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V novembrových dňoch opäť 
stojíme nad hrobmi našich 
blízkych. V mysli si sprítomňu-
jeme tých, ktorí sa možno ešte 
nedávno tešili zo života a mali 
svoje plány. Sú nám tak blízko – 
a predsa tak ďaleko.
Ďakujeme im, aj prosíme o od-
pustenie. Veľa vecí sme im ne-

stihli tu na zemi povedať. V týchto dňoch však cítime, 
že nie je neskoro. Ich život pokračuje v rozmere, ktorý 
hlása kríž vypínajúci sa v strede nášho cintorína. Táto 
viera nás žijúcich môže naplniť pokojom a istotou o na-
šej budúcnosti.
Novembrový sviatok Pamiatky zosnulých sa bez-
prostredne dotýka aj nás žijúcich. Azda viac ako tých, 
ktorí nás predišli. Veď každý hrob stavia pred nás naj-
vážnejšiu otázku – otázku života a smrti. Tu je miesto, 
kde sa rozchádzajú viera a neviera. Tu, nad hrobmi si 
máme dať otázku, čo je život – náhoda či nezaslúžený 
dar, ktorý sme dostali?
Človek na ceste dejinami si často kládol túto otázku 
a snažil sa na ňu dať odpoveď. Anglický filozof Rus-
sel hovorí: „Ľudský život je ako tok rieky: najprv je malý 
a úzky vo vlastnej posteli. Potom búrlivo preteká okolo 
útesov a cez rokliny, náhli sa cez vodopády. Potom je 
rieka širšia. Brehy ustúpia a vody uvoľnene tečú, až 
nakoniec bez pozorovaného prechodu splynú navždy 
s morom.“
Keď stojí kresťan nad hrobmi, nutne mu musí prísť na 
um Ježišovo výstižné prirovnanie z Jánovho evanjelia: 
„Ak pšeničné zrno nepadne do zeme a neodumrie, os-
tane samo.“ (Jn 12, 24). Možno tak, ako to vyjadruje 
rozprávka o egoistickom zrne: Jedno pšeničné zrno sa 
skrylo v stodole. Nechcelo byť zasiate. Chcelo si za-
chrániť život. Nikdy sa nestalo chlebom. Nikdy nebolo 
požehnané a rozdané. Nedarovalo život. Nedarovalo 
nikdy radosť. Jedného dňa prišiel roľník a s prachom 
stodoly vymietol na smetisko aj pšeničné zrno.
Možno toto a ešte viac nám chcú povedať naši blízki, 
ktorí sú nám pre svoju smrť vzdialení, ale vo viere a láske 
ešte bližší, ako keď žili s nami na zemi.
Nech nás istota týchto dušičkových dní naplní oprav-
divým kresťanským optimizmom, kráčať svojím ži-
votom v ústrety plnosti Božej lásky. Toto prajem 
všetkým obyvateľom mesta Spišská Nová Ves.

Slavomír Gallik, dekan

NÁMESTIE V PLNEJ KRÁSE
Mesto Spišská Nová Ves realizovalo v mesiacoch júl 
– október plánovanú investičnú stavbu - Regenerá-
cia námestia Spišská Nová Ves – VII. etapa v časti 
Zimná ulica č. 56 – 93.
Zhotoviteľom stavebných prác bola spoločnosť EURO-
VIA SK, a. s., Košice. 
Práce pozostávali z komplexnej rekonštrukcie spev-
nených plôch (cestná komunikácia, parkovacie plo-
chy, chodník vrátane prvkov drobnej architektúry) 
a rekonštrukcie dažďovej kanalizácie s prípojkami 
k meštianskym domom. Nezávisle sa realizovali práce 
na výmene verejného vodovodu a prípojok k domom. 
Tieto práce zabezpečovala na vlastné náklady Podtat-
ranská vodárenská spoločnosť, a. s., Poprad. 
Pôvodný termín prác bol stanovený do konca septem-
bra 2014 (t. j. 3 mesiace). Vzhľadom na objektívne 
skutočnosti, ktoré nastali počas výstavby (nepriaznivé 
daždivé počasie v mesiacoch júl a august, vynútené 
zlepšenie únosnosti podkladovej zeminy, obmedze-
nie postupu prác z dôvodu rekonštrukcie vodovodu 
a ďalších menších nepredvídaných okolností, ktoré 

v takomto území s množstvom inžinierskych sietí pri-
rodzene nastanú), zhotoviteľ požiadal o predĺženie 
termínu o jeden mesiac. „Potrebujeme dokončiť 
konštrukčné vrstvy na parkoviskách, čaká nás fi-
nalizácia chodníkov a cesty. Nepriaznivé počasie 
počas leta spôsobilo, že sme dlho čakali na poža-
dované hodnoty. Každá rekonštrukcia prináša prob-
lémy. Takto sme, napríklad, narazili na nezaznačený 
hydrant. Musíme si uvedomiť, že prvú časť Zimnej 
ulice sme regenerovali sedem mesiacov, túto iba 
polovicu tohto času. Nemôžeme opravovať mesto 
na úkor kvality,“ skonštatoval Ing. Pavol Šoltés, ktorý 
robí stavebný dozor rekonštrukcie Zimnej ulice.
Aj napriek tomuto posunu termínu je celková doba vý-
stavby cca 4 mesiace pri zohľadnení rozsahu a zlo-
žitosti výstavby a zároveň nepredvídaných okolností 
veľmi slušná. V porovnaní s ostatnými etapami rege-
nerácie námestia je jednoznačne najrýchlejšia a eko-
nomicky výhodná pre mesto. 
Bonusom je tiež nový asfaltový povrch parkoviska na 
starom trhovisku. 

V ÚSTRETY 
BOŽEJ LÁSKE



KOALÍCIA SMER-SD a SNS

Kandidátov predstavíme na kultúrnom 
podujatí v Športovej hale v Spišskej Novej Vsi.
O termíne stretnutia vás budeme informovať.

www.primatoronline.sk

Podporuje  

koaličných 

kandidátov

za poslancov 

do mestského 

zastupiteľstva 

a primátora mesta 

Spišská Nová Ves  

Jána Volného.

ROBERT FICO
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SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Ing.O.KOŽUCHA 16., 
(Nájdete nás pri futbalovom štadióne). Telefon: 0904/011-820 

Otváracia doba: Pondelok-Piatok: 9.30-17.30, 
Sobota: 9-12, Nedeľa: zatvorené

Akcia platí od 1. do 30. novembra 2014, alebo do vypredania zásob! Odber možný len v obvyklom množstve!

 www.diego-slovakia.sk

6 mm javor
2,921 m²/balík, 11,65 ¤/balík

¤/m²

4,49
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V rokoch 2014 až 2020 je na rozvoj cezhraničnej spolu-
práce medzi Slovenskou republikou a Poľskom vyčlene-
ných viac ako 182,3 mil. €. Oprávneným územím podľa 
programu je v rámci Slovenska oblasť Žilinského a Pre-

šovského kraja i okres Spišská Nová Ves, ktorému sa ako 
jedinému vďaka členstvu v Euroregióne Tatry podarilo vy-
baviť výnimku. „Doteraz to nebolo možné, pretože v rámci 
územného členenia patrí náš okres do Košického sa-
mosprávneho kraja, ktorý nesusedí priamo s Poľskom, 
čo bolo podmienkou pri čerpaní eurofondov v rámci 
programu cezhraničnej spolupráce,“ uviedol primátor 
mesta Ján Volný. 
V tejto súvislosti bolo 11. augusta na zasadnutí mestského 
zastupiteľstva schválené uzavretie partnerskej zmluvy s poľ-
ským mestom Myślenice za účelom realizácie spoločných 
aktivít v rámci Programu cezhraničnej spolupráce PL – SK 
2014 – 2020. „Hlavnou prioritou je vybudovanie cyklo-
chodníka na Nábreží Hornádu s prepojením až na rozo-
stavanú tatranskú cyklomagistrálu,“ doplnil ďalej J. Volný. 
Mesto Spišská Nová Ves pripravuje realizáciu cyklo-
chodníka a korčuliarskej „in-line“ dráhy na Nábreží 
Hornádu v úseku od zoologickej záhrady až po su-
permarket Tesco. „Zámer má platné územné roz-

hodnutie a spracovanú projektovú dokumentáciu pre 
stavebné povolenie, k vybavovaniu ktorého prikročíme 
po vysporiadaní majetkových pomerov. Išlo by prioritne 
o polyfunkčnú hlavnú mestskú rekreačnú cyklotrasu re-
gionálneho významu,“ vysvetlil vedúci oddelenia územ-
ného plánovania a stavebného poriadku mestského úradu 
Ing. arch. Teodor Štubňa.
Okrem tohto zámeru dlhodobo prebiehajú spoločné roko-
vania zástupcov mesta Spišská Nová Ves so zástupcami 
zainteresovaných obcí, Košickým samosprávnym krajom 
a projektantmi ohľadom prípravy cca 10-kilometrovej cyk-
lotrasy zo Spišskej Novej Vsi (Tesco) cez Smižany, Spiš-
ské Tomášovce, Letanovce do Hrabušíc (Slovenský raj).
Mesto Spišská Nová Ves ďalej úzko spolupracuje s Euro-
regiónom Tatry aj na organizácii Slovensko-poľského hos-
podárskeho fóra, ktoré sa každoročne usporadúva v našom 
meste. Inak to nebolo ani tento rok, a tak 15. októbra v histo-
rickej budove Reduty prebiehal jeho v poradí už 13. ročník. 

Edita Gondová

PRIORITA: CYKLOCHODNÍK A KORČULIARSKA DRÁHA 
NA NÁBREŽÍ HORNÁDU

Cyklochodník na Kamennom obrázku je pravidelne 
využívaný, aj minulý mesiac tu prebiehali preteky.

SPRAVODAJSTVO

Hlavným účelom projektu je poskytnúť širokej verejnosti re-
levantné údaje o hospodárení každého mesta a obce. Hod-
notí sa pri tom ich celkové finančné zdravie, ktoré vypovedá 
o tom, do akej miery je hospodárenie udržateľné a či spô-
sobuje alebo nespôsobuje problémy. Vyjadrené je číslom 
od 0 (najhoršie) po 6 (najlepšie) a počíta sa kombináciou 

piatich vybraných indikátorov finančnej stability (základná 
bilancia, dlhová služba, celkový dlh, záväzky aspoň 60 dní 
po splatnosti, okamžitá likvidita).
Inštitút Ineko ohodnotil celkové finančné zdravie Spišskej 
Novej Vsi za rok 2013 číslom 4,6, čo je podľa neho dobré 
finančné zdravie. Na jedného obyvateľa v roku 2011 pri-

padol dlh mesta vo výške 151,15 €, v roku 2012 to bolo 
127,95 € a v roku 2013 už len 117,50 €.
Pre porovnanie finančné zdravie susednej Levoče ohodno-
til Ineko číslom 3,6 ako dostatočné, Krompách číslom 4,0 
a finančné zdravie mesta Spišské Vlachy bolo hodnotené 
číslom 2,8 ako nedostatočné. Eda

DOBRÉ FINANČNÉ ZDRAVIE MESTA
Inštitút Ineko pravidelne od roku 2006 prináša hodnotenie hospodárenia slovenských miest a obcí. Ako je na tom podľa neho Spišská 
Nová Ves?

Návšteva sa uskutočnila vďaka pozvaniu viceprimátorky 
mesta Ley Grečkovej: „Dôvod, prečo som ho pozvala, je 
určite každému jasný. Čína je obrovská krajina, ktorá má 
vyše 1,3 miliardy obyvateľov. Rýchlo sa rozvíja a má ob-
rovské finančné možnosti. Čínske firmy pôsobia po celom 
svete a taktiež už vo viacerých mestách na Slovensku – 
v Bratislave, Prešove, Trnave – tak prečo by nemohli prísť 
aj do Spišskej Novej Vsi?“
Program návštevy bol pestrý a veľmi zaujímavý. Po príchode 
návštevy sa primátor mesta prihovoril čínskej delegácii na 
slávnostnom prijatí v obradnej sieni radnice a privítal veľvy-
slanca v našom meste. 
Pan Weifang pri podpise do pamätnej knihy mesta okrem 
iného napísal: „Dúfam, že vzťahy a spolupráca medzi Čí-
nou a Slovenskom sa budú ďalej prehlbovať a kontakty 
medzi občanmi Spišskej Novej Vsi a provincií v Číne sa 
budú rozširovať.“
Návšteva pokračovala rokovaním o podmienkach a možnos-

tiach, ktoré ponúka mesto prichádzajúcim investorom. Tak 
isto sa hľadala zhoda v tom, v ktorých oblastiach si vieme 
predstaviť vzájomnú spoluprácu. Okrem možnosti investova-
nia pre čínske firmy sa dohodla spolupráca v oblasti rozvoja 
cestovného ruchu a zavádzania IT technológií do škol-
stva. Pán veľvyslanec potom vystúpil na našu vežu, pozrel si 
koncertnú sálu Reduty a divadlo. Dôležitým bodom programu 
bola prehliadka priemyselnej zóny Podskala, ktorá novým in-
vestorom ponúka vyše 40 000 m2 pripraveného územia. Pán 
veľvyslanec si prezrel tiež existujúci priemyselný park a zoo-
logickú záhradu. Záver prvého dňa návštevy bol venovaný 
premietaniu nového filmu o krásach Slovenského raja v an-
glickom jazyku.
Na druhý deň sa delegácia z Číny mohla na vlastné oči pre-
svedčiť, že naša príroda je v skutočnosti ešte oveľa krajšia 
než ako ju videli vo filme. Pan Weifang vyšiel na Tomášovský 
výhľad, prešiel cez Kopanec a návštevu ukončil prehliadkou 
Dobšinskej ľadovej jaskyne, ktorá patrí medzi najvýznamnej-

šie ľadové jaskyne na svete a je zaradená do svetového prí-
rodného dedičstva.
„Pán veľvyslanec odchádzal nadšený – veľmi naňho za-
pôsobili ľudia, mesto, príroda aj história. Sľúbil, že sa do 
mesta vráti, ale nepríde už sám, ale aj so zástupcami fi-
riem, ktoré prejavia záujem investovať v našom meste. Ve-
ríme, že táto návšteva je len začiatkom ďalšej obojstranne 
prospešnej spolupráce, ktorej výsledkom budú predo-
všetkým novovytvorené pracovné miesta,“ uviedol na 
záver návštevy primátor mesta Ján Volný. red.

VZÁCNA NÁVŠTEVA
V dňoch 8. a 9. októbra 2014 zavítal do nášho mesta na pracovnú návštevu veľvyslanec 
Čínskej ľudovej republiky PAN Weifang. 

Ako sme už avizovali v minulomesačnom Ičku, mesto po 
schválení finančných prostriedkov v rámci zmeny rozpočtu 
a ukončení verejného obstarávania pokračuje s postupnou 
rekonštrukciou miestnych komunikácií na uliciach Lipová, 
J. Wolkera (časť od Leteckej ulice ku kotolni), Hutnícka 
(časť od ZŠ po Iliašovskú cestu), J. Čajaka a V. Nezvala. 
„Ako prvé prebehli prípravné práce na Ulici V. Nezvala 
a J. Čajaka. Zároveň bol odfrézovaný asfalt na Lipovej 
ulici (foto 1),“ informoval vedúci oddelenia výstavby a do-
pravy mestského úradu Ing. Peter Susa.
Práce na rekonštrukcii spomínaných miestnych komuniká-
cií by mali byť ukončené do polovice novembra. Mesto na 
ich realizáciu vyčlenilo finančný objem vo výške 260 tis. €.
Okrem toho v októbri sa pristúpilo aj k realizácii požiadavky 
Mestského výboru č. 3 - Ferčekovce na vybudovanie lávky 
pre peších cez potok Holubnica medzi ulicami Inovecká 

a Muráňska (foto 2). „Táto stavba prispeje k skráteniu 
trasy a lepšej dostupnosti obyvateľov ulíc Dunajská, 
Laborecká a Inovecká k autobusovej zastávke, kostolu 

a obchodu,“ uviedol Ing. P. Susa. Všetky stavebné práce 
vrátane vybudovania prístupových chodníkov sú vo výške 
cca 28 tis. €. Eda, foto: autorka, OVaD

POKRAČUJE REKONŠTRUKCIA MIESTNYCH KOMUNIKÁCIÍ

21
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Priamo zo srdca Izraela k nám zavítali milí hostia. Na Rad-
nici v Spišskej Novej Vsi v prvý októbrový deň privítal primá-
tor mesta J. Volný riaditeľa komunitného centra Giv‘at Ze‘ev 
v Jeruzaleme Itsika Lipzina a jeho priateľa Itsika Mezan. 
Vzhľadom na známu históriu židovskej komunity a prírodné 
krásy Spiša zavítali práve do Spišskej Novej Vsi. „Boli sme 
v Slovenskom raji a s pomocou pani Ruženy Kormošo-
vej sme spoznávali históriu mesta, za čo jej veľmi ďaku-
jeme. Chceli by sme spolupracovať so študentmi vášho 
mesta. Vzhľadom na moju prácu a pozíciu vieme takúto 
spoluprácu podporiť,“ hovorí I. Lipzin. 

Hostia sa počas návštevy primátora Jána Volného dozve-
deli v stručnosti o histórii mesta, zaujímalo ich pôsobenie 
športových klubov a fungovanie mestskej polície. „Sme 
radi, že môžeme privítať v našom meste ľudí z ďalekého 
a krásneho Jeruzalema. My Spišiaci máme na Spišskej 
Kapitule tiež svoj Jeruzalem. Židovskú históriu nášho 
mesta si vážime a udržiavame pietne miesta, ktoré sved-
čia o jej existencii,“ uviedol J. Volný. Hostia odovzdali 
primátorovi malé pozornosti, medzi ktorými nechýbali slad-
kosti z Izraela ako tradičný zvyk židovského nového roka.
 (rep), foto: autor

Pre tých, čo nie sú fanúšikmi sociálnych sietí.

JERUZALEM NÁM PONÚKA PRIATEĽSKÚ RUKU

ČO PRIBUDLO NA MESTSKOM FACEBOOKU

Ako to kedysi vyzeralo v Sade mládeže.
Zdroj: https://www.facebook.com/snv24

Budúci primátori, žiaci Základnej školy Ing. O. Kožucha, si prezreli Radnicu.
Zdroj: https://www.facebook.com/mestosnv/photos/
pcb.344618839036790/344618542370153/?type=1&theater

Ako tiekol Hornád, si môžete všimnúť na mapke z knihy Zoltána Dobányho.
Zdroj: http://www.nyf.hu/foldrajz/sites/www.nyf.hu.foldrajz/files/oktatasi_segeda-
nyagok/konyvek/ANP_fuzetek_hernadvolgy_torteneti_foldrajza.pdf

2.A SOŠ drevárskej v Spišskej Novej Vsi maľuje počas hodiny.
Zdroj: https://www.facebook.com/mestosnv/photos/
pcb.339833952848612/339833456181995/?type=1&theater

Stará zberňa, domčeky a ZŠ Nad Medzou.
Zdroj: http://www.klasici.sk/old/publikovanie/panorama/snv/historia/original/
nova%20skola-1965%20na%20medzi.jpg

Projekt ZáZeMie dostal podporu mestského úradu.
Zdroj: https://www.facebook.com/mestosnv/photos/
pcb.339833952848612/339833456181995/?type=1&theater
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OZ činnosti OR PZ v SNV
16. 9. 2014 obvinený M. K. zo SNV vošiel na poze-
mok rodinného domu v obci Smižany. Následne chcel 
ukradnúť presne nestotožnené veci. Vlastníkovi domu 
nespôsobil žiadnu škodu, avšak tento skutok spáchal 
aj napriek tomu, že bol za taký čin v predchádzajúcich 
24 mesiacoch odsúdený, a to rozsudkom Okresného 
súdu v SNV s odňatím slobody podmienečne na 1 rok 
so skúšobnou dobou v trvaní 2 roky do 27. 7. 2015. 
16. 9. 2014 poverený príslušník OO PZ SNV začal 
trestné stíhanie a súčasne M. K. vzniesol obvinenie 
za prečiny porušovanie domovej slobody v súbehu 
s prečinom krádeže.

P. P. zo SNV 20. 9. 2014 na Levočskej ul. po tom, čo 
prišiel na návštevu ku svojej babke, využil to, že spala 
a ukradol jej finančnú hotovosť vo výške 100 €, ktorú 
následne použil pre svoje potreby. Keďže P. P. sa toh-
to konania dopustil aj napriek tomu, že 24. 6. 2014 bol 
v rozkaznom konaní Okresného úradu v SNV postih-
nutý za obdobný skutok, a to priestupok proti majetku. 
Poverený príslušník OO PZ SNV mu vzniesol obvine-
nie za prečin krádež.

Na OO PZ SNV oznámil P. S. z Hranovnice, že 
doposiaľ neznámy páchateľ v dobe od 22. 9. do 
23. 9. 2014 na Šafárikovom námestí nezisteným spô-
sobom a predmetom na tam postavenom mliekomate 
rozbil predný LCD dotykový displej. Poškodenej spo-
ločnosti spôsobil škodu v celkovej výške 486 €. V da-
nej veci poverený príslušník začal trestné stíhanie za 
prečin poškodzovanie cudzej veci. 

27. 9. 2014 oznámil na OO PZ SNV J. O. z Popradu, 
že doposiaľ neznámy páchateľ 27. 9. 2014 na par-
kovisku na Zimnej ul. nezisteným spôsobom ukradol 
z motorového vozidla peňaženku s hotovosťou 400 €, 
osobnými dokladmi a kartami vstupu do objektov v Po-
prade. Pre poškodeného J. O. spôsobil škodu kráde-
žou 410 €. Poverený príslušník OO PZ SNV v danej 
veci začal trestné stíhanie za prečin krádež. 

Doposiaľ neznámy páchateľ v dobe od 28. 9. 2014 
do 29. 9. 2014 na Triede 1. mája ukradol z osobného 
motorového vozidla náradie. Pre poškodeného M. K. 
spôsobil škodu vo výške 633 € a poškodením vozidla 
vznikla škoda vo výške 400 €. Vec realizuje OO PZ 
SNV ako prečin krádež v súbehu s prečinom poško-
dzovanie cudzej veci. 

5. 10. 2014 bolo uznesením povereného prísluš-
níka OO PZ v SNV začaté trestné stíhanie za prečin 
nedovolenej výroby omamných a psychotropných 
látok, jedov alebo prekurzorov, ich držanie a obcho-
dovanie s nimi. Páchateľ 5. 10. 2014 na sídlisku Mier 
pred potravinami na Ul. Tr. 1. mája kúpou od dopo-
siaľ nestotožnenej osoby nadobudol jeden igelito-
vý sáčok o rozmere 7 x 4 cm s presne nezisteným 
množstvom zelenej sušiny vykazujúcej morfologické 
znaky marihuany, kde túto neoprávnene prechovával. 
5. 10. 2014 bol kontrolovaný hliadkou PMJ KR PZ Ko-
šice na sídlisku Západ I na Tkáčskej ul. za obytným 
blokom, pri jej prechovávaní pristihnutý a obmedzený 
na osobnej slobode. Trestné stíhanie bolo začaté za-
isťovacím úkonom, a to zadržaním podozrivej osoby 
P. J. zo SNV členom hliadky PMJ, ktorý mal podozrivý 
predmet u seba.

Z činnosti MsP v SNV
Na základe tel. oznámenia našla hliadka MsP 
13. 9. 2014 o 21.20 hod. na Štefánikovom námestí 
muža ležiaceho na chodníku. Bol pri vedomí, nejavil 
žiadne vonkajšie známky poranení, avšak s hliadkou 
vôbec nekomunikoval a nebol schopný sa postaviť ani 
s pomocou hliadky. Preto bola na miesto privolaná 
RZP, ktorá následne muža previezla na lekárske ošet-
renie. Jeho totožnosť bola zistená na základe osobné-
ho dokladu, ktorý bol u neho nájdený.

Na základe telefonického oznámenia našla hliadka 
MsP 15. 9. 2014 o 11.05 hod. na Hviezdoslavovej ulici 
muža ležiaceho na chodníku. Podľa príznakov sa jed-
nalo o epileptický záchvat. Hliadka muža stabilizova-
la, aby si pri kŕčoch neublížil a na miesto bola cestou 
stálej služby privolaná osádka RZP, ktorá ho následne 

SPRAVODAJSTVO

Často sa hovorí o tom, že starší nepočúvajú dospievajúcu 
generáciu a dokonca ich nápady ignorujú. Spišská Nová 
Ves je opakom tohto predsudku, pri príležitosti nadchá-
dzajúceho Dňa študentstva mesto vyhlásilo od 15. októbra 
súťaž pre stredoškolákov, pri ktorej môžu prilepšiť sebe 
i svojej škole. Študenti tretích a štvrtých ročníkov stred-
ných škôl, ktoré v našom meste pôsobia, majú vytvoriť 
desaťčlenné tímy, v rámci ktorých navrhnú projekt na zlep-
šenie života v meste. „Chceme podporiť kreativitu štu-
dentov a zároveň zaviesť dobrý zvyk každoročne oceniť 
ich nápady. Budeme však prihliadať na realizovateľnosť 
a inovatívnosť ich myšlienok,“ hovorí prednostka mest-

ského úradu Ing. Jela Bednárová.
Mladá myšlienka 2014, ako sa celá súťaž volá, vyvrcholí 
11. novembra tohto roku spoločnou prezentáciou pro-
jektov. Tá ukáže, ktorá škola priniesla najlepší nápad pre 
mesto. „Študentov pozývame na miesto, kde sa konajú 
zasadnutia mestského zastupiteľstva. Tu im predsta-
víme proces schvaľovania a tvorby nových projektov. 
Hlavným lákadlom budú ceny, víťazný tím získa rovných 
päťsto eur pre súťažiacich a ďalších päťsto pre svoju 
školu,“ dodáva J. Bednárová. Súčasťou vyhodnotenia 
bude aj spoločný obed s primátorom mesta a stretnutie 
s novinármi. (rep)

Avizovaný pyrotechnický prieskum pri rekonštrukcii mosta 
v Novoveskej Hute odohnal vrásky z čiel obyvateľov tejto 
mestskej časti Spišskej Novej Vsi. Za účasti primátora 
mesta Jána Volného a prednostky mestského úradu 
Jely Bednárovej sa uskutočnil 19. septembra tohto roku 
pyrotechnický prieskum, ktorý realizovali špecialisti 
z Krajského riaditeľstva policajného zboru v Koši-
ciach. Kontrola dopadla pozitívne - pyrotechnici nenašli 
žiadnu výbušninu, a tak môžu pokračovať rekonštrukčné 
práce na moste.
Most z roku 1774 oslavuje svojich 240 rokov existencie, 
táto baroková stavba je zapísaná ako technická pamiatka. 
Ohrozenie muníciou pochádza z čias druhej svetovej 
vojny, kedy bola Novoveská Huta hraničným bodom Slo-
venského národného povstania. Policajti sú na takéto  
situácie zvyknutí a pripravení: „Do roka máme približne 
desať obdobných hlásení. Väčšinou ide o starších ľudí, 
ktorí pri rekonštrukcii domu nájdu na povale zbrane 
a strelivo. V Spišskej Novej Vsi a okolí je takýchto ná-
lezov, našťastie, menej ako v iných častiach Košic-
kého kraja. Ak však občan natrafí na podozrivý nález, 
nemá sa ho dotýkať a čo najskôr kontaktovať políciu. 
Do dvoch hodín vieme na situáciu reagovať a zabezpe-

čiť pyrotechnickú obhliadku,“ upozorňuje riaditeľ OR PZ 
v Spišskej Novej Vsi Jaroslav Dulík.
Obhliadka vyvrátila podozrenia. „Huta tak môže bez-
pečne spávať a investície vo výške približne dvadsať-
tisíc eur do rekonštrukcie mosta budú použité bez 
ohrození, že sa most zničí. Sme radi, že takúto vzácnu 
pamiatku nášho mesta zachránime a dáme ju Hutňa-
nom do užívania v krajšom a lepšom stave,“ dodal pri-
mátor Ján Volný.  (tom), foto: Miloš Greifel

ZA DOBRÉ NÁPADY MLADÝCH 
CHCE MESTO ZAPLATIŤ

MOST NEVYBUCHOL, OSTÁVA 
HISTORICKOU „BOMBOU“

K výrobe pylónov vedenie mesta pristúpilo s cieľom dôs-
tojne privítať každého návštevníka mesta. „Pre niekoho je 
to možno iba obyčajný krok, vítať ale budú nás, naše deti 
a našich vnukov ešte dlhé desaťročia alebo stáročia. Te-
raz si možno ešte ani neuvedomujeme význam alebo ča-
sový a iný dosah pre naše mesto,“ vysvetlil primátor mesta 
Ján Volný.
Nové 420 cm vysoké vstupné pylóny sú vyhotovené z ume-
lého kameňa s vyobrazením mestského erbu s patrónkou 
a ochrankyňou mesta Pannou Máriou. Ich autorom je aka-
demický sochár Štefan Kovaľ: „Dúfam, že toto dielo bude 
prijaté občanmi mesta a motív Panny Márie, ochrankyne 
mesta, ich bude sprevádzať zakaždým, keď sa budú vra-
cať domov k svojej rodine, že sa jej v duchu poďakujú za 
šťastlivý návrat.“
Pylóny boli inštalované 26. septembra pri štyroch vstupoch 
do mesta, a to v smere od Smižian, na Harichovskej ceste, pri 
Sintre a v Novoveskej Hute. V týchto častiach už boli v druhej 
polovici mája vyhĺbené, zašalované a vybetónované nové že-
lezobetónové základy. Edita Gondová, foto: autorka

NÁVŠTEVNÍKOV SPIŠSKEJ NOVEJ VSI 
VÍTAJÚ NOVÉ PYLÓNY S ERBOM MESTA
Nové vyše 4 m vysoké vstupné pylóny boli osadené 26. septembra pri štyroch vstupoch 
do mesta, a to v smere od Smižian, na Harichovskej ceste, pri Sintre a v Novoveskej Hute.

