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NEZABÚDAJÚ, 
KDE HOKEJOVO VYRÁSTLI

Jeho bývalá triedna učiteľka Judita Iľašová si tiež 
zaspomínala na triedu hokejistov, medzi ktorých 
patril aj talentovaný Pavol. „Na hokej ma nebolo 
treba ťahať. Aj keď som rodák z Gelnice, hokejovo 
som rástol v Spišskej Novej Vsi. Presťahovali sme 
sa sem a žijem tu už osem rokov. Na základnú 
školu spomínam v dobrom,“ hovorí s úsmevom  
Pavol Skalický. 
Dnes už vie, že trénerské rady a snaha učiteľov 
nebola samoúčelná. „Pani učiteľka Iľašová ho 
nútila do angličtiny, upozorňovala ho, že sa mu 
možno raz zíde a dnes je to pravda,“ spomína ria-
diteľ školy Peter Kresťanko. Pre istotu dal vytlačiť 
špeciálne podpis karty, na ktoré dával Paľo poctivo  
autogramy. Úspešného hokejistu pozdravil aj pri-
mátor mesta Ján Volný: „Na našich odchovancov 
sme patrične hrdí. V médiách sa spomína, kde sa 
ten alebo onen hráč narodil, ale to, kde ho hoke-
jovo vychovali, sa zabúda. Rovnako ako Denisovi 

Godlovi, tak aj Pavlovi Skalickému sme v Spišskej 
Novej Vsi vytvorili podmienky, ktoré ich talenty roz-
víjali. Tréneri, pedagógovia a zázemie im pomohli 
na ceste k úspechu.“
V jedálni ZŠ Komenského na neho čakali desiatky 
školákov, nedočkavých na slová a podpis vychádza-
júcej hokejovej hviezdy. „Vždy ma poteší, keď mladí 
vidia, že sa to dá – byť úspešným. Teraz sa chys-
tám do švédskeho Örebra, kde mi bude pomá-
hať Julo Hudáček. Mladým v Spišskej Novej Vsi by 
som chcel odkázať, aby hlavne makali. Základ je 
tvrdá robota. Vždy si verte a hokej vás hlavne musí 
baviť, potom to vyjde,“ dodáva P. Skalický, o kto-
rom sme sa dozvedeli aj niekoľko pikošiek: študuje 
vo štvrtom ročníku na strednej ekonomickej škole 
a pred majstrovstvami v Kanade ešte stihol stužkovú, 
už 11 mesiacov má priateľku z Harichoviec a býva-
lých učiteľov prekvapuje svojimi rečníckymi schop-
nosťami. (tre)

Vaic, Hudáček, Sersen... Mohli by sme ich vymenovať viacerých. Po posledných maj-
strovstvách sveta v hokeji hráčov do dvadsať rokov sa medzi najúspešnejších od-
chovancov hokejových tried Základnej školy na Komenského ulici zaradili aj Pavol 
Skalický a Denis Godla. Z dvojice úspešných hviezd kanadských majstrovstiev sa na 
svoju „základku“ prišiel 8. januára pozrieť ako prvý gelnický rodák Pavol Skalický. 

MESTO VYDALO 
MONOGRAFIU
Mesto Spišská Nová Ves v závere roka 2014 vydalo mo-
nografiu Dejiny mesta Spišská Nová Ves. Posledná 
publikácia zameraná na dejiny nášho mesta bola vydaná 
v maďarskom jazyku v roku 1896, jej autorom bol Alexan-
der Münnich. Dielo je spracované populárno-vedeckým 
štýlom tak, aby bolo zrozumiteľné nielen odbornej, ale i ši-
rokej verejnosti.
Vzhľadom na náročnosť celého projektu z pohľadu odbor-
nosti, ako aj financovania, prebiehala jeho realizácia počas 
viacerých rokov. S prípravou sa začalo v roku 2009, kedy 
Mesto Spišská Nová Ves uzatvorilo prvé zmluvy o dielo s au-
tormi kapitol a podkapitol monografie. Pätnásť osobností 
pod vedením zostavovateľa doc. PhDr. Ivana Chalu-
peckého spracovalo ucelene, podrobne a štrukturovane 
bohatú históriu mesta. Texty sú doplnené grafickými prv-
kami - reprodukciami archívnych listín, fotografiami, ma-
pami, plánmi, kresbami, tabuľkami a pod. Publikácia má 
spolu deväť kapitol, začína Prírodnými pomermi, ktoré 
spracovali Ing. Zuzana Krempaská a RNDr. Anna Les-
kovjanská.
Spišskú Novú Ves v archeologických svedectvách 
spracoval PhDr. Marián Soják, PhD. Počnúc treťou ka-
pitolou texty pojednávajú o demografických, politických, 
náboženských a školských pomeroch mesta, ako aj o hos-
podárskom a stavebnom vývoji. Nechýbajú ani informácie 
o ťažkých chvíľach obyvateľov mesta či už v podobe po-
žiarov alebo morových epidémií. PhDr. František Žifčák 
sa v tretej kapitole venuje obdobiu stredoveku (1268 – 
1526). Okrem iného táto kapitola obsahuje aj informácie 
o vzniku tzv. poľského zálohu a informácie o našej slávnej 
zvonolejárskej dielni.

(pokračovanie na 3. strane)



30 roky

Lístky už v predaji!

• Muzika v podaní Ringo Band 
• Atmosféru bude dotvárať skupina Duo caffe 
    (saxofon, gitara v štyle 30-tych rokov)
• Vynikajúce valentínske menu 
    (aperitív, hlavné jedlo, dezert, minerálna voda 0,3 l, káva) 
• Polnočný Boršč v cene lístka

• Odvoz do centra mesta Spišská Nová Ves 
     je v cene lístka
• Valentínska fotka v štýle 30-té roky 
     (4 Eur/2ks fotiek)
• Tombola - 2 Eur
• Súťaž o najlepšie oblečený pár

Čo na Vás čaká:

A samozrejme výborná zábava!

 13.02.2015 o 19:00 hod.

Cena: 23 € / 1 osoba

Hotel Čingov *** Slovenský raj
WELLNESS & KONGRES

Darujte sebe a svojej láske výnimočný zážitok a prídte sa 
k nám zabavit na valentínsku párty v štýle 30 - tych rokov.

Typ  oblečenia:
V štýle 30-té roky (nie je povinné !!!) párty
ValentínskA

Pre zakúpenie lístkov a bližšie informácie nás prosím kontaktujte telefonicky 
na +421(0)534433633 alebo mailom na hotelcingov@hotelcingov.sk

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES
INZERCIA
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TEŠÍME SA NA VÁS V DŇOCH 
11.-12.2.2015 a 27.-28.2.2015 

v čase od 8:00 do 18:00 hod.

Súkromná materská škola Brantia
Detstvo plné zážitkov

mobil: 0908 067 801
e-mail: brantia@brantia.sk

www.brantia.sk

SMŠ Brantia  Ferkaa Urbánka 20/AA  Spiišská Noová Ves

 � zážitkové učenie a široký výber aktivít � individuálny prístup k deťom 
(10 detí / 2 pedagógovia) � detský bazén a plávanie s inštruktorkou 

� výučba anglického jazyka � šéfkuchár s medzinárodnými skúsenosťami 
� aktivity a kurzy pre deti aj rodičov � cvičenia pre mamičky s deťmi

Vaše prvé veľké rozhodnutie
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SPRAVODAJSTVO

Policajti Okresného riaditeľstva PZ SR v Spišskej 
Novej Vsi žiadajú o pomoc v pátraní po doposiaľ ne-
známom vodičovi presne nezisteného vozidla, ktorý 
17. 10. 2014 v čase okolo 13.30 hod. v Spišskej 
Novej Vsi, na ceste č. II/533, v km 47,98 riadil vo-
zidlo po Elektrárenskej ul. od centra mesta smerom 
na mestskú časť Ferčekovce v ľavom jazdnom pruhu 

dvojpruhovej cesty v smere jazdy, kde za križovatkou 
s Rázusovou ul. v dôsledku nevenovania sa plne ve-
deniu vozidla a nesledovania situácie v cestnej pre-
mávke nedal prednosť chodcovi prechádzajúcemu 
cez priechod pre chodcov. Pravou časťou vozidla 
zachytil maloletého Rastislava M., ktorý prechádzal 
cez priechod pre chodcov v smere od supermarketu 

COOP Jednota k Obvodnému oddeleniu PZ SR. Pri 
kolízii s vozidlom maloletý Rastislav M. spadol na zem, 
pričom utrpel ťažké zranenie.
Polícia žiada občanov, ak majú akékoľvek infor-
mácie o tejto dopravnej nehode, aby ich poskytli 
na bezplatnom telefónnom čísle 158 alebo na 
ktoromkoľvek útvare PZ SR. 

Obdobie Medzi porážkou uhorského vojska pri Moháči 
a zánikom zálohu (1526 – 1772) spracoval doc. PhDr. 
Chalupecký. Roky 1772 až 1848 (Na prahu modernej 
spoločnosti) spracovala Mgr. Nina Palková. Vznik a vý-
voj moderného mesta (1848 – 1918) v období začínajú-
com revolúciou 1848/49 po rok 1918 spracoval taktiež doc. 
PhDr. Ivan Chalupecký. Doc. PhDr. Juraj Sulaček, CSc. 
spracoval obdobie 1918 – 1945. Novodobejším dejinám sa 

venoval PhDr. Alois Židlík, ktorý pripravil kapitoly 1945 – 
1989 (Spišská Nová Ves v tzv. období socializmu) a 1990 
– 2010 (Na ceste k slobodnej spoločnosti). Okrem uve-
dených autorov prispeli Mgr. Miroslav Lacko a Ing. Ma-
rián Jančura, CSc., ktorí spracovali oblasť baníctva. Kultúrny 
a spoločenský vývoj mesta zmapovali Mgr. Peter Zmátlo, 
PhD. a Dana Rosová. Ján Petrík sa venoval oblasti športu, 
oblasť zdravotníctva spracovali Mgr. Zuzana Pavlisová, 
PhD. a Dana Rosová. Informácie z oblasti školstva spraco-

vala PhDr. Ružena Kormošová, PhD.
Kniha má 632 strán, 722 fotografií, 2 614 poznámok, re-
sumé v troch jazykových mutáciách (anglická, nemecká, 
maďarská), hmotnosť 3 kg. Celkové výdavky na vydanie 
publikácie v náklade 3 000 ks sú cca 78 tisíc eur.
Vydanie monografie bolo realizované s finančnou pod-
porou Ministerstva kultúry SR (18 000 eur), Lesov mesta 
Spišská Nová Ves, s. r. o. (10 000 eur) a Youngstown 
Sister Cities (2 185 eur).  Ing. Andrea Jančíková 

V 2. polroku 2014 bol návrh Partnerskej dohody SR 
na roky 2014 - 2020 oficiálne schválený Európskou 
komisiou. Schválením tohto dokumentu sa vytvoril zá-
kladný rámec pre podporu riadenia pomoci z európ-
skych štrukturálnych a investičných fondov EÚ pre 
nové programové obdobie (PO) 2014 - 2020. Záro-

veň sa tým vytvorili predpoklady pre spracovanie no-
vých operačných programov, ktoré budú realizované 
na území SR. 
Napriek tomu, že dosiaľ nie sú vyhlásené výzvy ope-
račných programov, kde by Mesto Spišská Nová Ves 
bolo oprávneným žiadateľom, vieme, kde by nám 

prostriedky Európskej únie pomohli najviac. Tomu 
zodpovedá aj projektová pripravenosť spracovaná 
v prehľadnej tabuľke. O projektovej pripravenosti mest-
ských organizácií a škôl vás budeme informovať v bu-
dúcom vydaní Informátora.

Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ

Riaditeľ Okresného riaditeľstva Policajného 
zboru SR plk. JUDr. Jaroslav Dulík poďakoval 5. ja-
nuára 2015 vedeniu mesta a poslancom mestského 
zastupiteľstva za podporu pri vzniku pripravovaného 
kontaktného administratívneho miesta pre občanov 
(KAMO). Vďaka symbolickému odpredaju bývalej za-
sadačky v budove AB Ministerstvu vnútra Slovenskej 
republiky budú môcť naši občania rýchlejšie vybaviť 

množstvo administratívnych úkonov. „Tento priestor 
je v centre mesta, s lepšou dostupnosťou mestskej 
hromadnej dopravy a v blízkosti železničnej sta-
nice. Bude to pomoc obyvateľom celého okresu. 
Sme radi, že sme urobili pozitívny krok a pomohli 
nielen policajnému zboru, ale najmä bežným ob-
čanom,“ uviedol primátor mesta Ján Volný.
 (tre)

POMÔŽTE V PÁTRANÍ

MESTO VYDALO MONOGRAFIU

NA NOVÉ PROGRAMOVÉ OBDOBIE 
2014 - 2020 SME PRIPRAVENÍ

V ÚSTRETY OBČANOM

Tabuľka 1: Projekty, ktoré má Mesto SNV v súčasnosti schválené a sú v realizácii 

Názov projektu Výdavky projektu/podiel mesta v € Začiatok 
projektu

Predpokladaný 
koniec projektu

Úprava objektu Administratívnej budovy Podnikateľského inkubátora na materskú školu 94 800/70 000 01/2015 12/2015
Rozšírenie kamerového systému 68 000/60 000 01/2015 06/2015
Modernizácia sedadiel - Kino Mier v Spišskej Novej Vsi 57 500/32 500 01/2015 02/2015
Rekonštrukcia viacúčelového ihriska ZŠ Ing. O. Kožucha 15 000/1 500 01/2015 12/2015
CELKOM 235 300/174 000 * *

Tabuľka 2: Projekty, ktoré má Mesto SNV podané a sú v súčasnosti vyhodnocované 

Názov projektu Výdavky projektu/podiel Mesta v € Predpokladaný začiatok projektu Predpokladaný koniec projektu
Bezpečnostná retiazka II 5 700/1 400 04/2015 12/2015
Dni Humoru na Spiši 14 700/7 700 03/2015 09/2015
CELKOM 20 400/9 100 * *

Tabuľka 3: Nové projekty, na ktoré sa mesto v súčasnosti pripravuje pre PO 2014 – 2020, resp. iné potenciálne externé zdroje 

Názov projektu Predpokladaný začiatok projektu Predpokladaný koniec projektu
Obnova kultúrnej pamiatky REDUTA, Spišská Nová Ves 2015 2017
Zvýšenie energetickej účinnosti budovy Základnej umeleckej školy v SNV 2015 2017
Zmena výroby tepla v krytej plavárni 2015 2017
Výstavba nájomných bytov 2016
Rekonštrukcia miestnych komunikácií: Fabiniho, Levočská, Hviezdoslavova (od Levočskej po Školskú) 2015
Dopravné prepojenie TESCO - LIDL 2015 - 2016
Rozšírenie parkovania: Hviezdoslavova ul., Námestie SNP a zeleň 2015 2020
Verejné osvetlenie – etapizácia 2015
Cyklotrasy: Hornád: Tesco - Schell, Mestská - A, B, C trasy 2015 2020

*Poznámka: Ďalšie projekty realizujú mestské organizácie a organizácie v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Spišská Nová Ves prostredníctvom 
vlastných projektov zameraných na rozvoj. Ing. Štefan Pohly, ved. odd. vnútornej správy, MsÚ

(dokončenie z 1. strany)
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Turistická sezóna v našom meste začína s príchodom 
jari a trvá až do neskorej jesene. Aj napriek tomu, že 
hlavná letná sezóna bola poznačená množstvom daž-
divých dní, v celkovej návštevnosti (14 836 osôb) 
nášho Turistického informačného centra (TIC) 
sme zaznamenali nárast. V porovnaní s rokom 
2013 to bolo o 709 návštevníkov viac. 
Výsledky štatistických údajov, ktoré zbierame počas 
celého roka, nám ukázali veľmi pestré zastúpenie 
turistov z 37 krajín celého sveta. Tradične, naj-
viac nás navštívilo Slovákov (10 408). Cudzinci 
k nám najčastejšie prichádzali vlani z najbližších 
štátov a podľa zistených údajov bolo poradie nasle-
dovné: Česká republika (2 008), Poľsko (552), Ne-
mecko (434) a Maďarsko (259). Zvýšil sa aj počet 
anglicky a rusky hovoriacich návštevníkov, a to 
prevažne z Bieloruska (412), Ruska, Litvy a Lotyš-

ska. Z anglicky hovoriacich krajín k nám najdlhšie 
cestovali Austrálčania, Novozélanďania, Američania 
a Kanaďania. Pestrú paletu návštevnosti doplnili Ta-
liani, Španieli, Francúzi aj Belgičania. Medzi zaují-
mavých návštevníkov TIC patrili i turisti z Japonska, 
Číny, Mexika, Brazílie, Kolumbie, Nórska, Fínska, 
Islandu či Arménska. 
Z každodenných stretnutí s návštevníkmi nášho 
mesta sme sa dozvedeli aj to, že najväčšiu sku-
pinu turistov tvorili dovolenkári, ktorí vyhľadá-
vali oddych v horách a pri vode. Potom to boli 
milovníci kultúrno-historických pamiatok, ná-
hodní okoloidúci či obchodní cestujúci. Väč-
šina prišla na základe predchádzajúcich pozitívnych 
skúseností, odporúčania známych, priateľov, ale aj 
zo zvedavosti. Prevažne boli ubytovaní v penzió-
noch a súkromí a zdržali sa približne 3 – 4 dni. 

Mesto vybralo na dani za ubytovanie sumu 14 572 €, 
tzn. 36 430 prenocovaní, pričom sadzba dane je 
0,40 €/osoba/noc. 
Okrem turistiky v Slovenskom raji a návštevy histo-
rického centra mesta najčastejšie trávili čas na kú-
palisku a v ZOO. V minulom roku prešlo bránami 
letného kúpaliska a plavárne približne 65-tisíc náv-
števníkov, ZOO si pozrelo cca 91 tisíc osôb, čo 
predstavuje najvyššiu návštevnosť za posled-
ných päť rokov.
Jednou z najnavštevovanejších pamiatok v našom 
meste je veža rímskokatolíckeho farského kostola. 
O tom svedčí aj zvýšený počet návštevníkov, ktorí 
v roku 2014 vystúpili do veže. Bolo ich 3 874, čo 
je o 461 viac ako v roku 2013. 

Ing. Jana Barbuščáková
TIC Spišská Nová Ves

SPRAVODAJSTVO

Tohtoročná zima nie je štedrá na sneh. Ale predsa, aj pri 
malej nádielke snehu, rozbehli lyžiarske strediská svoje 
prevádzky. A tí odvážnejší vyhľadajú troška snehu aj pre 
svoje bežky.
Oblastná organizácia cestovného ruchu SPIŠ sa rozhodla 
aj počas tohtoročnej slabej zimy podporiť dostupnosť ly-
žiarskych stredísk, lyžiarskych bežeckých areálov, ale aj 
lokalít zaujímavých pre zimnú turistiku a zabezpečiť pre-
mávku SKIBUSu. 
V spolupráci s Oblastnou organizáciou cestovného ru-

chu Slovenský raj a s Krajskou organizáciou cestovného 
ruchu Košický kraj premáva od 10. januára 2015  
SKIBUS – autobus spoločnosti eurobus, a. s., Košice, 
ktorý zbiera lyžiarov, bežeckých lyžiarov a turistov z Čin-
gova, Smižian, Spišskej Novej Vsi smerom na Grajnár, 
do Hnilčíka – lyžiarskeho strediska Mraznica, na Mlynky, 
Biele Vody a späť. Tohto roku pilotne pôjde SKIBUS z Mly-
niek aj pre lyžiarov a turistov do Dediniek, Dobšinskej 
Maše.
SKIBUS premáva cez víkendy, sviatky, voľné dni 

a cez školské prázdniny (v čase od 23. do 27. feb-
ruára 2015). Cestovný lístok stojí 0,50 eur, spiatočný 
1 euro, pre deti do 10 rokov a dôchodcov je zdarma.
Cestovný poriadok s podmienkami premávky SKI-
BUSu je zverejnený na autobusových zastávkach, na web 
stránkach www.spis-region.sk, www.vraji.sk, www.slo-
venskyraj.eu. 
Prajeme peknú zimu a zážitky z turistiky a lyžovačky v na-
šich horách.

Ing. Zuzana Záborská, OOCR SPIŠ

AJ TÚTO ZIMNÚ SEZÓNU JAZDÍ SKIBUS

TURISTICKÁ SEZÓNA 2014
Určite každého poteší, keď je pochválený. A naše mesto je návštevníkmi často chválené. Už pri príchode ich očarí rodinná atmosféra 
na námestí, ktorú dopĺňa bohatá zeleň a upravené historické centrum. Najväčší dojem zanechá návšteva kostolnej veže s výkladom 
o histórii a pohľadom na celé mesto s okolím. Nebolo tomu inak ani v uplynulom roku.



5Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
2/2015

P
O

LI
C

A
JN

É
 O

K
IE

N
K

OZ činnosti OR PZ v SNV
Doposiaľ neznámy páchateľ mužského pohlavia, vyš-
ší ako 150 cm, vo veku medzi 25 až 30 rokov, oble-
čený v sivej alebo modrej vetrovke 11. 12. 2014 vo 
výťahu bytovky na Slovenskej ulici lúpežne prepadol 
poškodenú M. T. zo SNV. Keď poškodená nastupova-
la do výťahu v úmysle vyviesť sa na druhé poschodie, 
zozadu ju vtlačil do výťahu, jednou rukou jej zakryl 
ústa a znemožnil jej tak volať o pomoc, pri tom sa vý-
ťah dal do pohybu. Keď zastavil na prvom poschodí, 
páchateľ poškodenej strhol z oboch uší náušnice zo 
žltého kovu, otvoril dvere výťahu, zbehol po scho-
doch k zadným vchodovým dverám a ušiel po Sloven-
skej ulici na neznáme miesto. Pri lúpeži poškodená 
utrpela tržné rany oboch ušníc s dobou liečby 4 až 
5 dní. Poškodenej spôsobil škodu vo výške cca 100 
€. Vyšetrovateľ OKP OR PZ v danej veci začal trestné 
stíhanie vo veci zločinu lúpež. 

14. 12. 2014 vyšetrovateľ OKP OR PZ SNV zo zloči-
nu lúpež obvinil I. H. z Rudnian, ktorý 14. 12. 2014 
na Zimnej ul. pristúpil zozadu k poškodenej B. K. zo 
SNV, chytil jej čiernu koženkovú kabelku, ktorú mala 
prevesenú cez plece a snažil sa jej ju vytrhnúť. Keďže 
poškodená kabelku držala rukami a nepustila, tak ju 
po tom, čo sa k nemu otočila tvárou, udrel jedenkrát 
súčasne oboma rukami do oblasti pliec, následkom 
čoho poškodená spadla na zem. Počas toho ako 
vstávala zo zeme, znova chytil kabelku, ktorú stále dr-
žala v ruke a snažil sa jej ju mykaním vytrhnúť z ruky. 
Keď ani potom kabelku nepustila, udrel ju jedenkrát 
rukou do oblasti tváre, pričom poškodenej zároveň 
stiahol aj okuliare z tváre, kde vtedy kabelku pustila 
a I. H. z miesta aj s kabelkou ušiel. Poškodenej B. K. 
spôsobil povrchovú odreninu pravého oka a pomliaž-
denie pravej ruky s dobou liečenia 7 - 10 dní a škodu 
vo výške 65 €.

17. 12. 2014 bol na základe príkazu Okresného súdu 
v SNV zo 17. 12. 2014 eskortovaný do Ústavu na vý-
kon väzby a výkon trestu odňatia slobody, Košice, 
A. Š. zo SNV, ktorý bol 15. 12. 2014 umiestnený do 
cely predbežného zaistenia na OR PZ v SNV za zlo-
čin nedovolenej výroby omamných látok, jedov alebo 
prekurzorov, ich držanie a obchodovanie s nimi v spo-
lupáchateľstve.

V situačnej správe z 1. 10. 2014 policajti OR PZ SNV 
evidujú krádež vlámaním v SNV na neobývanom po-
zemku bez popisného čísla v záhradkárskej osade 
v súbehu s týraním zvierat, kde páchateľ odcudzil 
nemeckého ovčiaka a následne ho sekol sekerou do 
oblasti hlavy, pričom ho zanechal na Markušovskej 
ceste. Pes musel byť utratený a F. H. zo SNV bola 
spôsobená škoda vo výške 105 €. 12. 12. 2014 bol 
z uvedeného skutku obvinený I. M., bytom Chminian-
ske Jakubovany. Poverený príslušník OO PZ SNV 
I. M. vzniesol obvinenie za prečin krádež v súbehu 
s prečinom týranie zvierat. 

Doposiaľ neznámy páchateľ v dobe od 21. 12. 2014 
do 22. 12. 2014 na Šafárikovom námestí neznámym 
spôsobom a predmetom rozbil dotykový displej na 
automate na výdaj surového kravského mlieka s ná-
zvom Milk Farmer Professional. Pre poškodenú firmu 
tak spôsobil škodu vo výške 600 €. Poverený prísluš-
ník OO PZ SNV v danej veci začal trestné stíhanie za 
prečin poškodzovanie cudzej veci. 

Obvinený S. P. zo SNV 22. 12. 2014 viedol osobné 
motorové vozidlo po Gorkého ulici v smere k ulici Sto-
jan, kde bol zastavený hliadkou PMJ KR PZ Košice. 
Po výzve policajta bola u vodiča vykonaná dychová 
skúška pomocou elektronického merača Alcotest, 
na ktorom mu bola nameraná hodnota 0,71 mg/l al-
koholu v dychu a opakovane bol podrobený druhej 
dychovej skúške s hodnotou 0,85 mg/l alkoholu 
v dychu. S. P. teda vykonával činnosť v stave vylu-
čujúcom spôsobilosť. Poverený príslušník ODI OR 
PZ SNV ho obvinil z prečinu ohrozenie pod vplyvom 
návykovej látky. 

Doposiaľ neznámy páchateľ 28. 12. 2014 na Šafá-
rikovom námestí pristúpil od chrbta k poškodenej 
A. K., bytom Olcnava, prechodne bytom SNV, keď 

SPRAVODAJSTVO

Práce na rekonštrukcii v priestoroch Kina Mier začali 
7. januára. „Vymieňajú sa staré kreslá za nové ča-
lúnené, ktoré už budú luxusnejšie, pohodlnejšie a es-
tetickejšie. Popri tom sa, samozrejme, museli riešiť 
podlahy, ktoré tam už boli vyše 20 rokov,“ vymenoval 
objem prác riaditeľ Mestského kultúrneho centra Ing. 
Emil Labaj.
Spomínanou výmenou sedadiel sa kapacita kina z pô-
vodného počtu 400 miest na sedenie zníži o 8 miest. 
Návštevníkom však prinesie vyšší komfort a pohodlie 
pri sledovaní jednotlivých predstavení. 
Celkové náklady spojené s rekonštrukciou boli pred-
bežne vyčíslené vo výške 60 tis. eur. Mestu Spišská 

Nová Ves sa podarilo opätovne získať grant z Au-
diovizuálneho fondu vo výške 25 tis. eur (prvý grant 
vo výške 39 tis. eur získalo mesto v roku 2011 na 
digitalizáciu Kina Mier, pričom prispelo aj vlastnými 
prostriedkami vo výške 100 tis. eur). Zvyšná suma bude 
hradená z rozpočtu mesta. „Keďže sa podarilo vysúťažiť 
výhodnejšie podmienky, ušetrené prostriedky by sme 
radi využili na doriešenie havarijného stavu svetelnej 
techniky. Ide o stmievacie zariadenie, ktoré je fakticky 
zastarané, a to nielen morálne, ale aj technicky nevy-
hovuje a možno ešte nejaké práce vo vestibule alebo 
v kinosále,“ doplnil na záver Ing. E. Labaj.
 Edita Gondová

„Vianoce si môžeme urobiť, kedy chceme,“ skonšta-
toval riaditeľ Domu Charitas Sv. Jozefa Jozef Hreus vo 
chvíli, keď v tomto zariadení vítal povianočnú návštevu. 
Siedmeho januára tohto roku sa k nemu vybrali mana-
žér projektu Parasport 24 Miroslav Buľovský a primá-
tor mesta Ján Volný. Spoločne vymysleli charitatívnu 
zbierku v Bratislave, vďaka ktorej prišli do Spišskej No-
vej Vsi novoročné darčeky v podobe oblečenia a hračiek 
pre deti. 
„Nadväzujeme na výbornú spoluprácu s mestom Spiš-
ská Nová Ves. Akcia Cez Slovensko na bicykli má už 
niekoľko rokov zastávku v centre Spiša a v posledných 
rokoch sme pomáhali obdobným zariadeniam, ako je 
tento Dom Charitas, rôznymi vecnými darmi. Počas 
Vianoc sme využili príležitosť a vyzbierali sme obuv, 
šatstvo a hračky pre ľudí v núdzi. Nebude to posledný 
krát, čo sa tu stretávame. V júni pripravujeme deň detí, 
na ktorom nebudú chýbať telesne hendikepovaní 
športovci ani osobnosti známe z médií. Spoločne pri-
pravíme aj ďalšie zaujímavé podujatia,“ zhodnotil Mi-
roslav Buľovský.
Na našu charitu nezabudli ani športovci. Basketbalistky 
klubu Rücon Spišská Nová Ves odovzdali výťažok dob-
rovoľného vstupného vo výške 300 € týraným ženám 
v Dome Charitas sv. Jozefa. „Na Spiši Vianoce nekon-
čia, ľudia sa ešte vždy vedia podeliť s tými, ktorí pomoc 

potrebujú. Aj táto zbierka, ktorá k nám v mrazoch do-
putovala z hlavného mesta, je svedectvom, že na našu 
charitu myslíme celý rok. Miroslav Buľovský a jeho pro-
jekty pomoci hendikepovaným ľuďom sú príkladom aj 
pre nás. Dúfam, že sa do reťaze pomoci zapoja aj ďal-
šie ohnivká, najmä podnikatelia z nášho mesta,“ dodal 
primátor Spišskej Novej Vsi Ján Volný.

