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NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVCI 
MESTA ZA ROK 2014

V  jednotlivých kategóriách boli ocenení  títo športovci 
a športové kolektívy:

Jednotlivec do 19 rokov
1. Tomáš Želikovský, plávanie (121 bodov)
V roku 2014 sa stal 7-krát majstrom SR a v krátkom ba-
zéne vytvoril 2 nové slovenské rekordy. Na medzinárod-
nej súťaži v Berlíne na 100 m motýlik získal prvenstvo. 
Zlaté medaily získal na Letných majstrovstvách Sloven-
ska na 50, 100 a 200 m voľným spôsobom. Na Zim-
ných majstrovstvách Slovenska okrem disciplín 50, 100 
a 200 m voľným spôsobom, pridal prvenstvo aj na 100 m 
motýlik.
2. Martin Molčan, box (94 bodov)
Na Majstrovstvách Slovenska Únie boxerských klubov 
sa stal majstrom SR v kategórii starší dorast. Na Maj-
strovstvách Slovenska Slovenskej boxerskej federácie 
sa stal víťazom. Vo váhovej kategórii do 64 kg sa zúčast-
nil Memoriálu Júliusa Tormu v Prahe, kde si vybojoval 
prvenstvo.

3. Alica Porubská, šortrek (85 bodov)
V Európskom pohári  juniorov v disciplíne 1 000 m za 
sebou  nechala  74 účastníkov,  v disciplíne  500 m zo 
77-člennej konkurencie obsadila 9. miesto a vo viac-
boji získala 4. miesto v 77-člennej konkurencii. Na Maj-
strovstvách sveta juniorov v disciplíne 1 000 m spomedzi 
66 pretekárov bola dvadsiata druhá.
4. Martin Bodnár, ľadový hokej (71 bodov)
Talentovaný hráč, ktorý vo svojom veku hráva v doraste-
neckom družstve, párkrát si to skúsil aj s mužmi. V hoke-
jovej extralige dorastu s kolektívom vybojoval 3. miesto. 
O jeho perspektívach a športovom raste hovorí aj fakt, že 
reprezentuje krajinu vo výbere 17 aj 18-ročných.
5. Juraj Hric, duatlon, triatlon (71 bodov)
V roku 2014 absolvoval Slovenský pohár s 18 kolami, 
z ktorých si pripísal 8 absolútnych víťazstiev. V Brne suve-
rénne zvíťazil. V Slovenskom pohári skončil druhý. V tejto 
istej súťaži v kategórii triatlon žiakov bol prvý. Stal sa maj-
strom SR v duatlone.

Najúspešnejší športovci a športové kolektívy nášho mesta za rok 2014 sa stretli 
18. februára 2015 v Koncertnej sieni Reduty na slávnostnom vyhlásení výsledkov.

NOVÚ MONOGRAFIU 
SLÁVNOSTNE 
UVIEDLI DO ŽIVOTA
Mesto Spišská Nová Ves v závere roka 2014 vydalo mo-
nografiu  Dejiny  mesta  Spišská  Nová  Ves.  Do  života  ju 
slávnostne uviedli 28.  januára v Spišskom divadle bývalí 
funkcionári mesta PaedDr. František Pukluš, Ing. Rasti-
slav Jacák a Ing. Karol Mitrík spolu so súčasným primá-
torom PhDr. Jánom Volným, PhD., symbolicky lupienkami 
ruží, keďže sa ruže nachádzajú v erbe mesta. 
Slávnostný  akt  prebehol  za  účasti  sláčikového  kvarteta  
LenART a SHŠ Jago. Pozvanie dostali  i  potomkovia  vý-
znamných osobností, ktoré pochádzali alebo žili v našom 
meste, napr. vnuk Kolomana Münnicha doc. Ing. F. Lip-
ták, PhD., DrSc., dcéry J. Hanulu, Ľ. Trégera, J. Šimka, 
J. Chrapčiaka, A. Reipricha, J. Móryho, príbuzné Gustava 
Matza, L. Štefánika a i. Nechýbal ani známy slovenský he-
rec a divadelný režisér prof. Martin Huba, ktorého korene 
siahajú do Spišskej Novej Vsi. Pochádza odtiaľ jeho otec, 
tiež známy herec, Mikuláš Huba a rovnako aj starý otec Ale-
xander Huba. „Veľkým šťastím človeka je, keď sa má kam 
vrátiť. Ja som vďačný, že som sa dnes zase mohol vrátiť 
do Spišskej Novej Vsi. Mám 72 rokov a vrátil som sa sem 
sedemdesiatdvakrát. Môžete byť veľmi hrdí a šťastní, že 
ostane takáto pečať a takýto dôkaz o miere kultúrnosti 
a kultivovanosti ľudí, ktorí vytvárali spoločenský život 
v Spišskej Novej Vsi,“ uviedol počas slávnostného uvede-
nia monografie prof. M. Huba.
Symbolický akt uvedenia monografie do života uzavrel prof. 
M. Huba slovami: „S hlbokou úctou a pokorou sa sklá-
ňame pred tými, ktorí predbehli svoju dobu a nebáli sa 
nových výziev. Nech je táto kniha pamiatkou na všetkých 
ľudí, ktorí pozitívnym spôsobom ovplyvnili vývoj mesta 
Spišská Nová Ves.“

(pokračovanie na 4. strane)

(pokračovanie na 3. strane)

Foto: Ing. Miroslav Dibák



REŠTAURÁCIA

www.penzionkralovpramen.sk
Novoveská cesta 29, 053 31 Novoveská Huta

053/449 31 05, 0905 308 651

POZÝVAME VÁS NA OCHUTNÁVKU
PIVA - PREDNÁ HORA
Odvoz po ochutnávke zabezpečený!
Možnosť vyhrať víkendový pobyt.
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28. 3. 2015 (sobota) o 19.00 h, Kino Mier 

15 rokov 
The Colt

Jubilejný koncert k výročiu vzniku skupiny. 
V netradičnom podaní skladieb The Colt vystúpia:

Ľudová hudba a členovia FS Čačina,  
Duo Caffe: Michaela Zeleňáková  

- akustická gitara a Slavomír Rakyta - piano a saxofón. 

Vstupné: 2 €.
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Spišská Nová Ves víta aktivity investorov, ktoré rozvíjajú 
služby a zamestnanosť v našom meste, preto sa snaží 
byť flexibilným a nápomocným partnerom pri projektoch 
výstavby. Okrem  iných úloh  zabezpečuje prostredníc-
tvom orgánu územného plánovania a stavebného úradu 
začlenenie aktivít investorov do organizmu mesta, vrátane 
povoľovacích procesov. V týchto dňoch obyvatelia mesta 
registrujú aktivitu pri Obchodnom centre Madaras, kde 
vzniká Merkury Market. „Stavba rastie a je snahou in-
vestora do konca roku 2015 docieliť kolaudáciu stavby 

vrátane spevnených plôch. Okrem výstavby predajných 
priestorov dôjde aj k výstavbe nového dopravného 
prepojenia od komplexu MPC Cessi. V blízkej dobe 
vzniknú v tejto lokalite aj ďalšie parkovacie miesta,“ 
priblížil projekt výstavby Merkury Market-u vedúci odde-
lenia územného plánovania a stavebného poriadku MsÚ 
Ing. arch. Teodor Štubňa. Hovorí aj o ďalšej novinke. Vo 
východnej časti OC Madaras dokončujú veľkoobchod 
CBA. Kolaudácia  je plánovaná v prvom kvartáli 2015. 
V MPC Cessi komplexe prebehla kolaudácia rozšírenia 

a modernizácie výrobnej technológie cestovinárne 
a pripravená je kolaudácia pekárne. „Výstavba Billy na 
Elektrárenskej ulici by mala začať v apríli tohto roku. 
Na frekventovanej križovatke pribudne svetelná sig-
nalizácia. Západne od Tesca požiadali developeri 
o územné rozhodnutie zamerané na prístavbu k hlav-
nej stavbe. Ide cca o šesť predajní, ktoré by mali byť 
priamo prepojené s Tescom. Tento projekt je však v prí-
pravnej etape a o realizačnom horizonte zatiaľ nemáme 
vedomosti,“ skonštatoval T. Štubňa.   (rep)

Jednotlivec nad 19 rokov
1. Pavol Skalický, ľadový hokej (60 bodov)
S  družstvom  seniorov  Spišská  Nová  Ves  vybojoval 
v  1.  hokejovej  lige  8.  priečku,  v  juniorskej  extralige 
9. miesto. Ako hráč HC Košice získal majstrovský titul. 
Svojou hrou zaujal reprezentačných trénerov a význam-
ným podielom prispel k získaniu bronzových medailí na 
Majstrovstvách sveta hráčov do 20 rokov.
2. Tatiana Bodová, šortrek (53 bodov)
V roku 2014 sa zúčastnila na Zimných olympijských 
hrách v Soči, kde zo 78 účastníčok v disciplíne 1 500 m 
získala 29. miesto. Na Majstrovstvách sveta v disciplíne 
1 000 m z 39 pretekárok bola 19. a na 500 metrovej 
trati sa umiestnila na 15. mieste.
3. Miroslav Čmeľ, plávanie (52 bodov)
Na medzinárodnom Pohári priateľstva získal 1. miesto 
na 100 m motýlik, na Veľkej cene Dolného Kubína zís-
kal dve zlaté medaily na 50 m a 100 m voľným spô-
sobom v konkurencii 4 zahraničných a 26 domácich 
klubov.  Štyri  prvenstvá  z  medzinárodných  pretekov 
v Humennom, kde súťažilo 8 zahraničných a 14 domá-
cich klubov. Na Zimných majstrovstvách Slovenska si 
v konkurencii 48 pretekárov vyplával 3. priečku.
4. Ladislav Vikartovský, parašutizmus (45 bodov)
Má na svojom konte 2 500 zoskokov. Na Majstrovstvách 
SR Para Ski získal trikrát 1. miesto: v disciplíne na pres-
nosť pristátia ako jednotlivec, v kolektíve i absolútnom 

hodnotení kombinácií jednotlivcov. Na Majstrovstvách 
Slovenska dvakrát 1. miesto a raz druhé. Na MS v cel-
kovom hodnotení  jednotlivcov zo 122 účastníkov bol 
36., v celkovom hodnotení tímov ôsmy. 75. miesto na 
Svetovom pohári, za sebou nechal 135 pretekajúcich. 
V Slovenskej lige v hodnotení jednotlivcov skončil prvý.
5. Ján Brutovský, basketbal (39 bodov)
Dlhoročný  mládežnícky  reprezentant  v  kategóriách 
U16, U18 a U20, kde patril medzi najlepších hráčov 
na  Slovensku.  Často  nastupuje  v  základnej  zostave 
ako hráč extraligového BK 04 AC LB. Jeho výborné 
obranné schopnosti využíva tréner extraligového druž-
stva hlavne v náročných stretnutiach SBL. V sezóne 
2013/2014 vybojoval s družstvom 9. miesto.

Kolektív
1. Volejbalový klub, extraliga ženy (114 bodov)
Pod vedením trénera Ondreja Spišáka a asistenta Rado-
vana Žigraja sa v sezóne 2013/2014 družstvo umiest-
nilo na 5. mieste. Zmena v kádri, keď do družstva prišli 
4  legionárky, sa podpísala na atmosfére v kolektíve, 
ktorý hrá kompaktnejšie. Vyrovnaný tím, najlepšia na-
hrávačka extraligy a výsledok: po 1. časti súťaže prvá 
priečka v tabuľke, postup do semifinále Slovenského 
pohára.
2. COMPACT, parašutistická skupina (110 bodov)
Majstrovstvá Slovenska Para SKi na presnosť pristátia: 
1. miesto, absolútne hodnotenie tímov: 1. miesto; Maj-
strovstvá Slovenska: presnosť pristátia: 1. miesto; Slo-

venská liga: absolútne hodnotenie: 1. miesto; súťaže 
Compact CUP: Beskydský pohár: prvé miesta. Svetový 
pohár WPC Belluno zo 49 tímov 12. miesto. Majstrov-
stvá sveta z 24 tímov dosiahnuté 8. miesto. Individuálne 
členovia COMPACT-u získali 25 medailí.
3. HC OSY (96 bodov)
Po troch sezónach s prvenstvom, v sezóne 2013/2014 
skončili druhé za Popradčankami. Na Majstrovstvách 
Slovenska v hokejbale si z 10 družstiev HC OSY vybojo-
vali 4. priečku. V sezóne 2014/2015 sa na ľade strieda 
20 hráčok. Niektoré z nich hrávajú aj za ŠKP Bratislava.

Členka Športovo-streleckého klubu RD a aktívna tré-
nerka  mládeže  v  ZŠ  Z.  Nejedlého  Milada Petková 
zvíťazila v kategórii tréner roka. V roku 2014 oslávila 
25 rokov trénerskej činnosti. Vychovala strelcov, z kto-
rých sa dostali do národnej reprezentácie Ján Benko, 
Marcel Hlinka a Klaudia Garčalová; dosiahli vynikajúce 
výsledky aj na Majstrovstvách Európy. Na konte jej zve-
rencov sú viaceré slovenské rekordy.
V kategórii Zaslúžilý funkcionár, tréner, športovec 
bolo ocenených 10 osobností športového života: Ľu-
bomír Jetš, Eduard Kessel, Ján Klempár, Ján Le-
hoczký, Ján Magdoško, Anton Rusnák, Vincent 
Spišák, Ľudovít Švihla, Ján Urban, Štefan Vass.
Srdečne blahoželáme všetkým športovcom, oceneným 
i nominovaným a prajeme veľa zdravia a síl pri dosaho-
vaní ďalších športových úspechov.

Mgr. Dana Kováčová 

V poslednom období sa medializovala problematika že-
lezničného priecestia pri sídlisku Západ. Odborníci vidia 
situáciu komplexnejšie: „Priechod pre chodcov je tu 
blízko priecestia. Vodiči idúci zo Spišskej Novej Vsi do 
Smižian nerátajú s chodcom na ceste. Správny vodič 
zastaví a dá prednosť chodcovi na priechode a ďalší 
za ním ostanú stáť na železničnom priecestí. Zákon 
hovorí, že vodič nesmie vchádzať na železničné 
priecestie, ak situácia na železničnom priecestí 
alebo za ním nedovoľuje, aby ho bezpečne prešiel 
a pokračoval v jazde. Na druhej strane si na prie-
chodoch chodci vynucujú pozornosť a nevedia, 
že chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani 
pri použití priechodu pre chodcov, ak vzhľadom na 
rýchlosť a vzdialenosť prichádzajúcich vozidiel ne-

môže cez vozovku bezpečne prejsť. 
Ďalším problémom je smer zo Smižian pri odbočovaní 
doľava, kedy vodič dáva prednosť vozidlám od Spiš-
skej Novej Vsi a chodec vstupuje na vozovku spoza vo-
zidla, vodičovi zo SNV tak pri odbočovaní doľava vzniká 
prekážka. V každom prípade vítam akékoľvek kroky na 
zlepšenie bezpečnosti dopravy v našom meste, teda aj 
asymetrické osvetlenie chodcov. Kompetentní by však 
mali myslieť aj na to, aby nebol osvetlený iba priechod, 
ale aj priestor niekoľko metrov pred a za ním, aby vodiči 
mali možnosť včas reagovať na prekážku. Keďže vieme 
o tomto probléme, aspoň domáci vodiči a chodci by 
na tomto mieste mohli zvýšiť opatrnosť a toleranciu,“ 
zhodnotil situáciu súdny znalec a špecialista v oblasti do-
pravy Ing. Oskár Gonda.   (rep)

Priechody pre chodcov sa stávajú v mnohých prípadoch 
miestom nebezpečných dopravných situácií. Z tohto dô-
vodu investujeme v tomto roku do kvalitnejšieho osvetlenia 
kritických miest v našom meste. „Mesto Spišská Nová Ves 
pre zvýšenie bezpečnosti na vybraných priechodoch pre 
chodcov plánuje v tomto roku inštaláciu asymetrického 
osvetlenia, ktoré v pozitívnom kontraste zdôrazňuje 

chodca pohybujúceho sa na priechode pre chodcov,“ 
uviedol vedúci oddelenia výstavby a dopravy MsÚ Ing. Pe-
ter Susa.
Ako uvádzajú odborné zdroje - hlavným účelom takéhoto 
osvetlenia je zdôrazniť samotný priechod pre chodcov, ako 
aj chodca na ňom. Zvýraznenie chodca sa realizuje pomo-
cou svetla, ktoré je odlišné od farby okolitého verejného 

osvetlenia (biele svetlo z halogenidovej výbojky).
„V súčasnosti zabezpečujeme prípravnú projektovú do-
kumentáciu. Jedná sa o priechody pre chodcov na ulici 
Duklianskej - autobusová zastávka, pri STK, na želez-
ničnom priecestí a na ulici Elektrárenskej pri zimnom 
štadióne,“ hovorí P. Susa. Sám predpokladá výšku investí-
cie do nového osvetlenia vo výške 20-tisíc eur.  (tom)

MESTO SA TEŠÍ AKTIVITE INVESTOROV

NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVCI MESTA 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES ZA ROK 2014

NA PRIECESTÍ MAJÚ BYŤ ZODPOVEDNÍ VODIČI AJ CHODCI

NOVÉ OSVETLENIE ZLEPŠÍ SITUÁCIU 
NA PRIECHODOCH PRE CHODCOV

(dokončenie z 1. strany)
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Bohatú históriu mesta spracovalo pätnásť osobností pod 
vedením zostavovateľa doc. PhDr. Ivana Chalupeckého. 
Texty sú doplnené grafickými prvkami - reprodukciami ar-
chívnych listín, fotografiami, mapami, plánmi, kresbami, ta-
buľkami a pod. „Spišská Nová Ves je mesto, ktoré má 
osobitú históriu, celkom inú ako ostatné mestá silne 
zastúpené baníctvom, napr. obrovské lesy, ktoré mesto 
malo, roky bolo centrom Provincie XVI spišských miest. 
Myslím, že Spišská Nová Ves si dávno zaslúžila mono-

grafiu. Som rád, že konečne vyšla, že mesto malo ochotu 
a našlo peniaze na jej vydanie a našli sa dobrí autori. 
Je ich troška veľa, čo prácu sťažovalo, lebo každý má 
iný štýl a prístup, ale nakoniec aj tá technická a ume-
lecká stránka je veľmi dobre urobená,“ zhodnotil doc. 
PhDr. I. Chalupecký.
Po oficiálnej časti slávnostného uvedenia monografie na-
sledovala spoločenská slávnosť v Koncertnej sieni Reduty. 
V  jej  úvode poďakoval  kolektívu  autorov primátor mesta 
PhDr. J. Volný, PhD. a nasledoval slávnostný prípitok, ktorý 

predniesol doc. Ing. F. Lipták, PhD., DrSc.: „Buďme hrdí 
na toto krásne mesto aj s jeho okolím a na ľudí, ktorí 
prispievajú k tomu, že tá krása sa ďalej rozvíja. Dnešná 
oslava je niečo unikátne. Hocikde som už pochodil, vše-
ličo videl, ale niečo také, poviem to spišsky, kalap dole. 
Nech vás Pán Boh živí a na vaše zdravie.“ 
Publikáciu si môžu záujemcovia zakúpiť v Turistickom infor-
mačnom centre na Letnej ul. 49 za cenu 32 eur. 

Edita Gondová
foto: Ing. Miroslav Dibák

Koniec januára znamenal pre naše mesto nielen pripomenutie si významných výročí, ale 
aj slávnosť pri príležitosti uvedenia monografie dejín Spišskej Novej Vsi do života. Streda 
28. januára bola príležitosťou na výnimočné stretnutia, medzi ktorými nemožno opomenúť 
stretnutie potomkov bývalých richtárov so súčasným primátorom mesta Jánom Volným. 
Profesor Vojtech Dirner patrí medzi kapacity v oblasti baníctva a profesor Martin Huba je 
známym hercom a pedagógom Vysokej školy múzických umení v Bratislave. Obaja pochá-
dzajú z rodov, ktoré svojou prácou zveľaďovali Spišskú Novú Ves a dodnes na chvíle strávené 
v našom meste spomínajú v dobrom.
„Mám dve rodné mestá, Bratislavu a Spišskú Novú Ves a myslím, že počas môjho života 
som iba jeden rok nebol v Spišskej Novej Vsi,“ skonštatoval Martin Huba a pokračoval 
v spomienke na svojho starého otca Alexandra Hubu, ktorý bol členom nového Mestského 
správneho výboru menovaného v apríli 1919, viedol skupinu sociálnych demokratov a Re-
volučný národný výbor v antifašistickom odboji a prvý povojnový predseda miestneho národ-
ného výboru. Vtedy tu založil železničiarske stavebné družstvo a pomáhal s výstavbou bytov 
a domov pre tunajších ľudí. Keď chýbali financie, vybral sa priamo do Prahy, kde na chodbe 

počkal na ministra. „Minister sa zatajoval a keď nakoniec vyšiel na chodbu, môj starý 
otec ho s oslovením Brat minister žiadal o pomoc, aj keď ho už odvádzala ochranka,“ 
s úsmevom spomína M. Huba.
Vojtech Dirner má vo svojom rodokmeni o čosi viac spišskonovoveských richtárov, presne 
trinásť. Keďže žije v Ostrave, málokto z jeho kolegov počul krásnu slovenčinu akou dodnes 
hovorí. Spoločne s Martinom Hubom spomínali na také osobnosti mesta, akou bol Fran-
tišek Javorský. „Každý rok sme chodievali do Slovenského raja a bolo úžasné stretnúť 
nadšeného Františka Javorského, ako objavil ďalší z archeologických nálezov. Tuším to 
bola zlatá spona, ktorou sa mi chválil,“ hovorí M. Huba. 
Dodnes má zo Spišskej Novej Vsi, podľa vlastných slov, iba tie najkrajšie spomienky: „Sú to 
naozaj najkrajšie spomienky z celej mojej doterajšej životnej púte. Celý rok som sa tešil 
na Vajanského jedenásť, kde žili moji starí rodičia a myslím, že z tých týždňov v Spišskej 
Novej Vsi som načerpal silu na celý rok. Strávil som tu všetky prázdniny a všetky príjemné 
chvíle. Všetky sumarizácie toho, čo sa za celý rok zbehlo, som si uvedomoval cez prázd-
niny a tým nastalo veľmi srdečné a pevné puto k Spišskej Novej Vsi. Že som mal krásnych 
starých rodičov je jedna vec, ale že žili uprostred takej krásnej scenérie, akou je Spiš, to 
už je asi šťastie od Boha a som za to osudu vďačný,“ tvrdí M. Huba. Počas mnohých rokov 
sa stal svedkom, ako naše mesto rástlo a menilo svoj šat: „Pamätám sa, ako som sa učil 
jazdiť na bicykli, keď bola v meste iba jedna asfaltová cesta. Neskôr som začal vnímať 
aj veľkú výstavbu, objavila sa nová pošta, neskôr sídliská. Je veľmi zaujímavé a cenné, 
že Spišská Nová Ves si v tom modernizačnom amoku uchovala veľkú príjemnosť alebo 
takú mestskú útulnosť. Krásne sa dá posedieť pod lipami, ktoré ste uchovali a nevyrúbali, 
ako v mnohých iných mestách, kde sa usúdilo, že zbytočne zacláňajú.“
Starí rodičia sú dodnes pre tohto umelca zdrojom spomienok: „Je pravda, čo som už viac-
krát spomenul, že po obede sme museli prečítať citát z Tolstého kníh. Môj starý otec, 
to bola prísnosť sprevádzaná srdečnosťou. Alexander Huba bol zásadový človek, pod 
tým cítil človek neustálu prítomnosť veľkej lásky k vnúčatám. Dnes som tomu vďačný, 
nebyť prísnosti, nebol by som tu dnes s vami.“
Aj ďalšie generácie Hubovcov vyrastali v úcte k Spišu a Spišskej Novej Vsi: „Lásku k Spišu 
som preniesol na svoje deti, prázdniny trávili na Čingove. V Slovenskom raji je akýsi zdroj 
istoty a som rád, že sa mi ich podarilo presvedčiť, že to tak je. Aj to je jeden z dôvodov, 
prečo som rád prijal pozvanie na slávnostné uvedenie monografie do života. Je nebez-
pečné a nevďačné zabúdať. Človek je kompletný iba s vedomím histórie,“ dodal Martin 
Huba po stretnutí u primátora mesta J. Volného.  (rep)

Februárová  kalamita  v  lokalite  Grajnár  znemožnila  bež-
károm okamžite využívať jeden z najkrajších slovenských 
areálov určených pre beh na lyžiach. Lesný športový areál 
Grajnár sa nachádza 18 km od mesta Spišská Nová Ves 
v smere na Rožňavu. Vďaka svojmu reliéfu a nadmorskej 
výške 1 100 metrov nad morom zaručuje stálosť snehových 
podmienok. „Počas kalamity spadlo na trať bežeckého 
areálu až päťdesiat stromov. Je tam približne osemde-
siat centimetrov snehu, takže náš zamestnanec prešiel 
iba do polovice trasy. Je vylúčené, aby sme zasiahli s ťaž-
kou technikou, traktory by mohli trať zničiť. Preto sme sa 
rozhodli týždeň počkať a potom vyhodnotíme situáciu,“ 
skonštatoval 4.  februára zástupca  riaditeľa Lesov mesta 
Spišská Nová Ves Ing. Stanislav Tkáč.
Mesto však na svojich bežkárov nezabudlo a okamžite pri-
pravilo náhradný okruh. V prvý februárový pondelok vyšla na 
tunajšie letisko rolba a vytvorila na zasneženej pláni okruh 
4,2 kilometra dlhý. „Ten vytvára stopu aj pre klasické bež-
kovanie aj pre korčuliarsky štýl. Snažili sme sa vytvoriť 

dobré podmienky pre našich športovcov a, samozrejme, 
budeme okruh priebežne upravovať, keďže opäť v našom 
meste sneží,“ dodal  vedúci  oddelenia  vnútornej  správy 
MsÚ Ing. Štefan Pohly.

Už o dva dni neskôr sa „ľady“ pohli a zainteresovaní situá-
ciu vyriešili. V spolupráci viacerých organizácií sa podarilo 
pred víkendom sprejazdniť bežkárske dráhy v areáli Grajnár.
„Máme potvrdenú informáciu, že 5. februára o 20. ho-
dine bola ukončená úprava tratí na Grajnári. Realizovali ju 
členovia Oblastnej organizácie cestovného ruchu SPIŠ, 
Mesto Spišská Nová Ves, Lesy mesta a Obec Mlynky. 
Stromy nestihli odpratať iba v jednej časti trojkového 
okruhu. Prvýkrát tohoto roku je upravená trať ratrakom,“ 
uviedol zástupca riaditeľa Mestských lesov Spišská Nová 
Ves Ing. Stanislav Tkáč. Nadšenci bežkovania v Spišskej 
Novej Vsi tak dostali v tomto zasneženom období až dva are-
ály pre svoje športové hobby a na Grajnár môžu využívať aj 
služby SKIBUSU. Na Grajnári nájdu viacero značených tratí 
v dĺžke 3, 5, 6, 7, 10 a 13 kilometrov s prevýšením 80 až 
360 metrov, ktoré majú štart i cieľ v Sedle Grajnár. Všetky 
okruhy sú jednosmerné, smer pohybu je v teréne značený. 
Letisko ponúka rekreačné bežkovanie s výhľadom na mesto 
a dobrým prístupom.  (rep), foto: Š. Pohly

NOVÚ MONOGRAFIU SLÁVNOSTNE UVIEDLI DO ŽIVOTA

V NAŠOM MESTE NABERAL 
MARTIN HUBA SILU NA CELÝ ROK

BEŽKÁROM VYČISTILI TRAŤ 
A PRIDALI OKRUH NA LETISKU

(dokončenie z 1. strany)

Potomkovia bývalých richtárov mesta profesori Vojtech Dirner a Martin Huba pred 
zoznamom funkcionárov mesta vo foyer radnice. Foto: T. Repčiak
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OZ činnosti OR PZ v SNV
Vyšetrovateľ OKP OR PZ v SNV 16. 1. 2015 vznie-
sol obvinenie N. K. zo SNV za útok na verejného 
činiteľa,  pretože  18.  12.  2014  ohrozovala  počas 
výkonu  služby  J.  H.,  policajta  mestskej  polície 
mesta  SNV  v  uniforme,  svojím  osobným  motoro-
vým  vozidlom  zn.  Mercedes  Benz.  Počas  toho, 
ako sa ju snažil zastaviť na parkovisku na Školskej 
ul.  pre  nezaplatené  parkovné,  vozidlom  mierila 
na jeho osobu, pričom J. H. musel pred vozidlom 
ustupovať  a  nakoniec  musel  odskočiť  do  strany, 
aby ho vozidlo nezachytilo. 

16. 1. 2015 vošiel do baru v SNV doposiaľ nezis-
tený páchateľ, ktorý mieril pištoľou na poškodenú 
T. K. zo SNV a vykríkol „navaľ peniaze“. Následne 
sa jej vyhrážal a kázal jej otvoriť kasu. Po jej otvo-
rení mu z nej poškodená vydala bankovky v hod-
note 35 €. Ďalej pod hrozbou použitia namierenej 
zbrane nútil poškodenú vydať ostatné peniaze zo-
zadu, ale po jej upozornení, že za chvíľu môže prísť 
polícia od toho upustil, udrel pištoľou po mobilnom 
telefóne poškodenej a ušiel. Poškodenej spôsobil 
škodu  na  mobilnom  telefóne  vo  výške  najmenej 
100 €, odcudzením finančnej hotovosti škodu ma-
jiteľovi baru vo výške 35 €. Napadnutím poškode-
ná neutrpela žiadne zranenie. 16. 1. 2015 vyšetro-
vateľ obhliadkou miesta činu začal vo veci trestné 
stíhanie  pre  vyššie  uvedený  zločin.  Intenzívnym 
vyšetrovaním prípadu policajti OR PZ SNV ako pá-
chateľov uvedeného skutku zistili a usvedčili J. K. 
z  Jamníka,  R.  H.  a  M.  Ď.  zo  SNV.  Vyšetrovateľ 
OKP OR PZ SNV im vzniesol obvinenie zo zločinu 
lúpeže a navrhol ich väzobné stíhanie. 23. 1. 2015 
o 14.40 hod. boli všetci traja obvinení na základe 
príkazu  Okresného  súdu  v  SNV  eskortovaní  do 
Ústavu na výkon väzby a výkon trestu odňatia slo-
body, Košice.

Doposiaľ neznámy páchateľ 17. 1. 2015 na parko-
visku pred obchodným domom v SNV nezisteným 
spôsobom  a  predmetom  rozbil  sklenenú  výplň 
okna na ľavých zadných dverách na tam zaparko-
vanom  riadne  uzamknutom  osobnom  motorovom 
vozidle zn. PEUGEOT 407. Následne vnikol do vo-
zidla, odkiaľ ukradol koženú kabelku. Pre poško-
deného  spôsobil  krádežou  škodu  vo  výške  73  € 
a poškodením vozidla škodu vo výške 250 €. Vec 
realizuje OO PZ ako prečin krádeže.

24. 1. 2015 poverený policajt Obvodného oddele-
nia železničnej polície v Sp. Novej Vsi z prečinu vý-
tržníctva obvinil ml. D. H., ml. P. H., ml. Š. H. a ml. 
M. H., všetci bytom Vítkovce, okr. SNV. Menovaní 
23. 1. 2015 v osobnom vlaku v časti pred želez-
ničnou zastávkou Smižany vošli do kupé k poško-
denému D. M., ktorý si myslel, že ho idú okradnúť, 
a tak jedného z nich chytil pod krk, na čo ho všetci 
štyria začali biť päsťami do tváre a hrudníka. Jeden 
z nich mu striekol do tváre slzný plyn a ďalší ho 3 x 
bodol nožom do ľavej dolnej končatiny. Menovaní 
z miesta ušli, kde boli následne zadržaní hliadkami 
polície  a  všetci  sú umiestnení  v  cele predbežné-
ho zaistenia. 27. 1. boli na základe príkazu sudcu 
okresného súdu v SNV vzatí do väzby.