Náš diecézny otec biskup monsignore Štefan Sečka  
umelecké dielo slávnostne požehná  

v nedeľu 7. decembra 2014 o 15.00 hod. pred Sintrou.
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Y Spišskí seniori z Klubu dôchodcov Lipa a Klubu 
dôchodcov v Novoveskej Hute zorganizovali 10. 9. 
stretnutie na športovom dni. V rámci neho si 
zmerali svoje sily v 20-minútovom futbalovom zá-
pase. Okrem toho si zasúťažili aj v zatĺkaní klincov 
ľavou rukou a hode granátom. Po skončení špor-
tových aktivít nechýbala voľná zábava.

Ulice slovenských miest zaplnili od 11. do 14. 9. 
dobrovoľníci v rámci celoslovenskej zbierky Dni 
nezábudiek. Belasé kvietky si záujemcovia mohli 
zakúpiť aj v našom meste a prispieť tak do kampa-
ne za duševné zdravie ľubovoľnou finančnou čiast-
kou. Do zbierky sa môžete zapojiť až do konca roka 
2014 trvalým príkazom alebo zaslaním jednorazo-
vej sumy na vybrané bankové účty. Bližšie informá-
cie o zbierke nájdete na www.dusevnezdravie.sk.

Po dvoch rokoch sa v septembri záverečnou kon-
ferenciou v Havlíčkovom Brode ukončil projekt 
Výmena medzinárodných skúseností a dobrej 
praxe v sociálnej oblasti. Počas tohto obdobia 
si pracovníci domovov dôchodcov v Sp. Novej Vsi 
a Havlíčkovom Brode navzájom vymieňali skúse-
nosti, spoločne sa podieľali na zlepšovaní podmie-
nok a kvality života svojich klientov.

Spišské osvetové stredisko v spolupráci s mestom 
Spišské Podhradie a Spišskou diecézou 
12. – 14. 9. zorganizovalo 2. ročník Spišského 
Jeruzalema. V priebehu týchto troch dní sa ko-
nal celý rad divadelných predstavení, koncertov  
a výstav. Zároveň bola na Spišskom hrade sláv-
nostne uvedená do života nová publikácia Spišský 
Jeruzalem, ktorú vydalo Spišské osvetové stre-
disko. Jednalo sa o jedno z top podujatí programu 
Košického samosprávneho kraja Terra Incognita.

vyšetrila a poskytla mu pomoc. Totožnosť muža bola 
zistená po odznení epileptického záchvatu.

Hliadka vykonala 17. 9. 2014 o 22.40 hod. servis 
a následne doprovod M. R. z Harichoviec, ktorému 
mali brániť neznámi muži vstúpiť do vchodu bytovky na 
Ul. Medza a údajne ho chceli aj napadnúť. Hliadka me-
novaného odprevadila až pred byt, žiadne porušenie 
právnych noriem na mieste nebolo zistené.

Hliadka preverila oznámenie a následne privolala 
sanitku RZP na Školskú ulicu, kde našla zraneného 
muža s krvácajúcim poranením hlavy. Jednalo sa 
o V. N. zo SNV. Menovaný na mieste uviedol, že bol 
napadnutý tromi osobami, ktoré ho bezdôvodne na-
padli a pred príchodom hliadky MsP z miesta ušli, ne-
vedel kam. Poškodeného prevzala na mieste sanitka 
RZP k odbornému ošetreniu a hliadka preverila okolie 
so zameraním na podozrivé osoby. Vec v šetrení.

Na základe telefonického oznámenia pracovníka 
dobrovoľnej občianskej stráže, že ho verbálne a aj 
fyzicky napadol občan na Potočnej ulici, hliadka MsP 
5. 10. 2014 o 21.10 hod. v súčinnosti s hliadkou PZ 
SR vec na mieste preverila. Po príchode na miesto 
bolo zistené, že tu dochádzalo k verbálnym útokom 
medzi rodinou Kamila D. a rodinnými príslušníkmi Iva-
na P. Po zjednaní nápravy a ukľudnení situácie nikto 
nechcel podať oznámenie. Vec ukončená servisom.

Hliadke MsP 6. 10. 2014 o 6.45 hod. osobne ozná-
mil správca Domu humanity, že v nočných hodinách 
z 5. 10. 2014 na 6. 10. 2014 v presne nezistenom 
čase neznámy páchateľ odcudzil 2 ks kovový kaná-
lový poklop z dvora uvedeného objektu. Pre Mesto 
Spišská Nová Ves vznikla zatiaľ neurčená výška ško-
dy. Vec v šetrení.

Hliadka MsP 11. 10. 2014 o 13.50 hod. v rámci hliad-
kovej služby na Štúrovom nábreží vykázala z obytné-
ho bloku M. K. z Čičavy. Menovaná sa v objekte na-
chádzala pod vplyvom alkoholu, svojím zovňajškom 
a zápachom vzbudzovala u ostatných obyvateľov 
nevôľu jej prítomnosti. Zdržiavala sa tam bezdôvod-
ne, a preto bola vyzvaná, aby objekt opustila, čo reš-
pektovala.

Jeho excelencia pán Garth 18. septembra odovzdal slo-
venskému prezidentovi Andrejovi Kiskovi poverovacie 
listiny a je vo funkcii od prvého októbra. „Keďže som 
dostal od primátora mesta Jána Volného poverenie 
pozvať nového ambasádora na oficiálne stretnutie na 
Radnici, išiel som sa za ním do Spišského Podhradia, 

kde bol na súkromnej návšteve. Sľúbil, že čoskoro 
príde do Spišskej spolu s členmi britskej obchodnej 
komory, podnikateľmi a investormi,“ informoval A. 
Akram.
Britská obchodná komora je už priamo financovaná 
z rozpočtu veľvyslanectva. Jeho excelencia A. Akrama 
na stretnutí ubezpečil, že snahy dostať britských investo-
rov na Slovensko sa budú zintenzívňovať.
Nový britský veľvyslanec má silný odborný profil v oblasti 
ekonomickej diplomacie. Za priority svojho pôsobenia 
považuje okrem iného hľadanie prienikov spoločných 
záujmov pri reforme Európskej únie a rozvoj ekonomic-
kej spolupráce. „Počas nášho rozhovoru mi pán Garth, 
okrem obchodných a investičných vízií, predstavil jeho 
veľmi zaujímavé a iniciatívne myšlienky o spolupráci 
v oblasti cestovného ruchu. Obnovenie priamej linky 
medzi letiskom Poprad a Londýn vidí ako skvelú príle-
žitosť nielen pre tatranskú oblasť, ale aj pre celý Spiš 
a Slovenský raj,“ dodal na záver A. Akram.

red.

Míľnik 40 miliónov kompresorov si závod pripomenul v au-
guste 2012, posledných 10 miliónov teda na Spiši vyrobili 
len za 26 mesiacov. Najnovší úspech slovenských vývojá-
rov dokazuje ich inovačný potenciál aj na náročnom trhu 
kompresorov pre domáce chladničky. Pri kompresore EMF 
môžeme už totiž hovoriť o novej, najúspornejšej energetic-
kej triede. Novinka ušetrí oproti svojmu predchodcovi EMD 
ďalších 5 percent energie. „Vzhľadom na potrebnú vyš-
šiu kvalitu komponentov pre výrobu variácií tohto kom-
presora pripravujeme investíciu do našich procesov 

v hodnote približne 3 milióny dolárov,“ uviedol generálny 
riaditeľ Embraco Slovakia Norbert Brath.
S aktuálnym inovatívnym smerovaním slovenského závodu 
súvisí aj pripravovaný projekt technologického centra, kto-
rému vláda SR schválila v apríli tohto roku investičnú 
podporu. Výstavba centra sa naplno rozbehne na jar 2015 
a výsledkom by malo byť okrem iného aj okolo 20 špeciali-
zovaných pracovných miest pre ďalších vývojárov.

Anton Oberhauser
Communication House 

STRETNUTIE S BRITSKÝM 
VEĽVYSLANCOM

NOVÝ KOMPRESOR ZO SPIŠA 
UŠETRÍ PÄŤ PERCENT ENERGIE

Poslanec mestského zastupiteľstva Adnan Akram sa 12. októbra v Spišskom Podhradí 
stretol s novým britským veľvyslancom na Slovensku Andym Garthom. Počas stretnutia 
mu daroval knihu o našom meste.

V noci na utorok 21. októbra vyrobili v závode Embraco Slovakia jubilejný 50-miliónty 
chladiarenský kompresor od začiatku produkcie v roku 1998. Táto pocta pripadla no-
vému kompresoru EMF pre domáce chladenie, ktorého kompletizácia a uvedenie na trh 
je výsledkom snaženia tunajšieho výskumno-vývojového oddelenia.

Viacerí Spišskonovovešťania zaregistrovali výkop pri Cir-
kevnom gymnáziu, ktorý bol v skutočnosti jednou z ar-
cheologických sond v centre nášho mesta. Prieskum 
však nepriniesol žiadne prevratné objavy. „Na viacerých 
úsekoch Zimnej ulice sa doložili len časti zahĺbených 
sídliskových objektov s nálezmi z doby bronzovej, v zá-
sype s črepmi zo stredoveku a novoveku. V sonde pri 
Cirkevnom gymnáziu Štefana Mišíka sa pod novove-
kými vrstvami zo šestnásteho až dvadsiateho storo-
čia zistila kultúrna vrstva s nálezovým inventárom zo 
strednej až mladšej doby bronzovej a z 13. až 15. sto-
ročia. Okrem zlomkov keramiky možno z pravekého 
horizontu spomenúť kamenný drvič - otĺkač. Medzi 
stredovekými nálezmi spočívali zliatky bronzu, železná 
troska a vytavené kusy železa, svedčiace o spracová-
vaní kovovej suroviny niekde v blízkosti súčasného 
námestia,“ skonštatoval Marián Soják z Archeologic-
kého ústavu Slovenskej akadémie vied v Nitre. Podľa 
jeho slov sú, spomedzi nálezov, hodné povšimnutia dva 
- fragment skleného pohára a bronzový háčik na šnuro-
vanie ženského živôtika. Okrem nich našli pri gymnáziu 
novoveký odpad v podobe zvieracích kostí, stavebného 
železa alebo zlomkov keramiky i kachlíc. „Pri sondách na 

Zimnej ulici a pri gymnáziu neobjavili žiadne zvyšky ob-
jektov. Viaceré sa preskúmali na dnešnej Zimnej ulici 
už počas 80-tych rokov 20. storočia. Vtedy tu Franti-
šek Javorský doložil bohaté osídlenie od doby bron-
zovej, cez 9. - 10. storočie až po vrcholný stredovek 
a novovek. Súčasný výskum prebiehal za pochopenia 
a dobrej spolupráce s vedením mesta a stavebníkov,“ 
zhodnotil M. Soják.

(red)

PRI CIRKEVNOM GYMNÁZIU OBJAVILI 
ČASŤ ŽENSKEJ ŠNUROVAČKY
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YSamospráva plánuje zlepšiť technický stav ve-
rejného osvetlenia v rámci celého Slovenska. 
Komplexnú rekonštrukciu si vyžaduje aj osvetle-
nie v Spišskej Novej Vsi, ktorá má zariadenia na 
základe výsledkov auditu z rokov 2013 a 2014 na 
technickej úrovni 70. rokov. 

V MŠ na Ul. P. Jilemnického v septembri počas  
Európskeho týždňa mobility otvorili vlastné do-
pravné mini-ihrisko. Vďaka nemu sa deti môžu 
pravidelne oboznamovať s pravidlami cestnej 
premávky, niektorými základnými dopravnými 
značkami a vodorovnými značeniami. Ihrisko bolo 
zrealizované vďaka úspešnému školskému pro-
jektu Bezpečne na cestách. V dopravnej osvete 
tu pokračovali aj počas prvého októbrového týž-
dňa. V rámci akcie Týždeň bez auta viedli rodičov 
k tomu, aby deti doviedli do materskej školy bez 
použitia motorového vozidla.

Múzeum Spiša od 16. do 18. 9. v rámci Dní  
európskeho kultúrneho dedičstva otvorilo 
návštevníkom dvere do podzemia. Záujemcom 
tak bolo povolené vstúpiť do tajuplných zákutí 
Provinčného domu, ktorý bol v minulosti Radni-
cou. Záver prehliadky patril historickej expozícii 
archeologických nálezov a zbierok zo spišských 
kláštorov. V tvorivej dielni si deti vyskúšali písanie 
svojich mien husacím brkom hlaholikou. Pracovní-
ci v nevšedných prehliadkach plánujú pokračovať 
a dokonca po rekonštrukcii múzea budú sprístup-
nené aj priestory, do ktorých návštevníci doteraz 
nemohli vstúpiť.

Klienti tunajšieho domova dôchodcov sa 18. 9. 
stretli na rekondičnom dni. Jedným z cieľov 
bolo poriadne sa pripraviť na obhájenie prvenstva 
v Olympiáde seniorov, ktorá sa tento rok konala 
25. 9. v Nálepkove.

19. a 20. 9. otvorili svoje dvere geológovia pre 
žiakov základných škôl a pre širokú verejnosť na 
pracoviskách Štátneho geologického ústavu 
Dionýza Štúra v Bratislave, Košiciach i v Sp. No-
vej Vsi. Počas Dní otvorených dverí sa návštev-
níci mohli presvedčiť, že geológia môže byť aj zá-
bavná a dozvedeli sa množstvo zaujímavých vecí. 
Podrobnejšie informácie nájdete na facebookovej 
stránke mesta www.facebook.com/mestosnv.

V sobotu 20. 9. zachvátila Novoveskú Hutu zla-
tokopecká horúčka. Konal sa tu totiž už 15. roč-
ník súťaže Spišská karbidka. Hlavnou úlohou 
53 nadšencov z celého Slovenska bolo z vedra 
piesku vyryžovať zlatiny, ktoré im tam organizátori 
uložili.

Spišskonovoveské letisko sa 20. 9. stalo dejiskom 
súťaže leteckých modelárov RC XXL. Trinásti 
súťažiaci sa pred očami rozhodcov snažili letieť 
10 min. za pomoci termiky s modelmi vetroňov 
a urobiť najväčší počet preletov medzi dvoma bod-
mi.

Pre najmenších divákov bol určený koncert Spie-
vankovo v sobotu 20. 9. v Dome kultúry. V rámci 
neho Mária Podhradská a Richard Čanaky zaspie-
vali známe detské pesničky. Spolu s nimi sa na 
pódiu zabávali aj samotné deti.

Vďaka dobrovoľníkom Združenia rodičov a pria-
teľov diabetických detí Spišiačik a firmy Embra-
co Slovakia 20. 9. Slovenský raj znova opeknel. 
V rámci Globálneho dobrovoľníckeho dňa 
spoločnými silami vyzbierali odpad na trase z Pod-
leska na Kláštorisko. Popritom na studničkách na 
Glackej ceste a na Kláštornej ceste vybudovali 
dve nové búdky a jedna na Podlesku dostala nový 
náter. Okrem toho pri všetkých troch studničkách 
vyčistili okolie, odstránili nálety rastlín a to všetko 
pod odborným dohľadom pracovníka Správy NP 
Slovenský raj.

Múzeum Spiša usporiadalo 21. 9. v rámci Dní  
európskeho kultúrneho dedičstva a pri príležitosti 
20. výročia otvorenia expozície Historického ná-
bytku komorný koncert Ars Antiqua Europae in 

Septembrovou konferenciou vyvrcholili oslavy 50. na-
rodenín počiatku ochrany prírody Slovenského raja. 
Sú poctou a vďakou všetkým tým, ktorí venovali svoje 
úsilie a lásku k tomuto kraju pre zachovanie jeho krás. 
Dávajú nám príležitosť zhodnotiť minulosť a určiť ciele 
do budúcnosti v ochrane Slovenského raja. 
Správa NP Slovenský raj v rámci 50. výročia uskutoč-
nila počas celého roka mnohé akcie, besedy a pred-
nášky venované spomienke týchto prvopočiatkov 
v ochrane prírody. Sprievodné akcie začali v januári, 
a to stretnutím bývalých riaditeľov Správy CHKO Slo-
venský raja, neskôr Národného parku Slovenský raj. 
Ďalšie mesiace boli venované predovšetkým enviro-
výchove a práci s mládežou. Prednášky o význame 
mokradí, symbolické otváranie studničiek, upratovanie 
Slovenského raja, enviroprogramy ku Dňu vtákov, Dňu 
Zeme, taktiež odborné exkurzie pre verejnosť, vedo-
mostné súťaže, čistenie vôd Slovenského raja, otvára-
nie letnej turistickej sezóny a akcie ako výtvarný plenér, 
vyhlásenie fotosúťaže a Deň detí prispeli k hodnote 
a významnosti osláv ochrany prírody v Slovenskom raji.
Celoročné prípravy vyvrcholili slávnostnou konferen-
ciou k 50. výročiu ochrany prírody v Slovenskom raji 
25. – 26. 9. 2014 v Hoteli Čingov. Konferencia sa or-
ganizovala pod záštitou ministra životného prostredia 

Petra Žigu. Stretlo sa tu okolo 200 účastníkov z ob-
lasti ochrany prírody, partnerských národných parkov, 
pracovníkov samospráv z územia Slovenského raja, 
štátnej správy, vlastníkov a ďalších predstaviteľov re-
giónu, aby zhodnotili históriu a prvopočiatky právneho 
zriadenia a našli spoločné ciele a východiská pre NP 
SR. Počas slávnostnej konferencie sa uskutočnilo 
slávnostné otvorenie Strediska environmentálnej 
výchovy pre deti, žiakov a študentov a širokú ve-
rejnosť (na snímkach). Súčasne bola pokrstená nová 
odborná publikácia „Flóra Národného parku Slo-
venský raj“, ktorá je vyvrcholením 40-ročnej práce 
bývalej botaničky SNP SR RNDr. Anny Leskovjan-
skej.
Slovenský raj je územie s takmer 1 000 druhmi vyš-
ších rastlín, s 28 biotopmi európskeho a 8-mi bio-
topmi národného významu a druhovo najbohatšími 
lúkami, ktoré nemajú obdobu v Európe. Trvalo tu žijú 
veľké šelmy ako medveď, rys a vlk. Doposiaľ bolo 
objavených vyše 2 000 druhov motýľov a žije tu 18 
druhov netopierov. Môžeme sa pochváliť aj lokalitou 
prírodného dedičstva Dobšinskou ľadovou jaskyňou 
a s viac ako 450 objavenými jaskyňami.

Mgr. Štefánia Bryndzová
foto: Mgr. Peter Olekšák

POL STOROČIA OCHRANY PRÍRODY 
V SLOVENSKOM RAJI

Štátna ochrana prírody – Správa NP Slovenský raj 
srdečne pozýva všetkých záujemcov na 

DNI OTVORENÝCH DVERÍ 
do Strediska environmentálnej výchovy  

na Štefánikovom námestí 11,  
ktoré sa uskutočnia 3. – 5. 11. 2014 od 9.30 do 15.00 hod. 

Pripravený program: 
• Prehliadka expozície charakteristických biotopov a druhov fauny a flóry NP Slovenský raj.

• Prezentácia náučných panelov venovaná anorganickej prírode, flóre, faune, roklinám a 10 naj v Slovenskom raji. 
• Expozícia patriaca 50. výročiu ochrany prírody a jej histórii. 

a 40. výročiu sprístupnenia Prielomu Hornádu chodníkom Horskej služby.
• Prezentácia filmu o Slovenskom raji, pre najmenších práca v tvorivej dielni, prehliadka výherných fotografií  

z fotosúťaže „Slovenský raj očami návštevníka“. 
Cieľom „Dní otvorených dverí“ je prezentovať prírodné hodnoty  

Slovenského raja a jeho neodmysliteľnú ochranu v medzníku 50 rokov od jej počiatkov.

Konferencia k 50. výročiu ochrany prírody - Čingov, Slovenský raj

Slávnostné otvorenie Strediska environmentálnej vý-
chovy na Štefánikovom námestí 11 (zľava doc. Ing. 
Ján Julény, CSc., štátny tajomník MŽP SR, Mgr. Lea 
Grečková, poslankyňa NR SR, PhDr. Ján Volný, PhD.,  
primátor mesta Spišská Nová Ves

Expozícia k 50. výročiu ochrany prírody a 40. vý-
ročiu sprístupnenia Prielomu Hornádu chodníkom 
Horskej služby
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Y Via Gothica 2014. Ten sa z dôvodu prebiehajúcej 
rekonštrukcie letohrádku Dardanely konal v mar-
kušovskom kaštieli. Koncert bol jedným z desia-
tich medzinárodnej prehliadky historickej hudby 
európskych regiónov, ktoré sú zaradené medzi 
top podujatia programu Košického samosprávne-
ho kraja Terra Incognita.

22. 9. si v Spišskej knižnici pripomenuli storoč-
nicu Mikuláša Šprinca. Poéziu recitovali čle-
novia DS Hviezdoslav A. Wachterová s vnučkou 
Erikou, B.  Tauberová, Mgr. P. Kraus, J. Gavlák 
a Mgr. N. Hrabuvčinová. Aj študenti Gymnázia 
Školská ulica P. Špaková, A. Gburíková, M. Ge-
letka a J. Okály, ktorých pripravovala Mgr. D. Ju-
rašková. Veľmi zaujímavé boli spomienky synovca 
Mgr. A. Franka, ktorého prítomnosť s dcérou Zuz-
kou podujatie obohatilo aj publikáciami z rodinnej 
knižnice.

Gymnazistky zo Školskej ulice počas branného 
cvičenia na Poráči našli v chatke pod nočným sto-
líkom spadnutých 880 €. Študentky sa zachovali 
čestne a rozhodli sa nájsť majiteľa peňazí. Ten 
sa našťastie našiel, dievčatám poďakoval a ako 
odmenu im vyplatil 180 €, ktoré si medzi sebou 
rozdelili.

V rámci Medzinárodného organového festiva-
lu Ivana Sokola sa jeden z koncertov uskutoč-
nil 23. 9. v Evanjelickom kostole v Sp. Novej Vsi.  
Poslucháčom sa počas neho predstavil slovenský 
interpret Marek Vrábel. Ten si špeciálne pre ten-
to koncert pripravil aj improvizáciu pre manželku 
Ivana Sokola s názvom Improvizácia pre GERtruD.  
Tá do nášho mesta v rámci festivalu zavítala každý 
rok a výnimkou nebol ani tento. Spoluorganizáto-
rom festivalu je Mestské kultúrne centrum.

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska zor-
ganizovala už 13. ročník verejnej zbierky Biela 
pastelka. Tá prebiehala 24. 9. aj v našom mes-
te. V rámci nej dobrovoľníci v bielych tričkách 
za dobrovoľný príspevok do pokladničky odme-
ňovali verejnosť spinkou v tvare bielej pastelky. 
Pomôcť však môžete až do konca roka zaslaním 
SMS s ľubovoľným textom v hodnote 2 € na číslo 
820 v sieti všetkých mobilných operátorov ale-
bo vložením ľubovoľnej čiastky na účet zbierky 
4030016212/3100. Výťažok poputuje na pomoc 
ľuďom s ťažkým zrakovým postihnutím.

CVČ Adam zorganizovalo 24. 9. na Košiarnom 
briežku obvodové majstrovstvá v cezpoľnom 
behu. Prvenstvo si odniesol chlapčenský tím 
ZŠ Lipová ul. a dievčenský tím ZŠ Nad Medzou, 
z jednotlivcov zase Juraj Dunčko a Simona Sopko-
vičová. Medzi študentmi najlepší výkon podal tím 
Súkromnej strednej odbornej školy SEZ Krompa-
chy a z jednotlivcov Lukáš Jánoš. Z dievčat bola 
prvá Daniela Palonderová z Technickej akadémie 
a družstvo gymnazistiek zo Školskej ul. Víťazi po-
stúpili do krajského kola.

V Galérii umelcov Spiša 24. 9. odštartovali verni-
sážou dve výstavy. Prvá pod názvom Od klasiciz-
mu po brány moderny predstavuje majstrovské 
diela z prelomu 19. a 20. storočia zo zbierok Ša-
rišskej galérie z Prešova. Výstava Michala Hanulu 
pod názvom Od Liptova po dizajn prináša struč-
ný prierez doterajšou tvorbou mladého dizajnéra. 
Obidve výstavy si môžete pozrieť do 22. 11.

V Múzeu Spiša 26. 9. v rámci celosvetového pod-
ujatia Noc výskumníkov predstavili prevažne ško-
lákom pútavou formou povolanie vedca. V našom 
meste sa konalo už po štvrtýkrát a aj tento rok sa 
stretlo s obrovským záujmom verejnosti. Počas 
dňa múzeum navštívilo vyše 400 ľudí.

26. a 27. 9. prebiehal na spišskonovoveskom le-
tisku 10. ročník Slovenskej ligy v presnosti pri-
státia a 3. ročník Compact Cup 2014. Akcie sa 
zúčastnilo 13 parašutistov z rôznych častí Sloven-
ska, ale i z Poľska. Po súčte zoskokov sa na prvom 
mieste umiestnil Laco Vikartovský. Druhá priečka 

SPRAVODAJSTVO

Vo štvrtok 18. septembra odštartoval 
v poradí už 7. ročník podujatia Graffiti 
Spiš. Po priestoroch Zimného štadióna, 
podjazdu či detského ihriska na sídl. Vý-
chod tento rok sprejeri skrášľovali stenu 
prechodovej chodby MŠ na Jilemnic-
kého ul. Témou tohto ročníka bola 
ako inak rozprávka. „Je to už siedmy 
ročník graffiti, chceme prinášať de-
ťom tvorivý pohľad na toto umenie. 
Celkovo sme už spotrebovali dvesto 
sprejov a ďalšia stovka nás ešte len 
čaká,“ uviedol počas akcie za spreje-
rov Ľuboš Bukovinský, ktorý spoločne 
s manželkou Mirkou, Jozefom Ripkom 
a Matejom Bdžochom skrášľovali ex-
teriér škôlky. K profesionálom sa pridali 
aj primátor mesta Ján Volný a riaditeľ 
MKC Emil Labaj, ktorí deťom nastriekali 
na nové dopravné mini-ihrisko lienku 
a slimáka. (red)

GRAFFIŤÁCI SA VYŠANTILI 
V ŠKÔLKE NA MIERI

Počas týchto dvoch dní diváci mali možnosť vzhliad-
nuť dva zaujímavé filmy. Snímka Xingu priniesla dob-
rodružné objavovanie brazílskeho pralesa nakrútené 
podľa skutočných udalostí. Komédia Parťáci priblížila 
príbeh troch priateľov, ktorí si plnia sny na ceste po 
Brazílii. Festival i tento rok prispel k bohatej ponuke 
kultúrnych podujatí v našom meste. 
V tejto súvislosti písomne vyjadrila svoje poďakovanie 
pani Holczová, profesorka španielčiny z Gymnázia 

na Školskej ulici: „Tešíme sa už na budúci festival, 
deťom sa to veľmi páčilo, rozprávali sme sa o tom 
v škole. Pozdravujem a prajem všetko dobré, Holc-
zová.“
Výkonná riaditeľka festivalu Silvia Severíniová v tejto 
súvislosti uviedla: „Sme veľmi radi, že sa nám spo-
ločne podarilo v Spišskej Novej Vsi vytvoriť poduja-
tie, ktoré bude tradíciou a prispieva ku kultúrnemu 
zblíženiu Brazílie a Slovenska.“ Eda

ATMOSFÉRA EXOTICKEJ BRAZÍLIE 
V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
Návštevníci Kina Mier mali 26. – 27. septembra možnosť prostredníctvom filmu zažiť 
čaro exotickej Brazílie na 2. ročníku festivalu Brazil Visual. Tento rok festival navštívilo 
spolu 636 ľudí.

Počas prvého dňa uviedlo dvakrát predstavenie 
Hamlet, ktoré už v minulom roku získalo v Gdaňsku 
ocenenie divadelných kritikov 2 Zlaté lebky. Nasle-
dujúci deň sa predstavilo opäť dvakrát, tentoraz však 
s adaptáciou Macbeth.
Tento ročník Shakespearovského festivalu bol, okrem 
iného, výnimočný otvorením budovy alžbetínskeho di-

vadla, ktoré je jedným z najmodernejšie vybavených 
divadiel na svete a ktorého patrónom je princ Charles. 
Divadlo Kontra bolo na tento prestížny európsky festi-
val pozvané ako jediné zo Slovenska a jeho prezentá-
cia bola podporená grantom Ministerstva kultúry SR 
Pro Slovakia.

red.

DIVADLO KONTRA 
REPREZENTOVALO V POĽSKU
1. a 2. októbra sa Divadlo Kontra ako jediné zo Slovenska predstavilo na 18. medzinárod-
nom Shakespearovskom divadelnom festivale v Gdaňsku.

Hlavní aktéri projektu sa spojili už pri organizovaní prvej 
spišskonovoveskej Zóny bez peňazí v novembri minu-
lého roka. Akcia ľudí oslovila a odvtedy sa konala ešte 
dvakrát. 
Túžbu po zelenom mieste, kde by sa dala vybudovať 
komunitná záhrada spojená s prírodným detským ihris-
kom, sa podarilo naplniť získaním grantu od Nadácie 
Ekopolis a firmy Heineken. Predstavitelia mesta nám ta-
kisto vyšli v ústrety vyčlenením územia a svojou podpo-
rou, potom už bolo potrebné si vyhrnúť rukávy a pustiť 
sa do práce. Počas polročnej sezóny sme tam strávili 
veľa víkendov a okrem fyzickej námahy sme zažili kopec 
srandy, naučili sa mnoho zručností a spoznali nových 
ľudí, ale aj seba navzájom. Dostalo sa nám výdatnej 

pomoci od dobrovoľníkov – z Embraca, obyvateľov síd-
liska Mier, kamarátov, ktorým sa chceme – rovnako 
ako aj sponzorom - úprimne poďakovať. Naše nadšenie 
sa príchodom zimy nekončí. Naďalej budeme plánovať 
ako ZáZeMie zveľadiť, aby bolo pre všetkých jeho fanú-
šikov užitočným, zábavným a zázračným... 
Ďalšia Zóna bez peňazí sa bude konať 29. novem-
bra (sobota), kde rovnako ako na predošlých, budete 
mať možnosť výmenou alebo darovaním vecí spríjemniť 
Vianoce tým, ktorí si nemôžu dovoliť drahé darčeky. 
Podujatie bude už tradične spestrené bohatým sprie-
vodným programom.