(tom)

REKONŠTRUKCIA KINA MIER

V CHARITE DOSTÁVALI DARČEKY 
AJ PO NOVOM ROKU

Po digitalizácii Kina Mier v roku 2011 prišla na rad aj obnova interiéru. 

Ako prvý v spišskonovoveskej nemocnici prišiel v roku 
2015 na svet Oliver Dravecký. Ten sa narodil 1. ja- 
nuára 55 minút po polnoci mamičke Dominike Zelenej 
zo Studenca (okres Levoča). Chlapček vážil 3 240 gra-
mov a meral 52 centimetrov. „Je to prvé dieťa v rodine. 
Pôrod prebiehal hladko. Mamka aj novorodenec sú 
zdraví,“ informoval v tejto súvislosti primár gynekolo-
gicko-pôrodníckeho oddelenia nemocnice Svet zdravia 
MUDr. Štefan Novysedlák.

Prvý Spišskonovovešťan sa narodil o niečo neskôr. Je 
ním Matias a mamička Michaela Prokeinová ho pri-
viedla na svet v tunajšej nemocnici 2. januára krátko pred 
siedmou hodinou ráno. „Chlapček má 3 030 gramov, 
48 centimetrov a takisto sú obaja v poriadku,“ uviedol 
ďalej MUDr. Š. Novysedlák.
Čo sa týka pôrodnosti, v uplynulom roku zaznamenali 
v spišskonovoveskej pôrodnici 1 256 pôrodov, čo pred-
stavuje mierny nárast oproti predošlému roku. Eda

PRVÍ NOVORODENCI V ROKU 2015
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O kráčala sama peši po chodníku. Chytil jej kabelku, 

ktorú mala zavesenú na ľavom pleci, kde ju zároveň 
držala za rúčku ľavou rukou, pričom sa jej snažil ka-
belku násilím strhnúť, v dôsledku čoho poškodená 
spadla na ľavý bok na zem vedľa chodníka. Páchateľ 
sa jej stále snažil kabelku vytrhnúť, a tak ju násled-
ne fyzicky napadol päsťami rúk, kedy najmenej päť 
až šesťkrát poškodenú udrel do oblasti pravej stra-
ny tváre. Vtedy sa páchateľovi podarilo poškodenej 
kabelku vytrhnúť a s touto ušiel na neznáme miesto. 
Neznámy páchateľ jej svojím konaním spôsobil 
škodu odcudzením koženkovej kabelky nezistenej 
značky aj s obsahom v sume cca 216 € a spôsobil 
jej pomliaždenie nosa, tváre a ľavej časti hrudníka 
s dobou liečenia 7 až 10 dní. V danej veci vyšetro-
vateľ OKP OR PZ SNV začal trestné stíhanie vo veci 
zločinu lúpež v súbehu s prečinmi ublíženie na zdraví 
a prečinom výtržníctvo. 

30. 12. 2014 vyšetrovateľ OKP OR PZ SNV začal 
trestné stíhanie pre zločin ublíženie na zdraví, ku 
ktorému došlo 27. 12. 2014 na Zimnej ul. v blíz-
kosti baru. Doposiaľ neznámy páchateľ nezisteným 
spôsobom spôsobil poškodenému M. M. zo SNV 
zlomeninu jarmovej kosti a hornej čeľuste s malým 
posunom kostných úlomkov, modrinu očnice vpravo, 
s opuchom tváre vpravo. Z lekárskeho hľadiska mu 
spôsobil ťažký úraz s predpokladanou dobou liečenia 
cca 8 týždňov. 

Poverený príslušník ODI OR PZ SNV z prečinu ohro-
zenie pod vplyvom návykovej látky obvinil Z. H. zo 
SNV, ktorý 7. 1. 2015 premával po Štefánikovom ná-
mestí smerom od Elektrárenskej na Dukliansku ulicu 
na osobnom motorovom vozidle, kde bol zastavený 
hliadkou OO PZ SNV. Po výzve policajta bola u vo-
diča Z. H. vykonaná dychová skúška pomocou elek-
tronického merača Alcotest 7410, na ktorom nafúkal 
hodnotu 0,62 mg/l alkoholu v dychu a neskôr bol 
podrobený druhej dychovej skúške, počas ktorej na-
fúkal hodnotu 0,57 mg/l alkoholu v dychu. Z. H. teda 
vykonával činnosť v stave vylučujúcom spôsobilosť. 

11. 1. 2015 na OO PZ SNV oznámil J. L. zo SNV, že 
doposiaľ neznámy páchateľ v čase od 8. 1. 2015 do 
11. 1. 2015 na Ul. Medza v záhradkárskej osade Nad 
Splavom nezisteným predmetom a spôsobom po-
škodil oplotenie a následne nezisteným spôsobom 
a predmetom rozbil dvojitú sklenenú výplň okna na 
záhradnej chatke, odkiaľ ukradol elektrocentrálu, zá-
hradný fúrik, rádio s 2 ks reproduktorov, subwofer, 
CD s videorekordérom, sekeru. Pre poškodeného 
J. L. spôsobil celkovú škodu krádežou vo výške 410 € 
a škodu poškodením v celkovej výške 65 €. Poverený 
príslušník OO PZ SNV v danej veci začal trestné stíha-
nie za prečin krádež.

Polícia žiada občanov, ktorí majú akékoľvek 
poznatky o vyššie uvedených neznámych prípa-
doch, aby boli polícii nápomocní a svoje poznat-
ky oznámili na bezplatnej linke 158 alebo na kto-
romkoľvek útvare PZ SR. 

Z činnosti MsP v SNV
Hliadka MsP 12. 12. 2014 v čase medzi 20.10 
a 20.15 hod. pri hliadkovaní na Českej ulici zistila mla-
distvé osoby, ktoré požívali alkoholické nápoje, čím 
sa dopustili priestupku. Podrobili sa dychovej skúške 
na zistenie alkoholu v dychu s pozitívnym výsledkom. 
Jednalo sa o M. M. z Kolinoviec - 0,83 mg/L a M. O. 
zo Spišského Štvrtku – 0,57 mg/L. Vec oznámená 
vecne príslušnému orgánu.

Na základe informácie od účastníkov Vianočného 
trhu našla hliadka MsP 13. 12. 2014 o 8.35 hod. zra-
nenú ženu, ktorá krvácala z nosa. Jednalo sa o A. R. 
z Orechovej Potône. Na miesto bola privolaná RZP, 
ktorá poškodenú ošetrila a previezla do NsP k ďalším 
úkonom. Žena sa údajne zranila počas prenasledo-
vania neznámeho páchateľa, ktorý jej odcudzil tašku 
s tržbou a dokladmi. Taška jej bola vrátená, nakoľko 
ju páchateľ počas prenasledovania zahodil. Samot-
nú krádež rieši PZ SR ako podozrenie z trestného 
činu.

Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka
Ide o školu rodinného typu, kde výchova a vzdelávanie 
prebieha na osvedčených základoch pri dosahovaní vý-
borných výsledkov na maturitných skúškach a uplatňovaní 
sa v ďalšom štúdiu pri najnižšej miere produkcie nezamest-
naných v rámci okresu.
Odbory: 
79025 J gymnázium
Špecifikácia prijímacích pohovorov: 
výsledky žiakov na ZŠ a úspešnosť na prijímacích poho-
voroch
Kontaktné údaje:
Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, 
Radničné námestie č. 271/8, Spišská Nová Ves
tel.: 0915 930 494, e-mail: gymsnv@kapitula.sk, 
web: www.cgymmisikasnv.edupage.org
Kontaktná osoba: Mgr. Ján Stuhlák 
– riaditeľ školy 

Hotelová akadémia
Spoznajte krásy Spiša a kultúrno-historické pamiatky mesta 
štúdiom v atraktívnych študijných a učebných odboroch 
na Hotelovej akadémii v Spišskej Novej Vsi. Prioritou školy 
je spokojný rodič, zákazník a úspešný absolvent schopný 
okamžite sa uplatniť na trhu práce alebo pokračovať v ďal-
šom štúdiu na vysokej škole.
Študijné odbory – denné štúdium:
6323 K hotelová akadémia - päťročné štúdium (matu-
ritné vysvedčenie + výučný list). Prijímacie pohovory zo slo-
venského jazyka a cudzieho jazyka (anglický jazyk alebo 
nemecký jazyk).
6324 M manažment regionálneho cestovného ruchu 
- štvorročné štúdium (maturitné vysvedčenie). Prijímacie 
pohovory zo slovenského jazyka a matematiky.
Učebné odbory – denné štúdium:
6445 H kuchár – trojročné štúdium (výučný list) – bez 
prijímacích pohovorov.
6444 H čašník, servírka – trojročné štúdium (výučný list) 
– bez prijímacích pohovorov.
Nadstavbové štúdium – nová forma štúdia:
6411 L prevádzka obchodu 
6421 L spoločné stravovanie
Denné 2-ročné pokračujúce štúdium pre žiakov, ktorí ukon-
čili štúdium v 3-ročných učebných odboroch (maturitné vy-
svedčenie).
Externé štúdium:
6445 H kuchár – jednoročné diaľkové štúdium (výučný 
list)
6444 H čašník, servírka – jednoročné diaľkové štúdium 
(výučný list)
Rozšírenie vzdelania a kvalifikácie pre tých uchádzačov, 
ktorí ukončili minimálne stredné odborné vzdelanie.
Kontaktné údaje:
Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 
Spišská Nová Ves, tel.: 0948 094 212, 
053/446 42 15, 442 41 89, 
e-mail: hotelovkasnv@gmail.com
Kontaktná osoba: Mgr. Milan Kudrik – riaditeľ školy

Technická akadémia
Škola ponúka moderné študijné programy. Jej technické 
vybavenie je na vysokej úrovni. Štúdium vo všetkých odbo-
roch je štvorročné, ukončené maturitnou skúškou. Absol-
venti majú v súčasnosti veľké možnosti uplatnenia sa doma 
i v zahraničí. Väčšina z nich pokračuje v ďalšom štúdiu na 
vysokých školách.
Študijné odbory:
2381 M strojárstvo – programovanie CNC strojov
2381 M strojárstvo – grafické systémy

2387 M mechatronika – programovanie robotov a mo-
dulárnych systémov
2675 M elektrotechnika – počítačové systémy a siete
3918 M technické lýceum
3968 M logistika
Špecifikácia prijímacích pohovorov:
Žiaci vykonajú prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka 
a matematiky. Okrem výsledkov prijímacej skúšky budú 
zohľadnené aj ich študijné výsledky, výsledky v Testovaní 
9 a taktiež úspechy v olympiádach a ďalších súťažiach.
Kontaktné údaje:
Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 
Spišská Nová Ves, tel.: 053/446 62 49, 
fax: 053/446 63 08, e-mail: skola@tasnv.sk, 
web: www.tasnv.sk
Kontaktná osoba: RNDr. Ladislav Ruttkay 
– riaditeľ školy

Stredná odborná škola ekonomická
Škola je jediná svojho druhu v tomto regióne, má dlhú tradí-
ciu, je zapojená do medzinárodných projektov. Absolventi 
obchodnej akadémie pracujú v štátnej a podnikateľskej 
sfére, vo finančných inštitúciách a mnohí pokračujú v štúdiu 
na vysokých školách. Absolventi agroturistiky sa uplatnia 
v cestovnom ruchu, ale aj v štátnej a podnikateľskej sfére.
Študijné odbory:
6317 M obchodná akadémia
6325 M ekonomické lýceum
4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika
Prijímacie pohovory:
Výsledky testovania MONITOR 2015 z matematiky a slo-
venského jazyka, prospech na výročnom vysvedčení za 
VII. ročník, VIII. ročník a polrok IX. ročníka základnej školy, 
predmetové olympiády, súťaže (okresné, krajské, republi-
kové). Prijímacie pohovory budú realizované v súlade s plat-
nou legislatívou.
Kontaktné údaje:
Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, 
Spišská Nová Ves, tel.: 053/442 17 57, 442 25 08, 
fax: 053/442 37 16, e-mail: oasnvsk@gmail.com, 
web: www.oasnv.edu.sk
Kontaktná osoba: Ing. Daniel Konársky – riaditeľ školy

Gymnázium, Školská 7
ponúka štúdium v škole so 150-ročnou tradíciou. Naše 
gymnázium ako jediné v regióne umožňuje individuálny 
výber voliteľných predmetov a vyučujúcich v 3. a 4. 
ročníku (z 25 voliteľných – aj netradičných predme-
tov – napríklad latinčina, ekonomika, dejiny umenia), 
vyučovanie v zrekonštruovaných priestoroch a moder-
ných učebniach s interaktívnymi tabuľami a bohaté 
športové a kultúrne vyžitie. Naši študenti participujú na 
mnohých medzinárodných projektoch a výmenných 
pobytoch a sú schopní plynulo komunikovať v cudzom 
jazyku. Škola poskytuje kvalitné vzdelanie a prípravu na 
štúdium na rôznych typoch vysokých škôl v Sloven-
skej republike i v zahraničí. V rámci školského vzdelá-
vacieho programu je posilnená výučba prírodovedných 
predmetov (biológia, chémia, fyzika, matematika a infor-
matika).
V školskom roku 2015/2016 
sa v našom gymnáziu otvorí päť tried: 
79 02 J gymnázium (4-ročné štúdium):
- všeobecnovzdelávacie triedy 
- triedy so zameraním na: telesnú výchovu, cudzie jazyky, 
informatiku
Podmienky prijatia: Podmienky prijímacieho konania 
budú po odsúhlasení pedagogickou radou zverejnené 
na webovej stránke školy najneskôr do začiatku februára 
2015.

PREHĽAD STREDNÝCH ŠKÔL 
NA ÚZEMÍ MESTA
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16. 12. 2014 o 13.10 hod. na základe telefonického 
oznámenia M. M. zo SNV hliadka preverila oznáme-
nie, že v blízkosti Panorámy leží nejaký muž. Na mies-
te bol nájdený muž, ktorého sa hliadka MsP snažila 
prebrať, nejavil však známky života. Cez stálu službu 
MsP bola na miesto privolaná RZP a tiež hliadka PZ 
SR. Privolaná lekárka RZP konštatovala smrť. Vec na 
mieste prevzala hliadka PZ SR. Muž bol identifikovaný 
ako M. V., bezdomovec v SNV.

Na základe telefonického požiadania I. C. zo SNV 
hliadka preverila oznámenie, že menovanej na domo-
vý zvonček sústavne vyzváňa jej bývalý priateľ, čím ju 
obťažuje. Na mieste bol zistený S. J. zo SNV. Hliadka 
ho upozornila, že menovaná si jeho prítomnosť v byte 
nepraje, na čo z miesta odišiel. Po zjednaní nápra-
vy oznamovateľka písomné oznámenie o priestupku 
podať odmietla. Vec ukončená ako pomoc občanovi.

Člen hliadky MsP 18. 12. 2014 o 10.30 hod. pri vyko-
návanej kontrole zaplatených poplatkov za parkovanie 
u vozidiel parkujúcich na parkovisku na Školskej ulici 
zastavoval odchádzajúce osobné motorové vozidlo 
zn. Mercedes, ktorého vodička uvedený poplatok 
zaplatený nemala. Vodička však na opakované poky-
ny na zastavenie nereagovala a s vozidlom z miesta 
ušla, pričom priamo ohrozila zasahujúceho prísluš-
níka MsP, ktorý stihol pred prechádzajúcim vozidlom 
uskočiť a tým nedošlo k jeho zraneniu. Oznámenie 
bolo podané na OO PZ SNV, ktoré vec realizuje.

Hliadka MsP na základe anonymného oznámenia 
bola 23. 12. 2014 o 19.15 hod. vyslaná na Gaštano-
vú ul., kde údajne vyvierala voda zo zeme. Na mieste 
bolo zistené, že v objekte bývalej dielne firmy Overal 
dochádzalo k značnému vyvieraniu vody zo zeme, 
ktorá ďalej povrchom odtekala. Zistené skutočnosti 
boli okamžite oznámené na dispečing Podtatranskej 
vodárenskej spoločnosti, a. s, ktorá zabezpečila od-
stránenie poruchy.

Na útvar MsP sa 9. 1. 2015 o 14.50 hod. dosta-
vila zodpovedná pracovníčka Správy cintorínov, 
MsÚ v Sp. Novej Vsi a podala písomné oznámenie 
o priestupku, ktorého sa dopustil neznámy páchateľ 
tým, že v presne nezistenom čase mesiaca december 
2014 odcudzil 2 ks poplastovaného oplotenia na no-
vom cintoríne v Sp. Novej Vsi. Spôsobil tak škodu na 
majetku vo výške 119,18 €. Vec v šetrení MsP. 

RTVS pripravila aj v roku 2014 v decembri už 3. ročník 
série priamych prenosov koncertov zo slovenských 
miest pod názvom Slovensko 2014 Advent. Jeden 
z takýchto koncertov sa 9. 12. konal už po tretíkrát 
aj v spišskonovoveskej Koncertnej sieni Reduty. Divá-
kom sa predstavila džezová formácia AMC a večerom 
sprevádzal moderátor Pišta Vandal.

10. 12. zavítal Mikuláš aj na sídl. Západ, kde pred 
Centrom voľného času Adam na Hutníckej ul. rozsvie-
til stromček a obdaroval všetky deti sladkosťami. Via-
nočnú náladu dotvárala skupina Indians.

Protest proti násiliu páchanému na ženách a ich 
deťoch vyjadrili Spišskonovovešťania 10. 12. pred 
Levočskou bránou vypískaním. Zároveň tu prebieha-
la výstava pod názvom Umlčané svedkyne. Podujatie 
zorganizovalo Občianske združenie Hana.

V Múzeu Spiša 10. 12. v rámci ďalšieho z cyklu Dvor-
ných dialógov Ján Ličko prítomným predstavil svoju 
básnickú zbierku pod názvom Svedectvá i výzva. Tá 
bola zároveň v závere stretnutia uvedená do života. 
Jej autor ako prvý nevidiaci na Slovensku absolvoval 
stredoškolské i dve vysokoškolské integrované štúdiá 
a v roku 1986 získal titul Doktor pedagogiky. Pôso-
bil v Levoči, kde sa počas 47 rokov venoval výchove 
a vzdelávaniu zrakovo postihnutých detí aj dospelých.

Stredná odborná škola drevárska, Gymnázium Škol-
ská ul. a Technická akadémia 11. 12. usporiadali 
pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl ich rodi-
čov a výchovných poradcov Deň otvorených dverí. 
V rámci neho mali možnosť oboznámiť sa bližšie s ak-
tuálnou ponukou štúdia na jednotlivých školách.

Kontaktné údaje: 
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves, 
tel.: 053/442 22 59, fax: 053/429 76 39, 
e-mail: skola@gymsnv.sk, web: www.gymsnv.sk
Kontaktné osoby: Mgr. Jozef Kačenga – riaditeľ školy

Stredná odborná škola drevárska
Privíta vás moderná a zrekonštruovaná škola so 115-ročnou 
tradíciou, so špičkovým materiálno-technickým vybavením 
a športovým zázemím (dve telocvične, posilňovňa, bazén, 
sauna), kvalifikovaným pedagogickým zborom a perspek-
tívou budúceho uplatnenia. V rámci projektu „Drevárka – 
kvalitné a moderné odborné vzdelávanie“ sme v roku 2014 
zmodernizovali materiálno-technické vybavenie o nové PC, 
interaktívne tabule, fototechniku a elektrotechniku v celko-
vej sume 48 945,00 €.
Študijné odbory
2682 K mechanik počítačových sietí (4-ročné štúdium, 
maturitné vysvedčenie + výučný list, prijímacie skúšky – 
SJL, MAT)
3336 M drevárstvo a nábytkárstvo (4-ročné štúdium, 
maturitné vysvedčenie, prijímacie skúšky – SJL, MAT)
3336 M drevárstvo a nábytkárstvo s rozšíreným vyu-
čovaním športovej prípravy - zameranie na futbal a hokej 
(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie, talentová skúška 
+ prijímacie skúšky - SJL, MAT)
3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – manažment 
v drevárstve (4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie, pri-
jímacie skúšky – SJL, MAT)
3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby 
(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie + výučný list, pri-
jímacie skúšky – SJL, MAT)
3349 K technik drevostavieb (4-ročné štúdium, matu-
ritné vysvedčenie + výučný list, prijímacie skúšky – SJL, 
MAT) 
8221 M 05 dizajn – priemyselný dizajn (4-ročné štú-
dium, maturitné vysvedčenie, talentová skúška)
8260 M propagačné výtvarníctvo (4-ročné štúdium,  
maturitné vysvedčenie, talentová skúška)
8269 M tvorba nábytku a interiéru (4-ročné štúdium, 
maturitné vysvedčenie, talentová skúška)
8279 M dizajn a tvarovanie dreva (4-ročné štúdium, ma-
turitné vysvedčenie, talentová skúška)
8297 M fotografický dizajn (4-ročné štúdium, maturitné 
vysvedčenie, talentová skúška)
Učebné odbory
3355 H stolár (3-ročné štúdium, výučný list, bez konania 
prijímacích skúšok)
3370 H čalúnnik (3-ročné štúdium, výučný list, bez kona-
nia prijímacích skúšok)
8555 H umelecký rezbár (3-ročné štúdium, výučný list, 
talentová skúška)
Nadstavbové štúdium
6403 L podnikanie v remeslách a službách (2-ročné 
štúdium pre absolventov všetkých trojročných učebných 
odborov). Kritériá pre prijatie: výučný list, vysvedčenie o zá-
verečnej skúške, prijímacie skúšky – SJL, MAT.
Podmienky prijímacieho konania budú po odsúhla-
sení zverejnené na webovej stránke školy najneskôr do 
začiatku februára 2015.
Kontaktné údaje: 
Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, 
Spišská Nová Ves, tel.: 053/442 42 46, 
mobil: 0902 904 810, e-mail: sosd@sosdsnv.sk, 
web: www.sosdsnv.sk
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Jančík – riaditeľ školy

Gymnázium, Javorová 16
Gymnázium poskytuje kvalitné vzdelanie v intelektuálne 
vyrovnanom kolektíve žiakov, ktorí sú po maturite schopní 
plynulo komunikovať v cudzom jazyku a úspešne študovať 
na rôznych typoch vysokých škôl na Slovensku i zahraničí. 
V priestoroch gymnázia sídli Jazyková škola (možnosť zís-
kania štátnice) a Sieťová akadémia CISCO (možnosť získa-

nia priemyselných certifikátov v oblasti počítačových sietí).
V školskom roku 2015/2016 ponúkame štúdium v 3 od-
boroch – osemročné štúdium (50 žiakov), štvorročné štú-
dium s programom zameraným na informačné technológie 
a prírodovedné predmety (25 žiakov) a päťročné bilingválne 
štúdium v anglickom jazyku (31 žiakov).
Odbory:
7902 J gymnázium (8-ročné)
- pre žiakov 5. ročníka ZŠ, podmienky prijatia: úspešné 
absolvovanie prijímacích skúšok zo slovenského jazyka 
a matematiky. Prihláška do 10. 4. 2015.
7902 J gymnázium (4-ročné)
- pre žiakov 9. ročníka ZŠ, podmienky prijatia: úspešné 
absolvovanie prijímacích skúšok zo slovenského jazyka 
a matematiky. Prihláška do 10. 4. 2015.
7902 J 74 bilingválne štúdium v anglickom jazyku 
(5-ročné)
- pre žiakov 8. a 9. ročníka ZŠ, podmienky prijatia: priemer 
na výročných vysvedčeniach do 2,0 a úspešné absolvova-
nie talentovej skúšky na psychologické zisťovanie jazyko-
vých a študijných predpokladov. Prihláška do 20. 2. 2015.
Kontaktné údaje: 
Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves, 
tel.: 053/442 56 51, mobil: 0948 612 526, 
e-mail: skola@gjavsnv.edu.sk, 
web: www.gjavsnv.edu.sk 
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Kaľavská – riaditeľka školy

Stredná odborná škola
sa snaží v rámci regiónu Spiš rýchlo reagovať na aktuálne 
dianie na trhu práce. Podľa toho sa snaží štruktúru študij-
ných a učebných odborov inovovať a zároveň podporovať 
remeselné odbory a držíme sa motta: „Remeslo má zlaté 
dno“.
Študijné odbory 4-ročné: 
(maturitné vysvedčenie + výučný list)
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov 
a zariadení (od 1. 9. 2014)
2697 K mechanik elektrotechnik 
6446 K kozmetik
Študijné odbory 4-ročné: 
(maturitné vysvedčenie)
2157 M geológia, geotechnika a environmentalistika
3650 M staviteľstvo
3692 M geodézia, kartografia a kataster
3739 M elektrotechnika v doprave a telekomuniká-
ciách
3920 M polytechnika
Učebné odbory 3-ročné: (výučný list)
3661 H murár
3663 H tesár
3668 H montér suchých stavieb
3672 H kamenár (od 1. 9. 2015)
3675 H maliar
3678 H inštalatér
3684 H strechár
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika
2487 H 01 autoopravár – mechanik 
6456 H kaderník 
3152 H 02 krajčír – dámske odevy
6424 H manikér – pedikér 
Učebné odbory 2-ročné: pre žiakov, ktorí ukončili 
povinnú školskú dochádzku v 7. alebo 8. ročníku ZŠ 
3686 F stavebná výroba 
3178 F výroba konfekcie
3383 F spracúvanie dreva
Kritériá prijímacieho konania: 
absolvovanie Monitoru SJ+MAT
Kontaktné údaje: 
Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4, 
Spišská Nová Ves, tel.: 053/446 13 60, 
053/446 13 90, 446 29 23, fax: 053/446 13 60, 
e-mail: skola@soussnv.sk, web: www.soussnv.sk
Kontaktná osoba: Ing. Vasiľ Kolesár – riaditeľ školy
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Na začiatku januára absolvovala jedna z našich mater-
ských škôl kontrolu v podobe verifikátora projektov za 
Európsku banku. Ten s uspokojením skontroloval škôlku 
na Jilemnického ulici a odovzdal jej certifikát v podobe 
tabule, ktorá ju odteraz bude zdobiť.
„Mesto SNV sa zapojilo v roku 2013 do programu 
MUNSEFF, ktorý rieši zníženie energetickej náročnosti 
budov, financovaného Európskou bankou pre obnovu 
a rozvoj s grantovou podporou EÚ. V tomto projekte 
sme zrekonštruovali do konca roka 2014 sedem ma-
terských škôl. Dnes sa konal Verifikačný míting k prvej 

zrekonštruovanej MŠ na Jilemnického ulici. Zúčastnili 
sa ho zástupcovia Mestského úradu v Spišskej Novej 
Vsi, ja, vedúci Oddelenia výstavby a dopravy Peter 
Susa a Stefan Ciupek z Viedne, verifikátor projektu za 
Európsku banku pre obnovu a rozvoj. Preveroval, či  
realizované riešenia zodpovedajú odporúčaniam 
z energetického auditu. Pri tejto príležitosti sa pán Ciu-
pek stretol s primátorom mesta Jánom Volným a odo-
vzdal mu tabuľu o spolufinancovaní projektu EBRD 
a grantu EÚ,“ informovala riaditeľka správy školských 
zariadení Markéta Ďuríková. (rep)

KONTROLA ZATEPLENIA MATERSKEJ 
ŠKOLY DOPADLA ÚSPEŠNE
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Slovensku sa 11. 12. v predvianočnom čase zišli na 
posedení pri kapustnici. Na stretnutí sa spomínalo, 
vinšovalo, ale i recitovalo.

Vo štvrtok 11. 12. v Kine Mier vystúpili žiaci Základ-
nej umeleckej školy s predvianočnou rozprávkou Nu 
vot na motívy ruskej ľudovej rozprávky Cárovná žab-
ka v réžii vedúcej literárno-dramatického odboru Evy 
Kopperovej. Pri dramatizácii jej pomáhali aj ostatné 
umelecké oddelenia školy.

V Spišskom osvetovom stredisku si 12. 12. v rámci 
tvorivých dielní deti aj dospelí vyskúšali výrobu rôz-
nych vianočných dekorácií.

Od 12. 12. do 14. 12. prebiehal v Sp. Novej Vsi v po-
radí už 24. ročník Vianočného trhu. V rámci tohto 
ročníka došlo k zmene. Predajné stánky sa nachádza-
li výlučne na spevnených a parkovacích plochách po 
celej dĺžke Letnej ulice. Premávka v centre mesta tak 
bola bez obmedzení. Vianočný sortiment obohatený 
o klasické domáce produkty mohla nájsť verejnosť aj 
po skončení trhu v stánkoch inštalovaných pred Le-
vočskou bránou.

V piatok 12. 12. sa v obradnej sieni Radnice konalo 
slávnostné prijatie športových funkcionárov pri-
mátorom mesta Jánom Volným za účasti predsedu 
Olympijského klubu Spiš Viliama Mjartana. V rámci 
neho si športoví funkcionári prevzali ocenenia za prí-
nos v rozvoji športu v regióne Spiš v roku 2014.