30. 1. 2015 poverený policajt OO PZ v SNV z pre-
činu Zanedbanie povinnej  výživy obvinil O. S.  zo 
SNV,  ktorý  v  dobe  od  1.  10.  2013  doposiaľ  si 
neplnil  zákonnú  vyživovaciu  povinnosť  na  syna, 
ktorá mu bola určená Okresným súdom v Rožňa-
ve. Z. O., byt. SNV, za toto obdobie na výživnom 
dlhuje sumu 350 €.

Policajti  OR  PZ  SNV  v  situačnej  správe 
z  29.  12.  2014  evidujú  zločin  lúpeže,  ku  ktorej 
došlo  28.  12.  2014  na  Šafárikovom  námestí  so 
škodou 231,83 € pre poškodenú A. K., ktorá utr-
pela zranenia v oblasti tváre a hrudníka s PN 6 dní. 
11. 2. 2015 bol vyšetrovateľom OKP OR PZ SNV 
zo zločinu lúpeže obvinený ml. M. Č. Obvinený je 
stíhaný na slobode.

SPRAVODAJSTVO

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území 
Slovenskej republiky podlieha evidencii psov. Držiteľ psa 
je povinný prihlásiť ho do evidencie v lehote do 30 dní 
od uplynutia posledného dňa tejto lehoty v mieste, kde sa 
pes v danom roku prevažne nachádza. K 31. 12. 2014 
bolo  v  meste  Spišská  Nová  Ves  evidovaných spolu 
1 289 psov. Každý majiteľ je pritom povinný odviesť mestu 
daň za psa. Tá je vyrubovaná nasledovne:
• 25,00 € za psa chovaného v rodinných domoch,
• 70,00 € za psa chovaného v bytových domoch,
• 35,00 € za psa chovaného v záhradkárskych a chovateľ-

ských osadách,
• 35,00 € za psa chovaného v objektoch a na pozemkoch 

firiem a organizácií.
Príjem mesta na dani za psa bol v roku 2014 vo výške 
44 729 eur. Finančné prostriedky však zároveň mesto vy-
nakladá na služby súvisiace s chovom psov. Ak pes znečistí 
verejné priestranstvo, je ten, kto ho vedie, povinný výkaly 
bezprostredne odstrániť. Mesto v každej lokalite vytýčilo 
väčšie územie, na ktorom sú osadené koše slúžiace na 
psie exkrementy. V minulom roku na ich osadenie mesto 
vynaložilo finančné prostriedky vo výške 500 eur. Niek-
torí majitelia psov si však spomínanú povinnosť aj napriek 
hrozbe uloženia sankcie mestskou políciou neplnia, a tak 
nepoupratované psie výkaly čistí podľa potreby aj mesto. 
V minulom  roku na čistenie verejných priestranstiev 
a košov vynaložilo celkovo 3 200 eur.
V snahe vyjsť psíčkarom v ústrety sa mesto v minulom 
roku podujalo uhrádzať vakcináciu psov proti bes-
note. Zaočkovaných tak bolo celkovo 397 psov v hod-
note 2 382 eur. S uhrádzaním vakcín proti besnote 
chce pokračovať aj v tomto roku. Uvedenú službu tak 
môžu i naďalej využiť všetci obyvatelia Spišskej Novej Vsi, 
ktorí majú svojho psa zaregistrovaného v evidencii mesta 

a platia za neho daň. Bezplatnú vakcináciu bude počas 
roka 2015 poskytovať Veterinárna ambulancia so sídlom 
na Šafárikovom námestí 3 v Sp. Novej Vsi počas ordinač-
ných hodín.
Okrem spomínaných výdavkov mesto financuje aj Sta-
nicu pre odchyt túlavých zvierat. Jej hlavnou úlohou je 
odchytávať túlavé zvieratá v prípadoch, keď nie je možné 
zabezpečiť ich v súčinnosti s majiteľom alebo inou zodpo-
vednou osobou. „Rozpočet Stanice pre odchyt túlavých 
zvierat bol v minulom roku vo výške 32 965 eur vrátane 
miezd, odvodov a bežných prevádzkových výdavkov. Za-
mestnanci odchytovej stanice vykonávajú na základe 
zmlúv odchyt túlavých zvierat v 10 priľahlých obciach, za 
čo bolo vyfakturovaných za odchyt a opateru 2 331,86 
eur,“ informoval v tejto súvislosti náčelník Mestskej polície 
v Sp. Novej Vsi JUDr. Michal Komara, PhD.
Mestská polícia v  rámci hliadkovej činnosti pravidelne 
monitoruje držiteľov psov a kontroluje evidenčné 
známky. „V uplynulom roku sme vykonali 276 kontrol 
majiteľov psov, pričom bolo zistených 102 priestupkov 
v zmysle zákona 282/2002 Z. z., ktorým sa upravujú nie-
ktoré podmienky držania psov. Pri ostatných kontrolách 
sa nezistilo porušenie právnych predpisov. V tomto roku 
mestská polícia razantne zvýši počet kontrol, a to až na 
500 ročne,“ uviedol ďalej JUDr. M. Komara, PhD. V zmysle 
282/2002 Z. z. je možné za priestupok uložiť sankciu do 
výšky 165 eur, resp. 65 eur podľa druhu priestupku, akého 
sa dopustí držiteľ psa (§ 7 uvedeného zákona).
Súčasný primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD., už raz 
patril medzi iniciátorov zníženia poplatku za psa (v minulosti 
bol vo výške až 3 000 Sk) a pripravujú aj jeho ďalšie úpravy. 
Spišská Nová Ves tak bude patriť medzi jedno z mála miest, 
kde sa za posledné obdobie poplatky nielen že nezvyšujú, 
ale v tomto prípade dôjde dokonca k zníženiu.  Eda

Spoločne  sme  si  27.  januára  2015  pripomenuli  okrúhle 
výročie - sedemdesiat rokov, čo mesto Spišská Nová Ves 
oslobodili vojská Červenej armády. Pri tejto príležitosti sa 
uskutočnilo v obradnej miestnosti radnice slávnostné prijatie 
primátorom mesta Jánom Volným. Počas slávnostného pri-
jatia odovzdali pamätné medaily k 70. výročiu Slovenského 
národného  povstania  a  ukončenia  druhej  svetovej  vojny 
tridsiatim dvom účastníkom oslobodzovacích bojov a  ich 
príbuzným, desiatke ďalších pripomienku výročia doručia 
dodatočne. V mene ministra obrany Slovenskej republiky ich 
odovzdal vedúci starostlivosti o vojenských veteránov a dô-
chodcov ministerstva obrany Ing. Dušan Juhás. „Dnešný 
dátum nie je významný iba tým, že bolo oslobodené naše 
krásne mesto. V ten istý deň oslobodili najväčší koncen-
tračný tábor – Osvienčim. Utrpenie druhej svetovej vojny 
musíme pripomínať najmä mladej generácii, ktorá si neu-

vedomuje skutočný význam oslobodenia. Zároveň toto vý-
ročie prežívame v čase, kedy dva národy, ktoré spoločne 
oslobodzovali aj našu krajinu, ruský a ukrajinský národ, 
proti sebe bojujú,“ pripomenul v slávnostnom príhovore pri-
mátor Ján Volný. Po skončení slávnostného prijatia na radnici 
sa viacerí zúčastnení pripojili k desiatkam Spišskonovoveš-
ťanov, ktorí si uctili pamiatku obetí vojny na pietnom akte na 
miestnom cintoríne. Svoju účasť vyjadrili kvetmi a vencami 
zástupcovia viacerých organizácií i jednotlivci. 
Ako sa uvádza v novej monografii Dejiny mesta Spišská Nová 
Ves: „Mestské komunikácie boli preplnené ustupujúcim 
vojskom. Demolačné oddiely vyhodili do vzduchu všetky 
príjazdové mosty. O vstup do mesta zúrili tri dni ostré boje, 
padlo v nich 80 bojovníkov Červenej armády. V ranných 
hodinách 27. januára vstúpili prvé hliadky do Spišskej No-
vej Vsi...“ (rep)

PRIPRAVUJE SA ĎALŠIE 
ZNÍŽENIE DANE ZA PSA

PRIPOMENULI SME SI 
70. VÝROČIE OSLOBODENIA
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23. 1. 2015 sa uskutočnil okresný aktív policajného 
zboru, ktorý prehodnotil stav a vývoj kriminality a ve-
rejného poriadku za rok 2014. Riaditeľ OR PZ JUDr. 
J. Dulík sa poďakoval vedeniu mesta a MsP za účin-
nú spoluprácu v predchádzajúcom období a zároveň 
primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD.,  vyjadril pre-
svedčenie, že korektné vzťahy a súčinnostná spolu-
práca bude pokračovať aj v nasledujúcom období.

Na  základe  telefonického  oznámenia  pracovníč-
ky  obchodu  na  Štefánikovom  námestí  hliadka  MsP 
28.  1.  2015  o  12.40  hod.  zistila  priestupok  proti 
majetku, ktorého sa krádežou v hodnote 38,87 € do-
pustila A. S. zo Smižian. Nakoľko preverením osoby 
bolo zistené, že menovaná bola za obdobný skutok 
v  predchádzajúcich  12  mesiacoch  postihnutá  pre 
podozrenie  zo  spáchania  trestného  činu  krádeže, 
bola vec oznámená OO PZ v SNV. Podozrivá osoba 
bola odovzdaná najbližšiemu útvaru PZ SR. Násled-
ne o 14.35 hod. na základe telefonického oznámenia 
obchodu na Elektrárenskej ul. hliadka MsP zistila, že 
sa  menovaná  dopustila  ďalšej  krádeže  v  hodnote 
48  €.  Vec  bola  oznámená  OO  PZ  v  SNV.  Nakoľko 
menovaná  požila  liek  -  Torecan  -  prehltla  neznáme 
množstvo  tabliet  a  kričala,  že  sa  otrávi,  hliadka  na 
miesto  privolala  RZP,  ktorá  ju  previezla  na  inter-
né  odd.  v  NsP  v  SNV.  Skutočnosti  boli  oznámené 
OO PZ SR telefonicky.

Na základe oznámenia vrátničky NsP, že vo vestibu-
le nemocnice sa neoprávnene zdržiava jej neznámy 
muž, hliadka 4. 2. 2015 o 4.55 hod. na mieste zistila, 
že sa jedná o J. V. z Brezna. Menovaný spal v čakár-
ni, zapáchal a znečistil svoje bezprostredné okolie, 
preto  bol  hliadkou  z  budovy  vykázaný.  Po  zjednaní 
nápravy nik nechcel podať oznámenie. Vec ukonče-
ná ako servisná činnosť.

Na  základe  oznámenia  poctivého  nálezcu  R.  S.  zo 
SNV hliadka 5. 2. 2015 o 15.50 hod. prevzala a za-
dokumentovala  nález  finančnej  hotovosti  vo  výške 
50 €. Uvedenú hotovosť našiel menovaný na Šafári-
kovom námestí. Vo veci je vedené šetrenie k zisteniu 
majiteľa nájdenej veci.

Hliadka MsP 7. 2. 2015 o 22.35 hod. počas hliadko-
vej činnosti našla na Lipovej ulici na zemi neďaleko 
pohostinstva ležiaceho muža. Muž bol po prebudení 
slabšie  orientovaný,  nevykazoval  vonkajšie  znám-
ky  poranenia,  s  hliadkou  komunikoval  málo,  javil 
známky  požitia  alkoholu,  nebol  schopný  samostat-
nej chôdze. Nakoľko hrozila možnosť podchladenia 
a  vážneho  ohrozenia  života  a  zdravia  menovaného, 
hliadka  muža  previezla  do  miesta  bydliska  a  odo-
vzdala manželke. 
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Y Mesto Sp. Nová Ves ešte v novembri obdržalo pro-
stredníctvom  portálu  odkazprestarostu.sk  podnet 
od  občana  týkajúci  sa  chýbajúceho verejného 
osvetlenia na Ul. Fraňa Kráľa. Následne v decem-
bri došlo k jeho realizácii. Po dohode s obyvateľmi 
bolo dodatočne osadené na fasáde garáží. V mes-
te sa  však nachádzajú aj  iné neosvetlené miesta, 
pričom ide väčšinou o nové developerské projekty. 
V súčasnosti  sa pripravuje kompletná  rekonštruk-
cia verejného osvetlenia, ktorá by mala prebehnúť 
po etapách.

22.  12.  uplynulo  už  120 rokov od spustenia 
elektrického verejného osvetlenia na námestí 
v Sp. Novej Vsi. Bola  to veľmi významná udalosť 
v živote mesta, keďže v tom čase ani väčšie mestá 
na  Slovensku  ešte  nemali  elektrické  osvetlenie. 
Naše mesto o osem  rokov predbehlo dokonca aj 
Bratislavu.

Speleologický klub Slovenský raj zo Sp. No-
vej Vsi  v minulom  roku oslávil 50.  výročie svojho 
vzniku. Počas tohto obdobia sa v klube vystriedalo 
vyše 130 členov a prebádalo podzemie o rozlohe 
178 km2. V súčasnosti je vyhotovená grafická ma-
pová  dokumentácia  u  398  jaskýň  v  Slovenskom 
raji. Medzi najvýznamnejšie objavené jaskyne pat-

ŠKOLÁKOM POMÁHAJÚ 
BEZPEČNE DÔJSŤ DO ŠKOLY
Mestskí policajti v Spišskej Novej Vsi aj v zimných mesiacoch 
pomáhajú deťom na niektorých priechodoch pre chodcov. 
„Zatiaľ sme zabezpečili najfrekventovanejšie priechody 
pri Základnej škole na Levočskej ulici a Nad Medzou. Ne-
zaznamenali sme, našťastie, žiadnu kolíziu, prítomnosť 
našich policajtov zatiaľ iba chvália. Ide o dobrú preven-
ciu, vodič zbadá hliadku a spozornie. Rovnako deti majú 
väčšiu istotu, keď prechádzajú cez cestu. Minulý týždeň 
sme dokonca riešili šarvátky medzi deťmi v škole Nad Me-

dzou,“ hovorí náčelník Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi 
JUDr. Michal Komara, PhD. Jeho slová potvrdzuje aj ria-
diteľ Základnej školy Nad Medzou PaedDr. Julian Sopko: 
„Ráno je škola otvorená z rôznych strán a niekedy mu-
síme riešiť aj takéto prípady nezhôd pubertálnej mládeže. 
Niekedy stačí iba prítomnosť dospelej osoby. Celoročnú 
prítomnosť mestských policajtov na priechodoch veľmi 
vítam. Ráno sú deti roztržité a naši policajti radi prídu 
a pomôžu.“  (tre)

12.  februára  sa  uskutočnilo  na  našej  radnici  stretnutie 
medzi  predstaviteľmi  medzinárodnej  spoločnosti  CRW 
Plasticos zastúpenej majiteľom a bývalým brazílskym kon-
gresmanom Carlosom de Camposom, CEO americkej 
divízie Derianom de Oliviera Camposom, generálnym 
riaditeľom  závodu  v  Spišskej  Novej  Vsi  Levy de Cam-
posom,  finančným  riaditeľom  Branislavom Frňákom 
a predstaviteľmi mesta zastúpeného primátorom PhDr. Já-
nom Volným, PhD. a poslancom mestského zastupiteľstva 
Adnanom Akramom. Cieľom stretnutia bolo informovať 

mesto o ďalších podnikateľských zámeroch spoločnosti 
v Spišskej Novej Vsi a zaviazať sa k ďalšej plodnej spo-
lupráci. 
Zástupcovia spoločnosti predtým absolvovali  významné 
rokovanie v Nemecku, kde jednali o podmienkach spolu-
práce v oblasti projektov pre Volkswagen, ktoré budú mať 
značný dopad na fungovanie spoločnosti v našom meste. 
Tento rok sa má zvýšiť v spoločnosti v Spišskej No-
vej Vsi zamestnanosť o 20 % a v roku 2016 o ďalších 
20 %. CRW Plasticos Slovensko v apríli oslavuje 10. výro-
čie svojho pôsobenia na európskom trhu a v súčasnosti 
má najpriaznivejšie hospodárske výsledky v celej skupine 
CRW Plasticos. V minulom roku spoločnosť odkúpila od 
mesta svoju výrobnú halu za 2,5 milióna eur, čo znamená 
dôležitý  finančný  impulz  do  mestského  rozpočtu  a  ná-
sledne na investičné projekty mesta. 
Primátor  vyjadril  spokojnosť  s  doterajšou  spoluprácou. 
Poslanec MsZ a riaditeľ Gymnázia, Školská ul., Mgr. Jo-
zef Kačenga taktiež participoval na stretnutí, aby mohol 
osobne poďakovať majiteľovi firmy za spoluprácu so školou 
v rámci projektu Zelená stromom.

Adnan Akram, poslanec MsZ

NOVÁ PREMIÉRA HVIEZDOSLAVOVCOV 
PRITIAHLA DIVÁCKU POZORNOSŤ

BRAZÍLSKI INVESTORI PLÁNUJÚ 
ZVYŠOVAŤ ZAMESTNANOSŤ

Divadelný súbor Hviezdoslav priniesol svoju 130. pre-
miéru. V tejto sezóne predviedli herci najstaršieho diva-
delného súboru na Slovensku hru Ivana Stodolu Náš pán 
minister. Premiéra 24. januára tohto roku zaznamenala 
veľký divácky ohlas. „Divadelníci mali vypredané hľa-
disko. Viacerí ocenili vynikajúce výkony hercov, a to nie-
len takých ostrieľaných harcovníkov, akými sú Jožko 
Gavlák alebo Peter König. Mladí herci sa ujali svojich 
rolí vynikajúco,“ uviedol riaditeľ Mestského kultúrneho 
centra Emil Labaj. 
Ocenil aj  scénografický prístup ochotníkov. Tí si  zvolili 
minimalistickú scénu. „Naozaj potešujúca bola jedno-
duchá, nevyčačkaná scéna v podobe jednoduchých 
panelov. Na druhej strane bola prospešná dokonale 
zvládnutá réžia. To prinieslo divákom očakávaný záži-

tok. Považujem to za jedno z vydarenejších predstavení 
súboru Hviezdoslav v poslednej dobe,“ hodnotí E. Labaj.
Diváci reagovali na predstavenie naozaj veľmi pozitívne, 
vypredané hľadisko je iba začiatkom záujmu o oprášený 
titul Hviezdoslavovcov. „Máme záujem o ďalšie predsta-
venia, ktoré sa uskutočnia už vo vynovenom Kine Mier. 
Najbližšiu reprízu sme naplánovali na druhého marca. 
Napriek tomu, že hra má ‚politicky‘ ladený názov, je to 
hra o ľudskej chamtivosti a snobizme, čo je aktuálne aj 
v dnešnej dobe,“ uzatvára E. Labaj.
Divadelný súbor Hviezdoslav vznikol v roku 1932, odvtedy 
odohral stovky predstavení a stal sa umeleckou príležitos-
ťou pre mnohých nadaných ľudí. V súčasnosti má približne 
dvadsať členov, ktorí spolupracujú s profesionálnym ume-
leckým zázemím.  (tom), foto: PhDr. Štefan Kekely
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V Spišskom divadle v Spišskej Novej Vsi sa v stredu, 4. feb- 
ruára 2015 odohralo ďalšie nezabudnuteľné rozprávkové di-
vadielkovanie, ktorého aktérmi boli deti z dramatických krúž-
kov. Šesť divadielok v rámci regionálnej prehliadky detskej 
dramatickej tvorivosti „Z rozprávky do rozprávky“ súťažilo 
o postup na krajské kolo do Košíc. 
„Aj keď sa tohtoročná prehliadka niesla v trocha komor-
nejšom duchu - iba šesť súborov, iba jeden deň, nič to 
však neubralo na celkovej atmosfére veľkosti detského 
divadelného festivalu na Spiši. Spišskému osvetovému 
stredisku a Spišskému divadlu sa podarilo zorganizovať 
kvalitnú príležitosť nielen pre detské divadelné kolektívy 
z okresu Spišská Nová Ves a Gelnica, ale predovšetkým 
prilákať do hľadiska najmenších divákov. Škôlkari a deti 
z prvého stupňa základných škôl obsadili takmer každú 
divadelnú stoličku v hľadisku a radostne vnímali a reago-
vali na javiskové dianie,“ uviedla Mgr. Monika Tkáčová 
zo Spišského osvetového strediska v Spišskej Novej Vsi.
Odborná  porota  rozhodla,  že  najlepším predstavením 
bola hra Zrkadlá v podaní dramatického krúžku pri 
ZŠ s MŠ v Markušovciach pod vedením Mgr. Barbory 
Klučárovej. Divadelne prerozprávané motívy piatich Ezo-
pových bájok (Vrana a líška, Mravec a cvrček, Žeriav a páv, 
Ovečka a vlk, Myš a  lev)  v podaní  „markušovských“ detí 
vyzneli originálne, nevtieravo a  zároveň detsky aktuálne. 
„Druhé miesto a taktiež istý postup na kraj si ‚vydramati-
zovalo‘ Studio 12+20 zo ZUŠ v Spišskej Novej Vsi vďaka 
predstaveniu Nosáč a hlavne vďaka snaživým hlavným 
predstaviteľkám,“ hovorí M. Tkáčová. O priebehu tohtoroč-

nej súťaže hovorí režisérka
a vedúca literárno-dramatického odboru Eva Kopperová:
„Tento ročník bol dosť hektický. Vsadila som na úplne no-
vých žiakov, ktorí s účinkovaním na javisku nemali takmer 
žiadne skúsenosti. Tie ostrieľanejšie ročníky sa podieľali 
na príprave vianočného predstavenia Nu Vot, ktoré malo 
premiéru ešte v decembri v Kine Mier. Naši začínajúci 
herci - dievčence z ‚Nosáča‘ boli síce neskúsené a tro-
chu vydesené z toľkého publika, no o to zodpovednejšie 
pristupovali k naštudovaniu samotnej hry. Výsledok sa na-
pokon dostavil v podobe postupu na krajskú súťažnú pre-
hliadku, ktorá sa uskutoční v Košiciach. Dúfam, že budú 
úspešne nasledovať svojich starších spolužiakov, ktorým 
sa v minulom ročníku podarilo túto súťaž vyhrať a repre-
zentovať našu školu na Celoslovenskej prehliadke v Šali. 
Ďakujem im a želám ešte veľa úspechov.“
Nezabudnuteľný „Ďuro Truľo“ z Poráča si vybojoval tretie 
miesto a odporúčanie na postup. Divadielko „LEN TAK“ 
zo ZUŠ v Smižanoch so svojou „Drevenou rozprávkou“ 
skončilo na štvrtom mieste, rovnako s odporúčaním na 
kraj. Šesticu súborov uzatvárajú divadlá Daisy pri ZŠ Ko-
menského v Spišskej Novej Vsi, ktoré sa predstavilo hrou 
s názvom „O hlúpej žene“ a Dramatický krúžok pri ZŠ 
s MŠ v Helcmanovciach so svojou rozprávkou „O malom 
slonovi“. Víťazi síce boli určení, ale porazený nebol nikto. 
Všetky kolektívy, všetky deti si odniesli zaslúžený diplom za 
„rozprávkové divadielkovanie“ a čarovnú rozprávkovú truh-
ličku plnú sladkých voňavých cukríkov. 

(red)

DETSKÁ DRAMATICKÁ TVORIVOSŤ 
OPÄŤ NA DIVADELNÝCH DOSKÁCH
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Yria Stratenská jaskyňa, Psie diery, Duča, Okienko-
vá jaskyňa, Medvedia jaskyňa, Dlhá jaskyňa a Ko-
niarova jaskyňa.

Uplynulý rok  bol  pre Galériu umelcov Spiša 
mimoriadny  hlavne  zvýšením  objemu  výstavných 
činností. Okrem toho nabehla tiež na program tzv. 
putovných  prezentácií,  ktorých  cieľom  bolo  po-
dieľať sa s  jej autorskými projektmi koprodukčne 
s  inými organizáciami. Ďalej  tu boli  realizované aj 
nové  projekty,  z  ktorých  niektoré  aj  v  spoluprá-
ci  s  inými  významnými  organizáciami,  ako  napr. 
Galéria mesta Bratislava. Ponúkali tiež rôzne typy 
programov, ktoré nadväzovali na výtvarnú produk-
ciu v dialógu s inými druhmi umenia. Podujatia sa 
konali v rámci 9 nosných projektov, ktoré Minister-
stvo kultúry SR podporilo sumou 50 100 eur. Ga-
léria v roku 2014 získala do svojich zbierok 57 diel 
v celkovej hodnote 55 258 eur a navštívilo ju vyše 
8 tis. divákov, čo predstavuje 15 – 20 %-ný nárast 
oproti predošlému roku. V rámci noviniek tu pripra-
vujú medzikulturálne programy, ktorých cieľom je 
prepojiť rozličné kultúrne zázemia. Tento rok teda 
budú Dni múzeí  a galérií  venované  islamu a  jeho 
interpretáciám. Ďalej pripravujú okolo 50 rôznych 
programov.

Na  základe  požiadaviek  občanov  a  mestských 
výborov  boli  koncom  minulého  roka  v  mestskej 
časti Novoveská Huta nainštalované informačné 
merače rýchlosti.  Nachádzajú  sa  na  miestach, 
kde  vodiči  najčastejšie  nedodržiavali  maximálnu 
povolenú  rýchlosť a dochádzalo k častému poru-
šovaniu dopravných predpisov a tiež k dopravným 
nehodám. Výška investície bola približne 5 tis. eur. 
V Sp. Novej Vsi sa tak na ceste II. triedy nachádza 
až 6 meračov rýchlosti. 

Optimistický prieskum za minulý rok priniesol por-
tál Profesia.sk. Podľa neho v Košickom kraji bolo 
vlani 12 815 pracovných ponúk, čo je o 27 % 
viac ako v predchádzajúcom roku. Z celkového 
počtu  155  428  zverejnených  pracovných  ponúk 
pre celé Slovensko za minulý rok najviac bolo za-
meraných  pre  obchodníkov,  ľudí  z  informačných 
technológií a administratívy.

V okrese Sp. Nová Ves bola koncom minulého roka 
nezamestnanosť vo výške viac ako 15 %, z toho je 
zhruba 1 500 ľudí vo veku do 29 rokov. Od januá-
ra  bude  úrad  práce  poskytovať  zamestnávateľom 
peňažné príspevky na vytvorenie pracovných miest 
po dobu minimálne 6 a maximálne 12 kalendárnych 
mesiacov. Podmienkou je evidencia na úrade prá-
ce po dobu 3 mesiacov u ľudí vo veku do 26 rokov 
a po dobu 9 mesiacov u ľudí vo veku do 29 rokov 
v prípade, ak nemali predtým stále platené zamest-
nanie. Ďalšou novinkou  je kontaktné centrum pre 
klientov prichádzajúcich do styku s úradom práce 
po prvýkrát, kde pri  jednej pracovníčke bude mať 
možnosť vybaviť viacero vecí naraz.

Predaj  klasických  papierových  kolkov  od  nového 
roka nahradili elektronické kolky, ktoré si môžete 
zakúpiť cez samoobslužné kolkomaty. Tie sa v Sp. 
Novej  Vsi  nachádzajú  na  Katastrálnom  úrade  na 
Markušovskej  ceste,  v  budove  Okresného  úradu 
a  v  priestoroch  polície  na  Elektrárenskej  a  Go-
razdovej  ul.  Každý  automat  je  pritom  nastavený 
na vydávanie kolkov podľa druhu úradu, v ktorom 
sa nachádza. To znamená, že napr. kolky potreb-
né pre vklad do katastra si občania môžu zakúpiť 
len  v  kiosku  na  katastrálnom  úrade.  Elektronické 
kolky majú platnosť 30 dní odo dňa zakúpenia. Po 
uplynutí tohto termínu je možné ich vrátiť na poboč-
kách  pošty.  Klasické  papierové  kolkové  známky 
je možné vrátiť na pobočkách pošty až do konca 
novembra  tohto  roku.  Okrem  elektronických  kol-
kov  je možné poplatky uhradiť aj prostredníctvom 
platobného predpisu, ktorý vystaví pracovník prís-
lušného úradu, alebo prostredníctvom potvrdenia 
evidencie poplatku na pošte.

V termíne od 15. 1. do 15. 2. prebiehal na základ-
ných školách po celom Slovensku zápis budúcich 

Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Spišskej Novej Vsi dosa-
hujú v rámci kraja stabilne najlepšie výsledky. Ich prácu pozi-
tívne ohodnotil aj riaditeľ Krajského riaditeľstva Policajného 
zboru v Košiciach plk. JUDr. Juraj Leško: „Okresné riadi-
teľstvo Spišská Nová Ves dlhodobo patrí k tým najlepším 
okresným riaditeľstvám policajného zboru nielen v rámci 
kraja, ale v rámci celej Slovenskej republiky. Činnosť tohto 
okresného riaditeľstva je pozitívne hodnotená nielen zo 
strany krajského riaditeľstva, ale takisto aj zo strany Pre-
zídia policajného zboru. Čo by som tu vylepšoval, určite 
podmienky práce pre policajtov, pretože budovy a zabez-
pečenie materiálové a nábytkové je niekedy v hroznom 
stave. To mi dá určite každý za pravdu. Avšak musím po-
vedať, že ministerstvo na tom skutočne pracuje.“
Policajti  v minulom roku  zaznamenali  celkový nápad 
1 677 skutkov, kým v roku 2013 ich bolo 1 961. Objas-
nenosť sa  im za posledné 4 roky darí udržiavať nad hra-
nicou 70 %. V uplynulom roku policajti objasnili celkovo 
1 207 prípadov (71,97 %). Pre porovnanie v roku 2013 
to bolo 1 397 prípadov (71,24 %). U násilnej kriminality 
bol zaznamenaný mierny pokles. Kým v roku 2013 museli 

policajti riešiť 171 skutkov, v minulom roku ich už bolo 164. 
Z uvedeného počtu sa im podarilo objasniť 133 prípadov 
(81,10 %). V roku 2013 to bolo 147 prípadov a 85,96 %. 
Našťastie v minulom roku nebol zaznamenaný žiadny prí-
pad vraždy. Posledný prípad sa stal ešte v roku 2013 v obci 
Prakovce. Ten sa aj vďaka operatívnemu zásahu polície po-
darilo vyšetriť.
Na úseku majetkovej kriminality policajti riešili celkovo 
746 prípadov, čo je o 228 menej ako v predchádzajúcom 
roku. Z uvedeného počtu bolo objasnených 492 skutkov, 
čo predstavuje 65,95 %, kým v roku 2013 to bolo 619, 
a teda 63,55 %. Nárast objasnenosti sa policajtom po-
darilo dosiahnuť aj u krádeží vlámaním, keď z celkového 
počtu 144 skutkov objasnili 75, čo je 52,08 % (v roku 
2013 to bolo 48,72 %).
Dopravný inšpektorát v minulom roku riešil 178 dopravných 
nehôd, pri ktorých našťastie nedošlo k usmrteniu osôb, av-
šak ťažko zranených bolo 19 ľudí a 81 bolo ľahko zra-
nených. Pre porovnanie v roku 2013 bolo zaznamenaných 
celkovo 180 dopravných nehôd.

