
Milí spoluobčania,
ani sme sa nenazdali a ďalší rok 
uplynul rýchlo ako voda. A je 
úplne jedno, či sme mladí alebo 
tí starší, muži alebo ženy, dospelí 
alebo deti, nezáleží akej sme farby 
pleti, národnosti či vierovyznania 
– čas je ku všetkým bez rozdielu 
rovnako spravodlivý.

A je to práve aj spravodlivosť, ktorá je trvalou súčasťou zá-
kladných ľudských hodnôt, ktoré sa, bohužiaľ, pomaly ale 
isto postupne vytrácajú z nášho každodenného života.
Často nám chýba pokora, úcta, slušnosť, pravdovravnosť, 
porozumenie a tolerancia, spolupatričnosť, otvorenosť, 
skromnosť či ochota pomôcť, poradiť, povzbudiť. Veď 
mnohokrát je úsmev a dobré slovo viac, než si v uponá-
hľanom životnom kolobehu uvedomujeme.
Čo by som teda nám všetkým zaželala v novom roku 
2014?
Predovšetkým zdravie, šťastie a mnoho úspechov. Ale tiež 
by som si veľmi priala, aby sme my všetci našli v sebe silu, 
vieru a odhodlanie vrátiť sa na cestu skutočných ľudských 
hodnôt – lebo začať musíme každý sám od seba. Skúsme 
to teda v tomto roku, na prahu ktorého všetci stojíme. 
A držme si navzájom palce, aby sme to dokázali a urobili 
život aj svet okolo seba lepším a krajším!

Lea Grečková, viceprimátorka mesta 
Spišská Nová Ves a poslankyňa NR SR
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SPišSká NoVá VeS 
V kNiHe PoVeSTí
Slávnostná prezentácia knihy prebiehala 10. decembra 
v obradnej sieni Radnice. Autor v nej prináša povesti a prí-
behy zo Spišskej Novej Vsi a okolia. „stále som mal pocit, 
že v mojom meste, ktoré mám veľmi rád, chýba prezentá-
cia histórie. skutočne si myslím, že spišská nová Ves patrí 
medzi jedno z najkrajších a najhistorickejších miest v na-
šom okolí. možno práve touto knihou som chcel poukázať 
na to, že aj tie mestá, ktoré sa netlačia až tak dopredu, sú 
veľmi zaujímavé a stoja za pozretie a študovanie histórie,“ 
vysvetlil Peter Karpinský.
Kniha obsahuje desať povestí a príbehov. Pri ich písaní sa  
autor pokúšal nájsť niektoré povesti, ktoré sa tradujú o našom 
meste. Našiel však aj niektoré zaujímavé fakty, ktoré spraco-
val do dramatickejšieho pohľadu. „samozrejme, hľadal som 
v archíve. čerpal som aj z rôznych dejín spišskej novej Vsi, 
kde sa možno niekedy pod čiarou objavili zmienky o nie-
čom zaujímavom,“ informoval ďalej P. Karpinský.
Uvedená kniha bola vydaná aj vďaka podpore mesta Spišská 
Nová Ves. Všetky materské a základné školy v meste dostali 
jej výtlačky. „Vnímam to veľmi pozitívne. Je to niečo, čo nám 

chýbalo – kniha povestí a príbehov zo spišskej novej Vsi 
a okolia, teda povzbudenie k poznávaniu regionálnej histó-
rie. prostredníctvom nej sa tieto informácie dostanú hlavne 
k deťom a mládeži, lebo prioritne sú určené pre nich. som 
veľmi rád, že spišská nová Ves, alebo celý región stred-
ného spiša má od dnešného dňa takúto vynikajúcu knihu. 
oslovili sme viacerých sponzorov, ktorí veľmi radi prispeli 
a som rád, že i v tejto ťažkej dobe sa nájdu ľudia, ktorí pod-
porujú kultúru a umenie,“ uviedol v tejto súvislosti primátor 
mesta Ján Volný.
Prezentácii v tento deň predchádzalo aj podujatie venované 
745. výročiu prvej písomnej zmienky o našom meste, ktoré 
sa konalo v Spišskom divadle. Zúčastnili sa ho žiaci a riadi-
telia základných škôl nášho mesta, ktorí si v rámci programu 
vypočuli ukážky a pripravená bola aj dramatizácia povesti 
o kaplnke Sans Souci zo spomínanej knihy. „Vybral som si 
povesť, ktorá už bola odskúšaná. V rozhlase ju totiž čítala 
pani Božidara turzonovová a dokonca čítal ju aj pán primá-
tor na podujatí Celé slovensko číta deťom. čo mi hovoril, 

Pri príležitosti 745. výročia prvej písomnej zmienky bola do života uvedená kniha po-
vestí o Sp. Novej Vsi a okolí z pera Petra Karpinského s názvom Skala útočiska.

(pokračovanie na 3. strane)(pokračovanie na 3. strane)

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
MsZ schválilo zámer uchádzať sa o odkúpenie pozemkov 
nachádzajúcich sa v areáli Autobusovej stanice v Spišskej 
Novej Vsi, ktoré prostredníctvom dražby ponúkla na odpredaj 
spoločnosti Drevona, š. p., v likvidácii. Ide o pozemky, ktoré 
v čase výstavby autobusovej stanice neboli vlastnícky do-
riešené. Mesto, ako vlastník autobusovej stanice a prevaž-
ného množstva priľahlých pozemkov, tak vyjadrilo záujem 
tieto nehnuteľnosti s celkovou výmerou 546 m2 nadobudnúť 
do svojho vlastníctva. Celková hodnota pozemkov je určená  

DaNe a PoPlatKy 
Sa NezVyšuJú
Poslanci sa 12. decembra zišli na 20. riad-
nom zasadnutí mestského zastupiteľstva. 
okrem iného schválili 4. zmenu rozpočtu 
2013 na konečných 26 534 854 €. uzniesli 
sa na piatich VzN. Rozpočet na rok 2014 
bol schválený.
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SPraVODaJSTVO

znaleckým posudkom na 10 887,24 € (19,94 €/m2). 
Žiadosti spoločnosti Alkon VT o odkúpenie pozemkov nachá-
dzajúcich sa v areáli parkoviska pri Športovej hale, na ktorom 
sa nachádza stavba „Candom“, poslanci nevyhoveli. 
Ďalej Msz schválilo
Predaj:
• pozemkov s výmerou 532 m2 za cenu aspoň 931,56 € ve-

rejnou obchodnou súťažou. Nehnuteľnosti sa nachádzajú 
na Sadovej ulici;

• pozemkov s celkovou rozlohou 422 m2 žiadateľovi, ktorý je 
vlastníkom stavieb, tzv. malej vodnej elektrárne Pri Vyšnej 
hati. Cena za predávané nehnuteľnosti bola stanovená vo 
výške 12 087,18 €;

• pozemkov s celkovou výmerou 2 158 m2 za cenu aspoň 
9 689 € verejnou obchodnou súťažou. Pozemky sú situo-
vané v katastrálnom území Hnilec v blízkosti hájenky, ktorú 
mesto odpredalo v roku 2012.

Nájom: 
• časti pozemku v rozsahu 310,5 m2 obchodnou verejnou 

súťažou s cenou ročného nájmu aspoň 31,05 €. Pozemok 
má byť využitý na realizáciu stavby trvalého charakteru  
(parkoviska) podľa projektu plánovaného bytového domu 
Villa Nova C; 

• priemyselného areálu Sadová č. 13 spoločnosti Brantner 
Nova, a to s nájomným 28 €/m2/rok za nájom kancelárií, 
8,40 €/m2/rok za nájom ostatných priestorov, 8 €/m2/rok 
za nájom garáží, 0,10 €/m2/rok za nájom dvora. Poslanci tu 
uplatnili tzv. prípad osobitného zreteľa, nakoľko mesto má 
s uvedenou spoločnosťou uzavreté dve dlhodobo platné 
zmluvy na zber, prepravu a zneškodňovanie komunálneho 
odpadu a zabezpečovanie verejnoprospešných prác a slu-
žieb v meste. 

4. zmena rozpočtu mesta na rok 2013
Rozpočet mesta na rok 2013 bol touto zmenou zvýšený 
na strane príjmov a výdavkov o 155 936 € na celkových 
26 534 854 €. úprava bežných príjmov predstavuje zvý-
šenie o 222 936 €. 
Na základe prognóz MF SR boli plánované bežné príjmy z po-
dielovej dane znížené o 131 884 €. K zníženiu o 34 542 € 
došlo i z dôvodu znížených príjmov z iných obcí na centrum 
voľného času a o 2 000 € z plánovaných úrokov z terminova-
ných vkladov v bankách. 
Naopak k zvýšeniu došlo vďaka vyššiemu výberu dane z ne-
hnuteľností, a to z dane za stavieb o 41 142 €, z dane za 
byty o 900 € a z dane za užívanie verejného priestranstva 
o 2 500 €. Príjmy boli zvýšené o 100 000 € aj z odvodu zo 
zisku Lesov mesta, o 1 000 € z úrokov z vkladov na bank. 
účtoch, o 44 500 € z platieb klientov domova dôchodcov. 
Zo štátneho rozpočtu boli príjmy zvýšené o 14 180 € na oso-
bitného príjemcu (výplaty sociálnych dávok), o 32 480 € na 
zabezpečenie volieb do VÚC a 136 115 € predstavuje trans-
fer pre školy. Vlastné príjmy v školách mesta boli zvýšené 
o 16 763 €. K zvýšeniu došlo aj vďaku transferu 1 782 € na 
projekt ZŠ Ing. O. Kožucha. 
V rámci finančných operácií došlo k zníženiu prevodu 
z rezervného fondu na rekonštrukciu domova dôchod-
cov o 67 000 €. 

Bežné výdavky boli okrem iného najviac upravené 
v programe školstvo, a to zvýšenie o 140 560 €, 
v programe údržba miestnych komunikácií zvýšené 
o 12 600 € a v programe Domov dôchodcov zvýšenie 
o 24 200 €. 
Kapitálové výdavky boli celkovo znížené o 8 312 €. 
Na rekonštrukciu domova dôchodcov a ZOS boli znížené 
prostriedky o 47 000 €. Naopak navýšené boli prostriedky 
na nákup pozemkov (12 500 €), na rekonštrukciu kolkárne 
(3 880 € - združená investícia s KSK), na rekonštrukciu MŠ 
a šk. jedální MŠ (14 100 €), na dátové centrá, resp. pripoje-
nie MŠ P. Jilemnického (1 958 €) a hliadkovú činnosť MsP 
(nákup motorového vozidla) o 6 250 €. 

Plnenie uznesení Msz
Poslanci vzali na vedomie informáciu o plnení uznesení MsZ. 
Splnených bolo spolu 25 uznesení, u štyroch bol predĺžený 
termín a tri uznesenia boli zrušené.

nové Vzn
Mestské zastupiteľstvo sa v rámci rokovania uznieslo na pia-
tich nových všeobecne záväzných nariadeniach. Prvým je 
VzN č. 2/2013 o miestnych daniach a miestnom po-
platku za komunálne odpady a drobné stavebné od-
pady. V novom VzN ostávajú v rovnakej výške všetky 
sadzby miestnych daní a rovnako tiež poplatky za ko-
munálny odpad. Jedinou zmenou oproti roku 2013 je, že 
bolo vynechané vyrubovanie miestnej dane za záber 
verejného priestranstva za účelom umiestňovania re-
klamných a propagačných zariadení, nakoľko mesto už 
neuvažuje vydávať povolenia na umiestňovanie tzv. „Áčiek“. 
Ďalej bolo prijaté VzN č. 3/2013, ktorým sa určujú pravi-
dlá času predaja v obchode a času prevádzky služieb 
na území mesta Sp. Nová Ves. Nahradené ním bolo pô-
vodné VZN č. 4/2010. 
Ďalšie prijaté VzN č. 4/2013 stanovilo výšku dotácie na 
mzdy a prevádzku škôl a školských zariadení na území 
mesta na rok 2014. Výška dotácie vychádza z priemernej 
výšky finančných prostriedkov potrebných na mzdy a pre-
vádzku na žiaka základnej umeleckej školy, dieťa materskej 
školy a dieťa školského zariadenia v zriaďovateľskej pôsob-
nosti Mesta Spišská Nová Ves, a okrem školského klubu detí 
je rovnaká pre všetky školy a školské zariadenia zriadené na 
území mesta Spišská Nová Ves bez ohľadu na zriaďovateľa. 
V prípade školského klubu detí Mesto Spišská Nová Ves 
poskytne dotáciu iným zriaďovateľom vo výške 96,26 % do-
tácie pre školské kluby v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
Spišská Nová Ves.
Prijaté VzN č. 5/2013 určuje výšku príspevkov rodičov 
za umiestnenie dieťaťa v detských jasliach, školách 
a školských zariadeniach. K zmene výšky príspevkov 
a úhrad oproti pôvodnému VzN č. 2/2012 nedošlo. VZN 
bolo predložené z dôvodu potreby určenia mesačného prí-
spevku na činnosť centra voľného času pre deti, ktoré majú 
trvalý pobyt v obci, ktorá nemá s mestom uzatvorenú dohodu 
o poskytovaní príspevku na záujmové vzdelávanie. Príspevok 
na činnosť pre tieto deti bol schválený vo výške 65 €. 
VzN č. 6/2013 o poskytovaní dotácií: Na základe vý-
sledkov kontroly vykonanej NKÚ SR v roku 2013 sa Mesto 

Spišská Nová Ves zaviazalo jedným z opatrení prehodnotiť 
VZN č. 8/2008 v znení jeho dodatku č. 1, v ktorom boli sta-
novené podmienky a úprava postupu pri poskytovaní dotá-
cií z vlastných prostriedkov mesta Spišská Nová Ves. Nové 
znenie VZN č. 6/2013 je koncipované podstatne všeobec-
nejšie a stanovuje zmeny kompetencií prideľovania dotácie. 
O poskytnutí dotácie do 1 000 € po novom bude rozhodo-
vať primátor mesta na návrh dotačnej komisie a o poskyt-
nutí dotácie nad 1 000 € rozhodne Mestské zastupiteľstvo 
Spišskej Novej Vsi. 
zrušené VzN č. 3/2012 – Prevádzkový poriadok verej-
ných ihrísk: Mestské zastupiteľstvo schválilo zrušenie VZN 
č. 3/2012 na základe podaného protestu prokurátora.  
 
Vyradenie majetku MKc
Schválené bolo vyradenie majetku Mestského kultúrneho 
centra v celkovej hodnote 12 220,84 €.

zmena delegovaného zástupcu 
mesta do rady školy
Z dôvodu ukončenia pracovného pomeru pracovníčky Škol-
ského úradu a oddelenia školstva, mládeže a športu, ktorá 
odišla do dôchodku, MsZ schválilo delegovanie zástupcu 
mesta Ing. Markétu Ďuríkovú do Rady školy pri ZŠ Levoč-
ská, Sp. Nová Ves.

zrušenie členstva mesta 
v združení miest a obcí Spiša 
Mesto Spišská Nová Ves je členom dvoch združení, kto-
rých činnosť je zameraná na obhajobu spoločných záujmov 
všetkých združených sídiel a ktorých aktivity smerujú k prija-
tiu nových alebo zachovaniu existujúcich kľúčových zákonov 
o územnej samospráve. Ide o združenie miest a obcí Slo-
venska a združenie miest a obcí Spiša. Nakoľko Zdru-
ženie miest a obcí Slovenska je celoslovenským združením 
a háji záujmy i samospráv Spiša, poslanci MsZ schválili zruše-
nie členstva v Združení miest a obcí Spiša. I naďalej zostáva 
Mesto Spišská Nová Ves členom združenia miest a obcí 
Slovenska (členský poplatok cca 5 913,44 €/rok), Sezo 
Spiš (33 €/rok), euroregiónu tatry (3 676 €/rok), aso-
ciácie prednostov Msú (140 €/rok), Mikroregiónu Slo-
venský raj (6 307,51 €/rok), asociácie informačných 
centier Slovenska (165 €/rok), asociácie hlavných kon-
trolórov (50 €/rok), asociácie komunálnych ekonómov 
(120 €/rok), Baníckeho spolku Spiš (40 €/rok) a Spiš-
ského dejepisného spolku (50 €/rok).

rozpočet mesta na roky 2014 – 2016
Mestské zastupiteľstvo schválilo rozpočet na rok 
2014 v celkovom objeme na strane príjmov a výdav-
kov vo výške 25 744 082 €. Viac informácií uverejníme vo 
februárovom vydaní Ička. 

Voľba prísediacich Okresného súdu SnV
Podľa zákona č. 385/2000 Z. z. bolo do funkcie prísedia-
cich Okresného súdu v Sp. Novej Vsi na obdobie 4 rokov 
schválené zvolenie Františka šafrána, Ing. evy Brezov-
skej a Viliama andráša.

DaNe a PoPlatKy Sa NezVyšuJú

(pokračovanie na 4. strane)

mala dobrú odozvu od detí. siahol som po tejto povesti, 
lebo je aj trošku smutná, ale objavujú sa tam aj humorné 
prvky, ktoré sú pre deti veľmi vďačné, pričom som si zvolil 
bábkovú techniku,“ uviedol P. Karpinský.

V rámci podujatia bola zároveň vyhodnotená výtvarná súťaž 
„Moje mesto má narodeniny“, ktorú začiatkom novembra vy-
hlásilo Mesto Spišská Nová Ves. Zapojilo sa do nej množstvo 
detí zo všetkých tunajších základných škôl, ktoré výtvarne za-
chytili ich predstavu narodenín nášho mesta. Ocenené boli 

najkrajšie práce podľa jednotlivých vekových skupín. Vybrané 
dielka sa mesto rozhodlo použiť aj pri tvorbe kalendára na 
rok 2014 a jedno z nich nájdete i na kalendáriku vloženom 
v tomto čísle Ička.
 edita Sýkorová, foto: autorka

SPIšSKÁ NoVÁ VeS V KNIhe PoVeStí
(dokončenie z 1. strany)

(dokončenie z 1. strany)

Nech sa starosť všetka zruší a nech vládne pokoj v duši. Čo bolelo, nech sa zhojí, čo tešilo, nech sa zdvojí.
Veľa dôvodov na radosť všetkým v novom roku praje a za dôveru ďakuje 

Ján Volný, primátor mesta
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Gymnázium na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi je známe 
v regióne tým, že sa aktívne podieľa na spravovaní mestského 
židovského cintorína a nezostáva ľahostajným ani k deji-
nám svojho mesta. Zorganizovalo v poradí už tretiu konfe-
renciu venovanú detským obetiam holokaustu. Záštitu nad 

všetkými akciami medzinárodného projektu Stratení suse-
dia, ktorý približuje málo prebádané dejiny bývalej židovskej 
komunity, prevzal primátor Spišskej Novej Vsi, PhDr. Ján 
Volný, PhD. Partnermi boli Dokumentačné stredisko holo-
kaustu a Organizácia The Hidden Child Slovensko so síd-
lom v Bratislave. V tomto roku gymnazisti zapojili do výskumu 
aj svojich poľských rovesníkov z Licea Ogólnokstałcace im. 
Márii Skłodowskiej-Curie w Starym Sątzu. Tí pod vedením 
Mgr. andrzeja Sojku spracovali dejiny Židov v svojom meste. 
Výsledkom projektu je nová kniha príbehov s názvom po sto-
pách pamäti: kniha druhá. Kniha, ktorú napísali študenti 
pod vedením PhDr. Ruženy Kormošovej, PhD., v rámci de-
jepisného krúžku, rozpráva jedenásť príbehov detí a rodín zo 
Spišskej Novej Vsi a širšieho okolia, ktorí prežili hrôzy Druhej 
svetovej vojny. Pozornosť je venovaná tiež záchrancom na 
slovensko-poľskej hranici. Jej obohatením sú výtvarné práce 

žiakov. Pri uvedení knihy do života poctili školu svojou účas-
ťou vzácni hostia, preživší holokaustu – Dr. eva Bäckerová, 
Magdaléna Kmecová, Dr. Valter Bauer a dcéra kuriérov-
záchrancov zo „zelenej hranice“ apolónia Fortunová, rod. 
Dlugošová. Súčasťou knihy je príloha na DVD s audio na-
hrávkami sedemnástich príbehov z prvej knihy, ktorá vyšla 
v roku 2010. Žiaci a ich pedagógovia ju nahrali v Slovenskej 
knižnici pre nevidiacich Mateja Hrebendu v Levoči. Druhá 
časť DVD obsahuje video, ktoré približuje účasť spišskono-
voveskej školy v uvedenom projekte od roku 2002.
Účastníci projektu by sa chceli touto cestou poďakovať vede-
niu školy Mgr. Jozefovi Kačengovi, vedeniu mesta, Nadácii 
VÚB, ostatným sponzorom a rodičom za podporu projektu. 
Tiež všetkým preživším za poskytnutie vzácnych spomienok, 
dobových materiálov a fotografií zo súkromných archívov.
 R. kormošová

V nedeľu 1. decembra sa v areáli Centra voľného 
času adam na hutníckej ulici stretli desiatky Spiš-
skonovovešťanov, aby spoločne privítali zimu a tiež 
Mikuláša. Pripravený bol pre nich kultúrny program, 
v ktorom vystúpili deti z krúžku Karaoke a malí taneč-

níci z krúžku Stonožka. Podujatie sa konalo pod zá-
štitou primátora mesta pri príležitosti slávnostného 
otvorenia centra na sídl. západ. Pôvodne sídlilo na 
Levočskej ulici v centre mesta, presťahovalo sa však, 
aby bolo bližšie k deťom. „na tomto sídlisku sme te-

raz nováčikovia. Ja ale verím, že rodičia a deti prídu 
medzi nás a takisto, ako sme ponúkali činnosť na 
levočskej ulici, ponúkame ju aj tu na Hutníckej ulici,“ 
uviedla v tejto súvislosti pracovníčka CVČ Adam Kata-
rína štrauchová. eda

20. až 22. novembra 2013 sa občianske združenie OZ 
ZIPS zo Spišskej Novej Vsi v zastúpení jeho troch členov 
zúčastnilo prvého zo série šiestich plánovaných medziná-
rodných stretnutí, ktoré sa uskutočnilo v meste Hatfield, 
GB v rámci grantového projektu european Community 
Mentoring Partnership. Projekt je zameraný na pod-
poru aktivít na poli vzdelávania dospelých. Trvať bude 
do roku 2015 ako súčasť programu Grundtvig, ktorý je 
podprogramom programu Európskej únie - Programu ce-
loživotného vzdelávania. Cieľom grantového projektu je 
podpora vzdelávania dospelých, a to predovšetkým 

tých, ktorí sa zameriavajú na prácu s akokoľvek zne-
výhodnenými členmi našej spoločnosti. Stretnutia sa 
zúčastnili zástupcovia všetkých zainteresovaných organi-
zácií. Okrem Slovenska majú v projekte zastúpenie aj Se-
verné Írsko a Turecko. Vďaka tomuto úvodnému stretnutiu 
sa zúčastnení mali možnosť oboznámiť s vysokou úrovňou 
fungovania tretieho sektora v rámci navštívenej komunity 
mesta Hatfield, ktorá priamo úmerne korešponduje s vyso-
kou úrovňou občianskej uvedomelosti jej obyvateľov. Túto 
skúsenosť môžeme s ohľadom na ďalšie aktivity OZ ZIPS 
považovať za veľmi inšpiratívnu a stimulujúcu. Nasledujúce 

stretnutie sa uskutoční v máji 2015 v Rumunsku pod zášti-
tou organizácie Teleorman Regional School Department. 
občianske združenie oz zIPS je nezisková občianska 
platforma, ktorá predstavuje inštitualizované subjektívne 
snahy jej zakladajúcich členov, ktorí sa do jej založenia 
venovali rôznym sociálno-kultúrnym aktivitám individuálne 
po vlastnej línii. V budúcnosti by v tomto trende OZ ZIPS 
chcelo pokračovať a v čo najväčšej miere participovať na 
rozvoji sociálno-kultúrneho priestoru primárne spišskono-
voveského regiónu, nebrániac sa však akejkoľvek mimore-
giónalej spolupráci.  