13. 12. sa v jednom z tunajších obchodných centier 
konal tanečno-športový maratón pod názvom Magic 
fusion. Ako už názov napovedá, jednalo sa o spojenie 
lektorov, inštruktorov a miest, ktorého výsledkom bola 
pestrá ponuka cvičení. Akcia mala tiež charitatívny 
charakter. Výťažok z nej poputoval na podporu liečby 
2-ročného Alexa Hrušovského. Reťaz pomoci, ktorá 
odštartovala týmto podujatím, mala 22. 12. pokračo-
vanie v podobe exhibičného hokejového zápasu. Viac 
sa o ňom dočítate v samostatnom článku na str. 23.

Cestujúci v Košickom kraji sa od 14. 12. môžu do-
zvedieť presnú polohu autobusov prostredníctvom 
stránky www.mojbus.sk. Určená je hlavne pre  
používateľov mobilných telefónov s internetovým pri-
pojením a zapnutými lokalizačnými službami. Stránka 
tiež poskytuje informácie o najbližších autobusových 
zastávkach podľa polohy cestujúceho, aktuálnych 
odchodoch autobusových spojov aj s uvedením sku-
točného času príchodu či odchodu spoja. Informácie 
prostredníctvom uvedeného informačného systému 
poskytujú traja dopravcovia - eurobus, a. s. (prímest-
ská doprava, mestská doprava Spišská Nová Ves 
a Rožňava), ARRIVA Michalovce, a. s. (prímestská 
doprava, mestská doprava Trebišov), Bus Karpaty, 
s. r. o., Stará Ľubovňa (prímestská doprava).

Obyvateľom Košického kraja od 14. 12. pridala štátna 
Železničná spoločnosť Slovensko 14 nových vlako-
vých spojov. Z uvedeného počtu je sedem osobných 
vlakov, štyri regionálne expresy a tri rýchliky. Celkovo 
tak dopravca v Košickom kraji vypravuje už 46 diaľko-
vých a 203 regionálnych vlakov.

Mestské kultúrne centrum v rámci predvianočnej 
ponuky 14. 12. v Kine Mier pripravilo pre domáce 
publikum vianočnú show najlepšieho českého herca 
a zabávača Miroslava Donutila pod názvom Na kus 
reči. V rámci nej sa o hudobnú zložku postaral jeho 
hosť – speváčka a zároveň aj Miss Českej republiky 
2010 Jitka Valachová.

Pobočka Múzea Spiša v Markušovciach pripravila 
14. 12. pre svojich návštevníkov Vianočný koncert. 
Ten si prišlo vypočuť približne 160 divákov.

V utorok 16. 12. vyšiel posledný diel trilógie o Karčim 
Vešeľakovi autora Tomáša Repčiaka pod názvom Ta-
jomstvo kľúča. Príbeh sa tentoraz odohráva v Levo-
či, kde sa aj konalo jeho slávnostné uvedenie za účasti 
levočského a spišskonovoveského primátora. Kniha 
je paródiou na Da Vinciho kód a zároveň spojením 
historických informácií pre cestovný ruch a príbehu, 
ktorý by mal popri tom čitateľa pobaviť. Autor koncom 

Už viac ako štyridsať rokov si pripomíname 2. február ako Svetový deň mokradí. V tento deň bol v roku 1971 v iránskom 
meste Ramsar podpísaný Dohovor o mokradiach majúcich medzinárodný význam, najmä ako biotopy vodného vtáctva, 
známy aj ako Ramsarská konvencia. Zaoberá sa všetkými aspektami ochrany a múdreho využívania mokradí a považuje 
mokrade za ekosystémy, ktoré sú mimoriadne významné pre ochranu biodiverzity aj pre človeka. Dohovor vošiel do 
platnosti v roku 1975 a v súčasnosti má 154 zmluvných strán. V Zozname mokradí medzinárodného významu je zapí-
saných 1 636 mokradí, ktoré zaberajú celkovú plochu 145,7 miliónov hektárov. Členské krajiny sa zaviazali chrániť 
mokrade na svojom území, vypracovať a realizovať opatrenia vo vzťahu k existujúcim mokradiam. Slovenská republika 
pristúpila k Ramsarskému dohovoru v rámci bývalej ČSFR 2. júla 1990, čím na seba zobrala príslušné záväzky. Na Slo-
vensku evidujeme mokrade rôzneho 
významu. Mokrade medzinárodného 
významu sú zapísané ako Ramsarské 
lokality.
Pri príležitosti tohtoročného Sveto-
vého dňa mokradí ponúka Správa 
národného parku Slovenský raj 
v dňoch 2. – 6. 2. 2015 základným 
(druhý stupeň) a stredným školám 
v meste Spišská Nová Ves pred-
nášky o problematike ochrany a vyu-
žitia mokradí na Slovensku s dôrazom 
na región Spiš, doplnené premieta-
ním ukážok mokradí, ich využívania 
a poškodzovania, filmovými a tlačo-
vými materiálmi. Prednášku možno 
spojiť s prehliadkou Environmentál-
neho strediska Správy NP Slovenský 
raj, kde budú prednášky realizované,  
záujemcom odporúčame počí-
tať s rozsahom dvoch vyučovacích 
školských hodín. Záujemcovia sa 
musia vopred ohlásiť telefonicky  
(0903 298 212) alebo priamo na 
Správe NP, Štefánikovo námestie 6, 
Spišská Nová Ves.

Mgr. Milan Barlog

SVETOVÝ DEŇ MOKRADÍ 2015
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Stále častejšie sa stredoškoláci zo Spišskej Novej Vsi 
dostávajú na výmenné pobyty po celom svete. Bolo to 
tak aj v prípade Barbory Dračkovej, ktorá si pred svo- 
jimi 18-tinami splnila sen. V rámci programu YFU využila 
možnosť výmenného pobytu v Austrálii a Novom Zé-
lande. „Splnil sa mi sen, navštívila som Australia Zoo. 
Študijný výmenný pobyt v austrálskom Townsville a no-
vozélandskom Papamoa beach trval od konca januára 
do konca septembra minulého roku. Žila som tam v ro-
dinách a navštevovala som všeobecnú strednú školu. 
Na Novom Zélande ma mamkina sesternica zoznámila 
so Slovákmi a v Austrálii som ich spoznala na ope-
kačke na pláži. Je tam veľmi veľa Slovákov a Čechov. 
Niekoľko slov vedel aj otec mojej hosťovskej rodiny, 
keďže bol spoločne so Slovákmi na misii v Afganis-
tane,“ hovorí Barbora Dračková, študentka Bilingválneho 
gymnázia Milana Hodžu v Sučanoch. 
Okrem ďalšej rodiny našla Barbora na druhej strane ze-
megule väčší rozhľad v kultúre a spoločenských sys-
témoch, zlepšila sa v angličtine a objavovala prírodu. 
„Videla som buš, hory, púšť, oceán. Videla som ken-
gury, krokodíly, koaly alebo vtáka kiwi, ocitla som sa 
napríklad v Hobbitone, ktorý poznáte z Pána prste-
ňov,“ spomína Barbora. Množstvo zážitkov dopĺňajú spo-
mienky na reakcie domácich na Slovensko. „Väčšinou si 
mysleli, že Slovensko je časť Ruska. Takmer nemožné 
ich bolo naučiť vysloviť názov nášho mesta, ale o Spiš-

skej Novej Vsi som ich oboznamovala cez propagačné 
materiály a publikácie, ktoré mesto vydáva. Určite sa 
tam chcem vrátiť, mám tam priateľov. Takýto pobyt od-
porúčam všetkým Spišskonovovešťanom,“ dodala Bar-
bora Dračková. (tom)

SPRAVODAJSTVO
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Yjanuára vydal aj knihu básní pod názvom Robte cirkus, 
ktorá je určená pre deti vo veku od 6 do 10 rokov. 
Okrem toho v priebehu tohto roka by mala vyjsť aj jeho 
básnická zbierka určená predovšetkým ženám.

V Sp. Novej Vsi sa pohybuje približne 30 ľudí bez do-
mova. Mesto sa im snaží podať pomocnú ruku poskyt-
nutím prístrešku v nocľahárni Dom humanity Nádej, 
ktorá bola počas sviatkov otvorená nepretržite. Záro-
veň v rámci vianočných sviatkov dostali ubytovaní bez-
domovci balíčky a namiesto teplej polievky kompletný 
sviatočný obed. Navyše od 17. 12. na Koceľovej ulici 
Spišská katolícka charita v spolupráci s Mestom Sp. 
Nová Ves poskytuje počas celého zimného obdobia 
ľuďom bez domova teplú polievku, môžu si tu vymeniť 
šatstvo a dobrovoľníci im pomôžu s hygienou.

Do spišskonovoveskej nemocnice 18. 12. prišlo nie-
koľko Rómov, ktorí sa rozhodli darovať krv, aby tak 
podporili aktivitu splnomocnenca vlády SR pre róm-
ske komunity Petra Polláka. Hromadného darovania 
krvi sa zúčastnili Rómovia zo Sp. Novej Vsi, ale aj 
okolitých obcí, ako napr. Hrabušíc, Sp. Hrhova či Sp. 
Štiavnika.

Detský čin roka je jedinečný a originálny projekt, 
ktorý motivuje ku konaniu dobrých skutkov a pomáha 
tak deťom a budúcim dospelým zorientovať sa v hod-
notách a cez skutočné príbehy pochopiť, čo je dobré 
a čo zlé. V minulom roku prebiehal už jeho 14. ročník. 
Spomedzi 6 191 dobrých skutkov odborná komisia 
vybrala 35 nominácií v siedmich kategóriách. Medzi 
nimi boli 2 príbehy od žiačok zo Sp. Novej Vsi a Smi-
žian. Zuzana Ogurčáková sa prihlásila s príbehom 
do kategórie pomoc ľuďom. Pomocnú ruku podala 
neznámemu mužovi, ktorého zazrela nehybne ležať 
pod stromom počas jedného upršaného dňa. Keďže 
nereagoval, zavolala k nemu záchrannú službu. Príbeh 
Martiny Žifčákovej bol zaradený do kategórie pomoc 
prírode. Už rok pravidelne navštevuje útulok Šťastný 
psík, kde vypomáha. Navyše do pomoci zapojila aj 
spolužiaka a svojich rodičov.

Mestské kultúrne centrum v rámci svojej predvianoč-
nej programovej ponuky nezabudlo ani na milovníkov 
folklóru, pre ktorých pripravilo 19. 12. v Kine Mier 
predstavenie pod názvom Vianoce s folklórom. 
V rámci programu sa predstavilo niekoľko folklórnych 
súborov s tradičnými tancami a piesňami z rôznych re-
giónov Slovenska a nechýbali sviatočné vinše.

Sviatočná atmosféra zavládla aj v tunajšom Domove 
dôchodcov. Krátko pred Vianocami sa tu konalo Li-
terárne dopoludnie, ktorého program bol ladený vo 
vianočnom duchu. Umelecké slovo bolo doplnené 
o klasické koledy.

Embraco Slovakia, s. r. o., v rámci sociálnej zodpo-
vednosti dlhodobo spolupracuje s tunajšou nemocni-
cou, najmä s detským oddelením. Zamestnanci uve-
denej spoločnosti vo vianočnom období usporiadali 
zbierku svojich hračiek. Tie potom spolu so sladký-
mi balíčkami priniesol hospitalizovaným deťom Mi-
kuláš. Takýmto spôsobom im chceli spríjemniť chvíle 
v nemocnici počas najkrajších sviatkov v roku. Okrem 
toho dobrovoľníci podporili napr. aj chránené dielne 
a v rámci stromčeka prianí 15 sociálne slabších rodín.

Betlehemské svetlo i tento rok prekonalo desaťtisíce 
kilometrov a skautmi sa 20. 12. šťastne dopravilo aj 
do Sp. Novej Vsi. Následne sa 24. 12. rozšírilo medzi 
stovky Novovešťanov a ľudí z okolia.

Občianske združenie Femina Spiš zorganizovalo 
23. 12. po prvýkrát stretnutie pre chudobné rodi-
ny, počas ktorého obdarovali vianočnými darčekmi 
26 detí. Chlapci a dievčatá si pod stromčekom našli 
prevažne hračky a školské potreby. Mamičky poteši-
lo šatstvo pre deti. Okrem toho deti z centra voľné-
ho času z Bratislavy pre nich vyzbierali knihy. Pravú 
sviatočnú atmosféru tak mohli zažiť rodiny z Rudnian, 
Vitkoviec, Levoče a troch spišskonovoveských osád. 
Na oplátku im deti poďakovali spevom.

Na Štedrý deň rozvoniavala kapustnica aj v tunajšom 
domove dôchodcov, kde si za sviatočný stôl sadali 
už o tretej hodine popoludní. I tento rok mládežnícka 

ŠTUDENTKA SPOZNALA 
SVET PROTINOŽCOV

Už po 26. raz usporiadali speváci miešaného speváckeho 
zboru CHORUS IGLOVIA vianočné koncerty Tichá noc. 
Vianočné koncerty v Spišskej Novej Vsi sú medzi priazniv-
cami zborového spevu veľmi populárne a záujem divákov 
a poslucháčov prekonal všetky očakávania.
Na tohtoročnej Tichej noci 2014 sa ako hosť predstavil 
miešaný spevácky zbor zo slovinského Slovenj Gradeca. 
Ich dirigentka pani Mgr. Janja Kresnik neskrývala hlboké 
dojmy: „Som uchvátená (všetci sme uchvátení) celým 
priebehom našej návštevy tu u vás v Spišskej Novej Vsi. 
Naši hostitelia sa o nás starajú príkladne a videli sme 
vaše krásne mesto aj z výšky kostolnej veže, rovnako 
sme si pozreli i starobylú Levoču. Ešte aj počasie nám 
vyšlo. Niečo prekrásne! Čo sa týka koncertov, tak na tie 
mám iba superlatívy. Vašu krásnu sálu vám môžeme 
iba závidieť. Spieva sa v nej veľmi dobre a rovnako nás 
milo prekvapilo to množstvo divákov. Snažili sme sa za-
spievať ľudové skladby z našej krajiny i regiónu, no, sa-
mozrejme, aj tie vianočné. Dojmy sú nezabudnuteľné, 
diváci boli fantastickí. Vašich spevákov radi privítame 
u nás.“
Domáci speváci z CHORUS IGLOVIA sa opäť „vytiahli“, 

pretože zaspievali spolu 23 skladieb, vrátane spoločnej 
skladby so slovinským zborom Tichú noc.
Dirigentka domáceho zboru Mgr. Marta Nováková ne-
skrývala spokojnosť: „Odkedy dirigujem tento zbor ako 
1. dirigentka, prvý raz sa na javisku predviedlo spolu 
vyše 40 spevákov, čo je vynikajúce. O spievanie v na-
šom zbore je záujem, a to ma nesmierne teší. Všetci 
sa snažili a podali veľmi dobrý výkon, aj keď si uvedo-
mujeme, že stále je čo zlepšovať. Tieto koncerty mali 
za úlohu ľudí nielen naladiť na Vianoce, ale aj ukázať 
akýsi prierez našej 2-ročnej činnosti a prezentáciu 
nášho umenia. Tri skladby boli premiérové, a keďže 
máme veľa nových členov, tak pre nich bolo tých pre-
miérových skladieb určite viac. Aj naši hostia vyslovene 
‚zapadli‘ svojím repertoárom do konceptu oboch kon-
certov, hoci sme sa na tom nedohadovali v takom ši-
rokom rozsahu.“ 
Vynikajúci výkon podala i konferenciérka celého programu 
Mgr. Zuzana Kleinová, ktorá koncerty moderovala. Tóny 
Tichej noci v oboch rečiach, teda po slovensky i po slo-
vinsky, dali už tradičnú bodku za vydareným podujatím. 

Ing. Igor Murko, foto: Ing. František Kafka

TICHÁ NOC 2014
Vianočné koncerty Tichá noc 2014 zaplnili 2 razy Koncertnú sieň Reduty. 

Speváci oboch zborov spolu s dirigentkami.
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Y skupina farského chrámového zboru z kostola Nane-
bovzatia Panny Márie prišla svojimi koledami potešiť 
seniorov. Tých okrem blízkych obdarovalo aj samotné 
zariadenie užitočným darčekom, a to termoskami.

Atmosféru vianočných dní 26. 12. dotváralo betlehem-
ské predstavenie spojené s tradičnými vianočnými 
piesňami pod názvom Povedzte nám, pastierovia 
v podaní členov DTS. Jeho autorom a režisérom je Pe-
ter Karpinský, ktorý vianočný príbeh zakaždým vyroz-
práva trochu inak. Tentoraz sa historická udalosť pre-
línala s rozprávkou. Podujatie si nenechali ujsť stovky 
Novovešťanov. Rovnaké predstavenie si mohli pozrieť 
aj klienti tunajšieho domova dôchodcov.

Mesto Sp. Nová Ves v uplynulom roku spolupraco-
valo s inými spišskými mestami na niekoľkých podu-
jatiach, ako napr. Spišský Jeruzalem v Sp. Podhradí 
či krst knihy Tomáša Repčiaka v Levoči. Práve na 
poslednom zo spomínaných sa primátor Ján Volný 
stretol s primátorom Levoče Milanom Majerským 
a spolu hovorili o užšej spolupráci. V závere roka naše 
mesto navštívil tiež primátor Popradu Jozef Švager-
ko a opäť hlavnou témou rozhovoru bola spolupráca 
v oblasti kultúry, športu a turizmu či užšej spoluprá-
ce lokálnych televízií. Primátor J. Volný už predbežne 
rokoval aj s ďalšími primátormi s cieľom opätovného 
zjednotenia Spiša. Výsledky rokovaní by sa mali obja-
viť v praxi v priebehu roka 2015.

Koncom minulého roka prebiehala v STEZ-e kontrola 
Najvyšším kontrolným úradom SR, ktorej cieľom bolo 
vyhodnotenie hospodárenia s majetkom mesta v ob-
lasti športu a športovísk. Na základe nej sa systém 
financovania športových klubov od januára zme-
ní. Športoviská už nebudú môcť využívať bezplatne, 
preto im bude stanovené nájomné. Následne Mesto 
Sp. Nová Ves poskytne klubom dotácie na ich réžiu. 
Využiť športovisko za symbolický poplatok bude mož-
né len v prípade uplatnenia osobitného zreteľa a musí 
o tom rozhodnúť mestské zastupiteľstvo.

Spišskonovoveská kapela Smola a hrušky v závere 
roka 2014 ukončila svoje turné koncertom v Sp. Novej 
Vsi. V rámci neho odohrala tie najväčšie hity, ktoré sa 
nachádzajú aj na jej najnovšom albume Best On, ten 
zároveň na koncerte „pokrstila“.

Záver roka 2014 oslávili spišskonovoveskí potá-
pači netradičným prípitkom pod vodnou hladinou 
v bazéne krytej plavárne. Takýmto spôsobom sa so 
starým rokom lúčia už dve desaťročia.

Ani mínusové teploty neodradili stovky Novovešťa-
nov, ktorí sa prišli s uplynulým rokom rozlúčiť na 
námestie pred Redutou. O dobrú náladu sa tu už 
od 22.00 hod. staral dídžej. Následne nový rok od-
štartoval príhovorom, slovenskou hymnou a viac ako 
7-minútovým ohňostrojom. Oslavy potom pokračovali 
až do jednej hodiny rána.

Netradičným spôsobom oslavovali záver uplynulé-
ho roka aj spišskonovoveskí parašutisti. Už piaty 
rok sa zišli na tunajšom letisku, aby zoskočili z výšky 
3 200 metrov. Počasie im prialo a pridali sa k nim aj 
dvaja parašutisti z Varšavy.

Spišskonovoveským hasičom sa v uplynulom roku 
podarilo vynoviť vozový park jedným osobným mo-
torovým vozidlom a tromi najmodernejšími Tatrami vy-
bavenými špičkovou technikou. Ide o vozidlá vhodné 
do ťažšieho terénu s vyššou priechodnosťou, určené 
najmä na likvidáciu požiarov v prírodnom prostredí. 
V priebehu 1. polroka tu budú doplnené ešte ďalšie 
2 vozidlá. Nová technika tak nahradí staršiu, ktorá 
bude odovzdaná do používania obciam a dobrovoľ-
ným hasičom.

Silvestrovská noc bola pre mestských policajtov 
pokojná. Počas služby zaznamenali len niekoľko ná-
lezov. Štátna polícia mala v službe 42 príslušníkov, 
z uvedeného počtu ich v meste bolo 14. Počas noci 
zaznamenali zopár udalostí, napr. krádež v nákupnom 
centre, oznámenie o krádeži súčastí zasnežovacieho 
zariadenia či oznámenie o krádeži elektroniky v hoteli 
v Slovenskom raji. V závere roka dokonca polícia pát-
rala po nezvestnom 12-ročnom dievčati. Nakoniec ho 

Ďoďo Bombaľ še pohrabal vo svojej duši a ziscil, že 
Zďenku naozaj ľubi. Preto by še patrilo to ukazac na ve-
rejnosci, ket už je Vaľentina. Jak še rečuje spisovne - 
Načo je vzťah, keď ho nikto nevidí? Tak sebe povedzel 
Bombaľ a vybral nakrajšu reštiku v mesce. Zďenka robi 
v Kamflandze a mušela prerucic zmenu so staru Hač-
kalku, co ju aj tak nifto nesce, taže ju Vaľentin až tak 
netrapi. Bombaľ kupil kvetek, najľepša budze ruža abo 
krabičkova orchidea, tota še pači každej. Aľe dze na ru-
žovy šviatek dostaňeš krabičkove kvetky??? Sprida še 
aj umely, povedzel sebe Bombaľ o pol druhej a šapal 
do obchodu s darčekovyma dristami, co nikemu ne-
treba a zato ich každy kupuje. Žeby zahlavek s napisom 
„Sleep forever“? Ne, to ne, bo to jak na cintiru Odpoči-

vac v pokoji, ľepša budze nemecka čokolada veľka jak 
parapeta. Hej, a mi povie, že to mož každy dzeň kupic. 
Bombaľ skončil pri škatuľke s rozlamanym šercom, co 
sebe každy da polku na kark. O pol šestej už stepoval 
pred reštiku, Zďenka došla zmaľovana, jak banskobys-
tricky župan, co sam prešol Viľčurňu. Šedľi sebe do hyži, 
dze šedzeli same Zďenky a Ďoďove, každy mal rovnaku 
švečku a pohare s naľevanym červenym. Daľi sebe daco 
vynimočne, Bombaľ vypučil po morskych prišeroch oči 
a ľecel sebe prepudrovac nos, Zďenka podžobkala ces-
toviny a povedzela, že ona vlastne jedla doma. Potym še 
Bombaľ dakus zdrindal a Zďenka mu otrepala kabelku 
o hlavu. Šviatek lasky pomaľučky končil, a hvalabohu, 
bo ešči jeden dzeň a še rozejdu. Vlasto Bogár

VAĽENTIŇE, NAŠEJ LASKY PATRON, 
ORODUJ ZA NAS!

FEJTÓN 

Mestský úrad, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku týmto upozorňuje a vyzýva všetkých prevádzkovateľov 
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (ide o zdroje znečisťovania ovzdušia s tepelným príkonom do 0,3 MW) nachádzajúcich 
sa v k. ú. mesta Spišská Nová Ves, aby v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa schváleného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves 
č. 2/2003 a jeho dodatku č. 1, zaslali, resp. osobne doručili na Mestský úrad, Štefánikovo námestie č. 1, Spišská Nová Ves 
Oznámenie k určeniu výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za každý prevádzkovaný malý zdroj znečisťovania 
ovzdušia za rok 2014 v termíne najneskôr do 15. 2. 2015! 
K oznámeniu je potrebné doložiť doklad o množstve odobraného paliva za rok 2014 od jeho dodávateľa.
Zároveň upozorňujeme prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, že podľa zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších zmien a doplnkov za nedodržanie termínu predloženia uvede-
ného oznámenia sa ukladá sankčný postih. odd. územného plánovania a stavebného poriadku, MsÚ

Jedno veľmi známe príslovie hovorí, že: „Kto skôr príde, ten 
skôr melie.“
A tak aj napriek tomu, že letné prázdniny ešte nie sú za dve-
rami, dovoľujem si už teraz v mene OZ Natura Opava ponúk-
nuť stredoškolákom zo spišského regiónu možnosť účasti 
na veľmi zaujímavej Prírodovednej expedícii Grécko a Ma-
cedónia 2015, ktorá sa uskutoční v termíne od 14. 7. do 
29. 7. 2015. 
OZ Natura Opava je neziskovou organizáciou, ktorá sa od r. 
1992 zaoberá ekologickou výchovou, vzdelávaním, expedí-
ciami a poradenstvom v ochrane prírody. Uvedenou expedí-
ciou ponúka zapojenie do svojho dlhodobého projektu „Škola 
v prírode, škola života“. Cieľom je vypestovať u detí a mládeže 
lásku k prírode, poznaniu a histórii. Nie malým vkladom spo-
ločných ciest umožňujúcich silné zážitky je tiež nadviazanie 
pevných priateľstiev. 

Cieľovou destináciou „Prírodovednej expedície Grécko a Ma-
cedónia 2015“ je Prevezský poloostrov s Amvrakikským zá-
livom a s dedinkami Agios Thomas, Neochori, Agia Triada 
a Agii Apostoli, ktorá je základňou Natury. Tá v Neochori pre-
vádzkuje aj prírodovedné múzeum. 
Táborisko expedície sa nachádza v dubovoolivovom sade 
v Agii Apostoli patriacom do pôsobnosti Prevezy. 
Účastníci expedície budú mať možnosť výletu aj na neodo-
lateľne nádherný „zelený ostrov“ - Lefkada. Scenéria jeho 
západného pobrežia lemovaného vysokými vápencovými 
útesmi je fascinujúca. Samozrejmou súčasťou programu je 
kúpanie na plážach s krištáľovo čistou tyrkysovo-modrou vo-
dou a poznávanie prímorskej vegetácie a živočíšstva.
Tí, ktorí si nenechajú ujsť príležitosť jedinečného stretnutia 
s voľne žijúcimi delfínmi, budú mať možnosť podniknúť plavbu 
v Amvrakikskom zálive, o ktorej som čitateľov „Ička“ informo-
vala v októbrovom čísle. 
Súčasťou programu je aj poznávanie histórie Grécka a Ma-
cedónie, takže sú v nej zahrnuté aj trasy, ako napr. trasa po 
stopách Alexandra Veľkého s návštevou Pelly a Verginy, pa-
miatky UNESCO, návšteva antického „Mesta víťazstva“ Ni-
kopolis či kláštora Sveti Naum, ktorý je miestom pôsobenia 
žiakov Cyrila a Metoda a návšteva mesta Ohrid.
Podrobnejšie informácie vrátane záväznej prihlášky poskyt-
nem záujemcom elektronicky.
Prosím, kontaktuje ma na e-mailovej adrese: 
elinor777@gmail.com. 

MUDr. Eleonóra Lukáčová

POPLATKY ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA

SKVELÁ PRÁZDNINOVÁ PRÍLEŽITOSŤ 
PRE STREDOŠKOLÁKOV

Mesto Spišská Nová Ves 
ponúka na odkúpenie voľný 2-izbový byt v bytovom dome Filinského č. 9  

(súpis. č. 3077), na parc. č. KN-C 9240/3 v Sp. Novej Vsi,  
za kúpnu cenu, ktorá presiahne sumu 28 941,00 €.

Podmienky prevodu vlastníctva sú uverejnené na úradnej tabuli  
a internetovej stránke mesta Spišská Nová Ves.

