V Cirkevnom gymnáziu Štefana Mišíka sa počas fa-

šiangov plesalo. Uskutočnil sa 5. reprezentačný ples, na 
ktorom sa zúčastnili nielen študenti tretieho ročníka, ktorí 
absolvovali  tanečný kurz, rodičia a učitelia, ale aj absol-
venti školy a všetci priaznivci, ktorí mali záujem. Vytvorilo 
sa tak výborné spoločenstvo, ktoré sa zabávalo do skorých 
ranných hodín. Tretiaci predviedli nielen vydarené tanečné 
kreácie klasických a latinsko-amerických tancov, ale prí-
tomných zaujali aj hudobno-umeleckými vystúpeniami po-
čas večera, napr. za výkon pri piesni Oh Happy Day sa zbor 
so sólistom L. Frankovičom naozaj nemusel hanbiť. Vyvr-
cholením večera bola korunovácia kráľa a kráľovnej plesu, 
ktorými sa stali Katka Lačná a Michal Dzurilla z III.B. 

 reprezentačný ples
Po niekoľkých mesiacoch nácviku tanečných krokov a ta-
nečných kreácií sa 2. a 3. 2. v Koncertnej sieni Reduty 
uskutočnil tradičný, v poradí už tridsiatytretí reprezen-
tačný ples tretiakov Gymnázia Školská ul. Všetci prí-
tomní sa výborne zabávali na bohatom kultúrnom programe 
a tanečnom umení študentov. Po oficiálnom programe a ta-
nečnej súťaži nasledovala skvelá zábava a tanec do skorých 
ranných hodín. Súčasťou obidvoch večerov bola bohatá 
tombola,  v  ktorej mohli prítomní  vyhrať  zaujímavé ceny. 
Mená  víťazov  tanečnej  súťaže nájdete na  stránke  školy 
v sekcii oznamy. Pre tých, ktorí na plese neboli, ale aj pre 
tých, ktorí boli, dávame do pozornosti záznam Televízie Re-
duta v Spišskej Novej Vsi:
ht tp://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=1&vide-
oID=130205-3.

zO žiVOTa našicH šKôl

10. 11. 2012 o 14.00 h bola na Letnej ul. nájdená dám-
ska kabelka hnedo-zlatej farby, v ktorej sa nachádzali, 
o. i. aj dioptrické okuliare v počte 2 ks.

6.  12.  2012  o  23.50  h  boli  na  Radničnom  námestí 
nájdené predlžovacie káble v počte 3 ks. 

9. 1. 2013 o 18.00 h bol na Hutníckej ul. pred obytným 
blokom nájdený zväzok kľúčov v počte 11 kusov. 

14. 1. 2013 o 11.30 h bol  na  sídl. Mier pri  bráne do 
záhradkárskej osady Splav nájdený  zväzok kľúčov od 
motorového vozidla ŠKODA v počte 2 ks. 

21.  1.  2013  o  16.35  h  bol  na  Tr.  
1. mája pred obytným blokom č. 55 
nájdený USB kľúč v počte 1 ks. 

11. 2. 2013 o 14.00 h bol na Štefániko-
vom nám. pri hl. pošte nájdený zväzok kľúčov v počte 
4 ks. 

13. 2. 2013 o 15.45 h bol na Školskej ul. na chodníku 
nájdený mobilný telefón zn. NOKIA X2 striebornej farby 
so SIM kartou O2. Má poškodený displej a pokrivený 
zadný kryt. 

MESTSKÁ POLíCIA V SNV

Nálezy sú uložené na útvare MsP, Školská 1.
Rubriku „Straty a nálezy“ nájdete aj na web stránke www.spisskanovaves.eu v sekcii Mestská polícia.

STraTY a nÁlezY
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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.	

„Chcem sa opýtať, či mesto neplánuje opravu chod-
níka na Hviezdoslavovej ulici za detskou poliklinikou 
vzhľadom na to, že sú na ňom priehlbiny, kde sa tvo-
ria veľké mláky. Chodník nie je vyspádovaný, kanál 
je len v strede ulice a v niektorých miestach sa nedá 
ani momentálne obchádzať, lebo je veľa snehu.“
 pavol, 17. 1. 2013

V súčasnosti mesto neplánuje opravu predmetného 
chodníka. V zimných mesiacoch nie je možné zabez-
pečiť ideálny odtok vody z chodníka, nakoľko sú po 
stranách snehové bariéry. Ak tento stav nastáva počas 
roka pri daždivom počasí, je možné znížením okolitej 
trávnatej plochy zabezpečiť odtok vody zo spevnených 
plôch, prípadne zabezpečiť opravu a prespádovanie 
chodníka. Daný stav vieme preveriť v jarných mesia-
coch. 

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

„Bývam na Hviezdoslavovej ulici. Cez spišský trh sa 
tu umiestňuje prenosné dopravné značenie Zákaz 
zastavenia a státia. my, majitelia domov, musíme 
parkovať autá mimo našich domov, a to niekedy aj 
o ulicu, dve. nebolo by možné, aby sme mali cez trh 
voľné vstupné na parkovanie na parkovisku pri det-
skej poliklinike?“ pavol, 17. 1. 2013

Dočasný zákaz parkovania na Hviezdoslavovej ulici je 
schválený dopravnou políciou. Udelenie výnimky na 
bezplatné parkovanie na platenom parkovisku nie je 
možné. V prípade vjazdu a odstavenia vozidla na pla-
tenom parkovisku  pri  detskej  poliklinike mimo  pre-
vádzkových platených hodín je možné na ňom zotrvať 
bezplatne aj počas prevádzkových hodín. V rámci od-
stavných plôch na území celého mesta nevieme za-
bezpečiť taký stav, aby bolo možné parkovať vozidlo 
priamo pri bydlisku každého občana. Počas trhov mô-
žete využívať všetky ostatné okolité plochy na to ur-
čené. Bežná dostupová vzdialenosť od parkoviska je 
200 - 300 m. 

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

„Chcem sa opýtať na zlepšenie našej mestskej do-
pravy. saD Zvolen ponúka na predaj ojazdené kĺ-
bové autobusy B961e. sú síce 6-ročné, ale mohlo 
by to výrazne zlepšiť podmienky dopravy hlavne na 
vyťažených linkách. neuvažuje eurobus a mesto nad 
nákupom jedného či dvoch kusov týchto vozidiel?“
 erik, 25. 1. 2013

Kĺbové (veľkokapacitné) autobusy máme nové, respek-
tíve nie staršie ako 10 rokov. Kúpiť jazdený do rezervy 
by bol zbytočný luxus = vysoko nadpriemerné náklady 
na PHM, ako aj údržbu. Tým by celkové náklady na 
obslužnosť liniek MHD neúmerne vzrástli.

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

„Bývam na matuškovej ulici, sídl. mier, oproti ob-
chodnému centru rudolf. Chcem sa opýtať, či je 
legislatívne v poriadku, že sa v danom areáli (ru-
dolf) smie držať strážny pes (nemecký ovčiak), ktorý 
svojím neustálym brechotom znepríjemňuje bývanie 
občanom na sídlisku, kde sa ten brechot medzi pa-
nelákmi neskutočne ozýva. máme malé bábätko. 
často, keď sú chodníky nepriechodné pre sneh, tak 
ho dávame na čerstvý vzduch spávať na balkón. no 
nie na dlho, keďže sa pre brechot stále budí. myslím 
si, že strážne psy patria do areálov skôr v extraviláne 
mesta.“ pavol, 26. 1. 2013

Legislatívne  riešiť  miesto  chovu  akéhokoľvek  psa, 
ktorý je považovaný za spoločenské zviera v  intravi-
láne mesta, ani jeho fyziologický, zvukový prejav, t. j. 
brechot,  nám neprináleží,  okrem prípadov,  kedy  je 
pes  týraný  rôznym spôsobom, na čo upozorňuje aj 
brechotom a zavýjaním. V takých prípadoch inšpektori 

príslušnej RVPS sú tam oprávnení a povinní vykonať 
veterinárnu kontrolu v zmysle zákona č. 39/2007 Z. z. 
o veterinárnej starostlivosti v znení neskorších pred-
pisov a posúdiť možné týranie zvieraťa so záverom, 
ktorý nám umožňuje vyššie uvedený zákon. O hluč-
nosti a jeho intenzite by sa mohol vyjadriť Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Spišskej No-
vej Vsi, ktorému sme Váš e-mail odstúpili. V prípade, 
že problém pretrváva, jeho vyriešenie ukončí príslušný 
súd ako občiansko-právny spor. 

MVDr. Branislav Kukoľ 
inšpektor RVPS Spišská Nová Ves 

Hluk v životnom prostredí sa v posledných desaťročiach 
stal jedným z hlavných environmentálnych problémov 
v Európe. Je tiež jedným z mála faktorov, pre ktorý po-
čet sťažností a podnetov zo strany obyvateľov narastá. 
Objektívne posúdenie a riešenie je v kompetencii orgá-
nov verejného zdravotníctva. Tieto orgány dokážu od-
borným meraním účinne objektivizovať identifikované 
zdroje hluku v prípade prekročenia prípustných hod-
nôt hluku stanovených legislatívou (vyhláška MZ SR 
č. 549/2007 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti 
o prípustných hodnotách hluku, infrazvuku a vibrácií 
v životnom prostredí). Takýto postup je možné „jed-
noducho“ aplikovať v prípade zdrojov hluku s dlhodo-
bým charakterom pôsobenia (doprava, technologické 
zariadenia    - výťahy, kotolne, vzduchotechnika). Vy-
hláška MZ SR č. 549/2007 v § 1 ods. 2  uvádza, že 
sa vzťahuje na hluk, infrazvuk a vibrácie, ktoré sa vysky-
tujú trvale alebo prerušovane vo vonkajšom prostredí 
alebo vo vnútornom prostredí budov v súvislostiach 
s aktivitami ľudí alebo činnosťou zariadení. V prí-
padoch obťažovania hlukom v prípadoch ako je zvone-
nie zvonov, kikiríkanie kohútov, brechot psov, škrekot 
papagájov a pod. je situácia zložitá. Nameraný hluk 
v takýchto prípadoch je pre úradné účely nehod-
notiteľný. 

Ing. Jana  Murková, 
vedúca odd. HžP, Regionálny úrad 

verejného zdravotníctva v Sp. Novej Vsi

„Chcem sa opýtať, prečo nie je sprístupnená cestná 
komunikácia v celej vybudovanej dĺžke medzi pano-
rámou a neo zónou a prejazd od jedného k druhému 
musíme riešiť prejazdom cez sídlisko, čo nie je ani 
hospodárne ani bezpečné (zvýšená premávka).“
 mária, 28. 1. 2013

Súčasný stav umožňuje využitie predmetnej komuni-
kácie len pre dopravnú obsluhu (t. j. občanom s byd-
liskom v danej  lokalite, príp. pracujúcim vo  firmách 
sídliacich  v  uvažovanom  úseku  cesty).  Na  základe 
stanoviska dopravnej polície nie je možné z hľadiska 
bezpečnosti uvedený úsek sprejazdniť do doby dobu-
dovania kompletnej infraštruktúry - chodníkov pre pe-
ších a cyklistov, resp. verejného osvetlenia. 

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

„rád by som poukázal na urgentnosť riešenia no-
vého asfaltu v celej dĺžke ulice J. Wolkera a zvlášť 
zhruba 400 metrov od križovatky z leteckej ulice. 
prejsť autom po tejto ceste je dobrodružstvo pre 
všetkých obyvateľov mieru. Cesta sa iba pláta a tu-
ším, že viac ako 30 rokov nebola vôbec komplexne 
opravená. Žiadam zodpovedných o prioritné posú-
denie výmeny celého koberca. Je v strašnom stave.“
 Ľuboš, 4. 2. 2013

Roky odsúvané  riešenia  výmeny asfaltových kober-
cov  celých úsekov miestnych komunikácií  sa  nám, 
žiaľ, vypomstili vo veľmi zlom stave niekoľkonásobne 
opravovaných a dnes už takmer neopraviteľných ciest. 
V súčasnosti sa javia ako najproblematickejšie miestne 
komunikácie Slovenská, Hutnícka, Gorazdova, Ba-
nícka, Matuškova, Fabiniho, Rázusova. Na sídl. Mier 
evidujeme  aj  horší  stav  komunikácie Wolkerova  pri 
charite, časti Tr. 1. mája, Krčméryho... Samozrejme, 
preferujeme spôsob výmeny celých úsekov, je to však 
spôsob  finančne enormne náročný a  k  jednotlivým 
opravám budeme pristupovať v  rámci možností  roz-

počtu. Ďakujeme za Váš podnet. 
Ing. Jela Bednárová, prednostka Msú

„Chcela by som Vás poprosiť, ak by sa dalo touto 
cestou poďakovať ZŠ komenského ul. v sp. novej 
Vsi za obetavú a náročnú prácu, ktorá sa týka ľadovej 
plochy na ich školskom dvore, ktorú zamestnanci od 
skorého rána čistia a starajú sa o túto plochu pre nás 
obyvateľov a naše deti. Zaslúžia si verejné poďako-
vanie a úctu...“ anonym, e-mail, 5. 2. 2013 

„Chcela by som sa len poďakovať, ako promptne sa 
rieši situácia odpratávania snehu na sídlisku mier 
(a nielen tam!). od včerajšej noci po celom sídlisku 
premávajú autá a odhŕňajú sneh. Cesty a chodníky 
sú upratané. ešte raz ďakujem za všetkých občanov 
platiacich dane.“ adriana, 7. 2. 2013

„obraciam sa na mesto so žiadosťou o informáciu 
ohľadom úpravy cesty na ulici Za Hornádom 1 a kon-
krétne úpravu okolo oranžového vežiaka až ku ga-
rážam. Celú zimu sme si sprístupňovali výjazd na 
hlavnú cestu len svojimi autami, ani raz tu neprešiel 
traktor a neodhrnul ani neposypal cestu. Dnes je  
naozaj kalamitná situácia a ani jedno auto nevedelo 
vyjsť na hlavnú cestu, na čo som kontaktovala pána 
Ing. tabačeka a naozaj vďaka jeho urgencii prišiel 
traktor a raz odhrnul cestu. Zároveň sa na nás vykri-
čal, že tu nie je možné odpratávať cestu, kvôli zapar-
kovaným vozidlám, vraj sa máme obrátiť na mesto 
snV a požiadať, aby sem mohla chodiť odpratávať 
tzv. multikára. Chcem sa preto opýtať, či je možné, 
aby bola naša ulica pravidelne aspoň v čase veľkého 
sneženia odpratávaná, aby sme sa mohli aj my do-
stať do práce.“ marcela Ď., 7. 2. 2013

Predmetný  úsek  komunikácie  je  potrebné  udržiavať 
v zimnom období aj vzhľadom na to, že slúži ako pre-
pojenie pešieho chodníka po nábreží Hornádu z Ul. 
E. M. Šoltésovej k Ul. Ing. O. Kožucha. Pri takomto prob-
léme je na mieste oslovenie správcu komunikácií firmu 
Brantner Nova so žiadosťou o prepluhovanie predmet-
ného úseku. Spôsob a použitie vhodného mechanizmu 
určuje  dispečér  zimnej  údržby  firmy Brantner Nova. 
Musím však potvrdiť, že efektívnosť a rýchlosť čistenia 
miestnych komunikácií je v zúžených miestach (napr. aj 
vplyvom parkujúcich vozidiel) značne limitovaná. 