MeDzINÁRoDNý PRoJeKt Po StoPÁCh PaMätI

otVoReNIe CVČ aDaM Na hutNíCKeJ ulICI

oz zIPS zo SPIšSKeJ NoVeJ VSI 
Na MeDzINÁRoDNoM StRetNutí

V správe mesta je približne 90 km miestnych komunikácií. 
Ich strojné čistenie v rámci bežných podmienok zabezpe-
čuje firma Brantner NOVA, s. r. o., prostredníctvom nasle-
dovných mechanizmov: 3 ks traktor s radlicou, 2 ks multicar 
valník, 2 ks multicar sypač s radlicou, 1 ks multicar valník 
s radlicou, 2 ks sypač s radlicou, 6 ks nakladače a 4 ks 
nákladné vozidlá. Uvedené mechanizmy by mal doplniť ešte 
jeden multicar s radlicou. „Chceli by sme ním zefektívniť 
pluhovanie snehu v lokalitách novoveská Huta a Ferče-
kovce, prípadne lokality s ťažšou prejazdnosťou mecha-
nizmov, napr. sídl. Západ I,“ informoval vedúci oddelenia 

komunálneho servisu mestského úradu PaedDr. Ján olej-
ník. V prípade vyhlásenia I. a II. kalamitného stupňa dôjde 
k ďalšiemu posilneniu mechanizácie podľa potreby. 
Ručné čistenie je zabezpečované oddelením komunálneho 
servisu mestského úradu prostredníctvom pracovníkov stre-
diska ručného čistenia mesta a pracovníkmi firmy Brantner 
Nova. Do zimnej údržby je zo strediska ručného čistenia na-
sadených 12 stálych pracovníkov a aktivační pracovníci, kto-
rých je od 1. decembra spolu 40. „Zo spoločnosti Brantner 
nova je zapojených 9 pracovníkov. oproti minulému roku 
sa teda ich počet navýšil o jedného. Všetci majú pridelené 

rajóny, v ktorých zabezpečujú zimnú údržbu mesta v čase 
od 5.00 do 7.00 hod. cez pracovné dni a v čase od 6.00 
do 14.00 cez soboty a nedele,“ upresnil výrobný riaditeľ 
Brantner Nova, s. r. o., Ing. Ivan Starinský.
Na výkon zimnej údržby mesto ročne vynakladá zo svojho 
rozpočtu nemalé prostriedky. „V závislosti od poveternost-
ných podmienok sa ročný objem finančných prostriedkov 
pohybuje v rozpätí od 70 do 100 tis. eur. V extrémnych 
podmienkach, ktoré sa vyskytli počas minulej zimy, tento 
objem narástol na takmer 130 tis. eur,“ dodal na záver  
PaedDr. J. Olejník. eda

PRíPRaVa Na zIMNú úDRžBu
15. novembra bola v Spišskej Novej Vsi aktivovaná zimná pohotovosť. Na údržbu ciest a chodníkov má mesto k dispozícii 200 ton drte z lomu 
Gretľa a 20 ton posypovej soli. Materiál je priebežne podľa potreby dopĺňaný.

Správa o výsledku kontrol
Poslanci vzali na vedomie správu o výsledku kontrol hlavnej 
kontrolórky Mesta Sp. Nová Ves Ing. hyacinty zozuľáko-
vej. V II. polroku 2013 boli vykonané tri následné finančné 
kontroly. Prvá z nich sa týkala preddefinovania jednotlivých 
typov predpisov, na zadefinovanie účtovacích predpisov pre 
účtovníctvo a na priraďovanie úhrad k predpisom za vyrubené 
dane, penále a úroky z omeškania určené v informačnom 
systéme Korwin, v module Miestne dane a poplatky na MsÚ 
Sp. Nová Ves. Ďalšie kontroly boli zamerané na implemen-
táciu programového rozpočtovania v rozpočtovom procese 
Mesta Sp. Nová Ves, hospodárnosť, efektívnosť a účinnosť 
čerpania výdavkov v súlade s programom Sociálna starostli-
vosť a programom Šport, vykonávanie monitoringu a vyhod-

notenie plnenia.
Podrobnosti o výsledku uvedených kontrol nájdete na  
www.spisskanovaves.eu – modrá sekcia SNV – Samospráva 
– MsZ – Predkladané materiály – Správa o výsledku kon-
trol.

Plán kontrolnej činnosti
Schválený bol Plán kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky na 
I. polrok 2014. Uskutočnených bude 6 následných finanč-
ných kontrol, ktoré budú zamerané na:
- plnenie prijatých opatrení na odstránenie nedostatkov na 
základe zistení z následných finančných kontrol;
- dodržiavanie zákona NR SR č. 502/2001 Z. z. o finančnej 
kontrole, vykonávanie predbežnej a priebežnej finančnej kon-
troly pred záväzkom;

- implementáciu programového rozpočtovania v rozpočto-
vom procese Mesta Sp. Nová Ves – v programoch Životné 
prostredie a Doprava,
- dodržiavanie zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobod-
nom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení zákonov 
v znení neskorších predpisov – Smernica Mesta Sp. Nová 
Ves č. 4/2012;
- vedenie operatívnej evidencie o všetkých rozpočtových 
opatreniach Mesta Sp. Nová Ves.

Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hlasovanie poslan-
cov, zvukový záznam nájdete na www.spisskanovaves.eu 
– modrá sekcia SNV – Samospráva – Msz.

ing. andrea Jančíková, edita Sýkorová
kancelária primátora

DaNe a PoPlatKy Sa NezVyšuJú
(dokončenie z 3. strany)
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STEP4All je projekt stratégie na preklenutie medzier v oblasti 
zručností a kompetencií pre procesy spracovania projektov 
EÚ, hlavne pre MaSP, pre poskytovateľov odborného vzde-
lávania pre mladých ľudí, organizácií občianskej spoločnosti, 
verejné organizácie.
Navrhované partnerstvo má v úmysle vytvoriť sieť zaintere-
sovaných strán odborného vzdelávania a prípravy s cieľom 
podporovať nadnárodnú spoluprácu a výmenu osvedče-
ných postupov v oblasti odborného vzdelávania pri projek-
tovom manažmente a procedúrach prístupu k európskym 
fondom.
Návrh projektu je zameraný na nedostatok odborných ve-
domostí o financovaní Európskou úniou a o projektovom 
manažmente, čo má často za následok nesprávne alebo ne-
dostatočné využívanie európskych fondov určených pre ob-
čanov, organizácie občianskej spoločnosti, verejné orgány 
a podniky.

Partnerstvo sa skladá zo súk-
romných poradenských firiem, 
vysokých škôl, poskytujúcich 
odborné vzdelávanie, nezisko-
vých organizácií, IT odborníkov a špecialistov na komuni-
káciu. Sú to už experti v prístupe k finančným prostriedkom 
EÚ a sú ochotní podeliť sa o svoje skúsenosti a zručnosti 
na túto tému, s cieľom vytvoriť spoločný rámec pre šírenie 
vedomostí a školenia.
Cieľom je zvýšiť úroveň kvality a množstva navrhovaných 
projektov uceleným a odborným spôsobom, z nadná-
rodným pohľadom: konečným cieľom je podporovať 
„krok pre všetkých“, teda rovný ľahký prístup k fondom 
eú pre všetkých občanov /združenia / spoločnosti / 
MSP / verejné subjekty.
Výstupy a výsledky spolupráce partnerstva: 
Konkrétnymi výsledkami budú 3 krátke praktické manuály 
v jazykoch partnerov poskytujúce technický a teoretický zá-
klad pre budúcich tvorcov projektov a manažérov.
Webstránka projektu: http://www.step4all.eu/
Ďalšie informácie: sprag@srra.sk 

ing. Peter Malatinský

Okresná organizácia jednoty dô-
chodcov na Slovensku v Sp. No-
vej Vsi usporiadala 21. novembra 
v poradí už 7. ročník ľudovej slo-
vesnosti, autorského projektu 
Mgr. J. Prochotskej. Počas stretnu-
tia si seniori prostredníctvom jesen-
ných obradových hier pripomenuli 
našu tradičnú ľudovú kultúru. V rámci 
nich sa predstavili A. Wachterová so 
sprievodným slovom a J. Gavlák bás-
ňou Dedičstvo podčiarkol myšlienku 
podujatia. V dramaticko-vokálnom 
pásme so sprievodom akordeónu sa 
predstavili štyri organizácie: ZO JDS 
Harichovce „Ciskane kapusty“, MO JDS Spišské Vlachy „Cesta do Ameriky“, MO JDS Krompachy „Páračky“, scenár a réžia 
Mgr. A. Pustayová, MO JDS Sp. Nová Ves „Katarína, Katarína“ s vystúpením súboru KD Lipa. Všetci svojimi vystúpeniami poba-
vili prítomných divákov. Pozdrav partnerskej organizácie priniesol súbor Gelničanka z Gelnice. Podujatie sa konalo aj za účasti 
poslankyne NR SR a viceprimátorky mesta Mgr. ley Grečkovej, poslankyne VÚC a primátorky Krompách Ing. I. Rušinovej, 
primátora Sp. Vlách a zároveň predsedu ÚRK JDS Ľ. Fifíka a predsedu OO JDS Ing. l. Dulu.
Medzi tradičné slovanské zvyky patrí aj usporadúvanie tanečných zábav na Katarínu. Tú svoju usporiadali 24. novembra aj čle-
novia Klubu dôchodcov lipa. Tohtoročná Katarínska zábava bola spojená tiež s oslavou 15. výročia speváckej skupiny, 
ktorú tu v roku 1998 založilo 9 žien. V súčasnosti ju tvorí 10 speváčok, 4 speváci a 1 harmonikár. Za 15 rokov svojho pôsobenia 
sa so svojimi vystúpeniami predstavila na mnohých miestach Slovenska. 
K oslave narodenín určite neodmysliteľne patria aj darčeky, a tak skupina dostala okrem tabla a torty aj novú harmoniku, 
ktorá bola pre členov skupiny najväčším prekvapením. Počas oslavy ju pokrstil primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD., spolu 
so svojou zástupkyňou Mgr. leou Grečkovou, vďaka ktorej sa podarilo získať v Národnej rade SR finančné prostriedky 
na jej kúpu. „konečne už máme novú harmoniku, za čo sme pani Grečkovej veľmi vďační,“ uviedla v tejto súvislosti pred-
sedníčka Klubu dôchodcov Lipa Júlia Maniaková.
Dôchodcovia harmonike dali hneď aj meno Lejana po jej „krstných rodičoch“. eda, foto: Mgr. Jolana Prochotská

SPraVODaJSTVO
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oz činnosti Pz Sr v SnV
V období od 5. do 7. 11. 2013 v katastri obce Smižany 
na Košiarnom briežku na chate P. K. sa doposiaľ ne-
známy páchateľ vlámal do garáže, odkiaľ ukradol 2 ks 
uhlové brúsky s kotúčom, náhradný kotúč o prieme-
re 230 cm a kľúč na povoľovanie. Pre poškodeného 
L. R. zo Smižian spôsobil škodu krádežou vo výške 
350 € a pre poškodeného P. K. zo Smižian škodu na 
zariadení vo výške 20 €. Policajti OKP OR PZ SNV 
z uvedeného skutku 15. 11. 2013 zistili a usvedčili 
P. Š. a ml. D. P., obaja zo Smižian, ktorých povere-
ný policajt OO PZ v SNV obvinil z prečinu krádeže 
v súbehu s prečinom porušovanie domovej slobody 
formou spolupáchateľstva. 

Poverený príslušník OO PZ SNV z prečinu krádeže 
obvinil I. H. z Rudnian, ktorý 17. 11. 2013 na Ul. J. Fa-
biniho v čakárni autobusovej stanice využil nepozor-
nosť poškodeného E. K. z Markušoviec. Po tom, ako 
zaspal na lavičke, mu z ľavého vrecka koženej bundy 
ukradol digitálny fotoaparát v hodnote cca 160 € s ko-
ženým puzdrom v hodnote 15 €. Poškodenému E. K. 
spôsobil krádežou celkovú škodu vo výške 175 €. 

Policajti OO PZ SNV v situačnej správe zo 16. 5. 
2013 evidovali krádež mobilného telefónu, z ktorej 
poverený príslušník OO PZ SNV 3. 12. 2013 obvi-
nil ml. B. H. zo SNV. Menovaný uvedeného dňa na 
chodníku v priestoroch hangáru bez popisného čísla 
nachádzajúceho sa nad rómskou osadou zv. Vilčurňa 
využil nepozornosť J. T. zo SNV, ku ktorej pristúpil zo-
zadu a počas toho, ako telefonovala, jej z ľavej ruky 
ukradol bez použitia násilia mobilný telefón. Spôsobil 
jej tak škodu vo výške 100 €. 

6. 12. 2013 oznámila K. K. z Hnilčíka, že doposiaľ 
neznámy páchateľ 6. 12. 2013 na Sládkovičovej ul. 
v priestoroch autobusovej stanice využil jej nepozor-
nosť a z kabelky ukradol peňaženku s hotovosťou 
210 €. Poverený príslušník OO PZ SNV v danej veci 
začal trestné stíhanie za prečin krádeže.

z činnosti MsP v SnV
Hliadka MsP bola 24. 11. 2013 o 10.05 hod. na zá-
klade podnetu občana vyslaná na Agátovú ul., kde 
bolo nájdené nezabezpečené vozidlo Škoda Fabia. 
Spustené malo sklá na oboch predných dverách, pri-
čom dnu ani v jeho okolí sa nik nenachádzal. Hliadka 
zabezpečila vozidlo do príchodu majiteľa, ktorý bol 
zistený a prostredníctvom stálej služby MsP telefonic-
ky vyrozumený. Jednalo sa o M. D. zo Smižian. Me-
novaný si vozidlo skontroloval a následne zabezpečil, 
pričom mu nevznikla žiadna škoda. Hliadke uviedol, 
že k spusteniu okien došlo pravdepodobne poruchou 
elektroniky, nakoľko po odchode v skorých ranných 
hodinách mal vozidlo riadne zabezpečené.

Počas hliadkovej činnosti požiadal 3. 12. 2013 
o 17.30 hod. príslušník ODI OR PZ v SNV hliadku 
MsP na Gorkého ul. o pomoc pri regulovaní cestnej 
premávky z dôvodu závažnej dopravnej nehody, ktorá 
sa stala pri čerpacej stanici. Na mieste zasahoval aj 
príslušník MsP R. Rímsky vo svojom voľne, ktorý zra-
nenej osobe bezprostredne po nehode poskytoval 
prvú pomoc do príchodu zdravotníkov, ktorých taktiež 
na miesto privolal telefonicky.

Hliadka MsP na Gorazdovej ul. 7. 12. 2013 o 9.50 
hod. kontrolovala podozrivú osobu, ktorá na vozíku 
viezla odkvapové ríny od podniku na Letnej ul. Osoba 
si ich zobrala svojvoľne, bez povolenia majiteľa, ktorý 
sa nachádzal v Bratislave. Na výzvu hliadky uvedený 
materiál kontrolovaná osoba odniesla naspäť. Išlo 
o K. B. zo SNV.

8. 12. 2013 o 21.00 hod. sa osobne dostavil na útvar 
MsP V. O. zo SNV, ktorý oznámil, že v čase od 21.00 
hod. 6. 12. 2013 do 5.15 hod. 7. 12. 2013 mu nezná-
my páchateľ z jeho osobného motorového vozidla zn. 
Škoda Fabia II, ktorého je vlastníkom, odcudzil origi-
nál puklice Škoda v počte 4 ks. Vznikla mu tak škoda 
vo výške 50 €. Oznámenie bolo písomne zadokumen-
tované. Vec v riešení MsP.

ĽuDoVÁ SloVeSNoSť
Ľudové zvyky a tradície oddávna ovplyvňovali životy našich predkov a niektoré z nich sa 
zachovali až dodnes. V novembri si ich pripomenuli aj dôchodcovia nášho mesta.

Študenti Gymnázia na školskej ulici sa v mesiacoch ok-
tóber a november zúčastnili projektu euroscola, uspo-
riadaného pod záštitou Informačnej kancelárie Európskeho 
parlamentu. Cieľom súťaže bolo oboznámiť verejnosť s prá-
cou Európskeho parlamentu a vzbudiť u mladých záujem 
o činnosť EÚ.
V rámci projektu prebiehali v budove gymnázia diskusie 
s významnými osobnosťami: lea Grečková - poslankyňa 
NR SR a zástupkyňa primátora SNV, Monika Smolková 
- poslankyňa EP, anna záborská - poslankyňa EP, Pe-
ter Goliaš - riaditeľ INEKO a Ivan štefanec - poslanec 
NR SR. Súčasťou projektu boli aj besedy gymnazistov so 
žiakmi základných škôl, konkrétne v ZŠ sv. Cyrila a Metoda 

a v ZŠ Ing. O. Kožucha a výtvarná súťaž pre žiakov prvého 
stupňa.
Realizačný tím zložený zo štrnástich žiakov gymnázia ve-
dený koordinátorom projektu Jakubom Panulinom ob-
stál v neľahkej konkurencii SŠ na výbornú. 6. 12. 2013 mu 
bolo v Bratislave udelené 1. miesto. Odmenou im bude výlet 
do Štrasburgu, v ktorom budú predsedať mládežníckemu  
Európskemu parlamentu.
Za realizačný tím by sme sa touto cestou chceli poďakovať 
pani profesorke RNDr. anežke Novačekovej za aktívnu 
podporu, vynaložený čas i úsilie. Naša vďaka patrí taktiež 
všetkým zúčastneným, bez ktorých by tento projekt nebol 
úspešný. alžbeta Gbúriková, ii.a

GyMNazIStI Do štRaSBuRGu

SteP4all
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MuDr. Valériu Cehulovú určite pozná množstvo oby-
vateľov nášho mesta. V Spišskej Novej Vsi žije už 29 ro-
kov a pôsobí tu ako všeobecná lekárka. tento rok sa 
jej v rámci 2. ročníka projektu s názvom top lekári 
na Slovensku podarilo ako jedinej z nášho okresu 
zaradiť medzi tých najlepších. Ich zoznam vznikol na 
základe nominácií hlavných odborníkov Ministerstva zdra-
votníctva SR, oslovení štátnych a súkromných nemoc-
níc, ako aj výzvou k medicínskej verejnosti v týždenníku 
Zdravotnícke noviny. V odbore všeobecné lekárstvo 
sa na základe hlasovania umiestnila v prvej trojke 
spomedzi 2 300 všeobecných lekárov pôsobiacich 
na Slovensku. Pri tejto príležitosti sme sa rozhodli polo-
žiť jej zopár otázok.

•••
Na základe hlasovania ste sa umiestnili v prvej tro-
jici najlepších všeobecných lekárov na Slovensku. 
ako to vnímate?
„keď som si prečítala mail raz, druhý raz, tretí raz, tak 
mi došlo, o čom to je. Žiadali ma poslať fotografiu 
a krátky životopis, pretože na základe sčítaných hla-
sov som v prvej trojke a bude to uverejnené v publiká-
cii top lekári na slovensku II. najprv to bolo pre mňa 
úžasné prekvapenie, vyľakala som sa a potom som 
sa neskutočne potešila. Bože môj, ja som medzi no-
minovanými, veď nás je viac ako 2 300 všeobecných 
lekárov! mňa vybral hlavný odborník? Veľmi ma to po-
tešilo. ešte som sa v živote a vo svojej praxi s takým 
ocenením nestretla.“
Čo vás viedlo k tomu, aby ste sa dali na medicínu?
„mám troch súrodencov. starší brat a mladšia sestra 
sú tiež lekári. najmladšia je právnička. moji rodičia boli 
veľmi jednoduchí a pracovití ľudia, skromní a láskaví. 
moja mamka nám vždy hovorila: ,učte sa, aby ste sa 
až tak strašne netrápili ako my.‘ a my sme sa učili. 
Bratovi povedala, aby sa prihlásil na medicínu, že ho 
určite zoberú. on sa prihlásil a zobrali ho. Išiel do Brati-
slavy, pretože chcel byť vojenským lekárom. odo mňa 
je starší o necelých šesť rokov. takže keď končil, ja 
som šla maturovať na všeobecnej stredno-vzdeláva-
cej škole, ako sa vtedy nazývalo gymnázium. Z nášho 
humanitárneho smeru sa prihlásilo deväť na medicínu 
a medzi nimi som bola aj ja. prijímačky v Bratislave 
som mala dva dni pred jeho promóciami a o týždeň 
som sa dozvedela, že ma prijali. moje rozhodnutie ísť 
na medicínu ovplyvnili rodičia.“
Čo všetko obnáša povolanie všeobecného lekára?
„Je to denno-denná práca s ľuďmi, a to doslova, pre-
tože my slúžime nočné služby a pracujeme aj cez ví-
kendy a sviatky, a to formou lspp. lekári primárnej 
zdravotnej starostlivosti, teda praktickí lekári pre do-
spelých, ako som ja, pre deti a dorast a nemocniční 
lekári to majú dané zo zákona ako povinnosť. Špecia-
listi nemusia. Je to absolútna rarita nielen v európe, ale 
možno aj vo svete. aj soboty, aj nedele, nočné služby. 
naša práca je poslaním, byť pripravení pomôcť člo-
veku v každej chvíli, keď nás potrebujú. Je to veľmi 
vyčerpávajúca práca s absolútnou zodpovednosťou, 
kedy sa nesmie urobiť chyba. Ide predsa o zdravie, 
o život človeka. Život je dar od matky a Boha a dostáva 
ho iba raz. Ja to takto vnímam. keď na to nemáte nie-
len v hlave, ale aj v srdci, desiatky rokov by to zvládať 
robiť nešlo.“
Povolanie lekára je určite náročné. odkiaľ čerpáte 
energiu?
„priznám sa, že ja nepoznám stres, lebo ho nechcem 
poznať. nič také si nepripúšťam. som z iného kraja, 
vydala som sa za muža a prišla som za ním na spiš do 
nového prostredia. keby som si pripúšťala akýkoľvek 
stres alebo poleno pod nohami, tak by to bolo každú 

chvíľu a pre hocičo. môj manžel ochorel, keď mladší 
syn nemal ani pol roka. Zomrel, keď mal osem rokov. 
povedala som si, že skončila jedna etapa môjho ži-
vota, bohužiaľ, smutná a bolestná. Veľmi dobre som 
vedela, čo všetko musím urobiť. neskôr som zistila, že 
keď máte tri deti, je to obrovský dar, ktorý ste dostali. 
sú to pre mňa také tri piliere a zdroj pozitívnej energie. 
prostredníctvom našich detí dýchame a žijeme tento 
život. pre mňa je rodina základom môjho žitia aj bytia. 
keď je doma všetko v poriadku, že nie sú chorí a sú 
relatívne spokojní, majú zamestnanie – ráno vstanete, 
idete do práce a pracujete. a pre mňa moji pacienti, 
z ktorých mnohí ku mne chodia desiatky rokov, nie sú 
len pacienti. sú to veľmi blízki ľudia, poznám ich dô-
verne, žijem s nimi ich osudy šťastné aj bolestné. sú 
súčasťou môjho života. preto odchod každého z nich 
sa ma hlboko dotýka. a ako roky plynú a oni veľmi 
rýchlo plynú, tým viac. o tom je lekárske povolanie – 
poslanie. stres nie, únava a vyčerpanie, to áno.“
V súvislosti s vaším povolaním stala sa vám nejaká 
príhoda, ktorá vám najviac utkvela v pamäti?
„tých bolo viac. najviac však asi prípad, keď som pra-
covala na internom oddelení v levoči. Vtedy som mala 
dvakrát do týždňa službu v spišskom podhradí. raz mi 
počas nej zavolali, že našli mladého chlapca vo veľmi 
zlom stave. Vyrazili sme tam so sanitkou a na mieste 
som zistila, že ide o môjho pacienta, ktorí je v bezve-
domí. Bol poštípaný včelami. roky sa totiž venoval vče-
lárstvu a dodnes si nevieme vysvetliť, čo sa mohlo stať, 
že ho vtedy napadli. snažili sme sa ho zachrániť. počas 
prevozu do nemocnice ale zomrel. Bolo mi strašne 
ľúto, že sme mu nedokázali pomôcť.“
V Spišskej Novej Vsi žijete a pôsobíte už takmer 
30 rokov. aký je váš vzťah k tomuto mestu?
„keď som v roku 1983 prišla do spišskej novej Vsi bý-
vať aj pracovať, toto mesto na mňa zapôsobilo veľmi 
pozitívne. mala som pocit, akoby som tu žila odjakživa. 
na pracovisku bola priateľská, priam familiárna po-
hoda, na kozom vŕšku, kde sme prišli bývať, susedia, 
všetko naši rovesníci, s malými deťmi. spoločne sme 
si upravovali záhrady, záhradky, pomáhali a radili si, 
nikto nikomu nezávidel. Všetko bolo také prirodzené, 
také samozrejmé. od prvej chvíle to bol môj domov. 
a je to tak do dnes. Všetko, čo sa v mojom meste urobí 
a všetko, čo sa urobilo, ma veľmi teší a som pyšná na 
každú veľkú aj malú vec, ktorá môjmu mestu pomôže 
a obohatí ho. asi zdravá, elegantná kritika je občas 
dobrá. Ja ale ani takú smerom k mestu spišská nová 
Ves nepoznám. spišskú novú Ves milujem. Ja by som 
z tohto mesta neodišla, ani keby ma potiahli štyri páry 
koní na zlatom koči.“
Ďakujem za rozhovor.