SPRAVODAJSTVO



11Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
2/2015

OZNÁMENIE O ČASE A MIESTE 
KONANIA REFERENDA
Mesto Spišská Nová Ves podľa § 16 zákona NR SR 
č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení 
neskorších predpisov oznamuje, že:
1. referendum sa vykoná v sobotu 7. februára 2015 od 

7.00 hodiny do 22.00 hodiny.
2. Miestom konania referenda v okrskoch v Spišskej Novej 
Vsi sú určené miestnosti na hlasovanie pre oprávnených 
občanov podľa trvalého pobytu v Spišskej Novej Vsi takto:

okrsok
č.

hlasovacia miest-
nosť, SNV, ulica

oprávnení občania 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 - 38, Gaštanová, Kamenný obrázok, Lipová, Topoľová, Vyšný Hámor;

4. Gymnázium
Javorová 16

Agátová, Brezová 1 – 14, Dubová, Hájik, Javorová, 
Pod Tepličkou, Podskala, Sadová, Tepličská cesta;

5. Spojená škola 
Stojan 1

A. Mickiewicza, Borodáčova, Borovského, E. M. Šoltésovej, Elektrárenská 6 - 10, F. Hečku, 
F. Urbánka, I. Stodolu, J. Bottu, Kalinčiaka, Kukučínova, Lesná, M. Gorkého, Malá, Obrancov 
mieru, Palárikova, Potočná, R. Jašíka, S. Tomášika, Stojan, Tajovského, Tehelná, Za Hornádom;

6. ZŠ Komenského
Komenského 2

J. Matušku, J. Wolkera 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, J. Wolkera 14, 16, 18, 20, 22, 24, 
Komenského, Štúrovo nábrežie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, Štúrovo nábrežie 15, 16, 17, 18, 19, 20,
Trieda 1. mája 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19;

7. ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

Bezručova, J. Wolkera 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39 a 41, J. Wolkera 26, 28, 30, 32, 34, 
Krčméryho, P. Jilemnického, Trieda 1. mája 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, Z. Nejedlého;

8. ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

Štúrovo nábrežie 9, 10, 11, 12, 13, 14, Trieda 1. mája 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 
24, 26, Trieda 1. mája 37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 59, 61, 63;

9. ZŠ Nad Medzou
Nad Medzou 1

B. Němcovej, Duklianska (1 - 49), Hurbanova, Hviezdoslavova 16 - 51A, Chrapčiakova, 
Ing. Rojkoviča, Ing. Straku, J. Čajaka, J. Fabiniho, J. Fándlyho, J. Kostru, 
J. Wolkera (rodinné domy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12), Jedľová, Krížová, Letecká, Limbová, 
Medza, Nábrežie Hornádu, Nad Medzou, Námestie SNP, Odborárov, Orlia, Pri Vyšnej Hati, 
S. Chalupku, Sládkovičova, Slnečné nábrežie, Slobody, Stará cesta, Starosaská, 
Šestnástka, T. Vansovej, V. Nezvala, Vajanského, Za Šestnástkou, Záborského;  

10. ZŠ Ing. O. Kožucha
Ing. O. Kožucha 11

Banícka, Brusník, Čsl. armády, Drevárska, Elektrárenská (1 – 5), Fraňa Kráľa, I. Krasku, 
Ing. O. Kožucha, J. Hanulu, Konrádova, Mlynská, Rázusova, Rybárska, 
Škultétyho, Zábojského, Zvonárska;

11. Hotelová akadémia
Radničné námestie 1

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

12. ZŠ Levočská
Levočská 11

J. C. Hronského, Jesenského, Koceľova, Kollárova, Letná, Markušovská cesta, 
Mišíkova, Mudroňova, Puškinova, Rastislavova, Slovenská (rodinné domy 1 - 57), 
Slovenská (bloky 2 - 42), Svätoplukova, Štefánikovo námestie, Tolstého, Železničná;

13. SPŠ strojnícka
Hviezdoslavova 6

Astrová, Bernolákova, Česká, Filinského cesta, Gorazdova, Harichovský chodník, 
Hviezdoslavova 1 - 15, J. Hollého, J. I. Bajzu, Jána Jánskeho, Kmeťova, Kuzmányho, 
Ľaliová, Levočská, Moravská, Narcisová, Nezábudková, Púpavová, Radlinského, 
Slovenská (bloky 44 - 56), Školská;

14. ZŠ Hutnícka
Hutnícka 16

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

15. ZŠ Hutnícka
Hutnícka 16

Kamenárska, Kolárska, Stolárska, Strojnícka, Tkáčska.

Oprávnený občan je povinný preukázať sa pred hlasovaním občianskym preukazom.
 PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta
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Yza pomoci rodičov našli na diskotéke. Hasiči počas 
vianočných sviatkov, Silvestra a Nového roka zasaho-
vali jedenásťkrát. V siedmich prípadoch išlo o požia-
re, v 3 prípadoch o dopravné nehody a v 1 prípade 
pomáhali zdravotnej záchrannej službe pri transporte 
pacienta v ohrození života. Relatívne pokojné sviatky 
majú za sebou aj spišskonovoveskí záchranári. Počas 
silvestrovskej noci ošetrili 9 pacientov. Vo väčšine prí-
padov išlo o kardiovaskulárne ochorenia alebo úrazy.

K 31. 12. 2014 mala Sp. Nová Ves 36 559 obyvate-
ľov, čo predstavuje mierny pokles oproti predošlému 
roku, kedy žilo v našom meste v závere roka 36 680 
obyvateľov. Počas uplynulého roka sa u nás z trvalého 
pobytu odhlásilo 611 ľudí a naopak 458 sa prihlásilo. 
V roku 2014 sa narodilo 371 detí s trvalým pobytom 
na území mesta, z toho bolo 197 chlapcov a 174 diev-
čat. Rodičom sa z chlapčenských mien najviac páčilo 
meno Filip, Adam, Samuel či Šimon. U dievčat to boli 
mená Sofia, Nina, Nela či Sára. V uplynulom roku bolo 
zaznamenaných aj 313 úmrtí občanov Sp. Novej Vsi.

V minulom roku bolo v matričnom obvode Sp. Nová 
Ves uzavretých celkovo 306 manželstiev. Z uvedené-
ho počtu bolo 135 civilných a 171 cirkevných sobá-
šov. Manželstvo u nás uzavrelo 25 cudzincov. Z nich 
najväčšie zastúpenie mala Česká republika, ďalej to 
bolo napr. Rusko, Rumunsko, Veľká Británia, Španiel-
sko, Ukrajina, Poľsko, Taliansko či Turecko. Raritou 
bol sobáš medzi dvoma cudzincami, a to Nemcom 
a Ukrajinkou. Desať manželstiev bolo uzavretých ešte 
pred dovŕšením 18 roku veku, pričom najmladší mal 
v čase sobáša 16 rokov a 9 mesiacov.

Od nového roka sú na úradoch práce na celom Slo-
vensku rovnaké úradné hodiny. Predĺžili sa časy, 
napr. v utorok bude otvorené aj od 13.00 do 15.00 
a v stredu do 17.00 hod., čo je o hodinu viac ako dote-
raz. Štvrtok ostáva nestránkovým dňom.

Voľné chvíle počas zimných prázdnin mohli deti využiť 
na získanie vedomostí o zvieracej ríši. V spišskono-
voveskej ZOO sa totiž 2. 1. v pavilóne Aquaterra po 
prvýkrát uskutočnil Zimný ZOO krúžok. V rámci neho 
bol pripravený pestrý program, v ktorom nechýbala, 
napr. prezentácia o medveďovi či výroba obrázkov 
servítkovou technikou. Dopoludnie deťom spestrila aj 
rozprávka a prekvapenie v podobe živého chameleó-
na, ktorého mohli pohladkať.

Profesionálni potápači 4. 1. v krytej plavárni už po de-
viatykrát počas Dňa otvorených dverí oboznamovali 
širokú verejnosť so svetom ticha pod vodnou hladi-
nou. Podujatie zorganizovali Potápačský klub Manta 
v Sp. Novej Vsi a Potápačské centrum ZPS Ing. Oli-
vera Krajňáka v Sp. Novej Vsi v spolupráci so STEZ.

Posledné lyžiarske stredisko v Slovenskom raji 
Ski Gugel Mlynky zachránili lokálpatrioti a nadšen-
ci zimných športov pred zánikom. Po nečakanom 
odstúpení predchádzajúceho majiteľa od prenájmu 
podpísal Team Ski Gugel Mlynky s obcou prenájom 
na 25 rokov a pustil sa do renovácie areálu - pokosili 
zjazdovky, opravili vleky, upravili parkovisko a odstrá-
nili 30-ročné škaredé plechové tabule. Pre lyžiarov 
pripravili vyše 5 km širokých, strmých zjazdoviek s vy-
noveným dizajnom a rozšírením služieb a pred sezó-
nou zamestnali 10 ľudí.

Múzeum Spiša i tento rok zorganizovalo 4. 1. Troj-
kráľovú večernú prehliadku kaštieľa v Markušov-
ciach, ktorá sa niesla v sakrálnom duchu. Jej súčas-
ťou boli životopisy svätých, zaujímavosti o členoch 
rodu Máriássy a ozvláštnili ju krátke hudobné vystú-
penia. Návštevníci mohli zároveň vidieť výtvarné diela, 
ktoré nie sú bežnou súčasťou prehliadky a nechýbali 
ani kuriozity. Prehliadku už tradične zakončil koncert, 
tentoraz v kostole sv. Michala archanjela.

Dvaja mladí horolezci zo Sp. Novej Vsi našli náho-
dou v rokline Suchá Belá zatúlaného kaukazského 
ovčiaka. Po zavolaní horskej službe zistili, že utiekol 
majiteľovi z Hrabušíc počas silvestrovskej noci po vý-
buchu petardy a už tri dni sa nemohol dostať z ťažkého 
terénu. Nachádzal sa totiž nad okienkovým vodopá-
dom. Dali mu všetko jedlo, čo mali so sebou a psíka 

Okrsky na hlasovanie v referende 7. februára 2015 v Spiš-
skej Novej Vsi sú umiestnené v budovách tak, ako pri voľ-
bách do orgánov samosprávy obcí roku 2014.
Miesto (miestnosť na hlasovanie) a čas konania re-
ferenda sú uvedené v Oznámení o čase a mieste ko-
nania referenda, ktoré oprávneným občanom 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 Slo-
venskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej repub-
liky v znení neskorších predpisov a majú právo hlasovať, 
sú podľa evidencie obyvateľov zapísaní v zozname 
oprávnených občanov vo volebnom okrsku č. 11. 
Miestnosť na hlasovanie pre tento okrsok sa nachá-
dza v budove Hotelovej akadémie na Radničnom ná-
mestí 1 v Spišskej Novej Vsi.

Občania s trvalým pobytom v Spišskej Novej Vsi, ktorí 
majú právo hlasovať, sú do zoznamu oprávnených obča-
nov pre jednotlivé okrsky zapísaní podľa miesta (ulice) 
skutočného trvalého bydliska. Táto skutočnosť sa vzťa-
huje aj na prípady, keď občan túto zmenu z akýchkoľ-
vek dôvodov nemá uvedenú v preukaze o totožnosti.
V prípade, že po doručení oznámenia o zapísaní v zo-
zname oprávnených občanov v okrsku na hlasovanie 
v referende sa občan presťahuje, je automaticky zapí-
saný do zoznamu oprávnených občanov podľa nového 
miesta (ulice) trvalého pobytu. Nové oznámenie sa už 
nedoručuje. 
Informácie o zapísaní do zoznamu oprávnených občanov 
v okrskoch na hlasovanie v meste Spišská Nová Ves získa 
oprávnený občan na Mestskom úrade v Spišskej Novej 
Vsi, Štefánikovo námestie 1 - prízemie, č. dv. 114, infor-
mácie o trvalom pobyte - evidencia obyvateľov č. dv. 118.

INFORMÁCIE K REFERENDU 7. 2. 2015 

SPRAVODAJSTVO
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Y po asi hodinovom boji z náročného terénu vytiahli. 
Nakoniec volali mestskú políciu, ktorá ho umiestnila 
v odchytovej stanici, odkiaľ si ho majiteľ vyzdvihol 
hneď na druhý deň.

Kultová rozprávka o Popoluške inšpirovala Občian-
ske združenie Spišské divadlo, ktoré spoločne so 
žiakmi z Rudnian a Markušoviec pripravilo divadelné 
predstavenie. Na pódiu sa tak predviedli herci Spiš-
ského divadla spolu s amatérmi, dospelí s deťmi, žiaci 
z majoritnej spoločnosti a z rómskych osád. Predsta-
venie Popoluška bolo súčasťou edukačného projektu 
Čierne oči v tme, ktorý bol finančne podporený Minis-
terstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí 
SR v rámci dotačného programu Podpora a ochrana 
ľudských práv a slobôd. Jedným z jeho cieľov je stie-
ranie predsudkov, pretože talent nezávisí od etnickej 
príslušnosti.

V Galérii umelcov Spiša vystúpil 8. 1. bieloruský det-
ský tanečný súbor Čabarok, ktorý pravidelne prichá-
dza do Sp. Novej Vsi na pozvanie mesta a iných orga-
nizácií vrátane galérie. Tentoraz prišiel aj v sprievode 
dvoch ukrajinských súborov a svojím vystúpením tu 
odštartovali kultúrno-výchovnú a programovú sezónu 
v tomto roku. Pozvanie tohto súboru súvisí tiež s tohto-
ročným plánom galérie prezentovať viacero druhov 
umenia, nielen výtvarné.

Spišské divadlo uviedlo 9. 1. premiéru dramatizácie 
básnickej skladby Pavla Országha Hviezdoslava Háj-
nikova žena pod vedením hosťujúceho režiséra Ka-
mila Žišku. Veršovaná dráma bola výzvou pre hercov 
i samotného režiséra. U divákov sa inscenácia stretla 
s veľmi pozitívnym ohlasom.

ZÁPIS DETÍ  
DO MATERSKEJ 

ŠKOLY 
Zápis detí do materských škôl v zriaďovateľskej pô-
sobnosti Mesta Spišská Nová Ves na školský rok 
2015/2016 sa bude realizovať v termíne

od 15. februára do 15. marca 2015.
Miestom na podávanie žiadostí na prijatie dieťaťa 
do vyššie uvedených materských škôl (zoznam viď 
www.ssz.snv.sk) je každá materská škola. V ma-
terských školách sú zverejnené podmienky pri-
jatia. Rozhodnutie o prijatí dieťaťa do materskej 
školy vydáva v zmysle platnej legislatívy riaditeľka 
materskej školy.

Ing. Markéta Ďuríková
riaditeľka Správy školských zariadení

AKTÍVNE TVORENIE
OZ Jurojin pozýva seniorov na aktívne tvorenie  

v Klube akadémie tretieho veku na Zimnej ulici 48, Sp. Nová Ves. 
Stretnutia sa uskutočnia v mesiaci február každý utorok a štvrtok  

v dopoludňajších hodinách od 10.00 do 14.00 hod. 
Naučíte sa vyrábať veľkonočné ozdoby - vence, vajíčka - falošným  

patchworkom, papierovým quilingom a iné techniky. 
Prihlásiť sa môžete na tel.: 0902 197 856.

Príďte medzi nás, tešíme sa na každého.

CIRKEVNÉ GYMNÁZIUM ŠTEFANA MIŠÍKA
vás pozýva na

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 
ŠKOLY

13. 2. 2015 v čase od 9.00 do 12.00 h.
Tešíme sa na vás!

ZO ŽIVOTA NAŠICH ŠKÔL
 Múzeum na kolesách
Vďaka skupinke nadšencov, 

stojacej za projektom 
Múzeum na kolesách, 
mali žiaci ZŠ na Lipovej 
ulici príležitosť vrátiť sa 

o niekoľko desaťročí späť 
a veľmi originálnym spôsobom spoznať malý kúsok 
z našich dejín. Formou zážitkového učenia im títo mi-
lovníci histórie poodhalili históriu 2. svetovej vojny. 
S nadšením im vlastným priblížili žiakom život vojakov 
a zdravotných sestier počas vojny. Ich zbrane a výstroj 
si žiaci mali možnosť dokonca i zblízka obzrieť a vyskú-
šať. Nemenej zaujímavé boli aj krátke ukážky bojových 
scén. Aj takto netradične si teda žiaci mohli rozšíriť ob-
zor svojich vedomostí.

 Rovesnícke vzdelávanie
V rámci projektu Zelená škola pripravili žiačky ôsmeho 
ročníka ZŠ Z. Nejedlého 2 pod vedením PaedDr. 
Martiny Paličkovej rovesnícke vzdelávanie pre žiakov 
prvého stupňa. Žiaci boli náhodným rozpočítaním roz-
delení do štyroch skupín. Pripravili si sériu aktivít, po-
mocou ktorých vysvetlili mladším žiakom možnosti, ako 
neplytvať energiou v škole aj doma. Na jednotlivých 
stanovištiach ich motivovali členovia kolégia Zelenej 
školy. Zámerom týchto aktivít bolo ukázať mladším 
žiakom, aká dôležitá je spolupráca a schopnosť ve-
domosti premeniť na zručnosti pri ochrane a tvorbe 
životného prostredia.

 Ukončenie úspešného projektu 
Záverečná konferencia k projektu Vzdelávanie bez 
hraníc financovaného z prostriedkov EÚ bola vyvrcho-
lením aktivít učiteľov Základnej školy, Ing. O. Kožu-
cha 11 v Spišskej Novej Vsi, ktoré spoločne rozvíjali 
v priebehu rokov 2012 - 2014. Na konferencii boli 
prezentované vzdelanostné pokroky pedagógov pre-
mietnuté do obsahovej a kvalitatívnej náplne ich vyučo-
vania. Učitelia školy praktickým spôsobom predviedli 
názorné ukážky z vyučovacích hodín, prezentovali vy-
tvorené originálne pracovné materiály z jednotlivých 
aktivít, podelili sa o skúsenosti a poznatky z realizácie 
projektu a súčasne dali návod ako úspešne inovovať 
a modernizovať vzdelávanie žiaka v dobe digitálnych 
technológií. 
Podujatie za účasti pozvaných hostí z nášho mesta 
i iných miest sa uskutočnilo v prostredí Koncertnej 
siene Reduty v Spišskej Novej Vsi 11. 12. 2014.
Sprievodným programom konferencie bola i exkur-
zia žiakov 6. ročníka po námestí v Spišskej Novej Vsi 
s ukážkami využitia geocatchingu pri vzdelávaní a vý-
stava záverečných prác a výstupov žiakov z jednotli-
vých aktivít projektu.
Projekt Vzdelávanie bez hraníc (ITMS kód Projektu: 
26110130476) bol realizovaný Základnou školou, Ing. 
O. Kožucha 11 v Spišskej Novej Vsi od 1. 6. 2012 do 
31. 12. 2014 a výrazným spôsobom pomohol škole 
k modernizácii vzdelávania, čím sa stala ukážkovou 

školou 3. tisícročia. Celkové náklady projektu, ktorý 
bol podporený z Operačného programu Vzdelávanie, 
boli schválené vo výške 305 538,17 €. 

 Poznávacia exkurzia 
Koncom novembra 2014 sa študenti Cirkevného 
gymnázia Štefana Mišíka zúčastnili dvojdňovej po-
znávacej exkurzie Bratislavy a Viedne. Po ceste sa 
zastavili v Ružomberku, kde navštívili Galériu Ľudovíta 
Fullu so stálou expozíciou jeho zaujímavých obrazov, 
zastavili sa pri Mauzóleu Andreja Hlinku a navštívili aj 
Černovú, kde si uctili pamiatku obetí Černovskej tra-
gédie z r. 1907. Potom sa vybrali rovno do Bratislavy, 
kde ich čakal hrad vo svojej vysvietenej kráse a hlavne 
výstava Tutanchamonova hrobka, ktorá ich očarila 
svojou exotickou nádherou plnou vzácnych artefak-
tov. Prvý večer strávili v príjemnej atmosfére bratislav-
ských vianočných trhov. Vo Viedni si prezreli najprv 
Prírodovedné a Umelecko-historické múzeum, obe 
svojou bohatosťou a rozmanitosťou exponátov v nich 
zanechali hlboký dojem a poznatok, že sa tam musia 
ešte aspoň raz vrátiť. Zvyšok dňa venovali poznávaniu 
mesta - tejto krásavice na Dunaji - vo vianočnom šate, 
ktorý bol naozaj úchvatný. Deň zakončili občerstve-
ním na viedenských vianočných trhoch a plní zážitkov 
sa vrátili domov.

 Študenti mesta sa učia v Európe
Gymnázium na Javorovej ulici alebo aj „Javorka“ sa 
snaží vyvážene dopĺňať tradičné vzdelávanie o nové 
možnosti vzdelávania a získavania skúseností potreb-
ných pre budúci život. Erasmus+ na Javorke otvára 
dvere všetkým, ktorí túžia cestovať, učiť sa, spozná-
vať, meniť zastarané metódy a spôsoby. Javorka sa 
otvorila týmto možnostiam a svoje vzdelávanie oboha-
tila o medzinárodné aktivity v 3 oblastiach: 1. medzi-
národné projekty pre mladých ľudí, 2. medzinárodné 
partnerstvá gymnázií v programových a partnerských 
krajinách EÚ, 3. vzdelávanie pedagogických zamest-
nancov. V septembri 2014 vycestovali študenti školy 
v rámci medzinárodného projektu „Ilha Afortunada, 
Ilha da Esperanca – Island of fortune, Island of 
Hope“ do Madeiry v Portugalsku. Cieľom projektu 
bolo motivovať mladých ľudí k ochrane životného pro-
stredia a naučiť sa organizovať aktivity pre rovesní-
kov k tejto téme. V decembri 2014 sa ďalší študenti 
zúčastnili medzinárodného projektu „Youth Social  
Enterpreneur“ v Rumunsku. Cieľom tohto projektu 
bol rozvoj podnikateľských zručností u mladých ľudí 
a naučiť sa pracovať v tíme. Prínosom pre študentov na 
týchto projektoch je aj získanie medzinárodného cer-
tifikátu Youthpass, ktorý im pomôže pri lepšom uplat-
není sa na trhu práce. Už vo februári 2015 naši študenti 
opäť vycestujú na projekt „This Job has Young“ do 
Turecka a v marci a v júni 2015 sa pre nich pripravuje 
ďalší projekt „Health is Wealth“ v Estónsku a v ďal-
ších krajinách EÚ. Učitelia vycestujú na vzdelávací kurz 
do Španielska, ktorý je plne financovaný zo zdrojov EÚ 
pod hlavičkou programu Erasmus+.

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

„Dobrý deň, dalo by sa oficiálne zakázať, aby 
psíčkari nevenčili psov priamo pred bytovkami? 
(Veď je to proti hygiene.) Nejakou tabuľkou - 
upozornením (osobné dohovory nezaberajú), 
veď sa tam hrávajú malé deti.“

Miloš, 11. 12. 2014

V platnosti je zákon č. 282/2002, ktorým sa 
upravujú niektoré podmienky držania psov. 
Mesto malo VZN č. 4/2009 o niektorých pod-
mienkach držania psov, ktoré bolo zrušené. 
Podľa zákona č. 282/2002 § 5 ods. 1): Obec 
môže všeobecne záväzným nariadením vymedziť 
miesta, kde je: a) voľný pohyb psa zakázaný, b) 
vstup so psom zakázaný. Mesto má vyčlenené 
a označené plochy na venčenie psov. Na týchto 
plochách sú umiestnené koše na psie exkre-
menty, ktoré sú pravidelne čistené. Nie je možné 
na každú jednu verejnú plochu osadiť tabuľku - 
Vstup so psom zakázaný. Podľa § 4 ods. 3) zá-
kona č. 282/2002: „Za psa vždy zodpovedá 
držiteľ psa alebo osoba, ktorá psa vedie alebo 
nad psom vykonáva dohľad.“ Podľa § 6 ods. 1) 
zákona č. 282/2002: „Ak pes znečistí verejné 
priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa vedie, po-
vinný výkaly bezprostredne odstrániť.“ Podľa § 7 
ods. 2 písm. f) zákona č. 282/2002: „Priestupku 
sa dopustí ten, kto vedie psa, ak neodstráni bez-
prostredne výkaly, ktorými pes znečistil verejné 
priestranstvo.“ Následne podľa § 7 ods. 3) zá-
kona č. 282/2002: „Za priestupok podľa odseku 
1 a odseku 2 písm. d) až f) možno uložiť pokutu 
do 65 eur.“ 

Mesto Spišská Nová Ves

„Vážený pán primátor, vedenie mesta. Som 
hrdou Novovešťankou, ktorá sa po 16 rokoch 
pobytu v Bratislave opäť vrátila do svojho rod-
ného mesta. Odišla som ako mladé dievča 
a vrátila som sa už ako matka dvoch malých 
detí. Je veľa vecí, nad ktorými v meste híííkam 
od úžasu, aké sú krásne, vybudované, nové... 
No sú aj veci, ktoré sú veľmi zanedbané. Ho-
vorím konkrétne o detských ihriskách. Je ich 
žalostne málo. Preto by som rada dala do po-
zornosti jedno ihrisko, resp. to, čo z neho os-
talo. Je medzi činžiakmi Janka Matušku 10, 12 
a Triedou 1. mája 2 a 4. Je to krásna plocha, 
na ktorej som sa ja, ako dieťa, hrávala. Je tam 
pieskovisko, jedna preliezačka, dve lavičky, 
konštrukcia na hojdačku, kopec zelene, stro-
mov. Úžasné miesto pre deti. Myslím, že mesto 
by to nestálo tak veľa peňazí, keby ihrisko tro-
šičku zrekonštruovali. Doplnili ešte lavičky, tie 
staré spolu s preliezačkou namaľovali, osadili 
v jarných a letných mesiacoch hojdačku a pri-
dali ešte niečo na aktívne hranie pre naše deti. 
Myslím si, že by to nebolo pre mesto ani tak fi-
nančne náročné, no pozitívna odozva by bola 
nemalá. Mier je pomerne veľké sídlisko a je ne-
mysliteľné, aby sme všetci chodili s deťmi na 
ihrisko k Tescu. Ďakujem krásne a verím, že 
môj podnet bude prijatý s kladnou odozvou.“

Katarína, 12. 12. 2014

Rekonštrukcie a nové detské ihriská plánujeme 
robiť systematicky postupne a rovnomerne v ce-

lom meste. Ďakujeme za podnet, vďaka ktorému 
sa iste to Vaše zaradí medzi prvé.

Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ 

V meste je 52 detských ihrísk (DI) s pieskovis-
kami. Sídlisko Mier 19, sídlisko Západ 14, síd-
lisko Tarča 8 a centrálna mestská zóna (CMZ) 11. 
V meste sa taktiež nachádzajú DI bez pieskovísk. 
Mesto pravidelne rieši údržbu DI a s ohľadom na 
finančné možnosti sa postupne realizuje moder-
nizácia DI. Nie je možné zmodernizovať všetky DI 
v meste naraz. Za pochopenie ďakujem. 

Ing. Juraj Sad, PhD. 
ved. odd. komunálneho servisu, MsÚ

„Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, prečo 
boli tohtoročné Vianočné trhy tak výrazne ob-
medzené a lokalizované len na priestor pešej 
zóny na Letnej ulici? Môj osobný pocit z tejto 
organizácie bol sklamaním a neprispel k prí-
jemnej atmosfére adventného obdobia. Ďa-
kujem.“

Lenka, 14. 12. 2014

Tohtoročný Vianočný trh nebol nijako výrazne 
obmedzený, celkový počet stánkov bol reduko-
vaný z minuloročných 180 na 140. Pešiu zónu 
sme zvolili kvôli tomu, že sme sa chceli vyhnúť 
obmedzeniam v doprave, ktoré obmedzujú vo-
dičov, vyvolávajú zmeny v MHD a voči obmedze-
niam sa ohradzujú majitelia prevádzok na Letnej 
a Zimnej ulici a tiež obyvatelia, ktorí trhy nevyhľa-
dávajú a potrebujú nakupovať v obchodoch na 
námestí. Ďakujeme za pochopenie aj za tých, 
ktorých osobné pocity z tohtoročného Vianoč-
ného trhu sú opačné ako vaše.

Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ

„Ako môže vedenie mesta pomôcť pacientom, 
ktorí navštevujú Polikliniku pri Hornáde? Veľa 
pacientov aj z okolia prichádzajú k lekárom už 
pred 6-tou hod., aby dostali časenku. Budovu 
otvárajú okolo 6.30 hod. a ľudia musia čakať 
vonku za každého počasia. A stáva sa, že ča-
senky zoberú aj ľudia, ktorí ich potom predá-
vajú. Viem, že poliklinika patrí pod KSK, ale je 
na území mesta. Čo robiť, keď nie som ochotný 
ísť na prednostné vyšetrenie? Ďakujem za od-
poveď a hlavne za vybavenie.“

Mikuláš M., list, 15. 12. 2014

Nespokojný občan sa obrátil na mesto SNV a vy 
priamo na nás ako konateľov spoločnosti, ktorá 
prevádzkuje budovu Polikliniky pri Hornáde. 
Naše vzťahy s mestom SNV sú vysoko korektné 
a radi vyhovieme všetkým rozumným pohľadáv-
kam zo strany mesta SNV a občanov mesta SNV. 
Poliklinika pri Hornáde vznikla ako súkromná 
poliklinika, ktorá prenajíma priestory neštát-
nym lekárom a tí poskytujú lekársku starostlivosť 
občanom mesta SNV. My lekárom poskytujeme 
priestory a poskytujeme im servis. Otváracie 
hodiny sú v našej kompetencii a nemienime ich 
zmeniť, nakoľko chceme udržať priestory polikli-
niky (ambulancie, WC, bufet, lekáreň, laborató-
riá, čakárne, spoločné priestory) v čistote hlavne 
v záujme občanov - pacientov. Nie všetci pacienti 
si to však vážia a obracajú sa so svojimi sťažnos-
ťami na nesprávnu adresu. Problémy v zdra-
votníctve sú v plnej kompetencii štátu, a preto 
nespokojnému občanovi odporúčame, aby sa 

obrátil na kompetentné štátne inštitúcie v oblasti 
zdravotníctva a nie na mesto SNV. Všade vo svete 
sa za nadštandardy platí a ak pán Mroz nie je 
ochotný ísť na prednostné ošetrenie, tak asi mu 
neostáva nič iné ako ostatným pacientom, poč-
kať si v čakárni, kým na neho nepríde rad. Som 
presvedčený, že priestory súkromnej „Polikliniky 
pri Hornáde“ poskytujú pacientom v rámci Slo-
venskej republiky nadštandardné podmienky 
a tento trend chceme zachovať aj do budúcna. 
Nespokojného občana plne chápeme, lebo aj 
my sme len pacientmi. Rád sa stretnem s pánom 
pisateľom aj osobne (kontakt 053/41 66 128) 
a rád s ním rozdebatujem jeho požiadavky. Všet-
kým občanom mesta Spišská Nová Ves prajem 
šťastný a veselý rok 2015.

Ing. Vladimír Stanek 
konateľ spoločnosti Stadus, s. r. o.