Za kolektív združených OZ Mária Dutková 

ZÁZRAČNÁ ZELENÁ SEZÓNA
Je to práve rok, odkedy sa chuť vytvoriť niečo zmysluplné zhmotnila v projekte Zázračné 
Zelené Miesto. 
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Počas 26. a 27. septembra 
ožili pasáže a nádvorné časti 
mestských budov mesta 
Spišská Nová Ves divadelno-
-tanečným festivalom pod 
názvom DUF-ART. Projekt 
Spišského osvetového stre-
diska v Spišskej Novej Vsi za 
finančnej podpory Minister-
stva kultúry SR sa uskutoč-
nil v spolupráci s Divadlom 
teatrálnej skratky a taneč-
nou skupinou Credance. 
Spišská knižnica, Múzeum 
Spiša, Dom Matice sloven-
skej a Spišské osvetové 
stredisko - ich budovy sa na 
chvíľu premenili na dosky, 
ktoré znamenajú svet a ponúkli unikátny umelecký zážitok. V dufartoch spomínaných budov sa odohrali divadelné 
predstavenia z rôznych období ich histórie a pripomenuli nám udalosti či tajomstvá, o ktorých sme možno doteraz ani 

netušili. V Spišskej knižnici si 
pripomenuli choleru z roku 
1831, v Múzeu Spiša knieža 
Teodora Lubomirského, 
Dom Matice slovenskej za-
žiaril v štýle Veľkej októbro-
vej socialistickej revolúcie 
a Spišské osvetové stredisko 
požiarom z roku 1849. „Aj ta-
kýmto spôsobom oživujeme 
budovy v centre mesta a pri-
pomíname jeho obyvateľom 
bohatú históriu Spišskej No-
vej Vsi,“ skonštatoval Martin 
Hlavatý zo Spišského osve-
tového strediska. (tom)

Tibor Gurin, člen ART 
klubu výtvarníkov pri Spiš-
skom osvetovom stredisku 
v Spišskej Novej Vsi, insitný 
umelec, svojský rozprávač, 
je neprehliadnuteľným člo-
vekom. V akejkoľvek situá-
cii sa prítomní prepadávajú 
cez sito bežiacich minút 
a rozhovorov, na vrchu zo-
stáva iba Tibor Gurin.
Už osemdesiat rokov vy-
chutnáva život, pozoruje 
svet a stále sa pokúša prísť 
na príčinu, prečo sme tu, 
aký je zmysel našej exis-
tencie. To hľadanie nám 
predkladá po kúskoch. Vo 
svojich obrazoch a hlavne 
plastikách. Vidieť svet do-
stal do vienka na maďarskej 

nížine. Oči mu neukradla ani svetová vojna, ani práca v bani, či už v Handlovej alebo na Spiši.
O Gurinovi môžeme povedať, že je naturalizovaný Spišiak, on sám by tvrdil, že je Slovák. Najskôr však o ňom platí, 
že je človekom s nutkavou naliehavosťou ukázať ostatným, ako vidí svet on. A to cez obrazy a plastiku. Jeho vá-
šeň pre slovanskú mytológiu pretavená do kameňa je skôr o hľadaní koreňov. O jeho ukotvení v priestore a čase.
Tibor Gurin je označovaný za amatérskeho výtvarníka. Je to pravda. Nikdy netvoril, aby sa tým uživil. Vždy tvoril, 
aby ľuďom niečo povedal. A že vie hovoriť dokazuje aj posledné ocenenie. V sobotu 20. septembra 2014 mu 
bola odovzdaná mimoriadna cena za celoživotné dielo pri príležitosti výstavy Súčasná karpatská ľudová 
tvorba v kameni na pôde Regionálneho múzea v Nowym Saczu (Poľsko). 
Dlhé roky sa na insitné umenie pozeralo naivne, zvrchu. Tento pohľad dokázal zmeniť colník Henri Rousseau, 
ako aj plejáda výtvarníkov z Kovačice. K týmto výtvarníkom smelo môžeme priradiť aj nášho Tibora Gurina.

Zdroj: Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, www.osvetasnv.sk 
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Ypatrila spoluorganizátorovi celej akcie Petrovi Sli-
vovskému a ako tretí skončil Emil Petro. 

Slovenský skauting 75. zbor Jána Vojtaššáka Sp. 
Nová Ves a Podtatranská skautská spoločnosť 
v spolupráci so Správou NP Slovenský raj a obcou 
Hrabušice zorganizovali v septembri tradičnú ak-
ciu Čistenie Slovenského raja po letnej turis-
tickej sezóne. Do tohto v poradí už 15. ročníka 
sa zapojilo 54 skautov, ktorí čistili od odpadkov 
turistické chodníky a rokliny v severnej časti Slo-
venského raja. V porovnaní s minulými rokmi bolo 
vyzbierané menšie množstvo odpadu, a to celkovo 
7 kusov 120-litrových vriec.

V spišskonovoveskej nemocnici na gynekolo-
gicko-pôrodníckom oddelení uviedli v sep-
tembri zaujímavú novinku. Sedem prenosných 
ultrazvukových monitorov, pomocou ktorých si 
bude môcť každá mamička sama monitorovať sr-
diečko a pohyby svojho bábätka. V prípade záujmu 
nemocnica do budúcna uvažuje tieto prístroje po-
žičiavať aj domov. Okrem toho sa na spomínanom 
oddelení začalo s prácami na jeho rozšírení. 
K pôvodným 48 miestam tak pribudne ďalších 16, 
z toho päť izieb bude dvojlôžkových s vlastným so-
ciálnym zariadením.

V Domove sociálnych služieb v Hodkovciach sa 
v septembri konal Deň partnerstva, ktorý bol 
zároveň aj Dňom otvorených dverí. V rámci neho 
sem zavítali klienti domovov z rôznych miest a do-
konca aj z Poľska. Počas neho si zmerali svoje sily 
v pripravených športových disciplínach ako zatĺka-
nie klincov, hádzanie polena či pretláčanie rukou. 
Hlavným bodom však bolo odštartovanie Spišskej 
petangovej ligy.

V priestoroch kaviarne Richtárov dvor odštartova-
la 3. 10. výstava dvojice výtvarníkov Emila Labaja 
a Feďa Majerecha pod názvom Zo šuflíka. V rám-
ci nej boli prezentované diela z archívu týchto 
umelcov.

V areáli Strednej odbornej školy prebiehala 
3. – 5. 10. v poradí už 9. Spišská výstava drob-
ných zvierat. V rámci nej 31 vystavovateľov vysta-
vovalo holuby, hydinu, králiky a bažanty v celko-
vom počte 350 exemplárov. Pozrieť si ich počas 
prvého dňa prišli najmä škôlkari, keďže im organi-
zátori umožnili voľný vstup.

Mesto Sp. Nová Ves, CVČ Adam a Požičovňa ob-
lohy zorganizovali 4. 10. na spišskonovoveskom 
letisku jubilejný 30. ročník Šarkanej show. 
V rámci nej deti v doprovode rodičov predviedli 
svoje šarkany v jednotlivých kategóriách. Porota 
hodnotila v prvom rade vlastnoručne zhotovené, 
kde posudzovala osobitne výtvarnú a technickú 
časť. Zakúpené šarkany boli hodnotené iba v tech-
nike a dĺžke letu. Víťaz najkrajšieho vyrobeného 
a lietajúceho šarkana získal vyhliadkový let od Po-
žičovne oblohy.

Bábkové divadlo spod Spišského hradu 5. 10. 
pri príležitosti svojho 20. výročia uviedlo hru s ná-
zvom Dračie pytačky. Tá pojednáva o problema-
tike násilia páchaného na deťoch a medzi deťmi 
v kolektíve. Prostredníctvom nej sa deti učia, ako 
sa postaviť bitkárovi alebo bitkárke a ako spoločne 
zvládnuť toho, kto im ubližuje. Keďže ide navyše 
o interaktívne predstavenie, môžu sa do neho aj 
aktívne zapájať.

V nedeľu 5. 10. v Kine Mier vyše štyrom stovkám 
divákov potrápila bránice brilantná komédia s mile-
neckou zápletkou pod názvom Kto zhasol svetlo. 
V hre sa predstavili známi slovenskí herci Mária 
Kráľovičová, Zuzana Tlučková, Viky Ráková, Ján 
Koleník a Braňo Deák.

Pri príležitosti 100. výročia 1. svetovej vojny 5. 10. 
pripravilo Múzeum Spiša v pobočke v Smižanoch 
scénické folklórne pásmo skupiny Domaňovčan 
s názvom Vojna, neber nám chlopoch. Použi-
té v ňom boli autentické texty priamych účastní-
kov vojny. Vedúca spomínanej folklórnej skupiny  

DUFARTY V CENTRE OŽILI HISTÓRIOU

PALETA UKRYTÁ V SRDCI
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Y Mgr. Agnesa Žifčáková je totiž pracovníčkou štát-

neho archívu v Levoči, ktorá zozbierala archívne 
materiály z tejto dejinnej udalosti a zakomponova-
la ich do pásma. Súčasťou podujatia boli aj krátke 
prednášky a prehliadka výstavy Spišiaci v 1. sve-
tovej vojne.

Do programu Medzinárodného týždňa nosenia 
detí sa po druhýkrát zapojili aj rodičia zo Sp. No-
vej Vsi. Jedným z podujatí bol 6. 10. aj Pochod 
nosiacich rodičov mestom, ktorý zorganizovalo 
Materské centrum Dietka. Cieľom bola propagá-
cia zdravého nosenia detí v šatkách a ergono-
mických nosičoch. Ozvláštnené bolo výstavou 
fotografií nosených detí a odbornou besedou. 
Medzinárodný týždeň nosenia detí vyvrcholil v so-
botu vo Vysokých Tatrách celoslovenským výle-
tom nosiacich rodičov.

Zábavnou a zaujímavou formou sa 6. - 10. 10. 
vyše 250 školákov v Národopisnom múzeu v Smi-
žanoch oboznamovalo s rôznymi druhmi ľudového 
remesla v rámci Remeselníckeho týždňa. Tento 
rok bol ladený v duchu ovčiarstva. Deti tak získa-
vali poznatky o salašníckom remesle zábavno-sú-
ťažnou formou v rámci netradičnej prehliadky.

Súkromný vlakový dopravca RegioJet predstavil 
7. 10. v Bratislave prvý z desiatich objednaných 
vozňov, ktoré bude používať medzi Bratislavou 
a Košicami. Ako prvý železničný vozeň v Eu-
rópe má zabudované dotykové obrazovky 
s multimediálnym systémom priamo v sedačkách. 
Skúšobnú prevádzku začal 12. 10. na novej trati 
z Košíc cez Žilinu do Prahy. Súpravy budú na no-
vej predĺženej linke, fungujúcej doteraz z Prahy do 
Žiliny, zastavovať aj v staniciach Vrútky, Ružom-
berok, Liptovský Mikuláš, Štrba, Poprad – Tatry, 
Spišská Nová Ves (do 13. 12.) a Kysak.

O svojich cestovateľských zážitkoch sa 7. 10. 
prišiel frontman kapely Slobodná Európa Whisky 
už po šiestykrát podeliť i so Spišiakmi. Hlavnou 
témou jeho Cestovateľského kina boli tentoraz 
Himaláje a Nepál.

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slo-
vensku v SNV zorganizovala rekondično-rela-
xačný pobyt v Krpáčove. Pobyt v krásnej prírode 
Nízkych Tatier, návšteva lesníckeho skanzenu vo 
Vydrovskej doline, wellness centra Bystrá, pre-
chádzky v okolitej prírode a relaxačné činnosti 
v objekte Hotela Biotika im spestrili pobyt. Turisti 
absolvovali túru Rotunda Chopok, Ďumbier, chata 
M. R. Štefánika, Trangošská dolina.

V čajovni Alchýmka sa 9. 10. uskutočnila diskusia 
na tému Prečo robíme rómske deti špeciálne? 
Besedu zorganizovala Nadácia otvorenej spo-
ločnosti ako súčasť projektu Frontline Clubu, do 
ktorého bola okrem odborníkov zaradená i laická 
verejnosť a verejná ochrankyňa práv Jana Dubov-
cová.

V Múzeu Spiša začala 10. 10. zaujímavá výstava 
prác 50 rómskych detí s názvom Miro Jilo, čo 
v preklade znamená moje srdce. Vystavené práce 
sú výsledkom ich tvorivého pobytu na ArtFarme 
v Drienovci, ktorý sa konal už po ôsmy krát. Výsta-
vu si môžete pozrieť do konca novembra.

V Slovenskom raji blízko Podlesku sa 11. 10. 
uskutočnil Deň horskej záchrannej služby. 
Návštevníci národného parku tak mali možnosť 
vidieť viacero ukážok horskej záchrannej činnosti 
priamo v teréne. Nechýbali ani ukážky záchrany 
pomocov psíkov. Pripravené boli aj športové hry 
a animácie pre deti.

V OC Madaras sa 11. 10. konala súťaž vo varení 
gulášu. Prvenstvo si odniesla jedna z dvoch rea-
litných kancelárií. S druhým a tretím miestom sa 
museli uspokojiť dve zo zúčastnených politických 
strán.

Vedci z Čiech a Slovenska sa spojili a vytvorili 
sondu, ktorú 12. 10. na spišskonovoveskom le-

Ing. Jozef Nálepka, CSc., pôsobil ako českosloven-
ský diplomat a dlhé roky aj ako predseda Mestského 
národného výboru vo Vysokých Tatrách. Hovoril rusky, 
poľsky i srbochorvátsky. Časom sa vypracoval až na 
veľvyslanca v Juhoslávii a Grécku a do funkcie ná-
mestníka ministra zahraničných vecí. O tejto svojej ži-

votnej ceste vydal niekoľko kníh. Po prevratovej dobe 
bol jeden z prvých, kto hľadal svoje miesto po boku 
profesora Chvála. Pri ňom aj sedel na pražskom Vše-
slovanskom zjazde, ktorému navrhol vytvorenie Medzi-
národného slovanského výboru a sformuloval jeho prvé 
ustanovenie. V jeho čele stál spolu s Jánom Minářom 
a ďalšími spolupracovníkmi ako prvý podpredseda či 
sekretár. Založil a viedol Vlastenecké združenie anti-
fašistov.
Keď jeho brat Ján padol v boji za oslobodenie ukrajin-
ského mesta Ovruč, bol ešte sotva plnoletý. Rozhodol 
sa, že pôjde v jeho stopách ako partizán. Dobrovoľne 
narukoval v najťažších chvíľach Slovenského národ-
ného povstania a bol medzi tými, ktorých silný tlak fa-
šistických síl donútil ustúpiť do hôr. Na svoju strastiplnú 
partizánsku odyseu zvykol potom spomínať.
Posledná rozlúčka so zosnulým sa konala 15. októbra 
v obci Smižany.

Eda, foto: cas.sk

ZOMREL BÝVALÝ PARTIZÁN 
A DIPLOMAT JOZEF NÁLEPKA
V pondelok 29. septembra po krátkej chorobe vo veku 89 rokov zomrel Ing. Jozef Ná-
lepka, CSc., mladší brat hrdinu Sovietskeho zväzu gen. in memoriam Jána Nálepku.

Odkazy pre starostu využívajú Spišskonovovešťania 
naplno, čo je známkou dobrej komunikácie verejnej 
správy. V Spišskej Novej Vsi je tento internetový portál 
využívaný už 2 roky. Naše mesto sa do projektu zapojilo 
ako jedno z mála na Slovensku. Celkovo sa do tohto 
projektu zapojili 2 % zo všetkých miest a obcí SR. Podľa 
štatistiky prostredníctvom tejto stránky bolo v Spišskej 
Novej Vsi nahlásených celkovo 165 podnetov. Z uve-

deného počtu väčšina podnetov, a to 115 už bolo vy-
riešených. Zo zvyšného počtu 15 je ešte v riešení a 35 
má status neriešených.
Z celkového množstva prijatých podnetov najviac, a to 
54 sa týkalo ciest a chodníkov. Ďalšie podnety sa týkali 
napr. verejných služieb - kanalizácie, osvetlenia, škôl, 
MHD (34), verejného poriadku (22) či zelene a život-
ného prostredia (21). red.

VÄČŠINA ODKAZOV PRE STAROSTU 
BOLA VYRIEŠENÁ

„Sme iní, nie horší“
Galéria netradičných umení  

a Remeselná dielňa zdravotne znevýhodnených v Spišskej Novej Vsi
vás pozývajú na výstavu

KERAMIKA - JEJ PREMENY
Predstavia sa klienti Centra sociálnych služieb v Batizovciach, Domova sociálnych služieb  

v Hodkovciach - Domovina, n. o., Spojenej školy internátnej v Levoči – AjMy, s. r. o., Integračného  
zariadenia v Hertníku - KOR - GYM, n. o., Spišskej katolíckej charity a uvidíte i ručne vyrábanú  

ľudovo-umeleckú keramiku z Ateliéru Mária od RNDr. Márie Géczyovej.

Vernisáž výstavy 10. november 2014 o 14.00 h v priestoroch Galérie netradičných umení  
pri Remeselnej dielni na Letnej 49 (v podchode medzi reštauráciou Nostalgie a TIC).  

Výstava potrvá od 10. novembra do vianočných sviatkov.
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Ytisku vypustili do stratosféry. Sonda obsahovala 
baktérie a unikátne biosenzory, pomocou ktorých 
analyzovali vplyv kozmického žiarenia na DNA, 
ako aj mnoho iných pokusov.

V Multicentre sa 14. 10. konali hneď dve pred-
nášky. V tej prvej Dana Rosová prednášala na 
tému „Čo je karikatúra?“ a geofyzik Slavomír Da-
niel ukázal návštevníkom Dve tváre Indonézie.

15. 10. v rámci celého Slovenska prebiehala po-
licajná preventívno-bezpečnostná akcia s názvom 
Biela palica. V Sp. Novej Vsi počas prvej polhodi-
ny 15 vodičov na znamenie, že cez priechod chce 
prejsť nevidiaci človek, nezastavilo svoje vozidlo 
a 38 vodičov zastavilo. Tých, ktorí nezastavili, 
o niečo ďalej zastavovali policajti, vodičov napo-
menuli a rozdali im informačné letáky.

Základná organizácia č. 13, Slovenského zväzu 
zdravotne postihnutých 16. 10. zorganizovala pre 
svojich členov výlet do Košíc. Pôvodným záme-
rom bolo pozrieť Botanickú záhradu, no z dôvodu 
rekonštrukcie navštívili Letecké múzeum. V Pre-
šove si pozreli Soľné múzeum, kde sa oboznámili 
s postupom výroby soli. Dobre im padla aj pre-
chádzka námestím Košíc a Prešova.

Po desiatich rokoch sa od 19. do 26. 10. v našom 
meste konali ľudové misie pre veriacich rímsko-
katolíckej a gréckokatolíckej cirkvi. Tie prebiehali 
na dvoch miestach, a to v Rímskokatolíckom far-
skom kostole Nanebovzatia Panny Márie a gréc-
kokatolíckom Chráme Premenenia Pána. V rámci 
nich bol pripravený bohatý duchovný program. 
Zúčastniť sa ich môžete ešte aj v termíne  
23. – 30. 11. na sídl. Mier.

Mesto Sp. Nová Ves plánuje do konca roka za-
čať s obnovou kamerového systému. Mestské 
zastupiteľstvo na júnovom zasadnutí schválilo 
pre tento účel prostriedky vo výške 70 tis. €. 
Ešte v tomto roku bude obnovená infraštruktúra 
v budove mestskej polície. V budúcom roku po-
stupne pribudnú kamery v nových lokalitách, a to 
na Tehelnej ulici smerom ku Vilčurni, pri Redute, 
kruhovom objazde na sídl. Mier či bytovom dome 
Panoráma.

Tento rok od jari prebieha rekonštrukcia leto-
hrádku Dardanely. V rámci prác bol zrekonštru-
ovaný správcovský domček, upravené pivničné 
priestory a začalo sa s reštaurovaním fasády. 
Okrem toho prebehla výmena elektroinštalácie 
a okien. Predpokladaný termín ukončenia prác 
je - podľa zmluvy o nenávratný finančný prostrie-
dok z Regionálneho operačného programu - máj 
2015. Rekonštrukcia si vyžiada 1,12 mil. €, ale 
v sume nie je zahrnutá cena za novú expozíciu 
klávesových nástrojov. V tejto súvislosti vyšla na 
Ministerstve kultúry SR výzva, v rámci ktorej sa 
Múzeum Spiša bude uchádzať o získanie finanč-
ných prostriedkov.

V októbri sa v Mlynkách začal nakrúcať sloven-
sko-český film s názvom Pírko, v ktorom si za-
hrá množstvo detí aj dospelých zo Sp. Novej 
Vsi. Ide o prvý celovečerný film herečky, speváč-
ky, režisérky a už aj scenáristky Lucie Gažiovej 
– Svobodovej, ktorá väčšinu svojej mladosti pre-
žila v našom meste. Pôjde o príbeh o dievčatku zo 
Spiša, ktoré vyrastá v detskom domove, pozerá 
rôzne seriály a myslí si, aký je svet úžasný. Po do-
vŕšení osemnástky odchádza do Prahy a zisťuje, 
že reálny život má od seriálov ďaleko. Nenechajte 
si ujsť jeho premiéru, ktorá by sa mala konať v ok-
tóbri alebo novembri 2015.

V Košickom kraji finišujú opravy 154 kilomet-
rov ciest a deviatich mostov. Náklady na ich 
opravu dosahujú 23 miliónov eur. Košický samo-
správny kraj získal prostriedky na ich opravu z eu-
rofondov, päť percent z celkovej sumy investuje 
z vlastných prostriedkov. Práce by mali skončiť do 
konca roka.

Autobusy vyhovujúce aj imobilným cestujúcim ponúkajú 
30 miest na sedenie a 65 na státie. Od prvého novem-
bra budú autobusy slúžiť obyvateľom mesta na viace-
rých linkách. Spoločnosť eurobus investovala 204-tisíc 
eur (bez DPH) za jedno vozidlo a Spišská Nová Ves sa 
tak dostáva medzi vozovo „najmladšie“ MHD-éčky 
na Slovensku. „Patríme medzi tri najväčšie MHD na 
východnom Slovensku a zásadný problém prakticky 
nemáme. Týmto omladením vozového parku sme sa 
dostali na priemer osem a pol roka veku autobusov a 
v budúcnosti chceme znížiť priemerný vek autobusov 
na šesť rokov. V súčasnosti je najdôležitejšie nastaviť 
spoje podľa požiadaviek cestujúcich. Niektorí chcú, 
aby boli nastavené na príchod vlakov, iní na začia-
tok pracovnej doby. Spoločne s mestom tieto orga-
nizačné záležitosti zvládame. Je potrebné uvedomiť 
si, že sa už šiesty rok nemení cena MHD. A to bez 
ohľadu na turbulencie v ekonomike a na rast ceny 
pohonných hmôt,“ skonštatoval generálny riaditeľ spo-
ločnosti eurobus, a. s., Ing. Ľubomír Gerši.

Nové autobusy mestskej hromadnej dopravy privítal aj 
primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD. „Sme radi, že 
sa vozový park omladzuje. V ďalších rokoch pripra-
vujeme výmenu ďalších štyroch autobusov v meste, 
ktoré budú vyhovovať aj telesne postihnutým ob-
čanom. Nedávny týždeň mobility ukázal opodstat-
nenosť mestskej hromadnej dopravy a jej pozitívny 
vplyv na dopravnú situáciu v meste. Preto tento typ 
dopravy podporujeme a budeme sa ho snažiť ďalej 
zlepšovať,“ zhodnotil J. Volný, ktorý si na chvíľu sadol 
za volant autobusu. Po skúsenostiach iného primátora 
z východného Slovenska však  odmietol otočiť kľúčom 
a porušiť zákon: „Chcel som iba vedieť, ako sa na-
šim vodičom sedí v nových vozidlách. Privítal som 
aj kamerový systém, ktorý je súčasťou autobusu 
a vďaka ktorému majú vodiči lepší prehľad o dianí 
v autobuse. Pozitívnym momentom je aj rampa pre 
vozíčkarov, takže za mesto Spišská Nová Ves hovorím 
jednoznačné áno,“ dodal J. Volný.

(tom)

PO MESTE JAZDIA ĎALŠIE 
NOVÉ AUTOBUSY
V poradí pätnásty nový autobus za šiesty rok pribudol v mestskej hromadnej doprave 
v Spišskej Novej Vsi. 

„Ta to bordeľ v totym centre,“ zhodnotil pán v dvojra-
dovom saku a odhodil špak na zem, „sebe placime 
upratovace služby a človek še nezna vyhrabac 
z odpadkoch!“ Cez mesto prechádzalo spolu s ním 
sto ďalších podobných občanov a zanechávali za se-
bou známky nespokojnosti – žuvačky, papieriky, vrec-
kovky... Pán v saku prišiel domov a spokojne napísal 
sťažnosť, že mesto nič nerobí a občan trpí. Ešteže sa má 
na koho vyhovoriť. Veď to nie sme my, čo v tomto meste 

robíme „bordeľ“! V našom meste predsa nie sú ožrani 
ani noční krikľúni! To všetko robia druhí. Ešte, že sa nie-
ktorí z nás presťahovali do Bratislavy a sťažujú sa na jej 
služby. Pán v saku sa pod svoju sťažnosť nepodpíše, ale 
to nie kvôli tomu, že je alibista. Je predsa občan a ten 
ako vždy, nemá meno. Má slobodu názoru a niekoho, 
kto ju po ňom uprace. Ak boh dá, tak aj po jeho deťoch, 
vnukoch a susedoch. „Jak rečoval dzedo, to je bordeľ 
v totym centre, ne?“ Vlasto Bogár

SŤAŽOVATEĽ
GLOSA

Európska komisia v čase od 16. do 22. 9. každoročne 
organizuje Európsky týždeň mobility. Do podu- 
jatia sa rozhodlo zapojiť aj vedenie nášho mesta po 
dohode so spoločnosťou eurobus, a. s. Občania tak 
mohli 16. a 19. 9. cestovať v mestskej hromadnej 
doprave bezplatne. Počas týchto dvoch dní sa tak pre-

pravilo o vyše 2 300 cestujúcich viac než obvykle. 
Samospráva preto zvažuje, okrem iného, zaviesť 
pre dôchodcov a študentov bezplatné cestovanie, 
príp. niektoré linky počas dní, keď je doprava viac 
zaťažená. Momentálne v tejto veci prebiehajú ro-
kovania.

EURÓPSKY TÝŽDEŇ MOBILITY

Na Katolíckej univerzite v Ružomberku 29. septembra 
inaugurovali nového rektora a my sme radi, že je ním 
Spišiak Mons. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. Na sláv-
nostnom akte nechýbal, medzi významnými hosťami, 
ani náš primátor PhDr. Ján Volný, PhD. „Profesor Ja-
rab pochádza z Bijacoviec, patrí medzi tie osobnosti 
Spiša, na ktoré môžeme byť spoločne hrdí. V Spišskej 
Novej Vsi začínal kedysi ako kaplán. Katolícka univer-
zita v Ružomberku patrí medzi školy, s ktorými chce 
mesto Spišská Nová Ves rozvíjať intenzívnejšiu spolu-
prácu. Preto sme radi, že na čele tejto univerzity stojí 
náš rodák,“ skonštatoval J. Volný, ktorý za všetkých 
obyvateľov nášho mesta odovzdal novému rektorovi dar 
– obraz so scenériou mesta (od autora Emila Labaja), 
ktorý mu bude jeho bývalé pôsobisko pripomínať.
Profesor Jozef Jarab je kňazom od roku 1970. V osem-
desiatych rokoch mu odňali štátny súhlas k verejnému 
účinkovaniu, v roku 1990 ho vymenovali za rektora 
Kňazského seminára v Spišskej Kapitule. Neskôr sa 
venoval vedeckej činnosti a pôsobil v akreditačnej ko-

misii – poradnom orgáne vlády Slovenskej republiky. Je 
členom viacerých vedeckých rád vysokých škôl a fakúlt 
na Slovensku. (tom)

POZDRAV NOVÉMU 
REKTOROVI ZO SPIŠA
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SPRAVODAJSTVO

ZO ŽIVOTA NAŠICH ŠKÔL
 EKO týždeň
Prváci ZŠ Ing. O. Kožucha 11 

v Spišskej Novej Vsi začali 
školský rok netradične. Po-
čas prvého týždňa boli pre 
nich pripravené EKO ak-

tivity. Ich prostredníctvom sa 
učili triediť odpad, poznať prírodu vo svojom okolí. Okrem 
toho sa učili o živote zvierat, ale aj o správnej životospráve, 
správnom sedení a starostlivosti o svoje prvácke telo. Ško-
liteľmi sa pre nich stali lektori – odborníci z rôznych orga-
nizácií, s ktorými škola už dlhoročne spolupracuje. Takto 
sa stali riadnymi žiakmi Zelenej školy, v ktorej je jedným 
z najdôležitejších cieľov ochrana prírody.

 Rozprávkové Habakuky
Žiaci 5. ročníka Základnej školy Z. Nejedlého navští-
vili 12. 9. 2014 miesto, kde ožívajú rozprávkové bytosti 
Habakuky. Do rozprávkového sveta vstúpili cez hlavu vtá-
kodraka a prijali pozvanie na predstavenie Trojruža. V ďal-
šom domčeku ich čakalo interaktívne predstavenie O zlatej 
priadke. V zakliatom čiernom mestečku si pozreli bábkové 
divadielko. Navštívili pána zvončekára, ktorý predviedol 
výrobu zvončekov, v medovníkovom domčeku si vyzdo-
bili perníky, vyskúšali si výrobu papierových ozdôb. Strávili  
zaujímavý deň, ktorý môže byť silnou motiváciou pre vyu-
čovanie literatúry a čítanie rozprávok. 

 K e-twinningu
9. 10. 2014 sa v priestoroch Strednej odbornej školy eko-
nomickej Spišská Nová Ves konala školská konferencia 
e-twinning. Zúčastnili sa jej taktiež žiaci VIII.C triedy Zá-
kladnej školy Z. Nejedlého prezentujúci projekt Wie 
ist meine, deine Schule? (Aká je moja, tvoja škola?). 
Pozitívne bola hodnotená tvorivosť, s akou žiaci pristupovali 
k realizácii jednotlivých úloh projektu. Veď sa učia vzájom-
nej spolupráci, zlepšujú si komunikačné schopnosti v cu-
dzom jazyku. Pri spracovaní materiálov využívajú nové IKT, 
čím sa zdokonaľujú aj v oblasti informatiky. Z konferencie 
si odniesli mnoho podnetných inšpirácií, ktoré využijú pri 
tvorbe nových projektov.