Edita Gondová, foto: autorka

POZITÍVNA POLICAJNÁ BILANCIA
23. januára sa stretli policajti OR PZ Spišská Nová Ves na služobnom aktíve, počas kto-
rého zhrnuli a vyhodnotili výsledky práce za rok 2014.
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Miestny odbor Matice slovenskej (MO MS) v meste Spišská 
Nová Ves patril medzi najvýznamnejšie a najaktívnejšie spolky 
v rokoch 1920 – 1945. Dôležité miesto mal aj vzťah Šte-
fana Mišíka k myšlienkam MS, ktoré sa šírili na Spiši, preto 
v roku 1874 bolo ustanovené matičné jednateľstvo v meste 
so 17 členmi. Matičné úsilie bol korunované 6. 11. 1920 za-
ložením MO MS v Spišskej Novej Vsi. Zapísaných bolo 134 
členov a predsedom sa stal Neitus Vollay (1920 – 1921). 
MO MS sa zasadzoval o striktné dodržiavanie vyučovania slo-
venčiny na gymnáziu, kde v roku 1920 boli už 2 slovenské 
triedy. Vybudoval príručnú knižnicu pre prednášateľov, ktorá 
po spojení s knižnicou Štefánikovej besedy obsahovala 350 
kníh. MO nimi vzdelával obyvateľov mesta aj širokého okolia. 
Licenciou na Kino - Tatry, ktorú získal v roku 1921, si zabez-
pečil finančnú nezávislosť. Vytvoril Hodžov fond na podporu 
chudobných a nadaných študentov, ale aj škôl. S rozvojom 
matičného hnutia vzniklo v r. 1922 Pevecké združenie slo-
venských učiteľov. 3. 11. 1922 založil divadelný krúžok, na 
ktorý nadviazalo založenie DS Hviezdoslav. V rokoch 1923 
– 1924, 1926 – 1930, 1948 – 1950  stál na čele MO 
MS František Jozef Bajtoš. MO MS v roku 1923 daroval 
spišskonovoveskému gymnáziu 1 000 Kč na učebnice pre 
slovenské triedy. Podpísaním nájomnej zmluvy 16. 4. 1924 
MO MS začal stavať novú budovu kina na Levočskej ulici 
a až do roku 1945 bol jej vlastníkom. V roku 1924 dal osadiť 
pamätnú tabuľu Š. Mišíkovi v Hnilčíku (neskôr aj na Belavej 
skale). Po Štefánikovej besede prevzal myšlienku postaviť 
pomník M. R. Štefánikovi v meste. Zhromažďoval finančné 
prostriedky, usporadúval večierky, podujatia a výnos z nich 
sa poukazoval na fond výstavby Štefánikovej sochy. Autorom 
bol sochár Andrej Kováčik, pomáhali aj kamenári zo Spiš-
ských Vlách. Pamätník so sochou stál 140 000 Kč a bol sláv-

nostne odhalený 5. 7. 1929 počas Podtatranskej výstavy. 
V roku 1930 usporiadal oslavy výročia Martinskej deklarácie. 
Ďalšími predsedami boli: 1922 – P. Fábry, 1925 – M. Ma-
dáč, 1931 – K. Zachar, 1932 – 1933 R. Drahovský. V ro-
koch 1934 – 1943  funkciu predsedu MO MS vykonával 
ThDr. Ján Brišák. MO MS bol do roku 1943 vlastníkom 
Provinčného domu. Budovu vlastnil peňažný ústav - Spišská 
banka. Na realizáciu kúpy bol vypracovaný projekt. Tretinu 
zaplatil MO MS, ďalšiu ústredie MS a na tretiu si MO MS vzal 
pôžičku a ručiteľom mu bolo mesto. Usporadúval slávnosti, 
slávnostné akadémie venované v r. 1934 Ľ. Štúrovi (okrem 
iných recitoval Mikuláš Huba), v r. 1935 J. Holému, M. R. Šte-
fánikovi, Ľ. Štúrovi a v r. 1936 75. výročiu Memorandového 
zhromaždenia v Martine. Medzníkom v činnosti MO MS bol 
odchod ThDr. J. Brišáka do Ružomberka. V jeho neprítom-
nosti ho zastupoval F. Lipták. Blížili sa frontové udalosti. Ďal-
šími predsedami boli 1944 – F. Lipták, 1945 – M. Ondruš 
(poverený výborom) a J. Šenkoc. Členovia MO MS umožnili 
svojou bohatou kultúrnou a osvetovou činnosťou občanom 
Spišskej Novej Vsi široké kultúrne vyžitie, rozšírenie znalostí 
o slovenskej literatúre, vede a umení. Počas druhej sveto-
vej vojny činnosť ochabla, ale po vojne znova pomaly ožila.

Spracovala Mgr. J. Prochotská

Použitá literatúra: Pamätnica MO MS Spišská Nová Ves vy-
daná pri 75. výročí. Zost. Ján Horník (SNV 1995) 
Zmátlo, Peter: Kultúrny a spoločenský život na Spiši v medzi-
vojnovom období (BA 2005). 
Kormošová, Ružena a kol.: Gymnázium v Spišskej Novej Vsi 
dávne a nedávne (SNV 2006).
Dejiny mesta Spišská Nová Ves. Zost. Ivan Chalupecký (SNV 
2014).

MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJ 
MÁ 95 ROKOV – 1. ČASŤ
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evidovaných 382 predškolákov.

Plesovú sezónu v Sp. Novej Vsi odštartoval 16. 1. 
v  Koncertnej  sieni  Reduty  v  poradí  už  19.  ročník 
reprezentačného  Plesu Spišiakov.  Tento  rok  sa 
ho  zúčastnilo  rekordných  320  hostí.  Charitatívna 
pomoc pre Inštitút Krista Veľkňaza v Žakovciach sa 
stala už neoddeliteľnou súčasťou tohto plesu. Pred 
rokom za vyzbierané peniaze kúpili auto. Tentoraz si 
správca farnosti Marián Kuffa prevzal šek v hodnote 
4 070 eur a ďalších 3 tis. eur na nákup benzínu.

V Sp. Novej Vsi  sa 19. 1. na Letnej ul.  rozdávali 
zadarmo jablká. Darcovia ovocia sa pri tom zame-
rali hlavne na dôchodcov a rodiny s deťmi, jedinou 
podmienkou bolo priniesť úsmev na  tvári. Okoloi-
dúcich darované ovocie prekvapilo a zároveň po-
tešilo. Počas dňa tak bolo rozdaných spolu približ-
ne  400  kíl  jabĺk.  Netradičnú  akciu  zorganizovalo 
Občianske združenie Spišský spolok v spolupráci 
s Mestom Sp. Nová Ves a Potravinovou bankou.

Spišské osvetové stredisko 20. 1. vernisážou otvo-
rilo výstavu pod názvom Gombíky kedysi a dnes. 
Prezentované na nej boli umelecké gombíky Eduar-
da Rosu a originálne gombíky z detskej tvorby žia-
kov ZŠ Lipová ul. v rámci projektu Svet gombička.

21.  1.  sa  v  Koncertnej  sieni  Reduty  tradične  po 
novom  roku  konal  Koncert učiteľov Základnej 
umeleckej školy. Jeho cieľom je motivovať žiakov 
vlastným  príkladom  a  zároveň  rodičov  ubezpečiť, 
že ich deti sú v dobrých rukách. Je tiež akousi upú-
tavkou pre blížiace sa prijímacie skúšky.

Koncertná sieň Reduty sa 23. 1. stala tiež dejiskom 
v poradí už 17. ročníka Plesu učiteľov. Podujatie 
zorganizovala  Komisia  školstva,  vzdelávania,  mlá-
deže, športu, kultúry a pre posudzovanie žiadostí 
o poskytnutie dotácií pri MsZ v novom zložení. Na 
základe ohlasov ľudí v meste je jej víziou v budúc-
nosti  ples  rozšíriť  a  premenovať  na  Ples  mesta 
Spišská Nová Ves. Ako po minulé  roky  i  tentoraz 
sa o úvodný program postarali deti Základnej ume-
leckej školy.

Základná  organizácia  č.  13  Slovenského  zväzu 
zdravotne postihnutých usporiadala 23. 1. už  tra-
dične  Fašiangovú zábavu.  V  rámci  nej  bol  pri-
pravený  kultúrny  program  a  nechýbal  ani  tanec 
a tombola.

Spišské  osvetové  stredisko  usporiadalo  24.  1. 
v  smižianskom  Kultúrnom  dome  regionálnu  sú-
ťažnú  prehliadku  folklórnych  skupín  okresov  Sp. 
Nová Ves a Gelnica pod názvom Nositelia tradí-
cií. V  rámci nej  sa predstavilo 6 skupín s  rôznym 
programom. Ich výkony posudzovala odborná po-
rota. Víťazmi sa stali súbory Jadlovec z Margecian, 
Smižančanka zo Smižian a Poračan z Poráča, kto-
ré postúpili do krajského kola.

Obchodné centrum Madaras zorganizovalo 24. 1. 
v poradí už druhý Ples malých Spišiačikov. Pre 
deti bol pripravený bohatý program,  líčenie a ob-
čerstvenie. Nechýbala tombola a voľba kráľa a krá-
ľovny plesu.

6. ročník Stretávania sa s poéziou slovenských 
básnikov začali 26. 1. P. Bunčákom. Video projek-
ciu  autorky  Mgr.  D.  Krajňákovej  umocnilo  štrnásť 
básní v podaní členov DS Hviezdoslav, Ing. P. Köni-
ga,  J.  Gavláka,  A.  Wachterovej  a  vnučky  Eriky, 
Mgr.  N.  Hrabuvčinovej  i  P.  Stárka,  L.  Frankoviča 
a  študentov Gymnázia Školská ulica P. Špakovej, 
J. Okáliho, M. Geletku.

VZ Spoločnosti M. R. Štefánika sa vo veľkej sále 
Kursalónu v Piešťanoch za Klub Spišská Nová Ves 
zúčastnili M. Adamčiaková, PaedDr. M. Nemčíko-
vá, JUDr. D. Petrigáč a Mgr. J. Prochotská, ktorá 
obdržala aj Ďakovný list za aktívnu prácu.

Galéria umelcov Spiša zorganizovala 27. 1. v rámci 
projektu  Orbis  pictus  prvý  zo  série  tohtoročných 
Rozhovorov  o  umení.  Témou  prednášky  Miriam 
Bukovinskej  spojenej  s  prezentáciou  boli  Židov-

27. 1. 2015 usporiadal Dom Matice slovenskej v Spišskej 
Novej Vsi v poradí už 22. ročník súťaže v prednese sloven-
ských povestí Šaliansky Maťko. Okresného kola súťaže sa 
tento rok zúčastnilo 43 súťažiacich, prebehlo v troch sú-
ťažných kategóriách. Súťažiaci preukázali výborné výkony, 
čoho dôkazom je aj pozitívne zhodnotenie porotou, ktorá 
ocenila najmä stúpajúcu úroveň prednesu, kvalitný a pestrý 
výber ukážok. 
Výsledky: 
Kategória žiaci 2. - 3. ročníka ZŠ
1. miesto: Alexa Stavjarská - ZŠ Komenského 3, Smižany 
2. miesto: Adela Leibiczerová - ZŠ Ing. O. Kožucha, Spiš-
ská Nová Ves
3. miesto: Timur Stano - ZŠ Z. Nejedlého, Spišská Nová Ves 
Kategória žiaci 4. - 5. ročníka ZŠ
1. miesto: Nina Hamráková - ZŠ Komenského 2, Spišská 

Nová Ves
2. miesto: Katarína Brejčáková - ZŠ Z. Nejedlého, Spiš-
ská Nová Ves, Zuzana Nováčková - ZUŠ, Spišská Nová Ves
3. miesto: Laura Novotná - ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smižany, 
Benjamín Gábor - ZŠ s MŠ Poráč 
Kategória žiaci 6. - 7. ročníka ZŠ
1. miesto: Samuel Slimák - ZŠ Povýšenia sv. Kríža, Smižany
2. miesto: Martina Dovčíková - ZŠ Ing. O. Kožucha, Spiš-
ská Nová Ves
3. miesto: Sebastián Smik – Gymnázium, Javorová 16, 
Spišská Nová Ves
Traja súťažiaci, ktorí sa umiestnili vo svojej kategórii na pr-
vých miestach, postúpili do krajského kola súťaže Šaliansky 
Maťko v Košiciach. 

Mgr. Rastislav Zacher, PhD.
riaditeľ DMS Spišská Nová Ves

ŠALIANSKY MAŤKO
22. ročník okresného kola súťaže v prednese slovenských povestí Šaliansky Maťko sa vydaril.
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„O magnetickej rezonancii v Spišskej Novej Vsi sa ho-
vorilo veľmi dlho. Som rád, že môžem definitívne po-
tvrdiť zriadenie nového diagnostického pracoviska už 
o niekoľko mesiacov. Nové diagnostické možnosti pri-
vítajú najmä pacienti s poruchami pohybového aparátu 
a nervového systému. Zariadenie je vhodné na detailné 
zobrazenie mäkkých častí, akými sú kĺby, väzy a chru-
pavky, respektíve mozog a miecha. Veľa si sľubujeme aj 
od zlepšenia diagnostiky nádorových ochorení, keďže 
magnetická rezonancia dokáže zachytiť nádory a meta-
stázy vo veľmi ranom štádiu,“ zdôraznil MUDr. Anton Ha-
nušín, riaditeľ nemocnice Svet zdravia Spišská Nová Ves.
Hlavnou súčasťou nového pracoviska má byť špičková 
16-kanálová magnetická rezonancia GE Healthcare Op-
tima MR360 Advance. Do nemocnice ju dopravia v marci 
tohto roka. Keďže ide o veľmi objemné a niekoľko ton vá-
žiace zariadenie, dopraviť ho do priestorov pracoviska si 
vyžiada otvorenie vonkajšej fasády budovy.

Novoty pribúdajú
„Po vyriešení problémov s parkovaním, modernizácii vy-
bavenia, otvorení nového mamografického pracoviska 
a modernizácii rádiologického oddelenia (november), 
rekonštrukcii gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia 
(december), zriadení dlho očakávaného špičkového 

pracoviska magnetickej rezonancie (otvorenie pláno-
vané v máji) bude v krátkom čase na programe taktiež 
dlho plánovaná realizácia urgentného príjmu a centrál-
nej jednotky intenzívnej starostlivosti. Stavebné konanie 
už začalo,“ informoval primátor mesta Ján Volný, ktorý 
zároveň vysoko ocenil nasadenie vedenia našej nemoc-
nice a spoločnosti Svet zdravia, a. s., pri zvyšovaní úrovne 
zdravotnej starostlivosti v našom meste.
Viac informácií na www.svetzdravia.com.  red
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Yské synagógy na východnom Slovensku. Sprie-
vodným programom bola  interpretácia židovských 
piesní  v  podaní  pedagógov  Základnej  umeleckej 
školy  v  Smižanoch  a  Spišských  Vlachoch.  Podu-
jatie sa konalo pri príležitosti Medzinárodného dňa 
pamiatky obetí holokaustu.

Dvaja spišskonovoveskí policajti pomohli 27. 1. 
po službe zachrániť život 16-ročnému študento-
vi. Toho spozorovali na rohu cintorína, ako sa plazí 
po zemi. V domnienke, že je pod vplyvom alkoholu, 
sa pri ňom zastavili. Spozorovali však, že má reznú 
ranu na krku. Pri garážach neďaleko cintorína za-
zreli odchádzajúcu sanitku. Policajtka nasadla do 
auta, aby ju navigovala na miesto k zranenému mla-
díkovi. Druhý policajt zatiaľ ostal na mieste a snažil 
sa ho stabilizovať. V tom mladíkovi zazvonil telefón. 
Hovor prijal policajt a v telefóne sa ozvala posádka 
RZP, ktorá žiadala o navigovanie k zranenému. Po 
príchode  na  miesto  ho  ošetrili  a  previezli  do  ne-
mocnice.  Polícia  miesto  udalosti  riadne  obhliadla 
a zadokumentovala, zaistila nôž, ako aj ďalšie bio-
logické stopy. Vyšetrovateľ odboru kriminálnej polí-
cie OR PZ v Sp. Novej Vsi v tejto veci začal trestné 
stíhanie pre podozrenie z trestného činu ublíženia 
na zdraví v štádiu pokusu.

Novinkou  v  Sp.  Novej  Vsi  je  hodina  cvičenia  na 
malej  trampolíne Jumping kids. Skákanie v spo-
jení s hudbou je určené pre deti od 5 do 12 rokov. 
Cvičebná hodina má 50 minút a striedajú sa v nej 
aktívne a oddychové cvičenia. Deti sú zapojené aj 
do súťaží. Zacvičiť si spolu môžu každý pondelok 
a stredu od 16.00 hod. vo Fit centre na Tarči.

Múzeum  Spiša  28.  1.  usporiadalo  ďalší  zo  série 
Dvorných dialógov.  Hosťom  bol  tentoraz  Mgr. 
Rastislav Mačura, ktorý hovoril o Slnku a počasí.

Žiaci všetkých základných a stredných škôl na Slo-
vensku si v piatok 30. 1. za svoje polročné úsilie 
prevzali výpisy známok.  Inak  to nebolo ani v na-
šom meste.

Členovia mestskej organizácie JDS si nenechali 
ujsť príležitosť pozrieť program Univerziády 2015. 
Skoky na strednom mostíku a behy im pripomenu-
li MS v roku 1970, na ktorých sa mnohí zúčastnili 
ako diváci. Z kultúrnych aktivít to bola návšteva ŠD 
v Košiciach na zaujímavej opere Popoluška. 

V noci  z piatka 30. 1. na sobotu 31. 1. na celom 
území  Slovenska  výdatne snežilo.  Snehová  ná-
dielka neminula ani Sp. Novú Ves. V našom okrese 
zjazdnosť ciest zabezpečovalo 14 vodičov, 11 sy-
pačov,  3  nakladače  a  2  traktory  s  radlicami.  Ich 
prácu im však sťažovali stromy, ktoré popadali pod 
ťarchou  mokrého  a  ťažkého  snehu.  Najviac  ich 
bolo v lokalite Novoveská Huta a Grajnár. Spadnuté 
stromy v Sp. Novej Vsi poškodili aj tri autá. Neprie-
chodné  ostali  aj  cesty  a  chodníky  v  Slovenskom 
raji,  ktoré  zavalili  stromy.  Pre  snehovú  kalamitu 
ostali tisíce domácností na východe Slovenska bez 
elektriny. Medzi postihnuté oblasti patril  aj  región 
Sp. Nová Ves, kde najproblematickejšími boli mies-
ta napájané z vedení v Rudňanoch a v Poráči.

V  Koncertnej  sieni  Reduty  sa  koncom  januára 
konal  1. reprezentačný ples Lesov mesta Sp. 
Nová Ves. Po čestnej garde skupiny historického 
šermu Skupina JAGO sa hosťom predstavil taneč-
ný  orchester  tunajšej  základnej  umeleckej  školy. 
Nasledoval  úvodný  tanec,  po  ktorom  ples  prípit-
kom otvoril riaditeľ Lesov mesta Sp. Nová Ves Ing. 
Peter Petko spolu s konferenciérkou plesu Magda-
lénou Kráľovou.

Vo  verejnosti  zarezonovala  správa  o  hromadnej 
intoxikácii  ľudí  kysličníkom  uhoľnatým  na  zim-
nom  štadióne  v  Čani  počas  hokejového  zápasu. 
V  tejto  súvislosti  sa  vynárala  otázka,  ako je to 
s bezpečnosťou na štadióne v Sp. Novej Vsi. 
Po rekonštrukcii chladiaceho systému a zakúpení 
elektrickej  rolby  patrí  medzi  najekologickejšie  na 
Slovensku. Chladiace médium  je v systéme  ľado-
vej  plochy  a  nebezpečný  čpavok  bol  nahradený 

MAGNETICKÁ REZONANCIA 
KONEČNE AJ U NÁS
Potvrdené. Pacienti zo Spišskej Novej Vsi a širšieho okolia sa už o pár mesiacov dočkajú 
nového moderného pracoviska magnetickej rezonancie. Vďaka tomu sa majú výrazne 
rozšíriť diagnostické možnosti najmä v oblastiach ochorení kĺbov, centrálneho nervového 
systému, ciev a srdca. Ambíciou nemocnice Svet zdravia je ponúknuť na Slovensku bez-
konkurenčne krátke čakacie lehoty, ktoré by sa mali rátať iba na dni. Potrebné stavebné 
práce sa začali začiatkom februára. 

Miešaný spevácky zbor CANTUS VILLA NOVA má za se-
bou rušný začiatok tohto roka, v ktorom absolvoval hneď tri 
novoročné koncerty. Na prvom z nich sa 4. januára pred-
stavil prešovskému publiku vo Františkánskom kostole, 
kde spoluúčinkoval so ženským speváckym zborom VO-
CALS. Podobný charakter mal aj koncert, ktorý sa uskutoč-
nil 11. januára v Kongresovej sále divadla v Levoči, kde 
Cantus Villa Nova vystúpil na pozvanie Mestského kultúr-
neho strediska spolu s dievčenským speváckym zborom 
Iuventus paedagogica a študentami SPgŠ v Levoči.
20. januára sa Cantus Villa Nova v Koncertnej sieni Re-
duty predstavil už svojím tretím Novoročným koncertom 
PF 2015.
Prvým hosťom bol mladý talentovaný violončelista Ján Bog-
dan. Na klavíri ho sprevádzala Irena Červenáková, ktorá 
je v súčasnosti vedúcou oddelenia korepetície Konzervató-
ria v Košiciach. 

Za ženským duom La Femme sa skrývajú dve šarmantné 
dámy – Michaela Kukurová a Marta Ďumbalová, absol-
ventky Konzervatória J. L. Bellu v Banskej Bystrici, kde sa 
v súčasnosti venujú výučbe muzikálového spevu. Ich vystú-
penie úplne uchvátilo divákov a niet divu, že sálou zaznelo 
aj nadšené bravó! Na klavíri ich sprevádzal Aleš Solárik, 
v súčasnosti pôsobiaci ako pedagóg hry na klavíri na Kon-
zervatóriu J. L. Bellu a na Akadémii umení v Banskej Bystrici.
Na záver CANTUS VILLA NOVA zaspieval Daj Boh šťastia 
tejto zemi a celý koncert bol odmenený dlhotrvajúcim po-
tleskom.
Novoročným koncertom sa šnúra vystúpení zboru neskon-
čila, naopak – zbor sa 7. a 8. februára 2015 zúčastnil v Ko-
šiciach IX. ročníka slávností zborového spevu Vojtecha 
Adamca.  Nádherným  vyvrcholením  podujatia  bola  záve-
rečná  hymnická  skladba  –  Slovensko  moje  od  Vojtecha 
Adamca – zaspievaná vyše stovkou spevákov.  -sid-

Z ČINNOSTI CANTUS VILLA NOVA
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Y ekologickou  chladiacou  kvapalinou.  Oproti  minu-
losti,  kedy  sa  tu  nachádzalo  6  tis.  kg  čpavku,  je 
dnes táto látka iba v strojovni v množstve 300 kg. 
Tá  je  však  vybavená  moderným  zabezpečovacím 
systémom proti úniku s bezpečnostnými senzormi 
nainštalovanými  na  autonómny  systém  varovania. 
Modernizácia zimného štadióna prebieha výrazne 
od  roku 1996 a bude pokračovať ďalej. Plánova-
ná je rekonštrukcia vzduchotechniky. Jej cieľom je 
zvýšenie pocitovej  teploty, zníženie vlhkosti a  tým 
aj  eliminovanie  častého  rosenia  diód  informačnej 
kocky,  v  dôsledku  čoho  nebude  dochádzať  k  jej 
výpadkom. V pláne  je aj zastrešenie vonkajšej  ľa-
dovej plochy či oprava strechy štadióna. Niektoré 
investičné plány by sa mohli zrealizovať už v prie-
behu  nasledujúcich  dvoch  rokov,  keďže  sa  naše 
mesto uchádza o organizovanie Majstrovstiev sveta 
v hokeji 18-ročných pre rok 2017.

Televízia Reduta v minulom roku  zaznamenala 
na svojej internetovej stránke spolu 2 864 965 klik-
nutí, čo predstavuje  v priemere za 1 deň 11 460 
klikov.  Medzi  najsledovanejšie  príspevky  pritom 
patrili  Ples  Spišiakov,  Koncert  Cantus  Villa  Nova, 
Workshop  cestovného  ruchu  či  Mestské  zastupi-
teľstvo.  Na  facebookovej  stránke  televízie  medzi 
najsledovanejšie príspevky patrili Krádež áut, Re-
konštrukcia námestia – reklamácia, Vynovená pô-
rodnica či Vianoce s folklórom.

30. 1. a 1. 2. prebiehala v spoločných priestoroch 
Obchodného centra Madaras výstava Auto 2015. 
V rámci nej sa miestni automobiloví predajcovia po-
chválili s pripravovanou ponukou na tohtoročnú jar.

Tento rok  bude  pre  pracovníkov  Múzea Spiša 
náročný. Dôjde totiž ku kompletnej rekonštrukcii 
Provinčného domu. Všetky zbierky boli preto pre-
sunuté do depozitárov a odsťahujú sa aj pracovníci. 
Aktivity múzea budú presunuté do jeho pobočných 
zariadení. Návštevníci Dvorných dialógov sa budú 
stretávať  v  Galérii  umelcov  Spiša.  Okrem  toho 
prebieha tiež rekonštrukcia letohrádku Dardanely. 
V rámci prác sa realizuje suterén, kde by mali byť 
prednáškové miestnosti a schodište zo suterénu na 
prízemie. Z prízemia na prvé poschodie do koncert-
nej sály bude pre imobilných občanov slúžiť výťah. 
Zrealizovaná bola výmena okien, elektroinštalácie 
a dokončené sú stavebné práce na fasáde budovy. 
Práce postúpili aj na správcovskom domčeku, kto-
rý bude slúžiť ako zázemie pre účinkujúcich umel-
cov a hostí. V  tomto  roku sa ešte bude  realizovať 
napr. nová kanalizácia dažďovej a splaškovej vody, 
ako aj vodovodné potrubie. Rekonštrukciou prejdú 
tiež hospodárske budovy pri kaštieli, kde je naplá-
novaná národopisná expozícia.

Súčasné  výkyvy  počasia  spôsobujú,  že  sa  ne-
topiere  prebúdzajú  a  vypadávajú  zo  zimovísk. 
V  chovnej  stanici  pri  Správe  Národného  parku 
Slovenský raj v Sp. Novej Vsi tak v tomto roku za-
chraňovali už dvoch netopierov. Vlani sa v chovnej 
stanici ocitli  tri netopiere, ochranári sa starali  tiež 
o  ježkov,  veveričku  či  liečili  dolámané  dravce  po 
zrážke s motorovými vozidlami.

Predseda Národnej rady SR Peter Pellegrini 
prijal  2.  februára  v  Národnej  rade  SR  zástupcov 
baníkov 10 členských spolkov z 29 na Slovensku, 
medzi nimi  boli  i  členovia Baníckeho spolku 
Spiš zo Sp. Novej Vsi: Ing. B. Bartalský, Ing. J. Da-
niel, ako i Mgr. J. Michňa a J. Michňa z Jakubian, 
ďalej  zástupcov  z  Českej  republiky  a  primátorov 
B. Štiavnice, Kremnice a Banskej Bystrice. Stretnu-
tia sa zúčastnil  i podpredseda parlamentu M. Číž, 
minister hospodárstva SR P. Pavlis. Prítomní hostia 
poďakovali  predstaviteľom slovenského parlamen-
tu za prijatie a predsedovi P. Pellegrinimu odovzdali 
darčeky s baníckou tématikou. Za BSS dostal pred-
seda parlamentu model najstaršej  zachovalej dre-
vouhoľnej pece na Slovensku (1760 – 1870), ktorý 
zhotovil reštaurátor pece Mgr. J. Michňa. 

Primátori a prednostovia okresných miest 
Spiša  (Poprad, Kežmarok, Sp. Nová Ves, Levoča 

SPRAVODAJSTVO

ZO ŽIVOTA NAŠICH ŠKÔL
 Školský kalendár 2015
Základná  škola  Komenského 

ul.  vydala  nový  týždenný 
kalendár na rok 2015. Po-
zostáva z 53 fotiek, ktoré 

predstavujú  jednotlivé  ak-
tivity  školy  uskutočnené  v  priebehu  minulého 

školského roka  (okrem niektorých prázdninových aktivít). 
Publikované fotografie vždy prislúchajú k danému týždňu, 
v ktorom sa daná aktivita diala. Niektoré dokonca nemohli byť 

uverejnené, keďže v týždni prebiehalo viacero aktivít. Podľa 
slov riaditeľa školy Petra Kresťanka kalendárom chcú priblížiť 
školu a hlavne jej aktivity v priebehu celého školského roka. 

 Netradičný posledný deň prvého 
polroku v ZŠ na Levočskej ulici
Napriek tomu, že vo väčšine škôl sa počas posledného dňa 
prvého polroku riadne vyučovalo a na poslednej hodine boli 
žiakom odovzdané polročné vysvedčenia, ZŠ na Levočskej 
ulici v Spišskej Novej Vsi žila vlastným životom. Prebiehal tu 
projektový deň zameraný na tému Finančná gramotnosť. 
Žiaci na prvom stupni  zrealizovali dramatizáciu  rozprávky 
O troch grošoch, boli vedení k tomu, aby si uvedomili zák-
lady úspor a dokonca spoznávali vývin, používanie a výrobu 
platidiel až po súčasnosť. Mnohí boli aj veľmi tvoriví a navrho-
vali vlastné bankovky. Veľmi praktickou aktivitou bola príprava 
rozpočtu na oslavu. Žiaci druhého stupňa absolvovali tiež via-
cero zaujímavých aktivít. Poučná bola beseda s pracovníkmi 
banky, ktorí predstavili ôsmakom a deviatakom finančný svet 
a tí potom diskutovali o úsporách, vkladoch, druhoch účtov 
aj o rôznych kreditných kartách. Mladší žiaci spoznávali staré 
slovenské mince a bankovky prostredníctvom didaktických 
hier, osemsmeroviek a krížoviek, dozvedeli sa o histórii pla-
tenia, diskutovali o výhodách a nevýhodách uloženia peňazí 
v bankách, vypočítali úroky z fiktívnych vkladov, vypracovali 
online test z finančnej gramotnosti, vypočítali finančné ná-
klady na rekonštrukciu bytu, aby sa postupne zorientovali 
v problematike zabezpečovania životných potrieb  jednot-
livca aj rodiny.

 Olympiáda v anglickom jazyku: 
ZŠ, ING. O. Kožucha 11
Olympiáda v anglickom jazyku je organizovaná ako postu-
pová súťaž, ktorá je vyhlasovaná každoročne. Jej úlohou je 
prehlbovať a upevňovať komunikačné zručnosti, zvyšovať  
záujem o štúdium cudzích jazykov, ale aj umožniť porovnáva-
nie vedomostí a zručností v rámci regiónov. Školu tento rok 
v okresnom kole v kategórii A1 reprezentoval Martin Dam 
a získal 1. miesto. V kategórii B1 sa na 3. mieste umiestnila 
Terézia Janikovská. 

 Novinky zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda
V krajskej  regionálnej  recitačnej súťaži:  ... a Slovo bolo 
u Boha, ktorá sa uskutočnila v Poprade 24. 1. 2015, ob-
sadili žiačky K. Labaničová a G. Lapšanská vo svojich ka-
tegóriách druhé miesta. 7. 2. 2015 zneli v škole veselé tóny 
modernej hudby. Žiaci 2. stupňa slávili fašiangové obdobie 
vo víre tanca a zábavy na fašiangovej diskotéke. 