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

„Vyjadrujem poďakovanie za perfektne upravenú 
bežkársku trať na letisku, ktorú som mala možnosť už 
pár krát si vychutnať s celou rodinou, ale 12. 2. 2013 
to bolo niečo úžasné a nezabudnuteľné.“

terézia m., e-mail, 14. 2. 2013

liSTÁreň

VYSOKÁ šKOla 
zDraVOTnÍcTVa a SOciÁlneJ  

PrÁce SV. alžBeTY, BraTiSlaVa 
Detašované pracovisko, Zimná 48,  
Sp. Nová Ves, tel.: 0911 104 940

študijný program - Sociálna práca
Termín podania prihlášok: 

• pre I. stupeň (Bc.) je do 31. 3. 2013 
• pre II. stupeň (Mgr.) do 15. 8. 2013 

na adresu: VŠZaSP sv. Alžbety,  
P. O. Box 104, 810 00 Bratislava 

Bližšie informácie na www.vssvalzbety.sk.
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Jednou z priorít mesta je podpora športu a voľno-časových aktivít. Každý rok prostred-
níctvom poskytovaných dotácií podporuje rôzne podujatia a činnosť rôznych športo-
vých klubov.
V roku 2013 bolo na činnosť 33 klubov združených v Rade športových klubov 
vyčlenených 180 000 €. Členmi Rady športových klubov sú kluby registrované ako 
právnické osoby, ktoré sú riadnym členom národnej federácie daného športu, zú-
častňujú sa súťaží celoslovenského charakteru a reprezentujú mesto Spišská Nová 
Ves. Pri prerozdeľovaní prostriedkov jednotlivým klubom sa prihliada nie len 
na celkový počet členov, ale hlavne na zastúpenie mládeže v ňom. Do úvahy 
sa berie reprezentácia mesta i celková úroveň súťaží, v ktorých kluby účinkujú, 
spoločenský rozmer a divácky záujem, a samozrejme, finančná náročnosť na 
daný šport. 
Schválené finančné prostriedky môžu kluby použiť v zmysle VZN č. 8/2008 a jeho 
dodatku z roku 2012 na úhradu nákladov na turnaje a športové podujatia organizované 
klubmi, majstrovské zápasy (doprava, ubytovanie, strava), nákup športovej výstroje 
a zariadení, nájom športových objektov slúžiacich na tréningy a zápasy, réžiu maj-
strovských zápasov na domácom ihrisku (náklady na rozhodcov, pomocné funkcie, 
usporiadateľov), štartovné a zápisné do súťaží. Výšku jednotlivých dotácií uvádzame 
v tabuľke č. 1.
Okrem uvedených dotácií sú kluby podporované aj prostredníctvom bez-
platného poskytovania športových objektov príspevkovej organizácie STEZ 
- Správy telovýchovných zariadení (viď tabuľka č. 2). Príspevok mesta na ich 
prevádzku pre tento rok predstavuje 1 mil. €. „správa telovýchovných zariadení 

financuje prevádzku športovísk z vlastných prostriedkov a z príspevku mesta. naj-
väčšie náklady sa v roku 2012 týkali prevádzky zimného štadióna, cca 438 tisíc € 
a krytej plavárne - 535 tisíc €, prevádzka športovej haly si vyžiadala 131 tisíc €, 
futbalový štadión 111 tis. €. Z tých menej nákladnejších môžem spomenúť napr. 
kolkáreň - 15 tis. € a atletický štadión cca 38 tis. €,“ vymenoval J. Magdoško, ria-
diteľ STEZ-u.
Takéto podmienky si nemôže dovoliť každé mesto. Ak by uvedený príspevok mesto 
nemohlo poskytnúť, nájom za športoviská by športové kluby v RŠK i ostatní športovci 
museli uhrádzať z vlastných zdrojov.  e. sýkorová, a. jančíková, m. jasenčák 

FINANCOVANIE ŠPORTOVýCH KLUBOV 
Mesto Spišská Nová Ves v tomto roku podporí 33 športových klubov združených v Rade ŠK. Celkovo je na ich činnosť v rozpočte mesta 
vyčlenených 180 000 €. Pri prerozdeľovaní prostriedkov sa zohľadňuje hlavne zastúpenie mládežníckych kategórií, finančná náročnosť 
jednotlivých športov a reprezentácia mesta.

Tabuľka č. 1: Výška poskytnutých dotácií mesta pre členov Rady športových 
klubov v roku 2013 

Športový klub Dotácia 2013
HOKEJOVÝ KLUB 61 000 € 
FUTBALOVÝ KLUB 35 000 €
BK 04 AC LB 35 000 €
VOLEJBALOVÝ KLUB 11 000 €
ŠK BASKETBALU DIEVČAT 5 000 €
HOCKEY CLUB OSY 4 000 €
ŠK STEZ 2 600 €
CYKLOKLUB 900 €
JAZDECKÝ KLUB SLÁVIA 900 €
TENISOVÝ KLUB 800 €
LYŽIARSKY KLUB SKI DEVILS 600 €
ATLETICKÝ ŠPORT. KLUB SLÁVIA PRI ZŠ LIPOVÁ 700 €
DŽUDO KLUB 600 €
KLUB PLÁVANIA 1 300 €
MESTSKÝ ŠACHOVÝ KLUB 250 €
KRASOKORČULIARSKY KLUB 300 €
TJ TATRAN  2 800 €
ŠK MPK – stolný tenis 1 000 €
COMPACT - parašutistická skupina 200 €
ŠPORTOVO STRELECKÝ KLUB RD 1 400 €
LYŽIARSKY KLUB 600 €
RTVŠ MIX 200 €
TJ Čingov  300 €
LETECKO-MODELÁRSKY KLUB 400 €
STOLNOTENISOVÝ ODDIEL BBF 400 €
MO SLOVENSKÉHO RYBÁRSKEHO ZVÄZU, 
Muškársky klub Spiš-fish 200 €

KLUB SPIŠSKÝCH STRELCOV 200 €
BILIARDOVÝ KLUB 200 €
Letecký klub OMBRE 200 €
FLOORBALL CLUB Young Arrows 200 €
OZ IGLOW - KARATE KLUB 200 €
ŠK IGLOVIA 200 €
ŠKBD RÜCON 8 000 €

Tabuľka č. 2: Podpora činnosti športových klubov prostredníctvom bezplat-
ného poskytovania športových objektov v roku 2012 

ŠPORTOVÁ HALA Finančné náklady Počet hodín spolu
Basketbalový klub - seniori 21 275 € 524 
Basketbalový klub - dorast 24 665 € 607,5 
Basketbalové triedy ZŠ 22 085 € 544
Futbalové triedy ZŠ  4 385 € 108 
ŠKBD RÜCON - basketbal ženy 10 150 € 250 
ŠK basketbalu dievčat  8 990 € 221,5 
Volejbalový klub 19 780 € 487,5 
*Náklady na jednu prevádzkovú hodinu: 40,60 €
FUTBALOVÝ ŠTADIÓN
Futbalový klub 111 630 € 1 398
*Náklady na jednu prevádzkovú hodinu: 79,85 €
KOLKÁREŇ
Kolkársky oddiel TJ Tatran 15 733 € 617 
*Náklady na jednu prevádzkovú hodinu: 25,50 €
ATLETICKÝ ŠTADIÓN
Futbalový klub 16 450 € 310
Atletický oddiel - TJ Tatran 8 700 € 164 
Lyžiarsky klub 3 925 € 74 
Lyžiarsky klub SKI DEVILS 4 590 € 86,5 
ŠK STEZ - short track 265 € 5 
Krasokorčuliarsky klub 215 € 4 
Hokejový klub 215 € 4 
BK 04 AC LB 580 € 11 
ŠK basketbalu dievčat 320 € 6 
FLOORBAL CLUB - Young Arrows 1 990 € 37,5 
Volejbalový klub 105 € 2
Kynologický klub 80 € 1,5
*Náklady na jednu prevádzkovú hodinu: 53,06 €
TENISOVÁ HALA
Tenisový klub 8 400 € 600 
*Náklady na jednu prevádzkovú hodinu: 14 €
PLAVÁREŇ
Klub plávania SNV 23 940 € 3 192 
Športový klub IGLOVIA  7 500 € 1 000 
Potápačský klub MANTA  4 680 € 78 
Plavecký seniorský klub  960 € majú voľné vstupy
*Cena stanovená podľa počtu vyhradených dráh 
ZIMNÝ ŠTADIÓN
Hokejový klub seniori 52 700 € 425
Hokejový klub dorast 54 190 € 437 
Hokejové triedy ZŠ 130 700 € 1 054 
HOCKEY CLUB OSY 19 095 € 154
Krasokorčuliarsky klub 16 120 € 130
ŠK STEZ - short track 22 570 € 182
*Náklady na jednu prevádzkovú hodinu: 124 €
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VeľKa nOc PricHODzi...
Únia žien Slovenska, okresná organizácia, základné organizácie a spoluorganizátori Dom Matice slovenskej, 
Spišské osvetové stredisko, Centrum voľného času ADAM a Mestské kultúrne centrum v Spišskej Novej Vsi 
vás pozývajú na predveľkonočné stretnutie rodín 
18. 3. 2013 o 17.30 hod. v Koncertnej sieni Reduty v Spišskej Novej Vsi. 
V programe budú prezentované piesne, tance, obrady 
a zvykoslovie spojené s Veľkou nocou a príchodom jari. 
účinkujú: deti MŠ, ZŠ a folklórna skupina Brižečky Spišský Hrušov, 
ZŠ Ing. O. Kožucha, ZUŠ, spevácka skupina Fiala. 
Hosť - rodina folkloristky A. Šutyovej zo Sp. Hrušova. 
Program doplnia výstavky zručnosti členiek ZO UŽS, 
amatérskych umelcov a ďalších autorov. Podujatie je realizované 
s finančným príspevkom Mesta Spišská Nová Ves. 
Nechajte sa príjemne inšpirovať a prekvapiť. Vstupné dobrovoľné. 

VanSOVeJ  
lOMničKa

Únia žien Slovenska vyhlasuje už 46. ročník 
festivalu umeleckého prednesu v poézii a próze 

žien. Organizátor okresného kola - okresná 
organizácia Únie žien Slovenska v Spišskej Novej 
Vsi. Spoluorganizátori - Dom Matice slovenskej, 

Galéria umelcov Spiša a Spišské osvetové stredisko 
v Spišskej Novej Vsi. 

Okresné kolo sa uskutoční  
11. 3. 2013 o 14.30 hod.  

v Galérii umelcov Spiša, Spišská Nová Ves. 
Súťaže sa môžu zúčastniť ženy a dievčatá od 

18 rokov, žijúce alebo pôsobiace na území okresu. 
Víťazky postupujú na krajské kolo.

Kategórie: I. poézia, próza - od 18 do 25 rokov
 II. poézia, próza - nad 25 rokov

Súčasťou okresného kola súťaže bude umelecké 
pásmo zostavené z výberu a tvorby jubilujúcich 
slovenských spisovateľov (J. Smrek, D. Tatarka,  

M. Rúfus, E. Farkašová a ďalší). 

OZNÁMENIE
Výbor Pohrebného podporného združenia, pobočka v Spišskej Novej Vsi, oznamuje svojim členom, že členské 
príspevky sa vyberajú každú tretiu nedeľu v priestoroch Katolíckej jednoty na Farskom úrade v Sp. Novej 
Vsi. V tomto čase sa bude vyplácať aj podpora po zomrelých. Upozorňujeme členov, že členské príspevky je potrebné 
zaplatiť do 30. júna. Ich výška je nezmenená – 10 €. Po tomto termíne sa bude vyberať 11 €. Kontakt: 0905 186 179.
    výbor ppz pobočka spišská Nová ves

TiPY na VýleT
lyžiarska a pešia turistika – trasa:  
Poráč, závadka, Gretľa, novoveská Huta
Turistická trasa je vhodná pre pešiu a za dobrých snehových podmienok aj pre 
lyžiarsku turistiku. Začína v sedle nad obcou Poráč nazývanom Pod Svinským 
hrbom, kde je dobrá dostupnosť autobusovou dopravou. Pokračuje lesnou ces-
tou po modrej značke Pod Holý vrch. Odtiaľ už nasleduje krásne putovanie od-
lesneným hrebeňom Volovských vrchov po zelenej značke v nadmorskej výške 
800 – 900 m. Pri dobrej viditeľnosti sa môže návštevník pokochať nádhernými 
výhľadmi na Vysoké Tatry, Levočské vrchy, Branisko, Hornádsku kotlinu, Hnileckú 
dolinu a Volovské vrchy, ktoré ničím nezaostávajú za tradičnými hrebeňovkami v zná-
mych slovenských pohoriach. Cesta prechádza cez Rovnú lúku, Sosničky, obcou 
Závadka, cez Lab-
kovú na Bindt. Od-
tiaľ pokračuje trasa 
po  žltej  značke 
lesom  na  Gretľu, 
pre lyžiarsku cestu 
je  vhodnejšia  zna-
čená  cyklotrasa 
cez  Šafárku,  pre-
tína cestu II. triedy 
a zostupuje po ze-
lenej  značke  pod 

Žompy do N. Huty na Stražanskú ulicu. Návrat do SNV je možný autobusom alebo pokračovaním od Poľov-
níka po zelenej značke cez Rittenberg alebo lesnou cestou nad sadrovkou do Ferčekoviec.
Časové trvanie trasy zo sedla Pod Svinským hrbom do N. Huty k Poľovníkovi je 6:30 hod. Odporúčané spoje: 
9:05 autobusová stanica (linka SNV – Poráč), N. Huta Poľovník - SNV spoj MHD č. 3 – 15.00 h, 16.05 h, 
17.15 h, prímestská doprava v sobotu a nedeľu 16.30 h.

Pešia turistika – trasa: Matejovce nad Hornádom, šikľavá skala
Nenáročná a v zimnom období atraktívna je prechádzka z Matejoviec nad Hornádom k Šikľavej skale. Cesta 
vedie z centra obce po miestnej komunikácii a poľnej ceste nad železničnou traťou údolím Hornádu smerom 
ku Chrasti n/H. Po 20-tich minútach sa dostanete k zaujímavej scenérii ľadopádu Šikľavá skala, ktorý vytvára 
voda stekajúca cez previsnutú skalu. Je to vyhľadávané miesto ľadolezcov nielen z okolia Spišskej Novej Vsi, 
ale i z celého východoslovenského regiónu, kvôli dobrej dopravnej dostupnosti a náročnému kolmému až 
previsnutému ľadu.  lívia Brovková, foto: ivan Brovko

VýznaMné OSOBnOSTi
Spišská Nová Ves si pripomína meno rímskokatolíckeho kňaza – farára, cirkevného spisovateľa Jozefa Hradského (1827 – 1904). 
Pred 122 rokmi po Spišskom Podhradí pôsobil ako správca fary v Spišskej Novej Vsi. Napísal úctyhodné knižné dielo o meste pod 
Spišským hradom a jeho rímskokatolíckom kostole Narodenia Panny Márie. Zameral sa na hlavný oltár, ktorý bol odhalený za účasti 
veriacich mesta, pred 800 rokmi nazývanom Santa Maria. Prepošt sv. Laurinca, kňaz Jozef Hradský a jeho 71-stránkova publikácia 
je dnes oceňovaná tak historikmi a novinármi, ako aj archívmi a čitateľskou verejnosťou na Spiši. Dielo by si zaslúžilo znovuvydanie 
vo vyššom náklade.  emil minďáš, novinár – publicista, sp. Nová ves
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Centrum voľného času Adam, Levočská 14, 052 01 Spišská Nová Ves, tel.: 053/442 57 59, fax: 053/429 72 05
Stredisko Domček, Hviezdoslavova 48, tel.: 053/442 21 20, e-mail: cvc.adam.snv@azet.sk, manažérka: cvcadamsnv-zinastrehovska@centrum.sk, www.cvc.snv.sk

OBVODné KOlO „FYziKÁlna OlYMPiÁDa“
11. 3. 2013
Kategória E, F - 54. ročník
v zasadačke MsÚ SNV, začiatok o 8.00 hod.

OBVODné KOlO „cHeMicKÁ OlYMPiÁDa“ 
15. 3. 2013 
Kategória Dz - 49. ročník
v ZŠ Nad Medzou SNV, začiatok o 8.00 hod.

OBVODné KOlO „PYTaGOriÁDa“ 
19. 3. 2013 
Kategória P3, P4, P5 - 34. ročník 
v ZŠ Zd. Nejedlého, začiatok o 8.00 hod.

OBVODné KOlO „PYTaGOriÁDa“
20. 3. 2013 
Kategória P6, P7, P8 - 34. ročník
v ZŠ Levočská ul., začiatok o 8.00 hod.
Zodpovedný pedagóg: Ing. Lovasová, 0903 566 838.