 Koľko rečí vieš...
ZŠ Komenského si každý rok pripomenie Európsky deň 
jazykov, ktorý vyhlásila Rada Európy pred trinástimi rokmi. 
Vyučujúce anglického jazyka pripravili besedu s Adna-
nom Akramom, britským občanom, ktorý žije a aktívne 
pôsobí v našom meste. Žiaci deviateho ročníka sa formou 
cieleného rozhovoru bližšie dozvedeli o vzdelávacom sys-
téme vo Veľkej Británii a porovnali ho s naším. Že takéto 
podujatie nie je iba formalitou, potvrdzuje fakt, že 24. 9. 
2014 sa v priestoroch školy uskutočnila otvorená ho-
dina angličtiny pre učiteľov 1. stupňa. Vzorovú hodinu 
k učebnici English World 1 prezentovala lektorka Mgr. Da-
niela Krajňáková. Počas prezentácie využila aktivizujúce 
metódy výučby prostredníctvom rôznych prostriedkov IKT. 

Otvorenej hodiny sa zúčastnilo 21 vyučujúcich anglického 
jazyka. 

 ZŠ Nad Medzou opäť zapojená 
v medzinárodnom projekte
Po úspešnom ukončení medzinárodného projektu Co-
menius sa ZŠ Nad Medzou v Spišskej Novej Vsi podarilo 
uspieť a zapojiť do projektu Erasmus+. V tomto projekte 
okrem Slovenska spolupracujú aj partnerské krajiny z Poľ-
ska, Česka, Talianska, Litvy a Bulharska. Po náročnom 
výbere a následnom schválení projektu bol Národnou 
agentúrou pridelený grant vo výške 27 525 €. Tieto pe-
niaze sa budú využívať na jednotlivé mobility do vyššie 
uvedených krajín. Žiaci školy postupne navštívia pobrežie 
Čierneho mora - mesto Dobrič v Bulharsku. Na Palmo-
vej riviére v Taliansku si pozrú mesto Bari. Pri Baltickom 
mori navštívia litovský Visaginas a v poľskom Szydlowiec 
a moravskom Brne navštívia ďalšie družobné školy. Žiaci 
si budú môcť opäť precvičiť komunikáciu v anglickom ja-
zyku a nebudú chýbať ani športy, ktoré sú hlavnou témou 
projektu. 

 Hokejbalisti siedmich a ôsmich ročníkov štyroch mest-
ských základných škôl bojovali o Pohár VSE. Prvenstvo 
získala ZŠ Komenského ul. Spišská Nová Ves, druhou 
v poradí bola ZŠ Levočská ul. Na treťom mieste sa umiest-
nila ZŠ Z. Nejedlého. Medailu si neodniesli, ale o záujme 
o tento šport presvedčili hokejbalisti ZŠ sv. Cyrila a Me-
toda.

 Tabletová trieda
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka uspelo v národnom 
projekte „Elektronizácia vzdelávacieho systému regio-
nálneho školstva“ a vďaka tomu vznikla v škole digitálna 
trieda s tabletami pre žiakov. Slúžia hlavne na výučbu 
prírodovedných predmetov, užitočné sa stali na hodinách 
a seminároch z fyziky, matematiky a chémie, no pre svoju 
názornosť sa využívajú aj na biológii a geografii. Okrem 
toho, že vyučovanie sa zatraktívnilo, používanie digitálneho 
vzdelávacieho materiálu vyučovaciu hodinu aj zefektívni. 
Tento spôsob výučby  sa po niekoľkých týždňoch intenzív-
neho používania  stal populárnym nielen medzi učiteľmi, ale 
hlavne študenti si takýto moderný štýl pochvaľujú.

 Novinky ZŠ sv. Cyrila a Metoda
29. 9. - 3. 10. 2014 sa v rámci projektu Comenius zúčast-
nila skupina siedmich delegátov (traja učitelia a štyria žiaci), 
štvrtej mobility v poľskom meste Kozielgow. 
10. 10. 2014 sa žiaci 9. ročníka zúčastnili na historicko-
-vzdelávacej exkurzii v Oswienčime. Vypočuli si výklad 
sprievodcu a zamysleli sa nad hrôzami 2. svetovej vojny. 
Zároveň si rozšírili a doplnili učivo z dejepisu. 9. 10. 2014 
sa škola zúčastnila na slávnostnom vyhodnotení 9. ročníka 
programu Zelená škola v Mestskom divadle P. O. Hviezdo-
slava v Bratislave, kde získala ocenenie Medzinárodný 
certifikát Zelenej školy. Počas dvojročného obdobia 
žiaci plnili úlohy prioritnej témy Zelené obstarávanie a úra-
dovanie. V nasledujúcom období sa tešia na plnenie úloh 
z oblasti „Doprava a ovzdušie“.

 Európsky deň jazykov v SOŠ ekonomickej
Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov, ktorý bol po prvý-
krát v roku 2001 vyhlásený Radou Európy a Európskou 
komisiou, sa uskutočnila 26. septembra 2014 v Stred-
nej odbornej škole ekonomickej beseda s poslancom 
Mestského zastupiteľstva v Spišskej Novej Vsi Adnanom 
Akramom. Cieľom tohto dňa bola podpora štúdia cudzích 
jazykov a potreba zachovávať, chrániť a rozvíjať kultúrnu 
a jazykovú rozmanitosť v rámci Európy. Beseda sa niesla 
v priateľskej a uvoľnenej atmosfére, čo povzbudilo študen-
tov aktívne sa zapájať do diskusie a uvedomiť si dôležitosť 
dobrej znalosti cudzích jazykov, vďaka ktorým sa zvyšujú 
ich šance na štúdium, prácu a lepší život v rámci EÚ.

 V polovici septembra sa študentky Gymnázia, Javorová 
16, spolu s pani učiteľkou Mgr. Melániou Ondzikovou zú-
častnili tréningového kurzu na portugalskom ostrove Ma- 
deira. Tento projekt bol organizovaný v spolupráci s nezis-
kovou organizáciou YEES, n. o., a partnerskou organizáciu 
STEP, Rumunsko a financovaný z prostriedkov Erasmus+. 
Na Madeire sa stretlo 25 mladých ľudí zo 7 krajín (Slovensko, 
Taliansko, Grécko, Rumunsko, Estónsko, Litva a Portugal-
sko). Cieľom projektu bolo prehĺbiť si vedomosti v oblasti 
ochrany životného prostredia a naučiť sa metodiku a nové 
tréningové techniky, ktoré môžu tréneri využívať pri organi-
zovaní vlastných projektov zameraných na túto problematiku.

HOTELOVÁ AKADÉMIA, Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA, Markušovská cesta 4, 052 01 Sp. Nová Ves

usporiadajú
18. decembra 2014 (štvrtok) od 8.00 do 15.00 h

pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl, rodičov a výchovných poradcov

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
V priebehu dňa sa uchádzači o štúdium budú môcť postupne oboznámiť s ponukou študijných  

a učebných odborov uvedených škôl a s požiadavkami, ktoré musia splniť pre prijatie v rámci prijímacieho  
konania pre školský rok 2015/2016. Radi vás privítame v priestoroch našich škôl.

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární

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

od 8.00 do 20.00 hod.

1. - 2. 11. 2014
Verbena, Hviezdoslavova 41, 

tel.: 053/441 03 74

3. - 9. 11. 2014
Na Starosaskej, Starosaská 1, 

tel.: 053/441 35 79

10. - 16. 11. 2014
Dr. Max, OC Madaras, Mlynská 39,

tel.: 053/321 99 16

17. - 23. 11. 2014 
Na námestí, Letná 58,
tel.: 053/441 33 44

24. - 30. 11. 2014
Dr. Max, OC Madaras, Mlynská 39,

tel.: 053/321 99 16

Slovenský červený kríž,  
územný spolok Spišská Nová Ves

vás pozýva na

BENEFIČNÝ  
KONCERT

29. 11. 2014 o 15.30 h
v evanjelickom chráme Božom v Spišskej Novej Vsi.

Koncert je pod záštitou prezidenta  
Slovenskej republiky Andreja Kisku.

V programe vystúpi 
Spevácky zbor slovenských učiteľov.

Finančné dary a výťažok bude použitý na činnosť  
sociálnych služieb v rámci ich pôsobnosti a na nákup 

prepravného motorového vozidla.
SK64 0200 0000 0000 02239592

OPATROVATEĽSKÝ  
KURZ

Pozývame vás na rekvalifikačný kurz opatrovania
v rozsahu 226 hodín, ktorý sa koná priamo  

v Spišskej Novej Vsi v priestoroch školiacej miestnosti
Slovenského Červeného kríža.

Súčasťou kurzu je aj výučba nemeckého jazyka.
Radi vás medzi nami privítame.

V prípade záujmu kontaktujte tel. č. 0911 794 818.

KUPÓN NA ZĽAVU
OPATROVATEĽSKÝ KURZ

od SČK Spišská Nová Ves
Kupón sa vzťahuje len na kurzy  

organizované SČK SNV.
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Volebné okrsky v Spišskej Novej Vsi pre voľby do orgánov 
samosprávy obcí 15. novembra 2014 sú umiestnené vo vo-
lebných miestnostiach tak, ako pri predchádzajúcich voľbách 
v tomto roku (voľba prezidenta SR a voľby do Európskeho 
parlamentu 2014), avšak so zmenou volebnej miestnosti vo-
lebného okrsku č. 21.
Miesto (volebná miestnosť) a čas konania volieb do or-
gánov samosprávy obcí sú uvedené v Oznámení o čase 
a mieste konania volieb, ktoré oprávneným voličom boli 
doručované na adresu trvalého pobytu.
Občania, ktorým bol v meste Spišská Nová Ves zru-
šený trvalý pobyt podľa § 7 ods. 1 písm. d) až g) zákona 
č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej re-
publiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení ne-
skorších predpisov, a majú právo voliť (obyvatelia Slovenskej 
republiky, ktorí majú v obci trvalý pobyt a najneskôr v deň vo-
lieb dovŕšili 18 rokov veku), sú podľa evidencie obyvateľov 

zapísaní v zozname voličov vo volebnom okrsku č. 21. 
Volebná miestnosť pre tento volebný okrsok sa nachá-
dza v budove Hotelovej akadémie na Radničnom ná-
mestí 1 v Spišskej Novej Vsi.
Obyvatelia s trvalým pobytom v Spišskej Novej Vsi, ktorí 
majú právo voliť, sú do zoznamu voličov pre jednotlivé vo-
lebné okrsky zapísaní podľa miesta (ulice) skutočného trva-
lého bydliska.
V prípade, že po doručení oznámenia o čase a mieste kona-
nia volieb do orgánov samosprávy obcí sa obyvateľ oprávnený 
voliť presťahuje, je automaticky zapísaný do zoznamu voličov 
podľa nového miesta (ulice) trvalého pobytu. Nové oznáme-
nie o zapísaní do zoznamu voličov sa už nedoručuje. 
Táto skutočnosť sa vzťahuje aj na prípady, keď obyvateľ si túto 
zmenu z akýchkoľvek dôvodov nedal uviesť v preukaze totož-
nosti. Tiež na prípady, keď trvalý pobyt bol zmenený pred do-
ručovaním oznámenia o zapísaní do zoznamu voličov, avšak 

táto zmena nie je uvedená v preukaze totožnosti.
Informácie o zapísaní do zoznamu voličov vo volebných 
okrskoch v meste Spišská Nová Ves získa oprávnený volič 
na Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi, Štefánikovo ná-
mestie 1 - prízemie, č. dv. 114, informácie o trvalom pobyte 
- evidencia obyvateľov č. dv. 118. 

OZNAMY

OZNAM O ULOŽENÍ OZNÁMENÍ
Oznámenia o čase a mieste konania volieb
do orgánov samosprávy obcí 15. 11. 2014 

pre voličov s trvalým pobytom  
„Mesto Spišská Nová Ves“

sú uložené na Mestskom úrade v Sp. Novej Vsi,
Štefánikovo námestie 1, č. dverí 114.

Voliči si oznámenie môžu prevziať v úradných  
hodinách po predložení preukazu totožnosti.

INFORMÁCIE K VOĽBÁM DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ
POZOR – zmena volebnej miestnosti volebného okrsku č. 21 (Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves)

OZNÁMENIE O ČASE A MIESTE KONANIA VOLIEB 
DO ORGÁNOV SAMOSPRÁVY OBCÍ
Mesto Spišská Nová Ves podľa § 27 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov oznamuje, že: 
1. voľby do orgánov samosprávy obcí sa uskutočnia v sobotu 15. novembra 2014 od 7.00 hodiny do 20.00 hodiny. 
2. Miestom konania volieb do orgánov samosprávy obcí vo volebných okrskoch v Sp. Novej Vsi sú určené volebné miestnosti pre voličov podľa trvalého pobytu 
v Sp. Novej Vsi takto:

16. ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

J. Wolkera 25, 27, 29, 31, 
Štúrovo nábrežie 9, 10, 11, 12, 13, 14;

17. ZŠ Nad Medzou
Nad Medzou 1

Hurbanova, J. Čajaka, J. Fándlyho, J. Kostru, J. Wolkera 
(rodinné domy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12), Jedľová, 
Letecká, Limbová, S. Chalupku, Slobody, Šestnástka,  
T. Vansovej, V. Nezvala, Za Šestnástkou, Záborského;

Volebný obvod č. 2 

okrsok
č.

volebná miestnosť,
SNV, ulica

voliči s trvalým pobytom v Spišskej Novej Vsi, 
na ulici

18. ZŠ Nad Medzou
Nad Medzou 1

B. Němcovej, Duklianska 1 - 49, Hviezdoslavova 16 - 51, 
Chrapčiakova, Ing. Rojkoviča, Ing. Straku, J. Fabiniho, 
Krížová, Medza, Nábrežie Hornádu, Nad Medzou, 
Námestie SNP, Odborárov, Orlia, Pri Vyšnej Hati, 
Sládkovičova, Slnečné nábrežie, Stará cesta,  
Starosaská, Vajanského;

19. ZŠ Ing. O. Kožucha
Ing. O. Kožucha 11

Brusník, Čsl. armády, Drevárska, Elektrárenská 1 - 5, 
Ing. O. Kožucha, J. Hanulu, Mlynská, Rázusova, 
Škultétyho;

20. ZŠ Ing. O. Kožucha
Ing. O. Kožucha 11

Banícka, Fraňa Kráľa, I. Krasku, Konrádova,
Rybárska, Zábojského, Zvonárska;

21. Hotelová akadémia
Radničné námestie 1

Radničné námestie a voliči s trvalým pobytom  
„Spišská Nová Ves“, Zimná;

22. ZŠ Levočská
Levočská 11

J. C. Hronského, Jesenského, Kollárova (rodinné domy), 
Mišíkova, Mudroňova, Puškinova, Slovenská  
(rodinné domy 1 - 57), Slovenská (bloky 2 - 42), 
Svätoplukova, Tolstého, Železničná;

23. ZŠ Levočská
Levočská 11

Koceľova, Kollárova (bloky 1 - 12), Letná, 
Markušovská cesta, Rastislavova, Štefánikovo námestie;

24. Technická akadémia
Hviezdoslavova 6

Gorazdova, Hviezdoslavova 1 - 15, Levočská (rodinné 
domy), Slovenská (bloky 44 - 56);

25. Technická akadémia
Hviezdoslavova 6

Astrová, Bernolákova, Česká, Filinského cesta, 
Harichovský chodník, J. Hollého, J. I. Bajzu, 
Jána Jánskeho, Kmeťova, Kuzmányho, Ľaliová,
Levočská (bloky 4 - 22), Moravská, Narcisová,  
Nezábudková, Púpavová, Radlinského, Školská;

26. ZŠ Hutnícka
Hutnícka 16 

Hutnícka;

27. ZŠ Hutnícka
Hutnícka 16

Duklianska 50, 52, 54, 56, 58, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 
75, Hrnčiarska, Kováčska, Zámočnícka;

28. ZŠ Hutnícka
Hutnícka 16

Kamenárska, Stolárska, Strojnícka;

29. ZŠ Hutnícka
Hutnícka 16

Kolárska, Tkáčska.

Volebný obvod č. 1 

okrsok
č.

volebná miestnosť,
SNV, ulica

voliči s trvalým pobytom v Spišskej Novej Vsi, 
na ulici

1. Hasičská zbrojnica
Hnilecká cesta 13

miestna časť Novoveská Huta -
Bronzová, Dúhová, Hnilecká cesta, Horská, Jasná, 
Kvetná, Lúčna, Medená, Novoveská cesta, Poľná, 
Rudná, Rybničná, Sadrovcová, Slnečná, Snežná, 
Stražanská, Tichá, Záhradná, Železná;

2. Penzión NEMO
Pohronská 2

Čergovská, Detvianska, Dunajská, Gemerská, Inovecká,
Karpatská, Kysucká, Laborecká, Liptovská, Magurská,
Muráňska, Nitrianska, Oravská, Pieninská, Podunajská, 
Pohronská, Považská, Predná Huta, Rajecká, Spišská, 
Šarišská, Tatranská, Trenčianska, Trnavská, 
Turčianska, Zemplínska;

3. ZŠ Lipová
Lipová 13

Brezová 15, 16, 17, Brezová 32, Gaštanová, Kamenný
obrázok, Topoľová, Vyšný Hámor;

4. ZŠ Lipová
Lipová 13

Brezová 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
31, Brezová 37, 38, Lipová;

5. Gymnázium
Javorová 16

Brezová 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
Dubová, Podskala, Tepličská cesta;

6. Gymnázium
Javorová 16

Agátová, Hájik, Javorová, Pod Tepličkou, Sadová;

7. SOŠ ekonomická 
Stojan 1

A. Mickiewicza, E. M. Šoltésovej, Elektrárenská 6 - 8, 
J. Bottu, Kalinčiaka, M. Gorkého, Malá, Stojan, 
Za Hornádom;

8. SOŠ ekonomická 
Stojan 1

Borodáčova, Borovského, F. Hečku, F. Urbánka,
I. Stodolu, Kukučínova, Lesná, Obrancov mieru,
Palárikova, Potočná, R. Jašíka, S. Tomášika,
Tajovského, Tehelná;

9. ZŠ Komenského
Komenského 2

J. Wolkera 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
J. Wolkera 14, 16, 18, 20, 22, 24;

10. ZŠ Komenského
Komenského 2

J. Matušku, Štúrovo nábrežie 15, 16, 17, 18, 19, 20,
Trieda 1. mája 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

11. ZŠ Komenského
Komenského 2

Komenského, Štúrovo nábrežie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7;

12. ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

J. Wolkera 26, 28, 30, 32, 34 a 41,
P. Jilemnického 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

13. ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

P. Jilemnického 4, 6, 21, Trieda 1. mája 2, 4, 6, 8, 10, 12, 
Trieda 1. mája 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;

14. ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

Bezručova, J. Wolkera 33, 35, 37, 39, Trieda 1. mája 37, 
39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, Z. Nejedlého;

15. ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

Krčméryho, Trieda 1. mája 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 
Trieda 1. mája 53, 55, 57, 59, 61, 63;

Volič je povinný preukázať sa pred hlasovaním preukazom totožnosti.  PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta
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KULTÚRA

ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES
pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 

výstav v mesiaci november 2014
STÁLE EXPOZÍCIE
• TERRA GOTHICA: GOTICKÁ CESTA  
 V OBRAZOCH ZO ZBIEROK GUS
• JOZEF HANULA Nová stála expozícia zo živo-
ta a diela Jozefa Hanulu zo zbierok galérie v piatich 
nosných okruhoch: 1. Akty zo študentských čias,  
2. Mestský a ľudový žáner, 3. Rodina a objednávkové 
portréty, 4. Sakrálna tvorba a realizácie, 5. Biografia. 
• ZÁHRADA UMENIA 

AKTUÁLNE VÝSTAVY
OD KLASICIZMU PO BRÁNY MODERNY: 
UMENIE 19. STOROČIA ZO ZBIEROK 
ŠARIŠSKEJ GALÉRIE 
Trvanie výstavy: do 22. 11. 2014
Výstava prezentuje majstrovské diela z prelomu 
19. a 20. storočia zo zbierok Šarišskej galérie v Pre-
šove. Medzi 20 zastúpenými maliarmi figurujú Donát, 
Miklošík, Klimkovič, Bencúr, Ballo, Zemplényi, Med-
ňanský a mnohí ďalší. Väčšie kolekcie sú venované 
ťažiskovým osobnostiam výtvarnej kultúry Šariša sle-
dovaného obdobia – Jánovi Rombauerovi, skvelému 
portrétistovi biedermeieru a Maxovi Kurthovi, žánrovo 
univerzálnemu maliarovi obdobia belle époque. 
Kurátor: Mgr. Jozef Ridilla – Šarišská galéria, Prešov 

MICHAL HANULA:  
OD LIPTOVA PO DIZAJN
Trvanie výstavy: do 22. 11. 2014
Ojedinelá výstava mladého dizajnéra – jedného 
z prvých absolventov Katedry dizajnu Fakulty umení 
TUKE v Košiciach, prináša stručný prierez doterajšou 
tvorbou autora s dôrazom na najnovšiu tvorbu. Výber 
diel prezentuje kvalitné remeslo v tradičných materiá-
loch s modernými prvkami.  
Kurátorka: PhDr. Zuzana Gažíková – SNG 

PREDNÁŠKY/BESEDY/DIELNE
ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ:  
UMENIE ZBLÍZKA 
21. 11. 2014, galérijný piatok, 10.00 - 16.00 hod., 
Školné: seminár + dielňa: 5 €/osoba; 
seminár: 4 €/osoba; dielňa: 2 €/osoba. 
Celodenný vzdelávací projekt určený učiteľom výtvar-
nej výchovy, pracovníkom kultúrnych inštitúcií a vy-
chovávateľom domovov sociálnych služieb, ako aj 
záujemcov o tému z radov širokej verejnosti. Tvorivé 
stretnutie s galérijnými pedagógmi, lektormi a profesi-
onálnymi výtvarníkmi formou prednášok a tvorivých 
dielní s lektormi: Mgr. Daniela Čarná, PhD., PaedDr. 
Dana Blahovská, Mgr. Jana Nahálková, Mária Šucová, 
Mgr. Anna Timková, Bc. Emília Blašková.
ŽENY ON LINE 2: SKLENENÁ MOZAIKA 
21. 11. 2014, 16.00 – 19.00 hod., vstupné: 2 €.
Účastníčky dielne si spájaním a lepením farebného 
skla vytvoria sklenenú mozaiku. Lektor: Peter Smik.

TVORIVÉ DIELNE A ODBORNÝ 
VÝKLAD PRE ŠKOLY A SKUPINY 
• TVORIVKY PRE ŠKOLY: tvorivé dielne pre školy 
všetkých stupňov zamerané na aktuálne výstavy 
Historické umenie 19. storočia a na Umenie  
designu k výstave Michala Hanulu.
Trvanie dielne: 60 – 90 min., vstupné: 0,50 €/žiak. 
• INTERPRETUJEME UMENIE: komentované 
prehliadky k aktuálnym a stálym expozíciám  
s cieľom spopularizovať súčasné i historické  
umenie v rámci „výchovy umením“.
Trvanie prehliadok: 30 – 50 min. 
Vstupné: 0,50 €/žiak. 
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2. 11. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € 
ŠTEFAN KASARDA: MARTINKO KINKAŠ
Slovenská ľudová rozprávka o škriatkovi Martinkovi a jeho šibalstvách.

7. 11. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 4 € 

MIRO GAVRAN: VŠETKO O MUŽOCH
Dozviete sa o mužoch aj to, čo netušíte.

9. 11. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € 
A. TOLSTOJ - D. TURANSKÁ: BURATINO
Rozprávka o tom, ako sa dá vyhnúť nástrahám zla a vyriešiť záhadu zlatého kľúča. 

14. 11. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 4 € 

B. S. TIMRAVA: KRÁSA KRÁS
Úsmevný pohľad na komplikované vzťahy v rodine obchodníka Bučinského.

18. 11. (utorok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 5 €
JÚLIUS BARČ-IVAN: MASTNÝ HRNIEC
Výsmešná komédia o zmätkoch v dome profesora Babíka, ktorého omylom vyhlásili za ministra.

19. 11. (streda) a 26. 11. (streda) o 10.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € 
KAMIL ŽIŠKA, TIBOR KUBIČKA:
SPIŠSKÉ ROZPRÁVKY (ZA DVE KVAPKY VEĽA VODY)
Rozprávka o zázračnej sile vody a pomoci iným.

19. 11. (streda) a 28. 11. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 5 € 

JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ: ŽENSKÝ ZÁKON (PO ŠPISKI)
Klasika v spišskom nárečí.

20. 11. (štvrtok) o 10.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € 

PETER PALÍK: TIEŇ MAJSTRA PAVLA
Príbeh o človeku zmietaného vášňami, ktoré ho privedú do hraničných situácií ohrozujúcich jeho existenciu a o sile lásky. 

20. 11. (štvrtok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 4 €

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

21. 11. (piatok) o 9.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € 

B. S. TIMRAVA: KRÁSA KRÁS
Úsmevný pohľad na komplikované vzťahy v rodine obchodníka Bučinského.

30. 11. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € 

L. FARKAŠ: TRI PRASIATKA A VLK 
Klasická ľudová rozprávka trochu inak, plná napätia, dobrodružstiev a pesničiek.

Interná prehliadka SD
18. 11. (utorok) o 16.00 hod., Štúdio SD SNV  VSTUPNÉ: 2 € 

GEORGE BERNARD SHAW: DON JUAN V PEKLE 
Za hriešny život pošle autor Dona Juana do pekla na stretnutie sa so svojimi obeťami.

19. 11. (streda) o 15.00 hod., Štúdio SD SNV  VSTUPNÉ: 2 € 

JAIME SALOM: TAKMER BOHYŇA
Príbeh o ruskej emigrantke, ktorej stroskotajú všetky vzťahy, až sa nakoniec ocitne chudobná a osamelá.

20. 11. (štvrtok) o 15.00 hod., Štúdio SD SNV  VSTUPNÉ: 2 € 

ANTON PAVLOVIČ ČECHOV: ŽARTY
V prostredí, v ktorom sa postavy navzájom nepočúvajú, sa riešia problémy majetku a vzťahu medzi mužom a ženou. 

26. 11. (streda) o 19.00 hod., Štúdio SD SNV  VSTUPNÉ: 2 €

A. CAMUS: NEDOROZUMENIE
Dráma, v ktorej členovia rodiny márne hľadajú cestu k šťastiu a ich úsilie končí tragicky.

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 
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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. 

6. a 9. november o 19.00 hod.
Marek Koterski:
NENÁVIDÍM

Komédia, ktorá získala 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! 
Uletene zábavná jazda o našej nie veľmi zábavnej každo-
dennosti... Vstupné: 5 €

18. a 20. november o 19.00 hod. 
Conor McPherson: 

RUM A VODKA
Najreprízovanejšie predstavenie Divadla Kontra, už viac 
ako 300-krát! Rum a vodka je mix, čo nielen „mŕtveho 
postaví na nohy“, ale pomôže ti zistiť, čo je v živote naj-
dôležitejšie… Príď a vyskúšaj sám! Iba pre milovníkov 
silných dojmov a silných drinkov. Svoje mamy a svokry 
radšej nechajte doma! Vynikajúca zábava, hra, na ktorú 
tak rýchlo nezabudneš a prídeš znova! Vstupné: 5 €

26. november o 19.00 hod. 
Marie Jones:

KAMENE VO VRECKÁCH
Zaži pravý írsky večer a k tomu drink grátis.

Keď Hollywood obsadí írsky vidiek, konflikt kultúr je 
neodvratný a neodvratne zábavný... Obrovský hit z Bro-
adway a West Endu, jedna z najlepších svetových ko-
médií, ktorá rozosmiala a dojala milióny divákov. 2 herci 
odohrajú 13 postáv! Vstupné: 6 €

DIVADLO KONTRA NA ZÁJAZDOCH:
11. 11. Klub Malý Berlín Trnava: Nenávidím

15. 11. Festival Monoblok Gdaňsk (PL): Macbeth

Kapacita sály v Kontre je len 30 miest. 
Je potrebné si rezervovať miesto vopred!

Rezervácie: 0907 908 986

KULTÚRA, INZERCIA

4. 11. 2014 (utorok) o 19.00 h, Koncertná sieň Reduty

SIMA MARTAUSOVÁ BAND
Koncert mladej slovenskej speváčky a skladateľky, ktorá tvorí piesne o vzťahoch, prírode, láske, o všetkom, čo je okolo 
nás. Spieva o tom, o čom sa jej ťažko rozpráva. Vypočujeme si skladby z CD Dobrý deň, to som ja, ale aj piesne z nového 
CD Na pravom poludní, ktoré pripravuje. Vstupné: 12 €.
 
18. 11. 2014 (utorok) o 18.00 h, Koncertná sieň Reduty 

JAKUB PUSTINA (ČR) – BARYTÓN 
Recitál, Richard Pohl – klavírny doprovod. Vstupné: dospelí - 10 €, deti: 5 €.
 
PRIPRAVUJEME
9. 12. 2014 (utorok), Koncertná sieň Reduty 

SLOVENSKO 2014 - ADVENT
Priamy prenos RTVS Bratislava z koncertu v Redute.
 
14. 12. 2014 (nedeľa) o 19.00 h, Kino Mier 

VIANOCE S MIROSLAVOM DONUTILOM  
& EXLUZÍVNY HOSŤ
Vianočná show najlepšieho českého herca a zabávača. Vstupné: 15 €.

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)

NOVEMBER 2014
Program Spišského osvetového strediska 

19. 11. 2014 o 16.00 hod.
Koncertná sieň Reduty v Spišskej Novej Vsi 

SPIŠSKÉ ZBOROVÉ DNI
Regionálna súťažná prehliadka speváckych zborov 

a súťaž o banícku karbidku. Vstup voľný.

21. 11. 2014 o 17.00 hod. 
Gréckokatolícky Chrám Premenenia Pána 

v Spišskej Novej Vsi 

SPIŠSKÉ ZBOROVÉ DNI
Nesúťažná prehliadka pre cirkevné spevácke zbory.