edita Sýkorová, foto: autorka

MÁMe JeDNu z NaJlePšíCh 
leKÁRoK Na SloVeNSKu
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Y 21. 10. v Spišskej knižnici zneli poetické slová š. Pár-
tošovej v podaní členov DS hviezdoslav a študentov 
Gymnázia Školská ulica pod vedením Mgr. D. Juráško-
vej.
Pod novým názvom Svetlonos sa 31. 10. uskutočnila 
strašidelná párty v hostinci Poľovník v Novoveskej Hute.  
Pri príležitosti 745. výročia prvej písomnej zmienky o Sp. 
Novej Vsi sa 13. 11. konal už 7. ročník súťaže Naše 
mesto. 
V Obchodnom centre Madaras sa 14. 11. stretlo 
11 stredných škôl zo Sp. Novej Vsi a levoče. Študenti 
potenciálnym prvákom a širokej verejnosti odprezento-
vali informácie o svojej škole. 
špeciálna základná škola sv. Maximiliána Kolbeho 
15. 11. usporiadala Deň otvorených dverí.  
15. 11. pri príležitosti Dňa študentstva zorganizovalo 
Centrum voľného času Adam už po sedemnásty krát tra-
dičný Mix volejbal pre študentov. 
Pri príležitosti Dňa študentstva sa 18. 11. v Kine Mier 
v obradnej sieni Radnice konalo slávnostné prijatie 
žiakov základných škôl a študentov stredných škôl 
primátorom mesta Jánom Volným. Za úspešnú repre-
zentáciu mesta i školy na olympiádach a rôznych súťa-
žiach si tak z jeho rúk prevzalo ocenenie 62 jednotlivcov 
a 19 kolektívov.
18. 11. v Spišskej knižnici zneli básne M. Rúfusa v po-
daní členov DS hviezdoslav. Na autora a jeho sestru 
Oľgu si zaspomínali manželia Okáliovci.
Mestské kultúrne centrum prinieslo 18. 11. bláznivú, ale 
pritom pravdivú komédiu o moci s názvom Na koho to 
slovo padne. 
V pondelok 18. 11. prijal primátor mesta Ján Volný 
v obradnej sieni radnice skupinu zamestnancov Do-
mova dôchodcov z partnerského mesta havlíčkův 
Brod v rámci projektu Výmena medzinárodných skúse-
ností a dobrej praxe v sociálnej oblasti. 
19. – 22. 11. prebiehala na rôznych miestach Spiša 
a Malopoľska konferencia „Regionálne múzeá a turiz-
mus: výzva alebo slepá ulička?“. Celý projekt dostal po-
menovanie Seminár na kolesách. Podujatie zorganizo-
val Slovenský komitét Medzinárodného združenia múzeí 
so sídlom v Paríži, Košický samosprávny kraj a Múzeum 
Spiša, ktoré bolo 19. 11. aj jeho hostiteľom. 
Spišské osvetové stredisko 20. 11. usporiadalo už 
24. ročník regionálnej súťažnej prehliadky speváckych 
zborov s názvom Spišské zborové dni. 
Bývalý slovenský politik Ján Čarnogurský v stredu 
20. 11. navštívil naše mesto. V reštaurácii Spiš predsta-
vil svoju najnovšiu knihu Denník 1994 – 2007.
V Koncertnej sieni Reduty si 21. 11. viac ako 100 náv-
števníkov zaspomínalo na brigádneho generála in 
memoriam Jána Nálepku počas spomienkovej aka-
démie. 
Spišské osvetové stredisko vo svojich priestoroch od 
21. 11. sprístupnilo Výročnú výstavu klubu neprofesi-
onálnych fotografov. Prezentovaných bolo na nej 89 fo-
tografií od 14-tich autorov.  
Členovia Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov na 
Slovensku 22. 11. pomáhali pri upratovaní areálu 
zoo. 
Centrum voľného času Adam 22. 11. zorganizovalo 
8. ročník obvodných majstrovstiev v Mix basketbale 
pre učiteľov a školských pracovníkov. 
22. – 24. 11. zaplnili priestory Obchodného centra Ma-
daras desiatky remeselníkov z rôznych kútov Slovenska. 
Jarmočnú atmosféru počas Remeselných dní dopĺňali 
aj ľudoví muzikanti.
Spišské osvetové stredisko pri príležitosti 1150. výročia 
príchodu sv. Cyrila a Metoda na Veľkú Moravu zorgani-
zovalo 22. 11. v Gréckokatolíckom chráme Premenenia 
Pána regionálnu prehliadku cirkevných speváckych zbo-
rov pod názvom Starosloviensky otčenáš. 
23. 11. sa v piatich regiónoch Slovenska opätovne otvo-
rili volebné miestnosti. V 2. kole regionálnych volieb 
občania rozhodovali o predsedovi KSK, ktorým sa už 
po tretíkrát stal zdenko trebuľa (53,07 % hlasov). Za 
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YRudolfa Bauera hlasovalo 46,92 % voličov.

Dobrovoľníci z eRka v našom meste pravidelne každý 
rok koncom novembra zvyknú usporadúvať tradičný Ples 
eRkárov. Inak tomu nebolo ani 23. 11.  

Mesto Sp. Nová Ves si 29. 11. pripomenulo 745. výročie 
prvej písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti odštartovalo 
26. 11. podujatie pod názvom Genius temporis – Duch 
času. 

V utorok 26. 11. sa v Multifunkčnom energeticko-baníc-
kom centre konala prednáška na tému Bajkal – jeden 
z divov sveta.  

27. 11. sa v Múzeu Spiša konal ďalší, v poradí už šiesty 
zo série Dvorných dialógov. V priebehu hodiny sa náv-
števníci od RNDr. Anny Leskovjanskej dozvedeli zaujíma-
vosti o krásach Slov. raja. 

28. 11. sa 18 členov Mo JDS zúčastnilo predpremiéry 
muzikálu Móric Beňovský v ŠD v Košiciach. 

30. 11. prebiehala v Materskom centre Dietka dobročin-
ná akcia zóna bez peňazí. V rámci nej mohli občania 
priniesť čokoľvek nepotrebné a na oplátku si mohli od-
niesť niečo, čo ešte využijú. Cieľom bolo pomôcť rodi-
nám, ktoré si nemôžu dovoliť kupovať drahé darčeky.  

V sobotu 30. 11. sa členovia zo č. 13 SzzP stretli na 
Katarínskej zábave. Hosťami boli aj dve žiačky z Brazí-
lie a Argentíny a JUDr. Michal Komara, ktorý často na-
vštevuje ich podujatia.

K diabetickým deťom v Sp. Novej Vsi zavítal tento rok 
Mikuláš o niečo skôr. Združenie rodičov a priateľov  
dia-betických detí Spišiačik totiž 1. 12. zorganizoval Mi-
kulášske popoludnie. 

Špecializovaná sociálna poradňa zo Sp. Novej Vsi zor-
ganizovala 2. – 3. 12. zbierku sladkostí pre deti z rodín 
v nepriaznivej sociálnej situácii pod názvom Deti deťom, 
ktorá bola rozdelená a rozdaná deťom v núdzi 10. 12. na 
podujatí Stretnutie s Mikulášom v priestoroch Spišskej 
katolíckej charity.

Galéria umelcov Spiša usporiadala 3. – 5. 12. pri prí-
ležitosti 150. výročia narodenia maliara Jozefa Hanulu 
a 1150. výročia príchodu vierozvestcov na Veľkú Moravu 
kreatívne dielne s názvom jozef.hanula@maliar.sk. Ur-
čené boli pre žiakov a študentov základných a stredných 
škôl. V rámci projektu vzniklo niekoľko pekných prác. 
Z nich pracovníci pripravili výstavku, ktorá bola 18. 12. 
otvorená súbežne s výstavou Jozefa Hanulu.

4. 12. sa v Koncertnej sieni Reduty stretli všetci baníci na 
podujatí s názvom šachtag. Hlavným organizátorom bol 
už po šiestykrát Banícky spolok Spiš. V rámci programu 
boli do baníckeho stavu prijímaní noví členovia, medzi 
nimi i významný rodák z nášho mesta prof. Ing. Vojtech 
Dirner, CSc., ktorého kmotrom sa stal primátor mesta 
PhDr. Ján Volný, PhD. Skok cez kožu absolvovali i naši 
poslanci za Košický samosprávny kraj Ing. Pavol Bečarik 
a Ing. Bc. Janka Brziaková.

Spišskonovovešťania mohli pri zháňaní vianočných dar-
čekov nájsť inšpiráciu aj 6. 12. v Kultúrnom dome. Na-
dácia 858 tu totiž zorganizovala predaj a výstavu vlast-
ných výrobkov. 

Galéria umelcov Spiša usporiadala 6. 12. ďalšiu zo série 
tvorivých dielní v rámci cyklu ženy on line. Tento krát 
bola zameraná na techniku maľovania na hodváb. 

V centre Sp. Novej Vsi prebiehal od 6. do 8. 12. už 
23. Vianočný trh. Občania mohli tento rok navštíviť 
vianočné mestečko a nechýbal ani Salaš u Franka. 
V rámci programu zavítal do nášho mesta v piatok Miku-
láš s doprovodom a v pondelok už po piatykrát kamión 
Coca-Cola. 

Popri tradičnom Vianočnom trhu v centre mesta sa konal 
6. 12. aj o niečo menší trh remesiel v priestoroch Spiš-
ského osvetového strediska. 

V sobotu 7. 12. večer zavítal Mikuláš aj do tunajšej  
zoologickej záhrady, aby obdaroval poslušné deti slad-
kosťami. 

V rámci 5. ročníka grantového programu Cena embra-
co za ekológiu 11. 12. predstavili víťazné školy výsled-
ky svojej práce. Zároveň bol vyhlásený 6. ročník tohto 
programu.

Hlavným konceptom rozvoja cestovného ruchu našej Oblast-
nej organizácie cestovného ruchu SPIŠ (OOCR SPIŠ) zlože-
nej z 20 subjektov - samospráv a podnikateľských subjektov 
(www.spis-region.sk) a zameranej na podporu destinačného 
manažmentu v regióne Spiša - Južného Spiša, je rozvoj špor-
tového turizmu. Kľúčovými pre prvé a najbližšie roky fungova-
nia OOCR SPIŠ (2012 - 2015) sú aktivity a podujatia zamerané 
najmä na rozvoj cykloturistiky. Už ste iste postrehli alebo sa 
vám dostala do rúk Cyklomapa regiónu Južný Spiš, ktorá 
je prvou mapou usmerňujúcou cyklistu a cykloturistu po exis-
tujúcich i nových cykloturistických nádherných, jedinečných 
i náročných trasách Spiša. V spolupráci s odborníkmi i nad-
šencami a s finančnou podporou Krajskej organizácie CR Ko-
šický kraj a MDVaRR SR sme vyznačili v roku 2013 cca 
70 km nových okruhov cykloturistických trás, ktoré budú 
zaznamenané v aktualizovanej Cyklomape Južný Spiš začiat-
kom tohto roka. Súčasnú cyklomapu môžete dostať v Turistic-
kom informačnom centre v Spišskej Novej Vsi (Letná ul. č. 49) 

alebo si ju môžete stiahnuť na www.spis-region.sk. V tomto 
roku rozširujeme svoje aktivity aj smerom k propagá-
cii Južného Spiša ako zaujímavej „zimnej destinácie“ 
s možnosťami zjazdového lyžovania (strediská Mlynky, 
Plejsy, Poráč a Levoča) a bežeckého lyžovania (Mlynky, 
Biele vody, Grajnár, pripravovaný areál na Podlesku v Hra-
bušiciach), ale aj ako územia poskytujúceho atraktívne 
príležitosti zimnej pešej turistiky a pre náročnejších aj 
s ponukou ľadolezenia najmä v území Slovenského raja. 
Ak vás naše činnosti a aktivity zaujali, máte návrhy, máte čo 
ponúknuť a vidíte priestor pre spoluprácu, staňte sa našim 
členom a podporovateľom koncepčného prístupu rozvoja 
cestovného ruchu v regióne Spiš. Ako sa stať aktívnym čle-
nom OOCR SPIŠ? Tu sú naše kontakty: info@spis.region.sk;  
+421 917 636 220, www.spis-region.sk. Budeme vás in-
formovať o našich ďalších aktivitách, o ponuke aktívneho tu-
rizmu návštevníkom a turistom Spiša.  

ing. Zuzana Záborská

RozVoJ tuRIStIKy Na SPIšI  
- PRIoRIta ooCR SPIš 

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

„Chodievam na cintorín a všimla som si, že tam pribudli se-
parované koše na sklo. Chcem sa opýtať, či neplánuje mesto 
osadiť na cintorín aj separované koše na plast, keďže si mys-
lím, že plastového odpadu je na tom cintoríne podstatne 
viacej ako skleneného.“
 Dáša, 17. 11. 2013

Touto problematikou sme sa zaoberali už v minulosti – pri za-
čiatkoch realizácie separovania skla. Separovanie odpadových 
plastov, prevažne z vyhorených sviečok, sme nemohli zreali-
zovať pre značné znehodnotenie a zmiešanie plastov voskom 
a iným komunálnym odpadom. Pre tieto druhotné suroviny nie 
je žiaden odberateľ, preto ani neboli osadené nádoby na plasty 
v priestoroch mestských cintorínov. Ak by sa v budúcnosti ta-
kýto odberateľ našiel, nádoby na plasty rozmiestnime podobne 
ako koše na sklo. 
 PaedDr. Ján olejník

ved. odd. komunálneho servisu, Msú

„Chcela by som sa opýtať, či detské ihrisko na sídl. Západ I, 
ktoré sa preložilo, aby sa vybudovalo parkovisko, je v koneč-
nom štádiu. pretože namiesto 4 pieskovísk je tam 1 piesko-
visko, a aj to je nalepené na parkovisku a ešte aj pod jeho 
úrovňou. Deti, ktoré by sa tam chceli hrať, budú vdychovať 
výfukové splodiny priamo do pľúc!!!“
 anna, 26. 11. 2013

S konečnou úpravou detského ihriska uvažujeme v roku 2014. 
Našou predstavou je doplnenie preliezačky so šmýkačkou 
a pieskoviskom. Je pravda, že v priestore, kde vzniklo nové 
parkovisko, boli pozostatky 4 pieskovísk (betónové ohrady), no 
udržiavané ako pieskoviská boli max. dva. V betónovej ohrade 
pôvodného pieskoviska, ktorá susedí s parkovacou plochou, 
je umiestnená medziskládka piesku, ktorý sa použil na špáro-
vanie dlažby, a ktorý sa v jarných mesiacoch použije na druhé 
prešpárovanie dlažby. Táto ohrada hoci sa teraz tak javí, ne-
bude slúžiť ako pieskovisko, jej poloha je nevhodná, tak ako 
uvádzate, na účely hracej plochy.

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

„Dnes ráno som na nábreží Hornádu za supermarketom 
Coop Jednota oproti zimnému štadiónu zistil poškodenie, 
resp. roztvorenie krytu elektrických káblov na stĺpe verej-
ného osvetlenia.“ Jozef, 27. 11. 2013

Ďakujeme za podnet. Porucha spôsobená vandalizmom bola 
odstránená.  PaedDr. Ján olejník

ved. odd. komunálneho servisu, Msú

„oproti firme emkobel na rázusovej ulici je neschodné 
schodište. majiteľ čaká, kto prvý si tam zlomí nohy. Chcem 

požiadať mestskú políciu, aby schody uzatvorila až do ich 
opravy!“
 asertivator, odkazprestarostu.sk, 27. 11. 2013

Hliadka Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi 28. 11. 2013 
o 8.30 hod. opáskovala schody podľa požiadavky. 

JuDr. Michal Komara, PhD.  
náčelník MsP v SNV

Mesto má vedomosť o poškodenom schodisku, ktoré sa na-
chádza vedľa bytového domu na Rázusovej ul. č. 22 (oproti 
sídlu spoločnosti EMKOBEL, a. s.) aj vďaka písomnej žiadosti 
občanov z mesiaca jún. Avšak vzhľadom k množiacemu sa 
počtu požiadaviek zo strany občanov na realizáciu, opravu 
a údržbu spevnených plôch a skutočnosť, že v danej lokalite 
sa tento rok do spevnených plôch a chodníkov už investovalo 
(chodník Rázusova č. 16 - 28, chodník Rázusova č. 30, 32, 
34, schodisko Rázusova č. 16, schodisko medzi Rázusovou 
č. 16 a 28) sme predmetnú žiadosť postúpili Mestskému vý-
boru č. 7. Za predpokladu, že Mestský výbor č. 7 zaradí žiadosť 
o opravu schodiska a chodníka do prioritných plánovaných 
úloh na príslušný kalendárny rok a zároveň dostatku finančných 
prostriedkov zo strany mesta, bude možné pristúpiť k oprave 
schodiska a chodníka na Rázusovej ulici č. 22, 24, 26 v roku 
2014. Zároveň podotýkame, že daná lokalita na Rázusovej ulici 
bola dlhé roky vo vlastníctve štátneho podniku Železorudné 
bane, preto mesto do tejto lokality neinvestovalo.
  Mesto Spišská Nová Ves

„prosím o zverejnenie informácie aj v tV reduta aj v Infor-
mátore, resp. aj umiestnenie tabule o zákaze kŕmenia kačiek 
pri rieke Hornád (pri moste pre peších cez rieku od sídl. 
mier smerom ku tescu a kauflandu). Dlhodobo sa boríme 
s problémom veľkého množstva potkanov na Štúr. nábreží 
č. 18, 19 a 20, ktorý súvisí aj s milou aktivitou ľudí a detí, a to 
je kŕmenie kačiek pri mostíku pri prechode cez rieku Hor-
nád. Jedlo, ktoré tam ostáva, je pastvou pre potkany, ktoré 
sa potom zdržiavajú v kanalizácii bytov. Veľakrát sme hra-
dili aj deratizáciu, no tá je neúčinná pre stály prísun potravy 
hlodavcom. ak zvieratá aj po deratizácii zahynú, sprevádza 
to neznesiteľný smrad zo zdochlín, ktorý cítiť vo vchodoch 
a už aj bytoch. skutočne nám to veľmi znepríjemňuje život 
a znižuje jeho kvalitu. prosíme spoluobčanov, aby prestali 
kŕmiť kačky pri rieke a prosíme aj o podporu mesta pri riešení 
daného problému.“ Zuzana, 4. 12. 2013

„V septembri 2001 som prišiel do spišskej novej Vsi najprv 
pracovne. neskôr som sa rozhodol zostať tu aj natrvalo. 
svoje rozhodnutie vnímam ako prospešné, nakoľko som tu 
stretol ľudí odborne zdatných a hlavne ľudí so srdcom na 
správnom mieste. medzi nich patria aj tri lekárky muDr. eva 
nováková, muDr. anna Vybošťoková a muDr. lenka Višňov-
ská, ktoré mi mimoriadne pomohli pri lekárskej starostlivosti 
o mojich rodičov ako pred 2 rokmi, tak aj teraz. touto cestou 
im za odbornú aj ľudskú pomoc ďakujem.“

Jaroslav Veselý, 9. 12. 2013

liSTáreň
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SPraVODaJSTVO

 Komunikácia s partnerskou 
školou v Brazílii

Žiaci základnej školy z Bra-
zílie naďalej pokračujú v ko-
munikácii so základnou 
školou Ing. o. Kožucha 

1 1 a rovnako ako v minulom školskom 
roku, tak i teraz pripravili zaujímavé zápisníky, kde prezentovali 
ako trávia svoj voľný čas počas celého dňa a poslali ich svo-
jim rovesníkom až do Spišskej Novej Vsi. Pridali aj zaujímavé 
ilustrácie a inšpirácie typické pre túto exotickú krajinu. Naše 
deti sa za pomoci pani učiteliek anglického jazyka rozhodli do 
pozdravov spracovať slovenské rozprávky. 

 Mikuláš v škole
Ráno 6. 12. 2013 prišiel Mikuláš do zš Nad Medzou rozdať 
všetkým deťom školy sladkosti, ktoré pripravili rodičia. Okrem 
toho roznášal darčeky, ktoré donášali žiaci počas celého týž-
dňa a nimi chceli potešiť svojich kamarátov i učiteľov. Táto 
školská akcia sa pripravuje každý rok spoluprácou vedenia 
školy, rodičov a deviatakov.

 návšteva Spišskej knižnice
28. 11. 2013 sa žiaci šiesteho ročníka zš sv. Cyrila a Me-
toda zúčastnili na prednáške O sv. Cyrilovi a Metodovi 
v Spišskej knižnici. Dozvedeli sa zaujímavosti zo života týchto 
svätcov, prostredníctvom interaktívnej techniky si mohli pre-
zrieť obrazy z obdobia, v ktorom žili. V hovorenom slove za-
zneli aj ukážky z ich tvorby - z Proglasu. 

 V Diskomaratóne tri ceny!
V spoločenskej sále Kultúrneho domu v Smižanoch to 
21. 11. 2013 doslova vrelo. 109 súťažiacich sa chcelo v hodi-
novom diskomaratóne pretancovať do finále a získať uznanie 
a ocenenia. Traja žiaci zš z. Nejedlého 2 boli najkreatívnejší! 
adam Bartoš získal prvé miesto, Filip Klein druhé a v kate-
górii dievčat Barborka Repaská druhé miesto. 
http://youtu.be/9tnQstsugqI

 Ostrostrelci zŠ z. nejedlého
Začiatkom novembra sa konala súťaž v streľbe so zalamovacej 
pušky. „s dosiahnutými výsledkami som nad mieru spo-
kojná,” prezradila úvodom zástupkyňa a organizátorka súťaže 
PaedDr. Milada Petková, ktorá žiakov spolu s p. Jánom 
Mlynarčíkom na súťaž aj pripravovala. Mnohí zo zúčastne-
ných žiakov boli priam čarovní strelci! Celková bilancia: 4 prvé 
miesta, 1 druhé miesto, 3 tretie miesta, 2 štvrté a 1 piate 
miesto. http://youtu.be/0gmneYyBdDw

 lepšie raz vidieť, ako sto krát počuť
Pod vedením Mgr. Miroslava Paličku, PhD. a PaedDr. Kata-
ríny Kilianovej žiaci ôsmeho ročníka zš z. Nejedlého za 
mimoriadne priaznivého počasia vystúpili v rámci geografickej 
exkurzie na Predné Solisko vo Vysokých Tatrách. 
http://youtu.be/Ks916cAKyWI

 Po stopách Matice slovenskej
V rámci literárno-dejepisnej exkurzie 15. 11. 2013 žiaci ôs-
meho ročníka zš, z. Nejedlého 2, navštívili sídlo Matice slo-
venskej v Martine. Sprievodca a pracovník Matice slovenskej 
ich oboznámil s historickými udalosťami týkajúcimi sa národ-
ného obrodenia, budovania národnej svojbytnosti a vlast-
ného - národného jazyka. Žiaci si pozreli Národný cintorín, 
miesto posledného odpočinku mnohých významných pred-
staviteľov národného, kultúrneho života a zapálením sviečky 
si uctili ich pamiatku. Odtiaľ sa presunuli na prehliadku Domu 
J. C. Hronského - prvého predsedu Matice slovenskej, kde im 
pracovníčka ponúkla odborný výklad, premietla video - pásmo 
o živote a diele J. C. Hronského. Prítomní absolvovali besedu 
o Hronskom, ktorej účastníkom bola aj p. Mária Macuľová, 
neter Hronského. 
http://youtu.be/h54i9rS1nxE

 adventná besiedka
„Je adventná doba, vtedy každý čaká betlehemské dieťa 
menom Ježiš.“ 2. 12. 2013 sa v zš, z. Nejedlého 2, Sp. 
Nová Ves uskutočnila adventná besiedka. Medzi sebou priví-
tali p. kaplána Mgr. Pavla Garbiara, ktorý požehnal adventné 
vence. 

 Čestné uznanie pre OKO
V novembri 2013 bola vyhodnotená PRO SLAVIS 2013 - celo-
slovenská súťaž školských časopisov, ktorej organizátorom 
je Ministerstvo školstva SR a Matica slovenská. Súťaže sa 
zúčastnilo vyše 200 škôl a súťažilo vyše 600 školských ča-
sopisov. Aj časopis OKO, ktorý vydávajú žiaci zš Ing. o. Ko-
žucha pod vedením Mgr. Magdalény Šiškovej a Mgr. Anny 
Prachovej sa i tento krát udržal medzi špičkou školských celo-

slovenských časopisov a za veľmi dobrú úroveň bol ocenený 
Čestným uznaním. 

 celoslovenský úspech zŠ levočská 11 
Slovenská pedagogická knižnica v Bratislave vyhlásila 9. roč-
ník súťaže „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“. 
Základná škola Levočská 11 pripravila k Medzinárodnému 
dňu školských knižníc (28. 10.) množstvo aktivít a netradič-
ných podujatí s knihami a o knihách pre žiakov aj verejnosť. 
Zásluhou všetkých, ktorí sa podieľali medzi 340 školskými 
knižnicami základných a stredných škôl ZŠ Levočská získala 
krásne 2. miesto, ktoré je spojené s finančnou odmenou 
800 € určenou na nákup nových kníh do školskej knižnice. 
V máji 2014 bude ZŠ Levočská 11 prezentovať svoje víťazné 
podujatie a činnosť školskej knižnice na 8. medzinárodnej 
konferencii školské knižnice ako informačné a kultúrne 
centrá škôl za účasti zástupcu ministerstva školstva v Brati-
slave. Úspech patrí všetkým. Žiakom aj pedagógom.

 Svietime a zároveň šetríme
Materská škola na Jilemnického ulici vďaka realizácii pro-
jektu Šetríme a svietime podporeného grantovým progra-
mom Cena Embraca za ekológiu už svieti ekologicky. Na 
osvetlenie miestností slúžia výlučne úsporné žiarivky. V časti 
schodíšť nainštalovali svetelné senzory. V rámci projektu rea-
lizujú zaujímavé aktivity, ktoré sú zamerané na šírenie osvety 
a výchovu detí k ekologickej spoluzodpovednosti za život na 
tejto planéte.  

 Mikulášske trojstretnutie 
Popri mnohých iných podujatiach v adventnom období sa 
v zš hutnícka uskutočnilo aj „Mikulášske trojstretnutie“ vo 
volejbale. Sily na ihrisku si zmerali tri družstvá - rodičia, uči-
telia a žiaci. Všetky zápasy sa odohrali v búrlivej atmosfére, 
ktorú vytvorili povzbudzujúci hráči aj diváci. Okrem príležitosti 
zašportovať si, mali žiaci možnosť spoznať svojich učiteľov aj 
inak ako za katedrou. Taktiež pre rodičov to bol netradičný 
zážitok, po športovom výkone posedieť si s deťmi a ich uči-
teľmi pri výbornej kapustnici, ktorú pre všetkých športovcov 
uvarili učitelia. 

 6. 12. 2013 sa žiaci 6. ročníka zš, Komenského 2, 
Spišská Nová Ves, v spolupráci s Policajným zborom SR 
zúčastnili dopravno-preventívnej akcie „Mikuláš na ceste“. 
Vodičom, ktorí mali svoje vozidlo v poriadku, žiaci odovzdá-
vali obrázky „Mikuláša“. Nezodpovední vodiči dostali obrázok 
„Čerta“. Všetkým zapriali, aby ich na ceste stále ochraňoval 
„Strážny anjel“. 

 Tretí novembrový týždeň sa v zš hutnícka niesol v zna-
mení propagácie boja proti drogám. Sociálne pedago-
gičky a psychológ z CPPPaP spolu s peeraktivistami tejto ZŠ 
odštartovali aktivity v triedach siedmeho ročníka diskusiami 
o závislostiach. Taktiež sa venovali aj problému závislosti na 
počítačových hrách. Ostatní žiaci druhého stupňa výtvarne 
a literárne stvárnili svoj postoj k drogám plagátovou formou. 
Sprievodným podujatím bol turnaj v stolnom tenise pre žiakov 
druhého stupňa. 

 imatrikulácia prvákov
Streda 20. novembra 2013 bola pre žiakov I. ročníka zš 
hutnícka slávnostná, pretože boli pasovaní do cechu žiac-
keho.  

 Hodina deťom
V tomto školskom roku sa žiaci zš hutnícka 15. novembra 
2013 už po druhýkrát zapojili do celonárodnej zbierky „Ho-
dina deťom“. Dva tímy dobrovoľníkov zbierali do pokladničiek 
finančné prostriedky v škole a v uliciach nášho mesta. Výnos 
zo zbierky žiakov a pedagogických zamestnancov školy, ako 
i občanov nášho mesta, ochotných pomôcť dobrej veci, tvo-
rila suma 189,20 €.

 Pri príležitosti Dňa študentov bol žiak technickej akadé-
mie v Spišskej Novej Vsi Vendelín holubčík ocenený Pa-
mätným listom svätého Gorazda z rúk ministra školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Dušana Čaplo-
viča. Ocenenie dostal za úspešnú reprezentáciu Slovenskej 
republiky a získanie 3. miesta na svetovej súťaži vedeckej 
a technickej tvorivosti v čínskom Nanjing-u.

 4. ročník súťaže MaJSTer PalacinKa
Hotelová akadémia získala striebornú medailu v súťaži „Maj-
ster palacinka“, ktorú organizoval Tatranský Klub Sloven-
ského zväzu kuchárov a cukrárov Vysoké Tatry. Súťaž sa 
konala 27. novembra 2013 v priestoroch hotela FIS Štrbské 
Pleso a súťažiaci Stanislav Brutovský (II.D) a Miloš Majko 
(II.D) získali striebornú medailu. Žiakov pripravovala maj-
sterka odbornej výchovy Anna Adásková.

 eXPeDice MarS a eSc (euro Space center) 
Expedícia Mars je medzinárodná česko-slovenská súťaž pre 
mladých záujemcov o kozmonautiku, astronómiu a ďalšie ve-
decké odbory vo veku 10 až 17 rokov, organizovaná Detskou 
tlačovou agentúrou Domino, Českou kozmickou kanceláriou 
a Centrom voľného času - Regionálnym centrom mládeže 
v Košiciach. Patrónmi súťaže sú kozmonauti Vladimír Remek 
a Ivan Bella. Hlavnou výhrou je výlet do Euro Space Centra 
v Belgicku. Každý, kto sa prihlási do tejto súťaže si vyberie od-
bornosť, ktorej sa chce venovať. Na výber má tieto možnosti 
- lekár, dokumentarista, architekt, astronóm a inžinier. Potom 
on-line vypracuje tri špecializované testy z oblasti techniky 
a kozmonautiky. Kto prešiel testami, dostane zadanie na vy-
pracovanie projektu podľa odbornosti, ktorú si zvolil. Dvad-
saťpäť súťažiacich, ktorí sa dostanú na semifinále tam potom 
svoj projekt odprezentujú. Semifinále sa konalo v Terchovej. 
Z dvadsaťpäť súťažiacich dvanásť postúpilo, čo sú dve po-
sádky - jedna česká, druhá slovenská. „V belgickom Bruseli 
v európskom parlamente sme sa stretli s Vladimírom reme-
kom. V esC sme si vyskúšali multi-axis-chair, kanada arm, 
opravu umelej družice v stave beztiaže, postavili pyramídu 
v stave beztiaže, vyskúšali sme si chodiť po mesiaci, po-
staviť satelit v Clean room a zažili sme simulovaný let do 
versmíru“, uviedla reprezentantka a členka astronomického 
krúžku Radka hatalová, ktorá napísala projekt a dostala sa 
do reprezentačnej slovenskej skupiny.

zO žiVOTa naŠicH ŠKôl

Zápis detí  
do 1. ročníka  
Základných škôl 
sa uskutoční v priestoroch všetkých  

základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Spišská Nová Ves  

od 15. januára 2014  
do 22. januára 2014  

(pracovné dni) v čase od 8.00 h do 17.00 h.

cirKeVnÉ GYMnáziUM  
ŠTeFana MiŠÍKa SP. nOVá VeS 

gymsnv@kapitula.sk, 0915 930 494
www.cgymmisikasnv.edupage.org 

Pozývame vás na 

Deň OTVOrenýcH DVerÍ 
11. 2. 2014 od 9.00 h v priestoroch školy
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KUlTúra

ZImnÁ 46, spIŠskÁ noVÁ Ves
pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 

výstav v mesiaci január 2014

STÁLE EXPOZÍCIE
• TERRA GOTHICA: GOTICkÁ CESTA  
 v ObRAZOCH ZO ZbIEROk GUS
• Nová stála expozícia  
 JOZEF HANULA 
 nová stála expozícia zachytáva život a dielo  
 Jozefa Hanulu - maliara, ktorého tvorba  
 zasiahla do dejín vývoja slovenského  
 výtvarného umenia na začiatku 20. storočia. 

výSTAvy
JUbILANTI 2013
prehodnotenie akvizičnej činnosti v rámci 
výstavného cyklu Zo zbierok galérie - výber diel 
jubilantov. 
ČERENIE vÔD / ZA vEĽkOU MLÁkOU
unikátna výstava 10 clevelandských sochárov 
(usa) interpretujúca fenomén vody. 

PREDNÁšky / bESEDy  
- STRETNUTIE S kURÁTORMI 
určené pre vopred nahlásené skupiny študentov 
zo sŠ a VŠ i kultúrnu verejnosť. 
JOZEF HANULA / žIvOT A DIELO,  
(1863 – 1944): prednáška a slide  
show autorky a kurátorky výstavy  
mgr. kamily pacekovej k novej stálej expozícii.

kREATÍvNE DIELNE 
JOZEF.HANULA@MALIAR.Sk 
Trvanie dielne: 90 min., vstupné: 0,50 €/žiak 
pokračovanie úspešného projektu realizovaného 
k otvoreniu reinštalovanej stálej expozície. 
Figurálne kompozície - tvorba skíc a kresieb 
podľa živého modelu v stálej expozícii umelca 
Jozefa Hanulu.
Sakrálna tvorba – realizácia sakrálnej násten-
nej maľby v inovatívnom výtvarnom poňatí. 
Ľudový žáner – tvorba netradičného ľudového 
odevu zo spiša aplikáciou zaujímavých priemysel-
ných materiálov spojená s prezentáciou ľudových 
zvykov. Cieľová skupina: žiaci ZŠ a sŠ. 
žENy ON LINE 2: MONOTyPIA 
31. 1. 2014, 16.00 - 19.00, vstupné: 2 € 
Vzdelávací projekt určený nezamestnaným 
ženám. tvorivú dielňu odborne povedie  
absolventka grafiky na VŠVu v Bratislave  
Bc. emília Blašková. tvorba prepisu  
do média grafiky s dôrazom na vnímanie  
pozitívu/negatívu nanášaním grafickej farby  
na kovovú dosku a samotnou tlačou na papier  
za pomoci ručného grafického lisu. 
Maximálny počet účastníkov: 20 

TvORIvé DIELNE A ODbORNý 
výkLAD PRE SkUPINy 
• tvorivé dielne pre školy - terra Gothica: Gotická 
cesta. 
• rôzne tematické tvorivé dielne k aktuálnym 
výstavám / potrebné vopred sa objednať. 
• odborný výklad pre školské, príp. turistické 
skupiny, prosíme, nahlásiť vopred.

bLIžšIE INFORMÁCIE / kONTAkT 
Facebook: Gus Galéria umelcov spiša 
e-mail: sekretariat@gus.sk, programy@gus.sk 
Tel.: 0910 873 046, 053 4174 621

w
w

w
.g

us
.s

k

5. 1. (nedeľa) o 15.00 h  vSTUPNé: 2 €
28. 1. (utorok) o 10.00 h  vSTUPNé: 2 €

Milan Žitný: DlHý, šiROKý a BYStROZRaKý 
Klasická ľudová rozprávka trochu inak, plná napätia, dobrodružstiev a pesničiek. 

10. 1. (piatok) o 19.00 h  vSTUPNé: 5 €
14. 1. (utorok) o 10.00 h  vSTUPNé: 2 €
17. 1. (piatok) o 19.00 h  vSTUPNé: 5 €

JOZef GReGOR taJOvSKý: ŽenSKý ZÁKOn (pO špiSKi)
Klasika v spišskom nárečí.

12. 1. (nedeľa) o 15.00 h  vSTUPNé: 2 € 

laDiSlav faRKaš: tRi pRaSiatKa a vlK
Rozprávka o troch prasiatkach nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov.

24. 1. (piatok) o 19.00 h  PREMIéRA  vSTUPNé: 5 € 
25. 1. (sobota) o 19.00 h  II. PREMIéRA  vSTUPNé: 5 € 
31. 1. (piatok) o 19.00 h  vSTUPNé: 5 € 

JúliuS BaRč-ivan: MaStný HRnieC
Výsmešná komédia o zmätkoch v dome profesora Babíka, ktorého omylom vyhlásili za ministra.

30. 1. (štvrtok) o 10.00 h  vSTUPNé: 2 € 
MOniKa GeRBOCOvÁ: 
SneHulienKa a SeDeM tRpaSlÍKOv 
Na motívy rozprávky bratov Grimmovcov.  

15. 1. (streda) o 19.00 h, štúdio SD SNv vSTUPNé: 2 € 

f. M. DOStOJevSKiJ: Biele nOCi
Jeden z najkrajších príbehov o láske v svetovej literatúre.

22. 1. (streda) o 19.00 h, štúdio SD SNv vSTUPNé: 2 € 

GeORGe BeRnaRD SHaw: DOn Juan v peKle
Za hriešny život pošle autor Dona Juana do pekla na stretnutie sa so svojimi obeťami.

29. 1. (streda) o 19.00 h, štúdio SD SNv vSTUPNé: 2 € 

viCtOR HaÏM: valčÍK nÁHODY 
Napínavý súboj krásnej ženy s anjelom o miestenku do raja.

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 

... Ó, otče! Jasne zažals´ hlavne: tak dobre orieš, jak hovoríš správne. syn verný teda na zem rodnú, drahú, 
hán nenachrlí, nenakľaje prahu. I nech sa múdri, ak chcú, o tom kašú - len roľník to, kto zachová zem našu!... 

(pavol országh Hviezdoslav)
Miestny odbor Matice slovenskej, Spišská knižnica a DS Hviezdoslav

pozývajú v 5. ročníku na 

STreTnUTie S POÉziOU  
PaVla OrSzáGHa HViezDOSlaVa

27. 1. 2014 o 15.30 hod. v Spišskej knižnici.
pri príležitosti 165. výročia narodenia básnika. realizované s finančnou podporou mesta spišská nová Ves.

PF 2014
miestny odbor matice slovenskej v spišskej novej Vsi 

ďakuje za spoluprácu mestu, kultúrnym a školským zariadeniam mesta.
V novom roku 2014 želá svojim členom, sympatizantom

i obyvateľom mesta veľa zdravia, šťastia, lásky
a mnoho krásnych stretnutí pri našich autorských projektoch.

Výbor mo ms
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DivaDlo 
Kontra

Divadlo, ktoré musíš vidieť. Divadlo  
s ambicióznym repertoárom. Divadlo, ktoré 

uvádza svetové tituly. hry, ktoré môžeš vidieť 
len u nás. Jediné na Spiši, ktoré získalo Dosky 
2007 objav sezóny. V Dome Matice slovenskej  

na zimnej 68 v Spišskej Novej Vsi. 

5. a 6. 1. 2014 o 19.00 h

Marek Koterski: nenáViDÍM
Predstavenie získalo na Kremnických Gagoch Cenu  
Stana Radiča „Objav roka”. Či to, čo vidíš dookola seba, 
ťa ubíja, znervózňuje, uráža a zlostí? Ak áno, nie si sám! 
Výstižná kritika, šibeničný humor a ostrá satira. Uletene 
zábavná jazda o našej nie veľmi zábavnej každodennosti. 
Réžia: K. Rozhin. hrá: P. Čižmár.

9. a 10. 1. 2014 o 19.00 h

conor McPherson: rUM a VODKa
Najreprízovanejšie predstavenie Divadla Kontra. Rum 
a vodka je mix, čo nielen „mŕtveho postaví na nohy“, ale 
pomôže ti zistiť, čo je v živote najdôležitejšie… Príď a vy-
skúšaj sám! Iba pre milovníkov silných dojmov a silných 
drinkov. Svoje mamy a svokry radšej nechajte doma! 
Réžia: K. Rozhin. hrá: P. Čižmár.

15. 1. 2014 o 18.30 h
S. Mallatratt - S. Hill: 

žena V ČiernOM
Brilantný viktoriánsky thriller s vianočnou atmosférou, 
ktorá zhustne tak, až sa bude dať krájať. Anglický vidiek, 
tajomné močiare, všadeprítomná hmla a dom, v ktorom 
by ste nechceli nocovať. Mrazivý príbeh mladého londýn-
skeho advokáta Arthura Kippsa, ktorý prichádza do od-
ľahlého sídla na úhorných močariskách... Tajomný a zne-
pokojivý dej vás priklincuje k sedadlám a zaručí, že vám 
ešte dlho ostane v pamäti. Megaúspešný titul už 25 rokov 
hraný na londýnskom West Ende. 
Réžia: K. Rozhin. hrajú: T. Diro a P. Čižmár.
Vstupné: 6 €

24. a 28. 1. 2014 o 19.00 h
Marie Jones: 

KaMene VO VrecKácH
zaži neopakovateľný írsky večer  

a k tomu drink grátis - pravá írska whiskey!
Hollywoodska produkcia, dookola samé kravy a írsky vi-
diek, ktorý tomu nášmu akoby z oka vypadol. A keď Hol-
lywood obsadí írsky vidiek, konflikt kultúr je neodvratný 
a neodvratne zábavný... Obrovský hit z Broadway a West 
Endu, jedna z najlepších svetových komédií, ktorá rozo-
smiala a dojala milióny divákov na celom svete. 2 herci 
odohrajú 13 postáv!
Réžia: K. Rozhin. hrajú: T. Diro a P. Čižmár.

30. 1. 2014 o 19.00 h

William Shakespeare: MacBeTH 
Po medzinárodných úspechoch Hamleta uvádza Kontra 
ďalšie veľdielo génia zo Stratfordu! Strhujúca adaptácia 
nadčasového príbehu o ľudských vášňach, túžbe po 
moci, zločine a treste. Hypnotizujúce predstavenie, ohro-
mujúce svojou silou.
adaptácia a réžia: K. Rozhin.

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

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

január 2014
Program Spišského osvetového strediska 

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

15. 1. - 12. 2. 2014
Vernisáž výstavy 15. 1. 2014 o 16.30 h

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, 
výstavná miestnosť + foyer

Gotické pamiatky Spiša
Poplenérová výstava výtvarných prác Art klubu  

pri Spišskom osvetovom stredisku.

15. 1. - 12. 3. 2014
Vernisáž výstavy 15. 1. 2014 o 16.30 h

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, 
výstavná miestnosť + foyer

LevočSké vrchy
Poplenérová výstava fotografií Foto klubu  

pri Spišskom osvetovom stredisku.

3. 1. 2014 (piatok) o 17.00 hod., kino Mier  HAPPy NEW yEAR 2014

KonCErt roCKovÝCH SKUPÍn 
SPIŠSKÝ VÝBER, Čo Koho Do Toho, The COLT, Človek milión. Vstupné: 3 €.

5. 1. 2014 (nedeľa) o 15.00 hod., kD MIER 
oR SzzP v spolupráci s MKC 

orDZovianKa
Novoročný koncert dychovej hudby. Vstupné: 3 €.

21. 1. 2014 (utorok) o 18.30 hod., koncertná sieň Reduty  Novoročný koncert PF 2014

CantUS villa nova
účinkujú: Miešaný spevácky zbor mesta Spišská Nová Ves a hostia: Jakub Pustina - barytón, Praha;  
Richard Pohl - klavír, Praha; Komorné zoskupenie La Speranza, Poprad.
Vstupné: dospelí - 5 €; držitelia preukazu ŤZP a študenti - 2 €; deti do 15 rokov - vstup voľný.
Predpredaj vstupeniek: MKC - Radničné nám. 4, č. t. 053/446 32 49, TIC - Letná 49, č. t. 053/442 82 92.

27. 1. 2014 (pondelok) o 18.00 hod., kD Mier 

rYBa v troJKE
účinkujú: členovia Činohry SND v Bratislave Jozef Vajda, Zdena Studenková, Mária Kráľovičová, Zuzana Kocúriková. 
Réžia: Pavol Mikulík.
Komédia o tom, že podceňovať sluhov sa nevypláca. Tri sestry, bohaté majiteľky pivovaru, sa uchýlia počas leta do svojho 
vidieckeho sídla spolu so svojím sluhom. Po 30 rokoch vernej služby však sluha prichádza s myšlienkou splatenia všetkých 
záväzkov. A tie zas prichádzajú s obludným plánom. Lenže, kto druhému jamu kope… Vstupné: 15 €.