„Neuvažuje vedenie mesta o spríjemnení bý-
vania obyvateľom Fándlyho ulice (od Gorkého 
smerom k Leteckej) úpravou telesa cesty popri 
chodníku (vyfrézovanie ryhy), pretože fasády 
ich domov sú permanentne znehodnocované 
vodou stojacou na ceste?“

L., 15. 12. 2014

Áno, oddelenie výstavby a dopravy MsÚ uvažuje 
prioritne o rekonštrukcii chodníka na Fándlyho 
ulici s doplnením prídlažby (ako odvodňovacieho 
rigola - obdobná realizácia ako na druhej strane 
cesty), čo by malo prispieť k zlepšeniu odvádza-
nia povrchových vôd z komunikácie a zároveň za-
brániť vytváraniu mlák na ceste, ktoré spôsobujú 
lokálne špliechanie vody na oplotenie priľahlých 
domov. Termín podľa schválenia požiadaviek 
mestských výborov v závislosti na možnostiach 
rozpočtu pre rok 2015. Do doby realizácie chod-
níka sa pokúsime problém lokálne riešiť zareza-
ním ryhy v jarných mesiacoch 2015.

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

„Dobrý deň, už 2 mesiace nefunguje na zim-
nom štadióne tzv. kocka a nejako nevidieť, že 
by v najbližšej dobe mala byť sprevádzkovaná. 
Viem, že mesto ju kúpilo za nemalé peniaze, 
a práve preto by tam nemala len tak visieť. Tak- 
že otázka je, kde je problém nefunkčnej kocky 
a kedy sa to vyrieši. Ďakujem za odpoveď.“

Peter, odkazprestarostu.sk, 6. 1. 2015

Informačný systém na Zimnom štadióne v Spiš-
skej Novej Vsi bol namontovaný a spustený pred 
šiestimi rokmi firmou FineLight z Prešova a Mo-
nogram Bratislava, ktoré aj zabezpečovali servis. 
Pred dvoma mesiacmi došlo k poruche na pre-
nosovom zariadení signálu z réžie na obrazovky 
kocky. Keďže firmy, ktoré sa spoločne podie-
ľali na zhotovení zariadenia už nespolupracujú 
a jedna z nich dokonca bola zlikvidovaná, nastal 
pre nás problém zabezpečiť servis. Pri rokova-
niach s firmou Monogram z Bratislavy nám navrhli 
riešenie v komplexnom prerobení celého sys-
tému za sumu, ktorá presahuje možnosti našej 
organizácie. V súčasnom období sme našli lac-
nejšie riešenie a oslovili spišskonovoveskú firmu, 
ktorá poruchu opravila v prvej polovici januára. 
Informačný systém už funguje v plnom rozsahu.

Ján Magdoško
riaditeľ Správy telovýchovných zariadení

LISTÁREŇ
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Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spiš-
ská Nová Ves č. 1/2014 o miestnych daniach 
a miestnom poplatku za komunálne odpady 
a drobné stavebné odpady (ďalej len „VZN“) 
platné od 1. januára 2015 schválilo mestské za-
stupiteľstvo na svojom zasadnutí 11. 12. 2014. 
Platné VZN je zverejnené na webovej stránke 
mesta www.spisskanovaves.eu.
V porovnaní s rokom 2014 nedošlo ani v jed-
nom druhu miestnych daní (daň z nehnuteľ-
ností, daň za psa, daň za užívanie verejného 
priestranstva, daň za ubytovanie a daň za 
predajné automaty) a poplatku za ko-
munálny odpad k zvýšeniu sadzieb. Poskyt-
nutie úľav, oslobodenie a zníženie miestnych 
daní a poplatku ostalo v takom rozsahu, aké 
Mesto Spišská Nová Ves poskytlo občanom 
v roku 2014.
Aj v roku 2015 sa podáva spoločné priznanie 
k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za 
predajné automaty a k dani za nevýherné hra-
cie prístroje. 
Prvou časťou spoločného priznania je pri-
znanie k dani z nehnuteľností. 
Priznanie k dani z nehnuteľností je povinný 
podať do 31. 1. 2015:
- daňovník, ktorý sa stal vlastníkom nehnu-

teľností (pozemok, stavba, byt, nebytový 
priestor v bytovom dome) v roku 2014,

- daňovník, u ktorého zaniklo vlastníctvo 
k nehnuteľnostiam (pozemok, stavba, byt, 
nebytový priestor v bytovom dome) v roku 
2014,

- daňovník, u ktorého nastali zmeny výmery 
pozemkov, stavieb, bytov, nebytových 
priestorov v bytovom dome v roku 2014,

- daňovník, u ktorého došlo k zmene využitia 
stavby, bytu, nebytového priestoru v bytovom 
dome v roku 2014,

- daňovník, u ktorého v roku 2014 nadobudlo 
právoplatnosť stavebné povolenie alebo 
kolaudačné rozhodnutie k stavbám, bytom 
a nebytovým priestorom v bytovom dome. 

K priznaniu k dani z nehnuteľností je potrebné 
doložiť rozhodnutie Okresného úradu – odbor 
katastrálny o povolení vkladu, zmluvu o prevode 
nehnuteľností, osvedčenie o dedičstve, daro-
vaciu zmluvu alebo iný doklad o nadobudnutí 
nehnuteľností.
Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový 
priestor v bytovom dome v spoluvlastníctve via-
cerých osôb, priznanie k dani z nehnuteľností 
podá každý spoluvlastník do výšky svojho spo-
luvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci 
dohodnú, priznanie podá zástupca, ktorého 
dohodou určili spoluvlastníci, pričom túto sku-
točnosť je potrebné vyznačiť v priznaní. Ak je 
pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor 
v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníc-
tve manželov, priznanie podá jeden z manželov.
Mesto Spišská Nová Ves zníži daň z nehnu-
teľností o 50 %:
a) z pozemkov, ktorých vlastníkmi sú fyzické 

osoby staršie ako 70 rokov, ak tieto pozemky 
slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,

b) zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve 
fyzických osôb starších ako 70 rokov alebo 
držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím, alebo držiteľov  
preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravot-

ným postihnutím so sprievodcom, ako aj 
prevažne alebo úplne bezvládnych fyzických 
osôb, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie,

c) z garáží a nebytových priestorov v bytových 
domoch slúžiacich ako garáž vo vlastníctve 
fyzických osôb starších ako 70 rokov, drži-
teľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdra-
votným postihnutím alebo držiteľov preukazu 
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postih-
nutím so sprievodcom, ktoré slúžia pre mo-
torové vozidlo používané na ich dopravu,

d) z pozemkov, stavieb alebo bytov vo vlastníc-
tve právnických osôb, ktoré nie sú založené 
alebo zriadené na podnikanie.

Daň z nehnuteľností bude znížená:
1) NA ZÁKLADE ŽIADOSTI:

- fyzickým osobám, ktoré dosiahli vek 
70 rokov v roku 2014 (ročník 1944),

- držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťaž-
kým zdravotným postihnutím, ak žiadosť 
nepredložili v roku 2014.

2) BEZ ŽIADOSTI:
- fyzickým osobám, ktorým bola znížená 

daň z titulu veku 70 rokov už v roku 2014 
(ročníky 1943 a staršie),

- držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťaž-
kým zdravotným postihnutím, ak žiadosť 
predložili v roku 2014.

Druhou časťou spoločného priznania je pri-
znanie k dani za psa.
Priznanie k dani za psa podáva vlastník psa:
-  pri vzniku daňovej povinnosti najneskôr do 

30 dní odo dňa, kedy pes dosiahol vek 6 me-
siacov,

- pri zániku daňovej povinnosti najneskôr do 
30 dní odo dňa, kedy daňovník prestal byť 
vlastníkom psa.

Mesto Spišská Nová Ves zníži daň za psa 
o 50 % u týchto daňovníkov:
a) dôchodcom s príjmami na hranici životného 

minima,
b) fyzickým osobám, ktoré k 31. 12. predchá-

dzajúceho roka dosiahli vek 70 rokov,
c) držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým 

zdravotným postihnutím alebo držiteľom pre-
ukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne 
alebo úplne bezvládnym fyzickým osobám.

Zníženie dane za psa pri dosiahnutí veku 70 ro-
kov k 31. 12. 2014 bude poskytnuté bez žia-
dosti.
Vzory priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za 
psa, k dani za predajné automaty a poučenie 
na vyplnenie sú zverejnené na webovej stránke 
mesta www.spisskanovaves.eu alebo si ich 
môžete prevziať na Mestskom úrade, Štefáni-
kovo námestie č. 1, kancelária č. dv. 203 na 
prvom poschodí.
Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za pre-
dajné automaty Mesto Spišská Nová Ves vyrubí 
na rok 2015 jedným rozhodnutím na celé zda-
ňovacie obdobie. Rozhodnutia budú doručené 
do konca marca. 

MIESTNY POPLATOK 
ZA KOMUNÁLNY ODPAD
Žiadosť o zníženie poplatku z titulu veku sú 
povinní predložiť len fyzické osoby, ktoré 
dosiahli vek 70 rokov v roku 2014 (ročník 
1944). Fyzickým osobám, ktorým bol poplatok 

znížený z titulu veku 70 rokov už v roku 2014 
(ročníky 1943 a staršie), bude poplatok v roku 
2015 znížený bez žiadosti. Rozhodnutia o vyru-
bení poplatku budú doručované do 30. apríla. 
Ďalšie zníženia a odpustenia poplatku budú vy-
konávané v súlade s VZN. Pre prehľadnosť, aké 
doklady je potrebné doložiť k žiadosti o zníženie 
alebo odpustenie poplatku, uvádzame presné 
znenie § 24 a § 25 VZN č. 1/2014. 

§ 24
Zníženie poplatku

1. Správca dane na základe písomného ozná-
menia poplatok zníži o 80 % za obdobie, za 
ktoré poplatník správcovi dane preukáže na 
základe podkladov, že viac ako 90 dní v zda-
ňovacom období sa nezdržiava alebo sa ne-
zdržiaval na území mesta Spišská Nová Ves.

2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodno-
verné doklady vystavené v aktuálnom zda-
ňovacom období, z ktorých jednoznačne 
vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo 
mesta Spišská Nová Ves alebo ich kópie, 
a to:
a) poplatník študujúci na území SR mimo 

miesta trvalého pobytu:
- potvrdenie študentského domova 

alebo internátu o ubytovaní, alebo 
- zmluvu o ubytovaní, alebo
- nájomnú zmluvu, alebo
- potvrdenie o návšteve školy – pre štu-

dentov študujúcich v Košickom a Pre-
šovskom kraji súčasne aj potvrdenie 
o ubytovaní (potvrdenie z internátu 
alebo ubytovaciu zmluvu, alebo ná-
jomnú zmluvu, alebo potvrdenie o pre-
chodnom pobyte).

b) poplatník pracujúci na území SR mimo 
miesta trvalého pobytu:
- potvrdenie o ubytovaní, alebo
- zmluva o ubytovaní, alebo
- nájomná zmluva, alebo
- potvrdenie zamestnávateľa o trvaní 

pracovného pomeru - pre zamest-
nancov pracujúcich v Košickom a Pre-
šovskom kraji súčasne aj potvrdenie 
o ubytovaní (ubytovaciu zmluvu alebo 
nájomnú zmluvu, alebo potvrdenie 
o prechodnom pobyte), alebo

- výpis zo živnostenského registra, 
v ktorom je uvedené miesto podni-
kania alebo prevádzka mimo mesta 
Spišská Nová Ves – pre SZČO pod-
nikajúcich v Košickom a Prešovskom 
kraji súčasne aj potvrdenie o uby-
tovaní (ubytovaciu zmluvu alebo ná-
jomnú zmluvu, alebo potvrdenie 
o prechodnom pobyte).

c) poplatník – dieťa s rodičmi podľa písm. 
a) a b) na území SR mimo miesta trvalého 
pobytu: 
- potvrdenie o návšteve predškolského 

zariadenia alebo základnej školy.
3. Na výzvu správcu dane je poplatník povinný 

predložiť k nahliadnutiu originál dokladov 
uvedených v ods. 2.

4. Správca dane môže žiadať od poplatníka do-
plnenie aj iných dokladov, ktoré preukazujú 
pobyt poplatníka mimo mesta Spišská Nová 
Ves. 

SADZBY MIESTNYCH DANÍ A POPLATKU ZA KOMUNÁLNY 
ODPAD NA ROK 2015 OSTALI BEZ ZMIEN
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SPRAVODAJSTVO

§ 25
Odpustenie poplatku

1.  Správca dane na základe písomného ozná-
menia poplatok odpustí za obdobie, za ktoré 
poplatník správcovi dane preukáže na zák-
lade podkladov, že viac ako 90 dní v zda-
ňovacom období sa nezdržiava alebo sa 
nezdržiaval na území mesta Spišská Nová 
Ves.

2.  Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hod-
noverné doklady vystavené v aktuálnom zda-
ňovacom období, z ktorých jednoznačne 
vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo 
mesta Spišská Nová Ves alebo ich kópie, 
a to:
a) poplatník, ktorý sa dlhodobo zdržiava 

v zahraničí:
- kópia európskeho preukazu zdravot-

ného poistenia daného štátu, ak je 
čitateľné meno, priezvisko a dátum 
platnosti preukazu, alebo

- potvrdenie o ubytovaní, alebo
- nájomná zmluva o prenájme nehnuteľ-

ností, alebo
- kópia karty o trvalom pobyte občana 

Európskej únie, alebo
- potvrdenie o štúdiu, alebo
- pracovná zmluva, alebo
- potvrdenie zamestnávateľa o trvaní 

pracovného pomeru, alebo
- predpis odvodov na sociálne poiste-

nie v zahraničí, alebo
- potvrdenie agentúry, ktorá sprostred-

kovala zamestnanie v zahraničí, alebo
- potvrdenie zamestnávateľa o vyslaní 

danej osoby na dlhodobú pracovnú 
cestu do zahraničia, alebo

- potvrdenie zamestnávateľa, že poplat-
ník je zamestnaný ako vodič medzi-
národnej cestnej nákladnej dopravy, 
alebo

- výpis zo živnostenského registra da-
ného štátu, alebo

- povolenie na vykonávanie medziná-
rodnej cestnej nákladnej dopravy, 
alebo

- výpis zo sociálnej poisťovne daného 
štátu o poberaní nemocenských dá-
vok, alebo

- výpis z úradu práce daného štátu 
o evidencii poplatníka v zozname 
uchádzačov o zamestnanie, alebo

- pracovné povolenie na území daného 
štátu, alebo

- potvrdenie o návšteve predškolského 
zariadenia alebo základnej školy v za-
hraniční, alebo

- potvrdenie o poberaní príspevku na 

dieťa v zahraničí (ak ide o dieťa), alebo
- kópia rozhodnutia o vyrubení miest-

nych daní v mieste pobytu v danom 
štáte, alebo

- sobášny list zo zahraničia, alebo
- rodný list dieťaťa narodeného v zahra-

ničí, alebo iné.
b) poplatník vo výkone trestu odňatia slo-

body:
- rozhodnutie o výkone trestu, alebo
- potvrdenie zariadenia na výkon trestu,

c) poplatník bývajúci mimo miesta trvalého 
pobytu:
- potvrdenie o vyrubení a zapla-

tení poplatku v inej obci za poplat-
níka, 

d) poplatník – kňazi a ich rodinní príslušníci, 
rehoľníci:
- potvrdenie o umiestnení v cirkevných 

zariadeniach.
3. Na výzvu správcu dane je poplatník povinný 

predložiť k nahliadnutiu originál dokladov 
uvedených v ods. 2.

4. Správca dane môže žiadať od poplatníka do-
plnenie aj iných dokladov, ktoré preukazujú 
pobyt poplatníka mimo mesta Spišská Nová 
Ves.

Ing. Pavol Košalko
ved. odd. správy daní a poplatkov, MsÚ

VZOR ŽIADOSTI

............................................................................................................................................................................
Meno a adresa poplatníka

         Mestský úrad
         Štefánikovo námestie č. 1
         052 70 Spišská Nová Ves

         Spišská Nová Ves, dňa .........................

Vec:  
Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Žiadam o zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z dôvodu veku nad 70 rokov za tieto osoby:
(uviesť meno, priezvisko osoby, ktorej sa úľava týka – osoby, ktoré v predchádzajúcom roku dosiahli vek 70 rokov a viac)

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................

 .....................................................
 vlastnoručný podpis 
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KULTÚRA

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

výstav v mesiaci február 2015
STÁLE EXPOZÍCIE
• TERRA GOTHICA: GOTICKÁ CESTA  
 V OBRAZOCH ZO ZBIEROK GUS
• JOZEF HANULA 1. Akty zo študentských čias, 
2. Mestský a ľudový žáner, 3. Rodina a objednávkové 
portréty, 4. Sakrálna tvorba a realizácie, 5. Biografia. 

AKTUÁLNE VÝSTAVY
od 1. do 28. 2. 2015
JOZEF MAJKUT
Majstrovské diela maliara Slovenského raja a spišskej 
krajiny v rámci cyklu výstav Jubilanti 2014.
Kurátor: Mgr. Peter Markovič
JÁN ILAVSKÝ
Výber diel zo zbierok galérie v rámci výstav Jubilanti 
2014. Kurátorka: Mgr. Kamila Paceková 
PROJEKT DVOJICE:  
SAMUEL ČARNOKÝ & EVA TKÁČIKOVÁ 
Mix-mediálne inštalácie versus grafický design 
a typografia: premiérová výstava tvorby etablovaných 
výtvarníkov z východného Slovenska.  
Kurátorka: Mgr. Lucia Benická 

PREDNÁŠKY/BESEDY/DIELNE
VALENTÍNSKA TVORIVÁ DIELŇA 
ŽENY ON LINE 3: STREET ART 
13. 2. 2015, piatok, 16.00 - 19.00, vstupné: 2 €  
Účastníčky tvorivej dielne si vytvoria ,,charakter“ 
s valentínskou myšlienkou na šablóny z kartónu a tie 
prostredníctvom akrylových farieb prenesú na sololi-
tovú dosku. Lektorka: Mgr. Miriama Bukovinská
VEČER V GALÉRII
ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ:  
DVOJICE – E. TKÁČIKOVÁ & S. ČARNOKÝ 
17. 2. 2015, utorok, 16.00 - 18.30  
Vstupné: dobrovoľné. Prednáška a komentovaná 
prehliadka s autormi výstavy „Dvojice“ Samuelom 
Čarnokým a Evou Tkáčikovou na tému mix-mediálne 
inštalácie versus grafický design a typografia.

TVORIVÉ DIELNE A ODBORNÝ 
VÝKLAD PRE ŠKOLY A SKUPINY 
• TVORIVKY PRE ŠKOLY
INTERPRETÁCIA DIELA:  
ŠTYLIZÁCIA POSTÁV – JÁN ILAVSKÝ.
Analýza vybraného diela maliara Jána Ilavského 
v rámci prebiehajúcej výstavy JUBILANTI 2014.
SÓLISTA Určené pre deti 6 - 10 rokov. Interpretácia 
diela, premietanie rozprávky, farebná monotypia.
IŠLI HUDCI HOROU Určené pre žiakov II. st. ZŠ. 
Interpretácia diela, prednes balady, maľba akrylom. 
KLEBETY Určené pre študentov SŠ. Interpretácia 
diela, čítanie diela, maľba akrylom a koláž. 
Prineste si so sebou: výtvarný materiál – výkresy 
A4 a pracovné plášte. Trvanie dielne: 60 - 90 min., 
vstupné: 0,50 €/žiak, doprovod/zdarma
• TYPOGRAFIA Tvorivé dielne TYPOGRAFIA sú 
realizované k výstave EVA TKÁČIKOVÁ & SAMUEL 
ČARNOKÝ: Dvojice / Couples. Tvorba písmen a textov 
tradičnou technikou v modernom prevedení. Úlohou 
žiaka bude vytváranie vlastných textov pretláčaním 
rôznych typov písma z fólie (propisot) a maľovaním 
nových písmen, ktoré si sám žiak vytvorí. Cieľová 
skupina: MŠ a ZŠ, SŠ. Doba trvania: cca 60 min. 
Prineste si so sebou: výkresy A4 a pracovné plášte, 
vstupné: 0,50 €/žiak, doprovod/zdarma. 
• 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.

w
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6. 2. (piatok) o 19.00 h  60. repríza  VSTUPNÉ: 5 € 
12. 2. (piatok) o 10.00 h  VSTUPNÉ: 2 € 

JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ: 

ŽENSKÝ ZÁKON (PO ŠPISKI)
Klasika v spišskom nárečí.

8. 2. (nedeľa) o 15.00 h  110. repríza  VSTUPNÉ: 2 € 

MONIKA GERBOCOVÁ: 

SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV 
Na motívy rozprávky bratov Grimmovcov. Snehulienka, trpaslíci, zlá kráľovná a princ, ktorý zachráni 
jablkom otrávenú krásavicu.

10. 2. (utorok) o 10.00 h  VSTUPNÉ: 2 €
24. 2. (utorok) o 10.00 h  Pre dôchodcov SNV a okolia  VSTUPNÉ: 2 €
26. 2. (štvrtok) o 19.00 h  VSTUPNÉ: 5 €

PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV: 

HÁJNIKOVA ŽENA 
Majstrovské dielo veľkého básnika.

13. 2. (piatok) o 19.00 h  75. repríza  VSTUPNÉ: 4 € 

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

15. 2. (nedeľa) o 15.00 h  VSTUPNÉ: 2 € 

ŠTEFAN KASARDA: MARTINKO KINKAŠ
Slovenská ľudová rozprávka o škriatkovi Martinkovi a jeho šibalstvách.

20. 2. (piatok) o 19.00 h  PREMIÉRA  VSTUPNÉ: 6 €
21. 2. (sobota) o 19.00 h  II. PREMIÉRA  VSTUPNÉ: 6 €
27. 2. (piatok) o 19.00 h  VSTUPNÉ: 6 €

JOZEF MOKOŠ: 

JÁNOŠÍK ALEBO PRAVDA JE LEN JEDNA
Príbeh o tom, ako sa z obyčajného človeka stane zbojník, hrdina a národná legenda.

ŠTÚDIO SD

4. 2. (streda) o 19.00 h, Štúdio SD SNV  VSTUPNÉ: 2 € 

VICTOR HAÏM: VALČÍK NÁHODY 
Napínavý súboj krásnej ženy s anjelom o miestenku do raja. 

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

GEORGE BERNARD SHAW: 

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

25. 2. (streda) o 19.00 h, Štúdio SD SNV  VSTUPNÉ: 2 € 

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

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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Veľký zábavný program, 40 účinkujúcich, 
2 veľkoplošné obrazovky.

VSTUPNÉ: 12 €, 10 € už v predpredaji!

KULTÚRA

PRIPRAVUJEME:
20. 3. 2015 (piatok) o 19.00 h, Kino Mier

ŠIALENÉ NOŽNIČKY
Najúspešnejšia detektívna komédia. Zábava aj napätie, vtip 
a neočakávané situácie. Prekvapivá a vždy iná pointa, humor, 
vychádzajúci z improvizácie, ktorá vzniká z jedinečného 
a neopakovateľného vstupovania divákov do deja.
Hrajú: Peter Kočiš, Karin Olasová, Marek Majeský, Dušan Szabo, 
Jana Valocká, Juraj Hrčka.
Vstupné: 13 €.

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)

FEBRUÁR 2015
Program Spišského osvetového strediska 

od 4. do 5. 2. 2015, 9.00 - 14.00 h 
Spišské divadlo

Z ROZPRÁVKY DO ROZPRÁVKY
Regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej tvorivosti. 

Vstupné: 0,50 €

15. 2. 2015 (nedeľa) o 18.00 h, B-KLUB PRAKOVCE

KINO OSVETA
Filmová prehliadka filmov z projektov SOS a filmového festivalu Jeden svet

Vstup voľný!
PROGRAM:

KINO OSVETA 2015

GRAFFITI FOLK JAM 
(Martin Krestián / Slovensko / 2014 / 18 min. / v slovenčine / slovenské titulky)

Dokumentárny film z projektu Graffiti Folk Jam realizovaného  
v obci Margecany. 
JEDEN SVET 2014

MOJICH POSLEDNÝCH 150 000 CIGARIET
(Ivo Bystřičan / Česká republika / 2013 / 52 min. / v češtine / anglické titulky)

Film v rámci 15. medzinárodného filmového festivalu  
dokumentárnych filmov.

od 24. 2. do 24. 3. 2015, vernisáž o 16.30 h, Spišské osvetové stredisko

ŽELEZNÁ CESTA
Poplenérová výstava výtvarných prác ART klubu. Vstup voľný!

Spišské osvetové stredisko, Zimná č. 47, 052 01 Sp. Nová Ves, 
tel.: 053/442 52 50, fax: 053/442 40 92,  

e-mail: osvetasnv@osvetasnv.sk, www.osvetasnv.sk

FEBRUÁR 2015

DIVADLO KONTRA
MÁŠ NAJLEPŠIE DIVADLO V MESTE  

A EŠTE O ŇOM NEVIEŠ? 
Divadlo Kontra, Zimná 68, Dom Matice slovenskej 

5., 6. a 7. február o 19.00 h

MAREK KOTERSKI:  

NENÁVIDÍM 
Komédia, ktorá získala na Kremnických Gagoch Cenu Stana Radiča „Ob-
jav roka”. A ohromný ohlas po celom Slovensku! 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 každodennosti. Budete 
sa smiať, až budete plakať…
Vstupné: 5 €.

19. február o 19.00 h

CONOR MCPHERSON:  

RUM A VODKA
Skvelá komédia. Mix, čo aj „mŕtveho postaví na nohy“. Iba pre milovníkov 
silných dojmov a silných drinkov. Nepriveď na to svoju mamu a svokru. Pri-
veď niekoho, kto normálne do divadla nechodí! 
Vstupné: 5 €.

Kapacita sály je len 30 miest.  
Je potrebné si rezervovať miesta vopred. 

Rezervácie: 0907 908 986.
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CENTRÁLNA BUDOVA, LETNÁ ULICA 28

PRE DETI  
Jiří HOLUB: Ako skrotiť Drzú Soňu. Príhody 
detí, rodičov aj učiteľského zboru, ktoré sa stali 
v jednej malej základnej škole, ale aj vojna piatakov 
proti prísnej učiteľke. Všetko to vám prinesie pri čí-
taní veľa zábavy.
V. JÓRIOVÁ: Za múrom. Susan sa vydá po sto-
pách svojho záhadne zmiznutého otca, ktoré ju 
dovedú k tajomnému portálu. A tak sa ocitne v di-
vokom a nebezpečnom svete zvanom Alagonit.
Veľká kniha pre šikovné ruky. Kniha pre tých, 
ktorí radi trávia svoj voľný čas tvorením a spozná-
vaním nových kreatívnych techník – maľovanie na 
kamene, odlievanie a zdobenie sviečok, vyšívanie 
na papier, figúrky z plyšových drôtikov, tkanie z pa-
piera a pod.

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA  
Denisa MARTINCOVÁ: Ženy vyhnané z raja. 
Eme sa nečakane zmení život – odchod manžela, 
každodenný boj o prežitie, ale aj minulosť, o ktorej 
si myslela, že je navždy pochovaná.
Jano HARGAŠ: Mám v pätách mafiu. Príbeh 
štrnásťročného chlapca z dobre situovanej rodiny, 
ktorý sa nedobrovoľne zapletie s mafiou.
Antti TUOMAINEN: Temný ako moja duša. 
Aleksi Kivi pátra po dvadsiatich rokoch na vlastnú 
päsť po vrahovi svojej matky.

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA
Mary Ann GETTY-SULLIVAN: Ženy v Novom 
zákone. Dnes sa čoraz viac ozývajú hlasy o po-
trebe vzorov, o potrebe ľudí, s ktorými sa môžeme 
stotožniť a ktorých život svedčí o pravde, kráse, 
dobre, láske. Novozákonné ženy viery, odvahy 
a vernosti, ako napríklad Mária, Alžbeta, Jana,  
Lýdia, Féba a iné, nám to ukázali.
Svetozár KRNO: Od prameňov Ussuri po kam-
čatské vulkány. Kniha sa opiera o hodnoty, ktoré 
overil čas. Autor ďaleko od posledných samôt dosia-
hol nejeden prvovýstup a prvoprechod.
Katarína ZAVACKÁ: Politické trestné činy 
pred Slovenským najvyšším súdom v rokoch 
1939 - 1944. Monografia analyzuje prispôso-
bovanie sa tejto inštitúcie zmeneným politickým 
podmienkam pod vplyvom novej, nedemokratickej 
vládnucej elity – ľudákov.

POBOČKA MIER, ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 7

PRE DETI  
Jeff KINNEY: Denník odvážneho bojka. Jede-
násťročný Greg Heffley sa ocitol na škole, kde musí 
prežiť medzi chalanmi, ktorí sú vyšší, zlomyseľnejší 
a už im rastú fúzy!

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA  
Jasper FFORDE: Malér Eyrová. Príbeh sa začína 
vo chvíli, keď bol za záhadných okolností ukradnutý 
rukopis Dickensovho románu Martin Chuzzlewit.

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA
Ivan TRUCHLIK: Encyklopédia futbalu. Uni-
kátna kniha prináša prehľad všetkých doterajších 
MS i ME vo futbale, ale aj iných významných medzi-
národných súťaží.