Vstup voľný.
Hosťom prehliadky bude Miešaný spevácky  

zbor JASOŇ z Havlíčkovho Brodu – družobného 
mesta Spišská Nová Ves. Patrí k jedným z najstarších  

zborov v Československu.

21. - 23. 11. 2014 
Rekreačné stredisko Poráč Park

WORKSHOP  
PRE VEDÚCICH FOLKLÓRNYCH 

KOLEKTÍVOV NA SPIŠI
Workshop poskytne vedúcim vybraných  
spišských folklórnych súborov a detských 

folklórnych súborov príležitosť odborne sa vzdelávať 
v oblasti spôsobov výučby a spracovávania 

tanečného a hudobného materiálu, kalendárnych, 
rodinných i pracovných zvykov zo Spiša.

30. 11. 2014 o 18.00 hod.
Kaviareň eLAra, Spišská Nová Ves

HOKERLÍK
Literárny festival prezentujúci autorskú  

tvorbu spojenú s hudobným  
sprievodným programom.

Vstup voľný.

KLUBY, PORADNÉ ZBORY, 
PRÍPRAVNÉ VÝBORY

12. 11. 2014
Zasadačka SOS, Spišská Nová Ves 

PLÁNOVANÉ  
STRETNUTIE ČLENOV  

FOTO KLUBU SPIŠ

19. 11. 2014
Zasadačka SOS, Spišská Nová Ves

PLÁNOVANÉ STRETNUTIE 
ČLENOV ART KLUBU

26. 11. 2014
Zasadačka SOS, Spišská Nová Ves

STRETNUTIE  
PORADNÉHO ZBORU  
PRE ĽUDOVÝ TANEC 

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

vstup len
v maskách

Halloween menu:
 Prípitok: šampanské jahodový sen

polievka: Hokaido tekvicová krémová polievka 
chod: Kurací steak s tekvicovou 

krustou,tekvicové ragú,
               gratinované brokolicové francúzske zemiaky 

Dezert: spiderman 
v bourbonovej vanilkovej omácke

2.chod: studený bufet
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CENTRÁLNA BUDOVA, LETNÁ ULICA 28

PRE DETI  
Andrea GREGUŠOVÁ: Červík Ervín. Po páde zo 
stromu musí červík, ktorý žije v jablku na jablonke 
Ilonke, prejsť dlhú a namáhavú cestu plnú nástrah. 
Ale stretne na nej aj veľa priateľov, ktorí celkom zme-
nia jeho život.
Jacqueline WILSON: Vzdušné zámky. Prečítajte si 
úžasný príbeh dievčaťa, ktoré opustia rodičia, odtrhnú 
ho od milovaných pestúnov, zavrú do sirotinca. Podarí 
sa mu nájsť skutočnú mamu?
Erik Jakub GROCH: Šlabikár päťmestia. Kniha 
zachytáva históriu piatich kráľovských miest. Príbehy 
prerozprávané pútavou formou a usporiadanie obráz-
kov pripomínajúce komiks oslovia nielen deti, ale aj 
dospelých. 

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA  
Caroline BRÉHAT: Milovala som manipulátora. 
Psychické násilie je realita o to krutejšia, že ju nevidieť, 
lebo sa väčšinou odohráva za zavretými dverami.
Erika RIDZIOVÁ: Kam tečú rieky našich nádejí. 
Môžeme byť šťastní na úkor iných? Kedy naše šťastie 
prestáva byť šťastím a stáva sa čírym sebectvom?
Peter ČIERNY: Hra s bábikami. Strhujúci príbeh 
z atraktívneho prostredia šoubiznisu.

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA
František ČAPKA: Tragédie mnichovské do-
hody. Publikácia sa snaží odkryť závoj rôznych his-
torických mýtov okolo mníchovskej konferencie 
a poskytnúť podložené odpovede na rôzne otázky, kto 
všetko stál na jej pozadí, prečo a ako prebehla a aké 
boli jej príčiny a dôsledky.
James A. MICHENER: Most ke svobodě. Most 
pri Andau na hranici medzi Maďarskom a Rakúskom 
bol jedným z najbezvýznamnejších mostov v Európe. 
To sa však zmenilo po krvavej porážke maďarského 
povstania v roku 1956.
Robert O. PAXTON: Anatomie fašismu. Autor 
skúma fašizmus ako fenomén sám o sebe. Jeho prí-
činy, mentalitu ľudí, ktorí ho vyznávali i povojnové po-
kusy o jeho znovuzrodenie.

POBOČKA MIER, ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 7

PRE DETI  
Hans Christian ANDERSEN: Kreslené roz-
právky. Päť slávnych rozprávok v pôsobivom komik-
sovom spracovaní.

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA  
Howard JACOBSON: Finklerovská otázka. Cel-
kom smutný román, hoci plný komických momentov, 
opisuje postavenie muža v modernom svete, situáciu 
súčasných britských Židov, ako aj peripetie priateľstva 
medzi mužmi.

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA
Jens PRIEWE: Víno: praktická škola. Skvelá prí-
ručka o prozaických starostiach s týmto ušľachtilým 
a veľmi obľúbeným mokom.

Otváracie hodiny počas škol. roka sú nezmenené. 
Každý deň otvorené od 8.00 do 18.00 h  
okrem stredy, vtedy len od 10.00 do 16.00 h.
Sobota otvorená od 8.00 do 12.00 h  
(pobočka MIER zatvorená).

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice  
v Spišskej Novej Vsi

Letná 28
www.spisskakniznica.sk

KULTÚRA

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. 11 - 31. 12. 2014
„Teraz máte jedinečnú šancu“. Múzeum Spiša 
v Spišskej Novej Vsi uzatvára jednu z etáp svojho 
pôsobenia na poli kultúrneho života nášho mesta. 

V mesiaci november sa jeho návštevníkom naskytne 
posledná príležitosť vzhliadnuť expozíciu Príroda 

a história Spiša, ktorú slávnostne otvorili v roku 1977. 
V tom čase bola hodnotená ako jedna z najlepších 

na Slovensku. Múzeum Spiša ponúka svojim 
návštevníkom spoluprácu na tvorbe novej expozície. 
Príďte a vyberte najhodnotnejší zbierkový predmet, 
ktorý by podľa vás nemal chýbať v novej expozícii Múzea 

Spiša v roku 2016. V mesiaci november zaplatíte iba 
polovičné vstupné.

•••
Stovky unikátnych zbierkových predmetov, ktoré 

návštevníkovi poskytujú komplexný pohľad na prírodu 
a históriu regiónu. Prezentujú vývoj živej a neživej prírody, 

ale vytvárajú aj obraz vývoja ľudskej spoločnosti. 
 

SPOMIENKY NA ZAMBIU
do 15. 1. 2015

Výstava zbierky unikátneho hmyzu, ako aj vzorky ostatnej 
miestnej fauny, vrátane tigrích rýb. Spôsoby miestneho 
odievania i niektoré charakteristické obyčaje. Umelecké 
diela zachytávajú aspekty všedného života domorodého 

obyvateľstva a poskytujú pestrý obraz o vysokej umeleckej 
i remeselnej zručnosti svojich tvorcov.

DVORNÉ DIALÓGY
12. 11. 2014 o 15.30 h

Stretnutie venované 50. výročiu ochrany prírody 
v Slovenskom raji.

Hosť: Ing. Tomáš Dražil, PhD.,  
riaditeľ Správy Národného parku Slovenský raj

MIRO JILO – MOJE SRDCE
do 30. 11. 2014

Výstava malieb venovaná téme  
„Homo ludens – človek hravý“.

Cyklus obrazov z 8. ročníka tvorivého stretnutia  
rómskych detí zo Slovenska v tvorivom  

priestore ARTFARM v Drienovci. 

Výstavná sieň Národopisného múzea 
Smižany, Krátka 5

SPIŠIACI V I. SVETOVEJ VOJNE
do 15. 1. 2015

Výstava venovaná 100. výročiu I. svetovej vojny.
Aj keď boje 1. svetovej vojny neprebiehali na území Spiša, 

i tu sa vo svojich dôsledkoch vojna prejavila. Bolo tak aj 
preto, že mnohí muži pôvodom zo Spiša boli odvedení na 

front a na Spiši pôsobili vojenské nemocnice. 
•••

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi vo svojej pobočke 
v Národopisnom múzeu v Smižanoch ponúka žiakom 

a učiteľom ZŠ a SŠ návštevu výstavy spojenú 
s prednáškami k téme 100. výročia 1. svetovej vojny, 
členenú na tieto okruhy: 1. Všeobecná charakteristika 
1. svetovej vojny, 2. Spišská Nová Ves a okolie počas 

1. svetovej vojny, 3. Spišiaci v 67. cisársko-kráľovskom 
pluku, 4. Spišiaci v 9. honvédskom pluku, 5. Vojenská 
nemocnica v Spišskej Novej Vsi, 6. Obyvatelia Spiša 

v 1. svetovej vojne a 7. Následky 1. svetovej vojny.
Vzhľadom na 70. výročie vypuknutia SNP ponúkame 

návštevníkom aj odbornú prednášku na túto tému 
v súvislosti s naším regiónom.

Na podujatie je potrebné sa vopred objednať. 
Kontakt: narodopis@muzeumspisa.com

T.: 0917 746 336

NOVEMBER 2014

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

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

Pondelok - piatok: 9.00 - 15.00 h
Vstupné do expozície a na výstavu:  

dospelí 1 €,  
žiaci, študenti a dôchodcovia 0,50 €.
Akceptujeme kultúrne poukazy  

do 7. 11. 2014! 
Prvá nedeľa v mesiaci  

od 10.00 do 17.00 h - vstup voľný. 

• • •
STM KOŠICE - VYSUNUTÁ  

EXPOZÍCIA: HISTÓRIA  
BANÍCTVA NA SPIŠI

Banícky spolok Spiš 
Mesto Spišská Nová Ves

• • •
Stála výstava

ZBIERKA NERASTOV  
JITKY BOHOVICOVEJ

reprezentujúca 515 kusov vzoriek zo Slovenska,  
Čiech a 23 krajín sveta.

Výstava
TAŠKY – KUFRE – BATOŽINA 
(OMNIA MEA MECUM PORTO)

10. 11. – 31. 12. 2014
Cieľom výstavy je predstaviť návštevníkom pestrú škálu 

cestovnej batožiny používanej v rôznych druhoch 
dopravných prostriedkov - od lodí cez koče, vlaky, 

automobily, autobusy až po lietadlá, a samozrejme, pri 
putovaní „po vlastných“ v období od začiatkov masové-

ho cestovania v druhej polovici 19. storočia.
• • •

Výstava 
HISTORICKÉ BANSKÉ MAPY SPIŠA

25. 11. – 31. 12. 2014
Vernisáž 25. 11. 2014 o 16.00 h 

• • •
Slávnostné odhalenie portrétu
11. 11. 2014 (utorok) o 16.00 h

ING. JÁN BARTALSKÝ, CSc.
riaditeľ Geologického prieskumu, n. p., 

Spišská Nová Ves
 Sprievodným programom bude prednáška  

Ing. Petra Baláža, PhD. História organizácií geologic-
kého prieskumu a výskumu v Spišskej Novej Vsi.
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1. 11. Kino MIER nepremieta.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
2. - 3. 11. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

DOM KÚZIEL
Belgicko, animovaný, rodinný, dobrodružný, 
85 min., MP.

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

NEBO NIE JE VÝMYSEL 
USA, dráma, slovenské titulky, 99 min., MP-12.

FILMOVÝ KLUB - PROJEKT 100
4. 11. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 3,50 € 

BIELY BOH 
Maďarsko, Nemecko, Švédsko, verzia: maďar-
sky + české titulky, dráma, 119 min., MP-15.

STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU 
5. 11. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €

ČO SME KOMU UROBILI?
FR., komédia, 97 min., titulky, MP-15.

6. 11. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D 
7. 11. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D 
8. - 9. 11. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D 

OPRI REBRÍK O NEBO 
ČR, dokument, 100 min., MP-12. 

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
7. 11. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €, 
študenti, dôchodcovia: 4,50 € 
8. 11. o 15.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D 
9. 11. o 15.00, vst.: dospelí: 5 €, 
študenti, dôchodcovia: 4,50 € 
10. 11. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

VČIELKA MAJA 
Maja, Vilko, Flip a všetci ich kamaráti sú späť! 
Nemecko, animovaný detský film, 88 min., MP.

8. - 9. 11. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 € 

INTERSTELAR 
USA, dráma, sci-fi film, slovenské titulky, 
169 min., MP-12.

10. 11. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

STRATENÉ DIEVČA
USA, dráma, thriller, slovenské titulky, 145 min., 
MP-15.

FILMOVÝ KLUB - PROJEKT 100 
11. 11. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, 
nečlen.: 3,50 €

8 1/2 
Taliansko, Francúzsko, r. 1963, dramat. komé-
dia, jaz. verzia: taliansky, francúzsky, anglicky, 
nemecky + české titulky, 138 min., MP-12.

STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU 
12. 11. o 19.00, vst.: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €

KMEŇ 
Ukrajina, 2014, dráma, titulky, 130 min., MP-15.
 
13. - 14. 11. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D 

JESSABELLE 
USA, horor, thriller, české titulky, 90 min.,  
MP-12. 

13. - 16. 11. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D 

ROZPRÁVKAR
ČR, dráma, česká verzia, 90 min., MP-12.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
15. 11. o 17.00, vst.: dospelí: 5 € 
študenti, dôchodcovia: 4,50 € 
16. 11. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

SEDEM TRPASLÍKOV
Nemecko, anim. rodin. komédia, 88 min., MP.

DEŇ ŠTUDENTSTVA V KINE MIER 
17. 11. o 15.00, vst.: 4 €

DOM KÚZIEL 
Belgicko, animovaný rodinný dobrodružný, 
85 min., MP.

17. 11. o 17.00, vst.: 3 €
LÁSKA NA VLÁSKU 

SR, rodinná rozprávka, 114 min., MP.

17. 11. o 19.00, vst.: 3 €
NEBO NIE JE VÝMYSEL 

USA, dráma, slovenské titulky, 99 min., MP-12.

FILMOVÝ KLUB 
18. 11. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, 
nečlen.: 3,50 € 

PRÍBEH JAMESA BROWNA 
Najzásadnejšia kapitola v dejinách populárnej 
hudby.

STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU 
19. 11. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €

JIMMYHO TANČIAREŇ 
Francúzsko, Írsko, Veľká Británia, 2014, dráma, 
109 min., titulky.

ROZPRÁVKA PRE MATERSKÉ ŠKOLY 
20. 11. o 10.00, vst.: 2€

VČIELKA MAJA

20. - 22. 11. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

HRY O ŽIVOT: DROZDAJKA I
USA, akčný, dobrodružný film, české titulky, 
150 min., MP- 12. 
 
ROZPRÁVKA PRE ŠKOLSKÉ KLUBY 
21. 11. o 14.00, vst.: 3 €

VČIELKA MAJA 

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
21. 11. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

LÁSKA NA VLÁSKU

22. 11. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

DOM KÚZIEL

23. - 29. 11. Ľudové misie  
Kino MIER nepremieta.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
30. 11. - 1. 12. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

TUČNIAKY  
Z MADAGASKARU

USA, animovaná rodinná komédia, 96 min., MP.

30. 11. - 1. 12. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

FALOŠNÍ POLIŠI 
USA, akčná komédia, slovenské titulky, 
104 min., MP-12.

Nájdete nás aj na facebooku   
facebook.com/Kino.Mier.SNV

UPOZORNENIE!
Filmové rozprávky s českým dabingom 
musíme uvádzať v zmysle zákona ako ne-
vhodné do 12 rokov, ale návšteva týchto fil-
mov je len na zvážení rodičov. Ďakujeme za 
pochopenie.

Všetky doplňujúce údaje nájdete na www.stercentury.sk.

6. 11. 2014

INTERSTELLAR
ZMIZNUTIE ELEANOR RIGBY: ON

VČIELKA MAJA
JESSABELLE

13. 11. 2014

GET ON UP - PRÍBEH JAMESA BROWNA
ROZPRÁVKAR

ZMIZNUTIE ELEANOR RIGBY: ONA
ŽELEZNÉ SRDCE

20. 11. 2014 HRY O ŽIVOT: DROZDAJKA I

27. 11. 2014
OUIJA

TUČNIAKY Z MADAGASKARU
ŠÉFOVIA NA ZABITIE 2 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 30. 11., Kaštieľ 
ŽELEZNIČIARI  
SO ŠTETCOM 

Autorské výtvarné práce – Laco  
Vikartovský, Emilán Cvengroš, František 
Hos, Ján Timko – členovia ART KLUBU 

neprofesionálnych výtvarníkov. 

7. 11. (piatok) o 17.00 h,  
Spoločenská sála KD

KARAOKE  
– UKÁŽ, ČO VIEŠ 

Spevácka súťaž.

8. 11. (sobota) o 10.00 h, Kaštieľ
20 ROKOV MO ŽIVENY 

V SMIŽANOCH
Prijatie predsedníčky Živeny,  

spolku slovenských žien 
Magdy Vašáryovej. 

12. 11. (streda) o 19.00 h, 
Spoločenská sála KD 

LENKA FILIPOVÁ 
- CONCERTINO  

2014
Hostia: Lenny a Jindřich Koníř

Vstupné: 17 €.

13. 11. (štvrtok) o 8.00 h, 
Spoločenská sála KD 

DISKO MARATÓN
5. ročník tanečnej súťaže  

pre žiakov a žiačky II. stupňa. 

21. 11. (piatok) o 19.00 h, 
Spoločenská sála KD
KATARÍNSKA  

ZÁBAVA 
Tradičná ľudová zábava  

s domácou FS Smižančanka.
Hrá ĽH Borievka z Košíc  

a DJ Bombastic. 
Vstupné: 8 €.

•••
Pripravujeme:

5. 12. (piatok) o 16.30 h, 
pred Radnicou 

PRIVÍTANIE  
MIKULÁŠA

NOVEMBER 2014

KULTÚRA
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OZNAMY

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. novembra 
na adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v decembrovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: Nemá štetec ani farby, 
predsa listy krásne farbí. Výherkyňou tajničky z Ička 10/2014 sa stáva Mária ČARNOKÁ zo Sp. Novej Vsi. Blahoželáme!

KRÍŽOVKA
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Touto cestou oznamuje občanom mesta z lo-
kalít MsV č. 1 - Novoveská Huta a MsV č. 2 
– sídl. Tarča, že rozvoz nádob v zmysle do-
ručených návratiek budeme realizovať 4. no-
vembra (Vyšný Hámor, Kamenný obrázok) 
a 5. novembra (Novoveská cesta, Hnilecká 
cesta, Kvetná, Lúčna, Horská, Poľná, Ryb-
ničná, Tichá, Záhradná, Dúhová, Jasná, Sl-
nečná, Snežná, Bronzová, Medená, Rudná, 
Sadrovcová, Železná, Stražanská) v čase od 
10.00 do 14.00 h. Upozorňujeme občanov, 
že pri preberaní nádoby je potrebné sa preu-
kázať platným OP. 
Občania, ktorí nebudú v uvedenom čase za-
stihnutí, ako i občania, ktorí nestihli kampaň 
z MsV č. 6, 7, 8 a 9, si môžu zberovú nádobu 
vyzdvihnúť v areáli Regionálneho centra zhod-
nocovania biologicky rozložiteľných odpadov, 
Kúdelník 2, Spišská Nová Ves, každý pracovný 
piatok v čase od 8.00 do 14.00 h.

 MsÚ, odd. komunálneho servisu

OZNÁMENIE  
O ROZVOZE 
BIO NÁDOB

Jednota dôchodcov na Slovensku MO v Spišskej Novej Vsi pozýva svojich členov na tieto aktivity
11. 11. 2014 (utorok)

Tvorivé písanie. MsÚ, Štefánikovo nám. 1 o 9.00 hod.
12. 11. 2014 (streda)

Turistická vychádzka Poráč – Biela Skala Slovinky. Odchod z AS o 7.00 hod. 
19. 11. 2014 (streda)

Turistická vychádzka Gretľa – Bindt – Šafárka – Teplička. Odchod z AS o 8.00 hod.
20. 11. 2014 (štvrtok)

Posedenie pri čaji s Tomášom Repčiakom, beseda o jeho knihách.
Kaviareň eLAra, Letná 76 o 14.30 hod.

Klub dôchodcov Lipa, 
Ul. J. Fabiniho č. 7, 
Spišská Nová Ves

7. 11. 2014
Varenie a ochutnávka múčnych jedál.

19. 11. 2014
Slávnostné stretnutie jubilantov  
o 10.00 hod. na osobné pozvanie.

23. 11. 2014
Katarínska zábava v Reštaurácii Tatra  
o 15.00 hod., poplatok 8 €, nečlen 10 €.

28. 11. 2104
Varenie - Ondrejovské 

posedenie.

Základná organizácia č. 13 
Slovenského zväzu zdravotne  

postihnutých
Levočská ul. č. 14, Spišská Nová Ves

pozýva svojich členov na 

KATARÍNSKU
ZÁBAVU,

ktorá sa uskutoční  

29. 11. 2014 (sobota) o 16.00 hod.
v reštaurácii Hotela Preveza.

Účastnícky poplatok člena 8,50 €, nečlena 9,50 €.
Tešíme sa na vás.
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V rámci celoslovenskej kampane športu pre všetkých 
a európskej kampane Týždeň v pohybe sa 3. 10. 2014 
uskutočnila Plavecká štafeta 2014. Hlavný organizátor 
Oddelenie školstva, mládeže a športu Mestského úradu 
Spišská Nová Ves oslovil základné školy a stredné školy 
v meste Spišská Nová Ves, aby sa zúčastnili tohto podu-
jatia. V spolupráci s CVČ Adam, STEZ-om, Klubom plá-
vania, Hasičským a záchranným zborom a Plaveckým 
seniorským klubom sa podujatia zúčastnilo 483 plavcov 
a plavkýň, ktorí počas piatich hodín preplávali 40 650 
metrov v disciplínach 25 metrov, 50 metrov a 100 metrov.

Výsledky - základné školy
25 m dievčatá: 1. Sára Havašová, ZŠ Ing. O. Kožucha 
(14,42); 2. Dominika Šteinerová, ZŠ Harichovce (18,77); 
3. Tamara Gromovská, ZŠ Lipová (22,85).
25 m chlapci: 1. Tomáš Želikovský, ZŠ Ing. O. Kožucha 
(12,34); 2. Damián Smik, Gymnázium Javorová (18,2); 
3. Boris Peták, ZŠ Levočská (22,36).
50 m dievčatá: 1. Kristína Brošková, ZŠ Hutnícka (27,1); 
2. Sára Havašová, ZŠ Ing. O. Kožucha (33,5); 3. Eliška 
Ivanovová, ZŠ Levočská (34,46).
50 m chlapci: 1. Tomáš Želikovský, ZŠ Ing. O. Kožucha 
(27,76); 2. Samuel Tomaščík, ZŠ Nad Medzou (31,26); 
3. Eduard Slavkovský, Gymnázium Javorová (32,43).
100 m dievčatá: 1. Katarína Pirháčová, ZŠ Ing. O. Ko-

žucha (1,15,70); 2. Petra Repková, Gymnázium Javorová 
(1,28,07).
100 m chlapci: 1. Tomáš Želikovský, ZŠ Ing. O. Kožucha 
(1,04,58); 2. Eduard Slavkovský, Gymnázium Javorová 
(1,12,68); 3. Sebastian Sikorai, ZŠ Komenského SNV 
(1,19,72).

Výsledky – stredné školy
25 m dievčatá: 1. Simona Špirková, Technická akadé-
mia (17).
25 m chlapci: 1. Jaroslav Rerko, Technická akadémia 
(13,14).
50 m dievčatá: 1. Dagmara Tkáčová, Gymnázium Škol-
ská (29,25); 2. Aneta Smiková, Gymnázium Javorová 
(29,63); 3. Natália Schneiderová, SOŠ ekonomická 
(32,72).
50 m chlapci: 1. Jozef Štofan, Gymnázium Škol-
ská (27,2); 2. Daniel Hanuščin, Gymnázium Javorová 
(28,51); 3. Andrej Vaľo, Technická akadémia (28,54).
100 m dievčatá: 1. Aneta Smiková, Gymnázium Javo-
rová (1,04,11); 2. Sofia Petreková, Gymnázium Škol-
ská (1,13,67); 3. Lenka Vanacká, Technická akadémia 
(2,06,00).
100 m chlapci: 1. Jozef Štofan, Gymnázium Školská 
(1,02,12); 2. Daniel Hanuščin, Gymnázium Javorová 
(1,05,08); 3. Andrej Vaľo, Technická akadémia (1,05,56).
Kolektívy základné školy: 1. ZŠ Komenského SNV, 
2. ZŠ Z. Nejedlého, 3. ZŠ Nad Medzou.
Kolektívy stredné školy: 1. SOŠ ekonomická, 2. Tech-
nická akadémia, 3. SOŠ drevárska.
Najúspešnejších jednotlivcov čakajú medaily a diplomy. 
Kolektívy budú taktiež odmenené. A pre tých, ktorí pre-
plávali tú „svoju“ dĺžku je odmenou dôležitosť účasti na 
aktivite, na možnosti zúčastniť sa. Lebo niekedy nie je 
až také dôležité zvíťaziť. Jeden z účastníkov skonštato-
val, že: „Tam, kde deti a mládež športujú, tam sa deje 
niečo užitočné.“ 

- š. š. - 

Počas víkendu 19. - 20. 9. 2014 sa 
v meste pod Zoborom udeľovali tituly Maj-
stra SR pre starších dorastencov v boxe 
tým najlepším. Jedným z ocenených sa 
stal aj boxer spišskonovoveského od-
dielu boxu TJ Spilipo Spišská Nová 
Ves Martin Molčan vo váhovej kategórii 
do 64 kg. V semifinálovom zápase pora-
zil 3 : 0 boxera z MŠK Vranov nad Topľou 
Mareka Smoliarika a postúpil do finále. 
V ňom jednoznačným víťazstvom 3 : 0 na 
body nad ďalším boxerom z Vranova Ro-
naldom Andelom po dlhej boxerskej od-
mlke vybojoval pre Spišskú Novú Ves 
1. miesto a stal sa Majstrom SR star-
šieho dorastu pre rok 2014. 

11. - 12. októbra sa konal v Národnom žrebčíne Topol-
čianky Šampionát mladých koní (ŠMK) a zároveň finále 
mladých koní Slovenského teplokrvníka (ST), to zna-
mená, koní narodených na Slovensku. Súťažilo sa v ka-
tegóriách 4, 5, 6 – 7-ročných koní. Na tomto podujatí sa 
v silnej konkurencii (do všetkých súťaží sa museli kone 
kvalifikovať počas celej sezóny) vo veľmi dobrom svetle 
predstavili zástupcovia JK Slávia SNV. 
Skúsený Zdeno Kuchár dokázal, že aj v kategóriách 
mladých koní patrí medzi slovenskú špičku. S koní-
kom Cardinál zvíťazil v kategórii 7-ročných koní, 
keď všetky parkúry absolvoval bez trestných bo-

dov. Okrem toho s Lordesom obsadil 3. miesto v ka-
tegórii 6-ročných, s Nobelis Z 5. miesto v kategórii 
5-ročných a 4. miesto s Far Playom v kategórii 4-roč-
ných koní. 
Na tomto podujatí štartoval aj Maroš Kuchár v kategó-
rii 5 a 6-ročných koní a Viktória Kopecká v kategórii 
6-ročných koní.
Počet koní JK, ktoré sa kvalifikovali na tieto preteky a do-
siahnuté umiestnenia potvrdili, že kvalitným tréningom 
a poctivou prácou sa dajú dosiahnuť, aj v skromnejších 
podmienkach, veľmi pekné výsledky. 

Výbor JK Slávia SNV

ŠPORT

BOXER SPIŠSKONOVOVESKÉHO 
ODDIELU MAJSTROM SR

JK SLÁVIA SNV ÚSPEŠNE REPREZENTOVAL

BEH:  Zátopková desiatka (Žilina, 13. 9.): C: 2. M. 
Hrušovský (39:45 min.). Večerný beh (Spišské Vlachy, 
19. 9., 8 km): A: 9. T. Kamas (26:20 min.), Š. Sumerling 
(26:20 min.), 15. Ľ. Morihladko (28:37 min.). Ž: 5. M. 
Mačupová (33:07 min.), 8. L. Baronová (36:00 min.), 
9. E. Berníková (36:59 min.). Memoriál Pavla Anta-
la (20. 9.): F 45: 2. Z. Kartusková (53:12 min.). F 50: 
3. E. Berníková (49:44 min.). Beh za Tatry (20. 9.): 
C: 2. M. Hrušovský (29:59 min.). Steeple kros (Po-
prad, 21. 9., 10 km): A: 3. T. Kamas (34:33 min.). B: 
3. V. Veľký (39:34 min.). Ž – 8 km: 6. A. Kamasová 
(48:34 min.). F 50: E. Berníková (35:35 min.). Běho-
vice (Praha, 10 km): C: 3. M. Hrušovský (38:59 min.). 
Zároveň dobehol ako 3. železničiar v rámci EÚ. Ostrav-
ský maratón (27. 9.): D: 2. V. Šmída (3:30:42  hod.). 
49. Beh ulicami Krompách (12. 10., 6 km): A: 4. T. 
Kamas (17:24 min.), 9. M. Plačko (18:33 min.), 13. M. 
Kampczyk (24:15 min.). B: 3. V. Veľký (19:41 min.), 4. 
M. Bigoš (20:15 min.), 5. I. Šimo (21:50 min.). C: 2. 
M. Hrušovský (18:49 min.). D: 4. J. Tekely (23:42 min.). 
E: 1. M. Mačupová (21:44 min.), 4. A. Kamasová 
(29:01 min.). F: 1. L. Baronová (23:39 min.), 2. Z. Kar-
tusková (24:24 min.), 3. D. Garneková (24:50 min.).
DŽUDO: 3. kolo ligy žiakov Východoslovenskej ob-
lasti (Vranov nad Topľou, 20. 9.): Výsledky džudis-
tov Džudo klubu SNV: Super mini: do 24 kg: 2. So-
fia Gánovská; do 30 kg: 3. Sebastián Vislocký. Mini: do 
30 kg: 3. Simona Horváthová; do 38 kg: 1. Sára Špi-
nerová. Mladší žiaci: do 55 kg: 1. Tomáš Šarga. Star-
ší žiaci: do 55 kg: 2. Branislav Horváth; do 60 kg: 
2. Adam Šarga.
VOLEJBAL: Extraliga: ženy: 1. kolo (27. 9.): VK SNV 
– COP Nitra 3 : 0; 2. kolo (4. 10.): VK SNV – KV MŠK 
Oktan Kežmarok 3 : 0; 3. kolo (9. 10.): VK Slávia EU 
Bratislava – VK SNV 3 : 2. Mladšie žiačky – 6: 1. ko-
lo (11. 10.): VK SNV – Stropkov 2 : 1, VK SNV – Svid-
ník 1 : 2, VK SNV – Bardejov 2 : 0. Staršie žiačky: sku-
pina D: 2. kolo (4. 10.): VK SNV – MŠK Vranov 3 : 1; 
VK SNV – VK Slávia TU Košice 3 : 0. 1. liga: juniorky: 
1. kolo (11. 10.): VK Iskra Hnúšťa – VK SNV 0 : 3, 0 : 3. 
OM Kadetky: 1. kolo (5. 10.): VK Michalovce – VK SNV 
0 : 3, 0 : 3; 2. kolo (12. 10.): VK SNV – ŠK Elba Pre-
šov 3 : 0, 3 : 0.
BASKETBAL: Extraliga: Ženy: 1. kolo (8. 10.): Good 
Angels Košice – Rücon SNV 100 : 51. Eurovia SBL: 
1. kolo (4. 10.): BK 04 AC LB SNV – MBK Handlová 
76 : 95; 2. kolo (8. 10.): MBK SPU Nitra – BK 04 AC 
LB SNV 73 : 77; 3. kolo (11. 10.): BK 04 AC LB SNV – 
VŠEMvs Karlovka Bratislava 83 : 69.
KOLKY: Extraliga: Ženy: 1. kolo (21. 9.): ŠKK Trstená 
– Tatran SNV 0 : 6; 2. kolo (27. 9.): TJ Slavoj Veľký Ša-
riš – Tatran SNV 1,5 : 4,5; 3. kolo (12. 10.): Tatran SNV 
– ŽP Šport Podbrezová 5 : 1. Po 3. kole sú v tabuľke na 
1. mieste. Muži: 1. kolo (6. 9.): ŠK Modranka A – TJ Tat-
ran SNV A 5 : 3; 2. kolo (13. 9.): TJ Tatran SNV A – MKK 
Slovan Galanta A 3 : 5; 3. kolo (21. 9.): PKŠ Košice – TJ 
Tatran SNV A 2 : 6; 4. kolo (28. 9.): TJ Lokomotíva Vrút-
ky A – TJ Tatran SNV A 5 : 3; 5. kolo (11. 10.): TJ Tatran 
SNV A – KK Tatran Sučany A 2 : 6. Po 5. kole sú v ta-
buľke na 9. mieste.

Š
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Na Šampionáte mladých koní patrili jazdci a kone JK Slávia SNV medzi najlepších.

Strojcovia spišskonovoveského boxu tréner Miroslav Čuj 
a jeho zverenec Martin Molčan. 

PLAVECKÁ ŠTAFETA 2014
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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

ZIMNÝ ŠTADIÓN T.: 053/446 10 86 

1. 11. sobota 14.00 SNV - Poprad, extraliga dorast 
1. 11. sobota 17.00 SNV - Zvolen, 1. liga ženy
2. 11. nedeľa 10.30 SNV - Poprad, extraliga dorast 
2. 11. nedeľa 18.00 Korčuľovanie s primátorom - voľný vstup
5. 11. streda 17.00 SNV - Detva, 1. liga dospelí
9. 11. nedeľa 18.00 Korčuľovanie s primátorom - voľný vstup
12. 11. streda 17.00 SNV - L. Mikuláš, 1. liga dospelí
15. 11. sobota 14.00 SNV - Topoľčany, extraliga juniori 
16. 11. nedeľa 10.30 SNV - Topoľčany, extraliga juniori 
16. 11. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie
19. 11. streda 17.00 SNV - Senica, 1. liga dospelí
21. 11. piatok 17.00 SNV - P. Bystrica, 1. liga dospelí
22. 11. sobota 17.00 SNV - Prešov, 1. liga ženy
23. 11. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie
29. 11. sobota 14.00 SNV - L. Mikuláš, extraliga juniori
30. 11. nedeľa 10.30 SNV - L. Mikuláš, extraliga juniori
30. 11. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

KOLKÁREŇ T.: 053/416 63 35

 9. 11. nedeľa 10.00 TATRAN - TRSTENÁ, dorastenecká liga
15. 11. sobota 11.00 TATRAN - TRENČÍN, extraliga ženy
15. 11. sobota 13.30 TATRAN - INTER, extraliga muži
15. 11. sobota 17.00 TATRAN - FIĽAKOVO, 1. liga
16. 11. nedeľa 10.00 TATRAN - V. ŠARIŠ, dorastenecká liga
29. 11. sobota 13.30 TATRAN - PODBREZOVÁ, extraliga muži
29. 11. sobota 16.30 TATRAN - JELŠAVA, 1. liga

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

 1. 11. sobota 8.00 - 13.00 FLORBAL, dorast
 1. 11. sobota 14.00 LB - ŽILINA, basketbal juniori
 1. 11. Sobota 18.00 RÜCON - TRUTNOV, basketbal CEWL
 2. 11. nedeľa 8.00 - 13.00 FLORBAL, dorast

 2. 11. nedeľa 13.30 YOUNG ARROWS - DOLNÝ KUBÍN, 
florbal 1. liga muži

 2. 11. nedeľa 18.00 BK 04 AC LB - B. BYSTRICA, 
basketbal extraliga muži

 7. 11. piatok 18.00 BK 04 AC LB - NITRA, basketbal extraliga muži
 8. 11. sobota 9.30 BK 04 AC LB - ABOVIA KOŠICE, basketbal MMŽ
 8. 11. sobota 12.00 - 16.00 BK 04 AC LB - ROŽŇAVA, basketbal SŽ
 8. 11. sobota 18.00 VK - COP NITRA, volejbal extraliga ženy
 9. 11. nedeľa 12.30 KOMÉTA - NEMŠOVÁ, florbal extraliga ženy
 9. 11. nedeľa 16.00 RÜCON - GA KOŠICE, basketbal extraliga ženy
10. 11. pondelok 19.00 KONCERT PETRA NAGYA
12. 11. streda 8.00 - 14.00 FUTBALOVÝ TURNAJ
15. 11. sobota 11.00 VK - BRUSNO, volejbal juniorky
15. 11. sobota 18.00 BK 04 AC LB - SVIT, basketbal juniori
16. 11. nedeľa 9.30 - 11.30 BK 04 AC LB - KOŠICE, basketbal SMŽ
16. 11. nedeľa 12.00 BK 04 AC LB - L. MIKULÁŠ, basketbal juniori
16. 11. nedeľa 16.00 RÜCON - ŠAMORÍN, basketbal extraliga ženy
19. 11 streda 18.00 BK 04 AC LB - LEVICE, basketbal extraliga muži
22. 11. sobota 14.30 YOUNG ARROWS - PÚCHOV, florbal 1. liga muži
22. 11. sobota 18.00 BK 04 AC LB - ŽILINA „A“, basketbal kadeti
23. 11. nedeľa 10.00 BK 04 AC LB - SVIT, basketbal žiaci
23. 11. nedeľa 12.00 LB - ŽILINA „B“, basketbal kadeti
26. 11. streda 18.00 BK 04 AC LB - SVIT, basketbal extraliga muži
29. 11. sobota 9.00 - 13.00 ŠKBD - UNION KOŠICE, basketbal žiačky
29. 11. sobota 14.00 KOMÉTA - TVRDOŠÍN, florbal extraliga ženy
29. 11. sobota 18.00 VK - EU BRATISLAVA, volejbal extraliga ženy
30. 11. nedeľa 9.00 ŠKBD - CASSOVIA KOŠICE, basketbal kadetky
30. 11. nedeľa 16.00 RÜCON - PIEŠŤANY, basketbal extraliga ženy

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

MASÁŽE 
Klasická, reflexná, thajská, anticelulitídna, kozmetická lymfodrenáž, lymfodrenáž 
celého tela, detoxikačná medová masáž, segmentová masáž, lávové kamene, chi-
ropraxia, mäkké techniky. 
Utorok - piatok: 14.00 - 19.00 h. Sobota – nedeľa: 9.00 - 19.00 h
Mimo uvedený čas možnosť objednávky na tel. č.:
0903 675 380, 0905 954 792, 0904 325 343.

CERAGEM - otvorený počas otvorenia sauny
CERAGEM - masážne stoly - T.: 053/416 63 54

piatok 13.00 - 19.00
sobota  8.00 - 19.00
nedeľa  8.00 - 19.00

pondelok sanitárny deň
utorok 13.00 - 19.00
streda 13.00 - 19.00
štvrtok 13.00 - 19.00

KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/416 63 53
pondelok  6.30 - 7.45 sanitárny deň 15.00 - 20.00
utorok  8.00 - 12.00 13.00 - 20.00
streda  8.00 - 12.00 13.00 - 20.00
štvrtok  6.30 - 7.45  8.00 - 12.00 13.00 - 20.00
piatok  8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
sobota  9.00 - 20.30
nedeľa  9.00 - 20.30

PARNÁ SAUNA
piatok 13.30 - 20.00
sobota 10.30 - 20.00
nedeľa 9.30 - 20.00

pondelok 15.00 - 19.30
utorok 13.30 - 19.30
streda 13.30 - 19.30
štvrtok 13.30 - 19.30

22. 11. 2014 (SOBOTA) PLAVECKÉ PRETEKY SENIOROV 8.00 - 20.00 HOD. 
KRYTÁ PLAVÁREŇ PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ.
23. 11. 2014 (NEDEĽA) PLAVECKÉ PRETEKY SENIOROV 8.00 - 13.00 HOD.  
Krytá plaváreň pre verejnosť otvorená od 14.00 do 20.30 h.

1. 11. sobota 13.30 FK SNV - Humenné III. liga, dospelí
8. 11. sobota 13.30 FK SNV - Vranov III. liga, dospelí

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

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. 

Na konci mesiaca september 2014 bola Spišská 
Nová Ves Východoslovenským futbalovým zväzom 
poverená organizovaním futbalového turnaja „Mini 
Champions Ligy Slovensko 2014 v kategórii 
starších dievčat“. Organizoval ho Futbalový klub 
Spišská Nová Ves v spolupráci so Základnou školou 

na Ul. Z. Nejedlého. Z okresných kôl na uvedený 
turnaj postúpili dievčatá FK Poprad, MFK Micha-
lovce, FK Štich Humenné, MFK Košice, Partizán 
Bardejov a FK Spišská Nová Ves. Hralo sa sys-
témom každý s každým jeden krát dvadsať minút 
hrubého času.

Dievčatá na turnaji strelili 129 gólov. Bez prehry 
skončili dievčatá Partizána Bardejov.
Poradie na turnaji:
1. Partizán Bardejov, 2. FK Spišská Nová Ves, 
3. FK Štich Humenné, 4. MFK Michalovce, 5. MFK 
Košice, 6. FK Poprad. (pat)

ÚSPECH STARŠÍCH DIEVČAT
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ŠPORT

Stretnutím Rücon Spišská Nová Ves – Good Angels 
Košice odštartoval štvordňový festival ženského bas-
ketbalu. 
Od prvého zápasu boli za favoritky turnaja považované 
hráčky Good Angels Košice. Svoju úlohu aj potvrdili, 
keď suverénne dominovali v skupine a vo finále si po-
radili so Šamorínom. Menším prekvapením je až piate 
miesto Spartaku Moskovská oblasť, ale káder tvorili 
predovšetkým mladé hráčky. V skupine Novovešťanky 
prehrali s Good Angels 50 : 93, v sobotu so Sparta-
kom Moskva 53 : 68 a s Miškovcom 49 : 94. V sú-
boji o siedme miesto Spišiačky porazili Jeleniu Horu 
75 : 45. Do finále sa prebojovali Košičanky a družstvo 
Šamorína. Aj v tomto súboji Good Angels potvrdili svoju 
suverenitu a po výsledku 97 : 60 sa stali víťazkami 2. 
ročníka Rücon Cupu. 
Ženské basketbalové podujatie v metropole Spiša má 
síce len krátke trvanie, ale už si získalo dobré meno 
a povesť. Organizáciu a športovú úroveň turnaja si po-
chvaľovali všetky zúčastnené tímy, pre ktoré to bola vý-
borná príprava na súťažný ročník 2014/2015. 

Výsledky, 2. ročník Rücon Cup 2014: 
štvrtok 18. septembra: A-skupina: Rücon 2014 Sp. 
Nová Ves – Good Angels Košice 50 : 93, 
piatok 19. septembra: A-skupina: Spartak Moskov-
ská oblasť – Miškovec 66 : 74, Good Angels Košice - 
Miškovec 68 : 50, Rücon 2014 Sp. Nová Ves – Spartak 
Moskovská oblasť 53 : 68. B-skupina: ŠBK Šamorín 
- Mladá Boleslav 70 : 54, MBK Ružomberok – Jelenia 
Hora 78 : 56.
sobota 20. septembra: A-skupina: Rücon 2014 Sp. 
Nová Ves – Miškovec 49 : 94. B-skupina: Jelenia Hora 
- ŠBK Šamorín 59 : 88, Mladá Boleslav – MBK Ružom-
berok 67 : 77, Mladá Boleslav – Jelenia Hora 91 : 49, 
ŠBK Šamorín - MBK Ružomberok 84:78. 
o 7. miesto: Rücon 2014 Sp. Nová Ves – Jelenia Hora 
75 : 45. 
o 5. miesto: Spartak Moskovská oblasť – Mladá Bo-
leslav 80 : 61. 
o 3. miesto: Miškovec – MBK Ružomberok 77 : 73. 
Finále: Good Angels Košice – ŠBK Šamorín 97 : 60. 

(pat)

VYDARENÝ RÜCON CUP 2014 
O POHÁR PRIMÁTORA
Ženským basketbalom žila počas štyroch dní metropola Spiša. V športovej hale sa predstavili 
ženské tímy z Poľska, Maďarska, Česka a vo výbornom svetle sa predstavili aj slovenské družstvá. 

CYKLISTICKÉ 
PRETEKY  
PRE DETI

Usporiadateľ:  
Športový klub Ferčekovce

17. november 2014 (pondelok) o 9.00 h
SKI klub Ferčekovce (SNV)

Štartujú: Pretekári a pretekárky riadne  
a včas zaprezentovaní.

Prezentácia:  
V deň preteku od 8.15 do 8.45 hod.  

v priestoroch štartu alebo na stránke klubu 
www.skfercekovce.sk pred pretekmi.

Kategórie: deti do 6 rokov, deti do 10 rokov, 
deti do 14 rokov. Kategórie budú rozdelené  

na chlapcov a dievčatá.
Štartovné: 1 €.

Ceny: Prví traja v každej kategórii budú  
odmenení. Ostaných zúčastnených  

čaká sladká odmena.
Trať: Trávnatý povrch vedľa SKI klubu,  

kde bude vyznačený okruh priblížne vo veľkosti 
1 000 metrov. Súťažiaci v 1. kategórii absolvujú 

1 x okruh, v 2. kategórii 2 x okruh  
a v 3. kategórii 3 x okruh.
Propozície nájdete aj na 

www.skfercekovce.sk 
Informácie: Slavomíra Vastušková, 

tel. č.: 0907 378 522
e-mail: info@skfercekovce.sk 

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

Spišskonovoveskí bežci a bežkyne ani tentoraz nechýbali 
na najstaršom európskom maratóne. Súťažili aj v polma-
ratóne a v súťaži štafiet. V maratóne zvíťazil Keňan Che-
pewony s časom 2:08:26 hod. Najrýchlejšie z našich bežal 
Vladimír Veľký. Celkovo mu patrí 184. miesto z 1 201 kla-
sifikovaných maratóncov. V kategórii M 40 dobehol ako 
52. s časom 3:15:57 hod. Skúsený P. Hus dobehol na 
419. mieste s časom 3:34:29 hod. V kategórii M 40 to 
bola 135. priečka. Medzi mužmi v M 60 sme mali 2 zástup-
cov. Celkove 493. s časom 3:41:15 hod. absolvoval mara-
tón P. Pavol. J. Smolár obsadil 822. miesto. Jeho čas bol 
4:06:22 hod. Medzi 60-nikmi im patrí 12., resp. 29. miesto.
V polmaratóne to najrýchlejšie zvládol T. Kamas. S časom 
1:18:16 hod. dobehol ako 15. V rámci Majstrovstiev polície 
sa stal víťazom. Medzi policajtkami ako 2. dobehla E. Ber-
níková za 1:56:49 hod.
Ďalší dobehli nasledovne: 198. R. Kurian – 
1:35:59  hod.; 1 195. R. Kubovič – 1:58:51 hod.
Ženy: 180. D. Garneková – 1:56:49 hod.
Štafety: 156. Športový klub Ferčekovce - 4:04:24 hod.
Zloženie štafety: L. Vastuško, Š. Vereš, V. Retter, 
M. Šustek 
171. Love4Run SNV – 4:11:25 hod. 
Zloženie štafety: M. Riš, K. Rišová, K. Šinčáková, I. Svo-
boda. Rudo Mikolaj 

MEDZINÁRODNÝ MARATÓN MIERU

Na foto Vladimír Veľký  Autor: Erik Fabián

Usporiadateľ: MsV č. 3 Spišská Nová Ves a Občianske združenie Novoveská Huta
Dátum: 17. november 2014 (pondelok) o 14.00 h

Miesto: SKI klub Ferčekovce (SNV) 
Štartujú: Pretekári a pretekárky riadne a včas zaprezentovaní.  

Účasť na vlastnú zodpovednosť. Za stratu cenných vecí usporiadateľ neručí.
Prezentácia: V deň preteku v priestoroch štartu: deti od 11.00 do 11.45 h / štart - 12.00 h 

dospelí a dorast - do 13.45 h / štart - 14.00 h
Štartovné: Dospelí pri online registrácii  - 3 € do 15. 11. 2014. Osobne - 5 € na mieste štartu. 

Ceny: Prví traja v každej kategórii budú odmenení. 
Trať: Trávnatý povrch, lesná cesta, asfalt. Beží sa od SKI klubu do Novoveskej Huty, kde je na 2,5 km obrátka.  

Súťažiaci v kategórii A, B, C, D absolvujú trať 2 x, ostatní súťažiaci 1 x. Terén je mierne zvlnený.
Propozície: www.spisskanovaves.eu

Informácie: Ing. Ondrej Majerník, tel. č.: 0907 929 889, e-mail: prednosta@sn.vs.sk
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POZVÁNKY

PROGRAM MATERSKÉHO CENTRA DIETKA 
„Láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“

Prevádzka: Zdravotné stredisko - sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3 (na posch.). 
Bližšie informácie o programe www.dietka.sk alebo na FB. Prihlášky na besedy a kurzy deň vopred: 
barbora.vajova@gmail.com (ekodieta.sk), 0948 480 510 alebo majklimova@gmail.com, 0904 887 239. w
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71. A 72. STRETNUTIE 
PODPORNEJ SKUPINY 
DOJČIACICH MATIEK A TEHULIEK
Utorok a pondelok 4. a 17. 11. o 9.00 h
Skupina je otvorená aj pre nové maminy.
Certifikovaná poradkyňa v dojčení OZ 
Mamila Anna Ogurčáková, 0903 740 739. 
Poplatok: 2 €/osoba

STRETNUTIE NOSIACICH 
MAMIČIEK – SPOLOČNÁ 
PRECHÁDZKA
Piatok 4. 11. o 9.00 h
V prípade nepriaznivého počasia sa 
stretneme v herni MC Dietka (v tom prípade 
poplatok 2 €).

KURZ NOSENIA DETÍ A VIAZANIA 
BABYŠATIEK I. (základný kurz) 
Utorok 11. 11. o 15.30 h 
Ak ešte nemáte vlastnú babyšatku nevadí, 
požičiame, prípadne poradíme pri výbere.
Poplatok: 7 €/osoba

TVORIVÁ DIELŇA PRE ŽENY
Piatok 14. a 28. 11. o 17.00 h
Téma: šperk a adventný veniec.

KURZ PRÍPRAVY NA DOJČENIE
Sobota 15. 11. o 16.00 h

Prihlášku: do 13. 11., tel. č. 0903 740 739, 
počet obmedzený - max. 5 tehuliek
Poplatok: 7 €/1,5 h stretnutie

KURZ ZDRAVÉ PREBAĽOVANIE 
Utorok 18. 11. o 16.00 h 
Kurz o zdravom spôsobe prebaľovania, 
o moderných látkových plienkach 
a doplnkoch na prebaľovanie. 
Poplatok: 2,50 €/osoba

KURZ VIAZANIA BABYŠATIEK II 
(pokročilý kurz)
Utorok 25. 11. o 15.30 h
Úväzy na bok a na chrbát pre väčšie 
bábätká (cca od 6 mes.) a batoľatá. 
Poplatok: 7 €/osoba

ZÓNA BEZ PEŇAZÍ 
CELOSLOVENSKÁ
Sobota 29. 11. od 10.00 do 18.00 h
Prineste, čo už nepotrebujete, na oplátku 
si môžete odniesť niečo, čo využijete. 
Urobte radosť sebe aj ostatným!
Sprievodný program pre deti a dospelých 
– maľovanie na tvár, premietanie filmov, 
tvorivá dielňa, bubnovačka.
Spoluorganizátor: OZ Koreň, 
OZ Na boso, Projekt život
Info: Majka Dutková, 0918 292 751

PRIPRAVUJEME: 
6. - 7. 12. víkend, 
kurz I. stupňa ZY Qi Gong,
lektor: Miroslav Chudej

PONUKA SLUŽIEB 
V HERNI MC DIETKA
HERŇA + SEKÁČ DIETKA  
(nákup a predaj detského  
a tehotenského tovaru)
Utorky, štvrtky od 9.00 do 12.00 h
Poplatok za jednorazový vstup:  
1,50 €/rodina. 
OPATROVANIE DETÍ od 2 r.: 2,50 €/h, 
v domácom prostredí 3 €/h.

ANGLICKÝ KLUB 
pre deti vo veku od 2 rokov
Štvrtky o 16.30 h
od 8. 11. aj soboty o 9.30 h 
Výučba anglického jazyka hravou  
formou pod vedením skúsenej  
lektorky M. Klimovej. 
Prihlášky a info: majklimova@gmail.com, 
0904 887 239

KLUB „ŠKÔLOČKA“  
pre deti vo veku od 2 r.
Stredy od 8.00 do 12.00 h, 

Cieľ: adaptácia detí a rodičov na škôlku.
Poplatok: 20 €/dieťa/4 stretnutia
Info na tel.č.: 0904 887 239

JOGA PRE DETI
Pondelok 10. a 24. 11. o 16.15 h
Poplatok: 2,50 €/rodina

PORADENSTVO V DOJČENÍ 
Anna Ogurčáková, denne od 19.00 do 
20.00 h na 0903 740 739.

MAĽOVANIE NA TVÁR
Objednávky: 0904 887 239 
Poplatok: 10 €/h
DETSKÁ NARODENINOVÁ OSLAVA 
(sobota, nedeľa)
Objednávky: 0903 740 739
Poplatok: 7 €/2 h (možnosť doobjednania 
animátorských aktivít, maľovanie na tvár, 
tvorivé dielničky)

LOGOPEDICKÉ INDIVIDUÁLNE 
PORADENSTVO
na základe tel. objednávky u logopedičky 
Mgr. Gvozdiakovej - 0918 301 332.
Poplatok: 9 €/h
PORADENSTVO V NOSENÍ DETÍ 
Mgr. Barbora Vajová - 0948 480 510, 
barbora.vajova@gmail.com

Bolelo? Bože môj, nuž bolelo, a ako! A dnes už ani neviem, čo bolelo viacej,  
či nehoráznych klebiet popustené liace, otupné hore - dole kalužou i mlákou,  

pohoria ponížení, urážok a hlad, či smútok po všetkom, čo som mal kedy rád...
(L. Novomeský)

Miestny odbor Matice slovenskej, Spišská knižnica 
a DS Hviezdoslav

pozývajú na

STRETNUTIE S POÉZIOU  
LACA NOVOMESKÉHO

24. 11. 2014 o 15.30 hod. v Spišskej knižnici.
Pri príležitosti 110. výročia narodenia autora.

Realizované s finančnou podporou Mesta Spišská Nová Ves.

História je svedkom doby, dňom pravdy, životom pamiatky, majstrom života  
a hlásateľom uplynulých čias. (Cicero)

Miestny odbor Matice slovenskej  
a Školský úrad, oddelenie školstva mládeže a športu MsÚ

pozývajú na 8. ročník súťaže

NAŠE MESTO
26. 11. 2014 o 10.00 hod.  

vo veľkej zasadačke MsÚ, Štefánikovo námestie 1, SNV.
Súťaž je určená pre trojčlenné družstvá I. a II. stupňa ZŠ mesta Spišská Nová Ves.

Realizované s finančnou podporou Mesta Spišská Nová Ves.

BANÍCKY SPOLOK SPIŠ
pozýva svojich členov a pozvaných hostí na slávnostný  
šachtág uskutočnený počas Barborských dní  
dňa 3. 12. 2014 (v stredu) v priestoroch Reduty  
o 18.00 hod. s nasledujúcim programom:  
Banícka ofera; Svätenie piva; Skok cez kožu; Večera
Počas programu bude vystupovať Banícky spevácky zbor. 

Výbor Baníckeho spolku Spiš

BEDMINTON ŽIAKOV ZŠ 
5. 11. 2014 – obvodné majstrovstvá, ZŠ Komenského Smižany od 9.00 

BEDMINTON ŽIAČOK ZŠ 
6. 11. 2014 – obvodné majstrovstvá, ZŠ Komenského Smižany od 9.00
Informácie: Mgr. Eva Fabianová

STOLNÝ TENIS ŽIAKOV ZŠ
19. 11. 2014 – obvodné majstrovstvá, ZŠ Lipová Sp. Nová Ves od 8.00 h

STOLNÝ TENIS ŽIAČOK ZŠ
20. 11. 2014 – obvodné majstrovstvá, ZŠ Lipová Sp. Nová Ves od 8.00 h
Informácie: Mgr. Eva Fabianová

PRIPRAVUJEME:
• STOLNÝ TENIS – obvodné kolo chlapcov a dievčat SŠ
• MIX VOLEJBAL pri príležitosti „Dňa študentstva“ 
Informácie: Zuzana Košová

MIKULÁŠ SO SVOJOU DRUŽINOU V MŠ
1. - 9. 12. 2014
Návštevy MIKULÁŠA budú v dopoludňajších hodinách  
na základe harmonogramu pre prihlásené MŠ.  
Záujem nahláste v CVČ ADAM, Hutnícka 18, Sp. Nová Ves  
Informácie: Bc. Katarína Štrauchová – 0904 306 520,  
Klaudia Bigošová – 0914 176 083

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA 
3. 12. 2014 okresná súťaž pre žiakov ZŠ kat.: A, B.  
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

Centrum voľného času Adam, Hutnícka 18, 052 01 Sp. Nová Ves, tel.: 053/442 37 58, 
e-mail: cvcsnv@azet.sk, cvc.adam.snv@azet.sk, www.cvc.snv.sk, fb: CVČ Adam SNV
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 OZNAMY, POZVÁNKY, INZERCIA

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

Srdečne vás pozývame na 

kurz Jogy v dennom živote 
pre začiatočníkov  

so zameraním na meditáciu. 
Počas kurzu sa budeme venovať relaxačnému,  

fyzickému, dychovému a aj meditačnému cvičeniu.  
Cvičenia sú pohodlné, príjemné a energetizujúce. 

Kurz otvárame 6. 11. 2014 každý štvrtok od 18.30 hod.  
Jogacentrum, Letná 55, SNV.

Spoločnosť 
Joga v dennom živote 
pobočka Sp. Nová Ves, Zimná 62

Info: 0907 477 955
e-mail: jvdz.snv@centrum.sk

www.yoga.sk

 KLUB ZDRAVIA
v Spišskej Novej Vsi

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

4. 11. 2014
Zdravé varenie v praxi

Ing. Mária Bebková
••• 

18. 11. 2014
Vnímanie reality I

Mgr. Michal Lindtner
 

KDE: Školská 22 (pri daňovom úrade)
KEDY: 17.30 h

KONTAKT: 0908 994 818
Vstup voľný.

5.  11.  (streda)  o  19.00  h - Premieta-
nie dokumentárneho  filmu  The  Inter- 
net’s Own Boy. Príbeh 26-ročného programá-
torského génia a hacktivistu Aarona Swartza.  
Preslávil sa bojom za neobmedzený prístup 
k informáciám na internete, za čo mu hrozilo až 
35 rokov za mrežami a peňažný trest vo výške 
1 milióna dolárov. Aaron tento boj predčasne 
a tragicky ukončil samovraždou. 

18.  11.  (utorok)  o  18.00  h -  Divadelná 
improvizácia  na  témy  zadané  divákmi. 
Tri tímy vás zabavia jedinečnými hereckými vý-
konmi na témy, ktoré sa zdanlivo stvárniť nedajú. 

22.  11.  (sobota)  o  18.00  h - klávesový 
koncert Vladimíra Sagulu s videoprojekciou 
(zaznejú interpretácie najznámejších skladieb 
Ludvica Einaudiho). Dobrovoľné vstupné.

Letná 63, SNV

Letná 63, SNV, info: 0903 904 793

NOVEMBER 2014

3. 11. Kino LP - Škandinávsky večer
19.00 hod., premietanie, švédsky film - Sto-
letý stařík, který vylezl z okna a zmizel

4. 11. Hawajský šport
19.00 hod., premietanie, dokument o surfin-
gu - Krotitelia vĺn 

8. 11. GRAEME MARK DONALDSON
Koncert atmosferického pesničkára z Írska

10. 11. Kino LP – Škandinávsky večer
19.00 hod., premietanie, dánsky film - Hon

11. 11. Martin na bielom koni – Lyžo-
vanie trochu inak
19.00 hod., rozprávanie lyžiarskeho inštruk-
tora Martina Gargulu o lyžovaní

17. 11. Deň študentstva – Poviedká-
reň v LP
15.00 hod., premietanie filmu Pupendo
18.00 hod., Poviedkáreň v LP - literárno-hu-
dobný večer autorského čítania študentov 
Gymnázia:  
Janka Stiffela a Maroša Kamenického

19. 11. Poškoláci – O škole po škole
14.00 – 17.00 hod., stretnutie študentov

24. 11. Kino LP – Škandinávsky večer
19.00 hod., premietanie, dokument  
TPB AFK - Příběh the pirate bay

26. 11. Poškoláci – O škole po škole
14.00 – 17.00 hod., stretnutie študentov

Oznam pre rušňovodičov  
a pomocníkov na dôchodku

Vážení kolegovia, zakladá sa klub emeritných  
rušňovodičov a pomocníkov v Spišskej Novej Vsi. 

Kto má záujem vstúpiť do klubu,  
môže sa prihlásiť na tieto tel. čísla:  

0905 696 718, 0903 454 804, 0908 400 023.  
Radi vám poskytneme bližšie informácie.

7. 11. 2014 o 18.00 h

Hruškovica
Kačacia paštéta, pusinky, viedenská cibuľa, domáci chlieb

Polievka z husacích drobov, zázvor, čili
1/4 pečenej husi, lokše, červená kapusta na mede

Voda s citrónom, 0,2 l víno, syrové chuťovky

Hudba: Čačina. 
Odvoz do centra mesta SNV v cene.

KLUB DÔCHODCOV KOMENSKÝ
pozýva pedagogických pracovníkov, 
dôchodcov na stretnutie, ktoré 
sa uskutoční 10. 11. 2014 
(pondelok) o 10.00 h v Klube 
dôchodcov na Levočskej ul.  
v SNV. Tešíme sa na vás.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

VITAJTE MEDZI NAMI

VÝZNAMNÉ JUBILEUM

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V SEPTEMBRI OSLÁVILI
93 rokov
Helena Kundeková

92 rokov
Emília Salitriková

91 rokov
Mária Fantová

Anna Servatková

90 rokov
Helena Drozdyová

Michal Stančák

Mária Hamborová

Edeltraud Joppová

85 rokov
Štefan Kandrik

Etela Maliková

Anna Magnuševská

Václav Koleček

Justína Kovalíková

Valéria Lenčáková

80 rokov
Martin Konečník

Helena Findurová

Jozef Gurka

Štefan Križovič

Marta Olejárová

Anna Bandžuchová

Katarína Iľašová

Mária Liptáková

Terézia Ogurčáková

Katarína Palková

Štefan Vass

Ing. Božena Hricová

75 rokov
Ladislav Kurta

Anna Dobáková

Terézia Gulovičová

Ing. Eva Mesárošová

Mária Lovasová

PaedDr. Mikuláš Mróz

Karol Demeter

MUDr. Anna Hájeková

František Kakalejčík

Štefan Turčan

Zlatica Pacanovská

Otília Melcuchová

Margita Zábranská

Jozef Ambruš

Mária Nováková

Štefan Šesták

70 rokov
Justína Hricová

Štefan Rychtarčík

Verona Hagovská

Mária Sučanská

Mária Klimeková

Ing. Ladislav Jelínek

Mária Gembická

Jozef Višňovský

Mária Ondrečková

Bartolomej Kamenec

Anna Bartková

Jevgenija Turčaníková

Mária Krušinská

Mária Nemcová

Ivan Klinga

Jozef Tarbaj

Vladimír Táska

Zoltán Horváth

Cecília Kováčová

Marta Kačírová

Ján Bonk

Ján Hanko

Samuel Smorada
Matúš Petrík
Jasmina Pechová
Oliver Čeman
Aneta Barteková
Erik Hanisko
Ema Šoltésová
Matej Kras
Liana Pagáčiková
Maroš Seman
Júlia Majerová
Leonard Tokarčík
Viktória Giňová

Lucia Horváthová
Patrícia Bigasová
Bibiána Popadičová
Filip Horváth
Laura Čonková
Karolína Tancošová
Henrik Šarga
Ema Melegová
Adam Krempaský
Tony Compel
Ester Kočišová
Simona Živčáková
Alex Klempár

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.

Touto cestou chcem vyjadriť poďakovanie všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť 
12. 9. 2014 s Jozefom CIBULOM a zvlášť ZPOZ pri MsÚ v SNV za dôstojnú 
rozlúčku.
Zároveň ďakujem MUDr. A. Mižíkovej - neurologická ambulancia, za jej ľudský 
prístup a pomoc a kolektívu interného oddelenia NsP v SNV za starostlivosť 
v posledných dňoch života.
manželka Oľga 

Ďakujeme všetkým príbuzným, susedom, známym a priateľom, ktorí sa pri-
šli rozlúčiť 13. 9. 2014 s mojím manželom, otcom a dedkom Františkom  
LUČIVJANSKÝM, ktorý nás navždy opustil vo veku 67 rokov. 
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe S. Badziková, Rím.-kat. farskému úradu 
v SNV, PhDr. J. Lapšanskému, PhD., za dôstojnú rozlúčku. 
manželka Zuzana, dcéra Andrejka s rodinou a syn František s rodinou 

S hlbokým zármutkom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, kolegom, susedom 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 18. 9. 2014 s mojím manželom, otcom, 
svokrom, dedkom Ondrejom ŠOLTÍSOM, ktorý nás opustil vo veku 77 rokov. 
Naše poďakovanie patrí aj Pohrebnej službe S. Badziková, ZPOZ pri MsÚ v SNV 
za dôstojnú rozlúčku. 
S úctou manželka, syn Ondrej a Miroslav s rodinou. 

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a susedom, ktorí sa 25. septembra 
2014 zúčastnili poslednej rozlúčky s naším milovaným manželom, otcom a ded-
kom Michalom TKÁČOM, ktorý nás opustil vo veku nedožitých 84 rokov. 
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura, PhDr. J. Lapšan-
skému, PhD., a Rím.-kat. farskému úradu v SNV. 
Veľká vďaka patrí prim. MUDr. Bevilaqua a všetkým sestričkám Hematologickej 
ambulancie NsP v SNV za ich starostlivosť, ľudskosť a pomoc v boji s ťažkou 
chorobou.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu, prosíme, tichú spomienku.
manželka Mária, dcéra Daniela a syn Vladimír s rodinami 

Slávnostné je ovzdušie, atmosféra zvláštna, šťastná, lebo drahí 
rodičia Magdaléna a Mgr. Juraj NALEVANKOVÍ slávia svadbu 
diamantovú (november 1954). Našu vďačnosť nenahradí ani 
tisíc krásnych slov. Múdrosť našich predkov radí – váž si svojich 
rodičov. Kým sa zdvihnú čaše vína k Vášmu sviatku otec, mať, je 
tu vinš od dcéry, syna, vnukov a pravnučiek.

Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary všetkým, ktorí sa prišli 24. 9. 2014 rozlúčiť s našou drahou mamkou, 
babkou, prababkou a svokrou Jolanou HANČÁKOVOU, ktorá nás opustila 
vo veku 80 rokov. 
Poďakovanie patrí aj Pohrebnej službe R. Findura, Rím.-kat. farskému úradu 
v SNV a zástupcom mesta za dôstojnú rozlúčku. 
S úctou a vďakou synovia Jozef, Ondrej, Ivan a dcéra Ľubica s rodinami. 

S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary všetkým príbuzným priateľom, susedom a známym, ktorí sa 26. 9. 
2014 prišli rozlúčiť s našou drahou Margitou DIRGOVOU, ktorá nás opustila 
22. 9. 2014 vo veku nedožitých 76 rokov. 
S úctou, láskou a vďakou smútiaca rodina. 

Touto cestou ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť 27. 9. 2014 s naším milovaným Tonkom PETROM.
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura, PhDr. J. Lapšanskému, PhD., 
za dôstojnú rozlúčku. 
manželka Eva a deti s rodinami 

Ďakujeme všetkým príbuzným priateľom, susedom a známym, ktorí sa pri-
šli 8. októbra 2014 rozlúčiť s mojím manželom, naším otcom a synom  
Mgr. Ľubomírom DUCHOM.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 
Úprimné poďakovanie patrí ZPOZ pri MsÚ v SNV a Pohrebnej službe R. Findura 
za dôstojnú rozlúčku so zosnulým.
smútiaca rodina 

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

V SEPTEMBRI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

Mária Šuťaková 1925
Mária Štepitová 1926
Aranka Sakáčová 1926
Ján Dovala 1926
Margita Hlucháňová 1928
Ján Klapáč 1929

Michal Buňa 1930
Michal Tkáč 1930
Jozef Čopian 1932
Helena Hrušovská 1932
Mária Pagáčiková 1932
Jolana Hančáková 1934

Irena Jaduščáková 1934
Alžbeta Petríková 1936
Ondrej Šoltis 1937
Emil Vojtánek 1937
Magdaléna  
    Weishäuplová 1937

Helena Zaliberová 1938
Edita Novotná 1938
Margita Dirgová 1938
Peter Cvengroš 1939
Etela Danitová 1940
Jozef Cibula 1944

František Lučivjanský 1947
Anton Petra 1949
Darina Fudalová 1953
Štefan Pollák 1955
Elena Jergová 1977
Aneta Barteková 2014



25Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
11/2014

Aj keď už nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s nami.
4. 11. 2014 uplynie 1 rok, odkedy nás navždy opustil môj milovaný manžel, 
otec, dedko a pradedko Jozef VIGAŠ. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku. 
S úctou spomínajú manželka Júlia, syn Jozef, dcéra Jarka a syn Miloš s ro-
dinami.

Aj keď nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s nami.
5. 11. 2014 uplynie 30 rokov, odkedy nás navždy opustila naša drahá mamička 
a babička Mária IVANIČOVÁ, rod. Servátková.
S láskou a úctou na Teba spomínajú syn Štefan s rodinou, dcéry Eva a Vierka 
s rodinami a ostatná rodina.
Spomínajte s nami.

Odišiel si, nie si medzi nami, no v našich srdciach ostávaš vždy s nami. Už 
len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob dať a pri plamienku sviečky s lás-
kou spomínať.
6. 11. 2014 uplynie 32 rokov, odkedy nás navždy opustil manžel, otec, dedko 
Vojtech HORNA. 
Štyri ťažké roky prežil v lágri v Rusku, kde bol násilne odvlečený.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
S úctou a láskou spomína manželka a deti s rodinami.

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
6. 11. 2014 uplynie 25 rokov, odkedy nás navždy opustil môj drahý manžel, náš 
otec a starý otec František LABUDA. 
S úctou a láskou spomínajú manželka Helena, dcéry Magdaléna, Eva, Elena, 
Mária a syn František s rodinami.

Stále je ťažko a smutno nám všetkým. Nič už nie je také, aké bolo predtým. 
Mal si nás všetkých rád a chcel si s nami ešte žiť, ale prišla chvíľa, musel 
si nás opustiť.
7. 11. 2014 uplynú 2 roky, odkedy nás navždy opustil môj milovaný manžel, otec 
a najdrahší dedko Ján VALIGURA. 
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou v srdci spomínajú manželka Mária, syn Peter, dcéra Janka 
s manželom, syn Vladimír s manželkou, vnúčatá Lucka, Ninka, Adamko,  
Sonička a Matúško, svokra Alžbeta, súrodenci a ostatná smútiaca rodina.

Život je veľmi krutý, nevráti, čo nám vzal. Zostali iba spomienky a v srdci 
veľký žiaľ.
10. 11. 2014 uplynie 9 rokov od úmrtia našej mamičky Mgr. Kataríny  
BANDŽUCHOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomínajte s nami.
S láskou a vďakou spomínajú manžel Peter, dcéra Barbora s manželom, vnučka 
Laura, synovia Peter, Ľudovít a Viliam a sestra Eva s rodinou.

Odišiel si, nie si medzi nami, no v našich srdciach ostávaš vždy s nami. Už 
len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob dať a pri plamienku sviečky s lás-
kou spomínať.
10. 11. 2014 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustil manžel Anton  
DLUGOŠ.
S láskou spomínajú manželka Agnesa s rodinou.

Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, aké bolo 
predtým.
10. 11. 2014 uplynú 3 roky od chvíle, kedy nás navždy opustila naša drahá 
manželka, mamka, babka a sestra Anna VERBOVSKÁ.
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomína celá rodina.

11. 11. 2014 uplynie 25 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil môj manžel 
a otec Štefan HADBAVNÝ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali, mali radi a nezabudli.
S úctou a láskou spomínajú manželka Anna a synovia Matej a Pavol.

Prešli už roky, čo nie si s nami. No v našich srdciach žiješ spomienkami. 
12. 11. 2014 uplynie 20 rokov od úmrtia môjho manžela, otca, dedka, príbuz-
ného Jozefa SPIŠÁKA.
S láskou spomína manželka, dcéry Anetka a Janka s rodinami, synovia Jozef 
s rodinou a Jaroslav, vnúčatá a pravnučka. 

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

„V tmavej noci, keď začínal nový deň, odišla si snívať svoj večný sen. Bolesťou 
unavená tíško si zaspala, zanechajúc všetkých a všetko, čo si rada mala...“ 
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí 
prišli 26. 9. 2014 odprevadiť na poslednej ceste našu drahú mamičku a sestru 
Darinu FUDALOVÚ vo veku 61 rokov.
Zvláštne poďakovanie patrí lekárovi MUDr. Vokálovi s manželkou a sesternici 
Valike Buxarovej za starostlivosť, PhDr. J. Lapšanskému, PhD., a Pohrebnej 
službe S. Badziková za dôstojnú rozlúčku s našou drahou zosnulou.
S úctou a vďakou syn Marek, dcéra Elenka, sestra Marika a ostatná smú-
tiaca rodina.

Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, známym, susedom 
a baníckemu cechu Rudňany, ktorí sa 9. 10. 2014 prišli rozlúčiť s mojím man-
želom, otcom, dedkom Milanom LIPOVSKÝM. 
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Zároveň ďakujeme internému 
odd. - JIS NsP v SNV za obetavú starostlivosť o môjho manžela počas hospita-
lizácie i Pohrebnej službe S. Badziková za dôstojnú rozlúčku.
manželka a deti 

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kve-
tiny všetkým príbuzným, spolupracovníkom, priateľom a známym, ktorí prišli 
10. 10. 2014 odprevadiť na poslednú cestu otca, starého a prastarého otca 
Artúra BURGERA.
Zároveň vyslovujeme poďakovanie PhDr. J. Lapšanskému, PhD., Mgr. E. Pospí-
šilovej, Cirkevnému zboru EAV za dôstojné obrady. Zároveň úprimne ďakujeme 
pracovníkom domova dôchodcov za starostlivú opateru.
syn Roland s manželkou Evou 

Pán ma zavolal a ja som poslúchol a šiel. Marek.
Ďakujeme za prejavy sústrasti, za stisky rúk, za kvety, Farskému úradu, Luká-
šovi za spev a všetkým, ktorí sa prišli 15. októbra 2014 rozlúčiť s naším milo-
vaným synom, vnúčikom, spolužiakom, 18-ročným Marekom VIETORISOM.
Modlite sa za spásu jeho duše, nech odpočíva v pokoji.
rodičia, sestry Andrea a Julka, starkí, babka Mária a ostatná smútiaca rodina

17. 9. 2014 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia manžela, otca, svokra a dedka 
Rudolfa KARDOŠA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka Katarína, syn Ivan, syn Jozef a dcéra Viera 
s rodinou. 

Odišiel si, nie si medzi nami, no v našich srdciach ostávaš vždy s nami.
12. 10. 2014 uplynulo 1. výročie, odkedy nás navždy opustil manžel, otec 
a starý otec Štefan HUDÁČEK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku. 
S úctou a láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.

Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi. Ten, kto Ťa 
poznal si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
15. 10. 2014 sme si pripomenuli 30. výročie úmrtia, kedy nás navždy opustil 
náš milovaný otec, manžel, brat, švagor Ján ŠTRAUCH.
S láskou, úctou a vďakou spomína syn s rodinou, manželka, sestra s rodinou.

Stále je ťažko a smutno nám všetkým. Nič už nie je také, aké bolo predtým. 
Všade okolo chýba Tvoj hlas. Mal si rád život, my Teba zas. Odišiel si bez 
rozlúčky tíško a navždy, zostal smútok, na duši jazvy.
22. 10. 2014 sme si pripomenuli 5. výročie, odkedy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec a syn Marcel SZABO.
S láskou spomínajú manželka, dcéry Dominika a Michaela, syn Matej, otec, 
mama. Zbohom.

Dni plynú ako tichej rieky prúd, len bolesť v srdci trvá a nedá zabudnúť...
2. 11. 2014 uplynie 10 rokov od úmrtia nášho milovaného ocka a dedka  
Jozefa LAPŠANSKÉHO.
S láskou na Teba spomíname a za tichú spomienku vám ostatným ďakujeme.
dcéra Zuzka s rodinou
Oci, chýbajú nám posedenia pri káve, Tvoj humor a dobrota.

Odišiel si, už nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spomienkami.
4. 11. 2014 uplynie rok, odkedy nás navždy opustil manžel a otec  
Jozef VOJTAŠ.
S láskou a úctou spomíname.
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AKADÉMIA TRETIEHO VEKU  
Spišská Nová Ves, Zimná 48

EŠTE STE SA NEROZHODLI? 
Akadémia tretieho veku v Spišskej Novej Vsi začala svoju výučbu v šk. roku 2014/2015  

v priestoroch na Zimnej ulici č. 48, Spišská Nová Ves. 
Akadémia tretieho veku je inštitúciou pre záujmové vzdelávanie občanov v staršom veku.  

Zohráva významnú úlohu a pozitívne vplýva na študentov, ktorí majú chuť si rozšíriť, prehĺbiť  
či doplniť oblasť poznania i v staršom veku. Zvyšuje znalosti, vedomosti, informácie,  

ktoré sú menej známe, témy sú šité na mieru.  
Študenti získajú širší rozhľad z rôznych oblastí života.  

Podmienkou štúdia je vek 45 rokov a viac a ukončené stredoškolské vzdelanie.
Príď medzi nás a dozvieš sa viac!

Ďalšie stretnutia poslucháčov v mesiaci november:  
3. 11. a 10. 11. 2014 o 14.00 hod. v priestoroch Akadémie, Zimná 48, Sp. Nová Ves

Kontakt: p. Kenderová, č. tel.: 0904 677 775 (bližšie informácie).
Príď medzi nás, neoľutuješ! 

Velí čas neúprosný, prastarý zákon prírody, zakryla tôňa smrti Tvoju tvár.
13. novembra 2014 uplynie desať rokov od odchodu do nenávratna našej 
mamky, starej a prastarej matky Hildegardy KÖNIGOVEJ, rod. Tögelovej  
vo veku nedožitých 91 rokov.
Za tichú spomienku ďakujú dcéra, syn, vnuci a pravnúčatá všetkým, ktorí  
na ňu nezabudli.

Odišiel si, už nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spomienkami.
20. 11. 2014 uplynie rok, odkedy nás opustil náš milovaný Anton SULÁK.
S láskou a úctou spomínajú družka Beáta, dcéra Adriana s rodinou, sestra  
Aurélia a brat Rudolf.

Mamka naša, neprejde deň, kedy každá naša myšlienka patrí Tebe len.  
Objať Ťa túžobne by sme chceli, osud to zariadil, aby sme už len nad hro-
bom pozhoveli. 
22. 11. 2014 si pripomíname 5. výročie úmrtia milovanej manželky Ľuboslavy 
FRANKOVEJ a dcéry Dianky.
S láskou spomína milujúci manžel Rastislav, dcéra Natália, syn Rastislav a celá 
smútiaca rodina.

Tá rana v srdci stále bolí, zabudnúť nám nedovolí. Aj keď nie si medzi nami, 
v našich srdciach žiješ stále s nami.
22. 11. 2014 uplynie 6 rokov, odkedy nás navždy opustila naša milovaná 
mamka, babka, prababka Marta BABEJOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, venujte jej tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú dcéry Mária, Daniela a Viera s rodinami.
 

Čas ubieha a nevráti, čo vzal, len láska, úcta a spomienky v srdciach zo-
stávajú nám.
24. 11. 2014 uplynie 20 rokov, odkedy nás navždy opustil môj manžel, náš 
starostlivý otec, dedko Ján JURIŠINEC.
S láskou a úctou spomína manželka Mária, dcéra Zita s manželom Pavlom, syn 
Ján, vnúčatá Denis, Kristián, Maruška, Simona. 
Tí, ktorí ste ho mali radi a nezabudli, venujte mu tichú spomienku.

28. 11. 2014 uplynie 34 rokov od úmrtia našej drahej 
mamky Anny SEMEŠOVEJ a 2. 10. 2014 sme si pri-
pomenuli 27. výročie úmrtia nášho starostlivého otca 
Juraja SEMEŠA.
Odišli ste nám veľmi skoro.
S láskou a úctou na vás stále spomíname. Spomeňte 
si s nami.
syn Miroslav s rodinou a dcéra Darina

Nedá sa na Teba zabudnúť. 
28. 11. 2014 uplynie 5 rokov od úmrtia drahej mamky, sestry, tety, švagrinej 
Heleny KARABINOVEJ.
Spomínajú synovia Ján, Tomáš, dcéra Martina a ostatná smútiaca rodina.

Čas plynie, ale bolesť v našich srdciach ostáva. 
Hviezdy už Vám prestali svietiť, slnečné lúče prestali 
hriať, ale tí, ktorí Vás mali radi, nezabúdajú a nepre-
stanú na Vás nikdy spomínať.
26. 11. 2014 uplynie 20 rokov od úmrtia našej mamky, 
babičky, prababičky Rozálie HORANSKEJ a zá-
roveň aj nášho ocka, dedka a pradedka Daniela  
HORANSKÉHO, ktorý nás opustil pred 34 rokmi.

S láskou si spomínajú deti Katka, František, Alžbeta a Mária s rodinami. 
Za všetku lásku a úctu si spomínajú vnúčatá a pravnúčatá.
Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, venujte im tichú spomienku.
 
Dobrý a milovaný človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi...
28. 11. 2014 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opustil náš starký  
Štefan VOLÁK.
S láskou spomínajú vnúčatá Peter s rodinou, Elena, Petra a nevesta Darina.

Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v srdciach našich stále žije s nami.
29. novembra 2014 si pripomíname 15 rokov odvtedy, ako nás navždy opustil 
náš milovaný otec, dedko a pradedko Ján GLAB.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Mária, Gizka a syn Anton s rodinami.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
30. 11. 2014 uplynie 15 rokov od úmrtia mojej manželky, babky, prababky 
a svokry Edity PANČÍKOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú manžel Anton, deti Dušan, Vlado, Alenka s rodi-
nami a pravnučka Sofinka.

„Do večnosti odišli ste spať, zaplakal každý, kto Vás 
mal rád. Odišli ste od nás, my ostali sme v žiali, no vždy 
budete žiť v srdciach tých, ktorí Vás radi mali, ku hrobu 
Vášmu my však chodíme a pri plamienku sviečok na 
Vás spomíname.“
30. októbra 2014 uplynuli tri roky, kedy navždy dotĺklo 
zlaté a dobré srdiečko Márii PLOŠKOVEJ, našej milo-
vanej mamky, babky a sestry.

19. novembra 2014 uplynie päť rokov, kedy dotĺklo mladé a dobré srdiečko 
Ivky BABIČOVEJ, našej milovanej mamky, sestry, krstnej a 2. decembra uply-
nie dvadsaťtri rokov, kedy nás navždy opustil Ján PLOŠKO, náš milovaný ocko 
a dedko.
„Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, okamihy, na ktoré denne spomíname, 
čo nám bolo drahé, osud nám kruto vzal, ostali len spomienky a v srdciach 
veľký žiaľ.“ 
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
S láskou spomíname, smútiaca rodina.
Veľmi nám chýbate.

Kurzy JOGY v sezóne 2011/ 2012SPOMIENKY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

„Už idu Rusadľe namoj veľiki žaľ, ja ňemam 
frajera, hto mi postavi maj?... (Abov)

Predsedníctvo Okresnej organizácie 
Jednoty dôchodcov na Slovensku 
v SNV a MO JDS Krompachy
pozývajú na 

8. ROČNÍK 
ĽUDOVEJ 
SLOVESNOSTI
venovaný ľudovej dráme, prezentovaný  
letnými obradovými hrami na Spiši.

13. 11. 2014 o 10.00 hod. 
v Kultúrnom dome v Krompachoch.

Ing. L. Dula, predseda OO JDS
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POZVÁNKA, INZERCIA

Projekt Vzdelávanie bez hraníc podporený ESF vstupuje na Základnej škole, Ing. O. 
Kožucha v Spišskej Novej Vsi do svojej druhej, aktívnej fázy. Kurzami získané 
vedomosti, schopnosti a zručnosti učiteľov budú so zreteľom na všetkých žiakov 
školy a za pomoci nadobudnutých pomôcok, digitálnej a výpočtovej techniky  
implementované priamo vo vyučovacom procese. Práve žiaci školy sú cieľovou 
skupinou  celého projektu a im sa má vďaka moderným didaktickým postupom, 
digitálnej technike, inšpiratívnym stvárnením obsahu vyučovacieho procesu uľahčiť, 
zatraktívniť, zracionalizovať a zefektívniť proces samotného učenia. 
 Prvou aktivitou našich učiteľov je praktická aplikácia všade toľko teoreticky 
pertraktovanej interaktivity v školskom prostredí, a to priamo  na vyučovacích 
hodinách  všetkých školských predmetov. Umožnia im  to interaktívne dataprojektory, 
rsp. interaktívne tabule spojené s počítačovou a digitálnou technikou (scanery, 
hlasovacie systémy, vizualizéry, kamery...), ktoré môže každý učiteľ vyžiť na 
vyučovaní vo všetkých triedach na Základnej škole Ing. O. Kožucha. Naši učitelia si 
pripravia po 15 pracovných listov v najrozmanitejších programoch, ako sú napr. 
Floworks, Hot potatos, Powerpoint...), ktoré sa stanú základom ich ďalšieho 
napredovania, ako aj rastom kvality a konkurencieschopnosti celej základnej školy 
v systéme základných škôl nášho mesta.  

Aktivita 4.1 Zavedenie IKT do výučby všetkých predmetov na škole 
interaktívnou formou bude prebiehať na škole do konca školského roku 
2013/14. 

Projekt Základnej školy, Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi je podporený 
z operačného programu Vzdelávanie a  je spolufinancovaný Európskym sociálnym 
fondom v rámci opatrenia 1. 1 Premena tradičnej školy na modernú v celkovej sume 
305. 538, 17 €. Škola ho  realizuje v školských rokoch 2012/13 a 2013/14.  

90x124 mm Predmet  Jazykový  sprievodca vytvorila naša škola pre žiakov s intelektovým  nadaním
z dôvodu potreby praktickej aplikácie nadobudnutých vedomostí  z anglického jazyka do 
bežného života.  Cieľom aktivity projektu je inovovať a rozšíriť  výučbu tohto predmetu aj 
do všetkých tried na škole v  8. a  9. ročníku.  Súčasne sa  sleduje aj sekundárny cieľ, a to 
prehĺbenie vedomostí žiakov z regionálnych reálií z oblasti Spiša (kultúrnych, historic-
kých, prírodných, voľnočasových, športových...). Učitelia predmetu  Jazykový sprievodca  
počas prebiehajúcej aktivity  pripravia  oficiálne vzdelávacie materiály v podobe multime-
diálnych pracovných listov, prezentácií či praktických cvičení.  Využijú  pritom  nadobud-
nuté vedomosti zo vzdelávacích aktivít projektu v rámci aktivity 1.1 Vzdelávanie pedago-
gických zamestnancov, ako aj možnosti didaktickej digitálnej techniky zaobstaranej v rám-
ci nášho projektu. Výsledným produktom zo strany pedagógov bude multimediálny in-
teraktívny CD – ROM, ktorý budú následne so svojimi žiakmi počas implementácie 
projektu využívať.

Žiaci sa aktivitou 3.1 naučia selektívnym spôsobom získavať a následne i zrozumiteľne 
poskytovať  podnetné  informácie  turistického  charakteru inojazyčným  návštevníkom
Sp. Novej Vsi. Súčasne získajú materiál, ktorý následne zúžitkujú počas korešponden-
cie s družobnými mestami v Brazílii a Japonsku.
Aktivita  3.1  –  Inovácia a rozšírenie výučby predmetu „Jazykový sprievodca“ do všet-
kých tried 8. a 9. ročníka ZŠ je z pohľadu žiakov úzko prepojená aj na nasledujúcu re-
gionálnu aktivitu projektu 4.2, počas ktorej žiaci priamo navštívia zaujímavé miesta náš-
ho regiónu a metódou geocatchingu budú vyhľadávať podnetné informácie z nášho re-
giónu, ktoré následne  spracujú v podobe  školskej  ročníkovej  práce  písanej v anglic-
kom jazyku práve priamo na hodinách predmetu Jazykový sprievodca.

Projekt z operačného programu  Vzdelávanie, spolufinancovaný Európskym sociálnym 
fondom v rámci opatrenia 1.1  Premena tradičnej školy na modernú realizuje Základná
škola, Ing. O. Kožucha 11 v Spišskej Novej Vsi v školských rokoch  2012/13 a 2013/14 
v celkovej sume 305.538,17 €.

12/2013

1/2014

Aktivita 2.1 Aplikácia CLIL metódy
vo výučbe anglického jazyka

     Druhou priamou aktivitou učiteľov Základnej školy, Ing. O. Kožucha v Spišskej
Novej Vsi so svojimi žiakmi v rámci projektu Vzdelávanie bez hraníc je aktivita 2.1
Aplikácia CLIL metódy  vo výučbe anglického jazyka. Ide o možnosť čiastočného
využitia bilingválneho prístupu vo vzdelávaní určeného všetkým žiakov tejto školy.
Metóda CLIL (Content Language Integrated Learning) je špecifická metóda, ktorá
v sebe integruje metodiku výučby jednotlivých predmetov so súčasným využívaním
cudzieho jazyka pri výučbe.  Špecifickosť tejto metódy spočíva v tom, že cudzí jazyk
tu nie je cieľom vzdelávania, ale jeho prostriedkom. Učitelia našej základnej školy
pri tejto aktivite zúročujú svoje vedomosti získané kurzami ANJ, ktoré absolvovali
v predchádzajúcich dvoch rokoch. Vzhľadom na rozdielny jazykový základ našich
učiteľov, každý podľa svojich schopností a zároveň i možností, ako mu to umožní
jeho predmet a konkrétna vyučovacia hodina, využíva angličtinu pri výučbe svojho
predmetu. Pedagógovia školy si pripravujú multimediálne pracovné listy na 
vytypované vyučovacie hodiny, počas ktorých cielene využívajú nadobudnuté
jazykové schopnosti priamo na vyučovacej hodine. Výsledným produktom bude
multimediálny interaktívny CD ROM so spracovanými pracovnými listami. Cieľom
celej aktivity je neformálnym, nenásilným spôsobom podporiť jazykové znalosti
všetkých žiakov školy, dať nový rozmer nášmu vyučovaciemu procesu, posilniť
vzájomné medzipredmetové vzťahy a súčasne vytvoriť pre žiakov atypické jazykové
prostredie so živou a  nekorigovanou angličtinou, aká býva i v reálnom živote.  
          Projekt pod názvom Vzdelávanie bez hraníc bol podporený z operačného pro-
gramu Vzdelávanie a je spolufinancovaný Európskym sociálnym fondom v rámci
opatrenia 1.1 Premena tradičnej školy na modernú. Projekt realizuje Základná škola,
Ing. O. Kožucha 11 v Spišskej Novej Vsi v školských rokoch 2012/2013 a 2013/2014
v celkovej sume 305.538,17 €.

4/2014 Spiš je regiónom Slovenska, v ktorom sa nachádza až neobvykle mnoho prírodných, kultúrnych, historických 
či vedecko – technických pamiatok, ktoré obdivujú turisti nielen zo Slovenska, ale z celého sveta a tí neváhajú 
prejsť stovky kilometrov, aby navštívili miesta, ktorých hodnotu si mnohí z nás domácich ani uvedomujú. Naši 
žiaci poznávajú a zoznamujú sa s týmito klenotmi nášho spoločného dedičstva v rámci jednotlivých predmetov 
zväčša  útržkovito, s občasným prepojením  medzipredmetového charakteru, ale genius loci nevzniká nikdy 
sám o sebe, vplyv jednotlivých faktorov, ktorý ho zákonite vytvára,  je rozhodujúci. 
Z uvedeného dôvodu sme sa rozhodli riešiť existujúci stav a v rámci projektu Vzdelávanie bez hraníc sme 
naplánovali aktivitu   4. 2.  Integrácia regionálnych reálií formou zážitkového učenia do výučby vybraných 
predmetov s využitím IKT, ktorá je vyvrcholením celého projektového zámeru, pretože v sebe integruje naše 
vedomosti a znalosti získané v procese aktivity 1. 1. (Vzdelávanie pedagogických zamestnancov) s ich  
praktickým využitím v podobe učebných textov, interaktívnych cvičení, zadaní a úloh (aktivita 4. 1. Zavedenie 
IKT do výučby všetkých predmetov na škole interaktívnou formou), ako aj jazykovej prípravy na vonkajšiu 
prezentáciu v anglickom jazyku (aktivita 3. 1. Inovácia a rozšírenie výučby predmetu „Jazykový sprievodca“  
do  všetkých  tried  8. a  9. ročníka ZŠ)  s ich následným uplatnením  priamo  v  teréne a v praktickom živote. 
Ako zásadný motivačný faktor aktivity, ktorú sme sa rozhodli používať,  je metóda  geocatchingu.  Ide o prepo-
jenie hry, zábavy, poznatkov, tajomstva ,ktoré budú tým ideálnym vnútorným činiteľom pre žiakov smerujúcim 
k ich neformálnemu a nenásilnému samovzdelávaniu. Tzv. keškovanie je pre všetkých používateľov 
geocatchingu rozhodujúcim momentom, ktoré ich motivuje objavovať a spoznávať miesta doposiaľ pred nimi 
ukryté, rozvíjať svoj vzťah k navštívenému regiónu, k tvorbe sociálnych vzťahov na základe racionálnych 
podnetov, ale súčasne ich vedie k aktívnemu tráveniu ich voľného času. Ide o veľmi progresívny, inovatívny,  
nenásilný a súčasne vysoko účinný spôsob zvyšovania úrovne zážitkového učenia a prepojenia 
nadobudnutých vedomostí s dennodennou praxou. 
So žiakmi máme naplánované prebrázdiť Slovenský raj, Vysoké Tatry, Levočské vrchy i celé Podbranisko, 
navštívime banské lokality, severný Spiš až po dnes už poľskú Nedeczu, ale i južný Spiš s kedysi veľmi 
slávnym a bohatým mestom Smolník. Pri jednotlivých exkurziách spájame pešiu turistiku s presunmi v autobu-
soch, vyhľadávame dôležité a všeobecne známe miesta s jedinečnými lokalitami, ktoré nemajú dosiaľ takú   
popularitu, prizývame k spolupráci miestnych obyvateľov i odborníkov, lebo ich slovo a osobná skúsenosť je 
prirodzenejšia a neraz i pre nás samých podnetná. Sme presvedčení, že takýmto zážitkovým spôsobom 
učenia našim žiakom dáme pre život a ich osobný rozvoj viac, akoby mali sedieť v laviciach, stáť pri tabuli či 
surfovať po internete.  
        Projekt z operačného programu Vzdelávanie,  spolufinancovaný  Európskym sociálnym fondom v rámci opatrenia
 1. 1 Premena tradičnej školy na modernú realizuje Základná škola, Ing. O. Kožucha 11 v Spišskej Novej Vsi v školských 
rokoch  2012/13  a  2013/1 4  v  celkovej  sume  305. 538,17 €.

 

Aktivita 4. 2 – Integrácia regionálnych reálií formou zážitkového učenia do výučby vybraných predmetov s využitím IKT

Divadelný súbor 
HVIEZDOSLAV 

pri MKC Sp. Nová Ves, 
pozýva všetkých svojich členov 

(aj tých menej aktívnych), na 

ČLENSKÚ 
SCHÔDZU, 

ktorá sa uskutoční 
7. 11. 2014 o 17.30 hod. 

v priestoroch 
divadelného klubu.

S NAMI SA O PROVÍZIU NEDELÍTE

PRÍJMEME NOVÝCH KOLEGOV
a dáme Vám 100% z provízie

Zaujalo Vás to?
Zavolajte mi: 0948 121 777

realitná kancelária

Sme na celom Spiši
Mlynská 15 (budova SQC), 053 11 Smižany

Directreal Spiš



KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

28 NOVEMBER 2014

INZERCIA 

KORČUĽOVANIE 
S PRIMÁTOROM

Dve prvé novembrové nedele  
v čase od 18.00 do 19.30 hod. 

sa budete môcť zadarmo pokorčuľovať na našom zimnom štadióne. 
Spoločnosť vám bude robiť primátor Ján Volný, 

ktorý za vás zaplatil vstupné, 
viceprimátorka Lea Grečková, 

prednosta OÚ Ondrej Majerník,  
prednostka MsÚ Jela Bednárová,  

hokejistka Martina ,,Muška“ Muchová,  
hokejista Ľubo Vaic,  

basketbalový tréner Dávid Demečko  
a daľšie osobnosti nášho verejného a športového života.  

Pre malých i väčších korčuliarov sú pripravené  
aj ďalšie prekvapenia.

Príďte, primátor ukáže svoje , 
,korčuliarske umenie“  

po 25 rokoch.
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INZERCIA, DROBNÁ INZERCIA

PREDÁM / PRENAJMEM

 Predám pekný, teplý, 1-izb. byt o rozlohe 42,22 m2, s níz-
kymi mesačnými nákladmi na bývanie cca 75 €. 5. posch. 
/z 11, v peknom a tichom prostredí. Plastové okná, jadro a ku-
chynská linka v pôvodnom stave, možnosť rekonštrukcie podľa 
vlastných predstáv a vkusu. Prázdny ihneď. Vhodné osobne 
vidieť. RK, prosím, nevolajte. T.: 0948 015 290.

 Prenajmem 1-izb. byt, zariadený so spotrebičmi na sídl. 
Tarča, Brezová 16 (prízemie). Možnosť nasťahovania od 
1. 11. 2014. T.: 0904 322 280, 0905 424 578. 

 Prenajmem 1-izb. zariadený byt. T.: 0911 604 647.
 Prenajmem 2-izb. byt na Ul. E. M. Šoltésovej. 

T.: 0907 663 915.
 Prenajmem 2-izb. byt v rodinnom dome na Chrapčiakovej 

ul. T.: 0911 423 435.
 Predám 2-izb. byt s balkónom na sídl. Mier s dobrou dostup-

nosťou. Cena dohodou. T.: 0948 522 828.
 Predám 3-izb. nadštandardný byt s garážou na sídl. Tarča 

v tichom prostredí. Cena dohodou. T.: 0903 107 011.
 Predám 3-izb. tehlový byt na zvýšenom prízemí na Goraz-

dovej ul. Pôvodný stav, len plastové okná. T.: 0905 171 488.
 Dám do prenájmu 3-izbový byt na sídl. Mier. 

T.: 0910 373 872.

 Predám veľký 3-izb., slnečný byt s balkónom v tehlovej by-
tovke, na 1. posch., blízko centra. Byt je v pôvodnom stave. 
Cena dohodou. T.: 0908 449 272, 0905 775 318.

 Predám 3-izb. byt na starej Tarči, Topoľová ul. 17, s log-
giou, rozloha 72 m2. Je čiastočne prerobený. Bytovka je po 
celkovej obnove, vrátane interiérov, pivníc, zateplená strecha, 
plastové okná. Je v krásnom tichom prostredí, obklopená ze-
leňou. Vhodné vidieť. T.: 0903 642 805.

 Predám rodinný dom s garážou na sídl. Tarča skolaudovaný 
v 2010. Cena dohodou. T.: 0903 107 011.

 Predám veľký 3-izb., slnečný byt s balkónom v tehlovej by-
tovke, na 1. posch., blízko centra. Byt je v pôvodnom stave, 
cena dohodou. T.: 0908 449 272, 0905 775 318.

 Predám na sídlisku Západ I 4-izb. slnečný byt o rozlohe 
86 m2 na 4. z 8 posch., s orientáciou V/Z, čiastočne upravený. 
V tesnej blízkosti škôlka, škola, zdravotné stredisko a ostatná 
občianska vybavenosť. Nie som RK. Cena: 45 000 € - do-
hoda možná. Tel. po 18. hod. 0903 298 221, 0902 645 327.

 Výhodne predám len vážnemu záujemcovi krásny rovinatý 
pozemok na rekreačnú chatu s výhľadom na Spišský hrad 
o rozlohe 1 010 m2 v lokalite Hnilčík - Bindt. 
Cena za 1 m2 / 9,90 €. T.: 0944 96 77 60.

 Ponúkam na predaj polyfunkčný dom (novostavba) v centre 
mesta Levoča. Cena dohodou. T.: 0907 523 632.

 Ponúkam na predaj 2-poschodový rodinný dom v Smiža-
noch. Celková výmera pozemku 660 m2, úžitková plocha bytu 
279 m2. Cena dohodou. T.: 0904 509 830.

 Ponúkam priestory na prenájom na Nám. M. Pajdušáka 
4/269, Smižany (vedľa Solitéry) vhodné na kancelárie, pre-
dajňu, služby, bývanie. K dispozícii 2 miestnosti o rozlohe 
30 a 40 m2 a soc. zariadenie. T.: 0948 100 624.

 Predám predajňu Chovateľských potrieb - Sintra. 
T.: 0918 622 392.

 Predám: 1. Retro kočiar modrý s bielymi bodkami kombi-
nácia hlboký + športový - 100 €, CHICCO chodítko - 20 €, 
Detskú stoličku ROYO CARETERO - 30 €, Nosič pre dieťa 
LITTLELIFE - 50 €, CARETERO vajíčko do auta - 15 €, Detskú 
hojdačku na stojane do interiéru aj exteriéru - 20 €, LITTLE 
TIKES aktívne chodítko -10 €. Všetky veci sú málo užívané, 
k odberu ihneď, úprava ceny možná. T.: 0903 678 815.

 Predám piano hnedej farby. Cena dohodou. 
T.: 0911 207 869.

 Ponúkame * vyčistené morky o váhe cca 13 kg, cena  
4 €/kg, dodávka 7. a 28. 11. 2014 * kurčatá o váhe cca 2 kg, 
cena 2,70 €/kg, dodávka 28. 11. 2014. Predaj o 15.00 h. 
T.: 053/441 00 52, 0902 633 109. 

 Predám funkčnú mikrovlnnú rúru. Cena: 17 €. 
T.: 0904 772 143.

V cene ubytovanie, polpenzia,
wellness/bazén
telocvičňa 
Zľava na skipass 50% 

www.poracpark.sk

cena od 39€

zimný pobyt
2-3 dňový

AKCIA

Pozývame vás na nákup do

BAZÁRU STAVEBNÍN 
NAJKA

po novozrekonštruovanej  
prístupovej ceste

• ponúkame možnosť predaja nábytku, 
bielej techniky

• priamo k odberu plastové okná  
a drevený obklad

Odborárov 30, SNV
T.: 053/442 82 09, 0903 638 459

( 0910 855 556
Štefaníkovo námestie 15/24, 
Spišská Nová Ves
(pri hlavnej pošte)
pondelok - piatok: 9:00 - 18:00

Pôžičky Na čokoľVek
NajľahŠia Pôžička do 5000 EUR

Peniaze na Vašom účte ešte dnes!

RefiNaNčNa Pôžička
Zlúčte si všetky Vaše pôžičky a získajte peniaze navyše!

hyPoPôžička Na čokoľVek
•poskytnutie úveru bez poplaku

•garantované splátky až do konca splácania
•možnosť zaplatiť mimoriadne splátky kedykoľvek bez poplatku
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DROBNÁ INZERCIA, INZERCIA

 Predám väčšie množstvo nepoužitého pozinkovaného ple-
chu rozmerov 2 000 x 1 000 x 0,55 mm. 
Cena: 6 €/ks. T.: 0904 772 143.

KÚPIM / HĽADÁM 

 Hľadám opatrovateľku pre staršiu pani v Spišskej No-
vej Vsi (časť Ferčekovce) vo večerných hodinách (cca 
18.00 - 22.00 h) a víkendy - dohoda možná. Požadujem spo-
ľahlivosť, ústretovosť, diskrétnosť a ochotu pomáhať. Prax v od-
bore zdravotníctva vítaná. V prípade seriózneho záujmu ma, 
prosím, kontaktujte na t. č.: 0905 571 952.

 Hľadám opatrovateľku pre 15-mesačnú dcérku, u mňa 
doma, denne 4 - 5 hodín. T.: 0910 966 861. 
Nevolajte, prosím, v čase od 12.00 do 15.00 h.

 Kúpim 3-izb. byt v SNV. RK nevolať! T.: 0903 605 696.
 Hľadáme pracovníka na odpratávanie snehu v zimnom období 

v areáli obytného domu na Hanulovej ul. Pozícia vhodná pre  
záujemcov s pobytom v blízkom okolí Hanulovej ul. 
Zn.: cena dohodou. T.: 0944 288 588. 

 Vezmem do prenájmu garáž s elektrinou za židovským cinto-
rínom. Dobre zaplatím, platba mesiace vopred. 
T.: 0918 120 160.

 Dôchodkyňa hľadá prácu, resp. zaopatrím dieťa. 
T.: 0905 150 060.

 Kúpim knihu od Táni Keleovej - Vasilkovej „Cena za voľnosť“. 
Ponúknite. T.: 0904 231 066, e-mail: komar08@centrum.sk

PRÁCA

 PRIJMEM do zamestnania LEKÁRA v odbore všeobec- 
né lekárstvo na ambulanciu v Spišskej Novej Vsi. 
T.: 0907 925 600.

 Práca v obchodnej firme v SNV, nie manuálna, príjem 
cca 500 €, ihneď, zaškolím. T.: 0905 646 294.

SLUŽBY / RÔZNE

 NOVOOTVORENÁ CUKRÁREŇ & KAVIAREŇ SCARLETT, 
Zimná 58 pri OD Spišan v SNV. Príjemné posedenie v prí-
jemnom prostredí * detský kútik * bezlepková, vegetari-
ánska, vegánska strava.

 MASÉRKA MAŤKA MOKOŠOVÁ - Sauna / plaváreň, SNV 
ponúka jesenný relax - 30 % zľavu na všetky druhy rela-
xačných masáží (cca 10 - 12 €/hod.) T.:0904 325 343.

 MAĽUJEM, OBKLADÁM, OMIETAM. Rýchlo a čisto. 
T.: 0904 185 527.

 ÚČTOVNÍCTVO, DPH, MZDY, DAŇOVÉ PRIZNANIA. 
T.: 053/442 59 15, 0905 936 156, informácie:
www.danemzdy.sk, e-mail: slavka.snv@gmail.com

 PODIATERCENTRUM * PEDIKÚRA mediciálna - posky-
tovaná profesionálnym podologickým prístrojom * pe-
dikúra mokrá * vyšetrenie na Podoskope (diagnostika 
ortopedických vád nôh) * ŠPONOVANIE zarastajúcich 
nechtov * výroba individuálnych korektorov * nechtová 
protetika (náhrada necht. platničky) * ODSTRÁNENIE 
bradavíc, kurích ôk, onychomykózy, kožnej mykózy * 
NECHTOVÝ dizajn * MANIKÚRA, DEPILÁCIA * výroba ter-
moplastických vložiek do topánok zn. SCHEIN na mieru 
(diabetes, normálna, spoločenská aj športová obuv). Ad-
resa: Zimná 50 (vo dvore medzi Slovenskou sporiteľňou 
a Papiernictvom Domino), SNV. T.: 0902 891 534.

 SERVIS POČÍTAČOV: Ponúkam inštaláciu operačných 
systémov Windows7, Win8, Linux, nastavenie internetu, 
wifi, modemov, routrov, správa serverov, záloha dát po-
radenstvo a iné IT služby. Volajte nonstop! 
T.: 0903 101 667, skype: erik.spic; 

www.erikspic.sk; servis@erikspic.sk
 Potrebujete preklad rýchlo a za najlepšiu cenu? Chcete 

sa na každej hodine cudzieho jazyka naučiť 20 nových 
slov? Máte odvahu vyskúšať si komunikáciu s rode-
nými hovoriacimi? Lingvistická spoločnosť ILUMINATA 
vám rada pomôže. Obráťte sa na nás telefonicky na  
0905 310 408, e-mailom na iluminata@iluminata.sk 
alebo osobne na Letnej 31, SNV. 

 STAVEBNÉ PRÁCE všetkého druhu, rekonštrukcie by-
tových jadier, rodinných domov, zatepľovanie fasád, vý-
stavba rodinných domov na kľúč, lacný stavebný materiál 
- dovoz SNV ZDARMA. T.: Ľubomír Jurčík - 0903 221 722.

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

 Vykonávame PRESTAVBY KÚPEĽNÍ (bytové jadrá), re-
konštrukcie bytov a domov, všetky vodárenské práce (vý-
mena batérií, WC, radiátorov, preplach. potrubia), rezanie 
do panelu - búranie panelov, montáž pláv. podláh, sadro-
kartónu. T.: 0903 277 634.

 TANEČNÁ ŠKOLA JP v SNV ORGANIZUJE: CVIČENIE 
dospelých s deťmi od 1 do 6 r., KURZY TANCA * dospe-
lých a svadobných párov * detí a mládeže od 4 do 18 r. * 
príprava na ples. ZABEZPEČUJE VYSTÚPENIA. 
T.: 0905 635 792, janaplichtova@hotmail.com

 Doučujem ANGLICKÝ JAZYK všetky vekové kategórie. 
Pripravujem na maturitu a dávam konverzačné hodiny. 
Jednotlivo alebo vo dvojiciach. Mám bohaté skúsenosti 
s vyučovaním. T.: 0907 585 817.

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

 KJARA SALÓN, Letná 47, SNV (vedľa OTP banky, 
v bráne). Ponúkame účinné prístrojové aj ručné masáže 
na spaľovanie tukov, anticelulitídne, na zbavenie bolestí 
a hĺbkové uvoľnenie svalstva, lymfomasáž, bankovanie... 
tiež vysokokvalitné zábaly: bahenné, škoricové, levandu-
ľové, wellness... Minerálka, očistný čaj al. káva k proce-
dúre zadarmo! Piatky AKCIA – 2 procedúry za cenu 1. 
Objednávajte sa na 0915 961 341. 
Viac na www.kjaraprevas.estranky.sk 

 KJARA služby – UPRATOVANIE AJ OPATROVANIE CHO-
RÝCH! Precízne a spoľahlivé upratovanie firiem, domác-
ností aj spoločných priestorov, tepovanie, umývanie 
okien... Taktiež ponúkame profesionálne opatrovanie cho-
rých zdravotníckym pracovníkom. Volajte 0915 961 341. 

 MONTÁŽ všetkých druhov STREŠNÝCH KRYTÍN za ro-
zumnú cenu ponúkajú klampiari a tesári z Jamníka. Kva-
lita, rýchlosť práce a spokojnosť zákazníka zaručená. 
T.: 0905 539 419 – Tomáš Jančík.

 LINGVISTA, s. r. o., vám aj v tomto školskom roku po-
núka výučbu cudzích jazykov AJ, NJ, ŠJ, RJ s rodenými 
hovorcami. Naučíme každého od 2 do 99 rokov. 
T.: 0915 964 533.

 REKONŠTRUKCIE DOMOV A BYTOV LUCIÁN GREJ-
TÁK. Ak potrebujete čokoľvek búrať, maľovať, demonto-
vať, omietať alebo konečné úpravy volajte kedykoľvek na 
0944 038 471.

 BRIKETY RAŠELINOVÉ vyrobené lisovaním prírodnej ra-
šeliny. Vhodné na vykurovanie v kachliach, krboch a kot-
loch na tuhé palivo. Predajné ceny: brikety v big-bagoch 

po 500 kg, cena 150 € za 1 000 kg * brikety vo vreciach 
po  45 kg, cena 170 € za 1 000 kg. 
T.: 0915 871 572, 0915 907 593.

 CUKRÁREŇ SOPHIA - OD Družba, sídl. Tarča. Srdečne 
vás pozývame do novootvorenej cukrárne. Prijímame ob-
jednávky - Vianoce, svadby, oslavy... 
T.: 0905 351 180, e-mail: patricia-snv@azet.sk

 SOVAT SOUND - ozvučíme vaše kultúrne, spoločenské, 
športové podujatie, konferenciu, školenie a pod. kvalit-
nou zvukovou aparatúrou. T.: 0905 554 394.

 „Ste zlatý“, tak mi hovoria. SLUŽBY PRE DOMÁCNOSŤ 
* čistenie kobercov, sedačiek, pomníkov * sťahovanie * 
100 % mikrovlnná likvidácia húb, plesní, červotočov * 
mikrovlnné sušenie muriva. Viac: www.spisskanovaves.
eu / Inzercia / Katalóg firiem. T.: 0904 865 262.

 NOVOOTVORENÁ PREDAJŇA RUČNÉHO ELEKTR. 
NÁRADIA „TESCO“ – J. Fabiniho 10, Sp. Nová Ves (pri 
žel. stanici). Zľavy od 10 do 50 %. Hilti – Bosch – De-
walt – Black-Deker – Narex. Predaj – Servis – Požičovňa.  
Otv. doba: 7.30 – 12.00 / 12.30 – 17.00. Prvý kupujúci 
sada náradia zdarma.

 NESTÍHATE? NAPÍŠEM ZA VÁS diplomovú, bakalársku, 
prácu, resp. jej časť. Doložím výskum so štatistickým ove-
rením hypotéz. Som absolventkou dvoch vysokých škôl, 
navyše mám mnohoročnú prax v písaní. Seriózne, dis-
krétne, podľa vašich požiadaviek, v súlade so smernicou 
vašej školy. S dostatkom relevantných zdrojov. 
T.: 0918 696 938.

 CHCETE STAVAŤ, PRESTAVOVAŤ, MODERNIZOVAŤ? 
Ponúkam kvalitné stavebné práce * prestavby bytových 
jadier * keramické obklady a dlažba * plávajúce podlahy 
* omietky * maliarske práce * voda a elektroinštalácia  
* autodoprava. T.: 0904 974 481 
e-mail: kupelnemikolaj@centrum.sk

 HĹBKOVÉ ČISTENIE A TEPOVANIE všetkých druhov 
matracov, postelí, kobercov a iných čalúnených nábytkov 
v 2 fázach. 1. Čistenie do hĺbky niekoľkých cm na sucho. 
2. Čistenie na mokro špeciálnym čistiacim prostriedkom. 
T.: 0949 353 731.

 Padá lístie padá, jeseň v plnom prúde. Hoci upratu-
jem rada, radšej oddýchnutá budem. PROFESIONÁLNY 
UPRATOVACÍ SERVIS, čisté koberce a postele, bavíme sa 
vesele. T.: 053/444 01 19, 0903 100 508, 
0903 661 891. www.upratovaniesnv.sk

 Predajňa HOBBY KREATÍV, Zimná 65, SNV pozýva na 
tvorivé kurzy: 13. 11. – Vianočné servítkovanie (ozdobíme 
si výrobok podľa vlastného výberu) * 19. 11. – Vianočné 
pletenie z papiera (stromček, venček, zvonec, srdce) * 
26. 11. – Portrét (základy kresby portrétu). Začiatok kur-
zov o 17.15 h. Bližšie info na www.hobby-kreativ.sk. 
Prihlášky: osobne, tel. 0918 994 867, 
0907 038 827, hobbykreativ@zoznam.sk 

 Vlastimil Bratek - BRATEX BUILDINGS - kompletná re-
konštrukcia bytov, rodinných domov (exteriér, interiér). 
Záruka minimálne 5 rokov. T.: 0905 310 411. 

 NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje internet a je práve 
nedeľa? Profesionálny servis PC a kancelárskej techniky 
u vás doma 24 h/7 dní týždni za výborné ceny. Inštalá-
cia Windows! Opravy notebookov, výmena displejov! In-
štalácia a nastavenie WiFi. Možnosť obnovenia vašich 
stratených dát! Nastavenie internetového pripojenia. 
SERVISNÁ PREHLIADKA U VÁS ZA 1 €! 
Volajte: 0904 318 235. Poradenstvo zdarma! 
E-mail: doktorpc@outlook.com, www.fixnet.eu

bytové doplnky
Vianocné ozdoby  

Odborárov č. 22, SNV (pri Úrade práce)
 Tovar nájdete na  

www.vyzdobaspis.sk 

Darceky
Milé
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PREDPREDAJ:

EXKLUZÍVNA
PREHLIADKA 
PRVEJ DÁMY SLOVENSKEJ MÓDY

Prešov • 19.00 hod.
PKO Čierny orol

Košice • 19.00 hod.
Historická radnica

6.11. 2014 (štvrtok) 7.11. 2014 (piatok)

KOŠICE PREŠOV

PREŠOV: PKO Čierny orol, Hlavná 50, č. d. 24 • pkovstupenky@condornet.sk • 051/7723 741-2
KOŠICE: MiC Košice, Hlavná 32 • info@mickosice.sk • 055/6230 909 • 0911 567 423

13.11. 2014 • Bratislava • DOUBLE TREE BY HILTON

Generálny partner:

Hlavní partneri: Reklamní partneri:

Mediálni partneri:

CIGÁNS
KI

DIABLI

8. 11. 2014 • 17.30 hod. 
Spišské divadlo

Sp. Nová Ves 
PREDPREDAJ:
Spišské divadlo-Radničné námestie 4
odd. prevádzky a marketingu, tel.: 053/4173275, mob.: 0903613259 
e-mail: prevadzka@spisskedivadlo.sk

/sobota/

INZERCIA

OC MADARAS SNV

Bližšie informácie: 
www.ocmadaras.sk

Prezentácia 
Stredných škôl 
mesta Spišská Nová Ves:

14. novembra 2014 piatok
od 10.00 do 17.00 hod.

Profesori a žiaci školy 
– informácie z prvej ruky!
Pozvanie hlavne pre rodičov 
žiakov základných škôl 
pre výber štúdia

Remeselné trhy
22. novembra 2014 sobota
od 9.00 do 19.00 hod.

Tradičné remeslá 
a výrobky ľudovej kultúry

Vhodné DARČEKY 
pre každú príležitosť

Kam študovať?



AUTOVES. SERVIS. KVALITA.
AUTOSALÓN NISSAN AUTOVES s.r.o.
Duklianska 55 • 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053 / 44 14 140 • 0911 645 111 • E-mail: predaj.nissan@autoves.sk

Použité fotografi e sú ilustračné. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto reklame slúžia výlučne na informačné účely a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. ť l h h

VYHRAJ NOVÝ NISSAN QASHQAI NA VÍKEND
Viac informácií nájdete na našej FB stránke 

t k

ÍKEND

S
Ú

ŤA
Ž

/autoves.nissan

www.autoves.skREZERVUJTE SI SVOJU TESTOVACIU JAZDU EŠTE DNES! 0911 645 111

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

NOVÉ FINANCOVANIE 
NA JEDNOTKU
NOVÉ FINANCOVANIE 
NA JEDNOTKU

S Financovaním na jednotku je to detsky jednoduché: 
> zaplatíte vami zvolenú prvú splátku > zvolíte si obdobie splácania od 3 do 6 rokov > mesačne platíte iba 1 % z ceny vozidla 
> nakoniec doplatíte poslednú splátku > s Financovaním na jednotku to máte bez navýšenia > so zimnými kolesami zadarmo
www.skoda-auto.sk

ŠKODA Rapid Spaceback už od 111 € mesačne so zimnými kolesami zadarmo

Ilustračná fotografia.

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:

NOVÝ NISSAN MICRA ZĽAVA 2 500 €

NOVÝ NISSAN NOTE ZĽAVA 2 600 €

NOVÝ NISSAN JUKE ZĽAVA 2 000 €

NOVÝ NISSAN QASHQAI ZĽAVA 2 000 €

NOVÝ NISSAN X-TRAIL ZĽAVA 2 000 €

PREDVÁDZACÍCH VOZIDIEL
JESENNÝ VÝPREDAJ