PRIPRAvUJEME
9. 2. 2014 (nedeľa) o 17.00 hod., kino Mier

volniJ Don 
PiESnE DonSKÝCH KoZÁKov
Piesne kozákov, melódie a slová zo života kozáckych rodín. Veselé, roztopašné, zádumčivé, ale hlavne typické pre ko-
zácku dušu. účinkujú: Grigorij Polovinka a Alexander Džalásov z Roztova na Done, uznávaní hudobníci a speváci. 
Vstupné: 3 €.

Informácie a predpredaj vstupeniek: MKC - Reduta, 053/446 32 49, 429 92 51
MKC - Kino Mier, 053/442 87 66, tIC - letná 49, 053/442 82 92 (predpredaj na vybrané akcie)

canTUS Villa nOVa, Miešaný spevácky zbor mesta Spišská nová Ves 
si dovoľuje pozvať spoluobčanov, milovníkov a priaznivcov zborového spevu na 

nOVOrOČný KOncerT PF 2014
21. januára 2014 (utorok) o 18.30 h do Koncertnej siene Reduty

Spoluúčinkuje: Jakub Pustina - barytón, Praha
Richard Pohl - klavír, Praha • Komorné zoskupenie la Speranza, Poprad

Vstupné: dospelí 5 €; držitelia preukazu ŤZP a študenti 2 €; deti do 15 rokov vstup voľný.
Vstupenky: TIC - Letná ulica, MKC - zadný vchod Reduty.
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CENTRÁLNA bUDOvA, LETNÁ ULICA 28

PRE DETI  

katarína LIHOSITOvÁ: Plyšový medvedík. príbeh 
hlavného hrdinu - medvedíka, plný lásky, dobrodruž-
stva a šibalstiev začína pri kontajneri a po rôznych 
príhodách končí v láskavom detskom náručí.
Watt kEy: Moon z Alabamy. Desaťročný chlapec  
moon, žije s otcom v lesnom úkryte. Jeho kontakt 
s inými ľuďmi je obmedzený. po smrti otca sa vyberá 
na aljašku. počas svojho putovania sa ocitne vo väzení, 
v detskom domove, stretáva priateľov i nepriateľov.
Ulysses MOORE: Dom zrkadiel. Ďalšia zo série 
kníh - pátranie troch priateľov, sa tentoraz začína 
v dome geniálneho vynálezcu, ktorý pred mnohými 
rokmi bez stopy zmizol.

PRE DOSPELýCH - bELETRIA  

Amanda kyle WILLIAMS: Cudzinec, ktorého 
hľadáš. sériový vrah v atlante poľuje na nič netu-
šiace obete.
Lisa GARDNER: Chyť ma. osamelá žena žiada 
bostonskú detektívku o vyšetrenie svojej budúcej 
vraždy.
Graves Tracey GARvIS: Na ostrove. učiteľka 
anna a šestnásťročný tíDžej sa po zrútení lietadla za-
chránia na neobývanom ostrove.

PRE DOSPELýCH - NÁUČNÁ LITERATúRA

Peter PETRAS: Na chodníku chodník. Z diela sa 
dozvieme, aké boli autorove nosičské začiatky. Zis-
tíme, ako sa dodrží sľub, aké sú rekordné vynášky 
alebo preteky.
Ivan bOHUš: štefan Zamkovský a vysoké Tatry. 
príbeh horolezca, horského vodcu, záchranára a cha-
tára, ktorému prasklo srdce, že musel opustiť svoje 
milované tatry...
Ivan bOHUš: Dr. Téry a vysoké Tatry. autor publi-
kácie sa zameral na téryho ako na turistu, horolezca 
a mimoriadne aktívneho funkcionára turistických 
spolkov (uhorského karpatského a maďarského tu-
ristického spolku).

PObOČkA MIER, šAFÁRIkOvO NÁMESTIE 7

PRE DETI  

Daisy MEADOWS: Emily, víla vianočných že-
laní. Víla emily prichádza na Vianoce do sveta ľudí, 
aby dávala pozor na splnenie tajných želaní.

PRE DOSPELýCH - bELETRIA  

Candice PROCTOR: Mys poslednej nádeje. pod-
manivá historická romanca z austrálie, v ktorej zaká-
zaná láska Jessie a lucasa je nebezpečnejšia ako 
zem, ktorá ich obklopuje.

PRE DOSPELýCH - NÁUČNÁ LITERATúRA

školský atlas: zemepis, ako ho nepoznáte. 
spoľahlivé geografické údaje poslúžia ako skvelá po-
môcka pri vyučovaní i doma.

Poďakovanie
spišská knižnica v spišskej novej Vsi ďakuje 

všetkým svojim čitateľom, návštevníkom,  
lektorom a darcom za prejavenú dôveru  

v r. 2013 a do nasledujúceho roku želá veľa 
osobných a pracovných úspechov.

kolektív Spišskej knižnice

knižné
novinky 

Spišskej knižnice  
v Spišskej Novej vsi

Letná 28

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

STM KOŠice - VYSUnUTá eXPOzÍcia: 
HiSTÓria BanÍcTVa na SPiŠi

• • •
Banícky spolok Spiš, Mesto Spišská Nová Ves

stála výstava
zBierKa neraSTOV JiTKY BOHOVicOVeJ

a

aBSTraKTná KraJina V aMaTÉrSKeJ TVOrBe JOzeFa KOŠŤála
v rámci projektu Banícka tradícia v umeleckých prejavoch

Vernisáž 14. 1. 2014 o 16.00 h
• • •

po - pi: od 9.00 do 15.00 h
Vstupné do expozície a na výstavy: dospelí 1 €, žiaci, študenti a dôchodcovia 0,50 €.

Prvá nedeľa v mesiaci od 12.00 do 17.00 h - voľný vstup.
• • •

Prednáška 
neraSTnÉ SUrOVinY na SPiŠi V HiSTOricKOM KOnTeXTe

14. 1. 2014 (utorok) o 16.30 hod. Prednášajúci: RNDr. Marián JANČURA, CSc.
Vstup voľný.

Kontakt: www.stm-ke.sk, 055/622 40 35 - 37, 053/429 75 46, 0902 201 861, 0911 849 131.

Info na tel. č. 053/442 37 57, 0917 746 339, 0917 746 336, www.muzeumspisa.com, 
lektorky@muzeumspisa.com, kastiel@muzeumspisa.com, narodopis@muzeumspisa.com

letná 50, Spišská Nová Ves

eXPOzÍcia PrÍrODY  
a HiSTÓrie SPiŠa

2. 1. - 31. 12. 2014 
Poskytuje komplexný pohľad na prírodu a históriu 

regiónu. Prierez živou a neživou prírodou,  
jej ochrana a význam. 

arcHiTeKT  
OelScHläGer (ÖrY)  

výstava osobností eHMK 2013 
21. 1. - 28. 2. 2014

Vysoko kvalitná architektúra apeluje nielen na užívateľa, 
ale na všetkých ľudí okolo. Z tohto pohľadu sú práce 

Ľudovíta Oelschlägera úplne unikátne a môžu byť 
vnímané ako posolstvo budúcim generáciám.  

Cieľom výstavy venovanej architektonickým prácam 
Ľudovíta oelschlägera v rokoch 1920 a 1930 je 
odhaliť neznámu minulosť populárnych budov.  

Vernisáž výstavy 21. 1. 2014 o 15.30 h.

DialÓGY 7
29. 1. 2014 o 15.30 h

architekt oelschläger (ÖRy)
Prednáška venovaná životu a dielu architekta  

Ľudovíta Oelschlägera. 
Prednášajúca: Ing. arch. Adriana Priatková  
a jej hostia, dipl. technik Zoltán Oelschläger  

a Monika Worobel - Oelschläger 

KaMenný HerBár
do 15. 1. 2014

Výstava zapožičaná z Hornonitrianskeho múzea 
v Prievidzi poskytuje jedinečnú možnosť spoznávať 

rastlinstvo, ktoré bujnelo v močiaroch, na brehoch riek 
a jazier či v lesoch na území Slovenska pred  

13 až 15 miliónmi rokov. „Prechádzku“ treťohorným 
pralesom sprostredkúva okolo 140 unikátnych 

exponátov nahosemenných aj krytosemenných rastlín 
zalisovaných priamo v kameni v podobe listov, plodov, 
vetvičiek, ale aj fosilizované kmene a konáre drevín. 

Prezentácia je určená širokej verejnosti, ale aj 
odborníkom z oblasti botaniky, paleobotaniky 

a klimatológie.
•••

TVOriVÉ Dielne K VýSTaVe 
KaMenný HerBár 

Pre žiakov ZŠ - vytvoríme si pestrofarebný herbár 
z otlačkov rastlín treťohorného pralesa, spoznáme 

proces vzniku čierneho a hnedého uhlia, na 
improvizovanej lokalite objavíme zaujímavé fosílie rastlín.

Skupinové návštevy je potrebné dopredu objednať. 
Vstupné: dospelí 2 €, zľavnené 1 € / KP.

letohrádok Dardanely, 
Michalská 55, Markušovce

TrOJKráĽOVa  
VeČerná PreHliaDKa

KaŠTieĽa V MarKUŠOVciacH
5. 1. 2014, vstupy: 17.00 a 18.00 h 

Romantická prehliadka spojená s ukážkami  
zvykov a obyčajov vidieckej šľachty a služobníctva 

v období vianočných sviatkov. V nádhernom prostredí 
letohrádku Dardanely potešia vaše srdcia  

pekné melódie na dobrú noc.
Vstupné: dospelí 4 € / deti 2 € 

Národopisné múzeum Smižany, Krátka 5

PreHliaDKa eXPOzÍcie 
ĽUDOVeJ KUlTúrY  

DOlnÉHO SPiŠa  
a tvorivé remeselné dielne  

pre žiakov zŠ. 
Skupinové návštevy je potrebné objednať vopred. 

Kontakt: narodopis@muzeumspisa.com, 
0917 746 336.

JanUár 2014
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KUlTúra

Všetky doplňujúce údaje nájdete na www.stercentury.sk.

od 2. 1. 2014 47 rOninOV

od 9. 1. 2014

ParanOrMal acTiViTY: PreKliaTi
niKO 2 (animovaná rozprávka)

HerKUleS: zrOD leGenDY

od 16. 1. 2014

zlODeJKa KnÍH
VlK z Wall STreeT
SaVinG Mr. BanKS

od 23. 1. 2014

12 rOKOV OTrOKOM
VeJŠKa

ŠPinaVý TriK

od 30. 1. 2014

STalinGraD
JacK rYan: V UTaJenÍ

BlÍzKO OD SeBa

1. 1. KinO Mier neHrá

rOzPráVKa - SlOV. DaBinG 
2. 1. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 4,30 €

ĽaDOVÉ KráĽOVSTVO 
usa, animovaná komédia, 109 min., mp.

2. 1. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2d 

HrY O žiVOT 2: SKúŠKa OHňOM
usa, akčný dobrodružný film, české titulky, 
146 min., mp-12.

rOzPráVKa - SlOVenSKý DaBinG 
4. 1. o 15.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3 €, 2d

cHrOBáČiKOVia 
Francúzsko, anim. komédia, 80 min., mp.

rOzPráVKa - SlOV. DaBinG 
4. 1. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 4,30 €

ĽaDOVÉ KráĽOVSTVO 

4. - 6. 1. o 19.00, vst.: dospelí: 5 €, 
deti, študenti, 
dôchodcovia: 4,50 €

47 rOninOV 
usa, český dabing, 119 min., mp.

rOzPráVKa - SlOVenSKý DaBinG 
6. 1. o 15.00, vst.: 3 €, 2d

cHrOBáČiKOVia 

rOzPráVKa - SlOVenSKý DaBinG 
6. 1. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3 €, 2d

ĽaDOVÉ KráĽOVSTVO

FilMOVý KlUB 
7. 1. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečl.: 3,50 € 

len 17
Franc., české titulky, 96 min., mp-15.
 
STreDa - Deň eUrÓPSKeHO FilMU
8. 1. o 19.00, vst. dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2d

 KrÍDla VianOc
čr, dráma, česká verzia, 110 min., mp-12.

9. 1. o 19.00, vst. dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2d 

HOBiT: SMaUGOVa PUSTaTina 
usa/nový Zéland, dobrodružný/fantasy, český 
dabing, 165 min., mp-12.

10. - 11. 1. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2d 

ParanOrMal acTiViTY: PreKliaTi
usa, horor, slovenské titulky, 84 min., mp-15. 

rOzPráVKa - SlOVenSKý DaBinG
11. - 12. 1. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3 €, 2d

niKO 2
Fínsko, animovaný rodinný film, 75 min., mp.

12. - 13. 1. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3 €, 2d

KOMOrnÍK
usa, životopisný, 132 min., titulky, mp-15.

FilMOVý KlUB 
Milí diváci, ak si pri tomto filme kúpite pre-
ukaz do Filmového klubu za 3 €, ktorý Vám 
platí celý rok, lístok do kina máte zdarma.
14. 1. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečl.: 3,50 €

DOzVUKY

poľsko, dráma, 107 min., slovenské titulky, 
mp-15. 

STreDa - Deň eUrÓPSKeHO FilMU
15. 1. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2d
16. 1. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2d

nežnÉ VlnY
čr, komédia, 103 min., mp-12. 

17. - 18. 1. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2d 

HerKUleS: zrOD leGenDY
usa, akč. film, 90 min., čes. tit., mp-12.

rOzPráVKa - SlOVenSKý DaBinG
18. - 19. 1. o 15.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3 €, 2d 

niKO 2

rODinný - SlOVenSKý DaBinG 
18. - 19. 1. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3 €, 2d 

PrecHáDzKY S DinOSaUrOM 
usa, dobrodružný rodinný, 105 min., mp-12.

19. - 20. 1. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3 €, 2d

VlK z Wall STreeT
usa, české titulky, 179 min., mn.

FilMOVý KlUB 
21. 1. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečl.: 3,50 € 

žiVOT aDÉle
Francúzsko, dráma, 170 min., titulky, mp-15.

 STreDa - Deň eUrÓPSKeHO FilMU
22. 1. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2d

nYMFOManKa
Dánsko, dráma, 230 min., čes. titulky, mp-18.

23. 1. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 

študenti, dôchodcovia: 3 €, 2d
KaMeňáK 4

čr, komédia, 86 min., mp-15.

24. - 25. 1. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2d 

12 rOKOV OTrOKOM
usa, dráma, životopis. hist., 133 min., mp-15. 

rOzPráVKa - SlOVenSKý DaBinG
25. 1. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, deti, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2d 

niKO 2

26. 1. o 19.30, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2d 

KaMeňáK 4

FilMOVý KlUB 
28. 1. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečl.: 3,50 € 

VeĽKá náDHera
talian., Francúz., 140 min., čes. titul., mp-15.

STreDa - Deň eUrÓPSKeHO FilMU
29. 1. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2d 
30. 1. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2d 

VeJŠKa
čr, komédia, 105 min., mp-12.

POlrOČnÉ PrázDninY V Kine Mier 
VSTUPnÉ iBa 2,50 €

rOzPráVKa - SlOVenSKý DaBinG
31. 1. o 15.00, vst.: 2,50 €, 2d

niKO 2

rODinný FilM - SlOVenSKý DaBinG
31. 1. o 17.00, vst.: 2,50 €, 2d

PrecHáDzKY S DinOSaUrOM 

31. 1. o 19.00, vst.: 2,50 €, 2d
láSKY ČaS

VB, romant. kom., 123 min., čes. tit., mp-12.

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

do 20. 1. 2014,  
Kaštieľ 

peter Smik  
piece By piece

Výstava sklenených a keramických 
objektov autora a jeho žiakov. 

11. 1. 2014 o 9.00 h  
Banketová sála KD

šachovÝ turnaj 

Nedeľa o 13.30 h  
Areál TJ Slovan Smižany
karnevaL na ĽaDe

Tradičné karnevalové stretnutie  
s dobrou hudbou, zábavou a súťažami 

pre deti. Vstup zdarma! 
Konkrétny termín  

bude podľa priazne počasia  
a kvality ľadovej plochy v areáli  

TJ oznámený verejnosti včas! 

19. 1. 2014 o 16.00 h  
Spoločenská sála KD

SušeDZi
Divadelné humorné predstavenie 

ochotníckeho divadla  
pri OKC v Smižanoch.  
Vstupné: dobrovoľné. 

23. 1. 2014  
Kaštieľ – Vernisáž

náLeZy impuLZov
Výstava obrazov potrvá  

do 28. 2. 2014. 

27. 1. 2014 o 15.00 h  
pred KD

Spomienka  
pri prÍLeŽitoSti  

69. vÝročia  
oSLoBoDenia oBce

29. 1. 2014 o 17.00 h
Spoločenská sála KD

novoročnÝ koncert  
Žiakov huDoBného  

oDBoru Zuš D. štraucha
Vstupné: 1 €.

Pripravujeme
1. 2. 2014 o 19.00 h  

Spoločenská sála KD
5. repreZentačnÝ pLeS  

oBce SmiŽany

január 2014
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PF 2014                                           
Začíname nový rok,                             

majme v ňom vždy správny krok. 
Zdravie všetkých, radosť v srdci,            

( tajnička  ) ! 2
strieška 

na čiapke

kôlňa

krvný 
faktor

Autor: 
František 
Cvengroš

poob- 
tieraj

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. januára 
na adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme vo februárovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: ...a tepla v duši je 
viac, než ťažkých rán. Výhercom krížovky z Ička 12/2013 sa stáva lukáš haMRÁK zo Sp. Novej Vsi. Blahoželáme!

KrÍžOVKa

PF 2014
Začíname nový rok,

majme v ňom vždy správny krok. 
Zdravie všetkých, radosť v srdci,

(tajnička)!

z histórie novoveskej veže...
Z histórie vieme, že na veži farského kos-
tola Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej 
Novej Vsi sa vystriedali už viaceré zvony. 

Napríklad zvon Campana Maxima z roku 
1647, ktorý bol jedným z najväčších zvonov 17. storo-
čia. Niesol meno Heyer Glocke a ulial ho Juraj Wierd. 
Vážil 90 viedenských centov - stará jednotka miery (vie-
denský cent = 56,006 kg). Tento zvon bol zničený pri 
delostreleckom ostreľovaní veže z druhého na tretieho 
marca roku 1849. Maďarské vojsko, ktoré sa v meste 
usídlilo, odstavilo pri kostole vozy s pušným prachom. 
Rakúskeho veliteľa Kiesewerta, ktorý bol v tom čase 
v Levoči, o týchto udalostiach informovali prívrženci ci-
sára Františka I., no neupresnili, pri ktorom kostole sú 
odstavené vozy s pušným prachom. V neskorých ve-
černých hodinách rozmiestnil rakúsky veliteľ Kiesewert 
vojsko pri kaplnke sv. Anny pod Blaumontom a zaútočil 
na mesto. Pri ostreľovaní mesta sa ocitli v plameňoch 
Levočská a Letná ulica. Jedna zo zápalných striel do-
padla na rímskokatolícky farský kostol. Cibuľovitá veža 
sa vznietila. Vozy s pušným prachom však zasiahnuté 
neboli. Dobové pramene udalosť opísali nasledujúco: 
„tejto strašnej noci sme museli spolu s našimi kato-
líckymi spolubratmi oplakávať naše široko–ďaleko 
známe zvony, ktoré sa pri požiari veže, s jej krásnym 
medeným plechom zakrytou špicatou strechou zrú-

tili a stali sa nepoužívateľnými...“ Ako mohli zvony po 
požiari veže vyzerať, sa môžeme len domnievať. Vnútro 
veže je aj dnes skoro celé z dreva, takže pri požiari mu-
sela vzniknúť vysoká teplota, ktorá zvony doslova rozta-
vila. Čo ostalo, bolo možno iba príslušenstvo (ložiská, 
srdce) alebo najhrubšia časť zvona - veniec.
Zvony vo farskom kostole na základe dohody 
z 26. apríla 1787 používali a dodnes používajú spo-
ločne rímskokatolíci aj evanjelici.1  Vo veži sa niekedy 
nachádzali aj tieto zvony: Campana Secunda z roku 
1754, Campana Quinta z roku 1770 a najmenší z tro-
jice zvonov, uliatych Andreasom Schaudtom v Spišskej 
Novej Vsi v roku 1857, ktorý bol pravdepodobne zrek-
virovaný na vojenské účely.

Michal dirga

1 kormošová, r.: míľniky histórie mesta spišská nová 
Ves. spišská nová Ves, 2008, s. 40.

OžiVenie HiSTÓrie zVOnOleJárSKeJ Dielne MaJSTra KOnráDa

Prehľad súčasných zvonov vo veži farského kostola Nanebovzatia Panny Márie

Názov zvona hmotnosť Priemer venca ladenie Rok, lejár
1. Urban 5 320 kg 206 cm g° 1857, Andreas Schaudt
2. Concordia 2 576 kg 164 cm h° 1857, Andreas Schaudt
3. Peter 1 500 kg 142 cm cis´ 1930, bratia Fischerovci
4. Medián 1 000 kg 118 cm e´ 1930, bratia Fischerovci
5. Šmertný    500 kg   92 cm a´ 1486, Johannes Wagner

Zvon urban, foto: miloš Fiľa
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ŠPOrT

BeH: Beh ulicami Krompách (5,3 km, 13. 10.): Mu-
ži: a: 1. Štefan Sumerling (16:44 min.), 3. Tomáš Ka-
mas (17:31 min.), 5. Marián Neupaver (20:20 min.). 
B: 1. Ľudovít Morihladko (18:50 min.), 3. Vladimír Veľ-
ký (20:21 min.), 5. Jozef Urban (24:59 min.). C: 1. Milan 
Hrušovský (19:07 min.). D: 2. Ondrej Kozák (22:26 min.), 
3. Ondrej Majerník (26:25 min.), 4. Rudo Mikolaj. ženy: 
e: 1. Slavomíra Varechová (21:35 min.), 2. Zuzana Kar-
tusková (25:40 min.). F: 3. Lenka Baronová (23:45 min.). 
Deň supervytrvalca (50 km, Žilina): ženy: 3. Eva Hata-
lová (4:45:11 hod.), 4. Eva Berniková (4:45:39 hod.). 
Beh okolo Sidorová (13 km, 17. 10.): a: 34. Sla-
vomír Smorada (70:20 min.). C: 7. Milan Hrušovský 
(61:08 min.). Strážske (6 km, 9. 11.): B: 2. Štefan Su-
merling (21:06 min.), 6. Ľudovít Morihladko (23:21 min.). 
Steeplechase Run (Tatranská Lomnica, 16. 11.): Mu-
ži – 8 km: B: 1. Š. Sumerling (26:16 min.), 4. Ľ. Mo-
rihladko (28:42 min.). ženy – 4 km: F: 13. M. Almasi-
ová (23:42 min.). F40: 2. Z. Kartusková (22:21 min.). 
V. Ferčekovská desiatka: Muži – 10 km: a: 1. T. Sa-
hajda - Košice (35:35 min.) - traťový rekord, 5. T. Kamas 
(38:31 min.), 7. M. Piačko (40:13 min.), 9. M. Hojnoš 
(42:31 min.). B: 1. Š. Sumerling (35:56 min.), 8. V. Veľký 
(43:44 min.), 9. M. Bigoš (43:56 min.). C: 1. M. Hrušov-
ský (41:31 min.), 3. O. Chabada (43:13 min.), 7. V. Kli-
ka (46:37 min.). D: 2. P. Pavol (45:54 min.), 4. O. Ko-
zák (47:30 min.), 6. J. Tekely (50:12 min.). ženy – 5 km: 
e: 2. M. Hančáková (23:09 min.), 3. M. Kampczyková 
(28:57 min.), 5. Z. Beck (31:42 min.). F: 1. S. Varechová 
(20:59 min.) - traťový rekord, 4. L. Baronová (24:18 min.), 
7. E. Berníková (24:50 min.). Beh o štít mesta Micha-
lovce (26. 11.): 1. T. Sahajda - Košice (33:17 min.). 
C: 3. M. Hrušovský (40:08 min.). Mikulášsky beh Bar-
dejov (7,4 km, 30. 11.): 1. Kocourek – ČR (21:57 min.), 
31. T. Kamas (27:09 min.). Bežecká liga okresu Spiš-
ská Nová Ves 2013: a: 1. Tomáš Kamas (87 b), 2. Fran-
tišek Novák (39 b), 3. Vladimír Majerčák (38 b). B: 1. Šte-
fan Sumerling (90 b), 2. Vladimír Veľký (54 b), 3. Ľudovít 
Morihladko (42 b). C: 1. Milan Hrušovský (85 b), 2. On-
drej Chabada (59 b), 3. Štefan Malák (27 b). D: 1. Ondrej 
Kozák (94 b), 2. Július Smolár (40 b), 3. Ondrej Majer-
ník (40 b). e: 1. Renáta Fedorová (22 b), 2. Zuzana Ho-
lečková (10 b), 3. Monika Hančáková (10 b). F: 1. Slavo-
míra Varechová (60 b), 2. Lenka Baronová (46 b), 3. Zu-
zana Kartusková (30 b). Viac na www.beh.sk v sekcii sú-
ťaže a články.
VOleJBal: extraliga: ženy: 8. kolo (16. 11.): COP Nit-
ra – VK SNV 3 : 0; 9. kolo (21. 11.): Volley project UKF 
Nitra – VK SNV 3 : 0; 11. kolo (1. 12.): VK SNV – KV 
MŠK Oktan Kežmarok 2 : 3; 12. kolo (8. 12.): VK SNV 
– VTC Pezinok 3 : 0. 1. liga: juniorky: 5. kolo (16. 11.): 
VK SNV – ŠVK Tatran Banská Bystrica 3 : 0, 3 : 1; 6. ko-
lo (23. 11.): VK Iskra Hnúšťa – VK SNV 2 : 3, 1 : 3; 7. ko-
lo (7. 12.): VK SNV – TJ Slávia TU Zvolen 3 : 0, 3 : 0. 
oM - kadetky: 4. kolo (24. 11.): KV Oktan Kežmarok – 
VK SNV 1 : 3, 0 : 3; 5. kolo (7. 12.): VK SNV – ŠA Ko-
šice 3 : 0, 3 : 0.
BaSKeTBal: extraliga: muži: 12. kolo (16. 11.): 
SNV – Handlová 73 : 71; 13. kolo (20. 11.): SNV – 
Svit 79 : 88; 15. kolo (27. 11.): SNV – Levice 79 : 78; 
16. kolo (30. 11.): Banská Bystrica – SNV 99 : 67; 
17. kolo (2. 12.): SNV – Inter 56 : 94; 18. kolo (7. 12.): 
Komárno – SNV 100 : 70. Po 18. kole sú v tabuľke na 
9. mieste. extraliga: ženy: 20. kolo (23. 11.): Piešťan-
ské Čajky – SNV 71 : 76; 21. kolo (24. 11.): BKŽ Levi-
ce – SNV 63 : 79; 23. kolo (1. 12.): SNV – ŠBK Šamo-
rín 62 : 82. Po 23. kole sú v tabuľke na 4. mieste. Stre-
doeurópska liga: ženy: 11. kolo (17. 11.): SNV – Pécs 
79 : 77; 12. kolo (23. 11.): Piešťanské Čajky – SNV 
71 : 76; 13. kolo (1. 12.): SNV – ŠBK Šamorín 62 : 82; 
14. kolo (7. 12.): Sopron – SNV 83 : 58. Po 14. kole sú 
v tabuľke na 10. mieste.
KOlKY: extraliga: muži: 9. kolo (16. 11.): TJ Tatran 
SNV A – ŽP Šport Podbrezová A 0 : 8; 10. kolo (24. 11.): 
MKK Piešťany A – TJ Tatran SNV A 2,5 : 5,5; 11. kolo 
(8. 12.): TJ Tatran SNV A – TJ Slavoj Veľký Šariš A 2 : 6. 
Dohrávka: 2. kolo: TJ Tatran SNV A – TJ Lokomotíva 
Vrútky A 6 : 2; 4. kolo: TJ Tatran SNV A – KK Inter Brati-
slava B 2 : 6; 7. kolo: TJ Tatran SNV A – KK Tatran Suča-
ny A 5 : 3. Po 11. kole sú v tabuľke na 8. mieste.
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Základná škola Z. Nejedlého Spišská Nová Ves organizovala 
za technickej pomoci Športovo-streleckého klubu Rušňo-
vého depa Spišská Nová Ves obvodné majstrovstvá v streľbe 
zo zalamovacej pušky okresu Spišská Nová Ves pre žiakov 
základných škôl v školskom roku 2013/2014. Už pravidelne 
pri streleckých akciách pomáha pán Ján Mlynarčík z Ruš-
ňového depa SNV a pri obvodnom kole prišiel súťažiacich 
povzbudiť reprezentant Slovenskej republiky Ján Benko. 
V obvodnom kole mladších a starších žiakov súťažilo sedem 
základných škôl zo Spišskej Novej Vsi, Smižian, Krompách 
a Letanoviec. Do krajského kola si účasť vybojovali tri druž-
stvá mladších a tri družstvá starších žiakov a traja najlepší 
jednotlivci v kategórii mladších chlapcov a mladších dievčat 
a v kategórii starších chlapcov a starších dievčat.

Výsledky 
Mladší žiaci – družstvá:
1. ZŠ Spišská Nová Ves, Z. Nejedlého (Gabonai, Majchrovič, 

Košarová) s počtom bodov 741
2. ZŠ Spišská Nová Ves, Z. Nejedlého (Hantáková, Vaňová, 
Koreň) s počtom bodov 718
3. ZŠ Spišská Nová Ves, Z. Nejedlého (Filip, Petrufová, Re-
ľovská) s počtom bodov 661
Mladší žiaci – jednotlivci:
1. Adam Majchrovič – 254 bodov, ZŠ SNV, Z. Nejedlého
2. Lukáš Gurčík – 250 bodov, ZŠ SNV, Hutnícka
3. Michal Gabonai – 249 bodov, ZŠ SNV, Z. Nejedlého
Mladšie žiačky – jednotlivci:
1. Xénia Hantáková – 239 bodov, ZŠ SNV, Z. Nejedlého
2. Júlia Košarová – 238 bodov, ZŠ SNV, Z. Nejedlého
3. Minika Vaňová – 234 bodov, ZŠ SNV, Z. Nejedlého
Starší žiaci – družstvá:
1. ZŠ Spišská Nová Ves, Z. Nejedlého (Rerko, Petková, Ru-
šinová) - 762 bodov
2. ZŠ Smižany, Komenského (Stanislav, Šarišský, Richtarčí-
ková) – 624 bodov
3. ZŠ Spišská Nová Ves, Ing. O. Kožucha (Roguľa, Okály, 
Ondov) – 620 bodov
Starší žiaci – jednotlivci:
1. Damián Rerko – 272 bodov, ZŠ SNV, Z. Nejedlého
2. Adrián Ondov – 246 bodov, ZŠ SNV, Ing. O. Kožucha
3. Daniel Macala – 233 bodov, ZŠ SNV, Nad Medzou 
Staršie žiačky – jednotlivci:
1. Dominika Petková – 254 bodov, ZŠ SNV, Z. Nejedlého
2. Aneta Richtarčíková – 251 bodov, ZŠ Smižany, Komen-
ského
3. Zuzana Rušinová – 236 bodov, ZŠ SNV, Z. Nejedlého

 (pat), foto: autor

Slovenskej reprezentantke v rýchlokorčuľovaní tatiane 
Bodovej zo Spišskej Novej Vsi sa podarilo dosiahnuť výni-
močný úspech. Medzinárodná korčuliarska únia v novembri 
odobrila jej účasť na zimných olympijských hrách 2014 
v ruskom Soči. Je tak prvou Slovenkou v histórii, ktorá nás 
bude reprezentovať na ZOH v rýchlokorčuľovaní. Doteraz 
malo Slovensko len mužské zastúpenie, a to v rokoch 2002 
v Salt Lake City a 2006 v Turíne, kde sa predstavil tiež 
Spišskonovovešťan Matúš Užák. Tatiana si svoju miestenku 
vybojovala na kvalifikačných pretekoch Svetového pohára 
v talianskom Turíne a ruskom Kolomne. V konečnom súčte 
bodov jej patrila 36. pozícia uzatvárajúca počet pretekárok, 
ktoré sa v Soči predstavia na 1 500 m trati. 
Tatiana Bodová sa narodila 8. 5. 1991 v Spišskej Novej Vsi. 
Šortreku sa venuje od svojich šiestich rokoch. Prvé výraz-
nejšie úspechy dosiahla ako 15-ročná v kategórii juniorov. 
Je členkou ŠK STEZ Sp. Nová Ves a v súčasnosti sa tomuto 
športu venuje profesionálne. Medzi jej doterajšie najväčšie 
úspechy patrí víťazstvo na Majstrovstvách Európy v kategó-
rii juniorov A v Amsterdame, 11. miesto na Majstrovstvách 
Európy žien, 12. miesto na Svetovom pohári v Holandsku 
či 20. miesto na svete. 

• • •
ako prvá Slovenka v histórii budete reprezentovať 
našu krajinu na zoh v šortreku. aký je to pocit?
„aký je to pocit? na jednej strane sa veľmi teším, pretože 
som to sama nečakala a na druhej strane sa trošku bo-
jím, ako to bude všetko prebiehať a ako sa umiestnim.“
ako ste sa vlastne dostali k tomuto športu?
„keď som bola maličká, mamka si prečítala inzerát 
v novinách. tak sme sa išli pozrieť na štadión a mne aj 
bratom sa tento šport veľmi zapáčil, no nakoniec som 
vydržala korčuľovať iba ja.“ 
ako vyzerá váš bežný deň?
„môj bežný deň? tie zažívam v čechách, kde teraz tré-
nujem, takže opíšem dni tam. Vstávam veľmi skoro, 
idem na štadión na tréning, tam sa rozcvičujeme ho-
dinu a potom ideme na ľad. po tréningu idem domov, 

najem sa, trošku si oddýchnem a poobede odchádzam 
zase na štadión. Večer mávame masáže alebo nejaký 
relax a takto sa to opakuje deň za dňom.“
Budete sa nejako špeciálne pripravovať na zoh?
„Zatiaľ sa pripravujem na majstrovstvá európy, ktoré sa 
budú konať v januári, takže na všetky trate, ale po týchto 
pretekoch sa zameriam na dlhšie trate.“ 
Čo musí mať podľa vás dobrá šortrekárka?
„podľa mňa to, čo každý športovec a to je mať srdiečko 
pre daný šport. musí ho mať rada a obetovať mu ne-
smierne množstvo času.“ 
Máte nejaké motto, ktoré vám pomáha pri prekoná-
vaní problémov nielen v športe, ale i v súkromí?
„nemám žiadne motto.“
Čo by ste odkázali začínajúcim šortrekárkam, ktoré 
snívajú o kariére profesionálneho športovca?
„odkazujem trénovať, trénovať a trénovať, inak sa to 
nedá.“
Za rozhovor ďakuje edita Sýkorová, foto: (pat)

oBVoDNé MaJStRoVStVÁ V StReĽBe 

SPIšSKoNoVoVešťaNKa NÁS BuDe 
RePRezeNtoVať Na zoh

PreDSTaVUJeMe VáM
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Rada športových klubov upozorňuje na možnosť navrh-
nutia najúspešnejšieho športovca do 19 rokov, nad 
19 rokov, kolektívu, trénera roka, zaslúžilého funkcio-
nára (jubileá od 60 rokov). Na základe Štatútu návrh môže 
podať občan mesta Spišská Nová Ves (Štatút, čl. 3, bod 1 
a bod 2). Návrh je možné doručiť (potvrdený športovým 

klubom, ktorého športovec je navrhnutý) do 10. 1. 2014 
na adresu Msú, odd. školstva, mládeže a športu, šte-
fánikovo námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves. 
Link na Štatút a Návrh nájdete na web stránke mesta  
www.spisskanovaves.eu v modrej sekcii – Osobnosti 
a ocenenia – Najlepší športovci mesta.

NaVRhNIte NaJúSPešNeJšIeho 
šPoRtoVCa 2013

MaSáže 
klasická • reflexná • thajská • anticelulitídna • kozmetická lymfodrenáž 
• lymfodrenáž celého tela • detoxikačná medová masáž 
• segmentová masáž • banková masáž • lávové kamene
utorok - piatok: 14.00 - 20.00 h, sobota - nedeľa: 9.00 - 20.00 h. 
Pondelok a mimo uvedený čas možnosť objednávky na t. č. 
0905 954 792, 0904 325 343, 0903 675 380.
Rozšírená ponuka darčekových poukážok od 10 €.

ŠPOrTOVá Hala T.: 053/416 63 35, 416 63 38 
Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

 4. 1. sobota 8.00 - 15.00 Volejbalový turnaj
 5. 1. nedeľa 8.00 - 18.00 Florbal turnaj, juniori
11. 1. sobota Vk - L. HRádok, juniorky
11. 1. sobota LB - ŽiLiNa „B“, basketbal kadeti
12. 1. nedeľa 9.00 - 12.00 Basketbalový turaj MMŽ
12. 1. nedeľa 12.30 LB - ŽiLiNa „a“, basketbal kadeti
12. 1. nedeľa 16.00 RÜCoN - PeTRŽaLka, basketbal extraliga
15. 1. streda 18.00 LB - B. BYSTRiCa, basketbal extraliga
16. 1. štvrtok 9.15 - 14.00 Futbalový turnaj
18. 1. sobota Vk - P. BYSTRiCa, volejbal juniorky
19. 1. nedeľa 16.00 RÜCoN - MiškoLC, basketbal MeL
22. 1. streda 18.00 LB - koMáRNo, basketbal extraliga
23. 1. štvrtok 9.15 - 14.00 Futbalový turnaj
25. 1. sobota Fbk koMÉTa - BRaTiSLaVa, florbal extraliga
25. 1. sobota 18.00 LB - PRieVidZa, basketbal extraliga
26. 1. nedeľa Fbk koMÉTa - ModRa, florbal extraliga
30. 1. štvrtok 9.15 - 14.00 Futbalový turnaj

Termíny volejbalovej extraligy: 4., 11., 18., 25. a 26. 1. 2014
Termíny Slovenský pohár vo volejbale: 9. a 16. 1. 2014

KrYTá PlaVáreň T.: 053/416 63 53
Ranné plávanie školy verejnosť

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

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

Otvorenie sauny a ceragem počas novoročných sviatkov
Sauna 1 Sauna 2

streda 1. 1. 2014 14.00 - 20.00 14.00 - 20.00
CeRaGeM - otvorený počas otvorenia sauny.

naFUKOVacia TeniSOVá Hala 
V PreVáDzKe
otváracie hodiny: po - pia 12.00 - 21.00 hod.
So - ne 9.00 - 21.00 hod. 
Objednávky: 0903 403 459

Otvorenie krytej plavárne počas novoročných sviatkov
streda 1. 1. / 13.00 – 20.30; štvrtok 2. 1. až nedeľa 5. 1. / 9.00 – 20.30; 
pondelok 6. 1. / 14.00 – 20.30; utorok 7. 1. / 9.00 - 20.30 
5. 1. 2014 (nedeľa) 9.00 - 13.00 hod. organizuje Potápačský klub MaNTa 8. roč-
ník dňa otvorených dverí (prístrojové potápanie za pomoci skúsených inštruktorov).

ziMný ŠTaDiÓn T.: 053/446 10 86 
Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

1. 1. streda 18.00 Verejné korčuľovanie
5. 1. nedeľa 18.00 Verejné korčuľovanie

10. 1. piatok 17.00 SNV - P. BYSTRiCa, 1. liga dospelí
11. 1. sobota 14.00 SNV - SkaLiCa, extraliga dorast
11. 1. sobota 17.00 SNV - PoPRad, 1. liga ženy
12. 1. nedeľa 10.30 SNV - SLoVaN Ba, extraliga dorast
12. 1. nedeľa 18.00 Verejné korčuľovanie
15. 1. streda 17.00 SNV - L. MikuLáš, extraliga dorast
16. 1. štvrtok 17.00 SNV - MaRTiN, extraliga dorast
18. 1. sobota 14.00 SNV - SkaLiCa, extraliga juniori
18. 1. sobota 17.00 SNV - PRešoV, 1. liga ženy
19. 1. nedeľa 10.30 SNV - SLoVaN Ba, extraliga juniori
19. 1. nedeľa 18.00 Verejné korčuľovanie
22. 1. streda 17.00 SNV - MiCHaLoVCe, 1. liga dospelí
25. 1. sobota 14.00 SNV - PoPRad, extraliga juniori
25. 1. sobota 17.00 SNV - PeTRŽaLka, 1. liga ženy
26. 1. nedeľa 10.30 SNV - PoPRad, extraliga dorast
29. 1. streda 17.00 SNV - PRešoV, 1. liga dospelí

Ďakujeme všetkým návštevníkom športových 
zariadení STEZ za prejavenú dôveru a v novom 

roku 2014 želáme veľa zdravia, šťastia,  
osobných a pracovných úspechov.

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 

18. 1. sobota 10.30 dospelí Fk SNV - SPišSkÉ PodHRadie 
18. 1. sobota 12.30 Starší dorast Fk SNV - NáLePkoVo
18. 1. sobota 14.30 Mladší dorast Fk SNV - SPišSkÉ VLaCHY
21. 1. utorok 17.30 dospelí Fk SNV - VYSokÉ TaTRY
25. 1. sobota 10.30 dospelí Fk SNV - kRoMPaCHY
25. 1. sobota 12.30 Starší dorast Fk SNV - kRaVaNY
25. 1. sobota 14.30 Mladší dorast Fk SNV - NáLePkoVo
25. 1. sobota 16.30 dospelí Rudňany - SPišSkÉ PodHRadie
28. 1. utorok 17.30 dospelí Fk SNV - PoPRad

Všetkým občanom  
veľa zdravia, šťastia, 

lásky a úspechov  
v novom roku praje

Ing. Ondrej Majerník
prednosta Okresného úradu v Sp. N. Vsi

PF 

2014
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Mesto Spišská Nová Ves, Základná škola Zdenka Nejed-
lého Spišská Nová Ves a Futbalový klub Spišská Nová Ves 
boli organizátormi medzinárodného halového futbalového 
turnaja mladších a starších žiakov, ktorý sa koná na počesť 
andreja Franka (1916 – 1993). Tento výborný brankár 
a odchovanec AC Spišská Nová Ves, ktorý bol v rokoch 
1936 – 1938 brankárom slávnej Sparty Praha, si počas 
svojej hráčskej činnosti vyslúžil prezývku slovenský Plá-
nička. Andrej Frank sa narodil 20. januára 1916, s futba-
lom začal ako dvanásťročný. 
Dvadsiateho ročníka medzinárodného turnaja sa v dňoch 
od 9. do 10. decembra 2013 zúčastnili kluby Nyirsuli Nyi-
regyháza (HUN), ŠSK Bílovec (CZ), FK Havlíčkov Brod (CZ), 
PN Rzesov (PL), MFK Košice, MFK Žilina a FK Spišská 
Nová Ves.
Fanúšikovia mládežníckeho futbalu si tak počas dvoch dní 
porovnávali úroveň futbalu v štyroch susediacich štátoch 
v kategóriách mladších a starších žiakov. V dvadsiatich ho-
dinách sa odohralo päťdesiat zápasov. Každý v čase dvad-
saťpäť minút hrubého času. 
Organizátori Memoriálu Andreja Franka pripravili niekoľko 
noviniek. Už samotný termín bol menším prekvapením. Dô-

vod bol jednoduchý – vyhovoval viacerým pozvaným hos-
ťom. Tým najvzácnejším hosťom bol reprezentačný tréner 
Slovenska Ján Kozák, ktorý spolu s Miroslavom Nováče-
kom slávnostne otvoril 20. ročník. 
„na rodný spiš rád chodievam. mám tu veľa kamarátov, 
s ktorými som hrával štyri roky futbal v spišskej novej Vsi. 

nech sa títo mladí hráči venujú futbalu, majú vytvorené 
dobré podmienky,“ povedal po slávnostnom ceremoniáli 
Ján Kozák. 
Ďalším prekvapením bolo stretnutie známych odchovancov 
spišskonovoveského futbalu proti výberu trénerov. Po skon-
čení prvého hracieho dňa tak veľké futbalové hviezdy v plnej 
paráde predviedli svoje futbalové umenie. Po parádnych 
góloch a akciách stretnutie skončilo nerozhodne 9 : 9 a na 
pokutové kopy vyhrali „ligisti“.
V utorok už boli na programe rozhodujúce zápasy v skupi-
nách a o umiestnenie. Potešujúci výsledok dosiahli starší 
žiaci FK Spišská Nová Ves. Tí sa prebojovali až do semifi-
nále, kde nešťastne prehrali, no v zápase o bronz už domi-
novali. Ich mladší rovesníci skončili na šiestom mieste. Veľmi 
dobrý dojem zanechali mladí futbalisti z futbalovej akadémie 
z Nyirsuli Nyiregyháza. Najprv mladší žiaci dominovali vo 
svojej kategórii a vo veľkom finále s dramatickou koncovkou 
aj starší žiaci Nyirsuli Nyiregyháza porazili Žilinu. V oboch 
vekových kategóriách tak zvíťazili žiaci z Maďarska. 
Svojou organizáciou i športovo-spoločenskou úrovňou bol 
jubilejný 20. ročník jednoznačne najlepší zo všetkých do-
terajších ročníkov.  (pat), foto: autor

Jeden z najstarších futbalových turnajov žiakov na Slovensku Memoriál andreja Franka sa konal na Spiši už po dvadsiaty raz. 

MeMoRIÁl aNDReJa FRaNKa – DoMÁCI BRoNzoVí

Gymnastky Klubu RtVš Mix Spišská Nová Ves sa 
v novembri 2013 zúčastnili Majstrovstiev Slovenska 
v Bratislave v súťaži teamGym. V kategórii žiačok sú-
ťažilo celkove päť 12-členných družstiev. Dievčatá Spiš-
skej Novej Vsi obsadili v troch disciplínach veľmi pekné 

výsledky. V pódiovej skladbe obsadili prvé miesto, 
v skokoch z malej trampolíny a v akrobacii boli na 
druhom mieste. V silnej konkurencii sa celkovo gym-
nastky umiestnili na druhom mieste. 
Družstvo Klubu RTVŠ Mix Spišská Nová Ves bolo zložené 
z dievčat piateho ročníka základných škôl mesta Spišská 
Nová Ves. Vedúcou delegácie a trénerkou Spišskej No-
vej Vsi bola Mgr. Irena Kovalčíková, ktorá sa gymnas-
tike venuje dlhé roky. Dievčatá trénujú dvakrát v týždni, 
trénerke pomáhajú bývalé reprezentantky Spišskej Novej 

Vsi študentky Gymnázia v Spišskej Novej Vsi Patrícia 
šefčíková a zuzana liptáková. Treba vysoko oceniť 
nielen dosiahnutý výsledok, ale i to, že všetky finančné 
záležitosti s účasťou na Majstrovstvách Slovenska si ob-
čianske združenie hradilo zo svojich prostriedkov.
Blahoželáme Klubu RTVŠ Mix Spišská Nová Ves k veľmi 
peknému úspechu. Želáme dievčatám piateho ročníka 
základných škôl mesta a celému klubu veľa ďalších špor-
tových úspechov.