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice  
v Spišskej Novej Vsi

Letná 28
www.spisskakniznica.sk

KULTÚRA

Info – tel. č. SNV: 053/442 37 57, Kaštieľ Markušovce: 0917 746 339, Smižany: 0917 746 336
www.muzeumspisa.com, lektorky@muzeumspisa.com, kastiel@muzeumspisa.com, narodopis@muzeumspisa.com

Letná 50, Spišská Nová Ves
V mesiaci február 2015 ponúkame  

návštevníkom podujatie Dvorné dialógy  
18. 2. 2015 o 16.00 hod. v Provinčnom dome na 

Letnej ul. č. 50 v Spišskej Novej Vsi,  
mimo prevádzky je naša expozícia  

Prírody a histórie Spiša. 

DVORNÉ DIALÓGY 20
18. 2. 2015 o 16.00 h
Hosť: Eva Čarnogurská
Téma: Slovanské ohne

Spišská premiéra dokumentárneho filmu  
Slovanské ohne. Príbeh Martina Slivku. 

Národopisné múzeum Smižany

MALÁ EXPOZÍCIA  
PRÍRODY SPIŠA

20. 2. - 31. 12. 2015
Rekonštrukciou Provinčného domu v Spišskej 

Novej Vsi expozícia prírody Spiša celkom nekončí. 
Bude mať svoje pokračovanie v MALEJ EXPOZÍCII 

PRÍRODY SPIŠA vo výstavných priestoroch 

Národopisného múzea v Smižanoch až do konca 
roka 2015, resp. do otvorenia novej expozície 

v Spišskej Novej Vsi. Predstavíme vám v nej výber 
najzaujímavejších exponátov, zbierkových predmetov 

z viacerých odborov prírodných vied.
Pozývame verejnosť do týchto priestorov poznávať 
čaro živej a neživej prírody Spiša, i keď v menšej 

podobe.

EXPOZÍCIA ĽUDOVEJ KULTÚRY 
STREDNÉHO SPIŠA

Január – december 2015
Prehliadka Expozície ľudovej kultúry dolného Spiša 
predstavuje zbierku ľudového odevu a pastierstva, 

baníctva a remesiel, tradičnú ľudovú kultúru regiónu 
stredného Spiša od druhej polovice 19. storočia  

po súčasnosť.

Kaštieľ v Markušovciach

EXPOZÍCIA HISTORICKÉHO 
NÁBYTKU

Január – december 2015
Prehliadka rodového kaštieľa rodiny Máriássy 

predstavuje rozsiahle fondy nábytkových solitérov, 
bytových doplnkov a interiérových celkov  
od 17. storočia do začiatku 20. storočia.

Rodný dom kpt. Jána Nálepku, Smižany

RODNÝ DOM  
KPT. JÁNA NÁLEPKU

Január – december 2015
Prehliadka pôvodnej roľníckej usadlosti z prvej 

polovice 20. storočia doplnená o predmety zo života 
a protifašistického odboja kpt. Jána Nálepku.

FEBRUÁR 2015

Multicentrum, Nábrežie Hornádu 14,  
Spišská Nová Ves, t. č.: 053/4297546

Pondelok - piatok: 9.00 - 15.00 h. 
Vstupné do expozície a na výstavu: dospelí 1 €, žiaci, študenti a dôchodcovia 0,50 €.

Prvá nedeľa v mesiaci od 10.00 do 17.00 h - voľný vstup!
• • •

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)
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 ob-
dobí od začiatkov masového cestovania v druhej polovici 19. storočia. Výstava je obohatená o historický odev a odevné 

doplnky z múzeí v Kežmarku a Spišskej Novej Vsi a funkčný model železnice H0.
• • •

Výstava

HISTORICKÉ BANSKÉ MAPY SPIŠA
• • •

Prednáška

OPÁLOVÉ  
BANE DUBNÍK
17. 2. 2015 o 16.00 h.  

Prednášajúci: Miloš Greisel a Jozef Jančok.
Foto: Miloš Greisel
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KINO MIER V NOVOM ŠATE

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
13. 2. o 17.00, vst.: 1 €

TUČNIAKY Z MADAGASKARU
USA, anim. rodinná komédia, 96 min., MP. 

13. 2. o 19.00, vst.: 1 €
ČO SME KOMU UROBILI? 

Francúzsko, komédia, 97 min., titulky, MP-15.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
14. 2. o 15.00, vst.: dospelí: 5 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 € 
15. 2. o 15.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

VEĽKÁ ŠESTKA 
USA, 102 min., MP.

14. - 16. 2. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

HODINOVÝ MANŽEL
ČR, komédia, česká verzia, 100 min., MP-12.

14. - 16. 2. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

50 ODTIEŇOV SIVEJ 
USA, erotický film, české tit., 124 min., MP-15.

Milí diváci, ak si pri tomto filme kúpite pre-
ukaz do Filmového klubu za 3 €, ktorý vám 
platí celý rok na celom Slovensku, lístok do 
kina máte zdarma. 

FILMOVÝ KLUB 
17. 2. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 € 

MAMI 
Kanada, dráma, 114 min., titulky, MP-15.

STREDA – DEŇ EURÓPSKEHO FILMU 
18. 2. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €

RUKOJEMNÍK 
ČR/SR, dobrodružný rodinný film, slovenská 
verzia, 102 min., MP-7.

19. 2. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €

BABOVŘESKY 3 
ČR, 109 min., česká verzia, MP.

19. - 20. 2. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

96 HODÍN: ZÚČTOVANIE 
Francúzsko, akčný thriller, české titulky, 
100 min., MP-15.

ROZPRÁVKA 
PRE ŠKOLSKÉ KLUBY 
20. 2. o 14.00, vst.: 3 €

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

20. 2. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €, 
študenti, dôchodcovia: 4,50 € 
21. 2. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

JUPITER NA VZOSTUPE
USA, akčný sci-fi film, slovenské titulky, 
125 min., MP-12.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
21. 2. o 15.00, vst.: dospelí: 5 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 € 
22. 2. o 15.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

CILILING A ZVER – NEZVER
USA, anim. dobrodruž. rodin. film, 77 min., MP.

21. - 22. 2. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €,
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA 
USA, akč. komédia, čes. tit., 129 min., MP-15.

22. - 23. 2. o 17.00, vst.: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

BABOVŘESKY 3
ČR, 109 min., česká verzia, MP. 

23. 2. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

BIRDMAN
USA, 114 min., titulky, MP-15.

JARNÉ PRÁZDNINY V KINE MIER

DOPOLUDŇAJŠIE ROZPRÁVKY 
- SLOVENSKÝ DABING

23. 2. o 10.00, vst.: 4,50 € 
VEĽKÁ ŠESTKA 

USA, 102 min., MP. 

24. 2. o 10.00, vst.: 3 €
SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ 

Rusko, anim. rod. rozpr., slov. dab., 80 min., MP. 

25. 2. o 10.00, vst.: 3 €
PADDINGTON

V. Británia/Francúzsko/Kanada, rodinný film, 
slovenský dabing, 96 min., MP. 

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
26. 2. o 10.00, vst.: 3 € 

SPONGE BOB VO FILME: 
HUBKA NA SUCHU

USA, animovaná komédia, 90 min., MP.

27. 2. o 10.00, vst.: 3 € 
PADDINGTON 

FILMOVÝ KLUB 
24. 2. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 € 

DIVOKÉ HISTORKY 
Argentína, Španielsko, 122 min., titulky, MP-15. 

STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU 
25. 2. o 17.00, vst: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €

PRÍBEH MÁRIE
Francúzsko, dráma, 97 min., české titulky, MP.

25. 2. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €

KÓD ENIGMY
VB, životopisný film, dráma, thriller, české ti-
tulky, 114 min., MP-15.

26. - 27. 2. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

FOCUS
USA, krimi komédia, slovenské titulky, 104 min., 
MP-15.

26. - 27. 2. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

FOXCATCHER 
USA, dráma, životopisný športový film, sloven-
ské titulky, 130 min., MP-15.
 
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
28. 2. o 17.00, vst.: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 € 

VEĽKÁ ŠESTKA
USA, 102 min., MP.

28. 2. - 1. 3. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

TEÓRIA VŠETKÉHO 
VB, životopisný romantický film, české titulky, 
123 min., MP-12.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
1. 3. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 € 

SPONGE BOB VO FILME: 
HUBKA NA SUCHU

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 4. 2. (streda), Kaštieľ 
PETER SMIK  

MEDZI / BETWEEN 
Výstava sklenených a keramických objektov autora a jeho žiakov. 

13. 2. (piatok) o 16.00 h, Kaštieľ
VÝSTAVA VÝTVARNÝCH DIEL VYSOKOŠKOLÁKOV 

SMIŽIAN - VERNISÁŽ
Výstava potrvá do 5. 4. 2015.

13. 2. (piatok) o 20.00 h, Spoločenská sála KD
VALENTÍNSKA ZÁBAVA

Do tanca zahrajú chlapci z hudobnej skupiny SELECT, DJ Santa a DJ Gory.

22. 2. (nedeľa) o 15.30 h, Spoločenská sála KD
SESTRY

Divadelné humorné predstavenie ochotníckeho divadla  
pri OKC v Smižanoch, repríza.

Vstupné: 1 €, predpredaj vstupeniek v kultúrnom dome.

FEBRUÁR 2015

Všetky doplňujúce údaje nájdete na www.stercentury.sk.

PLÁN PREMIÉR

5. 2. 2015

JUPITER NA VZOSTUPE
NEZLOMNÝ

SPONGEBOB VO FILME:  
HUBA NA SUCHU

12. 2. 2015

CILILING A ZVER - NEZVER
FOXCATCHER

PÄŤDESIAT ODTIEŇOV SIVEJ

19. 2. 2015
AMERICKÝ OSTREĽOVAČ

KINGSMAN: TAJNÁ SLUŽBA

26. 2. 2015
FOCUS

TEÓRIA VŠETKÉHO

KULTÚRA
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POZVÁNKA

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. februára 
na adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v marcovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: VEĽA ZDRAVIA, LÁSKY, 
SPOKOJNOSTI. Výhercom tajničky z Ička 1/2015 sa stáva Jozef KARCHUTŇÁK zo Sp. Novej Vsi. Blahoželáme!

KRÍŽOVKA

... Len cnosť a čin a zásluha privinie nás  
k veľkým otcom, k ich slávnej otčine. Ale ak činmi, 

ako treba, nedokážeš si osláviť sám seba  
a k dielam predkov slávneho pôvodu nevládzeš  
pridať i vlastnú úrodu, len hanbu získaš svojmu  

rodu a výsmech tých, čo tupíš bez dôvodu. 
(Ján Hollý)

Miestny odbor Matice slovenskej, 
Spišská knižnica, 
DS Hviezdoslav  

a Gymnázium Školská ulica
pozývajú na

STRETNUTIE  
S POÉZIOU 

JÁNA HOLLÉHO
16. 2. 2015 o 15.30 hod.  

v Spišskej knižnici,  
Letná ul. 28.

Pri príležitosti 230. výročia narodenia autora.
Realizované s finančnou podporou  

Mesta Spišská Nová Ves. 
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Na Zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi sa od 19. do 
21. decembra 2014 stretli šortrekári z 12 krajín Európy vo 
štvrtom kole pretekov Európskeho pohára východnej sku-
piny Danubia. 
V kategórii mužov zaujímavé súboje na 1 500, 500 
a 1 500 metrovej trati zviedli pretekári Lotyšska, Bieloruska 
a Ukrajiny, z ktorých si najlepšie viedol Roberts Zvejnieks 
z Lotyšska, keď zvíťazil so 76 bodmi pred Alexandrom Arlou 
z Bieloruska a Ukrajincom Serhiy Lifyrenkom. 
Medzi ženami obsadila domáca pretekárka ŠK STEZ Spiš-
ská Nová Ves Alica Porubská 8. miesto. Zvíťazila skúsená 
Lotyška Evita Krievane pred Češkou Michaelou Sejpalovou 
a Ukrajinkou Sofiou Vlasovou. 
V súťaži juniorov sa najlepšie darilo pretekárom ŠK STEZ 
Spišská Nová Ves Michalovi Čujovi, obsadil 7. miesto, Lu-
cii Filipovej, ktorá skončila na 2. mieste a Petre Rusnáko-
vej, ktorá obsadila 4. miesto. 
Z pretekárov ŠKM Akademik sa najlepšie darilo Emme Hym-
panovej, ktorá skončila druhá a Vanese Trusovej, ktorá sa 
umiestnila na 4. mieste.

V nedeľu boli na programe finálové jazdy a trojdňový šortre-
kársky maratón zakončilo slávnostné dekorovanie víťazov 
predsedom Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu Já-
nom Magdoškom. 
Počet štartujúcich, dosahované výsledky, osobné rekordy 
a výborná organizácia opäť potvrdili dlhoročnú výbornú po-
vesť a úroveň Danubia Cupu v Spišskej Novej Vsi.  (pat)

Počas troch dní sa v metropole Spiša predstavila slovenská 
ženská basketbalová špička. Celé podujatie odštartovalo 
v piatok štvrťfinálovými zápasmi. Najväčšia pozornosť bola 
zameraná na výsledky a výkony spišskonovoveských diev-
čat. Tie v prvom súboji nastúpili proti Šamorínu. Nahlas sa to 
nehovorilo, ale všetci tajne dúfali, že Novovešťanky sa pre-
bojujú do bojov o medailu. Po prvom polčase so Šamorínom 
viedli 33 : 31. Darilo sa im aj v tretej štvrtine, no v poslednej 
desaťminútovke nepochopiteľne poľavili. To okamžite Šamo-
rínčanky využili, otočili skóre a vývoj zápasu. Po záverečnej 
siréne a výsledku 65 : 62 pre Šamorín zavládlo veľké sklama-
nie. Tento výsledok posunul Spišiačky len do bojov o piate 
miesto. V sobotu s prehľadom zvíťazili nad Slovanom Bra-
tislava 70 : 51. 
Už sobotňajšie semifinálové zápasy priniesli divákom výborné 
basketbalové predstavenia. Piešťanské Čajky prehrali s Ru-
žomberkom 65 : 72 a Good Angels si poradil so Šamorí-
nom 72 : 57. 
V zápase o tretie miesto Piešťany vyhrali nad Šamorínom 
84 : 71. Vyvrcholením trojdňového basketbalového maratónu 
bolo nedeľňajšie finále. Košičanky si od prvej minúty vynútili 
prevahu a ich veľký tlak sa odzrkadlil na skóre, keď po prvej 
štvrtine bolo za stavu 30 : 9 o osude finále prakticky rozhod-
nuté. Ružomberčanky sa postupne snažili vrátiť do zápasu, 
ale Good Angels už s veľkým prehľadom kontrolovali priebeh 

stretnutia a do ich vitríny pribudla ďalšia trofej v podobe Slo-
venského pohára.
Výsledky: 
1. štvrťfinále: MBK Ružomberok – BK Slovan Bratislava 
76 : 35 (43 : 23)
2. štvrťfinále: RÜCON Spišská Nová Ves – ŠBK Šamorín 
62 : 65 (33 : 31)
o 5. miesto: BK Slovan Bratislava – RÜCON 2014 Spišská 
Nová Ves 51 : 70 (25 : 41)
1. semifinále: Piešťanské Čajky – MBK Ružomberok 65 : 72 
(30 : 25)
2. semifinále: GOOD ANGELS Košice – ŠBK Šamorín 
72 : 57 (37 : 24)
o 3. miesto: Piešťanské Čajky – ŠBK Šamorín 84 : 71 
(41 : 42)
FINÁLE: GOOD ANGELS Košice – MBK Ružomberok 
84 : 53 (53 : 29)
Trojdňový basketbalový festival mal v Spišskej Novej Vsi vý-
bornú úroveň. Účastníci nešetrili slovami chvály. Termínový 
kalendár v spišskonovoveskej športovej hale bol poriadne 
nabitý. Po bohatom extraligovom programe basketbalistov, 
basketbalistiek, florbalistiek nás v závere mesiaca čakal ďalší 
športový sviatok v podobe finálového turnaja vo volejbale. Aj 
tu mala v mužskej a ženskej kategórii Spišská Nová Ves dvoj-
násobné zastúpenie.  (pat) 

V stolnotenisových súťažiach býva vianočná prestávka. Li-
gové kolá začali až 18. januára, a tak tradičným vyplnením 
prestávky sa stal populárny Turnaj o pohár primátora Spiš-
skej Novej Vsi. Organizátorom turnaja je stolnotenisový klub 
MPC Spišská Nová Ves. 
Za päť rokov si podujatie získalo výborné meno, a tak na 
šiestom ročníku mohli organizátori vyhlásiť rekordnú účasť 
hráčov. V telocvični Základnej školy Komenského ul. sa 
zišla stolnotenisová špička od tretej po šiestu ligu. Aj zá-
stupcovia jednotlivých klubov si mohli porovnať výkonnosť 
nielen v majstrovských zápasoch, ale aj na takomto turnaji. 
Výsledky
Dvojhra:
1. miesto: Ladislav Kandráč (STO Letanovce)
2. miesto: Miroslav Barč (BBF Spišská Nová Ves)
3. miesto: Samuel Tkáč (STŠK Obec Hrabušice)
3. miesto: Ján Kapusta (STO Letanovce)
Štvorhra:
1. miesto: Ladislav Kandráč a Peter Petráš (STO Leta-
novce)
2. miesto: Jaroslav Sagula a Stanislav Vartovník (BBF Spiš-
ská Nová Ves)
3. miesto: Samuel Tkáč a Lukáš Solár (STŠK Obec Hrabu-
šice a OŠK Arnutovce)
3. miesto: Róbert Lesňák a Ján Kapusta (STO Letanov- 
ce) 

ŠPORT

BEH: 2. kolo zimnej série - Veľká Lomnica (13. 12., 
7 km): Kat. A: 1. T. Kamas (26:50 min.), 13. M. Neupau-
er (30:43 min.). Kat. B: 1. Š. Sumerling (27:28 min.). 
Kat. C: 3. M. Hrušovský (29:33 min.). Kat. Ž: 3. Z. Kar-
tusková (38:15 min.). Vianočné behy 2014: Molda-
va nad Bodvou - 8,8 km: A: 1. T. Kamas (32:16 min.). 
C: 2. M. Hrušovský (36:05 min.). Lučenec – 20 km: 
C: 2. M. Hrušovský (1:18:11 hod.). Prešov - 13,5 km: 
A: T. Kamas (1:02:07 hod.). Ž: 3. Z. Kartusková 
(1:37:57 hod.). Silvestrovský beh – Prešov – 7 km: 
A: 5. T.  Kamas (23:30 min.). Trojkrálový beh Košice 
2015 – 5 100 m: F: 3. Z. Kartusková (25:33 min.).
VOLEJBAL: Extraliga: ženy: 14. kolo (13. 12.): Brati-
slavský volejbalový klub – VK SNV 1 : 3; predohrávka 
17. kola (14. 12.): COP Nitra – VK SNV 1 : 3; 15. ko-
lo (20. 12.): VŠK Bratislava – VK SNV 1 : 3; 16. kolo 
(8. 1.): VK SNV – SVK DDK-LED Senica 3 : 0. Junior-
ky: 1. liga: 8. kolo (13. 12.): MŠK Stropkov – VK SNV 
3 : 2, 3 : 1. Staršie žiačky: 6. kolo (29. 11.): VK SNV – 
VK Vranov 3 : 0, 3 : 0. OM Kadetky: 9. kolo (14. 12.): 
VK SNV – ŠA Košice 3 : 0, 3 : 0.
BASKETBAL: Extraliga: ženy: 13. kolo (14. 12.): 
Rücon SNV – MBK Ružomberok 55 : 68; 14. kolo 
(20. 12.): BK Slovan Bratislava – Rücon SNV 58 : 82. 
Eurovia SBL: 20. kolo (17. 12.): MBK SPU Nitra – BK 
04 AC LB SNV 75 : 83; 21. kolo (20. 12.): BK 04 AC 
LB SNV – VŠEMvs Karlovka Bratislava 79 : 81; 22. kolo 
(22. 12.): BK 04 AC LB SNV – MBK Rieker Com Therm 
Komárno 74 : 68; 23. kolo (3. 1.): BK Levickí Patrioti – 
BK 04 AC LB SNV 73 : 85; 24. kolo (7. 1.): BK 04 AC 
LB SNV – BK Inter Incheba Bratislava 50 : 85; 25. kolo 
(10. 1.): Iskra Svit – BK 04 AC LB SNV 75 : 82.

Š
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Je už dlhoročnou tradíciou, že víkend pred vianočnými sviatkami patrí na spišskonovoveskom 
Zimnom štadióne rýchlokorčuľovaniu na krátkej dráhe. Danubia Cup si za ostatné roky vybudo-
vala dobré meno doma a hlavne v zahraničí. Aj preto organizátori tohtoročných pretekov mali 
plné ruky práce s prihláškami, keď počet prihlásených dosahoval rekordné čísla.

Január je na športové udalosti v Spišskej Novej Vsi veľmi bohatý. Dominujú halové športy. Prvým 
veľkým podujatím nového roka 2015 bolo finále Slovenského pohára v basketbale žien.

Moje meno je Rudo Mikolaj, mám 65 rokov a za sebou 
viac ako 30 dokončených maratónov a dlhších behov. 
V priebehu 3 rokov som podstúpil operácie oboch kolien 
– artroskopicky mi boli odstránené chrupavky. Bez tlmi-
čov kolien to už nie je beh ako býval. Možno je nás býva-
lých bežcov viac, ktorí majú podobné problémy. Som ŤZP, 
ale behom žijem ďalej, no už len ako organizátor behov 
v Novoveskej Hute. Keď vidím kamarátov ako unavení, ale 
šťastní dobiehajú do cieľa, myká to so mnou. Tak rád by 
som si zabehal, ale rozhodcovia v cieli by na mňa čakali 
veľmi dlho. A vzdať sa v polovici pretekov, no komu by 
sa chcelo? Napríklad na MMM je kategória vozičkárov. 
Obdivujem ich. Majú motiváciu trénovať a súperiť so se-
berovnými. Nejde mi o nič iné, len či by organizátori be-
hov nemohli určiť trať aj pre nás – ŤZP dolných končatín. 
Kratšiu, aby na nás dlho nečakali v cieli. Rozprával som 

sa o tom s mojím ortopédom MUDr. Tomčom v Spiš-
skej Novej Vsi. On má na to pozitívny názor. Treba len 
určiť hranice. Nie každý zvládne všetko, aj keď sa na to 
cíti. Určité mantinely by mali byť. Primátorka Krompách 
p. Rušinová ma nabudila slovami: „Príďte aj na budúci 
rok p. Mikolaj, my už pre vás niečo vymyslíme.“ Žeby 
kratšiu trať? Často som štartoval na ich podujatiach, ale 
minuloročného behu ulicami Krompách som sa zúčastnil 
už iba ako divák. Za tie slová som jej veľmi vďačný. Mám 
motiváciu a viem, že keď sa nič mimoriadne nestane, som 
v cieli a nie len na štarte. Preto sa pýtam: Bolo by nás viac 
ochotných postaviť sa na štart „našich“ pretekov? To-
tiž my sa už nemôžeme porovnávať s našimi zdravými ka-
marátmi a už vôbec nie s nimi súperiť. Preukaz ŤZP by bol, 
samozrejme, povinný pre možnosť postaviť sa na štart. 
E-mail: hutabeh@centrum.sk  Rudo Mikolaj

DO POZORNOSTI ŤAŽKO ZDRAVOTNE POSTIHNUTÝM 
BEŽCOM - (ŤZP) DOLNÝCH KONČATÍN
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ZIMNÝ ŠTADIÓN T.: 053/446 10 86 

 1. 2. nedeľa 18.00 Verejné korčuľovanie
 3. 2. utorok 17.00 SNV - Senica, 1. liga seniori
 8. 2. nedeľa 18.00 Verejné korčuľovanie
14. 2. sobota 14.00 SNV - Zvolen, extraliga dorast
15. 2. nedeľa 10.30 SNV - Zvolen, extraliga dorast
15. 2. nedeľa 18.00 Verejné korčuľovanie
21. 2. sobota 14.00 SNV - Zvolen, extraliga juniori
22. 2. nedeľa 10.30 SNV - Zvolen, extraliga juniori
22. 2. nedeľa 18.00 Verejné korčuľovanie
28. 2. sobota 17.00 SNV - Prešov, 1. liga ženy

Verejné korčuľovanie na malej ploche ŠTVRTOK a SOBOTA o 17.00 hod.
Zmena programu vyhradená - od 6. februára 2015 začína play off 1. ligy dospelých.

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

 1. 2. nedeľa 16.00 SLOVENSKÝ POHÁR VO VOLEJBALE 
FINÁLE ŽENY

 1. 2. nedeľa 18.30 SLOVENSKÝ POHÁR VO VOLEJBALE 
FINÁLE MUŽI

 7. 2. sobota LB - PREŠOV, basketbal žiaci
 7. 2. sobota YOUNG ARROWS - DETVA, florbal 1. liga
 7. 2. sobota 18.00 VK - PEZINOK, volejbal extraliga ženy
 8. 2. nedeľa ŠKBD - KROMPACHY, basketbal žiačky
 8. 2. nedeľa 16.00 RÜCON - GA KOŠICE, basketbal extraliga ženy
10. 2. utorok 18.00 RÜCON - NYMBURK, basketbal cewl ženy
11. 2. streda 18.00 LB - LEVICE, basketbal extraliga muži
12. 2. štvrtok 19.00 KANDRÁČOVCI, VEĽKÝ ZÁBAVNÝ PROGRAM
14. 2. sobota LB - PARTIZÁNSKE, basketbal SŽ

14. 2. sobota VK - L. HRÁDOK, 
volejbal juniorky alebo na SPoŠ

14. 2. sobota CHEMES - PREŠOV, volejbal extraliga
15. 2. nedeľa LB - NITRA, basketbal SŽ
15. 2. nedeľa KOMÉTA - NITRA, florbal extraliga ženy
18. 2. streda 18.00 LB - SVIT, basketbal extraliga
21. 2. sobota BASKETBAL ŽIACI
22. 2. nedeľa ŠKBD - LEVOČA, basketbal SMŽ
22. 2. nedeľa 16.00 RÜCON - PIEŠŤANY, basketbal extraliga ženy
27. 2. piatok 19.00 - 21.30 FUTSAL
28. 2. sobota 18.00 LB - B. BYSTRICA, basketbal extraliga muži
28. 2. sobota VK - ???, volejbal 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 masáž nôh, thajská, anticelulitídna, kozmetická lymfodrenáž, 
lymfodrenáž celého tela, detoxikačná medová masáž, segmentová masáž, lávové 
kamene, chiropraxia, mäkké techniky, banková masáž.
Utorok - piatok: 14.00 - 19.00 h. Sobota – nedeľa: 9.00 - 19.00 h
Mimo uvedený čas (aj v pondelok) možnosť objednávky na t. č.:
0905 954 792, 0904 325 343.

SAUNA T.: 053/416 63 54
Sauna 1 Sauna 2

pondelok sanitárny deň  sanitárny deň
utorok 14.00 - 20.00 MUŽI  14.00 - 20.00 ŽENY
streda 14.00 - 20.00 ŽENY  14.00 - 20.00 MUŽI
štvrtok 14.00 - 20.00 MUŽI  14.00 - 20.00 ŽENY
piatok 14.00 - 20.00 ŽENY  14.00 - 20.00 MUŽI

sobota  7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

MUŽI
ŽENY

7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

ŽENY
MUŽI

nedeľa  7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

MUŽI
ŽENY

7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

ŽENY
MUŽI

CERAGEM OTVORENÝ POČAS OTVORENIA SAUNY.

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

2. 2. (pondelok) KP OTVORENÁ PRE VEREJNOSŤ od 6.30 do 20.00 hod.
7. 2. (sobota) PLAVECKÉ PRETEKY O POHÁR SLOVENSKÉHO RAJA. 
KP PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ.
8. 2. (nedeľa) 7.00 - 15.00 PLAVECKÉ PRETEKY O POHÁR SLOVENSKÉHO RAJA. 
KP PRE VEREJNOSŤ OTVORENÁ od 15.00 do 20.00 hod.
24. 2. - 26. 2. (utorok - štvrtok) KP PRE VEREJNOSŤ OTVORENÁ od 9.00 do 20.00 
hod.
27. 2. (piatok) KP PRE VEREJNOSŤ OTVORENÁ od 9.00 do 20.30 hod.

KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/416 63 53
Ranné plávanie Školy Verejnosť

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

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. 

 3. 2. utorok 17.00 Dospelí FK SNV - Moldava
 7. 2. sobota 11.00 Mladší dorast FK SNV - Mladší dorast Poprad
 7. 2. sobota 17.00 Harichovce - Odorín
 7. 2. sobota 19.00 Smižany - Spišské Vlachy
 8. 2. nedeľa 18.00 Harichovce - Rudňany
10. 2. utorok 17.00 Dospelí FK SNV - Rožňava
13. 2. piatok Dospelí Smižany - Vysoké Tatry
14. 2. sobota 11.00 Dospelí FK SNV - MFK Košice „B“
14. 2. sobota 13.00 Starší dorast FK SNV - Teplička
14. 2. sobota 15.00 Mladší dorast FK SNV - Odorín
14. 2. sobota 17.00 Spišské Podhradie - Harichovce
15. 2. nedeľa 18.00 Dospelí FK SNV „B“ - Hnilčík
17. 2. utorok 17.00 Dospelí FK SNV - Vysoké Tatry
21. 2. sobota 11.00 Dospelí FK SNV - Lokomotíva Košice
21. 2. sobota 13.00 Starší dorast FK SNV - Smižany
21. 2. sobota 15.00 Mladší dorast FK SNV - Teplička
21. 2. sobota 17.00 Harichovce - Prakovce
22. 2. nedeľa 18.00 Dospelí FK SNV „B“ - Teplička
24. 2. utorok 17.00 Dospelí FK SNV - Krompachy
25. 2. streda 17.30 Starší dorast FK SNV - Spišské Podhradie
26. 2. štvrtok 17.30 Mladší dorast FK SNV - Hranovnica
28. 2. sobota  9.00 Svit - Vysoké Tatry
28. 2. sobota 11.00 Dospelí FK SNV - Plavnica
28. 2. sobota 13.00 Starší dorast FK SNV - Starší dorast Liptovský Mikuláš
28. 2. sobota 15.00 Mladší dorast FK SNV - Mlad. dorast Liptovský Mikuláš
28. 2. sobota 19.00 Smižany - Levoča

KOLKÁREŇ T.: 053/416 63 35

7. 2. sobota 11.00 TATRAN - VEĽKÝ ŠARIŠ, EXTRALIGA ŽENY
7. 2. sobota 13.30 TATRAN - VRÚTKY A, EXTRALIGA MUŽI
7. 2. sobota 17.00 TATRAN - VRÚTKY B, 1. LIGA VÝCHOD
8. 2. nedeľa 10.00 TATRAN - VRÚTKY, DORASTENECKÁ LIGA

21. 2. sobota 11.00 TATRAN - ZLATÉ KLASY, EXTRALIGA ŽENY
21. 2. sobota 13.30 TATRAN - SUČANY B, EXTRALIGA MUŽI
21. 2. sobota 17.00 TATRAN - ŽARNOVICA, 1. LIGA VÝCHOD
22. 2. nedeľa 10.00 TATRAN - PODBREZOVÁ, DORASTENECKÁ LIGA

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.
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V sobotu 10. 1. vyšli hviezdy nad Farmárskym dvorom 
už o čosi skôr, privítali sme totiž tie naše bronzové z to-
horočných MS 20 v Kanade. Svojou účasťou nás pote-
šili brankár Denis Godla a útočník Pavol Skalický. Ešte 
pred ich príchodom v rámci športovej akcie pre deti tvrdo 
zvádzali súboje v dvoch disciplínach, korčuľovanie na čas 
medzi kužeľmi a nájazdy na brankárov. V prvej súťaži v ka-
tegórii mladších dievčat skončila na 1. mieste Emma 
Zajacová, zo st. dievčat zvíťazila Klára Kocúrová. 
Z chlapcov bol najlepší Juraj Leskovjanský. V súťaži 
samostatné nájazdy na bránku tradične nesklamal svojimi 
brankárskymi výkonmi Matej Kyčák. Hokejovým zápasom 
detí proti tímu v zložení: Sroková, Gurčík, Findura, Ska-
lický, Godla vyvrcholil program sobotňajšieho večera. Deti 
získali nezabudnuteľný zážitok, veď títo športovci sú pre 
nich nepochybne veľkými hokejovými vzormi. Poďakovanie 
patrí nielen im, ale i všetkým, ktorí sa podieľali na organizo-
vaní tejto akcie. HC Rohals Novoveská Huta

13. 12. 2014 sa vo Vranove nad Topľou uskutočnil Via-
nočný pohár žiakov a žiačok, kde džudisti DK Spišská 
Nová Ves dosiahli tieto výsledky:
V kategórii super mini:
Do 18 kg: 2. Silvio Lacika
Do 24 kg: 1. Sofia Gánovská
V kategórii mini:
Do 28 kg: 3. Kevin Omasta
Do 34 kg: 2. Laura Tutková
Do 38 kg: 1. Sára Špinerová
Do 42 kg: 3. Andrej Šperňák
V kategórii starších žiakov:
Do 60 kg: 2. Branislav Horváth
Do 60 kg: 3. Adam Šarga
V rámci súťaže ligy žiakov a žiačok východoslovenskej 
oblasti obsadil Džudo klub Spišská Nová Ves 4. miesto.

(pat)

Na medzinárodnom atletickom halovom mítingu „Mládež-
nícka atletika“ v Bratislavskom Eláne 13. decembra 2014 
štartovalo vyše 600 nádejných pretekárov z Česka, Ma-
ďarska, Rakúska, Slovinska a zo Slovenska. 
Vynikajúci výkon predviedla Patrícia Garčarová v behu 

na 150 m, ktorým zaútočila na žiacky halový rekord 
SR. Zaostala za ním len o 2 stotiny sekundy a obsadila 
1. miesto v absolútnom poradí v tejto disciplíne. Skve-
lými výkonmi sa prezentovali aj ďalší reprezentanti TJ TAT-
RAN SNV. Dominik Melega si v skoku do výšky zlepšil 
svoj osobný výkon (146 cm), čím si upevnil 1. miesto 
v slovenských tabuľkách vo svojej vekovej kategórii. 
Alexandra Dobrocká v behu na 60 m prekážok obsa-
dila 4. miesto v kategórii staršie žiačky. Výsledky v žen-
skej kategórii (1. miesta): 60 a 500 m - Pírková (ČR)  
8,01 (v rozbehu 7,90) a 1:19,14, 150 m - Garčárová 
(Tatran Sp. N. Ves) 19,20; 300 m - Polyaková (Slávia 
UK Bratislava) 41,44; 600 m - Ilmaierová (Rak.) 1:42,93; 
1 000 m - Zrastáková (ŠOG Nitra) 3:12,63; 1 500 m - Pav-
lásková (ČR) 4:51,52; diaľka - Pařilová (ČR) 555; výška 
- Ronáčová (ČR) 171 cm; guľa (3 kg) - Slošárová (VŠC 
Dukla) 15,25 m.  

Zuzana Viktória Rušinová potvrdila, že je výraznou osobnosťou v športo-
vej streľbe. V apríli sa stala Majsterkou SR, vytvorila slovenský rekord 
a teraz opäť zvíťazila v Celoslovenskej postupovej súťaži talentovanej 
mládeže základných a stredných škôl konanej 16. 12. 2014 v Šali, kto-
rej vyhlasovateľom bolo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
Tohto finále sa mohli zúčastniť iba víťazi krajských súťaží, ktorým predchá-
dzali 3 kolá a ich výsledky sa spočítavali. 
V Spišskej Novej Vsi však máme viacero vynikajúcich športových strelcov, 
ktorí úspešne reprezentujú naše školy a mesto na celoslovenskej úrovni. 
Dokazujú to medailové umiestnenia na tejto súťaži v kategóriách:
1. Zuzana V. Rušinová, ZŠ Z. Nejedlého, SNV / ŠSK RD SNV, tréner 
PaedDr. Milada Petková
2. Zuzana Vaľková, Gymnázium Školská, SNV / ŠSK RD SNV, tréner Ján 
Mlynárčik
3. Lukáš Filip, ZŠ Lipová, SNV / ŠSK Spišan SNV, tréner Ing. Jozef Borz
 

Olympijský klub Spišská Nová Ves
pozýva všetky ženy, ktoré majú záujem

VYKROČIŤ 
ZA ZDRAVÍM
na pestré a účinné cvičenie v telocvični  

ZŠ Ing. O. Kožucha (pilates, cvičenie na fit loptách, 
s overbalmi, s paličkami, posilňovacie cvičenia,  

piloxing, jogové cvičenia).

Cvičenie je vhodné i pre vekovo staršie ženy.

 Cvičíme každý utorok a štvrtok  
od 18.00 do 19.00 hod.

Prihlásiť sa môžete priamo v telocvični  
v uvedených termínoch.

ŠPORT, POZVÁNKA

Hokejoví amatéri zdolali „áčkarov“ 10 : 6, ale výsledok bol 
v tomto súboji najmenej podstatný. „Pre nás to bol od-
dychový zápas, verím, že vyzbierané peniaze pomôžu 
Alexovi. Vždy, keď bude čas a priestor, takúto akciu pod-
poríme,“ povedal kapitán HK Spišská Nová Ves Ľubomír 
Vaic.
„Moje odhady boli tisíc, resp. dvetisíc eur. Vyzbieraná 
suma 3 600 eur ma veľmi prekvapila,“ uviedol riaditeľ 
SAHL Maroš Buchla.

Netradičný hokejový zápas milo prekvapil všetkých. Organi-
zátorov diváckym záujmom, dobrým hokejom, zaujímavým 
výsledkom, no najväčší aplauz bol pri vyhlásení vyzbieranej 
sumy a odovzdávaní šeku.
„Ťažko sa mi hľadajú slová. Ďakujem. Ďakujem všetkým, 
ktorí ste nám takto pomohli,“ dojatý povedal pri preberaní 
šeku otec Alexa Hrušovského.
Bol to najkrajší vianočný darček v podaní športovcov v Spiš-
skej Novej Vsi.  (pat)

Predstavitelia Spišskej amatérskej hokejovej ligy (SAHL) v Spišskej Novej Vsi a HK Spišská Nová 
Ves zorganizovali nevídanú akciu - charitatívny zápas A – mužstva HK s Výberom SAHL. Päťsto 
divákov si prišlo pozrieť výbornú hokejový akciu a podporiť jej hlavnú myšlienku – pomoc pre 
malého Alexa Hrušovského. 

CHARITATÍVNY ZÁPAS

DEŇ HVIEZD NA FARMÁRSKOM DVORE

ÚSPECHY 
DŽUDISTOV

ĎALŠÍ ÚSPECH TJ TATRAN SNV

RUŠINOVÁ OPÄŤ 
CELOSLOVENSKOU VÍŤAZKOU
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Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život i všetkých nás. Odišiel si na-
vždy, otec náš, no v srdciach ostaneš nám spomienkou pri plameni sviečky.
Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie všetkým príbuzným, známym a su-
sedom, ktorí sa prišli rozlúčiť 9. 10. 2014 s Michalom ORAVCOM, ktorý nás 
opustil vo veku 94 rokov.
Ďakujeme primárke nefrolog. odd. MUDr. Morgovičovej, internému odd. NsP 
v SNV za ľudský prístup, starostlivosť a pomoc.
Poďakovanie patrí aj Pohrebnej službe S. Badziková, Rim.-kat. farskému úradu 
v SNV a zástupcovi ZPOZ pri MsÚ J. Lapšanskému, ktorý si svojím príhovorom 
uctil pamiatku nášho otca.
dcéra Ľudmila a synovia Milan a Peter s rodinami

Deň Tvojho odchodu bol plný sĺz a smútku. Ostalo ticho, len bolesť a žiaľ. 
Hoci si odišla bez slova a na rozlúčku nebol čas, spomienky na Teba zo-
stanú navždy v nás.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa 10. 12. 2014 prišli rozlúčiť s našou milovanou 
mamičkou, babičkou, svokrou, tetou Martou TEŠÍKOVOU vo veku nedoži-
tých 75 rokov.
Poďakovanie patrí aj Pohrebnej službe S. Badziková, Ev. a. v. cirkvi v SNV.
dcéra Tatiana s rodinou a syn Marián s rodinou 

Ticho trpela, s chorobou zápasila, srdiečko prestalo biť, hoci tak veľmi 
chcela s nami byť. Tíško odišla... Deň Tvojho nečakaného odchodu bol 
plný sĺz a žiaľu. Ostalo ticho a prázdno...
Vrúcne poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary vyjadrujeme všet-
kým príbuzným a známym, kamarátom, susedom, ktorí sa prišli 17. 12. 2014 
rozlúčiť s našou sestrou, krstnou mamou, švagrinou a príbuznou Dankou  
ALTZNAUEROVOU.
Naše poďakovanie patrí aj Pohrebnej službe S. Badziková, Rím.-kat. farskému 
úradu v Nálepkove, p. Findurovej, Ing. Beharkovi za dôstojnú rozlúčku.
Zároveň ďakujeme všetkým jej priateľkám, kolegyniam, osobitne MUDr. Bed-
nářovej, MUDr. Tóthovi za ľudský prístup v posledných dňoch jej života.
S vďakou brat Vladimír s rodinou.

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary všet-
kým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa 23. 12. 2014 prišli rozlúčiť  
s p. Jozefom PLÍHALOM.
Zároveň ďakujeme všetkým pracovníkom chirurg. odd. NsP v SNV za ich ľudský 
prístup, pomoc a starostlivosť.
Taktiež ďakujeme za dôstojnú rozlúčku ZPOZ pri MsÚ v SNV - J. Kučinskému 
a Pohrebnej službe R. Findura.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým, ktorí sa 
19. 12. 2014 prišli rozlúčiť s Jozefom ANTONYM, ktorý nás opustil vo veku 
74 rokov.
Ďakujeme lekárom a zdravotníkom NsP v Sp. Novej Vsi, Poprade a Prešove 
za pomoc. 
Naše poďakovanie patrí aj Rím.-kat. farskému úradu v SNV - kapl. D. Jamri-
chovi za duchovnú pomoc počas choroby a zvlášť diakonovi L. Stolárikovi za 
naozaj dôstojnú rozlúčku. 
Vďaka patrí aj Pohrebnej službe S. Badziková.
S úctou deti a brat s rodinami.

Odišla tíško, už nie je medzi nami, no v srdciach našich ostáva.
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom, 
susedom, bývalým spolupracovníčkam, ktorí sa prišli rozlúčiť 19. 12. 2014 
s mojou mamou Annou ZVOLENSKOU, ktorá nás navždy opustila vo veku 
91 rokov.
S úctou dcéra Anna s rodinou.
 

Stále je ťažko nám všetkým. Nič už nie je také, aké bolo, keď si tu bola. 
Mala si nás všetkých rada a chcela si s nami ešte žiť, ale prišla chvíľa, mu-
sela si nás opustiť.
6. 1. 2015 uplynul rok, odkedy nás opustila naša milovaná manželka, starost-
livá mamička a pre svoje vnúčatá chýbajúca babička Alžbeta HORVÁTHOVÁ.
S láskou a veľkou úctou spomínajú manžel Vojtech, syn Ľubi, dcéry Iva 
a Zdenka s rodinami.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú. Odišiel si, už nie si medzi nami, ale 
v našich srdciach žiješ spomienkami.
18. 1. 2015 uplynuli 4 roky od úmrtia nášho milovaného manžela, otca, dedka 
Miroslava JEDINÁKA.
S láskou a úctou spomína manželka a deti.

Úsmev mal na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši...
30. 1. 2015 uplynulo už 9 rokov od úmrtia starostlivého ocka a manžela 
Gustáva VÉGHA.
S láskou spomína manželka a dcéra.

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

V DECEMBRI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

Ondrej Hovanec 1918
Elena Roháčová 1923
Anna Zvolenská 1923
Etela Feriancová 1927
Jolana Jusková 1928

Žofia Kmecová 1930 
Anna Bullová 1932
Jozef Plíhal 1932
Mária Lenárdová 1935
Antónia Čajková 1936

Júlia Dobrovská 1939
Marta Petrášková 1939
Marta Tešíková 1940
Jozef Antony 1940
Štefan Michalov 1942

Františka Kováčová 1944
Vasiľ Habas 1946
František Sabo 1948
Jozef Jere 1952
Ing. Peter Vlasatý 1955

František Sedlačko 1957
Daniela Altznauerová 1959
Miroslav Vrábel 1961

VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V DECEMBRI OSLÁVILI
93 rokov
Anna Petreková
91 rokov
Leopoldína Varšová
Anna Valigurová
90 rokov
Valéria Hojnošová
Irena Sohnová
Anna Harabinová
85 rokov
Irena Bednáriková
Zuzana Marečáková
Mikuláš Raptoš
Irena Čiripová
Etela Kolečanská
Ladislav Kušnyér
80 rokov
Mgr. Jozef Bobko
Emília Hromčová
František Pavlanský

Ing. Eduard Oswald
Štefan Šaršan
Margita Škorvánková
Zdeněk Cigánek
Klára Plichtová
Jozef Šlezarik
Ján Braviak
Michal Vitikáč
Ján Csonka
Mária Školníková
Lýdia Vaščurová
75 rokov
Ondrej Pavlík
Mária Vaňásková
Estéra Repperová
Štefan Pollák
Imrich Pavlovič
Milan Surovec
Valéria Varšová
Júlia Vojtaššáková

Marta Závadská
Mária Tomajková
Štefan Kuchár
Irena Šišková
Mgr. Štefan Majerčík
Vilma Černická
JUDr. Ján Vozár
Agnesa Kuchárová
Anna Nováčková
Ján Olečko
Ján Varša
Jaroslav Ogurčák
70 rokov
Mária Jacková
Helena Slamená

Mária Barčová
Štefan Okresa
Marta Biacovská
Anna Majerčíková
Mária Podobenová
Mária Tokarčíková
Amálie Hennelová
Ján Jakubec
Anna Mrosková
Mária Šimončičová
Eulália Franková
Veronika Hodálová
Mikuláš Barna
Alžbeta Oravcová
Adam Šromovský

Dominika Filipová

Sofia Špinerová

Sára Králová

Nina Staroňová

Katarína Sofia Kováčová

Samuel Bačák

Jakub Sluka

Slavomír Harmata

Filip Klein

Emil Lemak

Jakub Šuty

Matej Brandobur

Nicol Bielická

Radoslav Kačír

Katarína Kleščová

Ivana Ďurišková

Roman Pokuta

Laura Mariaková

Tereza Rerková

Lukáš Koky

Ak si neprajete, aby vaše meno 
bolo uverejnené v tejto rubrike, 

oznámte nám to na tel. č.: 053/417 66 27, 
príp. osobne v redakcii Ička 

- Radnica, Radničné nám. č. 7, I. posch. vpravo.
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Sú vety, ktoré už nepovieme, sú chvíle, na ktoré ne-
zabudneme, sú okamihy, na ktoré radi spomíname.
4. 2. 2015 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opus-
til náš milovaný ocko, dedko, svokor a pradedko Milan 
MIŠENDA. 
23. 4. 2015 uplynie 12 rokov, odkedy navždy dotĺklo 
zlaté a dobré srdiečko Margity MIŠENDOVEJ, našej 
milovanej mamky, svokry, babky a prababky.

Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry Eva, Viera a Anežka s rodinami.

Čas plynie, ale smútok a žiaľ ostáva.
5. 2. 2015 uplynú 2 roky, odkedy ma navždy opustil môj milovaný manžel 
Ing. Peter MASARYK.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu, spolu so mnou, tichú spomienku.
manželka Zlatica 

6. 2. 2015 si pripomenieme 20. výročie úmrtia nášho drahého manžela, otca, 
starého otca, krstného otca, svokra, brata a švagra Vladimíra KALINAYA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina. 

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

Deň Tvojho odchodu bol plný sĺz a smútku. Ostalo ticho, len bolesť a žiaľ. 
Hoci si odišla bez slova a na rozlúčku nebol čas, spomienky na Teba zo-
stanú navždy v nás.
6. 2. 2015 uplynie 6 rokov, odkedy nás opustil môj manžel, otec, dedko, brat, 
svokor a kamarát Michal BÁTORY.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.

Hoci si odišla a niet Ťa medzi nami, v našich srdciach navždy budeš s nami.
7. 2. 2015 uplynie 10 rokov, odkedy nás náhle opustila naša milovaná mamka 
a babka Anna TÖKÖLYOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú syn Peter, dcéry Ľuba a Dana s rodinami.

Aj slnko zapadá ústupom do noci, kto raz púť dokonal, nieto viac pomoci.
8. 2. 2015 si pripomenieme ôsme výročie úmrtia našej drahej mamky, babky 
Márie BRODOVEJ, rod. Kašperovej. 
S láskou a úctou spomínajú deti Filip s manželkou Máriou, Peter, Magda, vnú-
čatá Slávka, Kristínka, Lucka, Veronika, Adamko a Tomáško.

Odišiel si, už nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spomienkami.
12. 2. 2015 uplynie rok, odkedy nás opustil brat, otec, dedko Jozef MAGERA.
S láskou a úctou spomínajú sestra Helena s rodinou, deti Irena, Joko a Kve-
toslava 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.
13. 2. 2015 uplynie smutný rok, odkedy nás navždy opustil náš milovaný man-
žel, starostlivý otec, láskavý dedko Ladislav SCHLOSSER.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna, dcéra Marcela a synovia Ivan 
a Roman s rodinami.

Na krídlach anjela si vzlietla v diaľ. Už necítiš bolesť, necítiš strach, necítiš 
života ukrutné muky, tam v diaľke Ťa objali Pánove ruky. Trpkosť osudu, tá 
Ťa už nemučí, našla si pokoj v nebeskom náručí.
13. 2. 2015 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opustila moja milovaná man-
želka, naša mamička a láskavá babička Anna ŠISEROVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel Arpád, dcéry Petra a Soňa, syn Imrich 
s rodinami.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Odišla na cestu, kam odchádza každý sám a nám nechala iba cestu otvo-
renú spomienkam.
S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí 
sa prišli 8. 1. 2015 rozlúčiť s našou mamou, babkou, prababkou Katarínou  
ŠOLTÝSOVOU, ktorá nás opustila vo veku 86 rokov.
Naše poďakovanie patrí Pohrebnej službe S. Badziková a Domovu dôchodcov 
na sídl. Tarča v SNV.
S úctou deti, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná smútiaca rodina.

Kto žije v srdciach tých, ktorých opustil, ten nezomrel...
31. 1. 2015 uplynulo 20 rokov od chvíle, kedy od nás po ťažkej chorobe odišiel 
do večnosti náš dobrý manžel, ocko a dedko Jozef PACEK. 
S láskou stále na Teba spomínajú manželka, deti a vnučky.

Zavrela si oči, chcelo sa Ti spať, nestihla si nám ani zbohom dať. Odišla si 
rýchlo a nečakane. Bolestný je pre nás stále Tvoj odchod náhly, v našich 
srdciach však zostaneš navždy s nami.
S bolesťou v srdci si spomíname na milovanú Magdalénu KAČÍROVÚ, ktorá 
nás 1. 2. pred šiestimi rokmi navždy opustila.
Ani čas nikdy nevymaže spomienky a neutíši bolesť tých, ktorí ju milovali a mali 
radi.
Ďakujeme všetkým za tichú spomienku.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú manžel, deti, vnúčatá a ostatní príbuzní.

Odišla tíško, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spomienkami. Už 
len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob dať a pri plamienku sviečky s úctou 
spomínať.
2. 2. 2015 si pripomíname 5. výročie, odkedy nás navždy opustila moja milo-
vaná manželka, drahá mamka a starostlivá stará mama Štefánia ŠURCOVÁ.
S láskou spomína manžel Štefan a ostatná smútiaca rodina.

3. 2. 2015 si pripomenieme 5. výročie úmrtia nášho milovaného otca a dedka 
Štefana RENNERA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéry, vnúčatá a ostatná rodina.

Dobrý a milovaný človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi.
3. 2. 2015 si pripomíname 6. výročie úmrtia môjho drahého manžela, skvelého 
otca, syna a brata Františka PROKSA.
S úctou a láskou spomínajú manželka Božena, synovia Lukáš a Miroslav s man-
želkou Mirkou, ostatná smútiaca rodina.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali, mali radi a nezabudli.
 

Odišla si, nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spomienkami.
4. februára 2015 uplynie päť rokov, odkedy nás navždy opustila
naša mamka a babka Irma ZASTKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Marianna a Oľga s rodinami.

Život je veľmi krutý, nevráti, čo nám vzal. Zostali iba spomienky a v srdci 
veľký žiaľ. 
So žiaľom v srdci si 4. 2. 2015 pripomenieme smutné 1. výročie úmrtia na-
šej milovanej manželky, mamky, svokry, babky, prababky, sestry, švagrinej  
Terézie DŽUBÁKOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku spolu s nami.
S úctou, vďakou a láskou v srdci spomínajú manžel Štefan, syn Štefan s rodi-
nou, dcéra Jarmila s rodinou, vnúčatá a pravnúčatá.

Rana sa zahojí, ale jazva zostane. 
4. februára 2015 uplynie rok od úmrtia nášho milovaného manžela, otca, dedka 
Ing. Jozefa HŰBELA, vzácneho a charakterného človeka.
S láskou a úctou si pripomíname toto výročie. 
Ďakujeme za tichú spomienku tým, ktorí ho poznali.
manželka, deti a vnučky 

5. februára 2015 si pripomíname narodeniny obetavej mamky, láskavej babičky, 
sestry, tety, kolegyne a priateľky Anny ČERVENKOVEJ, ktorá nás pred tromi 
rokmi navždy opustila. 
Zaspomínajme si spoločne na všetko pekné, čo sme s Hankou prežili.
dcéra Inéz s rodinou
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14. 12. 2014 uplynulo 16 rokov, odkedy nás náhle opustil náš ocko a dedko 
Juraj BINDER.
S veľkou láskou spomínajú manželka, syn Juraj s rodinou, dcéra Beátka a dcéra 
Helenka s rodinou.
S láskou nech si spomenú kamaráti a známi. Ďakujeme.

Dobrý a milovaný človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi.
15. 2. 2015 si pripomenieme 10. výročie úmrtia môjho manžela, nášho otca 
a dedka Štefana TARBAJA.
S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami. 

Čas plynie, spomienky ostávajú.
15. 2. 2015 si pripomenieme 1. výročie úmrtia našej dra-
hej a milovanej mamky Anny KOPŤÁROVEJ a zároveň 
32 rokov, odkedy nás navždy opustil náš drahý a milo-
vaný otec Bartolomej KOPŤÁR.
S úctou a vďakou spomínajú dcéry a syn s rodinami. 

Dobrý a milovaný človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi. 
16. 2. 2015 si pripomenieme 3. výročie úmrtia môjho manžela, nášho otca 
a dedka Jozefa OLEČKA. 
S láskou a úctou spomína manželka a deti s rodinou.

18. 2. 2015 uplynie 30 rokov, odkedy nás opustil môj manžel, skvelý otec 
a starý otec Jozef BOTKA.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a nezabudli.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra a synovia s rodinami.

21. 2. 2015 uplynie rok, kedy sa navždy zatvorili veselé oči môjho manžela 
Antona HANÁKA. 
Aj keď už nie je medzi nami, stále zastáva svoje miesto v našich srdciach a spo-
mienkach.
S úctou spomína manželka Anna, dcéra Renáta, zať Ján, vnučky Janka a Zuzka 
a ostatná rodina.

„Nie, nezabudli sme, len sme sa naučili žiť bez Teba.“
24. 2. 2015 uplynie dlhých a smutných 25 rokov, odkedy nás opustil milovaný 
manžel a otec Karol ĎURČAN vo veku nedožitých 35 rokov.
Ďakujeme všetkým, ktorí mu po tieto dni venujete spolu s nami tichú spomienku.
manželka Viera, deti Mário a Deniska

S láskou a neutíchajúcou bolesťou v srdciach si pri- 
pomíname deň 17. 2., keď nás pred 5. rokmi navždy 
opustila naša milovaná mamka Katarína FEDOROVÁ 
a 26. 2. pred 25. rokmi nás navždy opustil náš milovaný 
a dobrý otec Ondrej FEDOR.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku spolu 
s nami.
Na Vašu láskavosť a dobrotu nikdy nezabudneme.
Lydka, Lena, Soňa, Vlado s rodinami

Stále je nám všetkým ťažko a smutno za našou 
mamkou, babkou, sestrou a švagrinou Jolanou  
HANČÁKOVOU, ktorá nás náhle opustila v septembri 
2014 vo veku 80 rokov.
Zároveň 22. 2. 2015 uplynie 20 rokov, odkedy nás na-
vždy opustil jej manžel, náš otec, dedko a švagor Andrej 
HANČÁK, ktorý nás opustil vo veku 66 rokov. 
Za tichú spomienku a modlitbu ďakujú synovia Jozef,  
Ondrej, Ivan, dcéra Ľubica s rodinami a ostatná smú-
tiaca rodina.

Stále je ťažko a smutno nám všetkým, nič už nie je 
také, aké bolo predtým. Čas plynie ako tichej rieky 
prúd, kto Vás mal rád, nemôže zabudnúť.
23. 2. 2015 si pripomenieme nedožité 85. narodeniny 
našej drahej a milovanej mamičky Edity DŽUBÁKOVEJ 
a 11. 4. 2015 si pripomenieme nedožité 90. narodeniny 
nášho milovaného otecka Jozefa DŽUBÁKA.
S úctou a láskou spomínajú syn Jozef s rodinou, dcéry 
Erika a Evička s rodinami.

Kto žil v srdciach tých, ktorých opustil, ten nezomrel.
26. 2. 2015 uplynú tri roky, odkedy nás navždy opustil môj manžel, náš otec 
a dedko František FIFLÍK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka Janka, synovia Ferko, Andrej a Matúš 
s rodinami.

Bože, Ty si alfa i omega, Ty si Pánom života i smrti. 
27. 2. 2015 uplynie 10 rokov, odkedy odišla do večnosti naša drahá a milovaná 
mamička, stará mama a prababka, pani Irenka IMRICHOVÁ.
S úctou a láskou za jej starostlivosť, láskavosť a dobrotu ďakujú a v modlitbách 
spomínajú dcéra a syn s rodinami.
Dobrý a milovaný človek neumrie v srdciach tých, ktorí ho milovali.
 

Deň Tvojho odchodu bol plný sĺz a smútku. Ostalo prázdno a ticho. Ten, kto 
Ťa poznal si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
28. 2. 2015 si pripomíname 15. výročie úmrtia nášho milovaného manžela 
a otca Jána PIVOVARNÍKA.
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na ktoré denne spomíname. Ne-
zabudli sme, len sme sa naučili žiť s tým, že už nie si medzi nami.

Kurzy JOGY v sezóne 2011/ 2012SPOMIENKY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

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

4. 2. 2015
Turistická vychádzka  

Vysoké Tatry/Hrebienok - ľadový kostol.
Odchod vlakom o 9.00 h.

15. 2. 2015
4. ročník Maškarného plesu  
Reštaurácia Tatra o 15.00 h. 

Poplatok 10 € uhradiť do 13. 2. 2015.

16. 2. 2015
Pochovávanie basy o 14.00 h v klube.

20. 2. 2015
Varenie a ochutnávka múčnych jedál.

27. 2. 2015
Prednáška - Sociálna poisťovňa  

na tému kúpeľné pobyty  
a dôchodky.

Mestská organizácia  
Jednoty dôchodcov na Slovensku

V Spišskej Novej Vsi
pozýva svojich členov na tieto aktivity

9. 2. 2015 (pondelok)
ŠD v Košiciach, opera Popoluška o 10.00 h

Odchod: osobný vlak 7.21 h, rýchlik 7.16 h.
Prihlásiť sa na: 0904 973 324.

11. 2. 2015 (streda)
Turistická vychádzka  

Novoveská huta – Pieskovec – Šulerloch
Odchod: MHD č. 3 odchod 9.13 h z AS.

26. 2. 2015 (štvrtok)
Výročná členská schôdza 

Budova AB,  
Štefánikovo námestie č. 5 o 14.00 h

Na schôdzi, prosíme,  
zaplatiť členské na rok 2015.
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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

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. 2015 
Bonus, Námestie SNP 2, 

tel.: 053/446 47 67

2. - 8. 2. 2015
Na Západe, Hutnícka 20, 

tel.: 053/429 87 10

9. - 15. 2. 2015
STATIM, Štefánikovo námestie 10,

tel.: 053/442 82 77

16. - 22. 2. 2015 
TESCO, Medza 15, 
tel.: 053/417 68 84

23. - 28. 2. 2015
STATIM, Štefánikovo námestie 10,

tel.: 053/442 82 77

KLUB DÔCHODCOV KOMENSKÝ
pozýva pedagogických pracovníkov, 
dôchodcov na stretnutie,  
ktoré sa uskutoční 16. 2. 2015  
(pondelok) o 10.00 h  
v Klube dôchodcov na  
Levočskej ul. v SNV.  
Tešíme sa na vás.

Mesto Spišská Nová Ves 
formou obchodnej verejnej súťaže ponúka na odkúpenie budovu

Uzávierka súťaže je dňa 14. 5. 2015 o 13.00 hod., súťažné podmienky  
sú uverejnené na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Sp. Nová Ves: 

www.spisskanovaves.eu 
PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta

Hviezdoslavova č. 48, súp. č. 481, 
vybudovanú na parcele KN-C 1721/2, s garážou a príslušnými 

pozemkami. Celková cena nehnuteľnosti je 113 527,00 €. 

8. 9. 2014 hliadka MsP našla na sídl. Tarča 
- Lipová ul. väčší zväzok FAB kľúčov (25 ks). 
Nález uložený na MsP. 

24. 9. 2014 na sídl. Tarča - Topoľová ul. boli nájdené tri 
kľúče, 1 elektronický čip, 2 bezpečnostné kľúče. Nález 
uložený na MsP. 

6. 10. 2014 bol na sídl. Tarča - Lipová ul. pri nákupnom 
centre nájdený zväzok 6 ks kľúčov s troma príveskami. Ná-
lez uložený na MsP. 

23. 11. 2014 o 15.30 hod. boli v autobuse MHD č. 8 smer 
Západ - SNV nájdené dioptrické okuliare s plastovým rá-
mom hnedo-ružovej farby. Nález uložený na MsP. 

14. 12. 2014 o 7.25 hod. bol nájdený zväzok kľúčov ob-
čanom mesta na priechode od Levočskej brány k Radnici 
– 4 ks FAB kľúčov, 1 ks kľúč od poštovej schránky a elek-
tronický kľúč od vchodu. Nález uložený na MsP. 

22. 12. 2014 bol na sídl. Západ I - Hutnícka ul. nájdený 
bezpečnostný kľúč zn. Construct s navíjacím príveskom. 

29. 12. 2014 boli na Hviezdoslavovej ul. nájdené zjazdo-
vé lyže zn. Rossignol s viazaním Marker. Nález uložený na 
MsP. 

11. 1. 2015 bol na Ul. Jána Jánskeho pri NsP nájdený zvä-
zok kľúčov 9 ks s príveskom. Nález uložený na MsP. 

13. 1. 2015 bol dopoludnia na Štefánikovom námestí pri 
MsÚ nájdený zväzok kľúčov v počte 5 ks (2 x FAB, 2 x žlté, 
1 x MA 66) a dve kruhové karabíny. Nález je uložený na 
Obvodnom oddelení PZ SR, Rázusova ul. v Sp. Novej Vsi.

Rubriku „Straty a nálezy“ nájdete aj na web stránke 
www.spisskanovaves.eu v sekcii Mestská polícia.

STRATY A NÁLEZY

KLUB RTVŠ MIX 
ponúka ženám pestré cvičenie 
pod vedením skúsených cvičiteliek:  

Kamila Vargová, Števa Zajacová, Marietta Sopková,  
Eva Murgačová, Irena Kovalčíková, Jana Hroma-

dová, Alexandra Puhalová, Denisa Púpalová
Telocvičňa Gymnázium, Školská 7
Utorok:  18.00 – 19.00 wellness, flovin
Štvrtok:  18.00 – 19.00 body form, flovin 
Telocvičňa ZŠ Z. Nejedlého – sídl. Mier
Utorok:  18.00 – 19.00 akvaerobik 
Štvrtok:  18.00 – 19.00 aerobik, body form 
Telocvičňa ZŠ Hutnícka ul. – sídl. Západ
Pondelok:  18.30 – 19.30 body form, pilates 
Štvrtok:  18.30 – 19.30 body form, pilates 
Telocvičňa ZŠ Ing. O. Kožucha 
Pondelok:  18.30 – 19.30 fit lopty,  
 body form, pilates
Štvrtok:  18.30 – 19.30 fit lopty,  
 cvič. s overbalom 
Telocvičňa ZŠ Nad Medzou
Pondelok: 18.00 – 19.00 aerobik, body form
Streda: 18.30 – 19.30 pilates
Gymnastika - deti 
Pondelok: 17.00 – 18.00 deti od 5 do 7 rokov
Streda: 16.30 – 18.30 gymnastika pokročilí
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OZNAMY, INZERCIA 

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

Prevádzka: Zdravotné stredisko - sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3 
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

w
w

.d
ie

tk
a

.s
k

PREDNÁŠKA PRE TEHUĽKY
Streda 4. 2. o 16.00 h
Téma: „Začiatok dojčenia – prečo matky 
vzdávajú dojčenie“ (A. Ogurčáková), 
„Potreba nosenia novorodenca  
a malých detí“ (B. Vajová)
Prihlášky: deň vopred na 0903 740 739
Poplatok: 5 €/osoba

76. A 77. STRETNUTIE  
PODPORNEJ SKUPINY 
DOJČIACICH MATIEK A TEHULIEK
Pondelok 9. 2. a piatok 20. 2.  
o 16.00 h
Skupina je otvorená aj pre nové maminy.
Prihlášky: deň vopred na 0903 740 739 
Certifikovaná poradkyňa v dojčení OZ 
Mamila Anna Ogurčáková.
Poplatok: 2 €/osoba

KURZ NOSENIA DETÍ  
A VIAZANIA BABYŠATIEK I 
(základný kurz) 
Streda 11. 2. o 15.30 h 
Ak ešte nemáte vlastnú babyšatku, nevadí 
požičiame, prípadne poradíme pri výbere.

Prihlášky: Mgr. B. Vajová
Poplatok: 7 €/osoba

KURZ ZDRAVÉ PREBAĽOVANIE 
Utorok 17. 2. o 15.30 h 
Kurz o zdravom spôsobe prebaľovania, 
o moderných látkových plienkach 
a doplnkoch na prebaľovanie. 
Bližšie info a prihlášky: Mgr. B. Vajová
Poplatok: 2,50 €/osoba

STRETNUTIE NOSIACICH 
MAMIČIEK – SPOLOČNÁ 
PRECHÁDZKA
Streda 18. 2. o 9.00 h
Bližšie info: Mgr. B. Vajová
V prípade nepriaznivého počasia 
sa stretneme v herni MC Dietka  
(v tom prípade poplatok 2 €).

KURZ VIAZANIA BABYŠATIEK II 
(pokročilý kurz)
Streda 25. 2. o 15.30 h
Úväzy na bok a na chrbát pre väčšie  
bábätká (cca od 6 mes.) a batoľatá. 
Prihlášky: Mgr. B. Vajová
Poplatok: 7 €/osoba

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 r.
Štvrtky o 16.30 h a soboty o 9.30 h
Výučba anglického jazyka hravou formou 
pod vedením skúsenej lektorky  
M. Klimovej. 

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: 5 €/dieťa/1 stretnutie
Informácie: 0904 887 239.

JOGA PRE DETI
Pondelok 2. a 16. 2. o 16.15 h
Poplatok: 2,50 €/rodina

PORADENSTVO V DOJČENÍ 
Anna Ogurčáková, denne od 19.00  
do 20.00 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

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 
4. 2. 2015 - kategória C 
49. ročník / okresné kolo 
žiakov ZŠ a 8-ročné gymnáziá
ZŠ Ing. O. Kožucha, Sp. Nová Ves
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA 
5. 2. 2015 - kategória E, F, G 
– okresné kolo žiakov ZŠ 
a 8-ročné gymnáziá
ZŠ Lipová ul., Sp. Nová Ves
Informácie: Mgr. Miloš Pitko

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA 
12. 2. 2015 - kategória 
C, D, E, F - 7. ročník 
okresné kolo žiakov ZŠ 
a 8-ročné gymnáziá
ZŠ Lipová ul., Sp. Nová Ves
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

BASKETBAL ŽIAKOV ZŠ
10. 2. 2015 
okresné majstrovstvá
ZŠ Nad Medzou, Sp. Nová Ves 
od 8.00 hod. 

BASKETBAL ŽIAČOK ZŠ 
11. 2. 2015 
okresné majstrovstvá
ZŠ Nad Medzou, Sp. Nová Ves 
od 8.00 hod. 
Informácie: Mgr. Eva Fabianová

PRIPRAVUJEME V MESIACI 
FEBRUÁR A MAREC 2015

VOLEJBAL  
CHLAPCOV  
A DIEVČAT SŠ 
- okresné kolo súťaže

JARNÝ DENNÝ TÁBOR
Termín: 23. – 27. 2. 2015
Vek: 6 – 10 rokov 
Poplatok: 5 €/1 deň
Zameranie: podľa počasia – sánkovačka, 
guľovačka... loptové hry, trampolíny, stacionárne 
bicykle, spoločenské a športové hry
Informácie: Zuzana Košová

10. PLES CVČ A MKC 
24. 2. 2015 
Koncertná sieň Reduty 
- predaj lístkov 
v CVČ Hutnícka ul.
Informácie: 
Klaudia Bigošová, 
Bc. Katarína Štrauchová 

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

7. 2. 2015 (sobota) o 21.00 h. - Koncert pre-
šovskej alternative-folkovej kapely Potme-
hút. PO - Prešov, TME - z akej podstaty vzniká, HÚT 
- ako cez povrch vniká do hĺbky. 
Tomáš Telepák (spev, gitara), 
Maroš Cisko (basgitara), 
Tomáš Kubeník (cajon). 
Vstupné: 3 €.

Letná 63, SNV
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PSYCHOLOGICKÁ 
AMBULANCIA 

PRE DETI A MLÁDEŽ
Ordinačné hodiny  

po vyučovaní (13.00 - 18.00 h)
v pondelok a štvrtok
Spišská Nová Ves 

Zdravotné stredisko MIER
Kontakt: 053/444 08 88
psychonet@psychonet.sk

www.psychonet.sk
P S Y C H O N E T, s. r. o.

Exekútorský úrad  
JUDr. Michal Kešeľak, Mlynská 2, SNV 
uskutoční 19. 2. 2015 o 10.00 hod.  

verejnú dražbu 1/3 pozemku vedenom 
na LV 5280, k. ú. SNV,  

(Štefánikovo nám. 5, pod budovou  
Tatrabanky), hodnota podielu: 31 400 € 

bola znížená na 15 700 €.
Informácie: úradná tabuľa, 
resp. tel. č.: 053/441 47 47.

INZERCIA, OZNAMY, DROBNÁ INZERCIA

Hovan a Hospůdka

ADVOKÁTSKA
KANCELÁRIA

EXEKÚTORSKÝ
ÚRAD

JUDr. Hovanová

Tel.: 053/4414808

SÚDNA EXEKÚTORKA

s.r.o.

Tel.: 053/4411862

KANCELÁRIE
PRESŤAHOVANÉ! !

M. Gorkého 8, 052 01 Spišská Nová Ves

PREDÁM / PRENAJMEM

 Predám 1-izb. byt bez balkóna, 4. posch. v centre mesta, 
čiastočne zrekonštruovaný. Cena dohodou. Len vážni záujem-
covia. Nie cez RK. T.: 0907 459 368. 

 Ponúkam do prenájmu zariadený 1-izb. byt, sídl. Za Horná-
dom v SNV, 3. posch. v zateplenej bytovke. Má plastové okná. 
T.: po 15.00 hod. - 0915 514 272.

 Prenajmem 1-izb. byt v blízkosti centra mesta. Cena doho-
dou. T.: 053/442 36 90, 0911 367 485.

 Predám 2-izb. byt - 51,37 m2 s loggiou na Baníckej ul. 
(blízko centra). Cena 40 tis. €, dohoda možná. 
T.: 0948 541 648. Nie som RK. Voľný ihneď.

 Predám 2-izb. byt na sídl. Mier, Tr. 1. mája 26, SNV. Cena 
35 000 €. T.: 0944 185 815. 

 Predám 3-izb. byt na sídl. Tarča - nová časť, Lipová ul., 
68 m2, 7. posch., slnečný, čiastočne zrekonštruovaný v zatep-
lenej bytovke. Cena dohodou. T.: 0904 893 547.

 Dám do prenájmu komplet zariadený apartmánový 3-izb. byt 
v novostavbe VILLANOVA v SNV. Cena dohodou. 
T.: 0911 796 327.

 Predám chatu na Košiarnom briežku (Slovenský raj), čias-
točne prerobenú, blízko letiska. Cena dohodou. 
T.: 0914 213 403. 

 Predám 4-izb. byt na sídl. Mier - 84 m2. Voľný od 1. 8. 2015. 
Cena dohodou. T.: 0903 758 165.

 Predám 4-izb. byt na sídl. Východ. RK nevolať. 
T.: 0907 690 838.

 Predám dvojgeneračný rodinný dom so samostatnými 
vchodmi v blízkosti centra v SNV, Kukučínova 33 (za zimným 
štadiónom), veľká záhrada, studňa. Pozemok 720 m2, v tichej 
lokalite. Cena 170 tis. €. Informácie na t. č.: 0915 524 044. 
Len vážnym záujemcom, nie RK.

 Predám stavebný pozemok na výstavbu rodinného domu 
v centre obce Spišský Hrhov o rozlohe 788 m2. Cena 20 €/m2.  
T.: 0944 397 790. 

 Predám stavebný pozemok na výstavbu rodinného domu 
v obci Odorín o rozlohe 894 m2. Cena 30 €/m2. 
T.: 0944 397 790.

 Predáme záhradku v lokalite Červený jarok. Murovaná 
chatka 16 m2, pivnica, kuchyňa, podkrovie. El. 220 a 380 W. 
Možnosť pripojenia na vodovod. Treba vidieť. Pozemok 
278 m2. T.: 0908 084 093. RK nevolať.

 Predám PIANO - SCHOLZE. T.: 0944 187 173. 
 Predám cenovo veľmi výhodne 3/4 kožuch - farbený, čierny 

králik, veľkosť č. 40 - 42. T.: 0908 560 052.
 Predám zánovnú chladničku s mrazničkou * novú biolampu, 

4 cm s vybavením (kolor terapia + stojan) * nový vysávač 8-fil-

trový (vysávanie - tepovanie) * nové dámske čierne kožené 
kanady (na šnurovanie, vyššia sára, č. 27 - 28). Aj jednotlivo! 
T.: 0940 752 583.

 Predám termoakupresúrne masážne lôžko CERAGEM. 
Pracuje na princípe akupresúry, infračervenej terapie, jade 
kameňov a moxovania. Vo veľmi dobrom stave. Vhodný do 
relaxačných a wellness centier. Doveziem. T.: 0917 853 942.

KÚPIM / HĽADÁM

 Kúpim 3-izb. alebo 4-izb. byt v SNV, RD alebo pozemok 
v SNV a okolí. RK nevolať! T.: 0903 605 696.

 Kúpim pozemok v SNV alebo väčšiu záhradu pri rodinnom 
dome vhodnú na výstavbu malého rodinného domu. Len cen-
trum mesta. RK nevolať. T.: 0911 825 871.

 Hľadám opatrovateľku pre 19-mesačné dievčatko. Opatro-
vanie u mňa doma, denne 4 - 5 hodín. Prosím nevolať v čase 
od 12.00 do 15.00 h. T.: 0910 966 861.

 Postarám sa o vaše detičky u mňa doma. Som mamička na 
MD. T.: 0904 380 033.

PRÁCA

 Ponúkam zamestnanie LEKÁROVI v odbore všeobecné 
lekárstvo v ambulancii v Spišskej Novej Vsi. Ubytovanie 
je zabezpečené. T.: 0907 925 600.
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DROBNÁ INZERCIA, INZERCIA

 KAVIAREŇ LEUTSCHAU CAFÉ V LEVOČI hľadá do 
svojho kolektívu ČAŠNÍKA/SERVÍRKU. Ponúkame podiel 
na tržbe, príspevok na pracovné oblečenie a dopravu do 
práce, zamestnaneckú stravu, férové jednanie, profesio-
nálny rast v mladom a dynamickom prostredí. 
Informácie: 0903 770 676.

RÔZNE

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

 Ponúkame vám NATOČENIE SVADBY, STUŽKOVEJ, 
ŽIVOTNÉHO JUBILEA V HD KVALITE. Cena 200 €.  
Zahŕňa aj 200 až 300 fotografií. FB/Alfavideo, viac info 
na 0944 684 303. 

 „JABLČKÁREŇ VITALITA“ - NOVOOTVORENÁ PRE-
DAJŇA na Ul. Odborárov 18 v SNV. Slovenské jablká, 
100 % šťavy – 2 l, 3 l, 5 l – jablko cvikla, rakytník a iné, 
sušené jablká, jablčný ocot a lekváre s medom. 

 ÚČTOVNÍCTVO, DPH, MZDY, DAŇOVÉ PRIZNANIA. 
T.: 053/44 25 915, 0905 936 156, 
informácie: www.danemzdy.sk, 
e-mail: slavka.snv@gmail.com

 MAĽUJEM, OBKLADÁM, OMIETAM, PRERÁBAM byty, 
domy. www.murardanielsnvwbl.sk. T.: 0904 185 527. 

 SERVIS VÝPOČTOVEJ TECHNIKY, softvérové a hardvé-
rové opravy počítačov, notebookov, konfigurovanie do-
mácej siete, nastavenia pripojenia do internetu aj u vás 
doma za rozumnú cenu. T.: 0903 426 191.

 PODIATERCENTRUM * PEDIKÚRA MEDICIÁLNA - po-
skytovaná profesionálnym podologickým prístrojom * 
PEDIKÚRA MOKRÁ * vyšetrenie na Podoskope (diagnos-
tika ortopedických vád nôh) * ŠPONOVANIE ZARASTA-
JÚCICH NECHTOV * výroba individuálnych korektorov * 
NECHTOVÁ PROTETIKA (náhrada necht. platničky) * OD-
STRÁNENIE bradavíc, kurích ôk, onychomykózy, kožnej 
mykózy * NECHTOVÝ DIZAJN * MANIKÚRA, DEPILÁCIA * 
výroba termoplastických vložiek do topánok zn. SCHEIN 
na mieru (diabetes, normálna, spoločenská aj športová 
obuv). Adresa: Zimná 50 (vo dvore medzi Slovenskou 
sporiteľňou a Papiernictvom Domino), SNV. 
T.: 0902 891 534.

 LINGVISTA – to sú najkvalitnejšie lingvistické služby 
v okrese: * preklady (úradné aj neúradné) * výučba cu-
dzích jazykov * tlmočnícke služby * doučovanie žiakov zo 
všetkých školských predmetov * testovacie centrum brit-
ského certifikátu City & Guilds. Duklianska 1 (oproti Ho-
telu Metropol). T.: 0915 964 533, lingvista@lingvista.sk

 OPRAVY ODEVOV, BYTOVÉHO TEXTILU - výmeny zip-
sov, skracovanie (sukní, nohavíc...), zužovanie, plátanie, 
skracovanie a predlžovanie rukávov, obšívanie textílií, 
posteľné prádlo, záclony, obrusy a iné s možnosťou vy-
zdvihnutia a donášky k vám domov za super cenu. Náj-
dete nás na Hutníckej ul. 8, sídl. Západ I, SNV. 
T.: 0903 369 907. 

 OPRAVY PODLÁH, s. r. o. Ponúkame: liate EPOXIDOVÉ 
podlahy * brúsenie drevených podláh * potery * nive-
lačné hmoty * prestavby bytových jadier * stavebná čin-
nosť. www.opravy-podlah.sk * info@opravy-podlah.sk 
T.: 0905 188 813, 0948 535 256.

 STAVEBNÉ PRÁCE všetkého druhu, rekonštrukcie 
bytových jadier, rodinných domov, zatepľovanie fasád, 
výstavba rodinných domov na kľúč, lacný stavebný ma-
teriál - dovoz SNV ZDARMA. 
T.: Ľubomír Jurčík - 0903 221 722.

 PREKLADÁME. www.iluminata.sk. T.: 0905 310 408.
 Vykonávame PRESTAVBY KÚPEĽNÍ (bytové jadrá), re-

konštrukcie bytov a domov, všetky vodárenské práce 
(výmena batérií, WC, radiátorov, preplach. potrubia), re-
zanie do panelu - búranie panelov, montáž pláv. podláh, 
sadrokartónu. T.: 0903 277 634.

 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.

 Ponúkame MERANIA TERMOKAMEROU a identifikáciu 
tepelných únikov stavieb, chýb izolácie (stien, podláh, 
striech, okien, dverí, atď.). 
Viac na www.termokameraman.sk, 
termo@multimodis.sk. T.: 0910 345 607. 

 ZALOŽÍME S. R. O. ZA VÁS. Zakladanie obch. spoloč-
ností s. r. o. na kľúč, založenie živnosti, zmeny v s. r. o., 
zápis FO do Obchodného registra (dopravcov a pod.), 
predaj novozaložených s. r. o., prenájom sídla spoloč-
nosti, všetko elektronickým podpisom za zvýhodnený 
poplatok. Bezplatné poradenstvo pri založení s. r. o.  
TIMID, s. r. o., Štefánikovo nám. 5 (prízemie za Tatra- 
bankou), SNV. T.: 0948 249 495, 0905 772 016, 
www.spolocnostisro.sk

 JEDNODUCHÉ A PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO, MZDY 
A PERSONALISTIKA, VEREJNÉ OBSTARÁVANIE. Ing. Má-
ria Pokryvková. E-mail: maria.pokryvkova@centrum.sk. 
T.: 0907 395 225.

 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.

 PREKLADY PRIAMO Z/DO ANGLICKÉHO JAZYKA 
PRIAMO OD PREKLADATEĽKY. Úradné preklady 
(s okrúhlou pečiatkou) za zákonom stanovené ceny 
bez navýšenia. EXPRESNÉ PREKLADY na počkanie bez 
príplatkov. NEÚRADNÉ PREKLADY za výhodné ceny. 
ÚRADNÉ PREKLADY aj z/do nemeckého, poľského, 
španielskeho a talianskeho jazyka za rovnaké ceny.  
Mgr. Jarmila Compelová, SNV. 
T.: 0903 946 003, jarmilacompelova@hotmail.com, 
info@prekladysnv.eu * www.prekladysnv.eu

 Večer plný hudby, tanca a dobrej nálady môžete zažiť 
každý štvrtok od 18.00 h v TANČIARNI FELICITÁ s Mar-
tinom a Petronelou v kongresovej hale Geologického 
ústavu Dionýza Štúra na Markušovskej ceste 1 v SNV. 
Informácie: 0905 980 903.

 NESTÍHATE? Napíšem za vás diplomovú, bakalársku, 
prácu, resp. jej časť. Doložím výskum so štatistickým ove-
rením hypotéz. Som absolventkou dvoch VŠ, navyše mám 
mnohoročnú prax v písaní. Seriózne, diskrétne, podľa va-
šich požiadaviek, v súlade so smernicou vašej školy. S do-
statkom relevantných zdrojov. T.: 0918 696 938.

 KUCHYNSKÉ ŠTÚDIO S-STYLE ponúka: kuchynské 
linky - moderné lakované dvierka, klasické, rustikálne * 
nábytok vlastnej výroby - vstavané skrine * interiérový ná-
bytok na mieru. Realizáciu od návrhu po montáž * 3D ná-
vrh zdarma. Ďalej ponúka kuchynské spotrebiče * drezy 
* batérie * kuchynské doplnky * príborníky * závesný 
program * výsuvné koše * úchytky * led pásik * vešiaky 
a mnoho praktických vecí do domácnosti. Najnižšie ceny 
v okolí. Zimná 91, SNV.

 ÚČTOVNÍCTVO | DAŇOVÉ PRIZNANIA | MZDY | ZA-
LOŽENIE A ZMENY S. R. O. | EKONOMICKÉ SLUŽBY | 
PORADENSTVO * EcoUnit, s. r. o., Moravská 4, Spišská 
Nová Ves * T.: 0915 344 868, 0915 941 557 * 
E-mail: kontakt@uctaren.eu * www.uctaren.eu

 ČISTENIE KANALIZÁCIE - POHOTOVOSŤ. www.kanali-
zacia.eu. T.: dispečing 0903 115 681 / Non-stop.

 RELAX - CREATIVE THERAPY: diagnostika, poraden-
stvo (zdravie - výživa): rôzne psychické problémy * nepo-
kojné deti, zlepšenie pamäte u detí * genetické choroby 
* bolesti a kŕče * rôzne postihnutia (napr. mentálne,  
autizmus...) * vírusy * harmonizácia čakier. Na objed-
návku. www.relax-creativetherapy.sk. T.: 0948 704 710.

 KJARA SALÓN – VALENTÍNSKA AKCIA! Piatok 13. 2.  
od 9.00 do 17.00 h + sobota 14. 2. od 9.00 do 12.00 h 
zľava pre páry 1 + 1 (2 masáže podľa výberu, z toho 
1 grátis). Objednávka nutná. Letná 47, SNV. 
T.: 0915 961 341.
KJARA SLUŽBY – opatrovanie chorých aj upratovací ser-
vis. Volajte 0915 961 341.

 Vonku sa nám pripomína, rozpačitá pani Zima. Nestihli 
ste upratať, stačí nám len zavolať. Ušetrite zdravie, čas. 
Zaplesajte si ešte raz. PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ 
SERVIS - 0903 100 508, 053/444 01 19, 0903 661 891, 
www.upratovaniesnv.sk

 Ponúkam INDIVIDUÁLNE DOUČOVANIE ANGLICKÉHO 
JAZYKA pre deti a mládež, začiatočníkov aj pokroči-
lých. Vyučovanie prebieha na sídlisku Západ I. Možnosť  
výučby aj v skupinách. T.: 0907 129 339.
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Creperie

INZERCIA

KAŽDÚ NEDEĽU O 14:00 HODINE
v priestoroch OC MADARAS - pri kine

7. 2. 2015 
Karneval pre deti
13. 2. 2015
Valentýn
14. 2. 2015
Fašiangy v Madarase
23. - 27. 2. 2015
Prázdniny 
v Detskom svete

Tešíme sa 
na Vašu návštevu



Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Nová ŠKODA Fabia si vás získa dynamickým dizajnom, najnovšími technológiami a množstvom farebných kombinácií, ktoré 
si teraz vyberiete za polovicu, a navyše vám pribalíme balík výbavy Plus zadarmo. Asistenčné systémy a komfortné prvky 
zvyšujú vašu bezpečnosť a pohodlie na cestách. Dynamické úsporné motory do mesta aj mimo neho sa postarajú o úspornú 
jazdu. Nechajte sa získať. Nová ŠKODA Fabia bude vaša teraz už od 8 940 €!

Nová ŠKODA Fabia už od 8 940 €!

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Fabia: 3,4 – 4,8 l/100 km, 88 – 110 g/km. Ilustračné foto.

ZÍSKA SI VÁS

www.skoda-auto.sk

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:

0911 414 454 Volajte

   Servis                  Garancia Kvalita

 Výmena oleja + filtra od 12€
 Kontrola geometrie 15€
 Výmena kolies od 7,90€
 Obhliadky motorových vozidiel

 ALLIANZ, GENERALI, UNIQA

 Príprava vozidla na STK od 20€
 Výmena brzdových doštičiek od 10€
 Nastavenie svetiel 5€
 Kontrola bŕzd na stolici 10€
 Kontrola podvozku 10€

Duklianska 55, Spišská Nová Ves

RENAULT ŠKODA TOYOTA PEUGEOT VOLVO FORD MITSUBISHI MERCEDES
AUDI NISSAN SEAT KIA CITROËN HYUNDAI MAZDA HONDA FIAT VOLKSWAGEN