 Lipáčikovia na Univerziáde
Siedmaci ZŠ Lipová ul. využili jedinečnú príležitosť a 29. ja-
nuárový deň strávili na Štrbskom Plese. Dôvodom ich cesty 
do Vysokých Tatier bola 27. Svetová zimná univerziáda, ktorá 
sa po dlhých 16 rokoch opäť konala v našich veľhorách. Aj 
napriek mrazivému počasiu mali možnosť vidieť a oceniť vý-
kony mladých športovcov v bežeckých lyžiarskych disciplí-
nach. Nemenej vzrušujúcim zážitkom pre všetkých boli skoky 
na lyžiach, ktoré si tiež nenechali ujsť. A hoci sa vrátili vy-
štípaní silným mrazom, odnášali si odtiaľ nezabudnuteľné 
spomienky. 

 6. reprezentačný ples 
Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka
Ako každoročne  počas  fašiangového  obdobia  v  krásnej 
Koncertnej sieni Reduty tretiaci ukázali, čo sa za niekoľko 
mesiacov tanečnej prípravy naučili. A nebolo toho málo, prí-
tomní si mohli vychutnať prehliadku 15-tich spoločenských 
tancov, ktoré suverénne predviedla desiatka tanečných pá-
rov. Po nej nasledovalo vyhlásenie kráľa a kráľovnej plesu, 
ktorými sa na tento rok stali Viktória A. Vysokaiová a De-
nis Čuchran. Zároveň bola táto dvojica vyhodnotená ako 
najsympatickejší pár. Ples sa niesol v slávnostnej plesovej 
atmosfére, ku ktorej nemalou mierou prispelo aj vystúpenie 
komorného orchestra ZUŠ a speváckych vystúpení študen-
tov školy. Stalo sa dobrým a milým zvykom, že sa na toto 
podujatie prichádzajú zabaviť nielen tretiaci a ich rodičia, 
ale aj ostatní študenti a absolventi školy, čím sa aj ďalej bu-
duje súdržnosť a vzájomné dobré vzťahy medzi priaznivcami 
cirkevného gymnázia.

OTVÁRA KURZ ŠPANIELSKEHO JAZYKA 
PRE ZAČIATOČNÍKOV

od 1. 4. 2015 do 30. 6. 2015
Prihlásiť sa môžete od 1. 3. do 25. 3. 2015 osobne v Jazykovej škole, Javorová 16,  

v čase od 13.00 do 15.00 hod., telefonicky 0905 727 558 alebo mailom na js@jssnv.sk.

SOŠ, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, 
pozýva širokú  verejnosť

z príležitosti 30. výročia založenia školy na

20. ročník súťaže v účesovej tvorbe  
a v dekoratívnej kozmetike

26. marca 2015 o 9.00 hod. v priestoroch Reduty.
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Ya Stará Ľubovňa) sa 4. 2. zišli za okrúhlym stolom 
v Kežmarku. Cieľom bolo nastoliť spoločnú cestu 
spolupráce v prospech celého nášho regiónu. 
V  rámci  stretnutia  tak  hovorili  o  témach  ako  ces-
tovný  ruch,  podujatiach  v  jednotlivých  mestách 
či  cyklotrasách.  Do  najbližšieho  obdobia  si  určili 
vytypovanie hlavných priorít a problémov, ktoré sú 
pre jednotlivé mestá spoločné. Takýmto spôsobom 
chcú  spoločne  z  nášho  regiónu  vybudovať  jedno 
z  najrozvinutejších  centier  Slovenska  poukazujúc 
na skutočnosť, že Spiš bol  v minulosti  lídrom Ra-
kúsko-Uhorska. Aktuálne tak začínajú pracovať na 
Memorande o spolupráci, vzájomnej pomoci a pro-
pagácii,  ktoré  by  mali  podpísať  nielen  primátori 
okresných, ale aj ďalších miest  v  regióne. Spolu-
práca by sa mala týkať všetkých oblastí od dopravy 
cez ekonomiku, infraštruktúru až po cestovný ruch, 
ktorý bude prioritou. V rámci nej sa primátori plánu-
jú stretávať štvrťročne vždy v jednom z uvedených 
miest.

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnu-
tím - Domov sociálnych služieb Náš dom usporia-
dal 6. 2.  v poradí už 9. ročník plesu. Zišli  sa na 
ňom  jeho klienti,  ich  rodičia, sympatizanti  i  spon-
zori  zariadenia.  Ani  tento  rok  nechýbal  program, 
ktorý si pripravili klienti spolu so sociálnymi pracov-
níčkami a opatrovateľkami, po ktorom nasledovala 
voľná zábava.

Zažiť  počas  zimy  závan  exotiky  a  karibského 
temperamentu  mohli  6.  2.  návštevníci  4.  roční-
ka  Kubánskeho plesu  v  Hoteli  Metropol.  Vyše 
330 hostí sa počas neho zabávalo na 3 parketoch 
v  latinsko-americkom duchu. Atmosféru dotváralo 
vystúpenie 3 kubánskych kapiel. Nechýbali taneč-
né animácie v podaní profesionálnych kubánskych 
tanečníkov. Počas večera sa navyše konala aj tichá 
dražba  obrazov  hendikepovanej  maliarky  Paulíny. 
Jedným z najenergickejších vystúpení bola bubno-
vá show. 

6. 2.  je od  roku 2011 vyhlásený za Svetový deň 
bez mobilu.  Do  kampane  sa  zapojili  aj  Spišsko-
novovešťania, a to prostredníctvom súťaže v hode 
mobilom organizovanej OC Madaras. Do akcie sa 
zapojili  muži  aj  ženy.  Víťaz,  ktorý  starý  telefónny 
aparát dohodil najďalej, mohol okrem nového mo-
bilu získať aj zápis do Slovenskej knihy rekordov.

V  sobotu  7.  2.  na  Slovensku  prebiehalo  Refe-
rendum o rodine.  Celkovo  sa  ho  zúčastnilo  len 
21,41 % Slovákov, podľa výsledkov je teda neplat-
né. Vyjadriť  svoj názor  v  referende malo možnosť 
aj 29 785 oprávnených občanov v Sp. Novej Vsi. 
Z nich  túto možnosť  využilo 6 405  ľudí, čo pred-
stavuje 21,5 %. Na to, aby manželstvom mohol byť 
nazývaný iba zväzok medzi mužom a ženou, odpo-
vedalo kladne 6 090 občanov (95,08 %). Nesúhlas 
s adopciami detí pármi rovnakého pohlavia vyjadri-
lo 5 989 ľudí (93,50 %). Súhlas s tým, aby sa rodi-
čia mohli rozhodnúť, či svoje dieťa pošlú v škole na 
hodiny sexuálnej výchovy, vyjadrilo 5 795 občanov 
(90,47 %).

9.  2.  sa  v  Obradnej  sieni  Radnice  konalo  sláv-
nostné prijatie predstaviteľov Slovenského 
olympijského výboru, ktorý počas dňa odovzdal 
v  Koncertnej  sieni  Reduty  ceny  Fairplay  za  rok 
2014  a  vyhodnotil  olympijské  festivaly  Slovenska 
za rok 2014.

Spišskonovoveská kapela Smola a hrušky 26. 3. 
v Bratislave oficiálne pokrstí svoj nový výberový al-
bum Best On 1997 – 2015. Okrem toho na jar opäť 
vyrazí na turné, počas ktorého predstaví najväčšie 
hity i doteraz nehrané skladby. Pre čoraz žiadanej-
šie koncertovanie v susedných krajinách sa formá-
cia spojila s českou skupinou Fast Food Orchestra 
a izraelskou kapelou Los Caparos. Na slovenských 
koncertoch dáva Smola a hrušky zase priestor mla-
dým talentovaným skupinám.

Medzi 12 finalistiek, ktoré 24. 4. zabojujú v 20. roč-
níku súťaže o titul Miss Slovensko, sa prebojovala 
aj 21-ročná Júlia Lengvarská zo Sp. Novej Vsi.

SPRAVODAJSTVO

Hodina Zeme je najväčšia celosvetová akcia so zapojením 
verejnosti. Tím dobrovoľníkov z Embraca ju aj tohto roku 
bude tráviť spoločne. A pozýva Novovešťanov, aby sa pri-
pojili.
„Symbolicky aspoň na tú jednu hodinu vypneme doma 
televízory, počítače, svetlá a stretneme sa na námestí 
pred Radnicou. Hodinu Zeme tam strávime vo svetle 
sviečok, z ktorých plánujeme vytvoriť celosvetový sym-
bol 60+. Podporia nás aj bubeníci z neformálneho zosku-
penia mladých ľudí Free tone. Svojimi africkými rytmami 
nám pripomenú globálny rozmer tejto akcie. Ktokoľvek 
by sa k nám chcel pridať a ukázať, že mu budúcnosť pla-
néty nie je ľahostajná, bude vítaný,“ pozýva Emília Gon-
deková z Embraca. 

Hodina Zeme sa v Spišskej Novej Vsi začína - tak ako všade 
na svete - v sobotu 28. marca o 20.30 hodine. 

Úspešný projekt komunitnej záhrady a detského prírodného 
ihriska sa aj tento rok uchádza o grant Nadácie Ekopolis - 
z programu pod názvom „Pohoda za mestom“. 
Minulý rok sa územie na Nábreží Hornádu práve vďaka finanč-
nej podpore Heinekenu a odhodlaniu dobrovoľníkov zo spiš-
skonovoveských občianskych združení podarilo premeniť na 
upravenú oddychovú zónu. 
„Našim hlavným cieľom je počas tejto sezóny naďalej bu-
dovať a udržiavať túto plochu a zároveň na nej rozvíjať ko-
munitný život prostredníctvom rôznych aktivít. V rámci nich 
sú naplánované pracovné brigády (zamerané na kosenie, 

hrabanie, výsadbu či orez drevín), workshopy (počas nich 
vytvoríme iglu z vŕby, hmyzí hotel a hlinenú lavičku), pik-
niky a dve slávnosti spojené s kultúrnym programom pre 
rodiny,“ uviedla M. Klimová za MC Dietka. 
Tento rok chceme viac spolupracovať aj s materskými a zák-
ladnými školami, detskými klubmi, a takisto osloviť mladých 
ľudí. 28. 3. 2015 sa v Čajovni Alchýmka uskutoční ve-
rejné plánovanie, kde si okrem prezentácie projektu radi 
vypočujeme názory a nápady obyvateľov mesta. Tie nám mô-
žete napísať aj na náš FB profil – Zázračné Zelené Miesto. 

Mgr. Mária Dutková

Zástupcovia poľského mesta Myślenice na čele s Maciejom 
Ostrowskim – primátorom mesta a predsedom Gminy Myśle-
nice navštívili 13. februára naše mesto. 
Desaťčlenná delegácia si prezrela rekonštruované Kino Mier, 
Domov dôchodcov, ZOO, Redutu aj Krytú plaváreň. „Priatelia 
z Myślenic nemali o našom meste bližšiu predstavu a náv-
števa vyvolala veľmi pozitívne reakcie. Dohodli sme sa, 
že v máji podpíšeme v Poľsku zmluvu o partnerstve a ná-
sledne sa budeme spoločne uchádzať o prostriedky na 
vybudovanie cyklotrás. Poľských priateľov privítame opäť 
počas Spišského trhu,“ dodal primátor mesta Ján Volný.

(tre), foto: Eda

Pre nadšencov  spišskej  kuchyne sme 
pripravili novú facebookovú stránku, kde 
nájdu tradičné recepty z územia celého 
Spiša. Podobne, ako sa miešali národ-
nosti – tak sa miešali aj chute. Tí z vás, 
ktorí poznajú ďalšie tradičné recepty zo 
Spiša, nám môžu posielať svoje kulinár-
ske skúsenosti aj s fotografiami. Pozrite 
si https://www.facebook.com/recep-
tysnv. 

ODPOJ PRÚD A PRIPOJ SA!

ZÁZEMIE PLNÉ ŽIVOTA...

NAVŠTÍVILI NÁS PRIATELIA Z POĽSKA

NÁJDITE SVOJ RECEPT!

TRADIČNÉ RECEPTY - SPIŠSKÁ „MAČANKA“ Z DRAVIEC 
Suroviny: 300 ml šťava z kyslej kapusty, 700 ml vody, 
25 g sušených húb, 200 g šampiňónov, 250 ml sladkej 
smotany, 1 – 2 polievkové lyžice hladkej múky, 200 g 
údenej krkovičky, 50 g údenej slaniny, 1 ks cibuľa, 
1 strúčik cesnaku, soľ, čierne korenie.
Ako na to: Najprv si urobíme cibuľový základ s hríbmi. 
Na bravčovej masti opečieme cibuľu a na záver pridáme 
hríby, krátko osmažíme. Všetko zalejeme kapustovou šťa-
vou zmiešanou s vodou, pomer závisí od kyslosti šťavy. 
Necháme krátko povrieť, asi 4 minúty. Polievku zahustíme 
smotanou a múkou, necháme prevrieť, pridáme pretlačený 
cesnak. Na panvici posmažíme cibuľu na slaninke a pri-
dáme na malé kocky pokrájané údené mäso, najlepšie ko-
leno a všetko pridáme do chutne uvarenej a naporciovanej 
polievky. 

zdroj: http://www.tourist-channel.sk/obce/pomoc_txt/okno.
php3…; (pridal: l, livia.danajkova@levoca.sk), ilustr. foto: http://
www.toprecepty.sk/fotky…/…/macanka-s-hubami-11300.jpg
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	 Milí	Spišskonovovešťania,	táto	rubrika	poskytuje	
priestor	pre	vaše	listy,	resp.	otázky,	pripomienky,	podnety,	
a	samozrejme,	aj	odpovede	na	ne	od	kompetentných.	

„Chcem upozorniť na prepadajúcu sa komunikáciu pri 
výjazde z kruhového objazdu pri cintoríne. Je to výjazd 
smerom na Levoču. Prepadajúca časť je už po celej dĺžke 
komunikácie a pozorujem, že sa to stále zhoršuje.“

Alojz, odkazprestarostu.sk, 19. 1. 2015

Ďakujeme za podnet. S opravou komunikácie a dažďovej ka-
nalizácie v okružnej križovatke na Hviezdoslavovej ul. uvažu-
jeme v jarných mesiacoch 2015. 

Mesto Spišská Nová Ves

„Dobrý deň, chceli by sme upozorniť na poškodzovanie 
našich áut na sídlisku Tarča. Pravidelne sa nám, aj našim 
susedom z okolitých bytov stáva, že si ráno nájdeme pre-
pichnuté pneumatiky na aute. V autoservise nám bolo po-
vedané, že je to zámerne prepichnuté ostrým predmetom 
a nie sme prví z tohto sídliska. Nám sa to stalo dvakrát 
(zatiaľ), ale pravidelne si na Gaštanovej ulici menia ľudia 
ráno defekty (min. 2 x v týždni). Ako sa to dá riešiť? Sú to 
malé škody, ale na cudzom majetku.“

Nespokojný obyvateľ, odkazprestarostu.sk, 26. 1. 2015

Príslušníci mestskej polície zvýšia hliadkovú činnosť v uvede-
nej lokalite hlavne vo večerných hodinách so zameraním na 
uvedené protiprávne konanie.

Mesto Spišská Nová Ves

„Dobrý deň, v prvom rade chcem pochváliť vedenie mesta 
a pána primátora za vedenie mesta, pretože si myslím, že 
sa mesto za posledné roky posúva dopredu. Mám len 
jednu pripomienku, a to je železničná stanica. Myslím si, 
že je dosť v zlom stave a jej výzor nezodpovedá vzhľadu 
železničnej stanice 21. storočia. Navyše v čakárňach aj 
dosť smrdí po spoluobčanoch. Chcem vás požiadať, aby 
sa aspoň viedla nejaká diskusia so železnicami o moder-
nizácii stanice (prípadne celkovej výstavbe novej stanice) 
v najbližších rokoch. Ďakujem.“ Matúš, 2. 2. 2015

Mesto  Spišská  Nová  Ves  bolo  a  je  účastníkom  rokovaní 
pripravovaného  investičného  zámeru  Železníc  SR,  ktoré  
v auguste 2007 predložili dokumentáciu pre územné rozhod-
nutie „Modernizácia železničnej trate Žilina – Košice, úsek 
trate Poprad-Tatry (mimo) – Krompachy“. Modernizácia že-
lezničnej infraštruktúry (vybraných tratí ŽSR) spočíva v pre-
stavbe existujúcej železničnej dopravnej cesty za účelom jej 
technickej vybavenosti a použiteľnosti zabudovaním moder-
ných a progresívnych prvkov a tým aj zlepšenia jej paramet-
rov. Na základe rozhodnutia MDVaRR SR sa modernizácia 
pripravuje podľa kritérií pre traťovú rýchlosť do 160 km/h. Na 
umiestnenie stavby bolo Mestom Spišská Nová Ves vydané 
územné rozhodnutie v roku 2007. Rozhodnutím z roku 2013 
bola jeho platnosť predĺžená do 2. 1. 2018. 
V rámci pripravovanej investície je navrhovaná aj rekon-
štrukcia prevádzkovej budovy v Spišskej Novej Vsi a jej 
prístavba, čím sa vytvorí spoločná budova pre cestujúcu 
verejnosť a pre riadenie dopravy. Nový objekt bude dvoj-
podlažný s umiestnením odjazdovej haly a reštaurácie 
s pomocnými prevádzkami. Súčasťou modernizácie 
predmetnej trate bude vybudovanie podchodu pre ces-
tujúcich pre bezkolízny mimoúrovňový prechod cestujú-
cich na nástupištia pod koľajiskom v železničnej stanici 
v Spišskej Novej Vsi.

Mesto Spišská Nová Ves

„V Spišskej Novej Vsi, mojom rodnom meste, som, obrazne 
povedané, hlboko doma. Pri príležitostných návštevách ma 
najviac oslovujú historické časti, ale teším sa aj z toho, 
že sa mesto rozvíja a je čoraz krajšie. Výnimočným zážit-
kom bol 28. január 2015, keď som mala česť zúčastniť 
sa v Spišskom divadle na slávnostnom uvedení do života 
monografie DEJINY MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES. Vydarená 

réžia programu evokovala návrat do histórie. Atmosféru 
podujatia umocňovala čestná stráž členov skupiny Jago 
v dobových kostýmoch so štvorfarebnou mestskou zásta-
vou a hudobné vystúpenia komorného kvarteta LENART 
z Košíc. Na podujatí odzneli mnohé dojímavé prejavy. Prí-
jemne ma prekvapila prítomnosť a vystúpenie známeho 
herca profesora Martina Hubu, vnuka pána Alexandra 
Hubu, ktorý podstatnú časť svojho života prežil v Spiš-
skej Novej Vsi a veľa toho urobil v protifašistickom odboji. 
Tento vzácny človek mi bol blízky aj preto, že bol priateľom 
môjho otca. Oslovil ma aj zaujímavý proces uvedenia knihy 
do života - súčasný pán primátor PhDr. Ján Volný, PhD. 
a traja jeho predchodcovia, ktorí sa vo svojich funkčných 
obdobiach pričinili o rozvoj mesta, obsypali monografiu 
lupienkami červených ruží. Bola to chvíľa, v ktorej sme si 
spoločne sprítomnili obdobia, v ktorých si podávali ruku 
storočia a vzdali sme úctu známym, menej známym aj ml-
čiacim hrdinom, pri ktorých ticho kontrastuje s hlasom ich 
činov. Srdečná vďaka patrí doc. PhDr. Ivanovi Chalupec-
kému, všetkým autorom jednotlivých kapitol a tvorcom 
monografie a tiež tým, ktorí umožnili vydanie tejto knihy, 
ktorá má 632 strán. Za jej vydanie patrí vďaka aj poslan-
com mestského zastupiteľstva. Sú vzácnym príkladom 
toho, že existujú hodnoty, ktoré ľudí spájajú. V hľadisku 
divadla som počula poznámku, že sme v tejto slávnost-
nej chvíli svedkami udalosti storočia - a ja s tým súhlasím. 
Kniha odjakživa sprostredkuje kultúru a kultúrne povedo-
mie, na ktorom je postavená identita národa, regiónu či 
mesta. Ako pamäťové médium patrí k prostriedkom vytvá-
rajúcim historickú kontinuitu a pomáha zachovať dejinno-
-spoločenské súvislosti, ktoré tvoria základ tejto identity. 
Monografii želám, aby sa jej podarilo splniť tento cieľ 
a mala čo najviac čitateľov.“

Daša Bačíková – Trégerová, 3. 2. 2015

„31. 1. napísala Andrea príspevok k zimnej údržbe, ktorý 
bol náležite okomentovaný. Napriek tomu sa chcem opý-
tať, prečo v bočných uliciach (Ferčekovce, Kozí vrch...) 
neprejde pluh počas pracovnej doby, kedy autá nebránia 
dôkladnému prepluhovaniu? Včera znova padal sneh, po-
krok napríklad na Hečkovej, Stodolu nevidím. Snehu je fakt 
veľa, uznávam, napriek tomu tu vidím priestor na zlepše-
nie. A ozaj, môžete aj posoliť tie bočné ulice?“

Peter, 5. 2. 2015

Jednotlivý postup prác koordinuje správca komunikácií firma 
Brantner Nova, na túto skutočnosť boli upozornení. Súhla-
síme, že priestor pre zlepšenie pri činnosti, ako  je zimná 
údržba, je neustále, otázne je, čo je racionálne a finančne 
uskutočniteľné. To súvisí aj s chemickým posypom len v ne-
vyhnutnom rozsahu. Prejazd je možný aj po utlačenej vrstve 
snehu a naozaj nemá zmysel soliť všetko len pre zvýšenie 
komfortu jazdy. Predpokladáme, že keby neboli prepluho-
vané jazdné koridory aj na bočných uliciach, tak by bol za-
medzený prejazd automobilom. So stúpajúcimi výdavkami na 
zimnú údržbu, ktorých krátkodobý efekt sa v jarných mesia-
coch spláchne do kanalizácie, priamoúmerne klesajú možné 
investície do iných udržiavacích, resp. stavebných prác, kto-
rých efekt je pre občanov hmatateľnejší.

Mesto Spišská Nová Ves

„Dobrý deň. Na základe odoslaného e-mailu na adresu 
rímskokatolíckeho farského úradu so žiadosťou o nápravu 
a doriešenie poškodených betónových zábran pri chod-
níku na sídl. Západ, Duklianska ul., som informoval zain-
teresované strany o vzniknutej situácii. Do dnešného dňa 
nikto nepodal vyjadrenie k problému zo strany Far. úradu. 
Preto tento problém postupujem na vás, mesto SNV ako 
vlastníka. Nie je mi to jedno, čo sa okolo mňa deje a teším 
sa z nových vecí, ako je aj nový chodník medzi sídl. Západ 
a Smižanmi. A preto tento problém poškodeného majetku 
postupujem na vás.“ Peter B., e-mail, 6. 2. 2015

Pán Peter, ďakujeme za podnet. Mesto eviduje poškodenie 
jednej betónovej palisády z jesenného obdobia (bez objasne-

nia vinníka), teda nesúvisiace so zimnou údržbou. Na základe 
vášho upozornenia preveríme stav a počet súčasne poško-
dených zábran. S ich opravou budeme uvažovať až vo vhod-
nejšom časovom horizonte, prípadne zvážime použitie iných 
zábran, resp. kríkovej výsadby, čo by bolo menej náchylné 
na možné poškodenie, či už úmyselné alebo z nepozornosti.

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

„Sobota (7. 2. 2015, 14.30 hod.) stále neodvezený plas-
tový odpad. Nie je to prvýkrát. Asi budem žiadať mesto 
o zníženie poplatkov za odvoz odpadu. Mne je to ľúto, ale 
tento prístup firmy odvážajúcej odpad, je úspešným dôvo-
dom, ako ľudí odnaučiť separovať odpad. V našej lokalite 
je to bežné (Zimná ul. a Fr. Kráľa - sídl. Východ).“

Vladimír, odkazprestarostu.sk, 7. 2. 2015

Vývoz zberných nádob na plastový odpad je realizovaný pravi-
delne 1 x týždenne. Realizovaný bol aj 8. 2. 2015. Bohužiaľ, 
na niektorých miestach je prístup k zberným nádobám bloko-
vaný parkujúcimi autami a tým pádom je znemožnený vývoz 
separovaného odpadu. Najčastejšie sú blokované zberné 
miesta na uliciach: Javorová, Hviezdoslavova a spomínaná 
Zimná. Vývoz je následne zabezpečený v ďalšom termíne.

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

„Vážený pán primátor! Pri vyhodnotení finálového turnaja 
Slovenského pohára vo volejbale mužov a žien, ktorý pre-
behol minulý víkend vo vašom meste, sme konštatovali 
vysokú kvalitu po stránke organizačnej, spoločenskej 
i športovej. Podujatie od momentu jeho prípravy až po sa-
motný priebeh malo výbornú úroveň. Účastníci podujatia 
nám tlmočili uznania a spokojnosť vo všetkých súčastiach 
organizácie. Dovoľte nám, v mene Slovenskej volejbalovej 
federácie i zúčastnených klubov, vysloviť úprimné poďa-
kovanie vedeniu mesta a predovšetkým vám, osobne, za 
to, že ste prevzali osobnú záštitu nad podujatím a stali ste 
sa tak garantom kvality usporiadania podujatia, ktoré je 
tak významné v slovenskom športe a tiež za to, že ste ako 
mesto i vy osobne pripravili výborné podmienky pre hladký 
priebeh celého turnaja. Sme presvedčení, že aj preto malo 
finále Slovenského pohára punc najvyššej kvality. Špor-
tová, organizačná aj spoločenská úroveň podujatia potvr-
dili, že rozhodnutie prideliť organizáciu do Spišskej Novej 
Vsi bolo správne. Ešte raz srdečná vďaka. Radi sa do vášho 
mesta budeme vracať s podujatiami Slovenskej volejbalo-
vej federácie.“

Slovenská volejbalová federácia, list, 9. 2. 2015

„Dobrý deň, chcem sa spýtať, ako je možné, že tak frek-
ventovaná ulica, akou je Ulica Komenského, kde sídli ma-
terská škola a základná škola, ktorú tak isto zasypal sneh, 
nebola a nie je očistená? Kaša, ktorá na ceste ostala, za-
mrzla, no a je zaujímavé sledovať, ako sa vodiči snažia 
udržať svoje autá v namrznutých koľajach, a to nehovorím 
o tom, keď idú oproti sebe dve autá už aj bez snehu je 
to kľučkovanie, ale nie je tam SNEH a KOĽAJE. Viem, že 
robíte všetko, čo sa dá, ale dva týždne prešli a neviem, či 
tu prešiel posýpač, ale asi nie, keď temer v strede križo-
vatky Tr. 1. mája a Komenského je kopa snehu. Ešte jedna 
otázka. Ako je možné, že na Leteckej ul. pri odbočovaní 
na Ulicu slobody je kanalizačný poklop zhruba 3 roky pod 
úrovňou vozovky a stále klesá? Rôzne výhovorky moc ne-
pomôžu, keďže o pár metrov ďalej bol poklop dvíhaný - 
Ulica slobody. Ďakujem.“ 

wilkers, 9. 2. 2015

Podnet na zimnú údržbu sme postúpili firme Brantner NOVA. 
Kanalizačný poklop na Leteckej ulici je majetkom Podtatran-
skej vodárenskej spoločnosti. Mesto každoročne upozorňuje 
na problematické poklopy, vodárenská spoločnosť v rámci 
finančných možností zabezpečuje výškovú úpravu poklopov. 
Požiadavku opätovne postúpime PVPS.

Mesto Spišská Nová Ves

LISTÁREŇ
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DIVADLO 
KONTRA

MÁŠ NAJLEPŠIE DIVADLO V MESTE  
A EŠTE O ŇOM NEVIEŠ? 
Divadlo Kontra, Zimná 68,  

Dom Matice slovenskej 

Nová premiéra! 
14., 15. a 26. marec o 19.00 h 

M. McDonagh: 

PORUČÍK Z INISHMORE
Jedného dňa na írskom ostrove Inishmore tragicky zmiz-
ne mačka. Nie hocijaká, zo strechy, ale obľúbený miláčik 
radikálneho  teroristu,  člena  paramilitárnej  organizácie 
INLA, ktorý prichádza pomstiť svojho obľúbenca… Vra-
žedne  smiešna  komédia  o  írskych  teroristoch  je  takou 
silou, že sa chce umrieť od smiechu. Poručík z Inishmo-
re  Martina  McDonagha,  prezývaného  aj  Írskym  Taran-
tinom,  bola  uznaná  za  najlepšiu  komédiu  roka  2003 
(Olivier Award for Best New Comedy) a Divadlo Kontra 
uvádza tento svetový hit v slovenskej premiére.  Iba pre 
divákov,  ktorí  majú  silné  nervy!  Predstavenie  prístupné 
od 18 rokov.
Réžia: K. Rozhin. Hrajú: A. Olšavská, A. Palko, R. Ko-
bezda, P. Čižmár, P. Olejár, M. Erby a B. Bajus.
Vstupné: 8 €.

20. marec o 19.00 h
Marie Jones:

KAMENE VO VRECKÁCH
Hollywoodska  produkcia,  dookola  samé  kravy  a  írsky 
vidiek,  ktorý  tomu  nášmu  akoby  z  oka  vypadol.  A  keď 
Hollywood  obsadí  írsky  vidiek,  konflikt  kultúr  je  neod-
vratný  a  neodvratne  zábavný...  Príď  na  jednu  z  najlep-
ších komédií z Broadway a West Endu, ktorá rozosmiala 
a dojala milióny divákov na celom svete. 2 herci odohrajú 
13 postáv! Cena za najlepšie herecké výkony na festiva-
le v Kopřivnici (ČR).
Réžia: K. Rozhin. Hrajú: Tomáš Diro a Peter Čižmár.
Vstupné: 6 €.

21. a 22. marec 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. Ne-
priveď na to svoju mamu a svokru. Priveď niekoho, kto 
normálne do divadla nechodí! Najreprízovanejšie pred-
stavenie Divadla Kontra, viac ako 500 repríz!
Réžia: K. Rozhin. Hrá: Peter Čižmár. 
Vstupné: 5 €.

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

Rezervácie: 0907 908 986.

2. 3. 2015 (pondelok) o 18.00 h, Kino Mier
Divadelný súbor HVIEZDOSLAV pri MKC 

IVAN STODOLA: NÁŠ PÁN MINISTER
Komédia v troch dejstvách. Úprava a réžia: Albín Medúz, a. h. Výprava: Jaroslav Čech. Svetlá: Jozef Nalevanko, a. h. 
Zvuk: Ivan Ogurčák, a. h. Rekvizity: Marek Fabišík. Text sleduje: Gabriela Švarcová. Osoby a obsadenie: Slanina, 
malomestský hospodár J. Gavlák; Slaninová, jeho žena M. Orgurčáková; Milka, ich dcéra N. Artimová; Ujko, člen rodiny 
P. König; Trávničková, aranžérka S. Cvengrošová; Tepličkayová, šľachtičná A. Kačírová; Jean, jej synovec J. Pramuk;  
Peter, župný úradník M. Grondžák; Bohuš, podomový predajca kníh L. Frankovič; Matej, sluha M. Dirga; Zuzka, kuchárka 
M. Cibulová; richtár A. Medúz, a. h.; richtárka A. Wachterová. Vstupné: 3 €.
 
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 €.
 
22. 3. 2015 (nedeľa) o 17.00 h, Kino Mier

JÁN BERKY MRENICA - DIABOLSKÉ HUSLE: ŠKOVRÁNOK
Koncert melódií z celého sveta. Vstupné: 8 €.
 
28. 3. 2015 (sobota) o 19.00 h, Kino Mier 

15 ROKOV THE COLT
Pozvánku nájdete na str. 2. 
 
PRIPRAVUJEME
18. 4. 2015 (sobota) o 16.00 h, Koncertná sieň Reduty

XIX. PLES ĽUDÍ S DOBRÝM SRDCOM
 
19. 4. 2015 (nedeľa) o 15.00 h, Kino MIER

SALOME
Tanečné divadlo ATak prináša príbeh o Jánovi Krstiteľovi, Herodesovi a Herodias a jej zvodnej dcére Salome na súčasnú 
židovskú klezmer muziku.
 