Ján Tomšík
Výsledky v tabuľke

Poradie Družstvo Pohybová skladba akrobacia trampolína Celkom
1. AŠK Inter Blava 7,200 5,800 5,250 18,250
2. RtVš Mix Sp. N. Ves 7,300 5,100 4,950 17,350
3. GK BAMA Blava 7,150 4,590 5,050 17,150
4. ŠK Zav. Poruba 6,300 4,650 4,600 15,550
5. SK Trnava 5,900 4,250 4,300 14,450

SPIšSKÁ NoVÁ VeS V GyMNaStIKe StRIeBoRNÁ

strieborné gymnastky zľava: nina radkovská, Daniela 
morihladková, timea Janošová, ema tökölyová, Diana 
klingová, karolína maguláková, otília Šmolková, 
Vanesa Drabiščáková a Veronika liptáková

Po úspešnej Halovej atletickej sezóne sa atlétom AŠK Slá-
via darilo aj na dráhe. Presadili sa nielen na úrovni Slo-
venska, ale aj na medzinárodnej úrovni. Traja atléti Slávie 
boli zaradení do mládežníckych reprezentačných družstiev 
a reprezentovali Slovensko i na medzištátnych stretnutiach. 
alex Javorský úspešne reprezentoval Slovensko na medzi-
štátnom stretnutí vo Varšave, kde za účasti 9 štátov skončil 
na peknom 4. mieste v skoku do diaľky. Na medzištátnom 
stretnutí GRO, SLO, SK, HUN, CZ v Budapešti reprezento-
vali Slovensko Klaudia Farkašovská a Dávid Javorský, 
ktorý v osobnom rekorde 185 cm v skoku do výšky skon-
čil ako najmladší na 4. mieste rovnakých výkonom ako 
druhý. Klaudia Farkašovská taktiež v osobnom rekorde 
549 cm v skoku do diaľky skočila piaty najlepší výkon 
stretnutia. Obaja sa svojimi osobnými rekordmi zaradili 
na 1. miesto v slovenských tabuľkách pre rok 2013 
a splnili limity do centra talentovanej mládeže. Úspešní boli 
aj na ďalších medzinárodných podujatiach v ľahkej atletike. 
V zamošči (Poľsko) za účasti 10 štátov zvíťazila Klaudia 
Farkašovská v skoku do diaľky a v skoku do výšky skončila 
na 2. mieste. Dávid Javorský v skoku do výšky skončil na 
2. mieste. Najsilnejšia konkurencia sa zišla na halovom 
mítingu v Breste (Bielorusko, 29. – 30. 11. 2013), kde 
štartovalo 22 družstiev z 8 štátov. Na tomto mítingu zvíťazil 
Dávid Javorský v skoku do výšky a Klaudia Farkašovská 

vo svojej premiére v behu na 60 m prek. skončila na pek-
nom 5. mieste.
Veľmi úspešní boli aj na Majstrovstvách Slovenska 
v atletike žiakov, kde sa Klaudia Farkašovská stala 
v Bratislave Majsterkou Slovenska vo viacboji výkonom 
3 752 bodov. Zvíťazila o 204 bodov pred druhou v poradí. 
Dávid Javorský sa stal v Košiciach Majstrom Slovenska 
v skoku do výšky pekným výkonom 177 cm. V Dubnici nad 
Váhom na Majstrovstvách Slovenska dorastu skončila 
Klaudia Farkašovská na 3. mieste v skoku do diaľky 
a v Nových zámkoch na MSR zš sa stala Majsterkou 
Slovenska v skoku do diaľky výkonom 540 cm.
Úspešní sme boli aj na Majstrovstvách kraja žiakov, kde 
sa naši mladí atléti umiestnili na popredných miestach. alex 
Javorský zvíťazil v behu na 60 m, 60 m prek. a skoku do 
diaľky. Na prvých miestach skončili aj Denis oravec 
v behu na 600 m, Filip Farkašovský v behu na 300 m, 
Michaela Kotradyová v behu na 600 m, Matej Baluch 
skončil na 2. mieste v behu na 60 m, 150 m a 60 m prek. 
Ďalšie medailové umiestnenia si vybojovali Patrícia 
Svitanová vo vrhu guľou, Daniela Siantová v behu na 
600 m, Miroslava Detvajová v skoku do diaľky, aleš 
Kováč v behu na 300 m, lukáš Koperdák v behu na 
1 000 m. Dobré umiestnenie dosiahli aj aneta šku-
tová a zuzana Dutková. Zo starších boli najúspešnejší  

Dávid Javorský – 1. miesto v behu na 100 m prek., 
200 m prek. a skok do výšky. Klaudia Farkašovská – 1. 
miesto v skoku do diaľky a 2. miesto v skoku do výšky.
V Atletickej sezóne 2013 vybojovali atléti AŠK Slávia Spiš-
ská Nová Ves na Majstrovstvách kraja a Slovenska spolu 
46 medailových umiestnení, 20 prvých miest, 14 druhých 
a 12 tretích miest. Za úspech považujeme najmä to, že sa 
presadili nielen v rámci Slovenska, ale aj v silnej medziná-
rodnej konkurencii. Do novej sezóny, ktorá sa začne halo-
vými pretekmi už v januári 2014, prajeme veľa športových 
úspechov a osobných rekordov.

ľudovít Strache, predseda ašk

ašK SlÁVIa V RoKu 2013

majstrovstvá slovenska vo viacboji žiakov, Bratislava, 
14. – 15. 9. 2013 – na 1. mieste klaudia Farkašovská.
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23. 10. 2013 sa v priestoroch VSE Arény zš Komen-
ského 2, Spišská Nová Ves uskutočnil hokejbalový 
turnaj o pohár VSe. Súťažilo sa v kategórii chlapci 8. roč-
níka. Umiestnenie: 1. ZŠ Z. Nejedlého 2, SNV; 2. ZŠ Li-
pová 13, SNV; 3. ZŠ Levočská 11, SNV. Súčasťou turnaja 
bolo aj vyhlásenie výsledkov 1. ročníka Školskej hokejbalo-
vej a hokejovej ligy žiakov základných škôl, v ktorej súťažili 
žiaci v priebehu školského roka 2012/2013 v kategóri-
ách: 7. - 8. ročník ZŠ, 5. - 6. ročník ZŠ. V kategórii žiakov 
7. - 8. ročník súťažilo spolu 9 družstiev. Umiestnenie: 1. ZŠ 
Komenského 2, SNV; 2. ZŠ Z. Nejedlého 2, SNV; 3. ZŠ 

Levočská 11, SNV. V kategórii žiakov 5. - 6. ročník súťažilo 
spolu 5 družstiev. Umiestnenie: 1. ZŠ Komenského 2, SNV; 
2. ZŠ Levočská 11, SNV; 3. ZŠ Ing. O. Kožucha 11, SNV. 
V priebehu 1. ročníka ŠHHL sa najlepšími strelcami stali žiaci 
ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves: v kategórii 7. - 8. roč-
ník: adam žiak a v kategórii 5. - 6. ročník: adam Jevoš. 
Tešíme sa na 2. ročník v školskom roku 2013/2014, ktorý 
uvedeným turnajom otvorený. 
V prípade, že sa chcete ešte prihlásiť do 2. ročníka, mô-
žete tak urobiť na t. č.: 053/429 91 91 alebo priamo na 
sekretariáte zš Komenského 2, Spišská Nová Ves. 

hoKeJBal

ŠPOrT, OznaM, POzVánKY

3. 1. 2014 (piatok) Prvé výročie otvorenia 
čajovne s celodenným programom (bližšie info 
na fb). Od 14.00 h Open Mic (voľný mikrofón) 
prezentovanie vlastnej tvorby pre každého kto 
prejaví záujem. O 19.00 h koncert pravého 
undergroundového hudobníka a zakladateľa 
Open Micu v Košiciach a Prešove eda Kle-
nu. Záujemcovia píšte na facebook alebo cajov-
naalchymka@gmail.com.

18. 1. 2014 (sobota) o 23.00 h až do rána 
bieleho insomnia. Celonočné premietanie fil-
mov. Tituly filmov v predstihu zverejníme na face-
booku a plagátoch. Vstupné dobrovoľné. 

Pripravujeme cestopisné rozprávanie, viac infor-
mácií zverejníme na facebooku a plagátoch.

Letná 63, SNVZákladná umelecká škola, 
J. Fabiniho 1 v Spišskej Novej Vsi

vás srdečne pozýva na

koncert 
učiteĽov Zuš

22. 1. 2014 (streda) o 17.00 hod. 
v Koncertnej sieni Reduty.

Potápačský klub ManTa SnV a Potápačské centrum  
zPS ing. Olivera Krajňáka v Spišskej novej Vsi  

v spolupráci so STez Spišská nová Ves
pozývajú širokú verejnosť na 

Deň OTVOrenýcH DVerÍ 
- MOžnOSŤ SPOznaŤ  

SVeT TicHa POD VODnOU HlaDinOU,
ktorý sa uskutoční 

5. 1. 2014 (nedeľa) od 9.00 do 12.30 hod. v Krytej plavárni v Spišskej novej Vsi.
záujemcovia si môžu bezplatne vyskúšať prístrojové potápanie v bazéne pod vedením skúsených  

inštruktorov a asistentov CMaS a zistiť, ako chutí svet ticha pod hladinou.
Nenechajte si ujsť nezabudnuteľný zážitok.

17. november 2013 sa opäť niesol v znamení špor-
tového podujatia s názvom „Ferčekovská desiatka“.  
Podujatiu, ktoré sa konalo už po piatykrát a prilákalo 
na štart až 147 bežcov v 19 kategóriách, prialo aj 
krásne slnečné počasie. Hlavný organizátor podujatia, 
poslanec MsZ v Sp. Novej Vsi Ing. ondrej Majerník ho 
nazval dňom rekordov vďaka doposiaľ najväčšej účasti 
pretekárov a dvom traťovým rekordom. Jeden z nich sa 
podaril Slavomíre Varechovej, ktorá zdolala trať v dĺžke 
5 km za 20:39 min., čím na tomto podujatí vytvorila re-
kord medzi ženami. Ďalším bol rekord tibora Sahajdu, 
ktorý zdolal trať v dĺžke 10 km za 35:35 min. Spestre-
ním podujatia bol beh na 1 500 m s názvom „Prebehni 
sa s nami“, nad ktorým prevzala záštitu viceprimátorka 
mesta Spišská Nová Ves Mgr. lea Grečková. V rámci 
pretekov boli vyhlásené výsledky Východoslovenskej 
mládežníckej bežeckej ligy a Bežeckej ligy okresu Spiš-
ská Nová Ves. Po chutnom občerstvení párkami, pivom 
a varenou čokoládou potešili slová spokojnosti športov-
cov, ktorí ďakujú organizátorom, sponzorom a divákom 
za vytvorenie príjemnej atmosféry a už teraz sa všetci 
tešia na jeho nasledujúci ročník. 

Marianna Majerníková

FeRČeKoVSKÁ 
DeSIatKa

16.	ples	učiteľov
24. januára 2014 (piatok) 

o 19.00 h
Koncertná sieň reduty

Do tanca hrá 
ľudová hudba  

Romana Barabasa.

• toMBola • 
Predaj vstupeniek: 

technická akadémia,  
t. č.: 053/446 62 49

Msú, oddelenie školstva, 
t. č.: 053/415 22 35

Cena vstupenky: 25 €
do 20. 1. 2014

Mesto Spišská Nová Ves
pozýva všetkých občanov mesta 

na	SpoMienkovú	
SlávnoSť

konanú pri príležitosti oslobodenia mesta
spojenú s kladením vencov

27. januára 2014 (pondelok) 
o14.00 h

na mestskom cintoríne.

V čase od 9. novembra 2012 do 31. októbra 2013 sa na ce-
lom území Slovenskej republiky konala verejná zbierka, ktorá 
pomohla finančne podporiť poslanie a aktivity združe-
nia na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Spiš-
skej Novej Vsi – Domov sociálnych služieb „Náš dom“ na 
Chrapčiakovej ulici č. 13 v Spišskej Novej Vsi. Čistý finančný 
zisk, ktorý sa podarilo v rámci tejto zbierky vyzbierať, bol vo 
výške 1 485,47 €.
Cieľom využitia výťažku verejnej zbierky, na ktorý sa táto zbierka 
konala, je použiť získané finančné prostriedky na rekonštruk-
ciu strechy a podstrešných priestorov Domova sociálnych 
služieb „Náš dom“, ako aj na celkovú rekonštrukciu bu-
dovy, vrátane dostavby telesa nadzemného výťahu.

ZPMP v Spišskej Novej Vsi – dSS Náš dom

VeReJNÁ zBIeRKa
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VItaJte MeDzI NaMI VýzNaMNé žIVotNé JuBIleÁ V NoVeMBRI oSlÁVIlI
97 rokov
elena strojná
95 rokov
Ján pitoňák
92 rokov
Jozef tekely
Jozef sokolský
Helena mrázová
margita Filipová
91 rokov
anna palkovičová
90 rokov
anna Zvolenská
85 rokov
JuDr. Július Jaduščák
marta töröková

80 rokov
ondrej rovder
muDr. Vavrinec mikulaj
Jozef Šefčík
katarína kočinská
Vilma pivovarníková
michal labaš
Ing. Ján Badiar
anna Valigurová
ladislav Dono
František Balanean
katarína Zahurancová
ondrej rušin
75 rokov
karol Jurčák
Viera Boroňová
erhard Felber
mária Šusterová

Jaroslav Fibiš
Ján toporcer
Jozef Baluch
Ján mlynarčík
katarína andreanská
Valéria kopperová
Václav kysela
katarína Brandoburová
Štefan kuzma
Jolana nikodemová
70 rokov
Ing. oľga slováčková

Jozef Hamráček
Jozef Villian
edita čajová
milan stanko
ondrej macko
milena Dančová
silvia szabová
Viktória Dirbáková
katarína petrovičová
katarína Hozová
Dušan murňák
eva Hamráková

patrícia Bakošová

Viktória leontaraki

arpád Gaduš

Dominika Dobšinská

matthias lapšanský

Jakub Horváth

adam repaský

terézia Demjanová

Jakub Dronzek

paulína pavlíková

sofia marjaniková

michal Frankovič

lucia Hudáčeková

alexandra Dvořáková

Diana Brziaková

adriana Giňová

tamara mačugová

matej pecha

emil pecha

margaréta pidíková

V NoVeMBRI NÁS NaVžDy oPuStIlI

katarína katová 1923
karol Benovič 1924
Ľudovít sanetrík 1924
Jozef sedmák 1927

Jozef Vigaš 1930
Ing. Jozefína tompošová 1931
anna Ganzová 1936
rnDr. Ján platek 1939

Viera stašová 1939
JuDr. Jozef melc 1943
anton sulák 1944
František uhrinovský 1949 

marián Ivan 1949
Jozef Vojtaš 1950
Ján Gapčo 1950
Vladimír kuchta 1950

anna Gavlaková 1955
Ján čatloš 1955
Ľubomír pramuk 1966

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.

čas plynie, ale smútok a žiaľ ostáva.
17. 9. 2013 nás navždy opustil manžel, otec, dedko a pradedko Rudolf 
KaRDoš.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
manželka Katarína, syn Ivan, syn Jozef a dcéra Vierka s rodinou

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, priate-
ľom, susedom, známym a speváckej skupine LIPA zo Sp. Novej Vsi, ktorí sa 
prišli rozlúčiť 22. 11. 2013 s antonom SulÁKoM, ktorý nás navždy opustil 
vo veku 69 rokov.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
družka Beáta, dcéra Adriana s rod., sestra Aurélia a brat Rudolf

4. 12. 2013 nás navždy opustila naša milovaná mamička, babička, svokra, 
teta, príbuzná a známa helena hoVaNoVÁ vo veku 88 rokov.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe S. Badzíková za dôstojnú rozlúčku.
syn s manželkou, nevesta a vnúčatá s rodinami
 

Život je veľmi krutý, už nevráti, čo nám vzal, zostanú iba spomienky 
a v srdci veľký žiaľ.
10. 12. 2013 uplynul rok, odkedy nás opustil môj syn, brat a švagor Peter 
PaCoŇ.
S úctou a láskou spomínajú mama, súrodenci a ostatná rodina.

čas ubieha a nevráti, čo vzal. len láska, úcta a spomienky v srdci na-
vždy zostávajú.
14. 12. 2013 uplynul rok, odkedy nás navždy opustil môj manžel, náš otec 
a starý otec Karol FleISCheR.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Helena, deti a ostatná smútiaca rodina

sú vety, ktoré jej už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabudneme, sú oka-
mihy, na ktoré si radi spomíname.
14. 12. 2013 uplynul rok, odkedy nás navždy opustila naša mamka Mária 
SaRNoVSKÁ.
S láskou a úctou v srdci spomínajú dcéry Marta, Valika s rodinami, synovia 
Ladislav, Stanislav s rodinami.

čas plynie, ale v srdci mi žiaľ a smútok zostáva.
23. 12. 2013 uplynulo 10 rokov, odkedy nás opustila 
mamka Mária hleBoVÁ. 
28. 8. 2013 uplynulo 17 rokov, odkedy nás navždy 
opustil otec Jozef hleBoVý. 
S láskou a vďakou v modlitbách spomína dcéra Mária 
s rodinou. 

26. 12. 2013 uplynulo 10 rokov od úmrtia môjho manžela, otca a starého 
otca Ing. ladislava KRaJŇÁKa.
Venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka a deti

Ťažko sa nám s tebou lúčilo, ťažko je bez teba byť, láska sa smrťou ne-
končí, v našich srdciach budeš stále žiť. ten, kto Ťa mal rád, nikdy ne-
zabudne.
26. 12. 2013 uplynulo 1. výročie od úmrtia milovaného manžela, otca, dedka 
a pradedka Michala haMRÁKa.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manželka Eva, syn Michal, dcéry Alena a Eva 
s rodinami. 

1. 1. 2014 si pripomíname druhé výročie odchodu obetavej mamky, láskavej 
babičky, sestry, tety, kolegyne a priateľky anny ČeRVeNKoVeJ. 
Zaspomínajme si spoločne na všetko pekné, čo sme s Hankou prežili.
dcéra Inéz s rodinou

rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí. aj keď nie si medzi nami, v našich 
srdciach žiješ s nami.
8. 1. 2014 si pripomenieme 3. výročie, odkedy nás navždy opustil môj man-
žel, otec a brat Gejza leSKoVJaNSKý.
S láskou a úctou spomína manželka a deti s rodinami.

odišiel si rýchlo a bez rozlúčky, zostali nám iba spomienky a v srdci žiaľ. 
9. 1. 2014 uplynie 6 rokov od úmrtia nášho ocka, manžela a dedka Petra 
BeNČa.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Eva, dcéry Lucia a Petra s rodinami

SPoMIeNKy a PoĎaKoVaNIa
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aďulienka, aďka, aká bola s tebou chvíľa krátka. každý tvrdí, že čas všetky 
rany zahojí, ale snáď som iná, mňa tvoj odchod stále bolí. keď večer slnko 
zapadalo, tvoje srdce náhle zastalo, už Ťa ráno neprebudí slnko, už ne-
uvidíš krásny slnečný deň, ty spíš svoj večný sen. Chýbaš mi, slniečko 
moje, anjelik môj.
25. 1. 2014 uplynie už 5 rokov, odkedy nás náhle opustila pri autonehode 
moja dcérka aďka BaBeJoVÁ, rod. Merčáková, vo veku 27 rokov.
S bôľom v srdci na Teba spomína mamka, bratia a Tvoji dvaja synovia Patrik 
a Martin.

čas plynie, ale bolesť v našich srdciach ostáva. Hviezdy ti už prestali 
svietiť, slnečné lúče prestali Ťa hriať, ale tí, ktorí Ťa mali radi, nezabúdajú 
a neprestanú na teba nikdy spomínať.
23. 1. 2014 uplynie 6 rokov, odkedy nás navždy opustil milovaný manžel, 
otecko, dedko a pradedko Viliam SKalKa.
S láskou a úctou spomínajú manželka Elena, dcéry Viktória, Helena, Angela, 
Mária, Etela, Silvia a ostatná smútiaca rodina.

23. 1. 2014 uplynie 22 rokov od úmrtia našej mamičky 
Márie JuReKoVeJ a 27. 12. 2013 uplynulo 11 rokov 
od úmrtia nášho ocka Jaroslava JuReKa.
S láskou spomínajú deti s rodinami.

26. 1. 2014 uplynie päť rokov od chvíle, kedy nás navždy opustila drahá ma-
mička a stará mama Juliana hoVaNoVÁ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ju poznali, mali radi a neza-
budli.
S úctou a láskou spomínajú dcéra a syn s rodinami.

len ten, kto stratil, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ. Bez teba žiť 
musíme, no v srdciach Ťa stále nosíme.
27. 1. 2014 uplynú 2 roky, odkedy nás navždy opustil môj manžel Jozef 
DRuSa.
S úctou a láskou spomína manželka, deti s rodinami a vnúčatá.

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 mi-
lovali.
29. 1. 2014 si s bolesťou v srdci pripomenieme 1. výročie, odkedy nás opustil 
môj manžel, otec, dedko a pradedko Martin BuČÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
manželka Rozália, dcéra Mária, Oľga, syn Pavol, Peter a Miroslav s rodinami

Život je veľmi krutý, nevráti, čo nám vzal, zostali iba spomienky a v srdci 
veľký žiaľ.
29. 1. 2014 uplynie rok od úmrtia môjho milovaného manžela, nášho otca 
a dedka ladislava CehuĽu.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a vďakou spomínajú manželka Eva, syn Ladislav a Peter s rodinou.

Zavrel si oči, utíchol tvoj láskavý hlas, mal si rád život a všetkých nás. 
tak si túžil s nami ešte žiť, ale srdce, ktoré nás tak veľmi milovalo, ne-
vládalo ďalej biť.
31. 1. 2014 uplynie 10 rokov, odkedy nás opustil milovaný manžel, otec, starý 
otec a svokor František PoteNGa.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.
S láskou a úctou spomínajú manželka Edita, dcéra Jarmila, syn Peter a krstná 
dcéra Dana s rodinami.

Ťažko sa nám s Vami lúčilo, ťažko je bez Vás byť, 
láska sa smrťou nekončí, v našich srdciach budete 
stále žiť.
3. 1. 2014 uplynie rok, odkedy nás navždy opustila 
naša milovaná mama anna šPeRŇÁKoVÁ. 
Zároveň si 2. 3. 2014 pripomenieme14. výročie, od-
kedy nás navždy opustil náš milovaný otec Viktor 
šPeRŇÁK. 
S láskou a úctou spomínajú dcéry, synovia, vnúčatá, 
pravnučka a ostatná smútiaca rodina.

4. 1. 2014 si pripomenieme 1. výročie úmrtia môjho 
manžela, otca, brata a dedka Dušana hoVaNa a zá-
roveň 11. výročie úmrtia našej mamky, svokry, babky 
a tety heleny toMašČíKoVeJ.
Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, venujte im spolu 
s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

odišiel a v srdci nám bolesť zanechal. rýchlo, bez 
rozlúčky, to nik nečakal. odišiel, už nie je medzi nami, 
ale žije v srdciach nás, ktorí sme ho milovali.
9. 1. 2014 si pripomíname 5. výročie úmrtia môjho 
manžela, otca, syna, brata a krstného otca ladislava 
DuGaSa. 
manželka, deti Adrián a Lucia, rodičia a súrodenci
1. 4. 2014 si pripomíname 15. výročie úmrtia nášho 
milovaného manžela, otca a starého otca alberta 
šKolNíKa. 
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú 
spomienku. 

Zavrel si oči, chcelo sa ti spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád. tá rana 
v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí.
12. 1. 2014 uplynie smutný rok, odkedy nás navždy opustil milovaný manžel, 
starostlivý otec, láskavý dedko, svokor, brat, krstný otec, švagor JuDr. Ján 
RehÁNeK.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Hoci si odišiel a nie si medzi nami, v našich srdciach ostávaš s nami.  
už len kytičku kvetov ti môžeme na hrob dať a pri plamienku sviečky 
s úctou spomínať. 
12. 1. 2014 uplynie 6 rokov, odkedy od nás navždy odišiel milovaný manžel, 
otec, dedko a pradedko štefan MIKolaJ. 
S úctou a láskou spomína manželka Adela, deti Mária, Jozef, Štefan, Ján 
a Peter s rodinami.

13. 1. 2014 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opustil náš drahý manžel 
a otec Jozef KaČala.
S láskou a úctou spomíname.
Tí, ktorí Ťa poznali, si spomenú. Tí, ktorí Ťa mali radi, nezabudnú. 
manželka Danuše, deti Daniel a Silvia s rodinami a svatovci

s tichou spomienkou k tvojmu hrobu chodíme, pri plamienku sviečky 
na teba myslíme.
20. 1. 2014 uplynie 6 rokov od úmrtia našej milovanej manželky, mamky, 
dcéry a babky Mgr. oľgy KoNÁRSKeJ. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manžel Daniel, synovia Matúš a Martin s rodinami, 
dcéra Zuzka, rodičia a ostatná rodina. 

kto má strach z lásky, všetkého má málo.
21. 1. 2014 si pripomenieme 3. výročie, odkedy nás opustila Bc. Ľubica 
CehlÁRoVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou manžel s rodinou a všetci z DSS Náš dom na Chrapčia-
kovej ulici.

Mestský úrad, oddelenie územného plánovania a staveb-
ného poriadku týmto upozorňuje a vyzýva všetkých 
prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania 
ovzdušia (ide o zdroje znečisťovania ovzdušia s tepelným 
príkonom do 0,3 MW) nachádzajúcich sa v k. ú. mesta 
Spišská Nová Ves, aby v zmysle ustanovení zákona NR SR 
č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa schváleného 

Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves 
č. 2/2003 a jeho dodatku č. 1, zaslali, resp. osobne do-
ručili na Mestský úrad, Štefánikovo námestie č. 1, Spišská 
Nová Ves – oznámenie k určeniu výšky poplatku za 
znečisťovanie ovzdušia za každý prevádzkovaný malý 
zdroj znečisťovania ovzdušia za rok 2013 v termíne 
najneskôr do 15. 2. 2014! 
K oznámeniu je potrebné doložiť doklad o množstve odobra-

ného paliva za rok 2013 od jeho dodávateľa. Zároveň upo-
zorňujeme prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania 
ovzdušia, že podľa zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o po-
platkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších 
zmien a doplnkov, za nedodržanie termínu predloženia 
uvedeného oznámenia, sa ukladá sankčný postih.

odd. územného plánovania 
a staveb. poriadku, MsÚ

PoPlatKy za zNeČISťoVaNIe oVzDušIa

Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, známym 
a susedom Karola KoCúRa, ktorý nás 23. 9. 2013 navždy opustil vo veku 71 rokov.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn, dcéra, zať, vnúčatá, kmotra s rodinou, švagriná, švag-
riná a krstné deti, švagor s rodinou a svatovci Farkašoví. 
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vÝZva 
na uDeLenie  
ceny meSta

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

výstavbe a zveľaďovaní mesta, reprezentáciu 
mesta, každoročne udeľuje Cenu mesta.

Vážení občania, svoje zdôvodnené  
návrhy na udelenie Ceny mesta  

môžete doručiť na adresu:
Mestský úrad, Kancelária primátora,  

Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves
najneskôr do 31. 1. 2014.

SPRÁvCOvSkÁ FIRMA, s. r. o. 
POLyTOP SNv, s. r. o. - voda a kúrenie: 0905 215 732

bRANTNER NOvA, s. r. o., SNv
oprava verejného osvetlenia: 053/416 62 22

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

byTOvé DRUžSTvO SNv 
výťahy • voda, úk • elektro 
dispečing: 053/416 65 04 

mob.: 0905 499 881
plynové zariadenia

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

POHOTOVOSTnÉ 
SlUžBY

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

3. 1. 2014
zasadnutie výboru

13. 1. 2014
šachový turnaj v klube, štartovné 2 €

18. 1. 2014
Varenie a ochutnávka múčnych jedál

31. 1. 2014
Varenie a ochutnávka  

múčnych jedál
účasť na podujatiach mesta.KlUB DôcHODcOV KOMenSKý

pozýva pedagogických pracovníkov,
dôchodcov na stretnutie,  
ktoré sa uskutoční 16. 1. 2014  
(štvrtok) o 10.00 hod.  
v Klube dôchodcov  
na Levočskej ul.v SNV. Príďte si  
vyrovnať členské na rok 2014.
Tešíme sa na vás.

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

6. 1. 2014 (pondelok)
turistická vychádzka, Rainerova chata vo Vysokých tatrách

Odchod vlakom o 9.05 h.

8. 1. 2014 (streda)
Novoročná vychádzka ku kaplnke Sans-Souci

MHD č. 4, odchod z AS o 9.16 h.

22. 1. 2014 (streda)
turistická vychádzka Košiarny briežok - Bikšova lúka

Zraz pred ZŠ Z. Nejedlého o 9.00 h.

23. 1. 2014 (štvrtok) o 9.00 h
tvorivé písanie s PaedDr. š. šimkom

MsÚ, Štefánikovo nám. 1

23. 1. 2014 (štvrtok)
šD Košice, opera Námesačná

Odchod vlakom o 16.40 h.

základná organizácia č. 13 Slovenského  
zväzu zdravotne postihnutých
Levočská ul. č. 14, Spišská Nová Ves  

pozýva svojich členov na 

Fašiangovú	zábavu,	
ktorá sa uskutoční

25. 1. 2014 (sobota) o 16.00 h
v reštaurácii hotela Preveza.

Poplatok: členovia: 8 €, nečlenovia: 9 €,
potrebné zaplatiť do 21. 1. 2014.

Tešíme sa na vás.

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. 1. 2014
Na námestí, Letná 58, SNV, tel.: 053/441 33 44

4. - 5. 1. 2014
TESCO, Medza 15, SNV, tel.: 053/417 68 84

6. - 19. 1. 2014
Dr. Max, OD Kaufland, Duklianska 3336/19, SNV,  

tel.: 053/321 99 20
20. - 26. 1. 2014

Harmónia, Zimná 55, SNV, tel.: 053/441 16 37
27. - 31. 1 .2014

Farmácia, Ul. J. Fabíniho 15, SNV, tel.: 053/442 15 60

Spevácka skupina Lipa  
aj touto cestou vyjadruje veľké 

poďakovanie 
pani Mgr. Lei Grečkovej 
a Ing. Petrovi Petkovi, 

riaditeľovi Lesov mesta SNV 
za sponzorský dar. 

vážení spoluobčania!
Dovoľte mi poďakovať za všetky poctivé hlasy, 
ktoré som dostal v regionálnych voľbách 2013.

prajem vám do nového roku 2014  
pevné zdravie, veľa šťastia, radosti, osobných 

i pracovných úspechov. 
Phdr. Miroslav Semeš, Phd.
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nOVÉ ŠTUDiJnÉ ODBOrY OD 1. 9. 2014
 33xx K TecHniK DreVOSTaVieB (4-ročné štúdium, maturitné 

vysvedčenie + výučný list) - experimentálne overovanie ŠO - technický 
pracovník pri výrobe a montáži klasických i moderných drevostavieb 
a drevených konštrukcií v drevárstve a stavebníctve (kód odboru bude známy 
začiatkom decembra 2014 - oznámime všetkým ZŠ i verejnosti)

 3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – ManažMenT 
V DreVárSTVe (4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie) - technicko-
ekonomický pracovník v drevárskych a nábytkárskych firmách v oblasti 
riadenia výroby, marketingu, predaja a ekonomických činností.

ŠTUDiJnÉ ODBOrY
3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo  

(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie)
3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo s rozšíreným 

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

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

2682 K mechanik počítačových sietí  
(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie + výučný list)

4912 M 01 lesníctvo – lesnícka prevádzka  
(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie)

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

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

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

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

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

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

UČeBnÉ ODBOrY
3355 H stolár (3-ročné štúdium, výučný list)
3355 H stolár s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy - 

zameranie na futbal a hokej (3-ročné štúdium, výučný list)
3370 H čalúnnik (3-ročné štúdium, výučný list)
8555 H umelecký rezbár – talentová skúška  

(3-ročné štúdium, výučný list)
4579 F lesná výroba (2-ročné štúdium, vysvedčenie o záverečnej skúške)

naDSTaVBOVÉ ŠTúDiUM
6403 l podnikanie v remeslách a službách  

(2-ročné štúdium pre absolventov všetkých trojročných učebných odborov)
 - kritériá pre prijatie: výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške.

Na študijné, resp. učebný odbor umeleckého zamerania a študijný odbor 3336 M 
drevárstvo a nábytkárstvo s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy, kde sa 
vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové 
skúšky), je potrebné podať prihlášku riaditeľovi základnej školy v termíne do 
20. 2. 2014.

Stredná odborná škola drevárska, 
Filinského 7, Spišská nová Ves 
ponúka v školskom roku 2014/2015  
záujemcom o štúdium nasledovné  
študijné, resp. učebné odbory:

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

 Predám zrekonštruovaný 1-izb. byt blízko 
centra mesta na sídl. Za Hornádom. Pre-
robené jadro, plávajúce podlahy, nová ku-
chynská linka, znížené sadrokartónové 
stropy. Výmera 37 m2, 4. posch., v zatep-
lenej bytovke. Cena 26 000 €, pri rýchlom 
jednaní dohoda istá. Nie som RK. 
T.: 0907 422 917. 

 Predám 1-izb. byt na Brezovej ul. č. 1, 
3. posch., plastové okná, jadro pôvodné. 
Cena 26 000 €. T.: 0903 635 539

 Predám 2-izb. byt, tehlový, 1. posch. z 3, 
centrum - Banícka ul., pôvodný stav, výmera 
65,10 m2 vrátane 2 pivníc v suteréne domu, 
2 francúzske balkóny. Bližšie informácie na 
tel. č.: 0918 542 618.

 Predám 4-izb. byt, prerobený na sídl. Zá-
pad I. Cena dohodou. T.: 0904 114 290. 
RK nevolať.

 Predám rodinný dom v Spišskej Novej Vsi, 
časť Telep. Pozostáva z 3 izieb, kuchyne, 
kúpeľne. Za domom sa nachádza hospo-
dárska budova. Celková výmera pozemku 
360 m2. Cena dohodou. Bližšie informácie 
na tel. č.: 0918 638 985.

 Predám chatu v chatovej osade Pod Tep-
ličkou, hala s krbom, kuchynský kút, samo-
statné WC a kúpeľňa, na poschodí 2 izby 
(2 + 3) s balkónom a terasou, kompletne 
zariadená. Garáž a ústredné kúrenie. Vonku 
hojdačka, ohnisko, detské ihrisko, jazierko. 
Cena 33 000 € (foto na www.lepsiacena.sk).  
T.: 0904 115 501.

 Predám záhradku v záhradkárskej oblasti 
Mier (za OC Tesco) o výmere 300 m2 s chat-
kou a studňou (7 m hlboká) v OV. Cena do-
hodou. T.: 0903 357 337.

 Dám do prenájmu dobre situované 
priestory na podnikanie (skladovanie) na 
Námestí M. Pajdušáka v Smižanoch, 20 m2 
plus toaleta a skladovacie priestory. 
T.: 0915 544 844 - pošlite sms a e-mail ad-
resu, odpovieme.

 Ponúkam na prenájom obchodné 
priestory na 1. posch. v budove oproti že-
lezničnej stanici - Fabiniho 11. V ponuke sú 
4 miestnosti o rozlohe 25 m2, 27 m2, 31 m2 
a 49 m2. 
T.: 0905 978 052.

 Predám * chladničku CALEX 175, roz-
mery 60 x 60 x 85 cm - cena 50 € * mraz-
ničku CALEX (3 police), rozmery 60 x 60 x 
60 cm - cena 30 €. T.: 0944 321 300.

 Predám čierny športový kočiar Zopa Vi-
per 4. Málo používaný, v dobrom stave. Je 
k nemu nánožník a pršiplášť, zadarmo slneč-
ník. Pôvodná cena 120 €, teraz 60 €. 
T.: 0915 339 325.

   KúPiM/HĽaDáM

 Kúpim 3 alebo 4-izb. byt v SNV okrem 
sídl. Mier. RK prosím nevolať. 
T.: 0903 605 696.

   Práca

 hľadáte prácu? Garantovaný príjem 
600 €.  t.: 0948 040 208, 
0918 668 969.

 hľadáme zváračov Co2, elektróda, zvá-
ranie mat tr. 11 a 17. 
Kontakt: info@agapriemyselnypark.sk 
t.: 0948 744 999.

 Ponúkam celodenné opatrovanie detí 
u mňa doma. Som mamička na MD. 
T.: 0904 380 033.

   rôzne

 Ponúkam komplexné služby v oblasti 
vedenia úČtoVNíCtVa, spracovania 
MIezD, PeRSoNalIStIKy. Viac info na 
www.danemzdy.sk. 
t.: 053/44 25 915, 0905 936 156.

 Ponúkam úČtoVNé SlužBy pre živ-
nostníkov a firmy. Jednoduché, podvojné 
a mzdové účtovníctvo, DPh, daň z moto-
rových vozidiel, spracovanie daňových 
priznaní. t.: 0907 649 185.

 PoDIateRCeNtRuM - pedikúra me-
diciálna (profes. podologickým prístro-
jom) * pedikúra mokrá * vyšetrenie na 
Podoskope (diagnostika ortoped. vád 
nôh) * šponovanie zarastajúcich nech-
tov * výroba individ. korektorov * necht. 
protetika (náhrada necht. platničky) * 
odstrán. bradavíc, kurích ôk, onycho-
mykózy, kož. mykózy * necht. dizajn 
* manikúra, depilácia - novinka! * vý-
roba termoplast. vložiek do topánok zn. 
SCheIN na mieru (diabetes, normálna, 
spoloč. i šport. obuv) * dezinfekcia obuvi 
KleNz striebrom a ozónom (dajte zbo-
hom infekciám, baktériám a plesniam) 
- zimná 50 (vo dvore medzi Slov. spori-
teľňou a Papiernictvom Domino), SNV. 
t.: 0902 891 534.

 Spracujem úČtoVNíCtVo, MzDy, 
DPh, kontrolný výkaz k DPh, výkazy do 
poisťovní. t.: 0908 264 400.

 lingvistická spoločnosť IluMINata 
SNV vám v nových priestoroch na Duk-
lianskej 1 (oproti hotelu Metropol) 
ponúka služby v oblasti úradných a bež-
ných prekladov (od autodokladov až 
po zmluvy), tlmočenia, výučby jazy-
kov šité na mieru, ako aj akreditované 
skúšky certifikátu CIty & GuIlDS - ten 
vám nahradí maturitu z aJ, certifikáty 
Göetheho inštitútu, certifikáty Dele in-
štitútu Cervantes. * www.iluminata.sk * 
t.: 0915 964 533.

 ChCete StaVať, PReStaVoVať, Mo-
DeRNIzoVať? Ponúkam kvalitné sta-
vebné práce * prestavby bytových jadier 
* keramické obklady a dlažba * plávajúce 
podlahy * omietky * maliarske práce * 
voda a elektroinštalácia * autodoprava 
* vyklápač. zľavy do 25 %. Naše služby,  
vaše ceny. t.: 0904 974 481, 
e-mail: kupelnemikolaj@centrum.sk

 hĹBKoVé tePoVaNIe - koberce, se-
dačky, stoličky, postele. odstraňovanie 
žuvačiek. PRIeMySelNé ČISteNIe - jed-
norazové čistenie: garáže, sklady, haly... 
t.: 0908 074 479.

 Spracovanie jednoduchého a podvoj-
ného úČtoVNíCtVa až po daňové PRI-
zNaNIe, MzDy a PeRSoNalIStIKa SR 
a ČR. t.: 0905 261 913.

 StaVeBNé PRÁCe - ReGeC PeteR. 
Prestavba bytového jadra na kľúč od 
2 700 €, sociálne kúpeľne, zatepľova-
nie, všetky stavebné práce, montáž tep-
lovzdušných krbov. Rezanie otvorov do 
panelu do hrúbky 20 cm. zľavy pri kúpe 
materiálu až do 20 %. t.: 0903 373 486.

 PIlotoM Na SKúšKu si vyskúšajte 
na letisku v SNV na dvojmiestnom ultra-
ľahkom motorovom lietadle so skúse-
ným inštruktorom. Možnosť pokračovať 
vo výcviku a získať najlacnejšiu licenciu 
motorového pilota alebo si len voľne po-
lietať. Nový kurz začíname už 10. 1. 2014 
o 17.00 h v budove uranpress, Fraňa 

Kráľa 2, 1. posch., kanc. Ing. Mariána 
Čecha, kde získate podrobné informá-
cie. Vítaní ste všetci. www.ulpilot.sk, 
0903 721 576, telsat@post.sk

 PReKlaDy priamo od prekladateľky. 
úradné, obyčajné, expresné a od-
borné preklady z/do anglického jazyka. 
Mgr. Jarmila Compelová. 
t.: 0903 946 003, info@prekladysnv.eu, 
jarmilacompelova@hotmail.com,  
www.prekladysnv.eu

 www.murardanielsnv.wbl.sk Ďakujem 
svojim cteným zákazníkom za prejavenú 
dôveru v roku 2013 a teším sa na spo-
luprácu v novom roku 2014 v našom 
krásnom meste. zároveň prijímam ob-
jednávky na voľný akciový termín: január, 
február 2014. Prevádzam všetky malé 
i veľké StaVeBNé, ReKoNštRuKČNé 
a MalIaRSKe PRÁCe za rozumnú cenu 
k vašej spokojnosti. 
t.: 0904 185 527 - váš murár Daniel. 

 teRMoFoto - zatepľovali ste alebo 
plánujete zatepľovať dom? Menili ste 
alebo plánujete meniť okná? zdajú sa 
vám náklady na vykurovanie vysoké? 
Nechajte si zmerať tepelné úniky stavby 
termovíznou kamerou - nedeštruktívna 
meracia metóda na rýchle a spoľahlivé 
určenie tepelných únikov. Výsledkom 
merania je protokol s farebnými termos-
nímkami. Viac informácií 0907 422 917 
alebo termofotka@gmai.com

 Nefunguje vám počítač? štrajkuje in-
ternet a je práve nedeľa? Ponúkam profe-
sionálny a cenovo najvýhodnejší SeRVIS 
PC a KaNCel. teChNIKy aj u vás doma 
24 h/7dní v týždni. Návrh a montáže do-
mácich WiFi (bezdrôt.) sietí! opravy no-
tebookov! Možnosť obnovenia vašich 
stratených dát! Nastavenie internet. pri-
pojenia. Informácie nonstop. 
t.: 0904 318 235. Konzultácia zdarma! 
www.fixnet.eu 
e-mail: doktorpc@outlook.com 

elc	•	zimná	68,	Sp.	nová	ves	(Dom	Matice	slovenskej)

Pozývame všetkých záujemcov 
na intenzívny kurz 

anGLického jaZyka 
vedený zahraničnými lektormi.

Zápis: 7. 1. 2014  
od 15.00 do 16.00 h

Začiatok kurzu: január 2014
Tel.: 0911 601 853

www.addyakram.sk

inzercia, DrOBná inzercia, OznaMY

 Už Vás nebaví prať 

a žehliť košele?

  Skinautique Club s.r.o.

     to urobí za Vás

  Košele od nás 

dostanete späť ako 

nové.

 Slovenská 58, Sp. Nová Ves
 E-mail: skinautique@stonline.sk
 Tel.č.: 053/442 59 20

 Po-Pia: 09:00 - 17:00

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.
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www.spisskanovaves.eu
1/2014

19.00 hod.
koncertná sála

Reduty
Spišská Nová Ves

17. 1. 2014

a orchester
Bratislava Hot Serenaders

Tanečná formácia Credance
Cimbalovka, DJ ,tombola...

Milan Lasica

moderuje
Jarmila Lajčáková-Hargašová

HLAVNÍ 
PARTNERI:

REKLAMNÍ 
PARTNERI:

GENERÁLNI 
PARTNERI:

posypové  so l i

PREDPREDAJ: www.agenturastyl.sk | 0903 904 645

18. reprezentačný

	 	 	 	 moderný dizajn
   výborná kvalita
	 	 prekvapivá cena

pf 2014
inzercia

PPPFFF 222000111444 Najlepšie nákupy na Spiši

BIANCA
S E D AČ K Y

bielizeò plavky doplnkybielizeò plavky doplnky

TIMEOUT RETAIL LOGOTYPE
- Stores logosign and advertising

safe zone

Color: Black, Cmyk 0,0,0,100 or underprint 90,90,90,100 

Šperky nie sú hriech...



Mobil: 0903 645 111
Tel.: 053 4425 253
predaj.skoda@autoves.sk

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

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 pre model vozidla Rapid Spaceback: 
3,8 – 5,8 l/100 km, 99 – 134 g/km. Ilustračné foto.

Radosť z priestoru

Vyskúšajte nový model ŠKODA Rapid Spaceback a už nebudete chcieť vystúpiť. Čisté línie vytvárajú dynamický dizajn 
a interiér poskytuje ešte viac priestoru pre radosť. Komfortnú jazdu spríjemní klimatizácia či elektrické ovládanie okien 
a o bezpečnosť sa postará 6 airbagov. Získajte svoj nový Rapid Spaceback už od 9 830 € pri využití značkového financovania. 
www.skoda-auto.sk

AUTOVES. SERVIS. KVALITA.

OBJAVTE AKO PRVÍ
NISSAN QASHQAI NOVEJ GENERÁCIE
JEDINEČNÝ ZÁŽITOK V MESTE

Posledné vozidlá na sklade

NissanConnect  |  Technológia bezpečnostného štítu Nissan  |  Inteligentný parkovací asistent Nissan  |  Aktívne ovládanie podvozku Nissan

Infolinka 
0911 645 111

w
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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

Použité fotografi e sú ilustračné. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto reklame slúžia výlučne na informačné účely a nie sú považované za súčast zmluvného návrhu. Kombinovaná spotreba: 3,8–5,6 l/100 km, 
kombinované CO2 emisie: 99–129 g/km. Údaje o spotrebe paliva a CO2 emisiách sú predbežné. Konečné údaje budú k dispozícii po ukončení procesu homologácie vozidla na konci mesiaca december, a to 
na našej internetovej stránke www.nissan.sk. Pre viac informácií o ponuke navštívte stránku www.nissan.sk.
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JEDINEČNÝ ZÁŽITOK V MESTE

AUTOSALÓN NISS
Duklianska 55 05

Spoločnosť Autoves, s.r.o., autorizovaný
predajca vozidiel Škoda a Nissan 
Vám ďakuje za prejavenú dôveru
a praje všetko najlepšie v novom roku 2014.

Predstavenie novinky
INNOVATION TOUR

7.1. - 8.1.2014

TERAZ ALEBO NIKDY

- 5 000 €
NISSAN QASHQAI

ERVIS KVALITA

TOUR
2014

- 5 00
NISSAN QAS