„MDŽ“
piatok 8. 3. o 16.30 hod.
pozývame vás na spoločné oslavy mDŽ. 
čaká vás príjemná atmosféra a posedenie 
s občerstvením. ako darček si s deťmi 
vyrobíme kvety z krepového papiera.
vstup zdarma.
38. a 39. Stretnutie poDpornej 
Skupiny Dojčiacich Matiek 
a tehuliek
pondelok: 11. a 25. 3. o 10.00 hod.
prihlášku: deň vopred na 0903 740 739 
alebo na hankaogurcakova@gmail.com 
Certif. poradkyňa v dojčení  
oZ mamila a. ogurčáková
poplatok: 2 €/osoba
tVoriVÁ DielŇa 
„Veľkonočné Vajíčko“  
- falošný patchwork
štvrtok 14. 3. o 17.00 hod.
„šperky“ - DrôtikoVanie
sobota 22. 3. o 16.30 hod.
prihlášky: deň vopred  
na t. č.: 0904 887 239  
al. e-mailom, mc.dietka@gmail.com
poplatok: 2 €/osoba
kurZ MaSÁŽí Detí a Dojčiat
stredy - 6., 13., 20., 27. 3. o 9.30 hod.
pod vedením profesionálnej masérky  
m. mokošovej. 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 18. 3. o 9.00 hod.
limitovaný počet tehuliek,  
budúci ockovia účasť zdarma.
lektorka: Certif. poradkyňa v dojčení  
oZ mamila a. ogurčáková
prihlášky: hankaogurcakova@gmail.com 
informácie: 0903 740 739
ZDraVé preBaľoVanie 
Utorok: 19. 3. o 16.00 hod.
prezentácia moderných látkových plienok, 
doplnkov na prebaľovanie, odúčanie od 
plienok. 
lektorka: mgr. Barbora Vajová
poplatok: 2,50 €
prihlášky: deň vopred na 0948 480 510, 
barbora.vajova@gmail.com
kurZ ViaZania BaByšatiek
Utorok 26. 3. o 16.00 hod.
ak ešte nemáte vlastnú babyšatku či 
ergonomický nosič, požičiame, príp. 
poradíme pri výbere. 
lektorka: mgr. Barbora Vajová
poplatok: 4 € 

prihlášky: deň vopred na 0948 480 510, 
barbora.vajova@gmail.com
pripraVujeMe na apríl  
besedu o očkovaní, prednášku  
o hygiene detských zúbkov.

ponuka SluŽieB 
v herni Mc Dietka
herŇa + BaZÁrik 
(nákup a predaj detského  
a tehotenského tovaru)
Utorok, streda: od 9.00 do 12.00 hod.
streda, štvrtok: od 16.00 do 18.30 hod.
poplatok za 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 091 518 - m. lonská, 
0908 850 380 - Z. slobodová 
Nájdete nás aj na FB.
telefonické  
poraDenStVo V Dojčení 
Certif. 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 anim. aktivít - maľovanie  
na tvár, tvorivé dielničky)

anGlický kluB Batoliat  
pre deti vo veku od 2 rokov
soboty o 9.00 hod., o 10.00 hod. 
(2 skupiny) Výučba hravou formou pod 
vedením skúsenej lektorky.
viac informácií na t. 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 16.00 hod. 
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

w
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TalianSKO / ricciOne •Kemp FOnTanelle (rimini)

1. - 10. 7. 2013
10-dňový zájazd/8 dní pobytu
Ubytovanie: v 4-miestnych stanoch 
Doprava: klimatizovaný autobus
Stravovanie: plná penzia 
(raňajky, obedová polievka, večera)
Jednotná cena: 210 € 
V cene je zahrnuté 
7 x ubytovanie, doprava, plná penzia.
V cene nie je zahrnuté 
komplexné cestovné poistenie.
Pobyt je určený pre deti od 11 rokov, 
pre ktoré je zabezpečený pedagogický 
dozor a zdravotná sestra alebo 
pre rodiny s deťmi (aj s mladšími ako 11 rokov).
Pobyt zabezpečuje cestovná 
kancelária EZOTOUR.
Info: Vaňová 0903 016 202, 
Strehovská 0914 293 193, 
CVČ ADAM 053/442 57 59.

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
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Galéria 
uMelcOV 

SPiša 
ZImnÁ 46, spIŠskÁ noVÁ Ves

pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 
výstav v mesiaci marec 2013

StÁle eXpoZície
• joZef hanula kresba/maľba 
reinštalovaná stála expozícia predstavuje tvorbu 
Jozefa Hanulu, poprednej osobnosti slovenského 
výtvarného umenia z konca 19. a začiatku 20. sto-
ročia, ktorý pôsobil v spišskej novej Vsi. 

• terra Gothica: GotickÁ ceSta 
V oBraZoch Zo ZBierok GuS
nová stála expozícia je založená na prezentácii 
obrazov zo zbierkového fondu galérie s gotickou 
tematikou. priamo súvisí s Gotickou cestou a pro-
paguje hlavné ciele terry Incognity. Vybraní umelci 
zastúpení v zbierkach galérie zachytávajú v rôz-
nych výtvarných žánroch architektonické skvosty 
i konkrétnu spišskú krajinu. expozícia prezentuje tri 
zo štyroch okruhov Gotickej cesty. program podpo-
rený mimoriadnym grantom ksk - terra Incognita.

VýStaVy - V rÁMci  
25. Výročia GuS
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, 
Ferdinand 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 mla-
dých 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 sú zastúpené takmer všetky odvetvia vý-
tvarného 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

pripraVujeMe:
• MariÁn čiŽMÁrik - StuDne
•  joZef SeDlÁk - latentný  
 oBraZ
• tiBor Gurin - Sentencie  
 - Mýty a leGenDy  
organizátor spišské osvetové stredisko

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

w
w

w
.g

us
.s

k

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

1. 3. (piatok) o 19.00 hod.  VStupné: 4 € 

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

3. 3. (nedeľa) o 15.00 hod.  VStupné: 2 € 

LadisLav FarKaŠ: „Tri PrasiaTKa a vLK“
Rozprávka o troch prasiatkach nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov.

7. 3. (štvrtok) o 9.30 hod.  VStupné: 2 € 
18. 3. (pondelok) o 9.30 hod.   
24. 3. (nedeľa) o 15.00 hod.  

a. ToLsToj - d. TuransKÁ: „BuraTino“
Rozprávka o tom, ako sa dá vyhnúť nástrahám zla a vyriešiť záhadu zlatého kľúča. 

10. 3. (nedeľa) o 15.00 hod. VStupné: 2 € 

MoniKa GErBoCovÁ:  
„snEHuLiEnKa a sEdEM TrPasLÍKov“ 
Na motívy rozprávky bratov Grimmovcov. Rozprávka o Snehulienke, trpaslíkoch, zlej kráľovne a princovi, ktorý zachrá-
ni jablkom otrávenú krásavicu. 

15. 3. (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“.

17. 3. (nedeľa) o 15.00 hod.  VStupné: 2 €

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

22. 3. (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.

6. 3. (streda) o 19.00 hod., štúdio SD SnV  VStupné: 2 € 

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

13. 3. (streda) o 19.00 hod., štúdio SD SnV  VStupné: 2 € 

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

Vzdelanie vraj príde k našim slovanom, len počkať načím! 
a v ústrety páni milí, ísť by ste jej neráčili? (J. kollár)

Miestny odbor Matice slovenskej, Spišská knižnica a DS Hviezdoslav
pozývajú

na STreTnuTie S POéziOu JÁna KOllÁra
18. 3. 2013 o 15.30 hod. v Spišskej knižnici.

Pri príležitosti 220. výročia narodenia autora.
Realizované s finančnou podporou Mesta Spišská Nová Ves.
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Marec 2013

DivaDlo 
Kontra

19. 3. 2013 (utorok) o 18.00 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. Vstupné: 15 €.

26. 3. 2013 (utorok) o 9.00 hod., koncertná sieň reduty 

HviEZDoSlavov KUBÍn 2013
Obvodové kolo súťaže študentov stredných škôl v umeleckej interpretácii poézie a prózy.

pripraVujeMe
7. 4. 2013 (nedeľa) o 16.00 hod., kino Mier

KanDrÁČovCi - „Dva DUBY“
Koncert ľudovej hudby Ondreja Kandráča s temperamentnými hudobno-speváckymi vstupmi vytvorí príjemnú a nezabud-
nuteľnú atmosféru. Hostia: Monika Kandráčová, Anka Poráčová, Veronika Šoltysová - Rabadová. Vstupné: 6 €.

13. 4. 2013 (sobota) o 16.00 hod., koncertná sieň reduty

Xvii. PlES ľUDÍ S DoBrýM SrDCoM
účinkujú: deti ZŠ sv. Cyrila a Metoda, deti Domu Charitas sv. Jozefa  
a Špeciálnej základnej a praktickej školy sv. M. M. Kolbeho 
Hudba: Mgr. Martin Melega 
Vstupné: dospelí - 12 €, deti do 12 rokov - 8 €, deti z DCHSJ, ŠZŠ a PŠ SMMK a Klubu detí SZZP - zdarma
Informácie a predaj vstupeniek: od 18. 3. 2013  
p. Korbová 053/441 43 01, p. Hrušovská, p. Petríková 0904 930 644

15. 4. 2013 (pondelok) o 18.00 hod., kino Mier

HonZa a Franta nEDvĚDovCi s kapelou
Koncert pri príležitosti 40. narodenín ich folkovej skupiny Brontosauři. Rozlúčka Honzu Nedvěda s koncertnou činnos-
ťou. Vstupné: 15 €.

21. 4. 2013 (nedeľa) o 18.00 hod., kino Mier

lorDi
Maroš Kramár, Jozef Vajda, Peter Šimun v salónnej komédii, ktorá si uťahuje z mužskej samoľúbosti, ale je aj oslavou 
pevného priateľstva. Vznikla na základe korešpondencie slávneho Oskara Wildea. Vstupné: 14 €.

Informácie a predpredaj vstupeniek: MKC - Reduta, 053/446 32 49, 42 992 51
MKC - Kino Mier , 053/44 287 66, TIC - Letná 49, 053/44 282 92 (predpredaj na vybrané akcie)

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.

8., 9., 14. a 15. 3. o 18.30 hod.

žena V čiernOM 
Divadelná adaptácia Stephena  

Mallatratta podľa románu Susan Hill
MeGaúSPešný SVeTOVý THriller 

OPÄŤ na Scéne KOnTrY!
Táto hra sa hrá v Londýne na West Ende každý deň 
už 23 rokov a patrí medzi absolútne divadelné hity 
a najúspešnejšie hry vôbec. Divadlo Kontra vlastní 
exkluzívne autorské práva na tento titul, takže tento 
jedinečný thriller môžete vidieť len u nás!

8. 3. - MDž - špeciálna zľava. 
Všetky naše diváčky 

dostanú lístok len za 3 €.
Mladý  londýnsky  advokát  prichádza do odľahlého 
domu na úhorných močariskách usporiadať pozo-
stalosť po nebohej pani Drablowej. Krok za krokom 
sa  pred  vami  odhalia  desivé  tajomstvá  ponurého 
sídla...  Žena  v  čiernom  je  brilantný  viktoriánsky  
thriller s atmosférou, ktorá postupne hustne, až sa 
bude dať krájať. Anglický vidiek, tajomné močiare, 
všadeprítomná hmla a dom, v ktorom by ste vôbec 
nechceli  nocovať.  Svižný,  extrémne  napínavý,  ta-
jomný a znepokojivý príbeh vás doslova priklincuje 
k sedadlám a záver zaručuje, že táto hra vám ešte 
dlho ostane v hlave. Budete sa báť vlastnej predsta-
vivosti... Príďte sa báť do Kontry. 
Obmedzený počet predstavení, nie je na čo čakať!
Réžia: K. Rozhin. Hrajú: T. Diro a P. Čižmár.

20. 3. 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.

22., 23. a 24. 3. 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 inte-
ligenta - lúzra. Šibeničný humor. Ostrá satira našej 
slovenskej každodennosti.
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. 

marec 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

12. 3. 2013 o 9.00 hod.
Zasadačka mesta AB 

Spišská Nová Ves
Čo vieš o hviezdach?

Vedomostná okresná postupová súťaž  
z oblasti astronómie.

18. 3. 2013 o 15.00 hod.
Divadelné štúdio pri Dome Matice slovenskej  

v Spišskej Novej Vsi
divadlo dospelých
Regionálna súťažná prehliadka  

divadiel dospelých.

19. 3. 2013 o 9.00 hod.
Divadelné štúdio pri Dome Matice slovenskej  

v Spišskej Novej Vsi
z rozprávky do rozprávky

Regionálna súťažná prehliadka detských divadiel.

VýSTaVY
21. 3. - 30. 4. 2013  

vernisáž 21. 3. 2013 o 16.30 hod.
Výstavná miestnosť a foyer SOS, Zimná 47

amFo 2013
Regionálna výstava neprofesionálnej fotografie.

Vstup voľný!
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centrÁlna BuDoVa, letnÁ ulica 28

pre Deti  

David alMonD: Skellig. lyrický príbeh o anjelovi 
skelligovi napísaný veľmi jemne a zdržanlivo, je plný 
viery a výnimočnej nehy. neobyčajná kniha zapôsobí 
na čitateľov bez rozdielu veku.
anna roBertoVÁ-MichaloVÁ: Marianka. 
rómske dievčatko, ktoré sa dostáva z detského do-
mova do rodinného prostredia. kniha so zaujímavými 
rozuzleniami a citlivým ponaučením.
rytieri. spoznajte život rytierov od obliehania hradu, 
dramatických bitiek oň až po turnaje a hostiny. množ-
stvo zaujímavých informácií spolu s obrázkami pôso-
bivo zachytávajú dobovú atmosféru.

pre DoSpelých - Beletria  

Susan Mallery: láska bez mamy. príbeh troch 
sestier, ktoré zdedili po rodičoch rodinnú pekáreň.
Susan Mallery: láska na zavolanie. Druhý príbeh 
z rozprávania o troch sestrách.
jo nesbo: Spasiteľ. Ďalšie pokračovanie príbehov 
s inšpektorom Harrym, ktorý pátra po vrahovi diváka 
v uniforme armády spásy.

pre DoSpelých - nÁučnÁ literatÚra

lenka GalajDoVÁ: canisterapie: pes lé-
kařem lidské duše. pes svojou prítomnosťou 
dokáže vyvolať dobrú náladu všade tam, kde je jej 
nedostatok. ale už dávno to nie je len o radosti, ktorú 
ľuďom prináša.
Martina VenGlÁŘoVÁ: průvodce partnerským 
vztahem. Cieľom knihy je poukázať na viacero mož-
ností, ako vidieť ťažké životné situácie a posilniť po-
chopenie odlišností ľudských životov. 
Michaela MarkSoVÁ-toMinoVÁ: rodina 
a práce. kniha sa venuje problematike zosúladenia 
rodinného a profesionálneho života, ktorá sa v posled-
nej dobe stáva čím ďalej viac diskutovanou a popu-
lárnou.

poBočka Mier - šafÁrikoVo nÁMeStie 7

pre Deti  

Gabriela futoVÁ: keby som bola bosorka. ako 
sa rozmaznaná mimka učila čarovať, aby sa stala nao-
zajstnou bosorkou a čo všetko pritom musela vytrpieť 
jej vystrašená mamička. 

pre DoSpelých - Beletria  

roBin SharMa: Mních, ktorý predal svoje fer-
rari. medzinárodný bestseller zrozumiteľne a s ľah-
kosťou odpovedá na najvážnejšie otázky života, a tiež 
ponúka praktické rady, ktoré pomáhajú získať prospe-
ritu, vitálnosť, šťastie a vnútorný pokoj.
laura hillenBranD: nezlomený. V skutoč-
nom príbehu z druhej svetovej vojny o americkom 
letcovi nájde čitateľ príklad nezlomnosti ľudského 
ducha človeka, ktorý dokáže prekonať sám seba. 

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 
do 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. 

Prednáška: rešTaurOVanie 
3 naJVzÁcneJšÍcH TlačÍ 
z HiSTOricKéHO FOnDu 

Knižnice PODTaTranSKéHO 
Múzea V POPraDe

13. 3. 2013 o 15.30 hod.
Prednášajúci: Mgr. Jana Kušniráková, 
knihovníčka Podtatranského múzea.

Národopisné múzeum Smižany

„HOJa, ĎunĎa, HOJa“
11. 3. - 31. 5. 2013

Výstava zameraná na zvyky a obyčaje jarného  
a letného obdobia. V predveľkonočnom období  
spojená s tvorivou dielňou - zdobenie kraslíc.

Kaštieľ a letohrádok Dardanely 
v Markušovciach

STreDOVeKé nÁSTenné 
MaľBY na SPiši

20. 3. - 31. 5. 2013
Výstava venovaná stredovekému výtvarnému  

umeniu v sakrálnych objektoch.

Marec 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

Multifunkčné energeticko-banícke centrum, 
Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves 

STM - VYSunuTÁ 
eXPOzÍcia: HiSTÓria 

BanÍcTVa na SPiši
 a výstava 

želiezKOM 
a KlaDiVKOM

Interaktívna cesta  
po Hornouhorských banských mestách

do 31. 3. 2013
 po - pi: 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

Zmena otváracích hodín: 
pondelok až piatok 

Prvá nedeľa v mesiaci od 10.00 do 17.00 hod. 
voľný vstup!
• • •

Prednáška

HOrnOuHOrSKÁ 
BanSKÁ ceSTa 
a úlOHa KOšÍc 
V HiSTOricKOM 

BanÍcTVe
12. 3. 2013 (utorok) o 16.00 hod.

Prednášajúci: Prof. Ing Pavol Rybár, PhD.
Vstup voľný.

radi prednášate 
poéziu a prózu?
Zapojte sa do obvodného kola súťaže 
v umeleckom prednese poézie a prózy 

59. Hviezdoslavov Kubín V. kat., 
ktorú organizuje Spišské osvetové stredisko 
v Sp. Novej Vsi 4. 4. 2013 o 9.30 hod. 

v Dome Matice slovenskej 
v Spišskej Novej Vsi, Zimná 68. 
Do súťaže sa môžu prihlásiť všetci 
nad 20 rokov (dospelí, seniori).

Vyplnenú prihlášku, ktorú nájdete na 
www.osvetasnv.sk zasielajte na e-mail 
osveta4@osvetasnv.sk alebo osobne 

na Spišské osvetové stredisko, Zimná 47, 
Spišská Nová Ves, tel.: 442 52 50 

do 22. 3. 2013.

Veľká noc a oblievačka
prišla ku nám zas,

šťastie, zdravie, láska veľká,
nech je v každom z nás

praje redakcia
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1. 3. o 14.00, vst.: 3 € 
KOzÍ PrÍBeH SO SYrOM 

čr, 97 min., animovaná rodinná komédia.

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

JanÍčKO a MarienKa: 
lOVci čarODeJnÍc

starosta stredovekého mestečka pozve na 
záchrannú misiu dve celebrity, legendárnych 
lovcov čarodejníc Janíčka a marienku. usa, 
nem., akčný, fantasy, horor, české titulky, 
83 min., mp-15.

rOzPrÁVKa 
2. - 4. 3. o 17.00, vst.: 3,50 €, 
pondelok zľava: 3 €

šTVOrlÍSTOK V SlužBÁcH KrÁľa
príbeh plný dramatických a humorných si-
tuácií s množstvom nečakaných zápletiek 
a zvratov. čr, rodinná animovaná komédia, 
slovenský dabing, 90 min., mp.

FilMOVý KluB 
5. 3. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 3 € 

eXiT MuSiK VOl. 1: SiGur rÓS 
– ValTari FilM eXPeriMenT 

premietanie unikátneho pásma krátkych fil-
mov spojených so skladbami z najnovšieho 
albumu skupiny sigur rós Valtari. mp-15.

OScarOVé Dni iBa za 2,50 €

6. 3. o 19.00, vst.: 2,50 € 
lincOln

usa, dram., histor,. životopisný, 150 min., 
české titulky, mp-12. 

7. - 8. 3. o 19.00, vst.: 2,50 € 
 BeDÁri

najväčší muzikálový fenomén súčasnosti. 
VB, muzikál, dráma, romantický, české titulky, 
157 min., mp-12. 

9. - 10. 3. o 19.00, vst.: 2,50 € 
anna Karenina

nadčasový príbeh ukazuje silu lásky, v kuli-
sách hýrivej a nestriedmej spoločnosti, akou 
je cárske rusko. VB, Franc., dráma, 145 min., 
slovenské titulky, mp-12. 

11. 3. o 19.00, vst.: 2,50 € 
arGO

4. novembra 1979 obsadila skupina iránskych 
študentov americké veľvyslanectvo v tehe-
ráne. usa, dráma, thriller, r. 2012, 120 min., 
slovenské titulky. 

rOzPrÁVKa 
9. - 11. 3. o 17.00, vst.: 3,50 €, 
pondelok zľava: 3 € 

šTVOrlÍSTOK V SlužBÁcH KrÁľa 

FilMOVý KluB 
12. 3. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 3 € 

nOVý žiVOT
V roku 2005 sa otec dokumentaristu adama 
oľhu rozhodol opustiť svoju ženu a šesť detí 
a začať nový život. sr, čr, r. 2012, 88 min.

13. - 14. 3. o 19.00, vst.: 3 € 
 MarTin a Venuša 

príbeh filmu začína pred 10 rokmi, kedy sa 
mladá a nádejná výtvarníčka Vendula zoznámi 
so svojim budúcim manželom martinom. čr, 
komédia, 120 min., česká verzia, mp.

15. - 18. 3. o 16.30, 
vst.: dospelí: 5,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 4,50 € 

ceSTa DO KraJinY Oz 
oscar Diggs je druhotriedny púťový kúzelník. 
Jedného dňa ho víchor unesie na balóne do 
tajomnej a životom pulzujúcej krajiny oz. usa, 
fantasy, r. 2013, fantasy, 135 min., mp-12.

15. - 16. 3. o 19.00, vst.: 3 € 
leT 

oscarový režisér Forresta Gumpa a strosko-
tanca natočil jeden z najprovokatívnejších fil-
mov roka. usa, dráma, 138 min., slovenské 
titulky, mp-12.
 
17. - 18. 3. o 19.00, vst.: 3 € 

BaBOVŘeSKY 
usmevný príbeh zo života súčasnej juhočes-
kej dediny, ktorá s nadhľadom a nadsádzkou 
sleduje kopiace sa nedorozumenia a súhry 
náhod. čr, 120 min., mp-12.
 
19. 3. o 19.00, vst.: 15 €

Tanec MeDzi črePinaMi 

20. - 21. 3. o 19.00, vst.: 3 € 
 aTTOniTaS

slovenský horor/thriller, 94 min., mp-15.

rOzPrÁVKa Pre šKOlSKé KluBY 
22. 3. o 14.00, vst.: 3 €

KOzÍ PrÍBeH SO SYrOM 

22. - 25. 3. o 19.00, vst.: 3,50 €, 
študenti a dôchodcovia zľava: 3 €

SMrTOnOSnÁ PaSca: OPÄŤ V aKcii 
tentoraz sa policajt ocitne v nepravý čas 
na nepravom mieste, keď vyrazí do moskvy, 
aby pomohol synovi Jackovi. usa, akčný  
thriller, 97 min., české titulky, mp-12. 

23. - 24. 3. o 17.00, vst.: 3,50 € 
SaMMYHO DOBrODružSTVÁ 2

sammy a ray sú dve nerozlučné morské ko-
rytnačky užívajúce si bezstarostný život na ko-
ralovom útese. Belgicko, animovaná rodinná 
rozprávka, 90 min., mp. 

FilMOVý KluB 
26. 3. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 3 €

renOir
Franc., dráma, 111 min., čes. tit., mp-15.

rOzPrÁVKa 
27. - 28. 3. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia zľava: 3 € 

KrúDOVci 
Dobrodružná animovaná komédia o prvej pra-
vekej rodine na svete. animovaná komédia, 
90 min., usa, mp. 

27. - 28. 3. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia zľava: 3 €

MaMa
päť rokov lucas vytrvalo hľadal malé netere 
lilly a annabel, ktoré po násilnej matkinej 
smrti zmizli i s otcom nevedno kam. Španiel-
sko, kanada, horor, mysteriózny thriller, titulky, 
100 min., mp-15.

29. - 31. 3. VeľKÁ nOc - KinO Mier 
nePreMieTa

VeľKOnOčný 3D POnDelOK 

rOzPrÁVKa 
1. 4. o 17.00, vst.: dospelí: 5,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 4,50 €

KrúDOVci

1. 4. o 19.00, vst.: dospelí: 5,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 4,50 € 

G. i. GOe: ODVeTa
modrá planéta sa ocitla na pokraji skazy vi-
nou intríg mocnej organizácie Cobra. kanada, 
usa, akčný, dobrodružný, sci-fi, thriller, titulky, 
mp-12. 

KulTúra

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

7. 3. ceSTa DO KraJinY Oz (3D)
film USA, fantasy

7. 3. z HrDze a KOSTi (2D)
film Franc./Belgicko, dráma

14. 3. našrOT (2D)
film USA, komédia 

14. 3. SMrTOnOSnÁ PaSca: OPÄŤ V aKcii (2D)
USA, akčný 

21. 3. JacK, zaBiJaK OBrOV (3D)
film USA, fantasy, akčný 

21. 3. KrúDOVci (3D, 2D)
film USA, animovaný dobrodružný, detský 

21. 3. MaMa (2D)
film USA/Špan., horor

28. 3. G. i. JOe: ODVeTa (3D, 2D)
film USA, akčný, sci-fi, dobrodružný

28. 3. VeDľaJšie účinKY (2D)
film USA, dráma, thriller

do 31. 3. 2013, Kaštieľ 
60 krÍdla a ilÚzie 

- emil laBaJ 
Výstava - maľba, kresba, grafika 

10. 3. 2013 (nedeľa) o 16.00 hod., 
Spoločenská sála KD

svadoBNý závoJ
Humorné divadelné predstavenie 
pri príležitosti MDŽ.
Ochotnícke divadlo z Iliašoviec.
Vstupné: deti - 1 €, dospelí - 2 €. 

20. 3. 2013 (streda) o 10.00 hod., 
Kaštieľ

deŇ UČiTeĽov 
Slávnostné odovzdávanie ocenení 
pedagógom združených v Spoloč-
nom školskom úrade Smižany. 

22. 3. 2013 (piatok) o 15.00 hod., 
Spoločenská sála KD

deŇ UČiTeĽov oBce 
Slávnostná akadémia pri príležitosti 
Dňa učiteľov. 

25. 3. 2013 (pondelok) o 9.30 hod., 
Spoločenská sála KD

rozprávkový Bicykel
Zuza Kladivková na rozprávkovom 
bicykli putuje svetom. Rozpráva de-
ťom príbeh o tom, čo zažila v krajine 
dopravných pravidiel, ako stretla uja 
Sema - policajta, Fora a Forku - sve-
tielka zo semafórov... 
Bábkové divadlo spod Spišského 
hradu. Organizované predstavenie 
pre MŠ obce.

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

marec 2013

   facebook.com/kino.mier.sNv • kinomiersnv@stonline.sk
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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. marca na 
adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v aprílovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: Ak je február mierny, jarný čas 
je potom biedny. 

Planéty Merkúr, Venuša, Mars nie sú vhodné pre pozoro-
vanie. Strácajú sa v žiari vychádzajúceho Slnka, väčšinou 
sú na dennej oblohe.
Jupiter sa pohybuje v súhvezdí Býka, pozorovateľný je 
v prvej polovici noci, zapadá 14. 3. 2013 o 0.35 hod.
28. 3. 2013 o 23.44 hod. bude peknou ozdobou nočnej 
oblohy, aj keď sa jeho viditeľnosť skracuje. 
Ďalekohľadom  môžeme  pozorovať  oblačné  pásy  v  at-
mosfére  planéty  a  štyri  najväčšie  mesiace.  Zaujímavá 
bola konjunkcia Jupitera s Mesiacom,  ktorá  nastala 
18. februára.
Saturn môžeme pozorovať v súhvezdí Váhy 3. 3. 2013, 
vychádza 22.40 hod., zapadá 03.47 hod. 13. 3. 2013 vy-
chádza o 22.00 hod., zapadá 03.08 hod. 23. 3. 2013 
vychádza 21.16 hod., zapadá 02.30 hod. Býva na noč-
nej oblohe veľmi dobre pozorovateľný aj voľným okom, je 
takmer taký jasný ako Jupiter. Jeho prstenec možno pozo-
rovať zo Zeme už aj malým ďalekohľadom. 
20. 3. 2013 o 12.02 hod. - začiatok astronomickej 
jari, deň jarnej rovnodennosti, slnko vstupuje do zname-
nia Baran.
zmena času 2013 - aj v tomto roku dôjde k úprave času 
na letný a zimný. Ku zmene na letný čas, posunutím o jednu 
hodinu  dopredu  v  čase  2.00  hod.  na  3.00  hod.  dôjde 
31. 3. 2013. Zmena na zimný čas nastane 27. 10. 2013 - ho-
diny si nastavíme o hodinu späť z 3.00 hod. na 2.00 hod. 

Kométa c/2011 l4 (PanSTarrS)
Táto kométa sa s veľkou pravdepodobnosťou stane jedným 
z najzaujímavejších objektov marcovej oblohy v roku 2013. 
Bola objavená ďalekohľadom Pan-STARRS 1 s priemerom 
1,8 m (Haleakalā Observatory, Havaj) 6. 6. 2011. Kométa 

pravdepodobne pochádza z Oortovho ob-
laku. Predpokladaná doba obehu kométy 
je cca 110 000 rokov. PANSTARRS alebo 
C/2011 L4 je neperiodická kométa. Astronó-
movia predpovedajú, že táto kométa bude veľmi jasná. Dô-
vodov majú hneď niekoľko. Kométa bude prelietavať v malej 
vzdialenosti od Slnka, čo by malo zapríčiniť rozpad jadra, 
čím uvoľní veľké množstvo plynu a prachu pre tvorbu dlhého 
dobre viditeľného chvosta. To môže byť tiež aj zárukou jej 
dlhej životnosti a toho, že sa predčasne nerozpadne.
5. 3. 2013 bude táto kométa na oblohe od Slnka vzdialená 
17 °, ale zapadne súčasne s ním. Viditeľná by mala byť zhruba 
od 10. 3. 2013, vtedy bude mať aj maximálnu jasnosť. Mimo-
riadny úkaz, ktorý sa na oblohe vyskytne 12. a 13. marca, 
kedy bude kométa míňať úzky kosáčik Mesiaca. V utorok 
12. marca sa bude Mesiac nachádzať mierne na sever pod 
hlavou kométy, nasledujúci večer by potom mal prechádzať 
cez chvost kométy. Kométa by mala byt pozorovateľná nízko 
nad  západným  obzorom  približne  pol  hodiny  po  západe 
Slnka. V tretej marcovej dekáde bude viditeľná aj ráno. Na 
konci marca pomaly zoslabne, v ďalších dňoch bude stále 
obtiažnejšie pozorovateľná voľným okom. Vývoj jasnosti a ži-
votnosti komét sa nedá s veľkou istotou predpovedať. Aj táto 
kométa môže naše očakávania na jej jasnosť a viditeľnosť 
sklamať. Pohľad na večernú oblohu však nič nestojí, a ak 
chcete túto kométu vidieť, nájdite si vhodné, najlepšie vyvý-
šené miesto s dobrým výhľadom na západnom obzore, ktoré 
nebude rušené svitom mesta. Potom už zostáva len dúfať, že 
sa optimistické predpovede astronómov splnia a kométa na 
oblohe nám vykúzli fascinujúci úkaz.
pozn.: Všetky časové údaje sú seč.

František sejut, mo szaa

POZORUJTE S NAMI„pre ľudí pevného predsavzatia a vytrvalosti 
niet nemožnosti.“ (m. r. štefánik)

Klub Spoločnosti M. r. štefánika v SnV 
pozýva členov a sympatizantov na

 Valné 
zHrOMažDenie

7. 3. 2013 o 15.00 hod. 
v Múzeu Spiša.

V programe zhodnotíme činnosť 
a navrhneme nové aktivity. 

Na zhromaždení prisľúbil účasť Ján Maniaček, 
autor knihy „Posol hviezdnych diaľav“ 1. časť 

osudov pamätníkov MRŠ.
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JuDO:  I. kolo ligy Východoslovenskej oblasti 
(9. – 10. 2.): výsledky Judo klubu SNV: kategória mi-
ni: do 24 kg: 2. Simona Horváthová; do 27 kg: 2. Lau-
ra  Tutková; do 30 kg:  2. Sára Špinerová; do 50 kg: 
1. Tomáš Hudák. Mladší žiaci: do 46 kg: 2. Adam Šar-
ga. Starší žiaci: do 38 kg: 1.  Branislav Horváth; do 
57 kg:  1.  Natália  Gallschneiderová.  Dorastenci: do 
60 kg: 3. Patrik  Petruška; do 66 kg:  1. Roman Kle-
in; do 48 kg: 2. Anna Danajková; do 57 kg: 3. Natália  
Gallschneiderová.  Juniori: do 66 kg:  2.  Roman  
Klein; do 73 kg: 2. Denis Tripšanský; do 48 kg: 2. An-
na Danajková. Muži: do 73 kg: 2. Denis Tripšanský; do 
73 kg: 3. Matúš Marcin. 
VOleJBal:  Extraliga: ženy: 2. časť: 2. kolo 
(19. 1.): UKF Nitra – VK SNV 3 : 1; 3. kolo (26. 1.): VK 
SNV – Vivus Bratislava 3 : 0; 4. kolo (27. 1.): VK SNV 
– COP Nitra 3 : 0; 5. kolo (2. 2.): KV Oktan Kežmarok 
– VK SNV 3 : 1; 6. kolo (9. 2.): MŠK Žiar nad Hronom 
– VK SNV 3 : 1; 7. kolo (16. 2.): VK SNV – UKF Nitra 
3 : 1; 8. kolo (17. 2.): Vivus Bratislava – VK SNV 0 : 3. 
1. liga: juniorky: 11. kolo (19. 1.): VK SNV – MVK Pol-
tár 3 : 1, 3 : 0; 12. kolo (26. 1.): TJ Slávia TU Zvolen – 
VK SNV 0 : 3, 1 : 3, 13. kolo (2. 2.): VK SNV – ŠVK Tat-
ran Banská Bystrica 3 : 2, 3 : 0; 14. kolo (9. 2.): Slá-
via TU Košice – VK SNV 1  : 3, 3  : 0. Po 14. kole sú 
v tabuľke na 3. mieste. OM kadetky: 8. kolo  (27. 1.): 
MŠK Vranov – VK SNV 0 : 3, 1 : 3; 9. kolo (3. 2.): Ga-
leje Košice – VK SNV 1 : 3, 0 : 3. Po 9. kole sú v tabuľ-
ke na 1. mieste.
BaSKeTBal:  Extraliga: ženy: 20. kolo  (27.  1.): 
SNV  –  Petržalka  87  :  53;  21. kolo  (30.  1.):  Ostra-
va – SNV 66 : 110; 22. kolo  (3. 2.): SNV – Cassovia 
62 : 43; 23. kolo (10. 2.): BKŽ Levice – SNV 86 : 98. 
Po 23. kole sú v tabuľke na 5. mieste. Stredoeurópska 
liga: ženy: 6. kolo (25. 1.): ŠKBD Rücon SNV – Valo-
sun KP Brno 54 : 81. Naše ženy nepostúpili zo základ-
nej skupiny na záverečný turnaj Final Four 2013.
KOlKY: Extraliga: muži: 12. kolo (19. 1.): TJ Tatran 
SNV A – TJ Lokomotíva Vrútky 2 : 6; 13. kolo (27. 1.): 
TJ Tatran SNV A – FTC Fiľakovo A 6 : 2; 14. kolo (2. 2.): 
TJ Tatran SNV A – ŽP Šport Podbrezová B 2 : 6; 15. ko-
lo  (10.  2.):  TJ  Tatran  SNV  A  –  ŽP  Šport  Podbrezová 
A 0 : 8.
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eMEMORIÁL ANDREJA FRANKA 2013 

šPOrT

Turnaj sa vydaril a možno tvrdiť, že to bol  jeden z naj-
starších mládežníckych  turnajov na Slovensku. „som 
rád, že devätnásty ročník sa zrealizoval bez kompli-
kácií a zranení. turnaj si udržal svoju vysokú úroveň 
z predchádzajúcich rokov. Zúčastňujú sa ho kvalitné 
družstvá. Bolo to vidieť z ich hry. Deti sú na výbornej 
úrovni. pevne verím, že sa nám ho podarí aj do budúc-
nosti udržiavať a na budúci rok určite budeme chcieť 
20. ročník tohto medzinárodného turnaja dostať na 
ešte vyššiu úroveň,“ povedal syn bývalého výborného 
futbalistu Andreja Franka, Peter Frank, ktorý sa aktívne 
podieľa na organizácii turnaja.
V základnej časti starších a mladších žiakov sa stretli muž-
stvá systémom každý s každým, vytvorili sa tabuľky pre 
play off a konečné poradie.
celkové poradie 19. ročníka 
„Memoriálu andreja Franka“
Starší žiaci: 1. MFK Košice; 2. MŠK Žilina; 3. FK Spiš-
ská Nová Ves; 4. Nyirsuli Nyiregyháza; 5. FK Havlíčkův 

Brod; 6. Progres Bílovec.
Mladší žiaci: 1. MŠK  Žilina;  2.  FK  Havlíčkův  Brod;  
3. Nyirsuli Nyiregyháza; 4. MFK Košice; 5. FK Spišská 
Nová Ves; 6. Progres Bílovec.
najlepší hráči turnaja
Starší žiaci:
Brankár – Kušnír – MFK Košice
Hráč – Filinský – FK Spišská Nová Ves
Strelec – Sviatko – MFK Košice
Mladší žiaci:
Brankár – Kopcsanyi – Nyirsuli Nyiregyháza
Hráč – Jenčík – MŠK Žilina
Strelec – Golian – MŠK Žilina
Všetci účastníci  turnaja boli ocenení, víťazi putovnými 
pohármi, všetky družstvá diplomami a pohármi, najlepší 
jednotlivci turnaja, najlepší jednotlivci zúčastnených druž-
stiev,  tréneri družstiev,  rozhodcovia a nakoniec všetci 
hráči dostali malé upomienkové darčeky.
  (pat), foto: autor

Tatiana Bodová sa vo Svetovom pohári v Soči predstavila na 500 a 1 000 m tratiach.

KP Spišská Nová Ves na Zimných majstrovstvách SR v krátkom bazéne.

Na 500 m  trati  postúpila do štvrťfinále,  keď  v predkole 
a v rozjazde obsadila druhé miesto. Vo štvrťfinálovej jazde 
spadla, čím sa pripravila o lepšie ako 16. miesto.
Na 1 000 m trati skončila v rozjazde na 2. mieste a postúpila 
do ďalšieho kola, kde aj napriek prekonaniu slovenského 
rekordu, skončila časom 1:32.644 na 4. mieste a o postup 
do štvrťfinále bojovala v opravnom semifinále, kde skončila 
na druhom mieste za Japonkou ITO Ayuko. To jej zabezpe-

čilo celkove na tejto trati 17. miesto.
Tatiana Bodová v Drážďanoch súťažila na 1 000 a 1 500 m 
tratiach. Na obidvoch  tratiach  skončila  v  rozjazdách  na 
3. mieste a o postup do hlavnej súťaže bojovala v opravných 
jazdách, keď na 1 000 m postúpila do opravného semifi-
nále, kde skončila na 4. mieste, čo jej stačilo na 22. miesto 
na tejto trati. Na 1 000 m v opravnom semifinále obsadila 
6. miesto, celkovo to stačilo na 27. miesto.  (pat)

Záverom roka 2012 sa naši plavci zúčastnili Zimných 
majstrovstiev SR v kategórii seniorov a juniorov, kona-
ných 30. 11. - 2. 12. 2012 v Spišskej Novej Vsi.
Najúspešnejšia Barbora Mišendová získala tituly Majstra 
SR v kategórii junioriek v disciplínach 50 m a 100 m mo-
týlik, 100 m a 200 m kraul, tretie miesto v disciplíne 50 m 
kraul. V disciplínach 50 m motýlik a 50 m kraul navyše 
vytvorila nové slovenské rekordy v kategórii 14-ročných. 
Marián Teplan získal druhé miesto v disciplíne 50 m kraul 
a tretie miesto na 100 m kraul. Anetta Smiková získala 
tretie miesta v disciplínach 100 m a 200 m znak.
Majstrovstvá mladších žiakov sa konali 7. - 9. 12. 2012 
v Dolnom Kubíne, kde Jana Kuľová získala titul Majster 
SR v disciplínach 100 m kraul, 100 m motýlik a 100 m 
polohový pretek, a tiež v disciplínach 100 a 200 m znak, 

kde utvorila nové slovenské rekordy v kategórii 11-roč-
ných. V disciplíne 50 m kraul získala 2. miesto. Tomáš 
želikovský sa stal majstrom SR v disciplínach 50, 100, 
200 m kraul a 100 m polohový pretek. V disciplíne 100 m 
znak bol druhý. V disciplíne 100 m motýlik utvoril nový 
slovenský rekord v kategórii 12-ročných.
Majstrovstvá starších žiakov prebehli 14. - 16. 12. 
2012 v Trnave. Barbora Mišendová získala titul Maj-
ster SR v disciplínach 50, 100 a 200 m kraul, kde utvo-
rila nový slovenský rekord. Prvé miesto obsadila tiež 
v disciplíne 100 m motýlik. Titul Majster SR získala tiež 
želmíra Kuľová v disciplíne 100 m znak.
Záverom roka 2012 na pretekoch v Budapešti v dlhom ba-
zéne utvoril Tomáš želikovský slovenský rekord v dis-
ciplíne 50 m kraul.   žel

BODOVÁ V SOČI A DRÁžĎANOCH

PLAVCI REKORDÉRI

30. marec 2013 (sobota)
Krytá strelnica v Spišskej Novej Vsi 

 Skladový areál, Radlinského 17
Disciplíny: Pištoľ na 25 m * Ľubovoľná malokalibrovka 
na 50 m * Situačná streľba 9 rán na 10 m
Nová disciplína: Parkúrová streľba na oceľové popre 
vo vzdialenosti 15 m, tzv. „Strelecký súboj“  
Doklady: Občiansky preukaz, k vlastným zbraniam aj 
Zbrojný preukaz 
Štartovné: Člen Klubu 3 € za každý štart,  
nečlen 4 €, (strelecký súboj 1 € člen - nečlen)
Informácie: Gustáv Krajči - 0905 978 052  
a Jozef Borz - 0905 954 431 
Časový rozpis: 7.00 - 9.00 prezentácia;  
8.00 - otvorenie; 8.10 - začiatok prípravy prvej zmeny; 
14.00 - predpokladané vyhlásenie výsledkov

UPOZORNENIE: Na strelišti je povinné používanie 
chráničov sluchu a doporučená ochrana zraku. 

Pri streľbe na oceľové popre ochrana zraku povinná! 
Propozície súťaže nájdete na  
www.spisskanovaves.eu

 Šport / Klub spišských strelcov.

 VeľKOnOčnÁ VereJnÁ 
STrelecKÁ SúŤaž

 z KrÁTKYcH 
a DlHýcH zBranÍ
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šPOrTOVÁ Hala t.: 053/416 63 35
rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

 2. 3. sobota  9.00 lB - košice, basketbal mmŽ
 2. 3. sobota 12.00 lB - levice, basketbal sŽ
 2. 3. sobota 14.00 lB - iNter Bratislava, basketbal juniori
 2. 3. sobota 18.00 vk - keŽmarok, volejbal extraliga
 3. 3. nedeľa  9.00 lB - karlovka, basketbal juniori
 3. 3. nedeľa 11.00 lB - Nitra, basketbal sŽ

 3. 3. nedeľa 16.00 rÜcoN škBd - ostrava, 
basketbal extraliga ženy

 9. 3. sobota lB - levice, basketbal kadeti
 9. 3. sobota vk - Žiar Nad HroNom, volejbal juniorky

10. 3. nedeľa 10.00 lB - karlovka, basketbal kadeti
10. 3. nedeľa 12.00 škBd - košice, basketbal mŽ
16. 3. sobota lB - svit, basketbal sŽ
16. 3. sobota 18.00 lB - B. Bystrica, basketbal extraliga
17. 3. nedeľa 10.00 - 13.00 lB basketbalový turnaj smŽ

17. 3. nedeľa 16.00 rÜcoN škBd - levice, 
basketbal extraliga ženy

23. 3. sobota lB „B“ - iNter Bratislava „B“, 
basketbal 1. liga

23. 3. sobota lB - p. Bystrica, basketbal kadeti
24. 3. nedeľa 10.00 lB - prievidza, basketbal kadeti
24. 3. nedeľa 12.00 lB „B“ - karlovka, basketbal 1. liga

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 

 2. 3. sobota 11.00 starší dorast - vysoké tatry
10. 3. nedeľa 11.00 starší dorast - trnava - 1. liga starších dorastencov
10. 3. nedeľa 13.15 mladší dorast - trnava - 1. liga mladších dorastencov
17. 3. nedeľa 10.00 starší žiaci a - vranov - 1. liga starších žiakov
17. 3. nedeľa 12.00 starší žiaci B - vranov - 1. liga starších žiakov
17. 3. nedeľa 15.00 dospelí - dukla Banská Bystrica B - iii. lv
23. 3. sobota 11.00 starší dorast - ružomberok - 1. liga st. dorastencov
23. 3. sobota 13.15 mladší dorast - ružomberok - 1. liga ml. dorastencov
31. 3. nedeľa 10.00 starší žiaci a - lipany - 1. liga starších žiakov
31. 3. nedeľa 12.00 starší žiaci B - lipany - 1. liga starších žiakov
31. 3. nedeľa 15.00 dospelí - mFk košice B - iii. lv

2. 3. sobota  9.00 sNv - prešov, 9. šHt
3. 3. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie
6. 3. streda 19.30 play-off ŽeNy semifinále
9. 3. sobota 19.30 play-off ŽeNy semifinále

10. 3. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie
10. 3. nedeľa 19.30 play-off ŽeNy semifinále
16. 3. sobota  9.00 sNv - poprad, 9. šHt
16. 3. sobota 19.30 play-off ŽeNy finále
17. 3. nedeľa 19.30 play-off ŽeNy finále
24. 3. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie
30. 3. sobota  9.00 sNv - košice, 9. šHt

upoZornenie!
V čase plánovania marcového obsadenia ľadu končila základná časť extraligy juniorov a do-
rastencov. taktiež neboli známe play-off dvojice na 1. ligu mužov. plán ľadu sa môže meniť 
podľa vývoja v play-off, tomu bude následne aj prispôsobené verejné korčuľovanie.
Zmeny môžete sledovať na www.stez.sk a informačných tabuliach zimného štadióna.

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

 2. 3. sobota 10.00 svit - spišskÁ NovÁ ves „B“, 1. liga východ
 3. 3. nedeľa 10.00 sNv - vrÚtky, dorastenecká liga východ
10. 3. nedeľa 10.00 sNv - košice, dorastenecká liga východ
16. 3. sobota 10.00 svit - r. soBota, 1. liga východ
17. 3. nedeľa 10.00 sNv - podBrezovÁ, dorastenecká liga východ
23. 3. sobota 14.00 sNv „B“ - ŽarNovica, 1. 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 veľkonočných sviatkov
28. 3. štvrtok: 9.00 - 20.30 • 29. 3. piatok: 9.00 - 20.30 
1. 4. pondelok: 13.00 - 20.30 • 2. 4. utorok: 9.00 - 20.30

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

Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s Klubom špeciálnych pedagógov vás pozýva na seminár

PreKrOčMe BariérY
21. 3. 2013 o 9.00 hod.

vo veľkej zasadačke Msú, štefánikovo námestie 1, Sp. nová Ves
Cieľom seminára  je vymeniť si praktické skúsenosti v oblasti vzdelávania žiakov so špeciálnymi vý-
chovno-vzdelávacími potrebami v školách. Program je zostavený tak, aby v ňom mali zastúpenie všet-
ky typy zdravotného znevýhodnenia, s ktorými sa v praxi stretávame. Na seminári môžete prezento-
vať programy, ktoré realizujete vo vašej škole formou posteru, prípadne prezentáciou na paneloch, 
ktoré budú k dispozícii na mieste. Ak máte záujem o prezentáciu, materiály  je potrebné doručiť do  
15. 3. 2013 organizačnému výboru.

Vašu účasť potvrďte do 8. 3. 2013 na uvedené adresy:
zklingova@gmail.com•vargovaludmila@centrum.sk•hronova74@gmail.com•janasamelova@gmail.com

Počet účastníkov je limitovaný.

Slovenský zväz zdravotne postihnutých, 
zO č. 12, SnV pozýva na 

VýrOčnú členSKú 
ScHôDzu,

ktorá sa uskutoční 24. 3. 2013 (nedeľa) o 14.00 hod.
v zasadačke AB 

(Administratívna budova - sídlo Tatrabanky).
Prosíme, prineste si so sebou členský preukaz!

Tešíme sa na stretnutie s vami.

jozef Baranyi, predseda zo č. 12
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STOROČNICA ORGANIZOVANÉHO 
LYžOVANIA NA SPIŠI - GRAJNÁR 2013

Usporiadateľ: 
ŠKBD Rücon Spišská Nová Ves

KraSOKOrčuliarSKY KluB
SPišSKÁ nOVÁ VeS

vás pozýva na 

XXXVi. rOčnÍK

VeľKeJ cenY 
SlOVenSKéHO raJa

2. - 3. marec 2013, 
Zimný štadión, Sp. Nová Ves

Ako každoročne aj tento rok sa 19. 1. 2013 uskutočnilo 
v Tatranskej Lomnici vyhodnotenie Modelár roka 2012 
za účasti všetkých modelárskych odborností. Z nášho 
letecko-modelárskeho  klubu  Spišská  Nová  Ves  bol 
ocenený ako Modelár roka 2012 Juraj Bartek ml. za 
3. miesto na MS v kategórií F3J (rádiom riadené termické 
vetrone) v Juhoafrickom Johannesburgu a za celkové ví-
ťazstvo v Európskom pohári „EUROTOUR CONTEST“. 
Obidva úspechy dosiahol v juniorskej kategórii.
Blahoželáme  a  v  nasledujúcej  sezóne  prajeme  veľa  
úspechov.   lmk sNv

LETECKO-
MODELÁRSKY 
KLUB SNV

 kluB ZDraVia
v Spišskej Novej Vsi

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

19. 3. 2013
Bolesť - fenomén  

dnešnej doby
Bc. Michal Lindtner

KDE: Školská 22 (pri Daňovom úrade)
KEDY: 17.30 hod.

KONTAKT: 0908 994 818
Vstup voľný.

Pre milovníkov lyžovania a aktívneho pohybu v zasneženom lesnom prostredí pripravilo Mesto Spiš-
ská Nová Ves, Lesy mesta SNV, s. r. o. a Centrum voľného času Adam v dňoch 15. a 16. februára 
2013 1. ročník verejných pretekov v behu na lyžiach na Grajnári. Celé podujatie bolo ladené nie 
len v súťažnom duchu, ale malo aj spoločenský rozmer vzájomných stretnutí priaznivcov lyžova-
nia. Potešilo nás, že pozvanie prijali pretekári všetkých vekových kategórií nie len z nášho mesta, 
ale aj z Košíc, Hnilca či Dobšinej. Súťažiaci si mohli navzájom zmerať sily a všetci ostatní nabrať 
inšpiráciu na 2. ročník v roku 2014. 
Prvý deň súťažilo 46 pretekárov v žiackych a dorasteneckých kategóriách, v sobotu si zmeralo sily 48 súťažiacich v ka-
tegórii ženy do 40 a nad 40 rokov a muži do 40, do 60 a nad 60 rokov. 

Muži do 40 rokov

Tomáš Smorada LO Hnilec

Lukáš Nemčík LK Metropol KE

Erik Kollárik LO Hnilec

Muži nad 40 rokov

Jozef Šmelko Lesy mesta

Robo Nemčík LK Metropol KE

Štefan Sumerling Fitnes END Sport

Muži na 60 rokov

Július Smolár MK Tatran

Bartolomej Ištoňa LK Metropol KE

Peter Pavol SNV

ženy do 40 rokov

Anna Niemasikova SNV

Zuzana Slobodová SNV

Katarína Smoradová SNV

ženy nad 40 rokov

Darina Novotná ZŠ Nad Medzou

Mária Uličná ZŠ Nad Medzou

Zuzana Kartusková SNV

Mladší žiaci

Tomáš Korfanta ZŠ s MŠ Mlynky

Matej Leško ZŠ s MŠ Mlynky

Ladislav Krištofčo ZŠ s MŠ Mlynky

Mladšie žiačky

Zuzana Pavlíková ZŠ Nad Medzou

Viktória Roguľová ZŠ Ing. O. Kožucha

Michaela Kotradyová ZŠ Nad Medzou

Starší žiaci

Daniel Broško ZŠ Ing. O. Kožucha

Erik Dany ZŠ s MŠ Mlynky

Tomáš Barbuščák ZŠ Ing. O. Kožucha

Staršie žiačky

Ester Vašková ZŠ Hutnícka

Dorastenci

Erik Kollárik Tech. akad.

Marek Uličný Gymn. Školská

Peter Zavacký Gymn. Školská

lívia Brovková, štefan pohly, Ľubica šefčíková 
msÚ spišská Nová ves

VýSleDKY

už tradične na Veľký piatok 29. 3. 2013
sa uskutoční pre všetkých veriacich kresťanských cirkví

PašiOVý eKuMenicKý SPrieVOD MeSTOM
so začiatkom o 14.00 hod. 

pred Evanjelickým kostolom v Sp. Novej Vsi.
1. zastavenie: krátke zamyslenie

2. zastavenie: Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie – krátke zamyslenie

3. zastavenie: Gréckokatolícky chrám Premenenia Pána – krátke zamyslenie,  
spoločné odrieknutie modlitby a vyvrcholenie sprievodu záverečným požehnaním

„láska kristova nech nás spája.“
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Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti rodine, známym, kolegom, priateľom 
a susedom, že sa 9. 1. 2013 prišli rozlúčiť s Františkom FEDORČÁKOM, ktorý 
nás opustil vo veku 87 rokov. 
Zároveň naše poďakovanie patrí Rím.-kat. úradu v SNV a Pohrebnej službe 
R. Findura.
S úctou a láskou smútiaca rodina. 

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou mamkou, prababkou, sestrou, 
tetou Máriou KORCHňÁKOVOU, rod. Cebuľovou, ktorá nás navždy opustila  
10. 1. 2013 vo veku 84 rokov.
syn Ján, Milan s rodinou a Michal s rodinou

S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary všetkým príbuzným, priateľom, kolegom, susedom a známym, ktorí 
sa prišli rozlúčiť 15. 1. 2013 s mojím manželom a milovaným ockom, dedkom, 
bratom a krstným otcom JUDr. Jánom REHÁNKOM, ktorý nás opustil vo veku 
nedožitých 63 rokov, ktoré by oslávil 30. 3. 2013.
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a láskou manželka Paulína, deti Róbert, Renátka s Ladislavom, Peťo, 
Paľo, nevesty a vnúčatá.

S bolesťou v srdci vyjadrujem úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary priateľom, susedom, kolegom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť  
18. 1. 2013 s mojím manželom MUDr. Tomášom KRAFČíKOM.
S úctou a vďakou manželka.

Co bylo není, a co zůstává jsou vzpomínky...
10. 3. 2013 uplynú 2 roky, čo nám ostali už len spomienky na našu mamku 
Vieru FEDÁKOVú.
Spomienky krásne a nenahraditeľné. 
Ak vám naša mamka tiež chýba, venujte jej v tento deň tichú spomienku.
S láskou Adko, Zuzičky a Janka. 

S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za 
prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli 25. 1. 2013 
rozlúčiť s našou mamkou Máriou MIŠENDOVOU, ktorá 
nás navždy opustila vo veku nedožitých 79 rokov.
12. 3. 2013 uplynie 2. výročie, odkedy nás navždy opus-
til náš otec, brat a dedko Karol MIŠENDA.
Tí, ktorí  ste  ich poznali,  venujte  im s nami  tichú spo-
mienku.
S úctou a láskou spomínajú synovia Jaroslav, Jozef, Ľu-
boš a Vladimír s rodinami.

neplačte za mnou, keď som tak tíško zaspala, spomeňte si, že som vás 
veľmi rada mala, chcela som s vami dlhšie byť, osud je taký, vy musíte žiť.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, 
susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 1. 2. 2013 s našou drahou a sta-
rostlivou mamičkou, svokrou, babkou a prababkou Máriou OMASTOVOU, 
rod. Javorovou. 
Zároveň ďakujeme kolektívu interného odd. NsP v SNV za starostlivosť, Pohreb-
nej službe S. Badzíková, ZPOZ pri MsÚ v SNV za dôstojnú rozlúčku.
manžel Walter,  synovia Ľubomír, Walter, dcéry Jana, Eva, Dagmar,  Ingrid,  
Karin a Miriam s rodinami

Do večnosti odišiel si spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád. odišiel si od nás, 
my ostali sme v žiali, no vždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.
Touto cestou vyjadrujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kveti-
nové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli 
1. 2. 1013 rozlúčiť s mojím manželom, naším otcom a dedkom Martinom  
BUČÁKOM, ktorý nás navždy opustil vo veku 78 rokov.
Zároveň ďakujeme pracovníkom interného odd. NsP v SNV za starostlivosť 
a Pohrebnej službe S. Badzíková za dôstojnú rozlúčku.
manželka a deti s rodinami 

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom, 
susedom, bývalým kolegom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 1. 2. 2013 s naším 
manželom a otcom Ing. Milanom OCHOTNICKýM.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
manželka s deťmi

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

VITAJTE MEDZI NAMI VýZNAMNÉ žIVOTNÉ JUBILEÁ V JANUÁRI OSLÁVILI
97 rokov
mária Bosáková
anna mlynárová
93 rokov
mária Bernáthová
etela Grausová
michal Vajnagi
92 rokov
mária mihaliková
91 rokov
elena Barňáková
mária Jurisová
90 rokov
emília Bendíková
Jolana kostúrová
Ján ondrejkov
85 rokov
anna Baronová
Štefan Drobný
margita Jarabová

Štefan ondirko
margita petreková
karol székely
Valéria Šimková
80 rokov
Justína Jančurová
Ing. Ján Javorský
emília kukurová
Veronika mihaliková
Ján pacák
Valéria palková
Cecília ungerová
75 rokov
rnDr. Dušan Cabala
Ing. milan čech
Zuzana Hegyköziová
mária Himičová
mária Hlinková
mária Hunfalvyová
margita Javorská
albína kačírová

lýdia krullová
Ján kubík
Zita kupcová
František mlynarčík
ladislav suľovský
klára Vráblová
70 rokov
marta alexyová
katarína Becková
rudolf Böttcher
elena černická
Ján Drabiščák
arpád Fejedelem
terézia Grešáková
monika Hruškociová

marta Hrušovská
František Hudák
mária Jendruchová
magdaléna liptáková
Justína ludvíková
Veronika matišáková
Irena melikantová
anna neuvirthová
Ing. Dušan nikodem
milan palušák
elena počatková
Viera polláková
Jozef sentkeresty
mária Šaderová
emília Zupková

libuša Gapčová
michal kožuško
nela Dominiková
sláva Horváthová
katarína Vitková
anna mária kokyová
erika Vašková
Diana Ševcová
nela kovalová
matej repaský
michaela Žihalová
Šimon karpinský
Dávid Zeleňák
Gréta mariaková
klára kolesárová
sofia pavlíková
patrik nguyen minh
tatiana palkov

matej Vantroba
Daniela podhorányová
maximilián macák
lucián kováč
adela čobirková
karolína miková
tamara rehánková
lukáš Horváth
eliška sarnová
Ivana nuberová
nella Galajdová
Filip Janečko
timotej krak
Zuzana matúšová
lukáš Hojnoš
Boris sokolský
lenka Vastušková
patrik kolcún

V JANUÁRI NÁS NAVžDY OPUSTILI

emília Baranová 1924
František Fedorčák 1925
Ing. Ján korman 1926
mária korchňáková 1928
Štefan Hamraček 1929
Ing. albert Fabián 1931

mária Horváthová 1931
Imrich kišiday 1933
alojz Venglik 1934
mária mišendová 1934
martin Bučák 1934
Jozef Valigura 1935

milan Barlog 1935
ladislav Cehuľa 1939
Gustáv leskovjanský 1940
muDr. tomáš krafčík 1941
eugen labuda 1942
anna Šperňáková 1944

JuDr. Ján rehánek 1950
Irena Horváthová 1950
Štefan kollár 1951
Helena pokutová 1951
Štefan piatnica 1951
ladislav rečičár 1952

Dušan Hovan 1954
Štefan sedlák 1956
Ing. milan ochotnický 1959
ladislav Barteľ 1966
karol starna 1967

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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11. 2. 2013 uplynul rok od úmrtia mojej obetavej mamky, našej láskavej babky, 
prababky a príbuznej Veroniky KOČIŠOVEJ, rod. Hritzovej.
Ďakujeme všetkým, ktorí ju poznali a nezabudli, za tichú spomienku.
S láskou, úctou a vďakou spomína dcéra s rodinou a ostatní príbuzní.

odišla si tíško, bez rozlúčky. ale my nezabúdame. V našich srdciach ostá-
vaš navždy.
13. 2. 2013 sme si pripomenuli 1. výročie, odkedy nás v deň svojich 90-tych na-
rodenín navždy opustila naša mamka, stará mamka Matilda SERVÁTKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú synovia Miki a Peter s rodinami.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
26. 2. 2013 uplynulo 15 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustila
moja milovaná mamka, babka, svokra Margita ŠTRAUCHOVÁ.
S láskou a úctou spomína dcéra Jana s rodinou.

už desiaty rok v tmavom hrobe leží, ani sa nezdá, že čas tak rýchlo beží. 
V našich srdciach stále miesto má, z neba sa na nás isto pozerá.
1. 3. 2013 si pripomíname 10. výročie odchodu do večnosti nášho manžela, 
otca a dedka Nejta FRANČÁKA.
Zostali len spomienky a odkaz jediný, chýbaš nám, otec náš.
S úctou a láskou spomína manželka a deti s rodinami.

spomienka na teba a smútok nikdy nevymizne zo sŕdc tých, ktorí Ťa vrúcne 
milovali a sú ti vďační za tvoju veľkú lásku a neskonalú obetavosť.
3. 3. 2013 si pripomenieme nedožité 56. narodeniny a 26. 3. 2013 si pripo-
míname smutné 2. výročie, odkedy nás náhle opustil môj milovaný syn, brat, 
otec a starý otec ľubomír REPASKý.
S láskou, úctou a vďakou spomína mama, sestra a brat s rodinami.

neplačte za mnou, keď som tak tíško zaspal, spomeňte si, že som vás veľmi 
rád mal, chcel som s vami byť, osud je taký, vy musíte žiť.
4. 3. 2013 uplynie sedem rokov, odkedy nás navždy opustil milovaný manžel, 
starostlivý otec, láskavý dedko, svokor, brat, švagor Jozef JÁNOŠíK.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku. Ďakujeme.
S úctou,  láskou a  vďakou spomína manželka, dcéra a synovia s  rodinami 
a ostatná rodina.
Veľmi nám chýbaš. 

Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, aké bolo 
predtým. Bolestný je pre nás tvoj odchod náhly, ale v našich srdciach zo-
stávaš navždy s nami.
4. 3. 2013 uplynie smutný rok, odkedy nás navždy opustil môj manžel, otec, 
svokor a dedko Ladislav BALÁž.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
S úctou a vďakou manželka Vierka, synovia Ladislav a Ľuboslav s rodinami.

odišla ticho, nie je medzi nami, no v našich srdciach 
žije spomienkami. sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, 
sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname. márne Ťa 
naše oči všade hľadajú, márne nám po tvári slzy ste-
kajú. Ťažko sa nám s tebou lúčilo, ťažko je bez teba 
byť, v našich srdciach budeš stále žiť. 
9. 3. 2013 si s bolesťou v srdci pripomíname 1. výro-
čie, odkedy nás navždy opustila moja milovaná mamička 
a babička Margita ULIČNÁ a 23. 6. 2013 si pripome-
nieme  12.  výročie,  odkedy  nás  navždy  opustil  otec 
a dedko Štefan ULIČNý. 
Všetkých, ktorí ste ich poznali, mali radi a nezabudli, pro-
síme, venujte im spolu s nami tichú spomienku. 
S  láskou a úctou spomínajú  vnučka Mirka a pravnuk 
Paťko a Danka Jakubcová s rodinou.

Ďakujeme za tvoju lásku a starostlivosť. Veľmi nám chýbaš a pamiatku na 
teba si uchováme navždy v našich srdciach.
Vyjadrujeme  úprimné  poďakovanie  za  kvetinové  dary  a  prejavy  sústrasti 
príbuzným,  bývalým  spolupracovníkom,  priateľom,  susedom  a  známym, 
ktorí sa rozlúčili 23. 1. 2013 s mojím drahým manželom, otcom a dedkom  
Ing. Albertom FABIÁNOM.
Srdečne ďakujeme ZPOZ pri MsÚ v SNV za dôstojnú rozlúčku.
smútiaca rodina

odišla si tíško, už nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ spomien-
kami. už len kytičku môžeme ti na hrob dať, pri plamienku sviečky na teba 
tíško spomínať.
S  hlbokou  bolesťou  v  našich  srdciach  vyjadrujeme  úprimné  poďakovanie  
za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, známym 
a susedom, ktorí sa prišli rozlúčiť 5. 2. 2013 s našou milovanou mamkou, bab-
kou, prababkou a sestrou Margitou CHOMOVOU, ktorá nás navždy opustila 
vo veku nedožitých 86 rokov.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Do večnosti odišiel si spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád. odišiel si od nás, 
my sme v žiali, no vždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí Ťa radi mali.
S obrovským smútkom a bolesťou v srdci úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa 4. 2. 2013 
naposledy rozlúčili s mojím milovaným manželom, starostlivým otcom, svokrom, 
dedkom, bratom, švagrom, krstným otcom, ujom a príbuzným Ladislavom  
CEHUľOM, ktorý nás nečakane navždy opustil vo veku 73 rokov.
Naša hlboká vďaka patrí RZP SNV. Za dôstojnú rozlúčku patrí poďakovanie 
Rím.-kat. farskému úradu v SNV, Pohrebnej službe R. Findura, J. Kučinskému 
a TJ Slovan Smižany.
Poďakovanie vyslovuje manželka Eva a synovia Ladislav a Peter s rodinou.
 
S  hlbokou  bolesťou  v  našich  srdciach  vyjadrujeme  úprimné  poďakovanie  
za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, kolegom, 
susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 8. 2. 2013 s mojím milovaným man-
želom, synom, bratom, švagrom, zaťom, ujom Ing. Petrom MASARYKOM, 
ktorý nás opustil vo veku 59 rokov.
manželka Zlatica a ostatná smútiaca rodina

Albert KELLNER 28. 1. 2013 odišiel tíško, ako odchádza deň, ostávajú len 
spomienky naň.
Venujte mu ich, prosíme, aj Vy, jeho kolegovia, priatelia, známi...
Ďakuje Vám jeho manželka so synmi.

S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť 21. 1. 2013 s mojím manželom, otcom, dedkom, bratom a švagrom 
Štefanom KOLLÁROM, ktorý nás opustil vo veku nedožitých 62 rokov.
Zároveň ďakujeme celému  zdravotníckemu personálu ODCH NsP  v SNV, 
hlavne MUDr. E. Zimovej za profesionálnu starostlivosť počas choroby.
manželka Mária s rodinou

23. 1. 2013 uplynulo 21 rokov od úmrtia našej mamičky 
Márie JUREKOVEJ
a 27. 12. 2012 uplynulo 10 rokov od úmrtia nášho ocka 
Jaroslava JUREKA.
S láskou spomínajú deti s rodinami. 

... slzou sa nám lesknú oči a bolesť do srdca nás bodne, keď tvojmu krížu 
stojíme zoči-voči. anjela bolo tvoje srdce hodné. tak lietaj s nimi po nebi, 
ty tam a my s tebou v srdci na zemi...
3. 2. 2013 sme si s bolesťou v srdci pripomenuli 1. výročie, odkedy nás opustila 
moja manželka, naša drahá mamička, babička Veronika KUCHÁROVÁ. 
Prosíme všetkých, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel Michal, dcéry Mária a Gitka s rodinami 
a syn Ladislav.

Zavrela si oči, chcelo sa ti spať, nestihla si nám ani zbohom dať. odišla si 
rýchlo, nečakane, ako vietor v búrke, keď stromy láme. Bolestný je pre nás 
stále tvoj odchod náhly, v našich srdciach však zostaneš navždy s nami.
7. 2. 2013 uplynul tretí smutný rok od chvíle, kedy nás navždy opustila naša 
láskavá mamka, babka a svokra Jolana BALUCHOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú dcéry a synovia s rodinami. 

Deň Vášho nečakaného odchodu bol plný sĺz 
a smútku. ostalo prázdno a ticho, len bolesť a žiaľ. 
Hoci ste odišli bez slova a na rozlúčku nebol čas, spo-
mienky na Vás zostanú navždy v nás. 
9. 3. 2013 si s bolesťou v srdci pripomíname 1. výro-
čie, odkedy nás navždy opustila moja milovaná babička  
Margita ULIČNÁ  a  23.  6.  2013  si  pripomenieme 
12. výročie, odkedy nás navždy opustil dedko Štefan 
ULIČNý. 
Všetkých, ktorí ste ich poznali, mali radi a nezabudli, pro-
síme, venujte im spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú Vlasta s rodinou. 

SPOlOčenSKÁ KrOniKa
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čas plynie, bolesť trápi, ale teba nám už nik nevráti. len sviečku zapáliť, slzy 
vyroniť a pošepkať: „mamka, babka a prababka naša, veľmi nám chýbaš.“
10. 3. 2013 uplynie rok, odkedy nás navždy opustila naša mamka, babka,  
prababka Elena SCHWIRIANOVÁ.
S úctou a láskou spomínajú dcéra Janka s Jakubom, vnúčatá Richard s man-
želkou, Andrea a Janka s manželmi, pravnúčatá Riško, Radko, Peťko, Vero-
nika, Marek a Matúško.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ju poznali a nezabudli.

12. 3. 2013 uplynie rok od úmrtia našej drahej manželky, matky, babičky, 
svokry a švagrinej Viktórie KARAFFOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina a priatelia.

Ivan STEHLíK
13. 11. 1951 - 15. 3. 1973
Neuveriteľných  40  rokov  si  na  Teba  každý  deň  s  láskou  spomína  Tvoja  
sestra Xénia.
Ďakujem všetkým, ktorí nezabudli.

po tmavej noci, keď svitol nový deň, odišiel si snívať svoj večný sen. odišiel 
na cestu, kam musí každý sám, len dvere spomienok nechal dokorán.
15.  3.  2013  si  pripomenieme 1.  výročie,  odkedy  nás  navždy  opustil môj  
starostlivý manžel, otec, svokor, brat, švagor, priateľ Mgr. Jaroslav KAČíR.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu s nami tichú spo-
mienku. 
S láskou a úctou manželka, syn, nevesta a ostatná smútiaca rodina.

čas plynie, ale spomienka ostáva.
16. 3. 2013 si pripomenieme 10. výročie, odkedy nás navždy opustil môj  
manžel a otec Ing. Emil BABíK.
S úctou a vďakou spomínajú manželka, syn, dcéra s rodinou, priatelia a ostatná 
rodina.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. Ďakujeme.

Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc všetkých, čo si mal rád.  
odišiel si tíško, ako odchádza deň, v našich srdciach zostáva spomienka len.  
milovali sme Ťa, ty si miloval nás, tú lásku v našich srdciach nezničí ani 
čas.
16. 3. 2013 si pripomenieme 2. výročie, odkedy od nás navždy odišiel milovaný 
manžel, ocko a dedko Rudolf LAČNý.
S úctou a láskou manželka, syn Jaroslav, dcéra Anna a syn Rudolf s rodinami, 
vnúčatá Dominika, Ľubko, Mirko, Dominik, Karolínka.

20. 3. 2013 uplynie 20 rokov, odkedy nás navždy opustil môj starostlivý manžel, 
otec, dedko, pradedko Ján RUSNÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou manželka Cecília a deti s rodinami.
 

18. 3. 2013 si pripomenieme 7. výročie, kedy nás náhle opustil Vladimír  
JASENČÁK. 
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú brat Marián s rodinou, ostatná rodina a priaznivci 
basketbalu.

ako by sme Ťa mohli zabudnúť, nie iba svoj, aj nám si život žil. Bol si naše 
slniečko, našich duší jas, jarný kvietok, čo skolil krutý mráz.
21. 3. 2013 uplynie 5 rokov, odkedy nás opustil náš milovaný synček, brat 
a príbuzný Jozef ŠPERKA vo veku 26 rokov.
Všetci, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Plamene sviečok tíško zhasínajú, do duše vlnou tajomnou putuje bolesť len...
rodičia a brat Martin 

nesmúťte plačom ani slzami, ale čistou spomienkou.
Niet medzi nami toho, koho prítomnosť pre nás znamenala vzácnu podporu, 
životnú istotu, zdroj radosti a spolupatričnosti. 
S bolesťou v srdci si spomíname na našu milovanú MUDr. Eleonóru OSIFOVú, 
ktorá nás 22. 3. pred štyrmi rokmi navždy opustila.
Ďakujeme Bohu, že si bola súčasťou nášho života.
S láskou a úctou manžel, smútiaca rodina a priatelia.

odišiel, už nie je medzi nami, ale žije v srdciach nás, ktorí sme ho milo-
vali...
23. 3. 2013 uplynie 4. výročie, odkedy nás navždy opustil náš drahý a starost-
livý manžel, ocko a starký Štefan KUCHÁR.
Tí, ktorí  ste ho poznali a nezabúdate,  venujte mu spolu s nami  tichú spo-
mienku.
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.

slzy oči rosia, srdce pri spomienke bolí, ranu z tvojho odchodu od nás 
nič nezahojí...
24. 3. 2013 si pripomíname smutných 20 rokov, odkedy od nás navždy odišla 
do večnosti naša drahá sestra Helenka ČARNOGURSKÁ.
S úctou a vďakou si na Teba stále spomínajú sestry Žofia, Anna, Mária a Jana 
s rodinami.
Vás, ktorí ste ju poznali, prosíme, spomínajte v tichosti s nami. 

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 srdciach budeš 
navždy žiť.
So smútkom v srdci si 24. 3. 2013 pripomenieme 1. výročie, odkedy nás navždy 
opustil náš drahý a milovaný Vincent RUSNÁK zo SNV.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry, zaťovia, vnúčatá, synovia s rodi-
nami, bratia, sestra, švagriné a švagrovia, priatelia a známi.

čas plynie, ten, čo Ťa poznal a mal rád, nezabudne a spomína.
27. 3. 2013 uplynie rok, odkedy nás navždy opustila naša mamka, svokra 
a babka Anna GONDOVÁ.
S láskou spomínajú syn Ladislav s rodinou.

keď zomrie mamička, slniečko zájde, v srdci nám zostane smútok a chlad. 
nikto ju nevráti, nikto už nezobudí, nikto nám nedá späť mamičkin hlas.
28. 3. 2013 si pripomíname 1. výročie úmrtia našej mamky, babky, svokry, 
sestry, tety, švagrinej Margity BARÓNOVEJ, rod. Jasečkovej.
S  láskou na Teba spomína dcéra Lenka a syn Marián s  rodinami, vnúčatá 
a ostatná smútiaca rodina.

Zhasli oči, utíchol hlas, mal rád život a všetkých nás. klesli pracovité ruky, 
ktoré sme hladkali, dotĺklo srdce, ktoré sme milovali.
30. 3. 2013 si pripomenieme smutné 3. výročie úmrtia môjho milovaného 
manžela, nášho starostlivého otca Alfonza HUDÁKA.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a nezabudli.
smútiaca rodina

40 rokov uplynulo od tragického úmrtia nášho otca, deda a manžela Rudolfa 
GANČARČíKA.
Spomína smútiaca rodina.

Kurzy JOGY v sezóne 2011/ 2012SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

SPOlOčenSKÁ KrOniKa

Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom, 
bývalým kolegom a známym, ktorí sa 11. 1. 2013 prišli rozlúčiť s mojím manželom, otcom, dedkom 
a pradedkom Ing. Jánom KORMANOM na jeho poslednej ceste.
Touto cestou ďakujeme aj Pohrebnej službe R. Findura a ZPOZ pri MsÚ v SNV.
S úctou a vďakou manželka a deti s rodinami.

spomíname! 
18.  2.  2013  si  pripomenieme  1.  výročie  úmrtia  našej  mamky,  babky  a  prababky  
p. Gizely HUTKOVEJ, rod. Vráblovej. Zároveň sme si 9. 1. 2013 pripomenuli 29. výročie úmrtia  
nášho otca, dedka a pradedka Jána HUTKU.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Mária s rodinou a synovia Ján a Peter s rodinami. 

Po 40-tich rokoch si s úctou a láskou spomíname na otca a dedka Karola ČARNICKÉHO, ktorý nás 
náhle tragicky opustil 13. 3. 1973.
Tí, ktorí ste ho mali radi, venujte mu s nami tichú spomienku.
dcéra Jana s rodinou

Srdečná vďaka primárovi MUDr. Štefanovi Zelenému, zástupkyni MUDr. Želmíre Stupákovej a celému 
kolektívu sestier a pracovníkov ARO NsP v SNV za vzornú starostlivosť počas hospitalizácie nášho 
milovaného otca MUDr. Jána STOLINU.
dcéry Dagmar a Mária s rodinami a ostatná rodina
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OznaMY, POzVÁnKY, inzercia

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

 4. 3. 2013
Beseda o návšteve Číny 

s primátorom mesta
v AB, Štefánikovo nám. o 14.00 hod. 

pre všetkých záujemcov 
- občanov mesta, aj nečlenov klubov

 8. 3. 2013
Posedenie v klube pri príležitosti MDž

15. 3. 2013
Varenie a ochutnávka múčnych jedál

18. 3. 2013
I. kolo súťaže v hode šípkami 

22. 3. 2013
II. kolo v hode šípkami, vyhodnotenie

18. - 22. 3. 2013
Výstavka ručných prác 

s veľkonočnou 
a jarnou tematikou

KluB DôcHODcOV KOMenSKý
pozýva všetkých pedagogických pracovníkov, 
dôchodcov na stretnutie, ktoré sa uskutoční
7. 3. 2013 (štvrtok) o 10.00 hod. 
v Klube dôchodcov na Levočskej ul. 
Zároveň vás pozývame na stretnutie 
pri príležitosti Dňa učiteľov, 
ktoré sa uskutoční 25. 3. 2013 
(pondelok) o 15.00 hod. 
v Reštaurácii Na korze, 
Zimná ul. 34 v Sp. Novej Vsi.
Uvítame aj nečlenov.
Tešíme sa na vás.

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

7. 3. 2013 (štvrtok)
Tvorivé písanie - vzdelávací program pre seniorov

MsÚ, Štefánikovo námestie č. 1, prvé poschodie o 9.00 hod.

13. 3. 2013 (streda)
Turistická vychádzka - Olcnava - Zahura - Spišské Vlachy

Odchod osobný vlak o 9.04 hod.

14. 3. 2013 (štvrtok)
J. Ďurovčík: Zvonár u Matky Božej (tanečné divadlo)

Štátne divadlo Košice o 19.00 hod. Odchod vlakom 16.51 hod.

21. 3. 2013 (štvrtok)
Hodnotiaca členská schôdza o 14.00 hod.

MsÚ budova AB. Na schôdzi môžete zaplatiť členské.
Záujem o divadelné predstavenie v ŠD v KE 

nahlásiť na tel. čísle 0904 973 324.

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. 3. 2013
BLAUMONT, Jánskeho 1, SNV

Tel.: 053/419 91 80 

4. - 10. 3. 2013
HARMÓNIA, Zimná 55, SNV

Tel.: 053/441 16 37 

11. - 17. 3. 2013
DR. MAX, OD Kaufland,  
Duklianska 3336/19, SNV
Tel.: 053/321 99 20 

18. - 24. 3. 2013
SLÁVKA, Chrapčiakova 1, SNV

Tel.: 053/416 61 22 

25. - 31. 3. 2013
DR. MAX, OC Madaras, Mlynská 39, SNV

Tel.: 053/321 99 16

základná organizácia č. 13 
Slovenského zväzu zdravotne  

postihnutých,
Levočská 14, Spišská Nová Ves

pozýva svojich členov na 

VýrOčnú 
členSKú 
ScHôDzu,

ktorá sa uskutoční 
17. 3. 2013 (nedeľa) 

o 14.00 hod.
v reštaurácii 

Hotela Preveza.
Tešíme sa na vás.

 E.M.Trade, s.r.o. 
Education and Management systems 
for You 
Komplexné poradenstvo pri 
zavádzaní: 
• STN EN ISO 9001:2009 
• STN EN ISO 14001:2004 
• STN OHSAS 18001:2009 
Výuka cudzích jazykov: 
• Anglický jazyk Callanovou 

metódou. Ukážková hodina 
zdarma 

• Nemecký jazyk 
• Individuálne kurzy podľa potreby 

Tel. 0902 477 937 
Viac informácií na www.emtrade.sk 

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

ktorá sa uskutoční  
22. 3. 2013 o 14.00 hod.
pri pamätníku obetiam Malej vojny 
v parku pri Evanjelickom kostole.

PieTnu 
SPOMienKOVú 
SlÁVnOSŤ
pri príležitosti 74. výročia  

tragickej udalosti „Malá vojna“,

Mesto Spišská Nová Ves
Dom Matice slovenskej 

v Spišskej Novej Vsi
pozývajú na

„na ti môj Bože, na v obeť krv moju, 
len posväť bratov, posväť už k pokoju!“ 

(s. Chalupka)

UPOVEDOMENIE
Mesto  Spišská  Nová  Ves  upovedomuje  nájomcov 
hrobových a urnových miest,  ktorým  končí  alebo 
skončila  doba  nájmu  hrobového  miesta  podľa  zákona 
o pohrebníctve a Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
Spišská Nová Ves č. 5/2011 o prevádzkovom poriadku 
pohrebísk, že nájom na ďalšie obdobie poskytuje Správa 
mestských  cintorínov,  Slovenská  ul.  č.  1  (na  starom 
cintoríne). V prípade, že nájomca hrobového miesta 
neobnoví nájom na ďalšie obdobie, právo na hrobové 
miesto zanikne  a  nájomná  zmluva  bude  vypovedaná. 
 správa cintorínov
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0911 017 911
Cena 55 000 €

Rozloha bytu 65 m2

+ pivnica

Výborná lokalita - Zimná 110 • zrekonštruovaný vchod • dobrí susedia

Je projekt zameraný na pomoc ľuďom v núdzi, ktorí môžu za stanovený symbolický prí-
spevok získať veci každodennej potreby, ktoré si inak nemôžu zabezpečiť. Ak chcete 
darovať akékoľvek funkčné a použiteľné veci, predovšetkým  textil,  záclony, ob-
rusy, posteľné prádlo,  šatstvo, obuv,  kuchynské potreby, poháre,  sošky,  keramiku, 
nábytok, elektroniku, hračky a knihy, pomôžete  iným ľuďom zmierniť  ich nedostatok 
a chudobu. 

Kontaktujte nás priamo na prevádzke SOLIDAR, Odborárov 47, Sp. Nová Ves  
(bývalé priestory Semaforu) pondelok až piatok od 9.00 do 16.00 hod.  

alebo na telefónnom čísle: 0917 350 170.
Projekt zastrešuje občianske združenie Yes, we can - Áno, my môžeme. 

Viac informácií o združení a jeho projektoch nájdete na stránke www.yeswecan.sk.

Krajské stredisko 
únie nevidiacich  
a slabozrakých 

Slovenska 
Košice

rozširuje poskytovanie 

bezplatného 
špecializovaného 

poradenstva
v priestoroch ZO č. 35  

Sp. Nová Ves, Fabiniho ul. 9
každú stredu 

od 8.00 do 12.30 hod.