23. 4. 2015 (štvrtok) o 19.00 h, Koncertná sieň Reduty 

LENKA FILIPOVÁ - KONCERT
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)

MAREC 2015
Program Spišského osvetového strediska 

12. 3. 2015 (štvrtok) o 16.30 h

CINEAMA
Regionálna súťažná prehliadka amatérskej filmovej 

tvorby, 23. ročník. Vstup voľný!

do 24. 3. 2015

ŽELEZNÁ CESTA
Poplenérová výstava výtvarných prác ART klubu.

Vstup voľný!

24. 3. 2015 (utorok) o 9.00 h

ČO VIEŠ O HVIEZDACH?
Okresná postupová súťaž v oblasti astronómie  

pre žiakov ZŠ a študentov SŠ.
ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves.

od 30. 3. do 1. 4. 2015

VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO
Tradičná technika vyškrabávania.  

Tvorivé dielne pre deti 2. stupňa ZŠ  
a študentov SŠ s lektorom. 

Vstupy: 8.15, 10.30, 13.30 h.  
Účasť nahlásiť vopred na tel. 053/44 25 250.  

Poplatok: 0,50 €/1 os.

od 31. 3. do 20. 4. 2015

VÝTVARNÉ SPEKTRUM 
VILLA NOVA

Regionálna postupová súťaž a výstava 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby.

Vstup: 8.00 - 14.00 h, okrem soboty a nedele.

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

Riaditeľstvo Základnej umeleckej 
školy J. Fabiniho 1, Sp. Nová Ves
pozýva rodičov a všetkých priaznivcov 

hudby, tanca a prednesu na 

JARNÝ  
KONCERT ZUŠ

25. marec 2015 o 17.00 h
v koncertnej sále ZUŠ.
Tešíme sa na stretnutie s vami.



KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

14 MAREC 2015

KULTÚRA

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

výstav v mesiaci marec 2015
STÁLE EXPOZÍCIE
• TERRA GOTHICA: GOTICKÁ CESTA  
 V OBRAZOCH ZO ZBIEROK GUS
• JOZEF HANULA 

AKTUÁLNE VÝSTAVY
od 11. 3. do 16. 5. 2015
STROM ŽIVOTA
Vernisáž výstavy: 19. 3. 2015, štvrtok, o 16.30 h
Unikátna výstava v spolupráci s Galériou mesta 
Bratislava prezentuje fenomén stromu vo výtvarnom 
umení Slovenska od gotiky po súčasné umenie vo 
výbere malieb, sôch, grafík a diel iných médií.
Kurátorka: Mgr. Zsofia Kiss-Szemán, 
hlavná kurátorka Galérie mesta Bratislava.

PREDNÁŠKY/BESEDY/DIELNE
TVORIVÉ VÝTVARNÉ WORKSHOPY  
PRE VEREJNOSŤ 
Účastníci tvorivých dielní si odlievaním a rytím vytvo-
ria sadrovú dlaždicu s veľkonočným motívom. 
Lektorka: Mgr. Anna Timková – GUS.
JUNIORI: VESELÁ DLAŽDICA
7. 3. 2015, sobota, 10.00 – 12.00, vstupné: 0,50 €
SENIORI: VEĽKONOČNÁ DLAŽDICA 
27. 3. 2015, piatok, 10.00 – 12.00, vstupné: 2 €
ŽENY ON LINE 3: VEĽKONOČNÁ DLAŽDICA
27. 3. 2015, piatok, 16.00 – 19.00, vstupné: 2 € 

VEČER V GALÉRII 
11. 3. 2015 - výstavy sprístupnené do 18.00 h
ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ:  
VIZUÁLNE ZOBRAZENIE ŽENY  
V 2. POL. 20. STOROČIA.
11. 3. 2015 od 16.00 do 17.00, podujatie k MDŽ, 
vstupné: dobrovoľné
Prednášajúci: Mgr. Natália Kropačevová. 
19. 3. 2015 - výstavy sprístupnené do 19.00 h
STROM ŽIVOTA
19. 3. 2015 - vernisáž výstavy od 16.30 do 17.30 h 
vstupné: zdarma
Sprístupnenie výstavy pre verejnosť. 

TVORIVÉ DIELNE A ODBORNÝ 
VÝKLAD PRE ŠKOLY A SKUPINY 
• TVORIVKY PRE ŠKOLY
INTERPRETÁCIA DIELA: LEGENDY A MÝTY 
Tvorivá analýza vybraného výtvarného diela v rámci 
prebiehajúcej výstavy STROM ŽIVOTA. Určené pre: 
deti predškolského veku, žiakov ZŠ a SŠ. Prineste si 
so sebou: výtvarný materiál – výkresy A4 a pracovné 
plášte. Trvanie dielne: cca 60 – 90 min., 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. 

UMELECKÝ PREDNES  
POÉZIE A PRÓZY 
VANSOVEJ LOMNIČKA 
9. 3. 2015 od 13.00 do 18.00 h, vstup: voľný.
48. ročník okresnej súťaže v prednese poézie 
a prózy. Organizátor: Únia žien Slovenska – okresná 
organizácia v Spišskej Novej Vsi.
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1. 3. (nedeľa) o 16.00 h VSTUPNÉ: 2 € 

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

2. 3. (pondelok) o 10.00 h  Pre dôchodcov SNV a okolia  VSTUPNÉ: 3 €
20. 3. (piatok) o 19.00 h  VSTUPNÉ: 6 €

JOZEF MOKOŠ: 
JÁNOŠÍK ALEBO PRAVDA JE LEN JEDNA
Hra s pesničkami o tom, ako sa z obyčajného človeka stane zbojník, hrdina a národná legenda.

5. 3. (štvrtok) o 10.00 h  VSTUPNÉ: 2 € 

MARTIN BARČÍK: BALTAZÁR BANÁN
Rozprávková komédia s pesničkami pre deti o zelenáčovi Banánovi, ktorý sa s pomocou kamarátov pasuje so svetom.

6. 3. (piatok) o 19.00 h  VSTUPNÉ: 5 € 
13. 3. (piatok) o 19.00 h  VSTUPNÉ: 5 € 

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

8. 3. (nedeľa) o 16.00 h  VSTUPNÉ: 2 €
10. 3. (utorok) o 9.30 h  VSTUPNÉ: 2 €
11. 3. (streda) o 10.00 h  30. REPRÍZA  VSTUPNÉ: 2 € 
31. 3. (utorok) o 10.00 h  VSTUPNÉ: 2 €

KAMIL ŽIŠKA, TIBOR KUBIČKA: 

SPIŠSKÉ ROZPRÁVKY (ZA DVE KVAPKY VEĽA VODY)
Rozprávka o zázračnej sile vody a pomoci iným.

15. 3. (nedeľa) o 16.00 h  VSTUPNÉ: 2 € 

MILAN ŽITNÝ: DLHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Klasická ľudová rozprávka trochu inak, plná napätia, dobrodružstiev a pesničiek.

27. 3. (piatok) o 19.00 h  VSTUPNÉ: 4 €

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

29. 3. (nedeľa) o 16.00 h  VSTUPNÉ: 2 € 

A. TOLSTOJ – D. TURANSKÁ: BURATINO
Rozprávka o Buratinovi, ako sa dá vyhnúť nástrahám zla a vyriešiť záhadu zlatého kľúča. 

ŠTÚDIO SD

4. 3. (streda) o 19.00 h  VSTUPNÉ: 2 € 

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

11. 3. (streda) o 19.00 h  25. REPRÍZA  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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1. januára 1980 bolo v Spišskej Novej Vsi znovuzalo-
žené profesionálne divadlo. Starší Novovešťania si pamä-
tajú, že tu už raz profesionálne divadlo pôsobilo, a to v rokoch 
1957 - 1963 pod názvom Krajové divadlo v Spišskej No-
vej Vsi. Riaditeľom a režisérom bol náš rodák Milan Bobula, 
ktorý bol  žiakom Janka Borodáča. Mená hercov Anton 
Trón, Milan Kiš, Peter Gažo, Milan Drotár, Margita Mi-
šurová, Gita Bobulová a iní v pamäti Novovešťanov rezo-
nujú dodnes. Bohužiaľ, toto prvé profesionálne divadlo v roku 
1963 v rámci reorganizácie divadelnej siete v Českosloven-
sku  zatvorili.  Vďaka  neuveriteľnému  úsiliu  predstaviteľov 
mesta a okresu a výraznému tlaku občanov došlo po dlhých 
16-tich  rokoch  k  znovuzaloženiu  profesionálneho  divadla 
v našom meste. Vzniklo síce ako súbor, ktorý organizačne 
patril pod Divadlo Jonáša Záborského v Prešove a prioritne 
sa mal venovať tvorbe pre deti a mládež. Mal komplikovaný 
názov „Súbor pre deti a mládež Divadla Jonáša Záborského 
v Prešove, pobočná scéna Spišská Nová Ves“. Podobne 
komplikovaný bol aj jeho „život“. Prví členovia hereckého sú-
boru prichádzali z amatérskeho prostredia, nemal interných 
režisérov ani dramaturga, všetko bolo v Prešove. V Spišskej 
Novej Vsi hralo divadlo málo a keď tak organizované predsta-
venia pre školy a veľká časť jeho predstavení sa realizovala 
formou zájazdov – hosťovania v mestách a mestečkách vý-
chodného Slovenska. Napriek mimoriadne ťažkým podmien-
kam, v akých tento súbor pracoval, dokázal vytvoriť mnoho 
inscenácií pre deti a mládež a neskôr aj pre dospelých, ktoré 
zarezonovali v celoslovenských reláciách (Ajtmatovovo Po-
pravisko v réžii Spesivceva). Po zmene spoločenských po-
merov sa v roku 1992 odčleňuje od DJZ Prešov a vzniká 
samostatné Spišské divadlo. Mimoriadnu zásluhu na tom 
mal vtedajší umelecký šéf a poslanec SNR režisér Miroslav 
Košický, ktorý formoval Spišské divadlo až do roku 2007. 
Z členov hereckého súboru z tohto obdobia spomeňme Vi-
liama Rozborila, Sidóniu Tobiášovú, dnes Szidi Tobias, 
Jozefa Friňáka. V roku 2007 so zmenou na poste riaditeľa 

Spišského divadla dochádza v divadle ku generačnej výmene 
a napĺňaniu prijatej koncepcie rozvoja divadla Košickým sa-
mosprávnym krajom. Najväčším rozvojom prešiel herecký 
súbor, ktorý má dnes 14 členov a väčšina z nich sú absol-
venti Fakulty dramatických umení Akadémie umení v Ban-
skej Bystrici. Postupným rozvojom prechádza v súčasnosti 
aj technicko-obslužný personál (osvetľovači, stavači a pod.). 

V súčasnosti odohrá Spišské divadlo 220 - 240 predstavení 
ročne (to je 22 – 24 predstavení za mesiac), z čoho je 70 % 
na domácej scéne a 30 % na zájazdoch v iných mestách Slo-
venska. Naše predstavenia navštívi ročne 38 000 až 40 000 
divákov. Je to vysoká návštevnosť, ktorá nás mimoriadne teší. 
V súčasnosti hráme na dvoch scénach, a to v divadelnej sále 
Spišského divadla a v Štúdiu. Hracími dňami sú streda o 19.00 
– predstavenie v Štúdiu Spišského divadla, každý druhý štvr-
tok o 18.00 a v piatok o 19.00 v divadelnej sále Spišského 
divadla. Nedeľa je venovaná predstaveniam pre deti. V diva-
delnej sále SD o 16.00 hráme pre nich rozprávky. Okrem 
toho realizujeme v dopoludňajších hodinách predstavenia pre 
školy, dôchodcov a hosťujeme temer po celom Slovensku. 

Sme veľmi radi, že aj Spišské divadlo v súčasnosti navštevujú 
diváci od Žiliny až po Košice, od Starej Ľubovne až po Rož-
ňavu, výrazne prispieva k tomu, že Spišská Nová Ves upev-
ňuje svoje postavenie ako kultúrne centrum Spiša a druhé 
kultúrne centrum Košického samosprávneho kraja. Výsledky 
našej práce mimoriadne pozitívne zhodnotili aj odborníci – di-
vadelní teoretici – ktorí sa 18. - 21. 11. 2014 zúčastnili inter-
nej divadelnej prehliadky, na ktorej vzhliadli vybrané tituly od 
roku 2010. S ich názormi sa mohla zoznámiť široká verejnosť 
v ich reflexiách, ktoré priniesla celoslovenská tlač. Môžeme 
smelo konštatovať, že predstavenia J. Palárika Zmierenie, 
alebo Dobrodružstvo pri obžinkoch (réžia J. Sládeček), 
B. S. Timrava Krása krás (réžia J. Sládeček), P. Palik Tieň 
Majstra Pavla (réžia P. Palik), K. Žiška,T. Kubička Spišské 
rozprávky (réžia K. Žiška), J. G. Tajovský Ženský zákon 
(po špiski) (réžia M. Oľha) a iné sú nielen divácky hojne na-
vštevované, ale aj výborne hodnotené. Okrem našej hlavnej 
činnosti, tvorba predstavení, pôsobíme aj v iných oblastiach. 
Už šesť rokov s pomocou OZ Spišské divadlo organizujeme 
festival Divadelný Spiš, prehliadku komorných inscenácií 
slovenských profesionálnych divadiel, na ktorej sa zúčastňujú 
profesionálne divadlá z Trnavy, Martina, Zvolena, Košíc, Pre-
šova a už aj zo zahraničia (Moravské divadlo Olomouc). Spo-
lupracujeme so školami v rámci projektu „Čierne oči v tme“, 
v ktorom sa deti zoznamujú, ako sa rodí divadelná inscenácia. 
Sme zapojení do projektu „So Slovnaftom do divadla“, ktorý 
umožňuje naše predstavenia navštevovať deťom zo vzdialenej-
ších kútov nášho regiónu a pod.
Spišské divadlo prechádza dynamickým obdobím zmien. Pre-
transformováva sa do formátu významnej celoslovenskej kul-
túrnej inštitúcie. Ako bolo konštatované odborníkmi „vystúpilo 
z tieňa“. Iste, že je pred nami ešte veľa úloh, ale tú najväč-
šiu – budúcu rekonštrukciu divadla môžeme dosiahnuť iba 
za podpory nášho zriaďovateľa Košického samosprávneho 
kraja, Mesta Spišská Nová Ves a priazni vás, našich divákov.

Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ Spišského divadla

1. Ak sa povie Spišské divadlo, tak väčšina divadelníkov 
na Slovensku si automaticky vybaví v mysli vaše meno. 
Ako ste sa vlastne dostali do Spišského divadla?
V roku 1980 vznikol Súbor pre deti a mládež Divadla Jo-
náša Záborského v Prešove, pobočná scéna Spišská Nová 
Ves. Vtedajší riaditeľ J. Šilan ma oslovil, či by som nech-
cel hrať profesionálne, tak som zmenil „kabát“ ochotníka.
2. Vytvorili ste mnoho divadelných postáv vo viac ako 
stovke inscenácií. Na prácu ktorých režisérov a postavy 
najradšej spomínate?
Tí režiséri boli viacerí: M. Košický, T. Rosický, E. Spišák, 
zo zahraničných: A. Rozhin a hlavne V. Spesivcev. A po-
stavy? To je ťažké. Každá postava je istým spôsobom moje 
dieťa. A z tej stovky detí som mal rád skoro všetky rovnako.
3. V divadle nie je núdza o rozličné komické príhody, 
podelíte sa s našimi čitateľmi o nejakú?
Bolo ich veľa, väčšina z nich sa ale spája s nevedomosťou 
ľudí. Najviac som sa ale zasmial mimo divadla. Šiel som 
so Števom Labancom po meste a zastavila nás akási pani, 
ktorá vedela, že Vilo Rozboril je zaťom pána Labanca. Po-
dala mu papier a pero a povedala: „Nemohli by ste mojej 
dcére dať autogram pána Rozborila?“
4. Dnes ste už aj vy v dôchodku (od 1. 7. 2014) a v Spiš-
skom divadle ste stálym hosťom spolu s kolegyňou 
Annou Strnadovou. Obaja patríte k najstarším, zaklada-
júcim členom súboru. Na ktorých ďalších bývalých ko-
legov radi spomínate?
Temer na všetkých. Každý z nich zanechal po sebe istú 
stopu a som rád, že kolegovia, ktorí odišli zo Spišskej No-
vej Vsi a niečo viac dosiahli, sa s hrdosťou hlásia k nášmu 
divadlu, ako napríklad: Vilo Rozboril, Szidi Tobias, Dana 
Košická...

5. Čo vás v blízkej budúcnosti čaká na doskách Spiš-
ského divadla a tiež mimo nich?
Keď mi zdravie a priazeň vedenia divadla budú naklonené, 
chcel by som byť stále platným „členom“ hereckého sú-
boru, aj keď som si vedomý, že tie „najväčšie“ postavy už 
mám za sebou.
6. Čo by ste Spišskému divadlu zaželali do jeho ďalších 
rokov?
Aby si herci dnešnú lásku k Spišskému divadlu a k Spiš-
skej vôbec zachovali čo najdlhšie. Sú to mladí a talentovaní 
ľudia. Divákom prajem, aby si ich udržali v srdiečkach. A di-
vadlu ako celku – aby dnešnú laťku, a je poriadne vysoká, 
vždy úspešne preskočilo.

SPIŠSKÉ DIVADLO OSLAVUJE 35. NARODENINY

35 ROKOV SPIŠSKÉHO DIVADLA 
OČAMI HERCOV: ALBÍN MEDÚZ

„Som taký hustý, že sa na chodník vmestím len 
ja sám!“ Tak hodzil po mesce začinajuci stredo-
školak - raper Anton Kifeľa. Momentalne neznal 
spojic ruky, bo ho asi placili miestne pekare za 
reklamu na hľeby. Abo ho ľem šverbelo pod pa-
zuchami a neznal to inakši vyjadric. A vlastne 
tak hodza šicke bortaci zo strednych školoch, 
jak keby sebe toto mesto požičali na dobu ne-
určitu. F totym glupym veku še zotru aj etnicke 
nepodobnosci, bo Rom či Vietnamec, Slovak abo 
Ľevočan, šicko še puči a hustne na uľicoch vo vy-
sokym štadiju hluchoty (bo muša vreskac, žeby 
še čuľi). Možna, že ich f školoch šikanuju, učiteľe 
ich mlaca do kervi a oni su z teho vykľepane jak 
vikendove risky. Pridu domu a tam ich zaš ľem 
tyranizuju, muša doma robotovac a po večeroch 
štopkaju štrimfľe. To še potym nečudujce, že 
taky mlady vyľeže na Ľetnu jak ľev do savany a še  
re-a-ľi-zuje. Bulo by trebalo založic organizaciju 
na pomoc totym chuďatkam, vratane rapera An-
tona Kifeľa, znameho vecej pod umeleckym me-
nom DJ Žemľovka. Fľek by im maľi uvoľňic neľem 
v autobuše, aľe najme na vysokej škole. Bo bez to-
tych šikovnych a mudrych dzecoch by isto spad-
nul švet na novu dlažbu a rostrepal by sebe pysk. 
Ľem, že by to nebuľi oni, co im to život ukaže až 
še rozplaču a do teho še ozve skoro uspešny ku-
sek rečujucej hudby Toňa Kifeľa: „Som taký hustý 
a som taký sám, ou jes!“ Vlasto Bogár

MLADOSC, ME 
TRIMEŠ OD RANA!

FEJTÓN 
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CENTRÁLNA BUDOVA, LETNÁ ULICA 28

PRE DETI  
Nancy DELVAUX: Barborka a jej rodina. Bar-
borka chodí do škôlky a už vie veľa vecí, no občas 
si predsa len nevie poradiť so starosťami a problé-
mami, ktoré prináša každodenný život (séria 4 kníh).
Halka MARČEKOVÁ: Prečo fidlibum kuká, 
a nie je kukučka. Som Fidlibum, kukám namiesto 
kukučky v kukučkových hodinách a občas aj vtedy, 
keď som netrpezlivý. Teraz vám vyrozprávam svoj 
neuveriteľný škriatkovský príbeh.
Péter RÓZSA: Očarujúci Egypt. Pri počutí slova 
Egypt takmer každému zíde na um rozprávkový 
kraj a mystické symboly: pyramídy, sfingy, sarko-
fágy. Egyptská kultúra mala obrovský vplyv na vývin 
a rozvoj európskej civilizácie.

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA  
Antti TUOMAINEN: Liečiteľ. Najlepší fínsky de-
tektívny román roku 2011. V Helsinkách vyčíňa sé-
riový vrah – Liečiteľ.
Michal ČIERNY: Prípad Vendéta. Mrazivo sku-
točný pohľad do vnútra bratislavskej drogovej scény.
Lori Nelson SPIELMAN: Zoznam všetkých 
želaní. Ak chce Brett získať miliónové dedičstvo, 
musí splniť zoznam životných cieľov, ktoré si napí-
sala ako dievča.

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA
Magdaléna VALŠÍKOVÁ: Rok v zeleninovej zá-
hrade. Publikácia, kde nájdete podrobné postupy 
– ako ošetrovať zeleninu, ako ju zbierať a uskladňo-
vať, aké má zelenina nároky na vlahu, kedy sú výsevy 
a výsadby pre neskorý zber.
Viliam PÁLENÍK: Strieborná ekonomika v slo-
venskom, európskom a svetovom kontexte. 
Európska populácia starne. Šancou pre Slovensko, 
ale aj celosvetovú ekonomiku, je preto podpora 
striebornej ekonomiky, teda investícií do potrieb 
starnúcej populácie.
Robert M. EDSEL: Po stopách nacistických 
pokladov. Istá menej známa spojenecká divízia 
dostala za úlohu nájsť a zachrániť európske ume-
lecké poklady, ktoré ukradli Hitleroví vojaci v ob-
sadených krajinách – od diel Michelangela a Da 
Vinciho až po van Eyck a Vermeera.

POBOČKA MIER, ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 7

PRE DETI  
Maya Van WAGENEN: Ako sa stať obľúbenou. 
Výnimočný denník 15-ročnej autorky, ktorá opisuje 
ročný experiment s popularitou a dáva inteligentné, 
nadčasové rady pre neobľúbených.

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA  
Lars KEPLER: Svedkyňa ohňa. Flora Hansenová 
sama seba nazýva spirituálnym médiom. Keď sa zo 
správ dozvie o desivej vražde, zavolá na políciu, že 
sa jej podarilo kontaktovať ducha mŕtvej dievčiny.

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA
Martin LUKÁČ: Škola kreslenia a maľovania. 
Kniha je inšpiratívnym sprievodcom po rozmanitosti 
ilustračných štýlov a techník - od realistickej maľby 
cez kreslený film až po koláž.

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 marec 2015 ponúkame návštevníkom 

podujatie Dvorné dialógy 25. 3. 2015 o 16.00 hod. 
v Provinčnom dome na Letnej ul. č. 50  
v Spišskej Novej Vsi, mimo prevádzky  

je naša expozícia Príroda a história Spiša.
 

DVORNÉ DIALÓGY 21
25. 3. 2015 o 16.00 h

Hosť: riaditeľka Múzea Spiša Ing. Zuzana Krempaská. 
V rámci nich sa uskutoční slávnostná prezentácia 

siedmeho čísla vlastivedného zborníka SPIŠ,  
na tvorbe ktorého sa podieľalo celkovo 27 autorov. 
Zborník obsahuje príspevky spoločenskovedného 

i prírodovedného charakteru. Ide o jediné periodikum 
tohto zamerania na Spiši, s ktorého vydávaním  

sa začalo už pred polstoročím. 
 Národopisné múzeum Smižany

MALÁ EXPOZÍCIA  
PRÍRODY SPIŠA

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. Predstavíme 
vám v nej výber najzaujímavejších exponátov zo živej 

a neživej prírody Spiša. Pozývame žiakov ZŠ a MŠ na 
prehliadku spojenú s prednáškami: Prikrmovanie 

vtákov - ako im pomáhame prežiť, Príroda sa prebúdza 
zo zimného spánku, Chránené a ohrozené druhy rastlín,  

Poznávanie neživej prírody – minerály, horniny 
a skameneliny. Využite túto ponuku aj počas  

Dní ochrany prírody 21. 3. - 1. 4.2015.
Školské skupiny je potrebné vopred objednať na tel. č.: 

0917 746 336 alebo lektorky@muzeumspisa.com 

VEĽKONOČNÁ DIELŇA
23. - 31. 3. 2015

Tradičné veľkonočné tvorivé dielne,  
kde budeme nielen tvoriť, ale si tiež porozprávame,  

ako naši predkovia prežívali obdobie jari.
Skupinové návštevy je potrebné  

dopredu objednať, tel. č.: 0917 746 336.
Vstupné: 1 €.

EXPOZÍCIA ĽUDOVEJ KULTÚRY 
STREDNÉHO SPIŠA

do decembra 2015
Prehliadka expozície predstavuje zbierku ľudového 
odevu a pastierstva, baníctva a remesiel, tradičnú 

ľudovú kultúru  
regiónu stredného Spiša od druhej polovice  

19. storočia po súčasnosť.

RODNÝ DOM  
KPT. JÁNA NÁLEPKU

do decembra 2015
Prehliadka pôvodnej roľníckej usadlosti z prvej 

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

Kaštieľ v Markušovciach

EXPOZÍCIA HISTORICKÉHO 
NÁBYTKU

do decembra 2015
Prehliadka rodového kaštieľa rodiny Máriássy 

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

 
KTO NÁM VLÁDOL

2. marca 1835 nastúpil na rakúsky trón neslávny 
panovník Ferdinand I. V roku 2015 si pripomíname 

180. výročie od jeho nástupu na trón a zároveň uplynulo 
140 rokov od jeho smrti. Prednáška z cyklu „Kto nám 
vládol“ poodhalí viac o živote tohto panovníka. Ak ste 

zvedaví, srdečne vás pozývame.  
Prednáška je určená školským skupinám, je potrebné 

sa objednať na tel. č. 0917 746 339.

MAREC 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 od 10. 3. do 30. 4. 2015

ŠPORTOVÉ MODELÁRSTVO NA SPIŠI
Zväz modelárov Slovenska,  

Modelársky klub Spišská Nová Ves
Prezentácia športovej modelárskej činnosti spišskonovo-

veských modelárskych klubov podľa odbornosti  
(letecké, raketové, lodné a iné) a kategórií.
Vernisáž 10. 3. 2015 (utorok) o 16.00 h.

• • •
Prednáška, 17. 3. 2015 (utorok) od 8.45 do 12.00 h

EXPEDÍCIA MARS
Virtuálne prežitie cesty na červenú planétu pohľadom 
mladej vedkyne. Prednášajúca: Radka HATALOVÁ,  

ZŠ Nad Medzou. (Prednáška sa opakuje každú hodinu,  
preto je potrebné sa vopred objednať.)

• • •
Prednáška, 24. 3. 2015 o 16.00 h

VZNIK, VÝVOJ MODELÁRSTVA 
A ŠPORTOVÉ MODELÁRSTVO  

NA SPIŠI
Prednášajúci: Ing. Ladislav JAKUBČO  

a Ing. Pavol DEMEČKO.
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do 5. 4. 2015, Kaštieľ
NÁLEZY IMPULZOV 2

Výstava výtvarných diel mladých smižianskych umelcov. 

8. 3. 2015 (nedeľa) o 16.00 h, Spoločenská sála KD
PÁVA

Divadelné predstavenie ochotníckeho divadla z Iliašoviec. Vstupné: 2 €.

20. 3. 2015 (piatok) o 17.00 h, Kaštieľ 
OSLAVA ŽIVOTNÝCH JUBILEÍ 

Stretnutie jubilantov, ktorí v mesiaci marec oslávili svoje narodeniny. 

26. 3. 2015 (štvrtok) o 9.00 h, Kaštieľ
OBVODNÉ KOLO V SÚŤAŽI HVIEZDOSLAVOV KUBÍN

27. 3. 2015 (piatok) o 16.00 h, Spoločenská sála KD
DEŇ UČITEĽOV 

Slávnostná akadémia pri príležitosti Dňa učiteľov. 
Program: Divadelná hra ochotníckeho divadla pri OKC „Sestry“, M. Repko. 

MAREC 2015

Všetky doplňujúce údaje nájdete na www.stercentury.sk.

PLÁN PREMIÉR

5. 3. 2015

ASTERIX: SÍDLO BOHOV
DIVOČINA
CHAPPIE

8. 3. 2015 Z VEĽKÉHO MOSKOVSKÉHO  
DIVADLA BOLŠOJ

12. 3. 2015
NOČNÝ BEŽEC

VYBÍJANÁ

19. 3. 2015
OUT OF THE DARK

REZISTENCIA

26. 3. 2015

GUNMAN: MUŽ NA ODSTREL
KONEČNE DOMA

MESTO 44

KULTÚRA

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

SPONGE BOB VO FILME: 
HUBKA NA SUCHU 

USA, animovaná komédia, 90 min., MP. 

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.

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

WISCHPLASCH
USA, dráma, 115 min., titulky, MP-15.

4. - 6. 3. o 17.00, vst. dospelí: 4 €, 
študenti, dôchod.: 3,50 €, 2D

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

OSCAROVÉ DNI V KINE MIER
4. 3. o 19.00, vst.: 3,50 € 

CHLAPČENSTVO 
5. 3. o 19.00, vst.: 3,50 € 

GRANDHOTEL BUDAPEŠŤ
6. 3. o 19.00, vst.: 3,50 € 

KÓD ENIGMY
7. 3. o 19.00, vst.: 3,50 € 

AMERICKÝ OSTREĽOVAČ

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

ASTERIX: SÍDLO BOHOV
Francúzsko, animovaný film, 85 min., MP. 

MDŽ v Kine MIER
8. 3. o 17.00, vst.: 2 €

BABOVŘESKY 3
ČR, komédia, 109 min., MP.

8. - 9. 3. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

DIVOČINA 
USA, dráma, r. 2014, titulky, 115 min., MP-15.

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

BOJ SNEŽNÉHO PLUHU S MAFIOU 
Nórsko, r. 2014, nórsko-švédska verzia, 
116 min., MP-15.

STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
11. 3. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €

FOTOGRAF
ČR, 133 min., MP-15. 

12. - 14. 3. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

CHAPIE 
USA, akčný sci-fi thriller, slovenské titulky, 
114 min., MP-12.

12. - 14. 3. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

VYBÍJANÁ 
ČR, komédia, 90 min., MP-12.

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

15. 3. o 15.00, vst.:dospelí: 4 €, deti, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

ASTERIX: SÍDLO BOHOV

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

SPONGE BOB VO FILME: 
HUBKA NA SUCHU

DNI FRANCÚZSKEHO FILMU 
CRÉME DE LA CRÉME 2

15. 3. o 19.00, vst.: 3 €
SILS MÁRIA 

16. 3. o 19.00, vst.: 3 €
TRI SRDCIA 

17. 3. o 19.00, vst.: 3 €
DVA DNI JEDNA NOC 

18. 3. o 19.00, vst.: 3 €
VIOLETTE

ROZPRÁVKA pre ŠKOLSKÉ KLUBY 
18. 3. o 14.00, vst.: 3 € 

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

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

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

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

50 ODTIEŇOV SIVEJ 
USA, erot. film, české titulky, 124 min., MP-15. 

19. a 21. 3. o 19.00, vst.: dosp.: 5 €, 
študenti, dôchodcovia: 4,50 € 
23. 3. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €

REZISTENCIA 
USA, akčný dobrodružný sci-fi film, 3D: český 
dabing, 2D: české titulky, 120 min., MP-12. 

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

BIG EYES 
USA, životop. dráma, české tit., 106 min., MP-12.