Spišská Nová Ves
Koncertná sieň Reduty
3. marca 2013 o 14.00 hod.
www.strana-smer.sk

 www.facebook.com/smersd   www.smertv.sk

ATRAKTÍVNY PROGRAM, MODERÁTOR MARTIN 
NIKODÝM, HUDOBNÝ HOSŤ PETER STAŠÁK 

A FOLKLÓRNY SÚBOR ČAČINA

MDŽ
Milé ženy, príďte osláviť Váš sviatok 

spolu s nami.
Srdečne Vás pozývajú Robert Fico, predseda strany 

SMER – sociálna demokracia, a jeho stranícki kolegovia.
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VýberoVé jasle a škôlka  
pre vaše dieťa 

s nadštandardnými  
službami

akreditovaná a licencovaná angličtina 

licencovaná komunikačná metóda NLP

široký výber krúžkov a aktivít

profesionálny prístup  
odborného pedagogického zboru

nové priestory s bazénom  
v tichej mestskej časti Kozí vrch

0908 067 801 | brantia@brantia.sk INFORMÁCIE: www.svt.sk
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   PreDÁM - PrenaJMeM

 Dám do prenájmu garsónku na Gorazdovej ul. v SNV. 
T.: 0948 022 277.
 Predám 2-izb. byt na sídl. Mier, prízemie. 

T.: 0903 967 540.
 Dám do prenájmu 3-izb. zariadený byt, zrekonštruovaný,  

v tichej lokalite. Voľný od 1. 3. 2013. T.: 0911 327 996.
 Ponúkame na predaj väčší 3-izb. byt s balkónom na sídl. 

Západ  I.,  Strojnícka  ul.  v OV,  čiastočne  zrekonštruovaný,  
4.  posch.,  lokalizovaný  v  strede  zatepleného  bytového 
domu. Cena 47 000 €. Nie  cez RK.  T.:  0948 029 206, 
0917 919 912. 
 Predám 4-izb. byt, rozloha 64,6 m2 - sídl. Tarča v SNV, prí-

zemie, pôvodný stav, plastové okná. Cena 36 000 €. Nie RK. 
T.: 0907 378 794. 
  Predám  4-izb.  slnečný  byt  s  loggiou  na  sídl.  Západ  I, 

4. posch., čiastočne upravený alebo vymením za 1 - 2-izb. 
+ doplatok. Cena 47 000 €. Nie RK. T.: 0902 645 327, 
0903 298 221. 
 Predám rodinný dom v oblasti Hrabušice - Majer, vhodný na 

každodenné bývanie alebo rekreačné účely. Cena dohodou. 
T.: 0905 212 424.
 Predám rodinný dom v Kurimanoch s veľkým pozemkom 

spolu o výmere 1 350 m2. RD je možné kúpiť samostatne s pri-
ľahlým pozemkom o výmere 700 m2 a samostatný pozemok 
o výmere 650 m2. Bližšie informácie na t. č.: 0907 924 529. 
Nie RK.
 Predám záhradu v OV, v lokalite Brusník za Židovským cin-

torínom o  rozlohe 400 m2. Drevená podpivničená chatka, 
20 ovocných stromov, potrubie na polievanie. Cena doho-
dou. T.: 0902 843 497.
 Predám garáž pri Židovskom cintoríne s elektrinou, pivnicou 

a montážnou jamou.Cena dohodou. T.: 0908 269 418.
 Dám do prenájmu garáž v rodinnom dome neďaleko Ul. E. 

M. Šoltésovej pre menšie auto alebo motocykel. 
T.: 0907 466 865.
 Dlhodobo prenajmem garáž na Ul. J. Wolkera, sídl. Mier 

v SNV. T.: 0904 405 617.
 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.
 Predám terénnu motorku HUSQVARNA 510 Tc 53 PS, farba 

žltá, po GO, veľmi zachovalá, treba vidieť. Cena 800 €. Taktiež 
predám motocykel skúter JINLUN, JL 50 QT - ADAMS bordová 
farba, r. v. 2004 málo používaný, ako nový. Cena 250 €. 
T.: 0904 392 242 po 17.00 h.
 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 alebo vymením (s doplatkom rozdielu) čiastočne 

podpivničený rodinný dom so zast. plochou 263 m2 a záhra-
dou o výmere 479 m2 v rezidenčnej štvrti Ferčekovce, za byt 
v centre mesta. Cena pri predaji: 80 000 €, dohoda možná. 
Nie RK. T.: 053/442 15 18.
 Predám veľmi zachovalý, krátko používaný (ešte v záruke) 

kombinovaný kočík + autosedačku Silver cross sleepover, 
farby vitange, podvozok linear. Cena 220 € (pôvodne 546 €). 
V cene fusak, originálna pláštenka a taška na rukoväť. 
T.: 0905 734 135.

 ODSTúPIM PRIESTORY (PLNE ZARIADENÁ PREDAJňA). 
V bytovke na Moravskej 4 v SNV. 33 m2, samostatný 
vchod. VýHODNÉ PODMIENKY. T.: 0918 562 822. 

   HľaDÁM

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

   PrÁca

 Prijmeme pracovníka na pozíciu podlahár + predajca. Prax 
vítaná. Vek do 29 rokov. Komunikatívny, práca s PC, čítanie 
výkresov. Životopis zaslať na: promt.misik@centrum.sk. 
T.: 0907 913 694.
 Postarám sa o deti, kým vy budete v práci. Som mamička 

na MD. T.: 0904 380 033.

   rôzne

 CHLADIARENSKý SERVIS - Stanislav Popadič. 
T.: 0905 846 371.

 Na jar akosi prirodzene máme chuť niečo zmeniť, 
v byte, v živote, v duši... MAťA MOKOŠOVÁ - MASÉRKA, 
Plaváreň - sauna, Za Hornádom 13, SNV ponúka možnosť 
upratať si vo vlastnom tele. Očistnými kúrami - 2 hod. 
detox. lymfodrenážou celého tela, kozmetickou lymfod-
renážou tváre, hlavy, dekoltu a medovými masážami sa 
zbavíte nadbytočných škodlivín, únavy, posilníte imunitný 
systém. T.: 0904 325 343.

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

 ik-studio - PEDIKúRA, NECHTOVý DIZAJN, MANIKúRA, 
DEPILÁCIA, 3D Lashes MIHALNICE – 50 €. Novinka! 
- ŠPONOVANIE ZARASTAJúCICH NECHTOV a NECH-
TOVÁ PROTETIKA. Akcia! Gélové nechty 15 €, acrylové 
nechty 14 €, vytvrdzovanie prírodných nechtov 13 €, pedi-
kúra + parafín zdarma, manikúra + francúzske lakovanie 
zdarma, ZťP a dôchodcovia 10 % zľava na všetky služby. 
Dom kultúry, Štefánikovo námestie 4, SNV (vchod cez 
vrátnicu, č. dv. 77). T.: 0902 891 534.

 Vykonávame PRESTAVBY KúPEľNí (bytové jadrá), re-
konštr. bytov a domov, všetky vodárenské práce (výmena 
batérií, WC, radiátorov, preplach. potrubia), rezanie do 
panelu - búranie panelov, montáž pláv. podláh, sadrokar-
tónu, montáž a demolácia priečok, kopacie práce, mon-
táž a demontáž okien a dverí. T.: 0903 277 634. 

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

 HĹBKOVÉ TEPOVANIE - koberce, sedačky, stoličky, po-
stele. Odstraňovanie žuvačiek. PRIEMYSELNÉ ČISTENIE 
- jednorazové čistenie: garáže, sklady, haly... 
T.: 0908 074 479.

 STAVEBNÉ PRÁCE - REGEC PETER. Prestavba byto-
vého jadra na kľúč od 2 700 €, sociálne kúpeľne, zatep-
ľovanie, všetky stavebné práce, montáž teplovzdušných 
krbov. Rezanie otvorov do panelu do hrúbky 20 cm. Zľavy 
pri kúpe materiálu až do 20 %. T.: 0903 373 486.

 Prekladám neúradne z/do ANGLICKÉHO a NEMEC-
KÉHO JAZYKA. Tieto jazyky aj doučím - začiatočníkov 
i pokročilých - všetky vekové kategórie. T.: 0918 041 145, 
e-mail: ivana.broskova@yahoo.com, Smižany.

 ZALOžíME S. R. O. ZA VÁS. Zakladanie obchodných 
spoločností s. r. o. na kľúč, založenie živnosti, zmeny  
v s. r. o., predaj s. r. o., prenájom sídla spoločnosti, všetko 
elektronickým podpisom za zvýhodnený poplatok.  
Bezplatné poradenstvo pri založení spoločnosti s. r. o. 
TIMID s. r. o., Štefánikovo nám. 5 (prízemie za Tatra-
bankou), SNV. T.: 0905 772 016, 0948 249 495,  
www.spolocnostisro.sk.

 KOZMETICKÉ ŠTúDIO Marilyn (Hutnícka 10, Západ I, 
SNV) ponúka: líčenia na rôzne príležitosti, pleť. ošetrenia 
na všetky typy pleti, NOVINKU - CHEMICKý PEELING, jedi-
nečné riešenie aknóznej pleti, vrások, pigmentácií, rozší-
rených cievok (nutné absolvovať v zimných mesiacoch); 
formovanie postavy a odstránenie celulitídy a ďal. služby. 
AKCIE - k vybraným pleť. ošetreniam darček; ku kúre 
chem. peelingu - darček. poukážka. T.: 0905 388 917.

 Už nám končí tuhá zima, jar sa nám pripomína. 
Veľká noc tu bude hneď. Šetrite si zdravie, voľný čas.  
PROFESIONÁLNY UPRATOVACí SERVIS je tu aj pre vás. 
T.: 444 0119, 0903 100 508, 0903 661 891 a je to vy-
riešené. 

 Doučím a naučím ANGLICKY a RUSKY všetky vekové 
kategórie vrátane detí na ZŠ, SŠ a gymnáziách. Indivi-
duálny prístup a cenovo zaujímavá ponuka. 
T.: 0918 247 131.

 HĹBKOVÉ ČISTENIE sedacích súprav, čalúneného ná-
bytku, kobercov. Naše čistenie oživí farbu a odstráni zá-
pach. Hĺbkové čistenie za rozumnú cenu. 
T.: 0905 426 780.

 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 .

 MALIARSKE, OBKLADAČSKÉ, STAVEBNÉ A REKON-
ŠTRUKČNÉ PRÁCE. Domy, byty. T.: 0904 185 527.

 Nefunguje vám počítač či práve rozbalený notebook? 
Štrajkuje internet a je práve nedeľa? Ponúkam profe- 
sionálny servis PC a kanc. techniky aj u vás doma. Návrh 
a montáže domácich WiFi (bezdrôtových) sietí! Možnosť 
obnovenia vašich stratených dát! Nastavenie internet. 
pripojenia! NOVINKA OPRAVY NOTEBOOKOV. Pre in-
formácie volajte nonstop: 0904 318 235. Konzultácia 
zdarma! E-mail: doktorpc@outlook.com

 Spracovanie PODVOJNÉHO A JEDNODUCHÉHO úČ-
TOVNíCTVA, MZDY a PERSONALISTIKA, SR a ČR, dlho-
ročná prax, nízke ceny. T.: 0905 261 913.

 „STE ZLATý“ - tak mi hovoria. Viete, ktoré služby sú naj-
lepšie? SLUžBY PRE DOMÁCNOSť * čistenie kobercov 
(dovoz a odvoz do 24 h zdarma), sedačiek, autosedačiek 
* čistenie a prevencia pomníkov pred ďalším znečist. * 
upratovacie, sťahovacie, záhrad. služby * doprava a pre-
prava osôb, tovaru mikrobusom * likvidácia drevokaz-
ného hmyzu, húb, plesní, červotočov * sušenie muriva 
mikrovlnným spôsobom (najlac. a najrýchl. spôsob vysu-
šovania). Viac: www.spisskanovaves.eu / Inzercia / Kata-
lóg firiem. T.: 0904 865 262, 0905 209 347.

 MONTÁž všetkých druhov STREŠNýCH KRYTíN za 
rozumnú cenu ponúkajú klampiari a tesári z Jamníka. 
Kvalita, rýchlosť práce a spokojnosť zákazníka zaručená. 
T.: 0905 539 419 - Tomáš Jančík.

 POSTREKY OVOCNýCH STROMOV, ochrana rastlín 
proti škodcom a chorobám, hubenie škodlivého hmyzu 
a hlodavcov ponúka: Milan Klein, Pribinova 93, Smižany. 
T.: 0908 134 296, 0905 596 925. 

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

 VýROBA KľúČOV, BRúSENIE & ZÁHRADKÁR - v pre-
daji semená od 0,45 €, cibuľka sadzačka, cibuľky kve-
tov, zemina, hnojivá, krmivá pre domáce zvieratá. Výroba 
kľúčov, maľovaných, autokľúčov. Brúsime nože, nožnice, 
šajby do mlynčekov, píly. Štefánikovo nám. 21, Letná 46. 
T.: 0907 259 489.

 ČERVOTOČ, PLESNE. Ukážka ničenia červotoča 
a plesní strojným zariadením. Prídem k vám domov. 
T.: 0904 865 262.

 Ponúkam živnostenskou formou: ADMINISTRATíVNE 
SLUžBY * KOMPLEXNÉ VEDENIE úČTOVNEJ AGENDY * 
PREKLADY TALIANSKY JAZYK. T.: 0902 607 605.

 HĹBKOVÉ ČISTENIE A TEPOVANIE všetkých druhov 
matracov, postelí, kobercov a iných čal. nábytkov v 2 fá-
zach. 1. Čistenie do hĺbky niekoľkých cm na sucho. 2. Čis-
tenie na mokro so špec. čistiacim prostriedkom. Stroj je 
zároveň čističkou vzduchu, čím sa odstránia všetky ne-
žiaduce pachy (cigaretové, zvieracie a iné). 
T.: 0949 357 731.

DrOBnÁ inzercia, inzercia
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OBCHODNÉ CENTRUM MADARAS

www.ocmadaras.skOC MADARAS SNVViac info na Facebooku

Program na mesiac 
marec
Remeseľný veľtrh 
(22. 3. – 24. 3.)
Vynášanie 
moreny, 
vítanie jari
Marec – mesiac umenia
Unikátne výstavy fotografi í, 
kresieb, malieb, súťaž v grafi toch, 
drevorezba, sochári
Každý týždeň niečo nové
Zaujímavé vystúpenia 
a sprievodný program

Cesta do 
krajiny OZ

Filmové novinky   
v Multikine

KRÚDOVCI  
3D

Info: 0904 304 184
www.VillaNova.sk

Byto
vý

 komplex

Villa
Nova

Prídte si vybrat

Miesto, kde bývanie

je radosť



Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Octavia: 3,8 – 6,1 l/100 km, 99 – 141 g/km. Ilustračné foto.

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Mob.: 0903 645 111
Tel.: 053 / 442 52 53
Email: predaj.skoda@autoves.sk

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

Otestujte nový model ŠKODA Octavia počas testovacích týždňov a vyhrajte cestu na výnimočné miesto. Nová ŠKODA 
Octavia premení váš obyčajný deň na výnimočný. Zažite nadčasový dizajn s vyváženými proporciami, veľkorysý vnútorný 
priestor a najnovšie technológie, ktoré vám potvrdia, že nová ŠKODA Octavia 3. generácie je úžasné vozidlo. Užijete si 
komfortné parkovanie s parkovacím asistentom a Lane asistent, ktorý udrží vozidlo v jazdnom pruhu, sa postará o vašu 
bezpečnosť. Spravte si z obyčajného dňa výnimočný a zaregistrujte sa na testovaciu jazdu na www.uzasnaoctavia.sk. 
Pre každého máme darček.
www.skoda-auto.sk

Nová ŠKODA Octavia
Úžasná každý deň 

P R E D Ĺ Ž E N Á
Z Á R U K A

NISSAN

REZERVUJTE SI TESTOVACIU JAZDU. AUTOVES. SERVIS. KVALITA.
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

  dizajn crossoveru
  motor 1,6 dCi, 130 k
(96 kW)
  spotreba 4,5 l/100 km

NISSAN 

QASHQAI

Použité fotografi e sú ilustračné. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto reklame slúžia výlučne na informačné účely a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. Táto ponuka je platná 
pre zmluvy uzavreté so zákazníkmi od 1. 2. 2013 do 28. 2. 2013. Panoramatický kamerový parkovací systém, systém Nissan Connect a čiastočne kožené sedadlá sú štandardnou výbavou 
vozidiel Qashqai 360. Pre viac informácií o predĺženej záruke a o jazykových verziách Nissan Connect kontaktujte prosím ktoréhokoľvek z autorizovaných predajcov Nissan. Kombinovaná 
spotreba: 4,5–8,1 l/100 km, kombinované CO2 emisie: 119–187 g/km.

NOVÝ NISSAN QASHQAI 360
S CENOVÝM ZVÝHODNENÍM 3 000 €
VYSKÚŠAJTE TECHNOLÓGIE, KTORÉ VÁM ODHALIA CELÉ MESTO.

Nissan. Innovation that excites.

• Systém Nissan Connect
• Čiastočne kožené sedadlá

• Panoramatický kamerový parkovací systém

S CENOVÝM ZVÝHODNENÍM 3 000 €
VYSKÚŠAJTE TECHNOLÓGIE, KTORÉ VÁM ODHALIA CELÉ MESTO.

• Systém Nissan Con
• Čiastočne kožené sed