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

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

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

HOLUB SEDEL NA KONÁRI 
A PREMÝŠĽAL O ŽIVOTE

Francúzsko/Nemecko/Nórsko/Švédsko, kome-
diálna dráma, r. 2014, 99 min., MP-15.

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

50 ODTIEŇOV SIVEJ 
USA, erot. film, české titulky, 124 min., MP-15. 

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

Z TEMNOTY 
USA, horor, české titulky, 92 min., MP-15.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
29. - 30. 3. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

KONEČNE DOMA
USA, animovaná rodinná komédia, 92 min., MP.

29. - 30. 3. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

CESTA NÁDEJE
Austrália/USA, 2014, 111 min., MP-15.

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

HĽADANIE 
VIVIAN MAYER 

USA, r. 2014, české titulky, 83 min., MP-15.
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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. marca na 
adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v aprílovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: HOC FEBRUÁR MRAZMI ISKRÍ, 
CESTU K JARI DLÁŽDI. Výhercom tajničky z Ička 2/2015 sa stáva Anna Kolesárová zo Sp. Novej Vsi. Blahoželáme!

KRÍŽOVKA

... Každý deň nové slnce vychodí a z mŕtvych  

vstáva príroda, bolestí duch, keď veľkosť sa rodí,  

z otroctva kvitne sloboda. Zúfal by život vo večnej jednote,  

premeny plodia sladkosť v živote ... 

(A. Sládkovič)

Miestny odbor Matice slovenskej, Spišská knižnica,  

DS Hviezdoslav a Gymnázium Školská ulica
pozývajú na

STRETNUTIE S POÉZIOU
ANDREJA  

SLÁDKOVIČA
16. 3. 2015 o 15.30 hod.  

v Spišskej knižnici, Letná ul. 28. 

Život básnika nám priblíži  

PhDr. Daniela Hroncová - Fakľová. 

Pri príležitosti 195. výročia narodenia autora.  

Realizované s finančnou podporou Mesta Spišská Nová Ves.
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Hokejisti Spišskej Novej Vsi sa stali víťazmi základnej časti 
I.  ligy v sezóne 2014/2015. V záverečnom dueli 44. kola 
zdolali doma nad Duklou Senica 5 : 3 a so ziskom 93 bodov 
obsadili prvú priečku. 
Štvrťfinálové a semifinálové série sa hrajú na tri víťazné duely, 
finálová až na štyri. Meno celkového víťaza bude známe naj-
neskôr 9. marca.  (pat)

ŠPORT

BEH: Zimná bežecká séria  (Tatranská  Lomnica  - 
17. 1.): A: 2. T. Kamas (19,46 min.), 10. M. Neupauer 
(22,09 min.). B: 1. S. Sumerling (19,19 min.) - celkový 
víťaz. C: 3. M. Hrušovský (22,26 min.). F 40: 4. Z. Kar-
tusková (27,47 min.).
VOLEJBAL: Extraliga: ženy: 18. kolo (17. 1.): VK SNV 
– Dobré  zo Slovenska Prešov 3  : 0; skupina 1. – 4.: 
2. časť: 1. kolo (24. 1.): VK SNV – Volley project UKF 
Nitra 3 : 0; 2. kolo (7. 2.): VK SNV – VTC Pezinok 3 : 1. 
1. liga: juniorky: 10. kolo  (24.  1.):  VK  SNV  –  VK  Is-
kra Hnúšťa 3 : 0, 3 : 0; 11. kolo (7. 2.): MŠK Žiar nad 
Hronom – VK SNV 0 : 3, 0 : 3. OM Kadetky: 10. ko-
lo  (18. 1.): VK SNV – VK Michalovce 3 : 0, 3  : 0; 11. 
kolo (25. 1.): VK Elba Prešov – VK SNV 0  : 3, 0  : 3; 
12. kolo (8. 2.): VK SNV – MŠK Oktan Kežmarok 3 : 0, 
3 : 0. Staršie žiačky – OM: 9. kolo (7. 2.): VK SNV – 
ŠK Komenského Svidník 0 : 3, 0 : 3. Mladšie žiačky - 
6: 3. kolo (17. 1.): VK SNV – ŠK Skóre Snina 0 : 2, VK 
SNV – ŠK ELBA Prešov 2 : 0, ŠK ELBA Prešov – Volley 
Bardejov 2 : 0, ŠK Skóre Snina – ŠK ELBA Prešov 2 : 0, 
VK SNV – Volley Bardejov 2 : 0, ŠK Skóre Snina – Volley 
Bardejov 2 : 0. Mladšie žiačky – 4: 4. kolo (25. 1.): VK 
SNV – VK Kežmarok 2 : 0, VK SNV – VK Košice 2 : 0, 
VK SNV – VK Poprad 1 : 2; 2. časť: 1. kolo (8. 2.): VK 
SNV – Svidník 0 : 2, VK SNV – Snina 0 : 2, VK SNV – 
Poprad 2 : 0.
BASKETBAL: Extraliga: ženy: Skupina A o 1. – 
4. miesto: 1. kolo (17. 1.): Good Angels Košice – Rü-
con SNV 94 : 50; 2. kolo (25. 1.): Rücon SNV – MBK 
Ružomberok  54  :  80;  4. kolo  (8.  2.):  Rücon  SNV  – 
Good Angels Košice 42 : 86; 6. kolo  (1. 2.): Piešťan-
ské Čajky – Rücon SNV 91 : 54. Eurovia SBL: 26. ko-
lo (14. 1.): BK 04 AC LB SNV – BC Prievidza 67 : 88; 
27. kolo (17. 1.): ŠKP Banská Bystrica – BK 04 AC LB 
SNV 76 : 68; 28. kolo (21. 1.): MBK Handlová – BK 04 
AC LB SNV 62 : 72; 29. kolo (24. 1.): BK 04 AC LB SNV 
– MBK SPU Nitra 85 : 72; 30. kolo  (28. 1.): VŠEMvs 
Karlovka Bratislava – BK 04 AC LB SNV 83 : 75; 31. ko-
lo (2. 2.): MBK Rieker Com Therm Komárno – BK 04 AC 
LB SNV 107 : 75; 32. kolo (11. 2.): BK 04 AC LB SNV 
– BK Levickí Patrioti 89 : 72.
KOLKY: Extraliga: ženy: 8. kolo (31. 1.): TJ Tatran SNV 
– ŠKK Trstená 2  : 2; 9. kolo  (8. 2.): TJ Tatran SNV – 
TJ Slavoj Veľký Šariš 5 : 1. Po 9. kole sú v  tabuľke na 
2. mieste. Muži: 12. kolo (18. 1.): TJ Tatran SNV A – ŠK 
Modranka A 2 : 6; 13. kolo (26. 1.): MKK Slovan Galan-
ta A – TJ Tatran SNV A 3 : 5; 15. kolo (7. 2.): TJ Tatran 
SNV A – TJ Lokomotíva Vrútky A 6 : 2; dohrávka 14. ko-
la: TJ Tatran SNV A – PKŠ Košice 7 : 1.
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Podujatie odštartovalo v poslednú januárovú sobotu semifi-
nálovými stretnutiami. V ženskej kategórii Slávia EU Bratislava 
zdolala UKF Nitra 3 : 0. U mužov Komárno porazilo Prievidzu 
po veľkom boji 3 : 2. Najočakávanejší zápas sa hral o 16. ho-
dine a nastúpili v ňom domáce volejbalistky proti Pezinku. Po 
setoch 25 : 21, 25 : 21 a 25 : 11 oslavovali Spišiačky histo-
rický postup do finále Slovenského pohára. 
Po ženách nastúpili volejbalisti Chemesu Spišská Nová Ves 
proti Prešovu. Diváci videli strhujúce predstavenie vysokej 
volejbalovej kvality. Chemes prehral prvý set 20 : 25, aby po-
tom vyhral dva sety po sebe 30 : 28 a 25 : 23. V napínavom 
štvrtom sete Prešovčania dokázali zvíťaziť 29 : 27 a vynútili 
si rozhodujúci piaty set, ktorý dotiahli do úspešného konca 
15 : 13 a postúpili do nedeľňajšieho finále. 
Šesťsto divákov si prišlo pozrieť ženské finále. Súboj dvoch 
najlepších tímov na Slovensku začali lepšie Novovešťanky. 
V prvom sete sa dosť natrápili, ale vyhrali ho 25 : 21. Za-
spali úvod druhého setu a diváci sa nestačili diviť, ako si Slá-
via Bratislava vybudovala obrovský náskok. Celý set vyhrali 
Bratislavčanky neuveriteľným skóre 25 : 7 a položili základ 
svojho finálového úspechu. Domáce hráčky zaskočené týmto 
priebehom začali kaziť prihrávky, ich útoky boli nevýrazné, čo 
všetko dokonale využívali hráčky Slávie. Tie vyhrali aj tretí set 
25 : 21. Všetko sa mohlo zmeniť vo štvrtom sete, no Novoveš-
ťanky opäť hrali zakríknuto. Dokázali stiahnuť náskok Slávie, 
mali aj setbol, ale nakoniec Slávia štvrtý set vyhrala 27 : 25 
a celý zápas 3 : 1 na sety. 
Celý finálový turnaj Slovenského pohára mal vynikajúcu volej-

balovú kvalitu a všetky stretnutia boli veľmi vyrovnané. Príkla-
dom toho bol finálový súboj Prešova s Komárnom. Prvý set 
vyhralo Komárno 25 : 22, aby druhý set získali pre seba Pre-
šovčania 25 : 20. V treťom sete opäť dominovalo Komárno 
25 : 21. Prešovčania si víťazstvom v štvrtom sete 25 : 22 
vynútili tajbrejk. 
Záver  tajbrejku priniesol obrovskú nervydrásajúcu drámu, 
z ktorej napokon vyšlo víťazne Komárno a vyhralo 28 : 26. 
Volejbalisti Prešova boli po zápase sklamaní a veľmi ukrivdení. 
Dvakrát sa tešili z víťazstva, raz však mal Feňo odpískaný teč 
a druhýkrát zrušili rozhodcovia predčasné prešovské oslavy 
pre dotyk v sieti.
SLOVENSKÝ POHÁR - FINÁLE - SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
Finále ženy: Spišská Nová Ves - Slávia EU 1 : 3 (21, -7, 
-21, -25)
Finále muži: Komárno - Prešov 3 : 2 (22, -20, 21, -22, 26). 
SLOVENSKÝ POHÁR - FINÁLOVÝ TURNAJ - SPIŠ-
SKÁ NOVÁ VES 
1. semifinále ženy: Slávia EU Bratislava - Volley project UKF 
Nitra 3 : 0 (17, 16, 18)
1. semifinále muži: Spartak VKP Komárno - VK Prievidza  
3 : 2 (15, -15, -23, 17, 17)
2. semifinále ženy: VK Spišská Nová Ves - VTC Pezinok 
3 : 0 (21, 21, 11)
2. semifinále muži: VK MIRAD PU Prešov - ŠK Chemes 
Spišská Nová Ves 3 : 2 (20, -30, -23, 29, 13)
  (pat)

 foto titulka: Ing. František Kafka 

SLOVENSKÝ POHÁR VO VOLEJBALE

VÍŤAZI ZÁKLADNEJ 
ČASTI 

Po tretí raz bola Spišská Nová Ves dejiskom finálovej časti Slovenského pohára vo volejbale žien 
a mužov. Na začiatku januára bojovali v spišskonovoveskej športovej hale o pohárovú trofej bas-
ketbalisti, na konci januára sa tu zišla volejbalová slovenská špička.

Ako teda prebieha zimná príprava?
Pripravujeme sa výlučne v domácich podmienkach, ktoré 
sú na postačujúcej úrovni a neuvažujeme ani o žiadnom 
sústredení niekde mimo. Doma v Spišskej Novej Vsi máme 
vytvorené ideálne podmienky aj na rehabilitáciu a najmä 
kvalitnú umelú hraciu plochu. Na spestrenie prípravy boli 
pripravené stretnutia v maďarskej Nyíregyháze na konci 
februára, kam sme šli spoločne s našimi staršími doras-
tencami. To sme museli v pôvodnom termíne odložiť pre 
početnú maródku chlapcov.
Aké mínusy vidíte v doterajšom priebehu zimnej 
prípravy?
Nevyhli sa nám, pochopiteľne, v tomto nevyspytateľnom 
počasí choroby a určite sme mali aj dosť starostí so za-
bezpečením tréningovej a hracej plochy počas nedávnej 
snehovej kalamity. Som rád, že sa nám vyhýbajú zranenia, 
a verím, že tomu tak bude aj naďalej.

Nastali v hráčskom kádri nejaké zmeny?
Všetky pohyby v kádri, kým ešte nie sú definitívne, by som 
radšej nekonkretizoval. Musím však povedať, že keď zo-
stane momentálne sa pripravujúci káder pokope, budeme 
môcť konštatovať, že sa nám jednoznačne podarilo pred 
jarnou časťou mužstvo posilniť. Zatiaľ poviem len to, že 
sa k nám vrátil Kamil Zekucia z Lozorna a naši odcho-
vanci brankár Stančák a Maroš Pilát, ktorý na jar pôsobil 
v Poprade. S prípravou však zatiaľ nezačali doliečujúci sa 
Dunajčan a Štefánik. V najbližších dňoch by sa mali do 
prípravy zapojiť aj navrátilci Barányi a brankár Gáborčík, 
ktorého však stále trápi nedoliečené zranenie.
Do Nemecka za prácou odišiel mladý útočník Munnich 
a klub si hľadá Ruman. Lukaš Kiššák absolvoval skúšku 
vo Zvolene, my však v žiadnom prípade nechceme náš 
káder oslabovať. S dospelými sa pripravuje aj talentovaný 
dorastenec Lipták. 

FUTBALISTI V PRÍPRAVE
Ako vyzeral doterajší priebeh zimnej prípravy z pohľadu mužstva dospelých a čo hráčov 
a realizačný tým ešte čaká do začiatku jarnej odvety sme sa porozprávali s manažérom 
klubu Patrikom Brezovajom.
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ŠPORT

www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTEZ

ZIMNÝ ŠTADIÓN T.: 053/446 10 86 

1. 3. nedeľa 18.00 Verejné korčuľovanie
5. 3. štvrtok 17.00 A - mužstvo play off finále
8. 3. nedeľa 18.00 Verejné korčuľovanie
9. 3. pondelok 17.00 A - mužstvo play off finále

15. 3. nedeľa 18.00 Verejné korčuľovanie
16. 3. pondelok 17.00 A - mužstvo baráž o extraligu
17. 3. utorok 17.00 A - mužstvo baráž o extraligu
21. 3. sobota 17.00 A - mužstvo baráž o extraligu

22. 3. nedeľa 18.00 Verejné korčuľovanie
29. 3. nedeľa 18.00 Verejné korčuľovanie

Prevádzka malej plochy v závislosti od poveternostných podmienok.
Marcové extraligové termíny dorastencov a juniorov budú známe 

po ukončení základnej časti. 

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

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: 
0905 954 792, 0904 325 343.

 1. 3. nedeľa LB - P. BYSTRICA, basketbal juniori

 1. 3. nedeľa YOUNG ARROWS - ŽILINA, 
florbal 1. liga muži

 5. 3. štvrtok  8.00 - 13.00 ŠKOLSKÁ LIGA V BASKETBALE
 8. 3. nedeľa ŠKBD - POPRAD, basketbal žiačky

14. - 15. 3. sobota alebo 
nedeľa LB - KOŠICE, basketbal SŽ

14. 3. sobota LB - SVIT, basketbal juniori

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

7., 11., 14., 18., 21., 28. 3. 2015 TERMÍNY BASKETBAL 
EXTRALIGA MUŽI PLAY OFF

4., 8., 15., 18., 22., 25., 29. 3. 2015 TERMÍNY BASKETBAL 
EXTRALIGA ŽENY PLAY OFF

7., 14., 18., 21., 25., 28. 3. 2015 TERMÍNY VOLEJBAL 
EXTRALIGA ŽENY PLAY OFF

7., 11., 14., 18., 21., 25., 28. 3. 2015 TERMÍNY VOLEJBAL 
EXTRALIGA MUŽI PLAY OFF

1., 5., 7., 8., 14., 15., 19., 21., 22., 28., 29. 3. 2015 TERMÍNY FLORBAL 
EXTRALIGA ŽENY PLAY OFF

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

21. 3. (sobota) MAJSTROVSTVÁ VÝCHODOSLOVENSKEJ OBLASTI V PLÁVANÍ. 
KP PRE VEREJNOSŤ ZATVORENÁ.

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. 3. utorok 17.00 Dospelí FK SNV - Spišské Podhradie
 4. 3. streda 17.30 Starší dorast FK SNV - Levoča
 5. 3. štvrtok 17.30 Mladší dorast FK SNV - Smižany
 7. 3. sobota 11.00 Dospelí FK SNV - Lipany
 7. 3. sobota 13.00 Starší dorast FK SNV - Kravany
 7. 3. sobota 15.00 Mladší dorast FK SNV - Odorín
 7. 3. sobota 17.00 Harichovce - Spišské Podhradie
 7. 3. sobota 19.00 Smižany - Veľká Lomnica
 8. 3. nedeľa 10.00, 12.00 FK SNV - Trebišov, I. liga starších žiakov U15/U14
 8. 3. nedeľa 14.00 Hranovnica - Levoča
 8. 3. nedeľa 16.00 Svit - Krompachy
 8. 3. nedeľa 18.00 FK SNV B - Olcnava
14. 3. sobota 10.00, 12.15 FK SNV - Stropkov, II. liga starší a mladší dorast
14. 3. sobota 15.00 Harichovce - Nálepkovo
14. 3. sobota 17.00 Olcnava - Smižany
14. 3. sobota 19.00 FK SNV B - Iliašovce
15. 3. nedeľa 10.00, 11.30 FK SNV - Snina, I. liga mladších žiakov U13/U12
15. 3. nedeľa 14.00 Hranovnica - Mária Huta
21. 3. sobota 14.00 FK SNV - Stropkov, III. liga dospelí
21. 3. sobota 17.00 FK SNV B - Margecany
22. 3. nedeľa 10.00, 12.00 FK SNV - Vranov, I. liga starších žiakov U15/U14
28. 3. sobota 10.00, 12.15 FK SNV - Humenné, II. liga starší a mladší dorast
29. 3. nedeľa 10.00, 11.30 FK SNV - Michalovce, I. liga mlad. žiakov U13/U12

KOLKÁREŇ T.: 053/416 63 35

 7. 3. sobota 11.00 TATRAN - VRÚTKY, extraliga ženy
 7. 3. sobota 13.30 TATRAN - INTER BRATISLAVA, extraliga muži
 7. 3. sobota 17.00 TATRAN – FIĽAKOVO, 1. liga východ
28. 3. sobota 13.30 TATRAN - PODBREZOVÁ A, extraliga muži
28. 3. sobota 17.00 TATRAN - PODBREZOVÁ C, 1. liga východ

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

Športový klub ARCHING, organizátor štyroch 
ročníkov jesenných pretekov psích záprahov 
na Letisku v Spišskej Novej Vsi, je aj v tomto 
roku zaregistrovaný ako prijímateľ 2 % podielu 
z vašich daní. Na výsledky našej činnosti sa 
môžete prísť pozrieť 24. - 25. 10. 2015 počas 
Svetového pohára IFSS a MSR. Viac informácií 
nájdete na www.skarching.wbl.sk.

Aj ty váhaš? Chcel by si začať hrať hokej? 
Chceš sa podobať Paľovi Skalickému, 
Denisovi Godlovi, bratom Hudáčkovcom 
či Ľubovi Vaicovi? Je to jednoduché!
Príďte všetci na 

NÁBOR MLADÝCH HOKEJISTOV, 
ktorý sa uskutoční dňa 14. 3. 2015 o 7.30 h na Zimnom štadióne  
v Spišskej Novej Vsi. Tešíme sa na vás.
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Mladé futbalové talenty ročníka narodenia 2006 v kategórii U9 pod vedením 
trénera Vladimíra Iliaša z Futbalového klubu Spišská Nová Ves si svoje nado-
budnuté herné skúsenosti overili v predposlednú januárovú nedeľu v priestoroch 
Športcentra Zámoček v Poprade - Matejovciach. Medzinárodného turnaja sa zú-
častnili kluby: FK Spišská Nová Ves, FAM Poprad, Partizán Bardejov, AP Wisla 
Czamy Dunajec. Malí talentovaní futbalisti vynaložili maximum svojich síl na do-
siahnutie víťazstva. Napokon obsadili krásne druhé miesto, s ktorým sú určite 
spokojní. Odmenení boli aj jednotlivci. Najlepším strelcom turnaja bol Michal Gro-
movský z FK SNV. Dôležitým faktorom je, že v kolektíve sa každý začiatočník učí 
a postupne vidieť pokroky každého jednotlivca, čo je výsledkom práce trénera 
a veľkej podpory zo strany rodičov. Našim nádejným futbalistom želáme veľa úspe-
chov pri ich krásnom kolektívnom športe.

rodičia mladých futbalistov

MEDZINÁRODNÝ FUTBALOVÝ 
TURNAJ PRÍPRAVKY U9 
FK SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Horný rad zľava: Benjamín Varša, Marko Molitoris, Samuel Hasaj, Jakub Gonda, 
Filip Grodžilo, tréner Vladimír Iliaš. Dolný rad zľava: Oliver Bajtoš, Viktor Straka, 
Michal Gromovský, Daniel Mazur, Lukáš Korkoš, Matúš Gonda.

ŠPORT, POZVÁNKY

Strelci, ako aj široká strelecká verejnosť, v nedeľu 
1.  februára  otvorili  prvé kolo verejnej Spišskej 
streleckej ligy 2015. V štyridsiatich štartoch, v troch 
disciplínach ukázali športovci svoje strelecké umenie.
„Liga prebieha v desiatich kolách, kde sa hodnotí 
súčet troch najlepších výsledkov strelca. Vyhodno-
tenie a vyhlásenie ligy sa už tradične koná v závere 
roka, a to na Štefanskej súťaži. Teší nás záujem aj 
o tento druh športu, veď v súčte ročníkov sme za-
čali už ôsmy ročník,“ povedal Rado Hozza z Klubu 
spišských strelcov.
Po prvom kole vedie poradie najlepších strelcov Mi-
roslav Šuster so 141 bodmi pred druhým Marekom 
Dutkom a tretím Borisom Garajčekom.  (pat)

STRELECKÁ LIGA 

Spoločnosť Joga v dennom živote 
Pobočka Spišská Nová Ves, www.yoga.sk

Pozývame vás na kurzy JOGY  
v sezóne 2014/2015

Jogacentrum Spišská Nová Ves, Letná 55 
Cvičenia sú na poschodí vľavo. Info: 0907 477 955, e-mail: jvdz.snv@centrum.sk 

	DEŇ  ČAS ZAMERANIE KONTAKT

PO - PIA 6.00 - 7.00 Ranné cvičenie jogy 0949 266 517
0949 604 723

PO
16.30 - 18.00 Joga pre začiatočníkov na posilnenie vitality 0904 232 392
18.00 - 19.30 Joga proti bolestiam chrbta - začiatočníci 0949 604 723

UT
16.00 - 17.30 Joga pre začiatočníkov 0910 996 086
17.45 - 19.15 Joga pre pokročilých 0910 996 086

STR

9.00 - 10.00 Joga pre seniorov 0905 236 248
10.15 - 11.15 Joga pre seniorov 0905 236 248

16.30 - 17.45 Intenzívne cvičenie jogy*
(4-mesačný uzatvorený kurz od 4. 3. 2015) 0907 477 955

18.00 - 19.30 Joga pre mierne pokročilých 0904 232 392

ŠTV
16.45 - 18.15 Joga pre začiatočníkov 0903 605 696

18.30 - 20.00 Joga pre začiatočníkov so zameraním 
na meditáciu 0948 029 659

PIA
9.00 - 10.00 Joga pre seniorov 0905 236 248
10.15 - 11.15 Joga pre seniorov 0905 236 248

* cvičenie pre mladých a fyzicky zdatnejších

V sobotu 7. 2. 2015 sa v banskobystrickej hale konali Maj-
strovstvá VsAZ. Na jedinom meraní síl atlétov z Košického 
a Prešovského kraja sa nestratili ani atléti TJ TATRAN Spiš-
ská Nová Ves. Jednotlivé najúspešnejšie umiestnenie na-
šich mladých atlétov:
Dorast
1. miesto: 60 m - Karin Štifelová, 8,23 s.

2. miesto: diaľka - Karin Štifelová, 500 cm; 400 m - Ale-
xandra Dobrocká, 72,95 s.
3. miesto: 400 m - Júlia Phamová, 74,00 s; 60 m prek. - 
Alexandra Dobrocká, 10,30 s.
5. miesto: diaľka - Alexandra Dobrocká, 450 cm.
Žiaci
1. miesto: 300 m - Klaudia Henzelyová, 49,49 s; výška - 

Dominik Melega, 140 cm.
3. miesto: 60 m - Klaudia Henzelyová, 8,98 s; 300 m - 
Dominik Melega, 47,75 s; 300 m - Klaudia Gyormriová, 
52,07 s. 
Mladšie žiačky
5. miesto:  60  m  -  Dominik  Melega,  9,12  s,  v  rozbehu 
9,08 s; diaľka - Klaudia Gyormriová, 413 cm.  J. Olejník

MAJSTROVSTVÁ VÝCHODOSLOVENSKÉHO 
ATLETICKÉHO ZVÄZU 

Na starých fotografiách máme možnosť vidieť dávno zaniknuté zákutia nášho mesta.
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Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary 
všetkým, ktorí sa prišli 13. 1. 2015 rozlúčiť s našou mamkou, babkou a pra-
babičkou Alžbetou JAHODNÍKOVOU, ktorá nás opustila vo veku nedožitých 
87 rokov.
Vyslovujeme poďakovanie ZPOZ pri MsÚ v SNV – PhDr. J. Lapšanskému, PhD. 
a Mgr. Z. Kleinovej, Rím.-kat. farskému úradu v SNV a Pohrebnej službe R. Fin-
dura za dôstojnú rozlúčku.
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  
zostanú navždy v nás.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa 19. 1. 2015 prišli rozlúčiť s mojou manželkou, 
starostlivou mamkou, milujúcou babkou, svokrou, tetou, priateľkou, susedou 
a známou Veronikou LIPTÁKOVOU, ktorá nás opustila vo veku nedožitých 
71 rokov.
Poďakovanie patrí aj Pohrebnej službe S. Badziková a Rím.-kat. farskému úradu 
v SNV za dôstojnú rozlúčku.
S úctou manžel a deti s rodinami. 

Tak veľmi chcela s nami byť a ťažkú chorobu poraziť, no svoj veľký boj 
s chorobou prehrala. Dotĺklo jej srdiečko, zavrela oči, utíchol jej hlas, mala 
rada život a všetkých nás.
Touto cestou úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým 
príbuzným, priateľom, bývalým kolegom, susedom a známym, ktorí sa prišli 
21. 1. 2015 rozlúčiť s mojou milovanou manželkou, mamkou, babkou, svokrou, 
sestrou, švagrinou a príbuznou Evou RUSNÁKOVOU, rod. Ďurskou, ktorá nás 
opustila vo veku 60 rokov.
Naše poďakovanie za dôstojnú rozlúčku patrí ZPOZ pri MsÚ v SNV, Rím.-kat. 
farskému úradu v SNV a Pohrebnej službe R. Findura.
S láskou manžel, dcéry Eva a Dáša s manželmi, vnúčatá Dávid, Roman, Kamil, 
Tamara a ostatná smútiaca rodina.

Utíchlo srdce, odišla si a niet Ťa medzi nami, v našich srdciach navždy 
budeš s nami.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým, ktorí sa 20. 1. 2015 
prišli rozlúčiť s našou mamkou p. Emíliou HADIDOMOVOU, ktorá nás opus-
tila vo veku 82 rokov.
Zároveň ďakujeme za dôstojnú rozlúčku ZPOZ pri MsÚ a Pohrebnej službe 
S. Badziková.
syn a dcéry s rodinami

S hlbokým zármutkom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, susedom a známym, ktorí sa 
prišli rozlúčiť 23. 1. 2015 s mojím manželom, naším otcom a dedom Oliverom 
ČÍKOM, ktorý nás opustil vo veku 66 rokov.
Naše poďakovanie patrí kolektívu OAaIM NsP v SNV pod vedením primára 
MUDr. Š. Zeleného za ich ľudský prístup, pomoc a starostlivosť v posledných 
dňoch jeho života.
Zároveň ďakujeme Futbalovému klubu SNV, Rím.-kat. farskému úradu v SNV 
a Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
S úctou manželka s deťmi a ostatná smútiaca rodina.

Zavrela si oči, chcelo sa Ti spať, nestihla si nám ani zbohom dať. Odišla si 
rýchlo a nečakane, ostalo ticho a prázdno.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti  a kvetinové dary  všetkým, ktorí  sa 
23. 1. 2015 prišli rozlúčiť s našou Elenou JAKUBEKOVOU, ktorá nás opus-
tila vo veku 82 rokov.
Zároveň ďakujeme všetkým pracovníkom odd. neurológie, chirurgie a ODCH 
NsP v SNV za ich ľudský prístup, pomoc a starostlivosť.
Taktiež ďakujeme za dôstojnú rozlúčku Rim.-kat. farskému úradu v SNV a Poh-
rebnej službe R. Findura.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

24. 1. 2015 nás náhle vo veku 89 rokov opustil náš milovaný otec, švagor, 
svokor, starý a prastarý otec, súdruh Anton MICAN.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie MsÚ SNV, Pohrebnej službe R. Findura 
a súdruhovi P. Königovi za dôstojnú rozlúčku.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvety. 
S úctou a vďakou dcéra Kveta, deti nežijúcej dcéry Oľgy a syn Anton s rodinami.
Česť Tvojej pamiatke.

POĎAKOVANIA A SPOMIENKY

V JANUÁRI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

Anna Tobolářová 1921
Margita Filipová 1921
Anna Porubská 1922
Cecília Sedlačková 1924
Anton Mican 1925
Ing. Ján Melikant 1927

Mária Tomková 1927
Katarína Šoltýsová 1928
Alžbeta Jahodníková 1928
Katarína Kyrcová 1928
Mária Znaková 1932
Emília Hadidomová 1932

Helena Jakubeková 1932
Viola Huňáková 1934
Matej Čmeľ 1936
Terézia Offeritzová 1937
Eva Dzurňáková 1938
Veronika Bačkaiová 1939

Veronika Liptáková 1944
Ladislav Krapka 1945
Jozef Jahoda 1946
Klement Plavčko 1947
Oliver Čík 1948
Milan Šebest 1954

Stanislav Borský 1954
Eva Rusnáková 1954
Ing. Juraj Tarjányi 1955
Ing. Štefan Stupák 1962

VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V JANUÁRI OSLÁVILI
99 rokov
Mária Bosáková
95 rokov
Michal Vajnagi
93 rokov
Elena Barňáková
92 rokov
Ján Ondrejkov
91 rokov
Mária Pitoňáková
Anna Janovčíková
90 rokov
Helena Blichová
Margita Wetterová
Anna Krišpinská
Ema Ferencová
Anna Pavlová
Helena Ilkovičová
Anna Janovová
Magdaléna Kmecová
Koloman Kurta
85 rokov
Helena Kollárová

Agáta Goldbergerová
Eva Skokanová
80 rokov
Alfonz Gurčík
Margita Jerdoneková
Agnesa Pramuková
Štefan Vernarský
Anna Csontosová
Mária Černická
Agnesa Hudzíková
Ing. Ján Tulis
Emil Borkovský
Verona Duhaňová
Mária Mikolajová
Milan Centko
Ing. Ernest Jantošovič
Alojz Kačír
Mária Jakubcová
Mária Maliničová
75 rokov
Magdaléna Slezáková
Ján Zemko
Mariana Koľová

Menhart Szabó
Eva Dravecká
Emil Mucha
Emília Dorocáková
Terézia Regecová
Štefan Gavľák
Emil Kešelák
Rozália Kóšová
Veronika Chovancová
Anna Šmehlíková
Ján Tomšík
Peter Blišťan
Margita Orlovská
70 rokov
Emília Slejzáková
Ing. Mária Kolesárová
Gabriela Grossová

Štefan Repaský
Ján Bačkai
Gerlinda Gajanová
Elena Ivančíková
Lýdia Jergová
Věra Plichtová
Agnesa Zeleňáková
Vladimír Cicman
Magda Spustová
Mária Dzurillová
Katarína Labancová
Marianna Récka
Eva Hanáková
Mária Višňovská
Ľudovít Zeleňák
Edita Pitoňáková
Mária Königová
Ján Tokarčík

Alica Feciková

Matias Kuriško

Gloria Ferencová

Mário Gaduš

Sára Duždová

Dominik Pecha

Miroslav Žiga

Aneta Čonková

Peter Major

Miroslav Pecha

Alexandra Orlovská

Alex Bikár

Aneta Horváthová

Natália Kupčová

Juraj Škorvanek

Timea Pechová

Juraj Kubik

Amy Vitková

Sofia Špicová

Simona Zuzana Balážová

Matúš Kožuško

Michal Harenčár

Alex Šarišský

Tomáš Bartoš

Laura Bilý

Maximilián Lorko

Nela Jankurová

Lucia Pechová

Saskia Kováčová

Rebeca Adamišinová

Šarlota Koňaková

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.

Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti príbuzným, známym a susedom, ktorí sa rozlúčili s našou ma-
mou a manželkou Violou HUŇÁKOVOU.
Touto cestou poďakovanie patrí aj Pohrebnej službe S. Badziková a zvlášť MUDr. Š. Drobnému za 
starostlivosť a pomoc v posledných dňoch jej života.
S úctou smútiaca rodina.
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Je to už 5 rokov, čo si navždy odišla, mamička, preto nech k Tebe do nebíčka 
doletí naša tichá modlitbička.
22. 2. 2015 uplynulo smutných 5 rokov, odkedy nás navždy opustila moja 
manželka, naša mamička a babka Anna HRICOVÁ.
S láskou a úctou na Teba spomínajú manžel Ondrej, dcéra Dana s priateľom 
Edom, dcéra Helena, syn Jozef a vnúčatá babičke do nebíčka posielajú bož-
tek - Helenka s priateľom Jakubom, Dávid, Jožko a malý Adamko, spomína aj 
rod. Smoradová.
 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
26. 2. 2015 uplynulo 17 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustila moja milo-
vaná mamka, babka, prababka, svokra Margita ŠTRAUCHOVÁ.
S láskou a úctou spomína dcéra Jana s rodinou.

Odišli ste, už nie ste medzi nami, ale v našich srdciach 
žijete spomienkami.
2. 3. 2015 uplynie 15 rokov, odkedy nás opustil otec 
Viktor ŠPERŇÁK a 3. 1. 2015 uplynuli 2 roky, odkedy 
nás opustila naša drahá mamka Anna ŠPERŇÁKOVÁ.
S  láskou a úctou spomínajú dcéra Anna s manželom  
Milanom a vnúčatá Lucka a Paľko.

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska však smrťou ne-
končí, v našich srdciach budeš stále žiť.
3. 3. 2015 uplynú smutné 2 roky, odkedy nás opustila naša mamka, svokra, 
babka, prababka, sestra, švagriná a teta Katarína KRIGOVSKÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou, vďakou a láskou v srdci spomínajú synovia Dušan, Ondrej, dcéra Katka 
s rodinami, vnúčatá a pravnuci Maximilián a Šimon.

Život je občas krutý, nevráti, čo nám vzal, zostanú iba spomienky a v srdci 
žiaľ. Rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. Aj keď nie si medzi nami, 
v našich srdciach žiješ s nami.
4. 3. 2015 uplynú 3 roky, odkedy nás navždy opustil môj manžel, otec, svokor 
a dedko Ladislav BALÁŽ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou a vďakou manželka Vierka, synovia Ladislav a Ľuboslav s rodinami.

Neplačte za mnou, keď som tak tíško zaspal, spomeňte si, že som vás veľmi 
rád mal, chcel som s vami byť, osud je taký, vy musíte žiť.
4. 3. 2015 uplynie deväť rokov, odkedy nás navždy opustil milovaný manžel, 
starostlivý otec, láskavý dedko, svokor, brat, švagor, ujo Jozef JÁNOŠÍK.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku. Ďakujeme.
S láskou spomína manželka, dcéra a synovia s rodinami i ostatná rodina.
Veľmi nám chýbaš.

Odišiel ticho, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spomienkami. Už 
len kytičku kvetov Ti môžeme dať a pri plamienku sviečky s úctou spomínať.
5. 3. 2015 uplynie 5 rokov, odkedy nás vo veku 73 rokov opustil môj manžel, 
otec a starý otec Ondrej KOTRADY.
Veľmi nám chýbaš.

Kto Ťa poznal, ten pozná našu bolesť, ten vie, čo sme v Tebe stratili. V našom 
srdci žiješ večne ďalej – spi sladko, veď sa opäť stretneme.
5. 3. 2015 uplynú štyri roky, odkedy nás navždy opustil môj manžel, náš otec 
a dedko Ján MIHOK.
S láskou a úctou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.

Zavrel si oči, chcelo sa Ti spať, nestihol si nám ani zbohom dať. Odišiel si 
rýchlo, nečakane ako vietor v búrke, keď stromy láme. Bolestný je pre nás 
stále Tvoj odchod náhly, v našich srdciach však zostaneš navždy s nami.
7. 3. 2015 uplynie 10 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil náš láskavý 
manžel, otec, dedko a svokor Jozef PITKO.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku. 
S láskou, úctou a vďakou spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinami.

Nie je pravda, že čas hojí rany. Len tú bolesť zatláča tak hlboko do duší 
a srdca, že ju na povrchu nie je až tak vidieť...
8. 3. 2015 uplynie 5 rokov od úmrtia môjho manžela Jozefa BISKUPA.
S láskou spomína manželka Mária, svokra Mária, dcéra Majka, dcéra Milka, 
zaťovia a vnúčatá Luciánka, Róbert, Simonka a Paťka. 
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Aj keď už nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s nami.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a  známym, ktorí  sa prišli  rozlúčiť 
27. 1. 2015 s našou drahou mamkou, babkou, prababkou a sestrou Annou 
PORUBSKOU, ktorá nás opustila vo veku nedožitých 93 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 
Zároveň ďakujeme Rím-kat. farskému úradu v SNV a Pohrebnej službe R. Fin-
dura za dôstojnú rozlúčku.
S úctou smútiaca rodina.

S  bolesťou  v  srdci  vyslovujeme  poďakovanie  za  prejavy  sústrasti  a  kveti-
nové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli 
30. 1. 2015 rozlúčiť s našou drahou mamkou, svokrou, starou mamou, prasta-
rou mamou, krstnou mamou a tetou Cecíliou SEDLAČKOVOU, ktorá nás na-
vždy opustila vo veku 90 rokov. 
Zároveň ďakujeme ZPOZ pri MsÚ v SNV, Rím.-kat. farskému úradu v SNV, PhDr. 
J. Lapšanskému, PhD. a Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
Súčasne ďakujeme pracovníčkam Domova dôchodcov na Brezovej ul. za opa-
teru našej mamky v posledných dňoch jej života.
dcéra Mária a synovia Stanislav a Jozef s rodinami

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým 
príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa 2. 2. 2015 prišli rozlúčiť 
s Jozefom JAHODOM, ktorý nás navždy opustil vo veku 68 rokov.
Zároveň ďakujeme za dôstojnú rozlúčku Pohrebnej službe R. Findura, Rím.-kat. 
farskému úradu v SNV a ZPOZ pri MsÚ v SNV - J. Kučinskému.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Veľakrát už slnko zapadlo a veľa sĺz nám z očí vypadlo. Tvoja strata veľmi 
bolí, keď plameň sviečky tíško horí. Šťastie súdené nám s Tebou nebolo, 
odišla si tíško a priskoro.
3. 2. 2015 uplynulo 30 rokov, odkedy nás náhle a nečakane opustila dcérka 
a sestra Renátka DOBROCKÁ vo veku 16 rokov.
S veľkou láskou a úctou spomína mamka a bratia Miroslav, Ľuboš, Ivan, Igor 
s rodinami. 
S láskou nech si spomenú priatelia, známi a kamarátky. Ďakujeme.

7. 2. 2015 sme si pripomenuli 5. výročie úmrtia môjho milovaného manžela, 
nášho otca, svokra, brata, švagra Jána FINDURU. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku. 
S úctou a láskou spomína manželka Erika a synovia s rodinami. 

Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás. 
7. 2. 2015 sme si pripomenuli 5 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustila naša 
láskavá mamka, babka a svokra Jolana BALUCHOVÁ.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú dcéry a synovia s rodinami. 

S tichou spomienkou k Vášmu hrobu chodíme a pri 
plamienku sviečky na Vás spomíname. Aj keď nie ste 
medzi nami, v našich srdciach zostávate s nami.
14.  2.  2015  sme  si  pripomenuli  10  rokov,  odkedy 
nás  opustila  naša  mamka,  babka  a  prababka  Mária  
KAVALCOVÁ a 17. 2. 2015 sme si pripomenuli aj 21 ro-
kov  od  úmrtia  nášho  otca,  dedka  a  pradedka  Jána  
KAVALCA z Novoveskej Huty.

Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
dcéra Marta s manželom, deťmi a vnúčatami

Prešiel už čas, čo dotĺklo srdiečko Tvoje a zavreli sa oči dvoje. Mal si nás 
i život rád, preto bolo ťažké vidieť Ťa umierať. Zákerná nemoc Ťa zdolala, no 
spomienka na Teba nám navždy ostáva. V srdciach nám plamienok lásky 
žiari a Ty v mysliach si stále s nami.
19. 2. 2015 uplynul rok, odkedy nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, 
dedko a pradedko Mikuláš GERČÁK.
Spomíname na neho s úctou a láskou. 
manželka Etela, dcéry Marta a Zuzana s rodinami 

Do večnosti odišli ste spať, zaplakal každý, kto Vás  
mal rád. Odišli ste od nás, my ostali sme v žiali, no 
vždy budete žiť v srdciach tých, ktorí Vás radi mali. 
Ku hrobu Vášmu my však chodíme a pri plamienku 
sviečok na Vás spomíname.
4.  3.  2015  uplynie  20  rokov,  kedy  navždy  dotĺklo 
zlaté a dobré srdiečko našej mamke, babke Kataríne  
ŠIŠKOVEJ.

10. 9. 2015 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustil náš milovaný otec, 
dedko Emil ŠIŠKA.
S láskou spomínajú dcéra Božena s rodinou, synovia Miroslav a Emil s rodinami. 
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Hoci si odišla a niet Ťa medzi nami, v našich srdciach navždy budeš s nami. 
9. 3. 2015 uplynú 4 roky, odkedy nás náhle opustila naša milovaná mamka 
a babka Anna SOBEKOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Ľudmila, dcéra Anna, syn Pavel a vnúčatá 
Júlia, Anička, Janík, Marcelka, Pavlínka s rodinami.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.

Odišiel si, nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spomienkami.
10. 3. 2015 si s bolesťou v srdci pripomíname 1. výročie, odkedy nás navždy 
opustil náš otec, dedko, pradedko, svokor, brat, ujo, švagor a príbuzný Ján 
BOSÁK.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Viera, synovia a dcéry s rodinami a ostatná 
smútiaca rodina.
Spomínajte na neho v modlitbách.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú. Odišla si, už nie si medzi nami, ale v na-
šich srdciach žiješ spomienkami.
11. 3. 2015 uplynú 2 roky, odkedy nás navždy opustila naša drahá Marika 
PALKOVÁ.
Ti, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína rodina.

Dobrý a čestný človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi. Ďa-
kujem Ti, tati, za všetko, čo si pre nás urobil. Už môžeme len položiť kyticu, 
zapáliť sviečku a pri nej spomínať.
12. 3. 2015 uplynie 40 rokov od úmrtia môjho otca, dedka a pradedka pána 
Jozefa SUCHÉHO, rodáka zo Studenca.
S  láskou a pokorou spomína dcéra Magdaléna, vnučky Jana, Dáša, Táňa,  
pravnučky Martina, Lenka, Miroslava, Tatiana a ostatná rodina.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
13. 3. 2015 uplynie 25  rokov, odkedy nás navždy opustila naša milovaná 
mamka, stará mama, krstná mama Magdaléna MINTÁLOVÁ. 
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú dcéry Viera s rodinou, Anna s rodinou, Martina 
s rodinou. 

14. 3. 2015 si pripomenieme 1. výročie úmrtia nášho milovaného otca a dedka 
Antona HORBALA.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Monika s rod., synovia Anton a Peter s rod., 
Eva s rod. a ostatná smútiaca rodina.

Čas tak rýchlo uplynul a nám zostali len rany v srdci, slzy v očiach a veľa 
nezabudnuteľných spomienok.
14. marca 2015 si pripomenieme 25. výročie náhleho odchodu nášho milova-
ného brata, švagra, otca, uja Františka MUCHU.
S úctou a láskou spomínajú súrodenci a deti s rodinami. 

16. 3. 2015 si pripomenieme 4 roky od úmrtia môjho manžela, nášho otca 
a dedka Rudolfa LAČNÉHO.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S  láskou  spomínajú  manželka,  dcéra  Anna  a  syn  Rudolf  s  rodinami,  syn  
Jaroslav.

Čas plynie, ale spomienky zostávajú.
19. 3. 2015 uplynie 10 rokov, odkedy nás opustil môj brat, švagor a ujko 
Gabriel KUBÍK.
S láskou a úctou spomínajú sestra Mária a ostatná rodina. 

To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie, v srdci bolesť zostala a tiché 
spomínanie.
20. 3. 2015 uplynie 10  rokov od úmrtia manželky, matky a babky Marty  
JANOŠKOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel Ladislav, dcéry Eva, Dana a Monika s ro-
dinami. 

Odišli ste od nás navždy, no v našich srdciach a spo-
mienkach stále žijete.
9. 3. 2015 si pripomenieme 35. výročie úmrtia nášho 
otca,  dedka  a  pradedka  Vojtecha SEDLICKÉHO 
a 5. 12. 2015 uplynie 25. výročie od úmrtia našej mamy, 
babky a prababky Leopoldíny SEDLICKEJ, rod. Fre-
muthovej.
Na Vašu dobrotu a lásku nikdy nezabudneme.

Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú na nich spolu s nami.
S úctou a láskou spomínajú synovia Peter a Pavol s rodinami.

Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a všetkých nás. Odišiel si navždy, 
hoc túžil si žiť, ale osud to tak zariadil, že musel si nás opustiť.
22. 3. 2015 bude už rok, odkedy nás navždy opustil náš milovaný otecko,  
manžel, syn, zať, brat, vnuk, švagor a kamarát Ladislav BAČA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

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

22. 3. 2015 si pripomenieme 5 rokov, odkedy nás navždy opustila naša milo-
vaná babka a prababka Magdaléna ŠTRAUCHOVÁ.
S úctou a láskou spomínajú vnučka Ivana s manželom Štefanom a pravnúčatá 
Tomáš a Simona.

Tak zbohom, lásky moje, môj koráb odchodí, nemô-
žem ako Noe, všetkých mať na lodi. Napokon vstúpil 
na ňu iba pár jediný, pre plavbu dávno známu, čo cieli 
v tíšiny, keď smäd už zahasí dúškami poslednými – 
Bol som a bola si. Tak zbohom lásky moje, vy brehy 
zjazvené, vánok ma zaženie ta do zátoky ticha, kde 
spomienkou už dýcha i deň len začatý.
Tak zbohom lásky naše – mamka Viera FEDÁKOVÁ, 

rod. Mihaliková, bez ktorej musíme žiť už 4 roky a ocko Adolf FEDÁK, ktorý za 
ňou odišiel pred 2 rokmi. Našťastie sa v noci stretávame v našich snoch a cez 
deň žijeme peknými spomienkami. Spomínate si aj Vy?
Zuzičky a Janka 

Čas plynie, ale spomienky ostávajú...
23. 3. 2015 si pripomenieme 10. výročie, odkedy nás 
vo  veku  84  rokov  navždy  opustila  milovaná  mamka  
Anna SLABAŠOVÁ. Zároveň sme si 1. 2. 2015 pripo-
menuli nedožité 98. narodeniny nášho milovaného otca 
Jána SLABAŠA, ktorý nás náhle opustil pred 30-timi 
rokmi vo veku 68 rokov.
S úctou a láskou spomínajú dcéry Monika, Hanka, Marta 
a Oľga s rodinami.

Aj keď už nie sú medzi nami, v našich srdciach ostali navždy. 

Čas plynie, bolesť v srdci neutícha...
26. 3. 2015 uplynie rok od chvíle, kedy nás navždy opustila milovaná manželka, 
mamka, babka a prababka Antónia TREMKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, prosíme, venujte jej s nami tichú spomienku.
manžel a dcéra s rodinou

Dotĺklo srdce, onemeli pery – zostal žiaľ. 
29. 3. 2015 si pripomenieme smutné 2. výročie úmrtia nášho milovaného syna, 
brata, vnuka, bratranca a synovca Róberta BRZIAKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou a  láskou spomínajú  rodičia, brat  s priateľkou, stará mama, krstní  
rodičia.
Veľmi nám chýbaš.

Čas ubieha a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky v srdci navždy 
zostávajú.
30. 3. 2015 uplynie 6 rokov od úmrtia nášho manžela, otca a starého otca 
Františka VARŠU.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka, dcéra a synovia s rodinami 
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Sú vety, ktoré už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabudneme, sú okamihy, 
na ktoré radi spomíname. Kto v srdci žije, neumiera.
30. 3. 2015 si pripomíname 5. výročie úmrtia môjho drahého manžela a otca 
Alfonza HUDÁKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosíme, spolu s nami tichú spomienku. 
Ďakujeme. 
smútiaca rodina 

„Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Vás poznal, ten si 
spomenie, kto Vás mal rád, nemôže zabudnúť. “
20. 12. 2014 uplynuli dva smutné roky, kedy nás na-
vždy opustila naša drahá mamička a starostlivá babička  
Paulína ČUPÁKOVÁ. 
9. 3. 2015 si pripomenieme 2. výročie, kedy navždy do-
tĺklo  láskavé a dobré srdce Dušana ČUPÁKA, nášho 
milovaného ocka a dedka.

Odišli ste tíško, nie ste medzi nami, no v našich srdciach žijete spomienkami.
S láskou a vďakou spomína smútiaca rodina.

Odišiel si, nie si medzi nami, no v našich srdciach ostávaš vždy s nami. Už 
len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob dať a pri plamienku sviečky s lás-
kou spomínať.
14. 3. 2015 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opustil môj milovaný manžel, 
dedko, brat, švagor, známy Vladimír BORSKÝ.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
S láskou a úctou spomínajú manželka Marta, syn Vladko s manželkou Katkou, 
dcéra Evka s priateľom Jožkom, vnúčatá Laura, Tibor, Sára, Kiara a Dodko.

21. 2. 2015 uplynulo 5 rokov od doby, keď nás navždy opustil náš milovaný otecko Ján VDOVJAK 
a 30. 4. 2015 uplynú 2 roky od doby, keď nás opustila mamička Terézia VDOVJAKOVÁ. 
S láskou spomínajú dcéry a vnučka s rodinou.

Vyslovujeme poďakovanie MUDr. Jánovi ŠIMKULÁKOVI, sestričke Márii JASEČKOVEJ a gyne-
kologicko-pôrodníckemu odd. NsP v SNV pod vedením primára MUDr. Štefana NOVYSEDLÁKA 
za príkladnú starostlivosť a pomoc pri našich rizikových tehotenstvách. 
vďačné mamičky Dominika Sirková, Silvia Králová a gynek. pacientka Jana Šváčová
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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. 3. 2015 
STATIM, Štefánikovo námestie 10,

tel.: 053/442 82 77 

2. - 8. 3. 2015
Dr. Max, OD Kaufland, Duklianska 3336/19,

tel.: 0901 961 073

 9. - 13. 3. 2015
Signum, Nábrežie Hornádu 11,

tel.: 053/441 01 92

14. - 15. 3. 2015
TESCO, Medza 15, tel.: 053/417 68 84

16. - 22. 3. 2015 
Templum, Česká 1, tel.: 053/441 41 66

23. - 29. 3. 2015
Elixír, Zimná 70, tel.: 053/446 82 25

30. - 31. 3. 2015
Pri stanici, Odborárov 47, tel.: 053/429 86 93

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

6. 3. 2015
Posedenie pri príležitosti MDŽ  

o 14.00 h v klube.

11. 3. 2015
Hodnotiaca členská schôdza  

o 14.00 h vo veľkej zasadačke MsÚ,  
3. posch.. Možnosť uhradiť členský  

príspevok na rok 2015.

16. a 20. 3. 2015
Jozefovský turnaj v hode šípkami 

v klube. Štartovný poplatok 2 €.

27. 3. 2015
Varenie a ochutnávka múčnych jedál.

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

6. 3. 2015 (piatok)
ŠD - Košice - Malá scéna,  

Na skle maľované o 10.00 h
Odchod: osobný vlak 7.21 h, rýchlik 7.16 h.

11. 3. 2015 (streda)
Turistická vychádzka  

Košiarny briežok - Matka Božia
Zraz: pred ZŠ Z. Nejedlého o 9.00 h.

25. 3. 2015 (streda)
Turistická vychádzka  

Smižany - Šibeň - Sans Souci
MHD č. 4, odchod o 9.16 h z AS.

27. 3. 2015 (piatok) 
Tvorivé dielne - Veľkonočný motív pod vede-

ním skúsenej lektorky GUS o 10.00 h
 Poplatok 2 €, prihlásiť sa na: 0904 973 324.

KLUB DÔCHODCOV KOMENSKÝ
pozýva všetkých členov, pedagogických 
pracovníkov, dôchodcov na stretnutie, ktoré sa 
uskutoční 16. 3. 2015 (pondelok) o 10.00 h 
v Klube dôchodcov na Levočskej ul.  
Zároveň vás pozývame na stretnutie  
pri príležitosti Dňa učiteľov, ktoré sa 
uskutoční 23. 3. 2015 (pondelok) 
o 14.00 h v Reštaurácii Flek 
(na posch.), Zimná ul. 85, SNV.  
Uvítame aj nečlenov. 
Tešíme sa na vás.

Základná organizácia č. 13 
Slovenského zväzu zdravotne  

postihnutých
Levočská ul. č. 14, Spišská Nová Ves

pozýva svojich členov na 

VÝROČNÚ	ČLENSKÚ	SCHÔDZU,
ktorá sa uskutoční 

15. 3. 2015 (nedeľa) o 14.00 h
v reštaurácii Hotela Preveza.

Tešíme sa na vás.
•••

VÝLET	DO	POĽSKA	-	NOVÝ	TARG,	
BUKOVINA	(KÚPANIE)

19. 3. 2015 (štvrtok). 
Odchod autobusu o 7.00 h od DK. Poplatok: 5 €.

„Nie je šťastie nad druhými sa vypínať a druhých  
utláčať, ale šťastie s druhými žiť, rovne vzdelanými, 

rovne šťastnými, rovne spokojnými.“  
(Ľudovít Velislav Štúr)

Predsedníctvo 
Okresnej organizácie Jednoty 

dôchodcov Slovenska  
v Spišskej Novej Vsi

pozýva na

VIII. OKRESNÝ 
SNEM JEDNOTY 

DÔCHODCOV  
SLOVENSKA
26. 3. 2015 o 10.00 hod. 
vo veľkej zasadačke MsÚ, 

Štefánikovo nám. č. 1, Sp. Nová Ves.
Ing. Ladislav Dula, predseda
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Oznámenie o výkupe papiera 
v rodinných domoch
Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s firmou Brantner Nova, s. r. o., v rámci 
akcie „Výkup papiera na vašej ulici“ oznamuje termíny výkupu od rodinných 
domov v jednotlivých lokalitách mesta. Výkup papiera sa bude realizovať formou 
výmeny za toaletný papier, kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky. 
Presné podmienky výkupu budú k dispozícii u pracovníka, ktorý zabezpečuje mobilný 
zber. Ako stanovištia mobilného výkupu budú slúžiť vybrané miesta pristavenia veľkokapacitných 
kontajnerov, ktoré sú pristavované pravidelne na jar a jeseň. Zoznam termínov a miesta mobilného zberu:

MsV č. 1 Novoveská Huta  23. 3. 2015

1.   Horská 60  16.00 - 16.15
2.   pri parku (námestie v Nov. Hute)  18.25 - 18.40
3.   pri pionierskom tábore  17.45 - 18.00
4.   Horská 35 a 50  16.45 - 17.00
5.   Kvetná 17  17.05 - 17.20
6.   pri Hasičskej stanici  18.05 - 18.20
7.   Tichá 10  16.20 - 16.35
8.   Kozákova vila  17.25 - 17.40
 
MsV č. 3 Ferčekovce 24. 3. 2015

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

a Trenčianskej  16.45 - 17.00
12.  Muráňska 60  17.05 - 17.20
13.  Nitrianska ul.  17.45 - 18.00
14.  Laborecká ul.  18.25 - 18.40
15.  Trnavská ul.  17.25 - 17.40
16.  Dunajská ul.  18.05 - 18.20

MsV č. 6 staré mesto - juh  25. 3. 2015

17.  Fándlyho ul. - Železorudné bane  17.15 - 17.35
18.  F. Urbánka 25 - Kozí vrch   16.00 - 16.20
19.  pred Zimným štadiónom  

- Hotel Šport   17.40 - 18.00
20. Tehelná ul. - obchod    16.25 - 16.45
21.  Gorkého 19  18.30 - 18.50
22.  križovatka ulíc  

Hurbanovej a Leteckej    16.50 - 17.10

MsV č. 7 staré mesto - východ 30. 3. 2015

23.  križovatka ulíc J. Hanulu a Škultétyho 17.35 - 17.50
24.  Pod Tepličkou  16.00 - 16.15
25.  Pod Tepličkou (pri moste)    16.20 - 16.35
26.  Drevárska ul. - garáže  

Nového domova  16.45 - 17.00
27.  Zábojského ul.   17.55 - 18.10
28.  Zvonárska ul.  18.15 - 18.30
29.  MPC starý vchod - Mlynská ul.    18.35 - 18.50

MsV č. 8 staré mesto - sever  

30. Vajanského ul.  
(smer k Medzi)  25. 3. / 18.05 - 18.25

31.  Vajanského ul.  
(smer k stanici)  31. 3. / 18.25 - 18.45

32.  J. C. Hronského  30. 3. / 17.10 - 17.25
33.  Hviezdoslavova ul.  

- soc. zariadenie Katarínka  31. 3. / 18.00 - 18.20

MsV č. 9 Telep 31. 3. 2015

34. Bernolákova ul.   17.35 - 17.50
35.  Kuzmányho ul.   17.15 - 17.30
36.  Kmeťova ul. - podjazd  16.55 - 17.10
37.  Jánskeho ul.  16.25 - 16.45
38.  križovatka ulíc Ľaliovej a Púpavovej  16.00 - 16.20

UPOZORNENIE:
Knihy vykupujeme bez tvrdej väzby! 

Obaly od vajec neberieme! 
Neberieme papier v igelitových vreciach!

Rozširujeme mobilný výkup! 
(hotovosť/hygienické potreby)

Firma Brantner Nova, s. r. o., v spolupráci s Mestom 
Spišská Nová Ves rozširuje MOBILNÝ VÝKUP  
o ďalšiu druhotnú surovinu: OBALY Z KOVU.  
Jedná sa o železné Fe a hliníkové Al prevažne  
nápojové plechovky, zaváraninové konzervy,  

konzervy pre domácich miláčikov a rôzne iné, ktoré  
je možné vyseparovať z komunálneho odpadu. 

Od 1. 3. 2015 budú občania môcť  
odovzdávať/vymieňať za hygienické potreby:

1. papier a lepenku;  
2. použitý jedlý rastlinný olej;  

3. obaly z kovu.
Cenník a bližšie informácie nájdete  

na www.brantnernova.sk/akutality.

Mestský úrad, oddelenie komunálneho servisu, ozna-
muje obyvateľom mesta Spišská Nová Ves, že v rámci 
rozšírenia zberu BIO odpadu v meste Spišská Nová 
Ves sa bude realizovať zber konárov z orezov krov 
a stromov v lokalite Ferčekovce 31. 3. 2015 (Kar-
patská, Šarišská,  Zemplínska,  Magurská,  Spišská, 
Pieninská, Muráňska, Gemerská, Liptovská, Turčian-
ska, Oravská, Čergovská, Kysucká, Rajecká, Považ-
ská, Pohronská, Detvianska, Trenčianska, Nitrianska, 
Podunajská, Dunajská, Laborecká, Inovecká, Trnav-
ská, Tatranská) a lokalite Telep 27. 3. 2015 (Berno-
lákova, J. Hollého, Kuzmányho, J. I. Bajzu, Kmeťova, 
Radlinského, Filinského cesta, Harichovský chodník, 
Jána  Janského,  Ľaliová,  Púpavová,  Astrová,  Narci-
sová, Nezábudková). 
Žiadame občanov, ktorí sa chcú do uvedeného 
zberu zapojiť, aby v deň zberu pripravené konáre 
vyložili pred svoj rodinný dom tak, aby neohrozo-
vali chodcov a dopravu. Zároveň žiadame obča-
nov, aby konáre mali maximálnu dĺžku 50 cm, boli 
uložené na kope a drobné konáre boli zviazané 
alebo uložené vo vreci. Zber začína ráno o 7.00 
h. Upozorňujeme, že pokiaľ nebude odpad pri-
pravený k odvozu podľa horeuvedeného postupu 
alebo sa na stanovišti bude nachádzať iný odpad, 
bude odpad ponechaný na stanovišti.

odd. komunálneho servisu, MsÚ

OZNÁMENIE 
O ZBERE KONÁROV

V súvislosti s prevádzkovaním Regionálneho centra 
zhodnocovania  biologicky  rozložiteľných  odpadov 
Mesto Spišská Nová Ves rozširuje zber BIO odpadu. 
Medzi  tento odpad patrí  tzv. zelený odpad – poko-
sená tráva,  lístie, konáre, zvyšky ovocia a zeleniny. 
Rozšírenie zberu sa týka občanov bývajúcich v rodin-
ných domoch v lokalitách Telep a Modrý vrch (ulice: 
Bernolákova,  J.  Hollého,  Kuzmányho,  J.  I.  Bajzu, 
Kmeťova, Radlinského, Harichovský chodník, Jána 
Janského,  Ľaliová,  Púpavová,  Astrová,  Narcisová, 
Nezábudková). 

Domácnosti z tejto lokality, ktoré doteraz nemali mož-
nosť BIO odpad triediť, sa môžu teraz do zberu zapojiť 
vyplnením návratky. Vyplnené návratky môžete odo-
vzdať u informátora na Mestskom úrade, Štefánikovo 
námestie 1, Spišská Nová Ves. Uzávierka návratiek 
je 10. apríla. Záujemcom bude pridelená samostatná 
hnedá zberová nádoba o objeme 240 l. Zberové ná-
doby budú do jednotlivých rodinných domov prideľo-
vané priebežne. O termíne rozvozu nádob budeme 
občanov informovať v budúcom Informátore.
  odd. komunálneho servisu, MsÚ

NÁVRATKA – ZBER BIO ODPADU

Lokalita: Telep

Meno a priezvisko kontaktnej osoby:  ...................................................................................................

Adresa: ..........................................................................................................................................

Tel.: .................................................  E-mail:  ..................................................................................

ROZŠÍRENIE ZBERU BIO ODPADU

PSYCHOLOGICKÁ AMBULANCIA 
PRE DETI A MLÁDEŽ

Tréning koncentrácie, pamäťových schopností,  
relaxácie a školskej výkonnosti pomocou  

EEG - Biofeedbacku je hradený  
zdravotnými poisťovňami.

Ordinačné hodiny aj po vyučovaní  
(13.00 - 18.00) v pondelok a štvrtok

Spišská Nová Ves - Zdravotné stredisko MIER 
(oproti Kinu Mier). T.: 053/444 08 88

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

Výbor Podporného pohrebného združenia 
Spišská Nová Ves oznamuje svojim členom, že 
15. 3. 2015 o  15.00 hod. sa v  prednáškových 
priestoroch Farského úradu v Spišskej Novej Vsi 
uskutoční členská schôdza.
Zároveň upozorňujeme členov, že členské 
príspevky je nutné zaplatiť do 30. 6. 2015.

Pohrebné podporné 
združenie pobočka 
Spišská Nová Ves
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• konferenciu Malá vojna a jej miesto v pamäti národa 
Koncertná sieň Reduty - 19. 3. 2015 o 14.00 – 18.00 hod.  
a 20. 3. 2015 o 9.00 – 12.00 hod.

• pietnu spomienkovú slávnosť 
20. 3. 2015 o 14.00 hod. pri Pamätníku obetiam Malej vojny,  
v parku pri Evanjelickom kostole

Mesto Spišská Nová Ves, Ústav pamäti národa a Matica slovenská
pozývajú 

„Na Ti môj Bože, na v obeť krv moju, len posväť bratov, posväť už k pokoju!“ 
(S. Chalupka)

pri príležitosti 76. výročia tragickej udalosti „Malá vojna“ na:

 KLUB ZDRAVIA
v Spišskej Novej Vsi

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

24. 3. 2015
Choroby dnešnej doby

Mgr. Michal Lindtner
 

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

KONTAKT: 0908 994 818
Vstup voľný.

„Obsahom životným môže byť, zdalo sa mi, úsilie 
a láska. Tieto dva princípy mi boli kompasom,  
keď som sa vydal na cestu do ríše Uránie...“  

(M. R. Štefánik)
Klub Spoločnosti M. R. Štefánika  

v Spišskej Novej Vsi
pozýva členov a sympatizantov na

VALNÉ ZHROMAŽDENIE 

5. 3. 2015 o 15.30 hod.  
v Múzeu Spiša.

Pozvanie prijal gen. mjr. v. v. Ing. Marián Mikluš  
nový predseda Spoločnosti M. R. Štefánika  

na Slovensku.
PhDr. R. Kormošová, PhD., predseda

... Spievajže, moja, spievaj, oj, spievaj o krásach rodného kraja a zápalom  
tých krás porozhrievaj chladnúce prsia šuhaja! Spievaj mi, krásna,  
veď pekná si ty... (Ľudovít Velislav Štúr)

Predsedníctvo Okresnej organizácie  
Jednoty dôchodcov Slovenska v Spišskej Novej Vsi  
a ZO JDS Harichovce
pozývajú na 7. ročník

UMELECKÉHO SLOVA 
19. 3. 2015 o 10.00 hod. v Kultúrnom dome Harichovce.  
Pripravili sme pre vás výstavu tvorivosti členov JDS pod názvom ZLATÉ RUKY.
Všetci ste srdečne vítaní.

Slovenský zväz zdravotne postihnutých 
ZO č. 2 SZZP v Spišskej Novej Vsi 

vás srdečne pozýva na 

VÝROČNÚ ČLENSKÚ  
SCHÔDZU, 

ktorá sa uskutoční 12. 3. 2015 (štvrtok)  
so začiatkom o 15.30 h v jedálni  

Hotelovej akadémie (vchod zo Zimnej ul.).  
Doneste si so sebou členský preukaz, je možnosť 

zaplatiť členské. Tešíme sa na vašu účasť.
Janka Gudzanová, predseda ZO č. 2

48. ročník festivalu umeleckého prednesu v poézii a próze žien 

Vansovej Lomnička – okresné kolo
Milé ženy a dievčatá nad 18 rokov, ak máte radi umelecký prednes, využite  

príležitosť zúčastniť sa okresného kola prestížneho festivalu umeleckého prednesu  
v poézii a próze žien Vansovej Lomnička, ktorá aj vo svojom 48. ročníku pokračuje  

v tradícii pestovania vzťahu žien k umeleckému slovu.
Okresné súťažné kolo festivalu organizuje Únia žien Slovenska,  
okresná organizácia v spolupráci s Domom Matice slovenskej,  

Spišským osvetovým strediskom a Galériou umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi  
v rámci podujatí organizovaných v „Roku Ľudovíta Štúra“  

a 70. výročia založenia ženskej organizácie.
Prihlásené recitátorky budú súťažiť v troch vekových kategóriách v prednese  

pôvodnej a prekladovej literatúry v slovenskom jazyku, ako aj v prednese vlastnej 
tvorby. Svoje umelecké a recitačné schopnosti si preveria na Okresnom kole festivalu 

umeleckého prednesu v poézii a próze žien
9. marca 2015 od 14.00 hod. v Galérii umelcov Spiša,  

Zimná 46, Spišská Nová Ves.
Organizátori podujatia sa tešia na bohatú účasť recitátoriek  

z radov žien a dievčat nad 18 rokov.
Štatút festivalu a prihlášky sú uverejnené na www.osvetasnv.sk. 

Informácie: 0910 585 980.

VEĽKA NOC PRICHODZI...
Predveľkonočné stretnutie rodín - Reduta Spišská Nová Ves - 23. marec 2015 o 17.30 h
Tradičné podujatie organizované ÚŽS, okresnou organizáciou, Domom Matice slovenskej, Mestským kultúrnym centrom,  
Spišským osvetovým strediskom a Základnou umeleckou školou v Spišskej Novej Vsi ponúka program, ktorý je venovaný  
všetkým vekovým kategóriám: veľkonočné a jarné zvyky, piesne, tance a vinše v podaní detí MŠ Hviezdoslavova,  
žiakov ZŠ Z. Nejedlého a Základnej umeleckej školy, koncert MSZ Chorus Iglovia Spišská Nová Ves a vystúpenia  
folklórnych kolektívov z regiónu. Nebudú chýbať inšpiratívne výstavky ručných prác a tradičné pečené  
i nepečené výrobky a perníky. Načrieme do zberateľskej činnosti - symboly Veľkej noci a príchodu jari,  
úžitkové a dekoratívne predmety predstavia členky ZO Harichovce, Iliašovce, Kluknava, Spišský Hrušov,  
sídl. Mier, Klub dôchodcov Lipa, žiaci ZŠ Z. Nejedlého a ZUŠ Spišská Nová Ves.

Organizátori srdečne pozývajú širokú verejnosť.
Program je realizovaný s podporou Mesta Spišská Nová Ves. Vstupné dobrovoľné.
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POZVÁNKY

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

Prevádzka: Zdravotné stredisko - sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3 
Bližšie informácie o programe www.dietka.sk alebo na FB. 
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PREDNÁŠKA – STAROSTLIVOSŤ 
O DETSKÉ ZÚBKY
Piatok 13. 3. o 16.00 h
Lektorka: Lenka Satmarová, študentka 
6 roč. zubného lekárstva.
Prihláška: deň vopred na 0903 740 739
Poplatok: 2 €/rodina

78. STRETNUTIE PODPORNEJ 
SKUPINY DOJČIACICH  
MATIEK A TEHULIEK
Pondelok 23. 3. o 9.00 h
Prihláška: deň vopred, 0903 740 739. 
Certifikovaná poradkyňa v dojčení 
Anna Ogurčáková o. z. Mamila.
Poplatok: 2 €/osoba

KURZ PRÍPRAVY NA DOJČENIE 
ŠKOLA DOJČENIA (pre tehotné)
Začiatok kurzu: 25. 3. 
3 stretnutia, min. počet 4 tehulky
Informácie o kurze: 
hankaogurcakova@gmail.com
Lektor: poradkyňa pri dojčení Anna 
Ogurčáková o. z. Mamila, 0903 740 739.

WORKSHOP ČCHI KUNG
Sobota 7. 3. od 9.30 do 12.00 h
Poplatok: 6 €/osoba, 
zľavnené skupiny 4 €/os.
Prihláška a informácie: 
miroslav.zyq@gmail.com 
al. tel. č. 0944 278 814.

TVORIVÉ DIELNE
Piatky 13. 3. a 20. 3. o 16.30 h
Témy: klarisky, infinity náramok
Prihláška a informácie: deň vopred na 
0904 023 677

KURZ ČCHI KUNG I. stupeň
Sobota a nedeľa 21. - 22. 3. 
Poplatok: 65 €/os., 
zľavnené skupiny 45 €/os.
Prihláška a info: miroslav.zyq@gmail.com 
al. tel. č. 0944 278 814.

KURZ - PLSTENIE - práca s vlnou
Sobota 28. 3. o 16.00 h
Poplatok: 5 €/osoba
Prihláška: deň vopred na tel. č. 
0904 887 239.

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, 0904 887 239. 

KLUB „ŠKÔLOČKA“  
pre deti vo veku od 2 r.
Stredy od 8.00 do 12.00 h
Cieľ: adaptácia detí a rodičov na škôlku.
Poplatok: 5 €/dieťa/1 stretnutie
Informácie: 0904 887 239.

JOGA PRE DETI
Pondelok 2. a 16. 3. o 16.15 h
Poplatok: 2,50 €/rodina

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

MAĽOVANIE NA TVÁR
Objednávky: 0904 887 239  
Poplatok: 10 €/h
DETSKÁ NARODENINOVÁ OSLAVA 
(sobota, nedeľa)
Objednávky: 0904 887 239 
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

PYTAGORIÁDA
16. 3. 2015 
kategória P3, P4, P5 
36. ročník, okresné kolo žiakov ZŠ  
a 8-ročné gymnáziá
ZŠ Z. Nejedlého od 8.00 hod. 
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

PYTAGORIÁDA 
17. 3. 2015 
kategória P6, P7, P8 
36. ročník, okresné kolo žiakov ZŠ  
a 8-ročné gymnáziá
ZŠ Levočská od 8.00 hod.
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

FYZIKÁLNA OLYMPIÁDA 
19. 3. 2015
okresné kolo žiakov ZŠ a 8-ročné gymnáziá
MsÚ, zasadačka od 8.00 hod.
Informácie: Mgr. Miloš Pitko

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA 
26. 3. 2015
okresné kolo žiakov ZŠ a 8-ročné gymnáziá
ZŠ Nad Medzou od 8.00 hod.
Informácie: Mgr. Miloš Pitko

VOLEJBAL CHLAPCOV ZŠ 
12. 3. 2015
obvodné kolo súťaže
ZŠ Z. Nejedlého

VOLEJBAL DIEVČAT ZŠ 
13. 3. 2015 – obvodné kolo súťaže
ZŠ Z. Nejedlého
Informácie: Mgr. Eva Fabianová

KARNEVAL NA ĽADE 
4. 3. 2015 
Informácie: Klaudia Bigošová,  
Bc. Katarína Štrauchová 

PRIPRAVUJEME  
V MESIACI MAREC 2015

VOLEJBAL CHLAPCOV  
A DIEVČAT SŠ – obvodné kolo

VOLEJBAL CHLAPCOV  
A DIEVČAT SŠ – krajské kolo
Informácie: Zuzana Košová

VOLEJBAL ŽIAČOK ZŠ – krajské kolo
Informácie: Mgr. Eva Fabianová

FLORBAL CHLAPCOV  
A DIEVČAT ZŠ – obvodné kolá

GYMNASTICKÝ ŠTVORBOJ
 – ZŠ Komenského
Informácie: Mgr. Eva Fabianová

Výsledky okresných predmetových  
olympiád nájdete na webstránke CVČ  
v sekcii Olympiády – výsledky.

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

Centrum voľného času ADAM v SNV  
Mesto Spišská Nová Ves

pozývajú deti základných škôl, 
Školské kluby, MŠ, ŠZŠ, rodiny,  

jednotlivcov na ľadovú súťaž 

KARNEVAL
NA ĽADE
4. 3. 2015 (streda)

od 13.30 h na Zimnom štadióne 
v Sp. Novej Vsi

PROGRAM:
13.30 – 14.00  
prezentácia súťažných masiek
14.00 – 14.15  
otvorenie karnevalu,  
organizačné pokyny
14.15 – 15.00  
súťaže na ľade, súťaž  
masiek v jednotlivých  
kategóriách 
15.00  
hodnotenie  
a VYHODNOTENIE  
masiek
15.00 – 16.00  
záver karnevalu,  
voľné korčuľovanie

HODNOTENIE: 
hodnotia sa 
vlastnoručne 
vyrobené masky, 
nápaditosť, fantázia
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5. 3. (štvrtok) o 18.00 h - „O umení vnútor-
nej alchýmie“, rozprávanie o čchi kungu - sta-
rodávnom čínskom súbore cvičení umožňujúcom 
celostný  rozvoj  človeka.  Spríjemnené  premietnu-
tím  fotiek  z  čínskeho  Shaolinu  -  miesta,  „kde  sa 
spája nebo so  zemou“. Sprevádzať  večerom vás 
príde Miroslav Chudej - zyq inštruktor. Vstupné je 
dobrovoľné.

8. 3. (nedeľa) o 17.00 h - Hudobno-meditatív-
na trojica Sound Heal Trio pozýva na zvukový 
kúpeľ (muzikoterapeutické  obmývanie  hudbou). 
Budete  mať  možnosť  priamo  zažiť  silu  liečivých 
tónov a vnútorne sa zharmonizovať počas krátkej 
hudobnej meditácie na záver. Vstupné: 2 €.

14. 3. (sobota) o 18.00 h - Eva Čarnogur-
ská: Slovanské ohne. Ojedinelé  filmové spra-
covanie  starých,  znovu  oživených  slovanských 
tradícií  a  práce  najvýznamnejšieho  slovenského 
etnografa Martina Slivku. Vstupné je dobrovoľné. 

15. 3. (nedeľa) od 13.00 do 17.00 h - Malý 
čajový kurz. Jedinečný  zážitok  vôní  a  chutí. 
V priebehu 4 hodín spoznáte, porovnáte a ochut-
náte okolo 15 druhov rôznych čajov. Kurz zakon-
číme prípravou čaju  tradičným čínskym obradom 
Gong Fu Cha. Pitné: 10 €. 

Pripravujeme:  
koncert Eniesy. 

Letná 63, SNV

MEDICIÁLNA PEDIKÚRA- poskytovaná profesionálnym podologickým prístrojom
• profesionálne ošetrenie plôšky chodidla a nechtov
• bezbolestné a bezkrvné ošetrenie (alt. lokálna anestézia)
• gelovanie nechtov 
• nail Art lakovanie a zdobenie nechtov, leštenie nechtov...
• odborné konzultácie, poradenstvo
• konzultácie a spolupráca s lekármi a odborníkmi z rehabilitácie, obuvníctva, chirurgie a výživy...
• predaj špičkových prípravkov k starostlivosti o nohy a nechty

MOKRÁ PEDIKÚRA
KOMBINOVANÁ PEDIKÚRA
ROZSAH POSKYTOVANÝCH SLUŽIEB PODIATRIE
• Komplexná diagnostika nôh, analýza osového skeletu:
    – achillova šľacha priečne plochá noha, nestabilita členku, vyvrtnutie členku
   ostroha pätnej kosti, zarastajúce nechty, diabetická noha, metarsalgia, 
   plantárna fascitída, kurie oká, mozole, bradavice a mnoho ďalších...
• Vyšetrenie nôh na PODOcame (prístroj pre diagnostiku ortopedických vád nôh)
• Zhotovovanie termoplastických zdravotných vložiek do obuvi zn. SCHEIN na mieru
  - (pre diabetes, normálnu, spoločenskú aj športovú obuv)
• Ortonyxia - zhotovenie špony na zarastajúce nechty Ross Fraser a ich fixácia
• Nechtová protetika - náhrada nechtových platničiek (následkom úrazu,
  nakopnutie, tlak topánky...)
• Cryo terapia - terapia chladom a kompresiou
• Zhotovovanie individuálnych korektorov podľa potrieb a stavu nohy klienta 
   (pri vybočených palcoch, kladivkových prstoch, dajú sa však nimi  chrániť i exponované 
   miesta na nohe)
• Starostlivosť o diabetikov, diabetická obuv...
• Podiatrické poradenstvo a liečba z odborov:
 - DERMATOLÓGIE
 - ORTOPÉDIE 
 - DIABETOLÓGIE               
 - PEDIATRIE
 - CHIRURGIE

• Acrylové nechty • Gélové nechty
Klasická manikúra • Japonská manikúra
Nail art - zdobenie

PodiaterCentrum
Centrum „ZDRAVÁ NOHA”

& Nails dizajn

Zimná 50 (medzi Slovenskou sporiteľňou a Papierníctvom Dominom)
052 01 Spišská Nová Ves Tel.: 0902 891 534

NECHTOVÝ DIZAJN

DEPILÁCIA- komplet

K pedikúre je gélovanie
nechtov na nohách za akčnú

cenu a k manikúre je francúzske

lakovanie zdarma!

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 €. 

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.

Občianske združenie Rodiny pre Spiš
vás pri príležitosti Dňa počatého dieťaťa

pozýva na prednášku

Postabortívny syndróm
a čo ďalej?

Mgr. Mária Maskaľová
z Ráchelinej vinice

25. marec o 19.00 h, farský kostol
Fatimskej Panny Márie vo Ferčekovciach.

Ponuka...´
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BIO potraviny 
z ekologickeho hospodarstva

Caje jednodruhove a zmesi

Oleje 100% za studena lisovane

´
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´
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PRE VASE ZDRAVIE

... a rada Vam poradi pri:

prevencii chorob

poruchach travenia

ociste organizmu (detoxikacii)

obezite

alergiach, anemii, osteporoze

delenej strave a roznych dietach

´ ´

´

´´

¡ ¡

¡

  Najdete nas:
Zimna 45 (Ulicka obchodu a sluzieb)

          Spisska Nova Ves

´Otvorene : Po - Pia     8.30 - 17.00

                                                                     So      8.30 - 11.30
Kontakt:     tel. 0948 068 786

              facebook.com/komorka.snv

              komorka.snv@gmail.com

´ ´¡Uvita Vas a poradi: Ludmila Sanetrikova´´
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PREDÁM / PRENAJMEM

 Ponúkam do prenájmu 1-izb. byt v centre mesta na Goraz-
dovej ul. v zateplenej bytovke. T.: po 15.00 h - 0902 684 112, 
053/446 35 16.

 Predám 2-izb. byt s balkónom na sídl. Mier. Cena dohodou. 
T.: 0948 522 828.

 Predám 2-izb. byt - 54 m2, bez balkóna, 1. posch., s garážou 
pri Mäsokombináte (smer Teplička). Čiastočne zrekonštruovaný, 
el. kúrenie, vlastný ohrev vody. Cena 25 tis. €. T.: 0907 704 022. 

 Predám 2-izb. byt na 2. posch., čiastočne zrekonštruovaný. 
Nachádza sa v Rudňanoch, časť Zápalenica. V blízkosti potraviny 
a autobusová zastávka. Cena dohodou, lacno. 
T.: 0905 669 403, 0907 760 073.

 Prenajmem 3-izb. byt, Banícka ul. v SNV. T.: 0903 590 169.
 Dám do prenájmu 3-izb. byt na sídl. Mier s balkónom, 2. posch. 

T.: 0910 373 872.
 Dám do nájmu priestranný 3-izb. byt na sídl. Pod Tarčou. Kom-

pletná rekonštrukcia, balkón, pivnica. Čiastočne zariadený, voľný 
ihneď. T.: 0903 053 510.

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

 Predám 4-izb. slnečný byt na sídl. Mier, 7. posch. a garáž pod 
letiskom. Cena dohodou. Prosím, RK nevolať. T.: 0904 804 503.

 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 záu-
jemcom, nie RK.

 Predám udržiavanú záhradu s chatkou za ZOO (v blízkosti OC 
Madaras). Rovinatý pozemok o výmere 372 m2, chatka zateplená, 
s nábytkom na mieru, prístup autom až na pozemok. Vhodná na 
relax a aktívny odpočinok. Cena dohodou. T.: 0905 498 655.

 Predáme záhradku v záhradkárskej osade BRUSNÍK (v blízkosti 
Telepu) o rozlohe 546 m2. Zabezpečený rozvod vody na polieva-
nie. Cena dohodou. T.: 0915 641 749.

 Predám záhradku v lokalite Červený jarok. Podpivničená, dre-
vená chata 5 x 4 (zateplená). Na záhrade sa nachádzajú ovocné 
stromy, skalky, masívny stôl + altán. Tiché prostredie, blízko Ko-
šiarny briežok, vhodné na oddych. T.: 0911 787 285.

 Predám záhradu s murovanou záhradnou chatkou za sídl. Mier 
(Medza - splav). Cena dohodou. T.: 0917 620 200.

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

 Predám pozemok v chatovej oblasti Pod Tepličkou. Cena do-
hodou. T.: 0917 853 942.

 Predám stavebný pozemok na výstavbu rodinného domu v cen-
tre 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.

 Predám termoakupresúrne masážne lôžko CERAGEM. Pra-
cuje na princípe akupresúry, infračervenej terapie, jade kame-
ňov a moxovania. Vo veľmi dobrom stave. Vhodný do relaxačných 
a wellness center. Doveziem. T.: 0905 708 480.

 Predám diely na FORD Mondeo 1,8 benzín - r. v. 2001 * Mon-
deo combi 2.0 TDCI - r. v. 2002 * Focus 1,8 TDDI - r. v. 2000 * 
Focus combi 1,8 TDCI - r. v. 2002 + diely ŠKODA Felicia - r. v. 
2000. T.: 0915 965 840.

 Predám detskú postieľku, drevenú za 30 € a k tomu darujem 
matrac. T.: 0904 459 109.

 Predám jazdeckú prilbu vhodnú pre 14 až 16-ročnú mládež. 
Cena dohodou. T.: 0907 944 284.

 Predám dievčenské korčule veľ. 37 - 39 málo používané. Cena 
20 €. T.: 0907 944 284.

 Predám za symbolickú cenu (40 €) 3 menšie skrinky a 1 ks šat-
níkovú skriňu obývačkovej steny Zoja. T.: 0907 944 284. 

KÚPIM / HĽADÁM

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

  Muž  s  ŤZP  hľadá  osobného  asistenta  -  muža  vo  veku  
30 - 40 rokov na cca 4 - 6 h denne. T.: 0903 937 324.

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

 HANDMADE TRHY: Predajte svoje ručne vyrobené vecičky, 
šperky,  keramiku,  oblečenie,  potraviny,  atď.,  na  „Spišských 
Handmade Trhoch“ v letnej záhrade Hotela Čingov 23. 5. 2015. 
Kontaktujte nás: handmade.trhy@gmail.com.

 Spoľahlivá, dôverná opatrovateľka, príp. asistentka hľadá prácu 
na opatrovanie chorých, starších ľudí alebo detí. Možné varenie, 
upratovanie a iné domáce práce. Čas podľa dohody aj cez ví-
kendy, ak je to potrebné. T.: 0903 414 789.

 Vykupujem parohy - zhody. T.: 0905 476 723.
 Hľadám menšiu trojfarebnú bielohnedočiernu mačku - biela 

papuľka, zadoček a nohy, ktorá sa stratila 10. 2. 2015. Ďakujem 
za každú informáciu. T.: 0907 312 154. 

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

RÔZNE

 NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje internet a je práve ne-
deľa? Profesionálny servis PC a kancelárskej techniky u vás 
doma 24 h/7dní v týždni za fajn ceny. Inštalácia Windows! 
Opravy notebookov, výmena displejov! Inštalácia a nasta-
venie WiFi. Možnosť obnovenia vašich stratených dát! Na-
stavenie 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, ŽI-
VOTNÉHO JUBILEA V HD KVALITE. CENA 200 €. Zahŕňa aj 
200 až 300 fotografií. FB/Alfavideo, viac informácií na tel. 
č. 0944 684 303. 

 STAVEBNÉ PRÁCE všetkého druhu, rekonštrukcie byto-
vých jadier, rodinných domov, zatepľovanie fasád, výstavba 
rodinných domov na kľúč, lacný stavebný materiál - DOVOZ 
SNV ZDARMA. T.: Ľubomír Jurčík - 0903 221 722.

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

 KUCHYNSKÉ ŠTÚDIO S-STYLE ponúka: kuchynské linky 
- moderné lakované dvierka, klasické, rustikálne * nábytok 
vlastnej výroby - vstavané skrine * interiérový nábytok na 
mieru. Realizáciu od návrhu po montáž * 3D návrh zdarma. 
Ďalej ponúka kuchynské spotrebiče * drezy * batérie * ku-
chynské 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 | ZALO-
ŽENIE A ZMENY S. R. O. | EKONOMICKÉ SLUŽBY | PORA-
DENSTVO * EcoUnit, s. r. o., Moravská 4, Spišská Nová Ves * 
T.: 0915 344 868, 0915 941 557 * www.uctaren.eu *  
E-mail: kontakt@uctaren.eu 

  LINGVISTA - to sú najkvalitnejšie lingvistické služby 
v okrese: * preklady (úradné aj neúradné) * výučba cudzích 
jazykov * tlmočnícke služby * doučovanie žiakov zo všetkých 
školských predmetov * testovacie centrum britského certi-
fikátu City & Guilds. Duklianska 1 (oproti Hotelu Metropol). 
T.: 0915 964 533, lingvista@lingvista.sk

 WWW.SERVIS-KANAL.SK - ČISTENIE KANALIZÁCIE, KA-
MEROVÝ MONITORING POTRUBÍ. 
Pohotovosť - T.: 0914 153 003 - denne aj sviatky.

 OPRAVY PODLÁH, s. r. o. Ponúkame: Liate EPOXIDOVÉ 
podlahy * Brúsenie drevených podláh * Potery * Nivelačné 
hmoty * Prestavby bytových jadier * Stavebná činnosť.  
www.opravy-podlah.sk * info@opravy-podlah.sk 
T.: 0905 188 813, 0948 535 256.

 DOUČUJEM MATEMATIKU ZŠ, SŠ a VŠ. T.: 0949 571 183.

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

 ZALOŽÍME S. R. O. ZA VÁS. Kompletné založenie s. r. o., 
zmeny v s. r. o., založenie živnosti, zápis dopravcov do OR 
SR, predaj READY MADE, s. r. o., prenájom sídla spoločnosti, 
likvidácia spoločností, zlúčenie spoločností, atď. TIMID, 
s. r. o., Štefánikovo nám. 5 (prízemie za Tatra bankou), SNV. 
T.: 0948 249 495, www.spolocnostisro.sk.

  KOZMETICKÉ ŠTÚDIO Marilyn (Hutnícka 10, SNV,  
0905 388 917): Dermaroller * Mikrodermabrázia * Kavitačný 
peeling * Kozmetický ultrazvuk* Chemický píling* Líčenie* 
Aplikácia trsov* Parafín* Depilácie* Darčekové poukážky* 
Akcie.

 PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS pomôže s uprato-
vaním pred Veľkou nocou, kompletné upratanie, vyčistenie 
sedačiek, kobercov, stoličiek či postelí. T.: 0903 100 508, 
053/444 01 19, 0903 661 891.

 CUDZIE JAZYKY A INÉ ZRUČNOSTI? www.humboldt.sk 
... a škola príde k vám. Dohodnite si, prosím, termín nezá-
väzného stretnutia na tel. č.: 0903 100 508.

 VLASTIMIL BRATEK - BRATEX BUILDINGS - kompletná re-
konštrukcia bytov, rodinných domov (exteriér, interiér). Zá-
ruka minimálne 5 rokov. T.: 0905 310 411. 

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

 KREATÍVNE KURZY v HOBBY KREATIV, Zimná 65, SNV * 
16. 3. - vintage truhlice * 23. 3. - veľkonočný patchwork * 
31. 3. - vintage vajíčko. Viac na www.hobby.kreativ.sk. 
Prihláška: 0918 994 867 - J. Nováková. 

 DOUČÍM MATEMATIKU, FYZIKU ZŠ a SŠ jednoducho, PO 
LOPATE, s prízvukom na porozumenie. T.: 0903 053 510. 

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

 KJARA SALÓN - liečebné a estetické procedúry * účinné 
spaľovanie tukov * anticelulitídne programy * masáže * masáž 
horúcimi lávovými kameňmi * zábaly - twiggy, anticelulitídny, 
bahenný. T.: 0915 961 341, www.kjaraprevas.estranky.sk.

 Ponúkam OPRAVY ODEVOV - skracovanie, zužovanie, plá-
tanie, výmenu zipsov (vetrovky, overaly, nohavice), obšívanie 
posteľného prádla, záclon a obrusov a iné s možnosťou vy-
zdvihnutia a donášky k vám domov za super cenu. 
T.: 0903 369 907. 

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

 ANGLICKÝ LETNÝ TÁBOR v ČECHÁCH alebo INTERNÁTNA 
LETNÁ ŠKOLA v ANGLICKU - prihlášky na www.iluminata.sk 
do 31. 3. 2015. Viac informácií na 0905 310 408.

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

 „Ste zlatý“. SLUŽBY PRE DOMÁCNOSŤ * čistenie kober-
cov, sedačiek, pomníkov * sťahovanie * 100 % mikrovlnná 
likvidácia húb, plesní, červotočov * mikrovlnné sušenie mu-
riva. Viac: www.spisskanovaves.eu / Inzercia / Katalóg fi-
riem. T.: 0904 865 262.
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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

INZERCIA

OC MADARAS SNV

Vodníci do vody
 každý, kto príde oblečený v maske vodníka, 
 bude mať vstup na Aquazorbing zdarma
 - súťaže
 - maľovanie na tvár
 - súťaž o najkrajšiu masku vodníka

Svetový deň vody 
dňa 22. 3. 2015 nedeľa

od 15.00 hod pri Kinách

Andersenova noc 
v OC Madaras Spišská Nová Ves

Dobrodružná noc pre deti plná čítania rozprávok, 
súťaží, hier a prekvapení. Na záver spánok.

Dátum: 27. 3. 2015
 (z piatka na sobotu)

Viac informácií na     facebook: Detský svet Madaras n.o.
tel: 0911 936 781, e-mail: detskysvet@ocmadaras.sk

Pozývame Vás

Partner: Mestská knižnica Spišská Nová VesAquazorbing

Baví Vás 
hudobná skupina hudobná skupina

MLOCi



0911 414 454 Volajte

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

   Servis                  Garancia Kvalita

Duklianska 55, Spišská Nová Ves
Autoves

Duklianska 55, Spišská

KONTROLA 
GEOMETRIE

cena od

15€ VÝMENA 
KOLIES

PRÍPRAVA 
NA STK

VÝMENA 
BRZDOVÝCH DOŠTIČIEK

VÝMENA 
OLEJA + FILTRA

cena od

8€
cena od

20€
cena od

12€
cena od

10€

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Zoznámte sa s najpriestrannejším vozidlom vo svojej triede. Nová ŠKODA Fabia Combi vám a vašej rodine poskytne 
maximálny priestor za minimálny príplatok, najnovšie technológie, úsporné motory a dynamický dizajn. Navyše so 4-ročnou 
zárukou a s možnosťou výhodného Financovania na jednotku.
www.skoda-auto.sk

Nová ŠKODA Fabia Combi
Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Fabia: 

3,4 – 4,8 l/100 km, 88 – 110 g/km. Ilustračné foto.

ZÍSKA SI VÁS

         AJ VAŠU RODINU

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:


