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CENA MESTA UDELENÁ 

Poslanci mestského zastupiteľstva na zasadnutí konanom 
19. februára 2015 schválili udelenie tohto ocenenia za rok 
2014 Ing. Vladimírovi Čechovi, ktorý svojou dlhoročnou 
prácou prispel nielen k modernému systému zabezpečova-
nia odpadového hospodárstva s dôrazom na ochranu život-
ného prostredia, ale aj k rozvoju športu v meste.
Ing. Vladimír Čech od narodenia žil a vyrastal v Sp. Novej 
Vsi. Po skončení základnej osemročnej školy študoval na 
Strednej priemyselnej škole baníckej a geologickej v Sp. 
Novej Vsi, odbor banská mechanizácia a elektrifikácia. 
Okrem iného ako 16-ročný začal hrávať závodne hokej za 
mužské hokejové družstvo Lokomotíva Sp. Nová Ves. V lete 
závodne hrával za historicky najlepší futbalový tím doras-
tencov v Sp. Novej Vsi, ktorý v rokoch 1961 – 1964. Po 
skončení strednej školy odišiel študovať a hrať hokej do 
Bratislavy. V rokoch 1964 – 1970 študoval na Strojníckej 
fakulte Slovenskej vysokej školy technickej, odbor tepelné 
stroje a zariadenia. 
V rokoch 1970 – 1990 zostal pôsobiť a žiť v Bratislave, kde 
pracoval v Energoprojekte Praha, závod Bratislava. V rokoch 
1973 – 1990 pracoval na Generálnom riaditeľstve Rudných 

baní a magnezitových závodov. Po ukončení ich činností z ti-
tulu útlmu baníctva a hutníctva sa presťahoval s rodinou do 
Sp. Novej Vsi. 1. 1. 1991 nastúpil do funkcie riaditeľa Tech-
nických služieb. Po zlúčení a vytvorení Mestského podniku 
služieb došlo 1. 10. 1992 k transformácii a privatizácii tohto 
podniku a vzniku spoločnosti NOVA, s. r. o., kde sa ma-
joritným spoločníkom stala rakúska firma Brantner Walter, 
GmbH, Krems. Odvtedy došlo v spoločnosti k modernizácii 
riadiacich procesov, rozvoju a modernizácii technologických 
procesov zberu, odvozu a zneškodňovania odpadov, rozši-
rovaniu predmetu činnosti a k sprehľadneniu vynakladaných 
finančných prostriedkov mesta na výkon odpadového hos-
podárstva mesta a na výkon VPS, na čom mal veľkú zásluhu 
Ing. V. Čech. S veľkým podielom spoločnosti Brantner Nova, 
s. r. o., má mesto Sp. Nová Ves a blízke okolie vybudované 
Spracovateľské centrum biologicky rozložiteľného odpadu. 
Hlavným pilierom podnikania v odpadovom hospodárstve 
spoločnosti mesta je vybudovanie Regionálnej skládky od-
padov Kúdelník II. Pod jeho vedením je firma úspešná aj 
v získavaní prostriedkov z projektov EÚ.

Primátor mesta Spišská Nová Ves PhDr. Ján Volný, PhD., 12. marca v obradnej sieni 
Radnice slávnostne udelil najvyššie ocenenie mesta Ing. Vladimírovi Čechovi a záro-
veň odovzdal aj Cenu primátora trom laureátom.

(pokračovanie na 3. strane)

Ocenení zľava: Za OO PZ SNV riaditeľ kpt. JUDr. Maroš Leško, predsedníčka MO Matice slovenskej Mgr. 
Jolana Prochotská, Ing. Vladimír Čech a Ing. Miroslav Dibák, syn Igora Dibáka. Foto: Edita Gondová
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2. zastavenie: Rímskokatolícky farský kostol  
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NEVEREJNÝ VÝBER + KASTING 
MODELIEK A HOSTESIEK AGENTÚRY ŠTÝL

23. 4. 2014 (štvrtok) 
od 1500 hod. | POPRAD | AQUA CITY | LOBBY BAR

24. 4. 2014 (piatok)
 od 1500 hod. | SP. NOVÁ VES | HOTEL METROPOL
NETRADIČNO TRADIČNÁ SÚŤAŽNÁ SHOW JE URČENÁ PRE DIEVČATÁ  

VO VEKU OD 17 ROKOV, KTORÉ MAJÚ ZÁKLADNÉ PREDPOKLADY  
NA KVALITNÉ UMIESTNENIE V TEJTO SÚŤAŽI. UCHÁDZAČKY NECH  

SI PRINESÚ LODIČKY A PLAVKY. VYBRANÉ SÚŤAŽIACE BUDÚ SÚŤAŽIŤ  
O HODNOTNÉ CENY NA VEĽKEJ SHOW 12. 6. 2015 V SPIŠSKOM DIVADLE  

A MAJÚ MOŽNOSŤ UPLATNIŤ SA AKO MODELKY A HOSTESKY 
V AGENTÚRE ŠTÝL.

NEMUSÍŠ BYŤ NAJKRAJŠIA 

MÔŽEŠ BYŤ NAJLEPŠIA

UMELECKÁ
A MÓDNA
AGENTÚRA

VYHLASUJE 18. ROČNÍK SÚŤAŽE

2015

EXOTICKÁ DOVOLENKAZÁJAZD
HLAVNÁ CENA

viac info:
0903 904 645
www.agenturastyl.sk    
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SPRAVODAJSTVO

Spišská Nová Ves obhájila nepísaný titul „Mesto s najkraj-
ším kalendárom“. Klub fotopublicistov Slovenského syndi-
kátu novinárov vyhlásil výsledky v poradí 23. ročníka súťaže 
kalendárov v desiatich rôznych kategóriách. Spišská Nová 
Ves je víťazom kategórie „Mestá“ už niekoľko rokov, v tomto 
ročníku sme si zaknihovali okrúhly piaty titul. Séria uznaní 
začala v roku 2010. „Vtedy sme vydali kalendár v čierno-
bielom prevedení s výtvarnými motívmi, ktoré spracoval 
Emil Labaj,“ uviedla Ing. Andrea Jančíková, vedúca kan-
celárie primátora. 
Naše mesto sme prezentovali v rôznych témach na ka-
lendároch ďalších rokov. V roku 2011 opäť výtvarné diela 
Emila Labaja, o rok neskôr boli ústredným motívom histo-
rické listiny mesta. Hneď nasledujúci rok, 2013, zaujal po-
rotu kalendár s motívmi z dobových pohľadníc. Vtedy získala 
Spišská Nová Ves v súťaži „iba“ druhé miesto. „Okrem sa-
motných listov s kalendáriom obsahoval tento kalendár aj 
prílohu s pohľadnicami s dobovými motívmi, ktoré mohli 
ďalej putovať do sveta,“ dodala Andrea Jančíková. Kalen-
dár ako výtvarno-propagačný materiál ponúka nespočetné 

množstvo variácií a novátorskeho prístupu v jeho tvorbe. 
„Vždy sa snažíme kalendárom i niečo povedať, preto tie 
naše obsahovali či už rôzne citáty, pranostiky, termíny 
významných podujatí mesta. V minulom roku sme ponú-
kli obyvateľom a návštevníkom pohľad na mesto očami 
našich detí. A keďže je Spišská Nová Ves vnímaná nielen 
ako brána do Národného parku Slovenský raj, ale i ako 
kultúrne centrum Spiša, tento rok sme upriamili pozor-
nosť na jeden z dôležitých stánkov kultúry, ktorým Ga-
léria umelcov Spiša bezpochyby je. Preto nás v roku 
2015 sprevádzajú motívy zbierok galérie, ktoré zachytá-
vajú Spišskú Novú Ves a Slovenský raj. Autormi zobra-
zených výtvarných diel sú Jozef Majkut, Ľudovít Čordák 
a Jozef Fabini. Kalendár obsahuje aj informácie o týchto 
maliaroch,“ dodáva Andrea Jančíková.
„Naše kalendáre sú vizitkou krásy mesta a tvorivosti jeho 
obyvateľov. Tvorcom želám, aby v tejto víťaznej šnúre 
pokračovali i naďalej a robili dobré meno najkrajšiemu 
mestu nielen pod Tatrami,“ uviedol primátor mesta Ján 
Volný.

Autorom grafických návrhov víťazných kalendárov nášho 
mesta je spoločnosť BSP Magnetica. (tre)

Mestské zastupiteľstvo v júni 2013 schválilo čerpanie úveru 
na realizáciu programu zníženia energetickej náročnosti bu-
dov materských škôl vo výške 700 tis. eur. Tento projekt bol 
financovaný prostredníctvom programu MUNSEFF z úvero-
vej linky Európskej banky pre obnovu a rozvoj s grantovou 
podporou EÚ. Podľa vypracovaných energetických audi-
tov a plánovaných rozpočtov to vyzeralo tak, že z požiča-
nej sumy zrekonštruujeme dve najväčšie materské školy 
v meste, na Stolárskej ulici a Ul. P. Jilemnického. Ve-
rejným obstarávaním sa nám však podarilo vysúťažiť také 

ceny, že sme do programu mohli zaradiť aj ďalšie materské 
školy, a to zateplením obvodového plášťa MŠ na Sloven-
skej ulici, Gorazdovej ulici a Ulici J. Hanulu a výmenou 
okien a dverí za energicky efektívnejšie MŠ na Ulici E. M. 
Šoltésovej, S. Tomášika a Lipovej. Na tieto akcie sme 
z úveru vyčerpali 625 tis. eur. Projektovo sme mali pri-
pravenú a „vysúťaženú“ aj Materskú školu na Rybničnej 
ulici, kde sa však po predchádzajúcich rekonštrukčných 
prácach musela urobiť technologická prestávka, preto sme 
úver nedočerpali.

12. 1. 2015 a 23. 2. 2015 navštívil naše mesto Štefan Ciu-
pek, poverený verifikáciou projektov rekonštrukcie mater-
ských škôl. Preveroval vyžiadané dokumenty a vykonal aj 
vizuálnu obhliadku rekonštruovaných objektov. Pozitívne 
zhodnotil prácu a prístup zodpovedných pracovníkov MsÚ. 
Výsledkom tejto verifikácie je pripísanie grantu na účet 
mesta doteraz vo výške 79 826 eur, čo poslúži na splátku 
úveru. Teda, mesto vráti menej, ako si požičalo.

Ing. Markéta Ďuríková
riaditeľka Správy školských zariadení

Ing. V. Čech má tiež zásluhu na vytvorení Združenia SEZO 
Spiš, ktorého cieľom bolo vytvoriť v regióne podmienky na 
prípravu a realizáciu separovaného zberu odpadov. 
Po skončení slávnosti si Ing. V. Čech zaspomínal: „Keď som 
tu vyrastal a hral som aj futbal, po každom tréningu a zá-
pase sme boli na korze a rozprávali sme sa len o športe. 
Potom už v staršom veku, keď bolo zrušené generálne 
riaditeľstvo baníctva, vrátil som sa domov, kde som mal 
rodičov. Celé to obdobie a dynamika vývoja mesta, ktorá 
sa zmenila, bolo až doteraz veľmi pekné.“
Okrem uvedeného laureáta boli na Cenu mesta Sp. Nová 
Ves za rok 2014 nominovaní:
• Ladislav Gavlák, 
• Združenie ŠK ŠIMAKO Sp. Nová Ves, 
• Miestny odbor Matice slovenskej v Sp. Novej Vsi, 
• prof. Jaroslav Fabián, 
• kolektív Horskej záchrannej služby Slovenský raj, 
• prof. MUDr. Jozef Kafka, DrSc., 

• Eduard Kessel, 
• Igor Dibák, in memoriam, 
• Bytové družstvo Sp. Nová Ves.
Primátor PhDr. J. Volný, PhD., zároveň slávnostne udelil aj 
Cenu primátora mesta trom laureátom. Ocenenie získal 
Miestny odbor Matice slovenskej (MO MS) v Sp. No-
vej Vsi za výrazný prínos pri prezentácii slovenskej litera-
túry, propagácii slovenského umenia, vzdelávaní mládeže 
v oblasti histórie mesta, Spiša i Slovenska a pri príležitosti 
95. výročia založenia.
Za MO MS prišla prevziať ocenenie jeho predsedníčka Mgr. 
Jolana Prochotská: „Moji predchodcovia vyorali veľmi 
hlbokú brázdu krásneho matičného života v našom 
meste a pokračovať v ich šľapajach, to sa treba veľmi 
obracať. Všetko, čo o nás píšete a čo počujete, sú naše 
autorské veci. Musím sa teda pochváliť, prijímame spolu-
prácu so všetkými kultúrnymi inštitúciami mesta a vďaka 
nim my, dobrovoľníci, získavame na vyššej kvalite. Toto 
ocenenie, myslím si, ukázalo, že sme dobrí a urobíme 

všetko pre to, aby sme boli ešte lepší.“
Cena primátora bola udelená aj Obvodnému oddeleniu 
PZ SR v Spišskej Novej Vsi za dosiahnuté vynikajúce vý-
sledky a výrazné zlepšenie bezpečnostnej situácie v meste 
Spišská Nová Ves.
OO PZ SR v Sp. Novej Vsi v r. 2014 dosiahlo najlepšie vý-
sledky práce, kedy celková objasnenosť prvýkrát stúpla nad 
61,50 %. Nápad majetkovej trestnej činnosti prvýkrát kle-
sol pod úroveň 300 majetkových trestných činov, v pred-
chádzajúcich rokoch atakoval hranicu 500 majetkových 
trestných činov. Samotný nápad krádeží vlámaním klesol 
za rok 2014 na hodnotu 65 prípadov, kým v predchádzajú-
cich rokoch atakoval hranicu 200 prípadov. Pod vedením 
riaditeľa OO PZ kpt. JUDr. Maroša Leška a jeho zástup-
cov sa kolektív policajtov OO PZ v Sp. Novej Vsi značnou 
mierou podieľal na výraznom zlepšení bezpečnostnej si- 
tuácie v meste. 
Ocenenie prevzal kpt. JUDr. M. Leško: „Boli to veľmi milé 

MÁME PO PIATYKRÁT NAJKRAJŠÍ 
KALENDÁR SLOVENSKA

MESTO VRÁTI MENEJ, AKO SI POŽIČALO

CENA MESTA UDELENÁ
(dokončenie z 1. strany)

(pokračovanie na 4. strane)

LIKVIDÁCIA ČIERNEJ SKLÁDKY
Čierne skládky sú dlhodobým problémom vyskytujúcim sa na celom Slovensku. Ani Spiš-
ská Nová Ves nie je výnimkou. Najhoršia situácia je pritom stále po zime, keď sa roztopí 
sneh. Mesto na ich likvidáciu vynakladá každý rok nemalé finančné prostriedky.
Nelegálne skládky pôsobia negatívne na životné prostredie 
a sú potenciálnou zdravotnou hrozbou. Mesto sa snaží proti 
tomuto problému bojovať aj pravidelným upratovaním počas 
jarných mesiacov. S postupnou likvidáciou skládok začali 
pracovníci komunálneho servisu MsÚ už začiatkom marca. 
„Počas celého týždňa od 2. do 6. marca bola likvidovaná 
čierna skládka, ktorá sa nachádzala pri garážach na Kollá-
rovej ulici pri židovskom cintoríne,“ informoval vedúci odde-
lenia komunálneho servisu Ing. Juraj Sad, PhD.
Na odstránenie takýchto skládok mesto každoročne zo 

svojho rozpočtu vynakladá nemalé finančné prostriedky. 
„V minulom roku mesto vynaložilo 27 200 eur na likvi-
dáciu čiernych skládok. V tomto roku máme schválený 
rozpočet na likvidáciu vo výške 7 000 eur,“ doplnil ďalej 
Ing. J. Sad, PhD.
Aj po odstránení takýchto skládok sa, žiaľ, často krát stáva, 
že niektorí nezodpovední občania sa postarajú o vznik ďal-
ších. Za ich vytvorenie pritom hrozí vinníkovi pokuta až do 
výšky takmer 166 eur v prípade fyzickej osoby.

Eda, foto: OKS
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Poslanci sa 19. februára stretli na 2. riadnom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva.

1. zmena rozpočtu
Schválená bola 1. zmena rozpočtu mesta Sp. Nová 
Ves v roku 2015, ktorou sa zvýšili príjmy a výdavky 
o čiastku 896 617 eur na celkovú sumu 25 917 986 
eur.

Cena mesta Sp. Nová Ves
Poslanci schválili udelenie Ceny mesta Spišská Nová Ves 
za rok 2014 Ing. Vladimírovi Čechovi.

Odmeňovanie poslancov, členov MsV 
a komisií pri MsZ
V ďalšom bode rokovania bol predložený návrh Zásad 
odmeňovania poslancov, členov mestských výbo-
rov a členov komisií zriadených pri mestskom zastu-
piteľstve. Podľa predloženého dokumentu bola určená 
mesačná odmena poslanca za výkon jeho funkcie vo 
výške 14 % z priemernej mzdy v národnom hospodárstve 
(116 eur). Súčasťou uvedeného materiálu je aj stanove-
nie odmien pre členov mestských výborov a komisií, ich 
zapisovateľov a gestorov, ktoré sú určené pevnou sumou 
za účasť na konkrétnom zasadnutí.
V tejto súvislosti poslanec Mgr. Michal Demečko navr-
hol zvýšenie odmeny poslanca zo 14 na 25 % (215 eur) 
z priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Poslanci 
nakoniec schválili predložený materiál s uvedeným po-
zmeňujúcim návrhom.

Činnosť komisií pri MsZ a MsV
Predložený bol ďalej Metodický pokyn náplne čin-
ností komisií zriadených pri mestskom zastupiteľ-
stve a mestských výborov zriadených v meste Sp. 
Nová Ves. Uvedený materiál všeobecne upravuje rozsah 
náplne práce týchto orgánov, ďalej organizačnú štruktúru, 
spôsob zasadania, rokovací poriadok, vymedzenie úloh, 
oprávnení a povinností.

Rokovanie komisií pri MsZ
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie ústnu informáciu 
predsedov z rokovaní jednotlivých komisií zriadených pri 
mestskom zastupiteľstve.

Delegovanie zástupcov zriaďovateľa do rád škôl 
a školských zariadení
Nečakanú diskusiu vyvolal bod Delegovanie zástupcov 
zriaďovateľa do rád škôl a školských zariadení. Mesto 
Sp. Nová Ves ako zriaďovateľ škôl a školských zariadení 

podľa zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v škol-
stve a školskej samospráve deleguje svojich zástupcov 
do ich rád. Všetky pozmeňujúce návrhy na delegovanie 
poslancov do jednotlivých rád škôl boli schválené.

Zaradenie cirkevnej MŠ do siete škôl
Poslanci ďalej prerokovali žiadosť Rímskokatolíckej cirkvi 
Biskupstvo Sp. Podhradie o vydanie súhlasného stano-
viska k zaradeniu cirkevnej materskej školy do siete škôl 
a školských zariadení. V nej informovali o zámere zria-
diť od 1. septembra 2015 cirkevnú materskú školu so 
sídlom na Markušovskej ceste 8 s predpokladaným 
počtom 40 detí, ktoré budú rozdelené do 2 tried. Po-
slanci súhlasili s jej zaradením do siete škôl a školských 
zariadení.

Poskytnutie dotácií pre športové kluby
Schválené bolo poskytnutie dotácií pre 30 športových 
klubov združených v Rade športových klubov v celkovej 
sume 178 tis. eur. Zároveň bolo schválené poskytnutie 
dotácie pre:
- RTVŠ mix vo výške 1 100 eur – zabezpečenie účasti 
na 15. Svetovej gymnaestráde v Helsinkách,
- Volejbalový klub vo výške 1 500 eur – zabezpeče-
nie Semifinále a finále Slovenského pohára vo volejbale 
mužov a žien,
- Športový klub basketbalu dievčat vo výške 1 200 
eur – zabezpečenie Final 6 Slovenský pohár v basket-
bale žien.
Kompletný návrh na poskytnutie dotácií nájdete na 
stránke www.spisskanovaves.eu v sekcii SNV/Samo-
správa/MsZ/Predkladané materiály.

Realizácia Akčného plánu
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie Monitorovaciu 
správu o realizácii Akčného plánu ako súčasti Rozvojového 
plánu mesta Sp. Nová Ves 2011 – 2020 k 31. 12. 2014.

Správa o kontrolnej činnosti
Hlavný kontrolór mesta Ing. Peter Biskup informoval po-
slancov o kontrolnej činnosti za rok 2014. 

Správa o výsledku kontrol
Poslanci vzali na vedomie Správu o výsledku kontrol hlav-
ného kontrolóra mesta. Podľa plánu kontrolnej činnosti na 
II. polrok 2014 a v zmysle Zásad kontrolnej činnosti vy-
konávanej mestskou samosprávou boli ukončené 2 ná-
sledné finančné kontroly.
Prvá sa týkala dodržiavania zákona č. 502/2001 Z. z. 
o finančnej kontrole a vnútornom audite, pričom kon-

trolovaným subjektom bola Základná škola na Ul. Z. 
Nejedlého a na Hutníckej ul. Jej cieľom bolo preveriť, 
či postup zodpovedných zamestnancov pri zabezpečo-
vaní výkonu predbežnej a priebežnej finančnej kontroly 
bol v súlade s platnou legislatívou, ako aj s prijatými vnú-
tornými aktmi. V rámci druhej bolo kontrolované plnenie 
uznesení mestského zastupiteľstva prijatých v roku 
2013. Jej cieľom bolo preveriť dodržiavanie zákona 
č. 369/1990 Z. z. o obecnom zriadení v znení neskor-
ších predpisov, dodržiavanie Rokovacieho poriadku MsZ 
a prekontrolovať prijaté uznesenia nezávisle od výkonu 
kontroly vykonanej z inej úrovne samosprávy. Obidve 
kontroly boli ukončené správou s kontrolnými zisteniami.

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
Na rokovací stôl sa opätovne dostal predaj podielu 
7/100 administratívnej budovy Štefánikovom nám. 
5, teda priestorov pre zriadenie klientského centra. Viac 
sme o tom informovali v januárovom Ičku na str. 4. Uve-
dená problematika bola prerokovaná na MsZ 11. decem-
bra 2014, na ktorom bol schválený zámer predaja. Ten 
bol následne zverejnený na úradnej tabuli a internetovej 
stránke mesta. Mestský úrad k nemu z BIC Spišská Nová 
Ves, s. r. o., zaregistroval zásadnú požiadavku na zabez-
pečenie nerušeného práva užívania miestnosti č. 820 na 
8. poschodí budovy a príslušnej časti strešnej plochy, na 
ktorej sú namontované elektronické komponenty TV vy-
sielača, pre účely terestriálneho televízneho vysielania 
(TV Reduta). V uvedenej miestnosti sa tiež nachádzajú 
ukončenia optických trás mesta, takže je strategickým 
komunikačným uzlom pre elektronické pripojenie sídlisk 
Tarča, Mier, Západ, Radnice, Reduty, mestskej polície 
a mestského úradu. Na základe uvedených skutočností 
bol schválený predaj podielu 6/100 v prospech Minister-
stva vnútra SR za cenu 1,00 €. Mesto v rámci zostáva-
júceho podielu 1/100 bude požadovať výlučné užívanie 
uvedenej miestnosti a časti strechy. Dôjde tak k naplneniu 
priestorových potrieb oboch strán.
Poslanci ďalej, okrem iného, prerokovávali žiadosť Ma- 
riána Stavjarského, ktorý ako vlastník administratívnej 
budovy na sídl. Mier pri nákupnom stredisku chce z dô-
vodu potreby zväčšenia prevádzkových častí dostavať 
druhé podlažie. Na základe uvedených skutočností bol 
schválený predaj pozemkov verejnou obchodnou súťa-
žou za cenu aspoň 3 928,56 eur určenú znaleckým po-
sudkom.
Prerokovaná tiež bola žiadosť CRW Slovakia, s. r. o., 
na zriadenie vecného bremena spočívajúceho v práve 
prechodu a prejazdu cez pozemky nachádzajúce sa  
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pocity, nakoľko naša práca je veľmi náročná. Teší nás 
uznanie od vedenia mesta a pána primátora za toto naše 
úsilie a našu ťažkú prácu.“
Primátor udelil ocenenie aj p. Igorovi Dibákovi, in memo-
riam, za prínos v oblasti kultúry a umeleckého školstva.
Igor Dibák bol priamym účastníkom Slovenského národ-
ného povstania. Dostal sa do nemeckého zajatia, ale s po-

mocou spolubojovníkov sa mu podarilo ujsť. Neutíchajúca 
láska k hudbe ho doviedla k obnoveniu činnosti Dychovej 
hudby Železničiar, ktorej sa stal neoddeliteľnou súčasťou. 
Až do svojej smrti v roku 1990, celých 43 rokov, bol jej 
dirigentom. Okrem dirigovania sa I. Dibák venoval aj kom-
ponovaniu. Jeho skladby hrávali aj významné dychové 
orchestre, napr. Dychová hudba Československej ar-
mády. Veľa rokov pôsobil externe na vtedajšej Ľudovej 

škole umenia v Sp. Novej Vsi, kde vyučoval hru na husle. 
Ocenenie z rúk primátora prevzal jeho syn Ing. Miroslav 
Dibák: „Veľmi si vážim, že mesto ocenilo prácu ocka, 
pretože vyše 45 rokov komponoval dychovú hudbu a po-
zdvihol jej umeleckú úroveň. Boli to asi najlepšie a naj-
kvalitnejšie časy našej dychovej hudby. Zaujímavé je, že 
všetko to robil popri oficiálnom zamestnaní. Obetoval 
tomu strašne veľa času.“ Edita Gondová

CENA MESTA UDELENÁ
(dokončenie z 3. strany)

Mesto Spišská Nová Ves vlastní 409 bytov, z ktorých 11 je 
neobývaných. V minulom roku pristúpilo k vymáhaniu po-
hľadávok až v 117-tich prípadoch, v ktorých dlh na nájom-
nom predstavoval sumu v celkovej výške 401 917,17 eur. 
Vymáhaním týchto pohľadávok sa zaoberá oddelenie 
právne a sociálnych vecí mestského úradu. „Ku koncu 
roka sa nám podarilo vymôcť 38 471,21 eur. V sied-

mich prípadoch, u ktorých evidujeme dlh spolu vo 
výške 4 506,81 eur, nedošlo ani k čiastočnej úhrade 
pohľadávky. Tieto dlhy sú vymáhané súdnym exekúto-
rom,“ informovala vedúca oddelenia právneho a sociál-
nych vecí JUDr. Lucia Baldovská.
Okrem toho v osemnástich prípadoch došlo k navýšeniu 
dlhu v celkovej výške 8 205,36 eur. „U týchto dlžníkov 

bola v tomto roku podaná žaloba, prípadne bola uza-
tvorená dohoda o splátkach, resp. niektorí z nich za-
čali využívať inštitút osobitného príjemcu. V prípade 
už žalovaných súm bol podaný návrh na vykonanie 
exekúcie podľa Exekučného poriadku,“ dodala JUDr. 
L. Baldovská.

Eda

VYMÁHANIE POHĽADÁVOK V ROKU 2014

ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Rozpočet po prvej zmene zvýšený na 25 917 986 eur. K 15-tim materským školám v meste pribudne cirkevná materská škola. Schvá-
lené bolo poskytnutie dotácií pre športové kluby v celkovej výške 181 800 eur.

(pokračovanie na 5. strane)
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OZ činnosti OR PZ v SNV
Poverený policajt OO PZ SNV 11. 2. 2015 z prečinu 
nebezpečné vyhrážanie obvinil D. T., bytom Barde-
jov, ktorý 17. 12. 2014 v priestoroch pohostinstva 
na Zimnej ul. pristúpil k poškodenému M. K. zo SNV 
a krátkou strelnou zbraňou, ktorú držal v ruke, namie-
ril do ľavej spodnej časti trupu poškodeného a vyhrá-
žal sa mu zastrelením. K fyzickému kontaktu a k zra-
neniu nedošlo. Svojím konaním u poškodeného M. K. 
vzbudil dôvodnú obavu o jeho život.

Na OO PZ SNV oznámil M. K., že neznámy pácha-
teľ v období od 13. 2. 2015 do 16. 2. 2015 v areáli 
ČOV v časti Podskala poškodil hliníkové elektrické 
káble navinuté na štyroch drevených cievkach rezom 
neznámym predmetom. Súčasne ukradol najmenej 
20 metrov hliníkového elektrického káblu. Pre po-
škodenú firmu uvedeným skutkom spôsobil škodu 
najmenej 350 €. Vec realizuje OO PZ v SNV ako pre-
čin krádež. 

Na OO PZ SNV oznámil J. B., bytom Vernár, že do-
posiaľ neznámy páchateľ v dobe od 16. 2. 2015 do 
17. 2. 2015 nezisteným spôsobom a predmetom 
poškodil dotykový ovládací displej o rozmeroch 20 x 
20 cm na mliekomate umiestnenom na Šafárikovom 
námestí. Pre poškodenú spoločnosť spôsobil škodu 
vo výške 480 €. Poverený príslušník OO PZ SNV v da-
nej veci začal trestné stíhanie za prečin poškodzova-
nie cudzej veci. 

V dobe od 17. 2. 2015 do 18. 2. 2015 doposiaľ ne-
známy páchateľ nezisteným spôsobom bez použitia 
násilia vošiel do kancelárie oblastného výboru Slo-
venského zväzu protifašistických bojovníkov v budo-
ve Detskej polikliniky, odkiaľ ukradol finančnú hoto-
vosť vo výške 409 €. Poverený príslušník OO PZ SNV 
v danej veci začal trestné stíhanie vo veci prečinu 
krádež. 

Doposiaľ neznámy páchateľ 18. 2. 2015 v predajni 
obchodného centra neznámym spôsobom ukradol 
z pravého vrecka vetrovky, ktorú mal poškodený na 
sebe, peňaženku s finančnou hotovosťou vo výške 
50 € a osobnými dokladmi. Pre M. Č. zo SNV spô-
sobil škodu v celkovej výške 65 €. Poverený prísluš-
ník OO PZ SNV v danej veci začal trestné stíhanie za 
prečin krádež. 

Na základe spisového materiálu z miesta dopravnej 
nehody z ODI OR PZ SNV vo veci podozrenia z pre-
činu ublíženie na zdraví poverený policajt vzniesol 
obvinenie J. F., bytom Jablonov, okres Levoča. Ten 
19. 11. 2014 na Fabiniho ulici pri železničnej stanici 
spôsobil dopravnú nehodu. Menovaný viedol osobné 
motorové vozidlo v smere jazdy od autobusovej sta-
nice k železničnej stanici, kde na vyznačenom prie-
chode pre chodcov v dôsledku nevenovania sa plne 
vedeniu vozidla a nesledovania situácie v cestnej 
premávke nedal prednosť chodkyniam K. P. a F. T., 
obe bytom Spišské Tomášovce. Obe prechádzali cez 
vyznačený priechod pre chodcov z ľavej strany cesty 
na pravú v smere jazdy vodiča, následkom čoho vodič 
J. F. narazil ľavou prednou časťou vozidla do chod-
kyne K. P., ktorá utrpela ťažký úraz s dobou práce-
neschopnosti šesť týždňov.

Poverený príslušník ODI OR PZ SNV z prečinu ohro-
zovanie pod vplyvom návykovej látky obvinil M. K., 
bytom Teplička, ktorý 28. 2. 2015 spôsobil dopravnú 
nehodu. Menovaný viedol svoje osobné motorové vo-
zidlo po ceste číslo III/53610 Pod Tepličkou v smere 
od obce Teplička do SNV po predchádzajúcom požití 
alkoholických nápojov s 0,63 mg/l alkoholu v dychu. 
V dôsledku nepozornosti a vplyvu alkoholu na jeho 
organizmus nezvládol riadenie, prešiel v ľavotočivej 
zákrute do protismernej časti vozovky, kde narazil do 
železného zábradlia a zišiel pod úroveň cesty vľavo. 
Ku zraneniu osôb nedošlo. 

Na OO PZ SNV oznámil J. O., že neznámy páchateľ 
v dobe od 19. 2. 2015 do 2. 3. 2015 nezisteným 
predmetom a spôsobom odcudzil 4 ks notebookov 
z uzamknutých miestností základnej školy v SNV. 
Uvedeným skutkom spôsobil škodu v celkovej výš-
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v areáli Priemyselného parku na Drevárskej ul. Dôvo-
dom je skutočnosť, že sa na nich nachádza komuniká-
cia mesta, ktorá zabezpečuje jediný možný prístup k ich 
nehnuteľnosti. Na základe uvedených skutočností bolo 
schválené zriadenie vecného bremena s finančnou od-
platou vo výške 1 160 eur a úhradou nákladov vyvolaných 
jeho zriadením.

Interpelácie, otázky poslancov
V mene bežkárov a lyžiarov poďakoval Ing. O. Majerník 
vedeniu mesta a Lesom mesta Sp. Nová Ves za úpravu 
bežkárskych tratí na letisku a na Grajnári. Pripojili sa 
k nemu aj poslanci Ing. Jozef Gonda a Ing. Marián Bu-
beník, ktorý poďakoval aj Mgr. Vladimírovi Nováčekovi 
za úpravu Grajnáru. 

Ing. O. Majerník ešte doplnil, aby všetci vynaložili úsilie, 
aby bol sprevádzkovaný aspoň malý vlek na Ritten-
bergu, čo by bolo obrovským prínosom pre deti v tejto 
lokalite. Primátor PhDr. J. Volný, PhD., v tejto súvislosti 
uviedol, že sú tam veľmi komplikované majetkové vzťahy: 
„Snažíme sa do toho vstúpiť, ale je to medzi dvoma 
súkromnými subjektmi a ťažko je tam robiť rozhodcu. 
Keď to bude mať jedného vlastníka, bude sa s tým dať 
pohnúť. Je tam veľa problémov, ktoré sa nahromadili 
a vyústilo to do odstavenia vleku. Verím, že sa k pozi-
tívnemu výsledku dopracujeme.“

Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hlasovanie po-
slancov, zvukový záznam nájdete na www.spisskanova-
ves.eu – modrá sekcia SNV – Samospráva – MsZ.
 Edita Gondová

(dokončenie zo 4. strany)

Projekt cyklotrasy na nábreží Hornádu sa dostal do ďalšej 
etapy, 4. marca tohto roku prebehlo územné konanie na 
projekt, ktorý mesto Spišská Nová Ves realizuje v rámci 
cezhraničnej spolupráce s Poľskom. V rokoch 2014 až 
2020 je na rozvoj cezhraničnej spolupráce medzi Sloven-
skou republikou a Poľskom vyčlenených viac ako 182,3 mi-
liónov eur. Okres Spišská Nová Ves je jediným z Košického 
kraja, ktorý je oprávnený žiadať finančné prostriedky. 
Predmetom územného konania bola cyklotrasa v úseku 
Vyšná hať – MPC (alebo Tesco - Madaras), v dĺžke cca 
3 km. V zmysle určenia bývalého Krajského stavebného 
úradu v Košiciach stavebným úradom pre túto stavbu je 
Obec Smižany, ktorá po úspešnom územnom konaní vydá 
rozhodnutie o umiestnení stavby. Po nadobudnutí právo-
platnosti územného rozhodnutia bude možné požiadať 
o vydanie stavebného povolenia. Príslušným špeciálnym 
stavebným úradom pre túto dopravnú stavbu bude Mesto 
Spišská Nová Ves.
V stavebnom konaní žiadateľ, v tomto prípade Mesto 
Spišská Nová Ves, musí preukázať, že je vlastníkom po-
zemkov, na ktorých sa má stavba realizovať, alebo že má 
k pozemkom iné právo, ktoré ho oprávňuje zriadiť na ňom 
požadovanú stavbu. Nakoľko mesto nie je vlastníkom všet-

kých predmetných pozemkov, bude potrebné ich majet-
koprávne vysporiadať. Ďalším podkladom pre vydanie 
stavebného povolenia je projektová dokumentácia, ktorá 
má byť spracovaná v súlade s aktuálnymi právnymi a tech-
nickými predpismi. 
Zástupca dopravnej polície poskytol na územnom konaní 
podrobnejšiu informáciu o dopracovaní projektu do štádia 
stavebného povolenia v zmysle aktuálnych technických 
podmienok Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR, Sekcie cestnej dopravy a pozemných komu-
nikácií.
Uvedená norma TP 07/2014 určuje podmienky navrhova-
nia cyklistickej infraštruktúry s účinnosťou od 1. 11. 2014. 
Všetky cykloprojekty bude posudzovať s tým, že už spra-
cované projekty bude potrebné v zmysle normy dopra-
covať. 
Čo sa týka našej rekreačno-oddychovej cyklotrasy, bude 
viacúčelová a budú ju môcť využívať aj korčuliari. Opatrená 
bude verejným osvetlením, parkovou a sadovníckou úpra-
vou, vrátane lavičiek a oddychových oáz. 
Cieľom je spojenie mesta so Slovenským rajom a nadvia-
zanie na cyklotrasy národného a európskeho významu.
 (red)

ÚZEMNÉ KONANIE NA CYKLOTRASU 
DOPADLO ÚSPEŠNE

Medzinárodná výstava cestovného ruchu CMT Stuttgart 
(DIE URLAUBMESSE), ktorá sa konala 17. – 25. ja- 
nuára 2015, patrí k najvýznamnejším a najväčším výsta-
vám cestovného ruchu. Mesto Spišská Nová Ves v Ne-
mecku v stánku Slovenskej agentúry pre cestovný ruch 
(SACR) ako jediné prezentovalo nielen možnosti kultúr-
neho turizmu, ale predovšetkým Národný park Slovenský 
raj, čím ideálne prezentovalo tému tohtoročnej výstavy 
- turistika v prírode. 
V Bratislave na medzinárodnej výstave ITF SLOVAKIA-
TOUR (29. 1. – 1. 2. 2015) sa naše mesto prezentovalo 
v spoločnom stánku Krajskej organizácie cestovného ru-
chu Košický kraj spolu s oblastnými organizáciami ces-
tovného ruchu Spiš, Slovenský raj, Košice – turizmus, 
Zemplínskou OOCR a mestom Rožňava. 
Českí turisti tvoria jednu z najväčších skupín zahranič-
ných návštevníkov, a že ich záujem o našu krásnu prírodu 
a vzácne historické pamiatky neklesá, nám potvrdili aj po-
čas výstavy HOLIDAY WORLD v Prahe, ktorá sa konala 
19. - 22. februára 2015. Mesto Spišská Nová Ves sa tak 
zaradilo medzi 18 subjektov zo Slovenska, ktoré v expozí-
cii SACR ponúkali služby a produkty pre aktívne strávenú 
dovolenku na Slovensku v lete aj v zime. 
Prezentácia nášho mesta pokračovala v marci v Maďar-
sku a Poľsku. Najprv na veľtrhu UTAZÁS Budapešť 
(26. 2. – 1. 3. 2015) a o pár dní neskôr na výstave 

MENJUNK VILLÁGÁ MISKOLC (19. – 21. 3. 2015), 
kde Spišská Nová Ves okrem tradičnej ponuky predsta-
vila aj novinky na blížiacu sa letnú sezónu. Záver mesiaca 
patril výstave GLOB Katovice (27. – 29. 3. 2015), jed-
nej z najvýznamnejších svojho druhu v južnom Poľsku. 
Návštevníci veľtrhu sa zaujímali o turistické zaujímavosti 
Spišskej Novej Vsi, ale aj o možnosti aktívneho a zážitko-
vého trávenia dovolenky. 
Veľtrhy potvrdili stabilnú pozíciu na trhu a zaznamenali 
sme pozitívny ohlas medzi návštevníkmi. Aj tento rok pri-
niesli komplexný servis pre ľudí, ktorí chcú cestovať nie-
len do zahraničia, ale aj pre tých, ktorí chcú spoznávať 
krásy Slovenska. 

Ing. Jana Barbuščáková

PREZENTÁCIA MESTA NA VÝSTAVÁCH CR
Začiatok roka 2015 sa pre nás už tradične začal účasťami na výstavách cestovného ru-
chu na Slovensku a v okolitých krajinách.
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30-ročného Martina zo SNV z prečinu krádež. V prí-
pade dokázania viny mu hrozí trest odňatia slobody 
na 6 mesiacov až 3 roky. 

Doposiaľ neznámy páchateľ v dobe od 4. 3. 2015 
do 5. 3. 2015 v katastri mesta SNV v záhradkárskej 
osade zvanej Nad splavom od brehu rieky Hornád vy-
konal krádež vlámaním do chát majiteľov Ľ. T. zo SNV 
so škodou 550 €, majiteľa J. L. zo SNV so škodou 
690 € a majiteľky V. Ď. zo SNV so škodou 385 €. Po-
verený príslušník OO PZ SNV 6. 3. 2015 z uvedené-
ho skutku obvinil M. K. zo Smižian za prečiny krádež 
v súbehu s prečinmi porušovanie domovej slobody 
a poškodzovanie cudzej veci.

Vyšetrovateľ OKP OR PZ SNV začal trestné stíhanie 
pre zločin šírenie toxikománie, pretože doposiaľ ne-
známy páchateľ 6. 3. 2015 v predajni v SNV zakúpil 
jeden liter toluénu, ktorý následne ešte 6. 3. 2015 na 
Potočnej ulici odovzdal na účel „fetovania“ osobám 
mladším ako 18 rokov.

Doposiaľ neznámy páchateľ v dobe od 1. 3. 2015 do 
10. 3. 2015 na Tr. 1. mája z pivnice ukradol bicykel 
modrej farby s doplnkami, prilbu sivo-modrej farby, 
plátené obojstranné tašky na bicykel čiernej farby. 
Pre poškodenú A. S. zo SNV spôsobil škodu vo výške 
350 €. Poverený príslušník OO PZ SNV v danej veci 
začal trestné stíhanie za prečin krádež. 

Doposiaľ neznámy páchateľ 9. 3. 2015 na parkovisku 
pred Kinom Mier na Šafárikovom námestí v SNV ne-
známym spôsobom a predmetom vytvoril ryhu v laku 
po celom obvode na tam odstavenom osobnom mo-
torovom vozidle. Pre F. S. spôsobil škodu vo výške 
500 €. Poverený príslušník OO PZ SNV v danej veci 
začal trestné stíhanie za prečin poškodzovanie cu-
dzej veci. 

Polícia žiada občanov, ktorí majú akékoľvek 
poznatky o vyššie uvedených neznámych prípa-
doch, aby boli polícii nápomocní pri odhalení 
páchateľov uvedenej trestnej činnosti a svoje po-
znatky oznámili na bezplatnej linke 158 alebo na 
ktoromkoľvek útvare PZ. 

Z činnosti MsP v SNV
Na základe požiadania pracovníkov MsÚ v Sp. Novej 
Vsi hliadka MsP 13. 2. 2015 o 14.25 hod. asistova-
la pri zabezpečení kontaminovanej verejnej studne 
v osade Hájik. Počas asistencie k porušeniu práv-
nych noriem nedošlo. Zároveň hliadka MsP 15. 2. 
2015 v čase medzi 11.00 – 11.30 hod. na základe 
požiadavky dispečera Podtatranskej vodárenskej 
prevádzkovej spoločnosti, a. s., Sp. Nová Ves zabez-
pečovala verejný poriadok a bezpečnosť vodiča pri 
odbere pitnej vody z cisterny v rómskej osade Hájik. 

Na základe telefonického oznámenia pracovníčky 
predajne potravín na Letnej ulici, že majú na predajni 
značne podnapitú ženu, ktorá obťažuje zákazníkov, 
16. 2. 2015 o 17.05 hod. vyslaná hliadka zistila, že 
sa jedná o osobu M. K., t. č. bezdomovkyňa. Nakoľ-
ko menovaná javila známky podchladenia a navyše 
mala značný problém s chôdzou, cestou stálej služby 
MsP bola na miesto privolaná RZP, ktorej personál 
po nevyhnutných úkonoch na mieste ženu prevzal na 
ďalšie vyšetrenie.

Na základe telefonického oznámenia občana hliadka 
MsP našla 16. 2. 2015 o 21.10 hod. na Kollárovej ul. 
staršieho ležiaceho zraneného muža. Vyslaná hliad-
ka zistila, že sa jedná o J. B. Nakoľko menovaný mal 
tržné zranenie hlavy, mal značný problém s chôdzou, 
cestou stálej služby MsP bola na miesto privolaná 
RZP, ktorej personál po nevyhnutných úkonoch na 
mieste muža prevzal na ďalšie vyšetrenie.

Na základe telefonického oznámenia občana hliadka 
MsP našla 16. 2. 2015 o 23.00 hod. na Javorovej 
ul. staršieho ležiaceho a opitého muža. Nakoľko me-
novaný mal tržné zranenie hlavy a značný problém 
s chôdzou, cestou stálej služby MsP bola na miesto 
privolaná RZP, ktorej personál po nevyhnutných úko-
noch na mieste muža prevzal na ďalšie vyšetrenie.

Hliadky MsP v SNV v spolupráci s orgánmi PZ v SNV 

Snaží sa vás zamestnávateľ presvedčiť, že vám ofi-
ciálne prizná len časť platu a zvyšok vám vyplatí „na 
ruku“? Dajte si pozor, pretože takáto dohoda sa vám 
nemusí vyplatiť. Je totiž zásadný rozdiel v tom, aký vy-
meriavací základ za vás vykazuje váš zamestnávateľ. Ak 
neprizná celý plat, ale len jeho časť, môže vám do bu-
dúcnosti spôsobiť veľké problémy. Nehovoriac o tom, 
že za zamestnávanie „načierno“ by mohol dostať po-
kutu nielen on, ale aj vy ako zamestnanec. Pretože ten, 
kto vykonáva nelegálnu prácu, dopúšťa sa priestupku, 
za ktorý možno uložiť pokutu do výšky 331 €. Pokuta 
za nelegálne zamestnávanie pre právnickú osobu 
alebo fyzickú osobu, ktorá je podnikateľom, sa po-
vinne ukladá vo výške od 2 000 € do 200 000 €. Rov-
naká situácia je pri samostatne zárobkovo činných 
osobách, kde je veľký rozdiel v tom, z akého vymeria-
vacieho základu si vypočítajú a zaplatia odvody. Aké 
dopady má práca „načierno“?

ZAMESTNANEC
Prihlásiť zamestnanca v Sociálnej poisťovni musí za-
mestnávateľ. Zamestnávateľ je tiež povinný vykazo-
vať vymeriavací základ zamestnanca (hrubú mzdu) 
a odvádzať za neho poistné na sociálne poistenie do 
Sociálnej poisťovne. Ak sa tak nestane, dopad môže 
byť rozsiahly – odrazí sa na nemocenských dávkach, 
na prípadnej dávke v nezamestnanosti, na výške dô-
chodku či na možnej úrazovej dávke. 

Konkrétne príklady
NEMOCENSKÉ: Zamestnanec oficiálne zarába 
652 €. Ak zamestnávateľ prizná v Sociálnej pois-
ťovni len časť mzdy vo výške 352 €, výška jeho ne-
mocenskej dávky (tzv. PN-ky) je 197,40 €. V prípade, 
že zamestnávateľ prizná celú mzdu 652 €, výška 
dávky bude 365,50 €. Rozdiel v nemocenskej dávke 
bude mesačne až 168,10 €.
DÁVKA V NEZAMESTNANOSTI: Ak pracovníkovi, 
ktorý dva roky pred zaradením do evidencie uchá-
dzačov o zamestnanie zarábal 1 000 € a za kto-
rého odvádzal zamestnávateľ poistné z plnej výšky 
platu, vznikne nárok na dávku v nezamestnanosti 
590,60 € mesačne. Ak zaňho zamestnávateľ od-
vádzal odvody len z časti mzdy, napríklad z 380 €, 
vznikne mu nárok na dávku v nezamestnanosti vo 
výške 193,70 €. Rozdiel je v takomto prípade za je-
den mesiac 396,90 €, pričom za šesť mesiacov to 
predstavuje až 2 381,40 €.
DÔCHODOK: Ak bol pracovník dôchodkovo pois-
tený 45 rokov a 120 dní a zamestnávateľ priznal So-
ciálnej poisťovni jeho príjem, a teda aj vymeriavací 
základ na úrovni minimálnej mzdy vo výške 380 €, 
starobný dôchodok bude mať vo výške 248,30 €. 
Pri priznanej priemernej mzde 837 € jeho dôchodok 
bude 489,70 €, čo je mesačne o 241,40 € viac. Za 
rok tento rozdiel predstavuje 2 896,80 €. 
Ak zamestnanec zarábal pred odchodom do dô-
chodku 1,3-násobok priemernej mzdy, teda 1 088 € 
a zamestnávateľ priznal v Sociálnej poisťovni len 
časť jeho príjmu vo výške 494 €, jeho vypočítaný sta-
robný dôchodok bude 293,60 €. Pri priznaní celej 
mzdy 1 088 € by bol dôchodok vo výške 628,20 €, 
čo je mesačne o 334,60 € viac. Ročne tento rozdiel 
predstavuje 4 015,20 €.
ÚRAZOVÉ DÁVKY: Poškodený zamestnanec pobe-
ral plat v rozhodujúcom období 1 000 € mesačne. 
V prípade, že zamestnávateľ priznáva Sociálnej 
poisťovni mesačne len časť mzdy vo výške 450 €, 

úrazový príplatok za 30 dní je 124,30 €. V prípade, 
že zamestnávateľ priznáva mesačne celú mzdu vo 
výške 1 000 €, úrazový príplatok je 276,20 €. Rozdiel 
na úrazovom príplatku je teda mesačne 151,90 €.
Medzi ďalšie problémy, ktorými môže poistencovi 
„skomplikovať“ život čierna práca alebo práca s ne-
priznanou plnou výškou mzdy, patria problémy pri 
poskytovaní úverov, keď nebude schopný preukázať 
dostatočnú výšku príjmu potrebnú na splácanie, hoci 
by mu v skutočnosti jeho príjem postačoval na poskyt-
nutie úveru. Takisto bude mať problém s nízkymi, resp. 
nijakými odvodmi do II. piliera.

SAMOSTATNE ZÁROBKOVO ČINNÁ OSOBA 
ALEBO ŽIVNOSTNÍK
Kým odvádzať poistné na sociálne poistenie včas, 
v správnej výške a správne identifikovanou platbou je 
v prípade zamestnancov povinný zamestnávateľ, v prí-
pade SZČO je tak povinná spraviť sama SZČO. Ak si 
SZČO umelo upraví príjmy alebo neplatí poistné vô-
bec, s oneskorením alebo v nesprávnej výške, ktorá-
koľvek možnosť ju môže dostať do problémov – stane 
sa dlžníkom Sociálnej poisťovne, narastie jej penále, 
nepochodí ani pri vybavovaní úveru alebo dotácie.
Konkrétne príklady
NEMOCENSKÉ: SZČO reálne zarobí mesačne 
652 €. Ak mala umelo znížený vymeriavací základ 
v roku 2014 na 402,50 €, nemocenské v roku 2015 
za 31 dní bude mať vo výške 225,70 €. Ak SZČO pri-
zná celý reálny vymeriavací základ v roku 2014, teda 
spomenutých 652 €, nemocenské za 31 dní bude 
365,50 €. Mesačný rozdiel je 139,80 €.
DÔCHODOK: Ak SZČO platí dôchodkové poistenie 
z minimálneho vymeriavacieho základu, bude mať 
dôchodok vo výške 246,60 € mesačne. Ak platí od-
vody z maximálneho vymeriavacieho základu, bude 
mať dôchodok 1 135 € mesačne.

Odvody si môžete skontrolovať
Zamestnanec si môže overiť, či jeho zamestnávateľ 
vykazuje Sociálnej poisťovni celú mzdu. Ak má po-
dozrenie, že zamestnávateľ vykazuje len časť príjmu 
(nemusí vždy ísť len o dohodu, že časť mzdy mu vy-
platí tzv. na ruku), môže navštíviť príslušnú pobočku 
Sociálnej poisťovne, kde dostane informáciu o sku-
točne vykázanom vymeriavacom základe, príp. môže 
sledovať stav svojho individuálneho účtu. SZČO si na 
overenie platieb môže aktivovať elektronickú službu 
Saldokonto, ktorá mu umožní prístup k informáciám 
o reálne zaplatených odvodoch. Rovnako sa môže 
prísť informovať do pobočky, príp., ak má dlh, nájde 
sa v zozname dlžníkov Sociálnej poisťovne na jej we-
bovej stránke. 
Okrem toho Sociálna poisťovňa od januára 2015 
všetkých živnostníkov a SZČO, pri ktorých disponuje 
potrebnými kontaktnými údajmi, prostredníctvom za-
slanej SMS alebo e-mailu informuje na aktuálny ne-
doplatok za predchádzajúci kalendárny mesiac. Ak si 
sám nevie nastaviť výšku platieb, môže získať informa-
tívny výpočet výšky odvodov cez kalkulačku na výpočet 
vymeriavacieho základu, ktorú tiež nájde na webovej 
stránke Sociálnej poisťovne, príp. môže navštíviť po-
bočku Sociálnej poisťovne. 

SOCIÁLNA POISŤOVŇA UPOZORŇUJE: 
KLAMAŤ NA ODVODOCH SA NEOPLATÍ
Dajte si pozor na výšku vymeriavacích základov a odvodov, vyhnete sa nižším sociálnym 
dávkam či penále.
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Oa Colnej správy zo SNV vykonali 21. 2. 2015 v čase 
medzi 21.30 a 23.00 hod. kontrolu v podniku na 
sídl. Tarča v SNV so zameraním na požívanie alko-
holu a ochranu a zneužívanie alkoholických nápojov. 
Počas kontroly bolo v uvedenom zariadení orientač-
nou dychovou skúškou zistené požívanie alkoholu 
mladistvými: A. V. zo Stropkova – 0,06 mg/l, V. H. 
z Levoče – 0,28 mg/l, J. K. z Iliašoviec – 0,48 mg/l, 
K. K. z Harichoviec – 0,40 mg/l, K. P. z Levoče – 
0,30 mg/l a S. M. zo SNV – 0,39 mg/l. Uvedené 
priestupky menovaných boli oznámené vecne prís-
lušným orgánom podľa miesta ich trvalých pobytov.

Na základe požiadavky hliadka MsP 23. 2. 2015 
o 10.10 hod. asistovala hliadkam PZ SR pri náleze 
mŕtvoly na Ul. J. Jánskeho pri areáli Tenisového klu-
bu v Sp. Novej Vsi. Hliadka MsP zotrvala na mieste 
počas vykonávania nevyhnutných úkonov. Jednalo sa 
o F. K. zo SNV. Celú vec realizovala výjazdová skupi-
na PZ SR.

Na základe telefonického oznamu hliadka MsP našla 
26. 2. 2015 o 12.15 hod. na Tr. 1. mája odparkované 
osobné motorové vozidlo, na ktorom bolo na strane 
vodiča spustené okno. Cestou stálej služby MsP bol 
zistený držiteľ, ktorý bol následne telefonicky kontak-
tovaný. Jednalo sa o D. G. zo SNV. Menovaný za prí-
tomnosti hliadky vozidlo skontroloval a keďže nedoš-
lo k žiadnemu odcudzeniu, riadne si ho zabezpečil.

Na základe telefonického oznámenia obyvateľov 
Baníckej ul., že v priestoroch bytovky je cítiť zápach 
plynu, ktorý má vychádzať z bytu staršej občianky, 
pričom táto na klopanie nereaguje, boli 27. 2. 2015 
o 23.00 hod. vyslané hliadky MsP, ktoré na mieste 
urobili nevyhnutné opatrenia. Telefonicky boli o spo-
luprácu požiadaní príslušníci HaZZ zo SNV, ktorí sa 
so zásahovou jednotkou dostavili na miesto. Po inten-
zívnom búchaní na dvere sa podarilo zobudiť obyva-
teľku, takže násilné otvorenie bytu nebolo potrebné. 
Po vstupe do bytu hliadka zistila, že obyvateľka M. F. 
zo SNV nechala zapálené plynové horáky na sporáku 
a ľahla si spať. Hliadka spolu s hasičmi byt odvetrali, 
horáky vypli a menovanú poučili o nebezpečnosti jej 
konania. Ošetrenie osoby nebolo potrebné, škoda na 
majetku, zdraví a živote nevznikla. 

Na základe požiadania príslušníkov HaZZ hliadka 
10. 3. 2015 o 20.00 hod. zabezpečovala verený 
poriadok a asistovala pri likvidácii požiaru na Lesnej 
ulici. Na mieste došlo k požiaru v priestore uloženia 
veľkoobjemových kontejnerov a požiar sa šíril poras-
tom až k záhradkárskej osade Červený jarok. Vec 
v riešení príslušníkov HaZZ Sp. Nová Ves.

Hliadka MsP po tel. oznámení, že v predajni na Škol-
skej ul. maloletí Rómovia odcudzili tovar (detské ob-
lečenie), 11. 3. 2015 o 15.00 hod. zistili na Nábreží 
Hornádu maloletú osobu. Tá sa dala na útek, pričom 
zahodila ruksak s odcudzeným tovarom, v ktorom boli 
aj učebnice na meno K. P. zo SNV. Predavačka pre-
dajne bola poučená o možnosti podania písomného 
oznámenia, ktoré na mieste nechcela podať. Tovar 
vrátený na predajňu nepoškodený. Vykonaný servis 
s matkou maloletého M. P. o nevhodnosti a nebez-
pečnosti správania sa jej maloletého syna.

Spoločnosť Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o., so 
100 %-nou účasťou Mesta Spišská Nová Ves, okrem plne-
nia najzákladnejšieho poslania – starostlivosti o naše lesné 
poklady, „boduje“ aj na európskom poli. Bohatstvo našich 
lesov, z ktorého vo veľkej miere profitujú aj občania nášho 
mesta a rôzne športové či kultúrne ustanovizne, bude zasa 
o čosi modernejšie a efektívnejšie. Manažmentu sa poda-
rilo presadiť projekt, ktorý je financovaný zo zdrojov Európ-

skej únie. V rámci tohto projektu získali spišskonovoveskí 
lesníci štyri nové terénne autá, ktoré už sú nasadené 
do prevádzky, expedičné sklady sú vybavené kamero-
vým systémom a nový šat dostala aj výpočtová technika. 
Všetky tieto investície smerujú k skvalitneniu prác v mest-
skej spoločnosti, čo sa určite prejaví na lepšom obhospo-
darovaní majetku občanov Spišskej Novej Vsi.
 Oliver Buza

SPIŠSKONOVOVESKÍ LESNÍCI ÚSPEŠNÍ 
V EURÓPSKYCH PROJEKTOCH

POMOC PRE ZNEVÝHODNENÉ SKUPINY

26. februára zavítala do Spišskej Novej Vsi viac ako 
20-členná delegácia predstaviteľov mimovládnych organi-
zácií z Veľkej Británie, Severného Írska, Rumunska, Turecka 
a spišskonovoveského OZ ZIPS. Práve u nás sa totiž ko-
nala medzinárodná konferencia v rámci grantového projektu 
European Community Mentoring Partnership – Come 4 in-
clusion podporeného Európskou úniou, ktorý je zameraný 
na podporu aktivít na poli vzdelávania dospelých so slabým 
ekonomickým zázemím. „Ide v podstate o projekt učenia 
sa formou diskusie, cestovania a ukazovania, ako jednot-
livé organizácie riešia problematiku skupín, ktorým sa ve-
nujú. Zapojené sú v ňom organizácie aj školské, ktoré 
sa venujú problému výučby a tiež organizácie, ktoré sa 
venujú výlučne charitatívnej činnosti, to znamená ľuďom 
na ulici alebo domácemu násiliu a podobne,“ informoval 
Filip Kudláček z OZ ZIPS.
Pri tejto príležitosti predstaviteľov z viacerých európskych 
krajín na radnici slávnostne prijal primátor mesta Ján Volný. 
Počas neho im v krátkosti predstavil naše mesto a odpove-

dal na otázky hostí týkajúce sa sociálnej situácie v meste, 
zamestnanosti a rómskej problematiky. Cieľom stretnutia 
bola vzájomná výmena skúseností s poukázaním na to, ako 
problém sociálnej exklúzie riešia vo svojej krajine. „Ide o de-
mokratický proces. Spájame navzájom svoje skúsenosti 
a po príchode domov každý robíme svoju prácu. V našej 
skupine to robíme už 5 rokov. Benefit je v tom, že sa učíme 
od iných krajín a získavame poznatky, ako oni pristupujú 
k práci so sociálne znevýhodnenými ľuďmi. Ďalším je, 
že nadväzujeme spojenie s inými európskymi krajinami 
a úzko spolupracujeme s ich charitatívnymi organizáciami, 
ktoré pracujú v tom istom smere ako my,“ vysvetlila Mo-
reen Pascal z britskej organizácie Kaleidoscope Enterprise.
Spišskonovoveské OZ ZIPS v tomto smere už zaznamenalo 
prvé výsledky. „Spolupracujeme s organizáciou Náš do-
mov s mentálne postihnutými, kde sme chodili pomáhať 
už aj pred začatím projektu. Momentálne sa črtá projekt so 
slepeckou školou,“ uviedol na záver F. Kudláček.
 Eda, foto: autorka

„Na chirurgické oddelenie nemocnice v Spišskej Novej Vsi prichádzam s am-
bíciou pomôcť skvalitniť poskytovanú zdravotnú starostlivosť pre obyvateľov 
celého regiónu. Budem sa snažiť o zmodernizovanie materiálno-technického 
vybavenia oddelenia a o odborný rast celého kolektívu lekárov a sestier, aby 
sme boli schopní poskytovať zdravotnú starostlivosť na úrovni špičkových pra-
covísk v Slovenskej republike,“ uviedol MUDr. Jaroslav Barla, nový primár chi-
rurgického oddelenia nemocnice Svet zdravia Spišská Nová Ves. 

NOVÝ PRIMÁR CHIRURGIE
Od februára 2015 je novým primárom chirurgického oddele-
nia nemocnice Svet zdravia Spišská Nová Ves MUDr. Jaroslav 
Barla. Prišiel z Chirurgickej kliniky FNsP Prešov, má atestá-
ciu z chirurgie I. a II. stupňa a viaceré certifikované školenia 
v oblasti brušnej a hrudníkovej chirurgie absolvoval na Slo-
vensku a v Česku. 

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.
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YRekonštrukcia hasičskej stanice začala už v roku 
2011. Zmluvu podpísalo Ministerstvo vnútra SR so sta-
vebnou firmou Euro-Building, ktorá však po roku od-
stúpila a hasičom nechala budovu v dezolátnom stave. 
Ministerstvo preto vypísalo novú súťaž na dokončenie 
rekonštrukcie. V minulom roku ju vyhrala firma Topstav, 
ktorá práce realizuje za plnej prevádzky. Ak pôjde všet-
ko podľa plánu, hasiči ukončenie rekonštrukcie oslávia 
začiatkom júna.

Novým generálnym riaditeľom košickej odpadovej 
firmy Kosit je od januára rodák zo Sp. Novej Vsi Ma- 
rián Christenko. Vyštudovaný ekonóm pôsobil napo-
sledy v Bratislave. Od roku 2001 pracoval vo firmách 
Siemens, Falck, Zetor či Voith na viacerých riaditeľských 
pozíciách.
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Y Vo výstavných priestoroch Správy národného parku Slo-

venský raj od 2. 2. do 31. 3. prebiehala pre verejnosť 
výstava pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa 
mokradí. Záujemcovia sa na nej mohli dozvedieť o prob-
lematike ochrany a využitia mokradí na Slovensku s dô-
razom na región Spiš.

Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou trans-
fúznou službou SR vyhlásil 9. 2. už 20. ročník kampane 
Valentínska kvapka krvi. Akcia prebiehala až do 13. 3. 
a zapojila sa do nej aj spišskonovoveská nemocnica. 

V spišskonovoveskej športovej hale 12. 2. predviedla 
nezabudnuteľné vystúpenie hudobná skupina Kandrá-
čovci a jej hostia. Nenechalo si ho ujsť vyše tisíc náv-
števníkov.

Fašiangy si 13. 2. pripomenuli aj v tunajšom Domove dô-
chodcov. Na tradičnom posedení nechýbali fašiangové 
šišky a súbor Lipa atmosféru spríjemnil ľudovou hudbou.

Cirkevný zbor ECAV a MŠ zorganizovali 13. 2. v Koncert-
nej sieni Reduty v poradí už 7. fašiangový ples, na kto-
rom sa stretli rodiny a ich deti. V rámci programu na ňom 
vystúpili škôlkari evanjelickej materskej školy. Po ňom 
nasledovala spoločenská časť podujatia.

Po ukončení rekonštrukcie interiéru bolo 13. 2. Kino 
Mier znovu otvorené pre verejnosť. Nové kreslá si ako 
prví vyskúšali návštevníci detského predstavenia Tuč-
niaky z Madagaskaru. O pár dní neskôr sa tu konala aj 
spišskonovoveská premiéra filmu Rukojemník za účasti 
jednej z vedľajších postáv Erika Bekeša s rodičmi, ktorý 
si vo filme zahral postavu Juraja Baštu.

Účastníčky ďalšieho pokračovania tvorivých dielní Ženy 
on line 3 si 13. 2. v Galérii umelcov Spiša vyskúšali rôzne 
techniky pouličného umenia v ateliérových podmienkach.

13. – 15. 2. prebiehal v Slovenskom raji už 2. ročník 
Ľadového maratónu. Štart aj cieľ 14-kilometrovej trate 
bol na Letanovskom mlyne. Súťažiaci si zmerali svoje sily 
v troch disciplínach: ľadoborec, drytoolmaster a ľadový 
šprint.

Krásna slnečná, z rána trochu mrazivá sobota 14. 2. 
prilákala na kopec pri vleku vo Ferčekovciach 50 detí 
a ich rodičov. Športový klub Ferčekovce, Olympijský 
klub Spiš a Mestský výbor č. 3 – Ferčekovce organizo-
vali 1. ročník podujatia pod názvom Fašiangová sánko-
vačka na čomkoľvek. Pripravených bolo 8 súťažných 
disciplín, ktoré boli ocenené medailami, víťaznými pohár-
mi i vecnými cenami.

Klub dôchodcov Lipa v nedeľu 15. 2. usporiadal 4. roč-
ník Maškarného plesu. V úvode seniorky nastúpili 
v kostýmoch mažoretiek a po večeri nasledoval tanec 
v maskách. Medzi nimi nechýbali bosorky, čerti, trestan-
ci, piráti či maska farárky, ktorá pochovala basu.

Školské úrady zo Smižian a Sp. Novej Vsi v spolupráci so 
Slovenským Červeným krížom zorganizovali vo februári 
akreditovaný kurz prvej pomoci pre učiteľov základ-
ných škôl. 

V Košickom kraji plánujú v tomto roku z eurofondov 
opraviť 3 kultúrne inštitúcie, medzi nimi i hospodársku 
budovu v areáli kaštieľa v Markušovciach. Zastupi-
teľstvo Košického samosprávneho kraja 16. 2. schvá-
lilo 5 %-né spolufinancovanie všetkých rekonštrukcií 
v celkovej výške 253 tis. eur. Zvyšok nákladov vo výške 
4,7 mil. eur bude hradených z eurofondov. Na opravu 
hospodárskej budovy na polyfunkčný technický objekt 
pôjde takmer 2 mil. eur. Múzeum Spiša tak získa nové 
zázemie pre návštevníkov, čím sa zvýši úroveň poskyto-
vaných služieb a zároveň umožní realizovať nové kultúrne 
aktivity. Skvalitní sa tak ponuka a vytvoria predpoklady 
pre rozvoj kultúrneho turizmu v regióne. Termín ukonče-
nia všetkých investičných akcií je do konca roka 2015.

Tohtoroční maturanti si môžu vybrať, či chcú maturovať 
klasickým alebo moderným spôsobom cez počítač. 
V Sp. Novej Vsi sa do vykonania maturitnej skúšky pro-
stredníctvom internetu zapojí 7 stredných škôl. Študenti 
si 17. a 18. 2. mohli maturovanie online zo slovenského 
jazyka a matematiky vyskúšať na nečisto.

V poradí už dvadsiate Dvorné dialógy usporiadalo 
v stredu 18. 2. Múzeum Spiša. V rámci nich sa tentoraz 

Minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter v prí-
tomnosti predsedu Národnej rady SR Petra Pelegriniho 
ocenil JUDr. Michala Komaru, PhD., najvyšším rezortným 
vyznamenaním „Zlatou medailou“ za významný prínos 
v sociálnom rozvoji regiónu Spiš.
Michal Komara (na foto vpravo) nezištne viac ako 25 rokov 
aktívne pôsobí v sociálnej politike. Bol riaditeľom Okresného 
ústavu sociálnych služieb, 18 rokov riaditeľom úradu práce, 
vykonáva sociálnu prácu a pomoc pre zdravotne postihnu-

tých a seniorov v regióne Spiš, ale i v DSS Domovina, n. o., 
Žehra - Hodkovce ako predseda správnej rady či poslanec 
Košického samosprávneho kraja od roku 2001 až doposiaľ.
Podujatie spojené s kultúrnym programom sa uskutočnilo 
26. 2. 2015 v Divadle P. O. Hviezdoslava v Bratislave za 
účasti zástupcov poslaneckého zboru a významných osob-
ností kultúrneho, spoločenského a politického života.

Dr. Juraj Beňa
riaditeľ DSS Domovina, n. o., Žehra - Hodkovce

PRESTÍŽNE VYZNAMENANIE 
MICHALA KOMARU

Miestny odbor Matice slovenskej v rokoch 1946 – 1990 
prechádzal pod vplyvom politicko-spoločenských udalostí 
na Slovensku veľkými zmenami. Strácal dominantné posta-
venie medzi kultúrnymi a osvetovými organizáciami mesta. 
Poštátnením Kina Tatry 28. 8. 1945 stratil finančnú nezávis-
losť. Vznikali profesionálne kultúrne inštitúcie. V roku1925 
bola zriadená mestská knižnica, v r. 1951 múzeum vlasti-
vedného charakteru, v r. 1952 Osvetový dom, ako meto-
dické zariadenie pre kultúrno-osvetovú prácu, v r. 1957 prvé 
profesionálne divadlo, v r. 1963 Mestská osvetová beseda 
(v r. 1967 premenovaná na Kultúrne a spoločenské stre-
disko), v r. 1987 otvorili najmladšie galerijné priestory GUS 
a Dom kultúry ROH. Predsedom MO MS sa stal Jozef Šen-
koc v r. 1945 – 1946, činnosť je skromná - spomienka na 
M. R. Štefánika a kurz ruského jazyka. Škody spôsobené na 
matičnej budove počas prechodu frontu činili 14 660 Kčs. 
Dôraz kládli na získanie nových členov a riešenie problémov 
s nájomníkmi. MO MS viedol v r. 1947 Ján Maňúch, činnosť 
sa oživuje. Pri spomienke na M. R. Štefánika uskutočnili po-
uličnú a podomovú zbierku v akcii Pomáhajme navráteným 
Slovákom, priniesla 13 244,90 Kčs. Uskutočnili tiež aka-
démiu venovanú M. R. Štefánikovi i literárne večierky S. H. 
Vajanskému, Š. Moyzesovi aj trojdňový seminár venovaný 
geológii. Aktivizuje sa pre celú oblasť Spiša, vytvára sekcie 
pre činnosť v oblasti kultúry, financií, hospodárstva, práva 
i zábavy. Predpokladané pokračovanie úspešnej činnosti 
bolo zastavené rušnými politickými udalosťami. V r. 1948 – 
1951 MO MS vedie F. J. Bajtoš. Správy o činnosti i menný 
zoznam funkcionárov museli posielať Okresnému akčnému 
výboru aj ONV. Pokynmi ústredia sa vytvára v Spišskej Novej 
Vsi Okresný sekretariát MS. MO MS uskutočnil pietnu spo-
mienku na M. R. Štefánika a dva literárne večierky. Obež-
ník z ústredia rozhodol o existencii odborov MS. Oblastný 
sekretariát MS v Košiciach odporúčal včleniť odbory MS do 
závodných klubov ROH, JRD či ČSM. Posledná výborová 
schôdza sa uskutočnila 30. 3. 1951, kde sa rozhodlo o ne-
pokračovaní v ďalšej činnosti. MO MS bol zrušený v rokoch 
1951 – 1968, ale ani umlčaný hlas MS za viac ako 16 ro-
kov nedokázal zlomiť túžbu Slovákov po oživení inštitúcie, 
ktorá bola svetelným majákom v ťažkých dobách. V rámci 
demokratizačného procesu bola MS v roku 1968 začlenená 
do NF ako rovnocenný partner. Otvoril sa priestor pre kluby 

priateľov a neskoršie MO MS i OV MS. Spišská Nová Ves 
neostala bokom, 6. 6. 1968 bol ustanovený Klub priateľov 
MS. Za ústredie MS sa zúčastnili T. Winkler a Dr. Valentovič 
a predsedom MO MS sa stal Valentín Peták (1968 – 1973). 
Napriek augustovým udalostiam mesto Spišská Nová Ves žilo 
oslavami 700. výročia prvej písomnej správy o meste. MO 
MS počas osláv odhalil pamätné tabule matke M. R. Štefá-
nika a Jozefovi Hanulovi. Spoluorganizoval literárno-hudobné 
pásmo Ajhľa, moja Slovač. Uskutočnil spomienkové oslavy 
venované M. Rázusovi, E. Suchoňovi, 50. výročiu ČSR. Rok 
slovenskej hudby si pripomenul tvorbou A. Moyzesa za účasti 
autora, M. S. Trnavského, E. Suchoňa, J. L. Bellu (účinkovali 
aj M. K. Hubová a Dr. G. Papp), L. van Beethovena (vystúpili 
M. Karin a P. Michalica). Rozvíja sa spolupráca s Kultúrnym 
a spoločenským strediskom (J. Harničárom), aj miestnymi 
podnikmi. Pri 50. výročí úmrtia M. R. Štefánika odhalil symbo-
lickú atrapu v podobe vrtule lietadla. MO MS v meste v norma-
lizačnej politike nebol žiaduci. Predseda bol vystavený tvrdým 
konfrontačným rozhovorom. I v tejto dusivej atmosfére práca 
pokračovala. V roku 1969 usporiadal oslavy 120. výročia na-
rodenia P. O. Hviezdoslava, 1 100. výročia smrti sv. Kon-
štantína - Cyrila, J. Holého a tri súťaže v prednese poézie 
venované L. Novomeskému, Ľ. Ondrejovi a J. Kráľovi. Vzniká 
OV MS, za ústredie MS bol prítomný doc. Dr. Sedlák. V máji 
boli vydané nové členské preukazy a MO MS má 414 čle-
nov. Útoky v rokoch 1970 - 1971 neprestávali, nasledovali 
politické previerky. Činnosť rôznymi obštrukciami bola ob-
medzovaná. V roku 1971 uskutočnil MO MS súťaž v inter-
pretácii ľudových piesní na počesť Ladislava Stančeka. Tvrdá 
normalizácia sa hlásila vo všetkých oblastiach nášho života. 
V roku 1973 MO MS zanikol z rozhodnutia vyšších straníc-
kych orgánov a MK SSR. Od júna 1973 – 1990 nepracuje.

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 – 2. ČASŤ
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Yhovorilo o etnografickej téme. Mladá režisérka Eva Čar-
nogurská predstavila svoj dokumentárny film Slovanské 
ohne venovaný slovenskému dokumentaristovi Martinovi 
Slivkovi.

Známy slovenský rozprávkar Ján Milčák oslávil v januári 
životné jubileum. Pri tejto príležitosti mu Spišská knižnica 
18. 2. pripravila stretnutie s malými čitateľmi.

19. 2. usporiadal Dom Matice slovenskej v Sp. Novej Vsi 
v roku Ľ. Štúra - 200. výročia jeho narodenia - podujatie 
pod názvom Ľudovít Štúr očami mladej generácie. 
Zaplnilo ho vyše 40 študentov a ďalších matičiarov, ktorí 
si so záujmom vypočuli obsiahlu prednášku pracovníka 
Slovenského historického ústavu MS Mgr. Rastislava 
Moldu, PhD., o poslaní a význame osobnosti Ľudovíta 
Štúra. Samotné podujatie stredoškolákov zaujalo natoľ-
ko, že niektorí z nich sú odhodlaní úzko spolupracovať 
s Maticou slovenskou, a to prostredníctvom získania 
členstva v MS, ako aj v Odbore Mladej Matice.

V piatok 20. 2. vystavoval v priestoroch historickej radni-
ce v Levoči spišskonovoveský fotograf. Výstava prezen-
tovala fotografie Zimy na Spiši zachytené objektívom 
Kazimíra Štubňu.

Spišské divadlo sa rozhodlo túto sezónu venovať sloven-
ským autorom. Po Hájnikovej žene P. O. Hviezdoslava 
tak 20. 2. uviedlo premiéru hry Jozefa Mokoša s názvom 
Jánošík alebo pravda je len jedna. Inscenácia ponúka 
odpovede na otázky o tom, aký bol naozaj ten, čo bo-
hatým bral a chudobným dával, či bol skutočne hrdinom 
alebo len obyčajným človekom. Zároveň dáva otázku, či 
je pravda o Jánošíkovi skutočne len jedna.

Školáci v Sp. Novej Vsi mohli počas jarných prázdnin 
využiť rôzne možnosti trávenia voľného času. V pobočke 
Múzea Spiša v Smižanoch mali možnosť pozrieť si Malú 
expozíciu prírody Spiša, ktorá predstavuje to najlepšie 
z pôvodnej expozície a vynovenú národopisnú expozíciu. 
To všetko pod vedením lektoriek, ktoré pre ne pripravili aj 
rôzne interaktívne programy a tvorivé dielne. Na zimnom 
štadióne bola okrem tradičného nedeľného korčuľovania 
sprístupnená ľadová plocha dvakrát za deň. Milovníci 
letných športov si mohli prísť zaplávať do bazéna kry-
tej plavárne. V detskom svete OC Madaras prebiehala 
prázdninová jarná olympiáda. Kino Mier prinieslo pestrú 
ponuku rozprávok. Získať nové vedomosti na jarný ZOO 
krúžok prišlo 14 detí.

Stanislav Vospálek vo februári zorganizoval v poradí už 
5. Rómsky reprezentačný ples Spiša. V jeho úvode 
zaznela rómska hymna, po ktorej nasledoval viedenský 
valčík. Počas večera sa predviedli slovenské, rómske 
i české hudobné skupiny, ktoré navodili príjemnú atmo-
sféru. Nechýbala tombola a slávnostné uvedenie knihy 
Krajina Rómov I.

V Koncertnej sieni Reduty sa 24. 2. konal už 10. Ples 
CVČ a MKC. Zabávalo sa na ňom 219 ľudí rôznych ve-
kových kategórií.

Spišské osvetové stredisko usporiadalo od 24. 2. pople-
nérovú výstavu s názvom Železná cesta. Prezentované 
na nej bolo 22 obrazov 11-tich členov ART klubu, ktorí sa 
v septembri minulého roka zúčastnili maliarskeho plené-
ra v Poráčskej doline.

Členovia Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov 
na Slovensku sa 26. 2. stretli na hodnotiacej schôdzi. 
Vypočuli si zhodnotenie svojej bohatej činnosti. Turistic-
ké vychádzky, návšteva divadelných predstavení v SNV 
a v Košiciach, spoločenské posedenia, tvorivé dielne, 
výlety (Trenčín, Súľovské skaly, Čierny Váh, Pribylina) 
a iné aktivity prispievajú k aktívnemu životu seniorov. 

Bezplatné cestovanie vo vlakoch pre študentov a dô-
chodcov odčerpalo cestujúcich košickému eurobu-
su. Ten bol preto nútený zrušiť zatiaľ len jednu diaľkovú 
linku medzi Michalovcami, Košicami a Prahou. Nižší po-
čet cestujúcich zaregistroval najmä na linkách, ktorých 
trasy sa buď úplne alebo čiastočne prekrývajú s vlako-
vou dopravou. Najväčší pokles tak nastal, napr. aj na 
linke medzi Sp. Novou Vsou a Margecanmi.

CVČ Adam v spolupráci s Mestom Sp. Nová Ves pripravili 
4. 3. na zimnom štadióne pre deti mesta Karneval na 
ľade. Škôlkari a žiaci základných škôl sa ani tento rok 

Po skončení zimného obdobia mesto pravidelne začína 
s orezom stromov. „Vykonáva sa počas celého roka 
okrem zimných mesiacov, keď teplota klesne pod -5 °C. 
Uprednostňuje sa pritom orez v plnej vegetácii,“ vysvetlil 
vedúci oddelenia komunálneho servisu mestského úradu 
Ing. Juraj Sad, PhD.
V rámci neho sa zrezávajú suché, poškodené a zle vyvinuté 
konáre. Orezom dochádza tiež k odľahčeniu preťažených 
častí korún a ich presvetleniu. Požiadať oň môžu aj ob-
čania. „Ak má občan požiadavku na orez, resp. výrub 
stromu, ktorý sa nachádza na ploche v majetku mesta, 

má vyplniť žiadosť a zaslať ju na mestský úrad. Výrub 
však bolo možné realizovať iba do konca marca. Žia-
dosti sú prístupné na internetovej stránke mesta v sek-
cii Občan – Tlačivá na stiahnutie,“ informoval ďalej Ing. 
J. Sad, PhD.
V tejto súvislosti začiatkom marca muselo mesto pristúpiť 
k výrubu lipy malolistej nachádzajúcej sa v parku na ná-
mestí neďaleko Evanjelického kostola. „Do tohto stromu 
udrel blesk. K výrubu sa pristúpilo na základe obhliadky 
a rozhodnutia pamiatkového úradu,“ dodal na záver Ing. 
J. Sad, PhD. Eda

OREZ STROMOV
Mesto Spišská Nová Ves prostredníctvom oddelenia komunálneho servisu MsÚ koordi-
nuje všetky činnosti súvisiace so správou verejnej zelene. Medzi ne patrí aj orez stromov.

PAMÄTNÍCI NA INTERNETE
Myšlienka zachytiť spomienky našich pamätníkov dostala 
svoju konkrétnu podobu. Prvé dve časti videoseriálu „Živá 
spomienka“ sú na svete. Tí, ktorí majú záujem dozve-
dieť sa viac o tom, ako sa kedysi žilo v Spišskej Novej 
Vsi, si môžu pozrieť prvú časť (SNV – živá spomienka) 
na https://www.youtube.com/watch?v=YnWLiI_-
-Oag. Pilotná časť je venovaná publicistovi Jánovi Petrí-
kovi, ktorý sa vo svojej tvorbe venuje historickým témam 
mesta a regiónu. V Živej spomienke spomína na život no-
voveských dvorov. Vraciame sa do 50-tych rokov, kedy 

vo dvore vedľa reštaurácie Nostalgie žilo devätnásť rodín. 
Skromný život plný zážitkov, mená neznámych alebo sláv-
nych, ako je skladateľ Ján Móry. V druhej časti nám priblíži 
Pavol Mitrík povojnové roky a svoje školské spomienky 
obohacuje spomienkou na otca nespravodlivo zavleče-
ného na Donbas. 
V priebehu tohto roka zachytíme spomienky ďalších pa-
mätníkov z nášho mesta. Ak máte dobrý nápad, kto by 
mohol našu videospomienku obohatiť, pošlite nám svoj 
tip na radnica@mestosnv.sk. (red)

V súvislosti s prevádzkovaním Regionálneho centra zhodno-
covania biologicky rozložiteľných odpadov Mesto Spišská 
Nová Ves rozširuje zber BIO odpadu do ďalších lokalít.
Medzi tento odpad patrí tzv. zelený odpad – pokosená tráva, 
lístie, konáre, zvyšky ovocia a zeleniny. Rozšírenie zberu sa 
týka občanov bývajúcich v rodinných domoch v lokalite MsV 
č. 6 – staré mesto (juh) – ulice: Kalinčiaka, A. Mickiewicza, 
Stojan, Malá, J. Bottu, Kukučínova, Obrancov mieru, Bo-
rovského, Tajovského, M. Gorkého, E. M. Šoltésovej, 
Elektrárenská, Tehelná, Letecká, S. Chalupku, J. Wol-
kera (rodinné domy), T. Vansovej, Slobody, J. Čajaka, 
V. Nezvala, J. Fándlyho, Šestnástka, Za Šestnástkou, 
Hurbanova, J. Kostru, Záborského.
Občania bývajúci v rodinných domoch na horeuvedených 
uliciach, ktorí doteraz nemali možnosť BIO odpad triediť, sa 
môžu do zberu zapojiť vyplnením návratky. Vyplnené návratky 
môžete odovzdať v podateľni Mestského úradu, Štefánikovo 
námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves. Uzávierka návratiek 

je 15. apríla. Záujemcom bude pridelená samostatná hnedá 
zberová nádoba o objeme 240 l. Zberové nádoby budú do 
jednotlivých rodinných domov prideľované priebežne. O ter-
míne rozvozu nádob v uvedenej lokalite budeme občanov 
informovať v budúcom čísle Informátora. 
Rozvoz nádob pre občanov z lokality MsV č. 9 - Telep 
a Modrý vrch v zmysle doručených návratiek budeme reali-
zovať 28. apríla (ulice: Bernolákova, J. Hollého, Kuzmányho, 
J. I. Bajzu, Kmeťova, Radlinského, Harichovský chodník, 
Jána Janského, Ľaliová, Púpavová, Astrová, Narcisová, Ne-
zábudková) v čase od 12.00 do 14.00 h. Upozorňujeme 
občanov, že pri preberaní nádoby je potrebné sa preukázať 
platným OP. 
Občania, ktorí nebudú v uvedenom čase zastihnutí, si môžu 
zberovú nádobu vyzdvihnúť v areáli Regionálneho centra 
zhodnocovania biologicky rozložiteľných odpadov, Kúdel-
ník 2, Sp. Nová Ves každý pracovný piatok v čase od 8.00 
do 14.00 h. odd. komunálneho servisu, MsÚ

NÁVRATKA – ZBER BIO ODPADU
Lokalita: MsV č. 6 - staré mesto - juh

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

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

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

ROZŠÍRENIE ZBERU BIO ODPADU

TRADIČNÉ RECEPTY - TRADIČNÁ VEĽKONOČNÁ PASKA
Symbolom Veľkonočných sviatkov na Spiši je aj paska. Je to 
sladký chlieb, ktorý gazdinky spolu s ostatnými potravinami 
ako údená šunka, klobása, vajcia, soľ, maslo, syr dávajú do 
košíka a nosia na posvätenie do kostola. Tento recept sa 
skladá z dvoch ciest.
Potrebujeme: 1 kg hladkej múky, 5 dcl vlažného mlieka, 
1 vajíčko, 5 lyžíc cukru, 40 g droždia, 1 lyžička soli, 150 g 
roztopeného masla, 1 vajíčko na potretie. 
Postup prípravy receptu: Z uvedených prísad vypra-
cujeme kysnuté cesto. Na teplom mieste necháme na-
kysnúť. Keď je dostatočne nakysnuté, rozdelíme ho na 

štyri časti. Dve menšie a dve väčšie. Z menších častí uro-
bíme valčeky a zapletieme. Rovnako zapletieme aj väčšie 
časti cesta. Napokon malý vrkoč otočíme okolo veľkého. 
Preložíme na vymazaný plech a necháme ešte polho-
diny kysnúť. Potrieme rozšľahaným vajíčkom a pečieme 
pri 150 stupňoch dozlatista asi trištvrte hodinu. Špajľou 
vyskúšame, či je paska upečená zvnútra. Ak nie, prikry-
jeme ešte alobalom a dopečieme. Paska sa jedáva na 
veľkonočný pondelok po posvätení na raňajky k šunke, 
klobáse a vajíčkam. 

zdroj: http://www.visitspis.sk/16-novinky-clanok-316
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Y nedali zahanbiť a predviedli rôzne druhy originálnych ma-
siek. Porota tak mala ťažkú úlohu vybrať spomedzi nich 
tú najkrajšiu a najoriginálnejšiu.

5. 3. Klub Spoločnosti M. R. Štefánika na 3. valnom 
zhromaždení privítal Ing. J. Bartánusa, člena Správnej 
rady S MRŠ a predsedu klubu v Liptovskom Mikuláši. 
Prasynovec M. R. Štefánika L. Bušta prijal čestné člen-
stvo v klube. Novými členmi sa stali študentky Gymnázia 
Školská ul. - N. Blahovská, M. Dzurňáková, L. Gajdošová 
a K. Kalafutová. VZ zhodnotilo prácu členov klubu, hos-
podárenie a prijalo Plán činnosti na rok 2015. Členovia 
si prezreli výstavu zo života MRŠ, ktorú pripravil F. Sejut 
a kroniku veľmi esteticky vedenú Mgr. R. Wencelovou.

Združenie rodičov a priateľov diabetických detí Spišiačik 
pomáha diabetikom na celom Slovensku. Pred dvoma 
rokmi uviedlo knihu Dia šlabikár, ktorú napísal kolektív 
pod vedením Ing. Petra Hercega. Jej cieľom je poskytnúť 
ucelené a kompletné informácie o diabete prvého typu 
s množstvom užitočných rád, ktoré získali vlastnými skú-
senosťami. Čerpať z nej odteraz môžu aj nevidiaci a sla-
bozrakí pacienti. 5. 3. bol totiž v priestoroch Slovenskej 
knižnice pre nevidiacich pokrstený a uvedený do obehu 
Dia šlabikár v Braillovom písme a jeho načítaná verzia, 
ktorá má 7 hodín a 37 minút. Členovia Spišiačika knihu 
plánujú preložiť aj do angličtiny, češtiny a maďarčiny.

Začiatkom marca sa stretli predsedovia deviatich 
mestských výborov s vedením mesta. Hlavným dô-
vodom bolo predloženie prioritných požiadaviek, ktoré 
bude potrebné zohľadniť v pripravovanej 2. zmene roz-
počtu. V tomto roku chce vedenie mesta prioritne pokra-
čovať v rekonštrukcii miestnych komunikácií.

Košický samosprávny kraj spustil 5. 3. elektronické 
poradenstvo a komunikáciu prostredníctvom onli-
ne chatu v zdravotníckej a sociálnej oblasti. Stal sa tak 
prvým krajom s takouto službou. Slúžiť bude na rýchlu ko-
munikáciu občana, ktorý navštívi stránku web.vucke.sk  
v časti Sociálne veci a v časti Zdravotníctvo. Cieľom je 
rýchlo a flexibilne zabezpečiť odpoveď občanom na ich 
otázku týkajúcu sa komplexného poradenstva v týchto 
dvoch oblastiach. Online chat funguje počas pracov-
ných dní v úradných hodinách. Správu však môže občan 
zaslať aj mimo nich, keď je poradenstvo v offline režime 
a nasledujúci pracovný deň na ňu príslušný referent od-
povie.

Seniori Klubu dôchodcov Lipa sa 6. 3. stretli pri prí-
ležitosti Medzinárodného dňa žien na spoločnom 
posedení.  

Galéria umelcov Spiša pripravila 7. 3. tvorivú dielňu, na 
ktorej si účastníci mohli vyrobiť sadrovú dlaždicu s veľ-
konočným motívom.

Medzi brazílske firmy pôsobiace v našom meste patrí aj 
spoločnosť Rudolph Usinados. V jej materskom závode 
sa v súčasnosti rozbiehajú dva nové technologické pro-
jekty. Podľa konateľa Joimira Lorenziho sa môže rozšíriť 
do pobočiek v Mexiku, Európe alebo Číne. Zatiaľ ešte 
nepadlo konečné rozhodnutie, avšak existuje možnosť 
rozvoja výroby práve v našom meste, čo by prinieslo aj 
nové pracovné príležitosti. V súčasnosti má v Sp. No-
vej Vsi spoločnosť dve výrobné haly, ktoré sú však od 
seba vzdialené jeden kilometer. Prepojenie závodu na 
Radlinského ulici alebo jeho prípadné presťahovanie 
boli 9. 3. hlavnou témou stretnutia manažmentu spo-
ločnosti so zástupcami mesta. Okrem toho hovorili aj 
o možnostiach využitia eurofondov a nástrojov aktívnej 
politiky na trhu práce. Téma priestorových možností však 
zatiaľ ostáva otvorená. Súkromný investor musí najprv 
spracovať projekt, ktorý sa bude riešiť spolu s mestský-
mi poslancami. Obe strany tak plánujú v rokovaniach aj 
naďalej pokračovať.

CVČ Adam usporiadalo 9. a 11. 3. obvodné majstrov-
stvá študentov stredných škôl vo volejbale. Do súťa-
že sa prihlásilo 8 stredných škôl. Hralo sa v dvoch skupi-
nách v dvoch školách, a to v Gymnáziu na Javorovej ul. 
a v telocvični SOŠ ekonomickej. Medzi chlapcami prvé 
miesto získalo Gymnázium Školská ul., druhé skončilo 
Gymnázium Javorová ul. a tretia Technická akadémia. 
V kategórii dievčat sa najviac darilo Gymnáziu Školská 
ul., druhá bola SOŠ ekonomická a tretia skončila Hote-

SPRAVODAJSTVO

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

„Ako je možné, že v centrálnej zóne mesta (Letná 
63 - 64, Čajovňa Alchýmka) môže subjekt využívať 
kúrenie na tuhé palivo a tým znepríjemňovať život 
obyvateľom v okolí (vetranie, dýchanie)?“
 Ján, 17. 2. 2015

Súčasné platné zákony umožňujú používať tepelné 
zdroje na pevné palivo. V predmetnej lokalite sa vy-
skytuje viacej zdrojov na pevné palivo, preto na spres-
nenie by bolo nutné vedieť na akom mieste, v akých 
dňoch a hodinách zadymenie znepríjemňuje život oby-
vateľov. V prevádzke Alchýmka je existujúci krb, ktorý 
v prípade, že má vykonané pravidelné kontroly - atesty 
od komína a spĺňa technické požiadavky a zákonné 
podmienky, môže byť prevádzkovaný.

Ing. Zuzana Krajňáková 
referát stavebného poriadku, MsÚ

„Dobrý deň, chcela by som sa opýtať mesta, 
z akého dôvodu boli 18. 2. vyrúbané brezy na Ko-
menského ulici? Hlavne ma mrzia tie na východnej 
strane, pretože naozaj nemohli nikomu zavadzať. 
A ako je možné, že o tom rozhodol jeden jediný 
vchod, pričom sa tieto brezy ani nenachádzali na 
pozemku bezprostredne pred panelákom a nijako 
nezasahovali do okien týchto obyvateľov. Takáto 
vec sa predsa netýka len jedného vchodu, ale mi-
nimálne celého paneláka, ba dokonca celého oko-
lia. Prečo sme nemali možnosť sa k tomu vyjadriť? 
Okolie by malo byť na viditeľnom mieste obozná-
mené s takýmto plánom. To naozaj stačí jednému 
alebo zopár bezočivcom uviesť nejaký smiešny 
dôvod na výrub stromu?! A tí, ktorým záleží na ži-
votnom prostredí svojho okolia, na tých nikto ne-
myslí? Stromy by sa mali rúbať len z naozaj veľmi, 
veľmi závažných dôvodov a nie pre malichernosti. 
Ako bude vyzerať toto mesto, keď o takých veciach 
rozhodujú ľudia, ktorým očividne nič nie je sväté? 
A navyše, tie stromy nechýbajú len mne, ale aj vtác-
tvu, okrem iného aj sokolovi myšiarovi, ktorý tam 
už tri roky zvykol hniezdiť a bolo naozaj krásne 
pozorovať jeho plachtenie za oknami. Môj pohľad 
z okna zosmutnel. Nuž, Slovač je Slovač. Som  
naozaj sklamaná.“

obyvateľka, 19. 2. 2015

Oddelenie komunálneho servisu ako správca verej-
nej zelene obdržalo od občanov 23. 11. 2014 žia-
dosť na výrub stromov na Komenského ulici č. 11. 
Jednalo sa o 4 ks brezy previsnutej a 1 ks lipy malo-
listej. Po posúdení stavu na mieste mesto súhlasilo 
s výrubom 4 ks brezy previsnutej. Následne podalo 
žiadosť na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor 
starostlivosti o ŽP. Okresný úrad podľa § 82 ods. 7 
zákona OPaK zverejnil na internetovej stránke úradu 
informáciu o začatí správneho konania vo veci vydania 
súhlasu na výrub stromu, v ktorom môžu byť dotknuté 
záujmy ochrany prírody a krajiny chránené týmto zá-
konom. V určenej lehote Okresný úrad nezaevidoval 
záujem združení či iných subjektov vstupovať do tohto 
konania. Preto 18. 12. 2014 rozhodnutím č. OU-SN-
-OSŽP-2014/013810 vydal súhlas na výrub drevín.

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

„Dobrý deň, chcem sa opýtať, kedy sa plánuje 
oprava úseku cesty z Radlinského ulice v smere 
k firme PASS, Elektrárne až po garáže na sídlisku 
Západ I? Tento úsek cesty je permanentne využí-
vaný a značne odbúrava výjazd vozidiel zo sídliska 
pri ZŠ v smere do mesta. A zároveň by som chcel 
upozorniť na stojace kamióny na spomínanom 
úseku, ktoré bránia vo výhľade z tohto výjazdu na 

hlavnú cestu.“
 Peter, odkazprestarostu.sk, 27. 2. 2015

S rekonštrukciou predmetnej komunikácie uvažujeme 
v tomto roku po schválení zmeny rozpočtu mesta pre 
rok 2015 na najbližšom zasadnutí mestského zastupi-
teľstva. Čo sa týka odstavovania kamiónov, ktoré stoja 
vedľa cesty v správe KSK, na nespevnenej ploche 
v blízkosti križovatky s predmetnou miestnou komu-
nikáciou, porušovanie zákona o dopravnej premávke 
je v kompetencii policajného zboru.

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

Kamióny stojace od Radlinského ulice stoja mimo vo-
zovku a neporušujú dopravné predpisy. Ak stoja ka-
mióny od smeru z garáží, musia stáť tak, aby nestáli 
v križovatke a nechali voľný úsek vozovky min. 3,5 m. 
Tento priestor je zo strany mestskej polície monitoro-
vaný aj v spolupráci s dopravnou políciou. 

Andrej Boroň 
zástupca náčelníka MsP v Sp. Novej Vsi

„Dobrý deň, chcela by som sa informovať, či mesto 
neplánuje ošetrenie stromov, resp. orezanie sta-
rých konárov v parku na Námestí SNP. Taktiež sa 
chcem opýtať, či mesto neuvažuje nad revitalizá-
ciou tohto pekného parku, myslím, že tie vzácne 
staré gaštany by si zaslúžili väčšiu pozornosť. Ďa-
kujem za odpoveď.“
 Dáša, 2. 3. 2015

Zabezpečujeme spracovanie generelu zelene, ktorý 
bude obsahovať odborné zhodnotenie stavu zelene 
v širšom centre mesta. Detailnejšie sa dokument za-
meria i na vybrané lokality. Jednou z nich je aj územie, 
ktoré je predmetom záujmu žiadateľky, kde sa o revi-
talizácii a orezoch predbežne uvažuje.

Ing. arch. Teodor Štubňa, ved. odd. územného 
plánovania a stavebného poriadku, MsÚ 

 
Údržba a úprava stromov v parku na Námestí SNP je 
plánovaná v rámci údržby zelene. Mesto má spraco-
vanú cenovú ponuku na odborný orez stromov stro-
molezeckou technikou. Je potrebné počkať, kým 
sa stromy trochu zazelenajú. Následne sa pristúpi 
k orezu suchých konárov a úprave korún stromov.

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

„Dobrý deň, podnet na základe vlastnej skúsenosti 
- pred križovatkou Školská - Hviezdoslavova ulica 
by bolo vhodné osadiť smerovú tabuľu na cintorín 
(podobne ako je na ďalšej križovatke tabuľa na Po-
líciu). Pomohlo by to návštevníkom nášho mesta, 
ktorí prídu na pohreb príbuzného/známeho a SNV 
nepoznajú. A ešte tip na vyriešenie parkovania pri 
cintoríne, o ktorom sa v Ičku už diskutovalo, ale ne-
poriešilo: pozrite sa, napr. na parkovisko Kaskády 
pri nemocnici v Poprade: vchod na parkovisko 
s rampami, parkovací automat, do hodiny parkova-
nie zdarma, potom podľa cenníka. Presne riešenie 
na bezplatné parkovanie nášho ,mini‘ parkoviska 
pre návštevníkov cintorína, ktorým je určené, ktoré 
by, ale odradilo vodičov, ktorí ho využívajú na dlhé 
bezplatné parkovanie pri meste, keďže by na ňom 
museli zaplatiť rovnako ako v meste.“

Eva, odkazprestarostu.sk, 7. 3. 2015

Ďakujeme za upozornenie na doplnenie smerovej ta-
bule smerom na cintorín. Riešením nedostatku par-
kovacích miest pri cintoríne sa zaoberáme, máme už 
konkrétnu predstavu, ide však o pomerne radikálny 
zásah do územia v centrálnej mestskej zóne s nad-
väznosťou na ďalšiu etapu regenerácie námestia 
Levočskú ulicu. Nájsť a zrealizovať v takom frekven-
tovanom mieste spôsob ako vyhovieť požiadavkám 

LISTÁREŇ
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Ylová akadémia. Víťazi budú reprezentovať spišskonovo-
veský obvod na krajskom kole.

V utorok 10. 3. bola v Multicentre vernisážou spustená 
výstava pod názvom Športové modelárstvo na Spiši. 
V rámci nej Zväz modelárov Slovenska, Modelársky klub 
Sp. Nová Ves prezentuje svoju športovú modelársku 
činnosť, súťažné modely a športové trofeje. Pozrieť si ju 
môžete do konca apríla.

Spišská knižnica 11. 3. zorganizovala 1. ročník celo-
mestskej súťaže v prednese poézie a prózy pod názvom 
Mám básničku na jazýčku. V rámci neho prezentova-
lo svoje recitátorské schopnosti 24 detí z jedenástich 
materských škôl nášho mesta. V kategórii poézie sa na 
prvých miestach umiestnili: 1. Sabína Mlynarčíková (MŠ 
I. Krasku), 2. Matúš Oláh (MŠ E. M. Šoltésovej), 3. Luc-
ka Šťastná (MŠ E. M. Šoltésovej). V kategórii prózy prvé 
priečky obsadili: 1. Martin Pivovar (MŠ J. Hanulu), 2. Ši-
mon Vereš (MŠ Lipová) a 3. Veronika Frančáková (MŠ 
P. Jilemnického). 

Ďalší zo série Rozhovorov o umení v Galérii umel-
cov Spiša 11. 3. patril Vizuálnemu zobrazeniu ženy 
v 2. pol. 20. storočia. Jeho téma tak nadviazala na 
Medzinárodný deň žien. O fenoméne ženy ako objektíve 
vizuálneho zobrazenia, ale aj ako o umelkyni oslobodzu-
júcej sa prostredníctvom výtvarného prejavu porozprá-
vala absolventka Etnológie a mimoeurópskych štúdií pri 
Univerzite Cyrila a Metoda v Trnave Natália Kropačevová.

11. a 12. 3. sa Mlynky stali dejiskom 7. ročníka celoslo-
venskej súťaže Zimná kalokagatia. Počas dvoch dní 
sa súťažilo v disciplínach bežecké lyžovanie, snowbo-
arding a zjazdové lyžovanie. Svoje sily si zmeralo viac 
ako 280 športovcov z celého Slovenska. Svoje želiezka 
v ohni mala aj Sp. Nová Ves. Najväčší úspech zazname-
nal Matej Dluhoš, ktorý v slalome starších žiakov obsadil 
5. miesto. Podujatie ozvláštnila aj výtvarná súťaž na tému 
Mám rád zimné športy, do ktorej bolo prihlásených vyše 
300 výtvarných prác.

Vo štvrtok 12. 3. prebiehal vo výstavnej miestnosti Spiš-
ského osvetového strediska v poradí už 23. ročník ma-
lého spišského festivalu amatérskeho filmu Cineama 
2015. Svoju tvorbu v rámci neho predviedlo 27 filmárov 
formou 22 súťažných príspevkov. Na krajské kolo súťaže 
sa prebojovalo 7 z nich.

15. 3. sa uskutočnila v reštaurácii Hotela Preveza výroč-
ná členská schôdza ZO č. 13 SZZP, kde sa bilanco-
vala práca výboru za rok 2014, na schôdzi sa zúčastnilo 
125 členov. Poďakovali sa aj dlhoročným členom, kto-
rých si uctili odovzdaním kvetu a bonboniéry.

Ústav pamäti národa predstavil 19. – 20. 3. v Koncertnej 
sieni Reduty na odbornej konferencii pod názvom Malá 
vojna a jej miesto v pamäti národa najnovšie poznatky 
historického výskumu týkajúce sa tejto tragickej udalosti. 
Medzi hlavné témy patrili prejavy maďarskej politiky voči 
Slovensku, priebeh marcových bojov, bombardovanie 
Sp. Novej Vsi či vojnové obete konfliktu. Podujatie kona-
né pri príležitosti 76. výročia Malej vojny ukončila pietna 
spomienková slávnosť.

Spoločnosť Embraco Slovakia, s. r. o., má za sebou 
úspešný rok 2014. Jej tržby dosiahli úroveň viac ako 
220 mil. eur a vyrobených bolo rekordných 4,796 mi-
lióna výrobkov, čo je o takmer 200-tisíc viac ako v roku 
2013. V tomto roku plánuje Embraco vyrobiť a predať 
viac ako 4,8 mil. výrobkov. Plánované investície predsta-
vujú 7,3 mil. eur, pričom takmer polovica pôjde do výsku-
mu a technológie. Ešte pred letom by sa mala rozbehnúť 
výstavba technologického centra, ktorú vlani podporila 
daňovými úľavami slovenská vláda. Ukončenie výstavby 
sa predpokladá v priebehu budúceho roka. Najnovším 
úspechom spoločnosti je komerčný kompresor novej 
generácie, ktorého vývoj patrí medzi najnádejnejšie pro-
jekty celej korporácie vzhľadom na budúcnosť. Prvých 
päť modelov plánuje vyrobiť a v spolupráci so zákazníkmi 
otestovať do roku 2018. Ku koncu minulého roka praco-
valo v slovenskom závode 2 116 kmeňových zamestnan-
cov. Z uvedeného počtu napriek tomu, že ide o strojár-
sku firmu, má 33 %-né zastúpenie žien. Na mzdy a rôzne 
benefity spoločnosť v minulom roku minula 32 mil. eur. 
Okrem toho podporila 95 rôznych organizácií v regióne 
sumou 101 tis. eur.

SPRAVODAJSTVO

pamiatkového úradu, aktuálnym potrebám oby-
vateľov i návštevníkov mesta si vyžaduje väčší ča-

sový priestor, aby riešenie nebolo len dočasné, ale 
určite aj s výhľadom do budúcna. S možnou realizá-
ciou uvažujeme v horizonte 2 rokov.

Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ

„Vážená redakcia! V Ičku 3/2015 ste písali o prie-
cestí, o zodpovednosti vodičov aj chodcov. Súhla-
sím s vami, ale prosím vás, napíšte i o tom, koľko áut 
prejde po najrušnejšej ulici v našom meste – Staro-
saskej. Keby ste chvíľu sledovali ruch na našej ulici, 
boli by ste prekvapení. Kto ochráni nás, občanov 
tejto ulice, pred nadmerným hlukom?“ 

M. Švorcová, list, 9. 3. 2015

Zvyšovanie hlučnosti je spôsobené nárastom intenzity 
dopravy. Vzhľadom na dopravný význam komunikácie 
na Starosaskej ul. je možné hovoriť, že je jednou z ruš-
nejších dopravných trás v rámci dopravného systému 
mesta Spišská Nová Ves. Mesto v roku 2010 nemalou 
investíciou zabezpečilo výrazné odľahčenie dopravy 
na tejto komunikácii, výstavbou nového mosta a pre-
pojenia na sídlisko Mier. S ďalšími alternatívami zníže-
nia intenzity dopravy a tým čiastočne aj hlučnosti na 
tejto komunikácii v súčasnosti neuvažujeme.

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

„Dobrý deň. Prichádza jar a aj čas letných kaviarní. 
Onedlho sa na našom námestí začnú tesárske 
práce, budú sa stavať drevené a železné konštruk-
cie, ktoré sa pokryjú nepremokavou celtovinou 
a obalia sa igelitovými stenami. Ponad chodník sa 
ponaťahujú rôzne napájacie káble a potrubia a do 
kanálov sa postrkajú hadice na odpad, o ktoré sa 
dá zakopnúť. Potom príde na rad výzdoba dopln-
kami, ako sú, napr. pneumatiky s ozdobnými puk-
licami, na steny výčapov sa primontujú rôzne časti 
automobilových karosérií (prípadne ako v minulosti 
sa krížom námestia zaparkuje obrovský autobus) 
a niektoré kaviarne si svoje prevádzky vyzdobia 

krikľavými sprejmi. K pitným fontánkam nás pri-
vedú malé labyrinty a zeleň na niektorých miestach 
bude mať čo robiť, aby odolala nedostatku vlahy 
a slnka. Cyklisti na svojom chodníku budú opäť 
veselo vyzváňať na chodcov, ktorí sa im motajú 
pred bicyklami, lebo sa nemajú kam vystúpiť. Keď 
si sadnete do parku ku fontáne a zahľadíte sa na 
tú nádheru, zistíte, že sme si pozakrývali aj celkom 
pekné fasády domov námestia a v meste máme 
permanentný Spišský trh. Tieto kaviarne stoja do 
neskorej jesene a pri trochu chladnejšom počasí 
zívajú na nás kopy prázdnych stoličiek a stolov. Na-
príklad v Košiciach všetky také opachy odstránili, 
námestie sa prevzdušnilo a lahodí aj oku, aj duši. 
Zaujíma ma názor nášho mesta na tento podnet.“
 občan, 16. 3. 2015

Vážený pisateľ, niektorí z nás na MsÚ a pamiatkový 
úrad majú podobný názor ako vy. Zvažujeme zmeny 
v koncepcii letných terás. Napriek tomu, že ani na 
MsÚ zatiaľ nemáme jednotný názor, sme radi, že te-
rasy ako také máme a radi by sme ich zachovali na 
vyššej úrovni ako boli v minulých sezónach. Máme 
námety v tomto roku prvý raz zriadiť letné terasy aj na 
Zimnej ul. Najvyšší predstavitelia mesta a krajského 
pamiatkového úradu sa už stretli na rokovaní, kde jed-
ným z bodov rokovania boli aj letné terasy a ako s nimi 
v našom meste ďalej. Vedenie mesta je zmenám na-
klonené s tým, že si to vyžaduje komunikáciu s podni-
kateľmi, ktorí do terás investovali nemalé prostriedky 
a ich názor je podstatný, napr. z prevádzkovo-obchod-
ného hľadiska. V prípade dohody a vzájomného po-
rozumenia by sme vnímali zmenu architektúry letných 
terás za estetický a kultúrny prínos do pamiatkovej 
zóny mesta. V tomto roku so zmenou oproti minulému 
neuvažujeme, ale v roku 2016 by sme si vedeli pred-
staviť terasy bez vzdušných a zemných prípojok a bez 
barov s výčapmi. V minulosti sa nám podarilo po ne-
ľahkom úsilí spriechodniť chodník pri meštianskych 
domoch a „odkryť“ Levočskú bránu.

Ing. arch. Teodor Štubňa, ved. odd. územného 
plánovania a stavebného poriadku, MsÚ 

LISTÁREŇ

Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky vyhlásilo 
9. 3. 2015 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie 
dotácie prostredníctvom vouchera v rámci Schémy na pod-
poru spolupráce podnikateľských subjektov a vedecko-vý-
skumných pracovísk formou inovačných voucherov (schéma 
pomoci de minimis) v znení dodatku č. 1, Schéma DM – 
17/2014, ktorá bola 30. januára 2015 zverejnená v Obchod-
nom vestníku č. 20/2015.
Oprávnenými projektmi sú projekty, ktoré prispievajú k zvy-
šovaniu konkurencieschopnosti prijímateľa prostredníctvom 
inovácie produktov, technológií alebo služieb.
Celková nominálna hodnota vouchera pre podnikateľ-
ské subjekty s počtom zamestnancov do 250 vrátane 
je 5 000 eur, pre podnikateľské subjekty s počtom za-
mestnancov viac ako 250 je celková nominálna hodnota 
vouchera 10 000 eur.
Výška dotácie pre podnikateľské subjekty s počtom zamest-
nancov do 250 vrátane je 100 %, pre podnikateľské subjekty 
s počtom zamestnancov nad 250 je 45 % celkových opráv-
nených výdavkov realizovaného projektu podľa tejto schémy. 

Rozdiel medzi celkovými výdavkami 
projektu a výškou poskytnutej dotá-
cie je hradený z vlastných zdrojov 
prijímateľa.
Žiadosti o dotácie môžu fyzické 
osoby alebo právnické osoby 
podľa § 2 ods. 2 Obchodného zákonníka, ktoré sú registro-
vané na území Slovenskej republiky a vykonávajú podnika-
teľskú činnosť na území Slovenskej republiky, predkladať 
na Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky v ter-
míne do 17. apríla 2015.
Bližšie informácie o výzve na predkladanie žiadostí o po-
skytnutie dotácie na podporu spolupráce podnikateľských 
subjektov a vedecko-výskumných pracovísk formou Inovač-
ných voucherov, vrátane novej databázy oprávnených riešite-
ľov projektov, sú dostupné na adrese http://www.mhsr.sk/ 
11409-menu/145000s.

Zdroj: Odbor MSP a inovácií
http://www.economy.gov.sk/ 
3890-aktuality/10s145028c

VYHLÁSENIE VÝZVY NA PODPORU 
SPOLUPRÁCE PODNIKATEĽSKÝCH 
SUBJEKTOV A VEDECKO-
VÝSKUMNÝCH PRACOVÍSK FORMOU 
INOVAČNÝCH VOUCHEROV
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ZO ŽIVOTA NAŠICH ŠKÔL
 ZŠ Nad Medzou v Bulharsku
Žiaci a učitelia ZŠ Nad Medzou 

sa 8. – 13. 3. 2015 zúčast-
nili prvého projektového 
stretnutia v bulharskom 

meste Dobrich v rámci pro-
jektu Erasmus+. Ten bude prebiehať v spolupráci 

s partnerskými školami: Bari – Taliansko, Dobrich – Bulharsko, 
Visaginas – Litva, Szydlowiec – Poľsko, Spišská Nová Ves – 
Slovensko. Končiť bude v roku 2016 a v priebehu týchto dvoch 
rokov budú žiaci a učitelia pracovať na čiastkových úlohách 
v rámci témy projektu „Gamesalwaysmakeeveryonesuppor-
tive“. Projektového stretnutia v Bulharsku sa zúčastnili štyria 
učitelia a šiesti žiaci, ktorí trávili svoj čas hraním hier a rôznych 
druhov športov. Nakoľko boli žiaci ubytovaní v hostiteľských 
rodinách, mali možnosť lepšie spoznať ich kultúru, tradície 
a každodenný spôsob života.

 Matematika z rôznych pohľadov
Žiaci 5.C ZŠ Ing. O. Kožucha 11 si vedomosti z rímskych 
čísel odskúšali priamo v Štátnom archíve v Spišskej Novej 
Vsi. Riaditeľka Mgr. N. Palková sprístupnila žiakom najstaršie 
písomné dokumenty o našom meste. Letopočty, ktoré našli 
žiaci v dobových písomných materiáloch, veľmi úspešne pre-
čítali a zapísali ich nami používanými arabskými číslami. Žiakov  
zaujali priestory archívu, uloženie vzácnych listín, ale aj naj-
novšia publikácia o našom meste. Netradičnú vyučovaciu ho-
dinu matematiky si žiaci pochvaľovali.

 Veselé fašiangy
Fašiangy sú obdobím zábavy a veselosti. Aj žiaci ZŠ Komen-
ského ul. 2 strávili tento čas veselými a hravými aktivitami. Na 
sv. Valentína si v spolupráci s pani učiteľkami pripravili a roz-
posielali „valentínky“ prostredníctvom valentínskej pošty. Va-
lentínske poštárky mali plné ruky práce, kým doručili pozdravy 
všetkým adresátom. K fašiangom už neodmysliteľne patrí kar-
neval. V školskej telocvični si spolu zatancovali masky, ktoré 
predstavovali rôznych rozprávkových hrdinov. Každej maske 
sa ušla sladká odmena a aj v tombole získali zaujímavé ceny.

 Zábavné hodiny telesnej výchovy 
v Základnej škole, Lipová 13 
S príchodom zimy a chladného počasia sa deťom nechce hý-
bať. Treba im vštepiť vzťah k športovaniu ešte skôr, než sa za-
ľúbia do počítačov a mobilov. Práve to sú dôvody, aby žiakov 
školy pozitívne motivovali k pestovaniu rôznych druhov športu. 
V rámci hodín telesnej výchovy a krúžkovej činnosti sa venujú 
korčuľovaniu na ľade na Zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi.
Prečo korčuľovanie na ľade? Pohyb v chladnom a vlhkom pros-
tredí otužuje a podporuje imunitný systém. Priaznivo pôsobí pri 
dýchacích problémoch a alergiách. Podporuje správne drža-
nie tela, koordináciu, rozvoj sily a pohyblivosť. Čo sa deti nau-
čia? Obuť si korčule a chodiť po suchu, chodiť po ľade, udržať 

balans, stáť rovno, správne padať, správne vstať zo zeme, po-
stupne pridávať viac sily do korčuľovania, rýchlejšie a silnejšie 
sa odrážať, správne zastaviť. Cieľom pedagógov je nadchnúť 
žiakov pre korčuľovanie, odstrániť strach a obavy, že spadnú 
a ublížia si, mať radosť z korčuľovania. 

 Využitie vonkajšieho areálu v zimnom období
K zimným sezónnym činnostiam nepatrí len sánkovanie, ly-
žovanie, korčuľovanie, ale aj bežecké lyžovanie. O tom sa 
mohli presvedčiť aj žiaci 3. a 4. ročníkov Základnej školy 
Levočská ul. Na hodinách telesnej výchovy sa vďaka boha-
tej snehovej nádielke v mesiacoch január a február zoznámili 
s bežkárskym výstrojom a technikou. Úspešne sa im podarilo 
„prelúskať“ všetky ťažkosti spojené s týmto športom, a tak si 
mohli vychutnávať pohyb a pobyt na čerstvom vzduchu a na-
učiť sa zas niečo nové.

 Lyžiarsky výcvik
Bohatá snehová nádielka potešila žiakov 7. ročníka ZŠ Z. Ne-
jedlého, ktorí strávili so svojimi učiteľmi telesnej výchovy týž-
deň od 9. do 13. 2. 2015 na lyžiarskom výcviku v rekreačnom 
stredisku Porač Park v Poráčskej doline. Čas strávený na svahu 
postupne prinášal svoje ovocie a napokon aj tí, ktorí prvý deň 
padali z vleku, zvládli kopec a podľahli čaru lyžovania. Večery 
sa niesli v športovom duchu. Žiaci si mohli zaplávať v bazéne, 
oddýchnuť vo wellness alebo využiť priestory športovej haly 
na loptové hry. Záverečný večer patril karnevalu, na ktorom sa 
žiaci predstavili v originálnych, vlastnými rukami zhotovených 
maskách. Ostáva konštatovať, že lyžiarsky výcvik sa vydaril 
a priniesol nezabudnuteľné zážitky.

 Skupina študentov Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka 
sa zúčastnila vysielania v rozhlasovom štúdiu Rádia Lumen 
v Banskej Bystrici. Vyskúšali si vysielanie do éteru naživo, keď 
sa zapojili do modlitby ruženca pre celé Slovensko a po nej sa 
s moderátormi rádia rozprávali o živote na našom gymnáziu. 
V poobedňajších hodinách sa venovali nahrávke diskusie na 
tému Slovenský skauting, pretože takmer všetci účastníci sú 
zároveň členmi tejto organizácie. Študenti si tak mohli urobiť 
adekvátnu predstavu o práci v rádiu a zvážiť tak svoje túžby po 
štúdiu žurnalistiky.

 V ponuke voliteľných seminárnych predmetov Gymnázia 
na Javorovej ulici majú študenti ekonomický seminár, kde sa 
učia aj o financiách. O tom, že spravovanie financií je náročná 
záležitosť, sa presvedčili študenti Zuzka Černická a Martin 
Makara, keď sa zapojili a úspešne postúpili do druhého kola 
celoslovenskej finančnej olympiády. V prvom kole sa do sú-
ťaže zapojilo 4 400 študentov z celého Slovenska, pričom do 
druhého kola postúpilo 500 najlepších. Veríme, že naši „fi-
nancmajstri“ zvládnu nastávajúce druhé kolo úspešne. To, že 
prednesy máme v obľube nielen v slovenskom, ale aj anglic-
kom jazyku, je jednoznačné z výsledkov súťaže Shakespeare 
Memorial (prednes anglickej poézie a prózy), v ktorej získali 

celoslovenské 1. miesto 
Sebastián Smik a Marek 
Kacvinský. Naše veľké 
uznanie si zaslúžia aj infor-
matici: Tomáš Gardošík, 
ktorý v najvyššej kategó-
rii A v krajskom kole súťaže 
Zenit v programovaní získal 
pekné 4. miesto a Martin 
Safko, ktorý sa umiestnil 
v prvej desiatke. Títo štu-
denti sú už maturantmi, no 
majú svojich nasledovníkov 
už v nižších ročníkoch. A tí 
za nimi nezaostávajú. V jed-
nej z najnáročnejších infor-
matických súťaži - olympiáde 
v informatike, získali v košic-
kom krajskom kole kvinťania 
Ján Gerčák a Tomáš Bu-
ček skvelé 4. a 6. miesto. 
A to dodávame, že konku-

rentmi im boli aj študenti o jeden ročník starší. Spomenieme 
ešte našich športovcov, ktorí mali tiež úspešný prvý kvartál 
roka. Športom číslo jedna je u nás basketbal, v ktorom naši 
chalani získali 1. miesto v okresnom a 3. miesto v krajskom 
kole. Aj dievčatá sa majú čím pochváliť - naše mužstvo získalo 
1. miesto v okresnom kole v hádzanej. 

 Chemici zo Školskej na workshope v Nemecku
Študenti Gymnázia na Školskej v Spišskej Novej Vsi Jana 
Valigurská, Denis Bajtoš a Matej Šmida sa 15. - 21. 2. 
2015 zúčastnili 1. medzinárodnej chemickej konferencie 
v partnerskom meste Clausthal-Zellerfeld v Nemecku. Spolu 
s 13 študentmi z Francúzska, Nemecka a Poľska mali možnosť 
participovať na výrobe plastov, farbív či paracetamolu v najmo-
dernejších laboratóriách tamojšej Technickej univerzity. Neme-
nej zaujímavá bola práca s formovaním karbónových vlákien, 
testovaním polymérov a testovaním kvality produktov každo-
dennej potreby. Talentovaní študenti sa oboznámili aj s tech-
nologickými postupmi stavby lietadiel. 

Okrem účasti na workshopoch si študenti vypočuli zaujímavé 
prednášky v podaní pedagógov a výskumných pracovníkov uni-
verzity, zdokonalili sa v anglickom a nemeckom jazyku a nadvia-
zali medzinárodné priateľstvá. Za podporu ďakujeme vedeniu 
školy a o. z. Amavet klub 833 pri Gymnáziu Školská Spišská 
Nová Ves.

 Hotelová akadémia 
na medzinárodnej baristickej súťaži
Študenti HA Katarína Tauberová – IV. A trieda a František 
Vašák – V. B trieda sa zúčastnili II. medzinárodnej baristic-
kej súťaže v Bardejove. Študenti súťažili v príprave espressa 
a capucina. Katarína Tauberová sa umiestnila v zlatom pásme 
a František Vašák v striebornom pásme. Úspešným študentom 
srdečne gratulujeme.

 Žiaci ako hospodárski experti 
8. - 13. marca 2015 sa uskutočnilo ďalšie plánované stretnu-
tie v rámci programu Comenius, ktorého hlavnou témou sú 
financie a ich význam. Úlohou projektu je oboznámiť žiakov 
s pravidlami finančného života. Primárnym cieľom je dosiahnuť, 
aby nasledujúca generácia mladých ľudí mala jasno v otázkach 
sveta financií. Dôležitú úlohu v projektovej práci zohráva znalosť 
cudzích jazykov. Jej výsledkom je zostavenie interaktívnej spo-
ločenskej hry, ktorá je zameraná na znalosť základných finanč-
ných pojmov a finančnú gramotnosť. Žiaci z Maďarska, Poľska 
a Slovenska mali počas pobytu bohatý program. Najkrajším 
zážitkom bolo slávnostné prijatie primátorom mesta so zápisom 
do pamätnej knihy. Okrem toho navštívili kultúrne a historické 
pamiatky Spiša, absolvovali výstup na novoveskú vežu i výlet 
do Vysokých Tatier. Hravou a súťaživou formou si žiaci overili 
svoje vedomosti v ovládaní finančných pojmov i vo vzájomnej 
komunikácii v nemeckom jazyku.
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Zimná 46, Spišská Nová Ves
pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 

výstav v mesiaci apríl 2015

STÁLE EXPOZÍCIE
• TERRA GOTHICA: GOTICKÁ CESTA  
 V OBRAZOCH ZO ZBIEROK GUS
• JOZEF HANULA 

AKTUÁLNE VÝSTAVY
STROM ŽIVOTA 
Trvanie výstavy: 1. 4. – 16. 5. 2015
Unikátna výstava v spolupráci s Galériou mesta 
Bratislava prezentuje fenomén stromu vo výtvar-
nom umení Slovenska od 16. storočia po súčasné 
umenie vo výbere malieb, sôch, grafík a iných 
médií. Tematický projekt z desiatich zbierok v okru-
hoch: Strom života, Strom poznania dobra a zla, 
Strom v krajinomaľbe, Strom a životné prostredie, 
Strom a drevo, Strom smrti. 
Kurátorka: Mgr. Zsófia Kiss-Szemán, 
hlavná kurátorka Galérie mesta Bratislava

PREDNÁŠKY/BESEDY/DIELNE
13. – 14. 4. 2015, vstup voľný
61. HVIEZDOSLAVOV KUBÍN 
Okresné kolo súťaže v umeleckom prednese 
poézie, prózy, recitačných kolektívov, divadielok 
poézie, detí, mládeže a dospelých.
Organizátor: Spišské osvetové stredisko v Spiš-
skej Novej Vsi.

15. 4. 2015, 16.00 – 17.00,  
vstupné: dobrovoľné
DVORNÉ DIALÓGY 22:  
UTEKALI, ABY ZOSTALI... 
Predstavenie knihy o sedemstoročnej histórii 
spišských Nemcov z Chmeľnice.
Organizátor: Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
22. 4. 2015, 17.00 – 18.00,  
vstupné: dobrovoľné
ORBIS PICTUS / ROZHOVORY  
O UMENÍ: STROM ŽIVOTA
Podujatie organizované ku Dňu Zeme.
Prednáška kurátorky Zsófie Kiss-Szemán  
a komentovaná prehliadka výstavy ,,Strom života“. 
Strom ako fenomén sa v rôznych kultúrach  
objavuje ako symbol, vystupuje ako stelesnenie 
rôznych mocností, vlastností, zastupuje celé  
legendy a mýty. K stromu sa často viažu mýty 
o vzniku sveta a mnohé, často zásadné príbehy, 
ktoré určujú základné hodnoty tej-ktorej ľudskej 
komunity, či už národov, kmeňov, dedín a pod. 
V našej kultúre i vo vizuálnom umení strom  
zohráva tiež mimoriadnu úlohu a vystupuje  
v širokom spektre tém, motívov a symbolov.

TVORIVÉ DIELNE A ODBORNÝ  
VÝKLAD PRE ŠKOLY A SKUPINY 
INTERPRETÁCIA DIELA: LEGENDY A MÝTY 
Tvorivá analýza vybraného výtvarného diela v rám-
ci prebiehajúcej výstavy Strom života. Určené pre: 
deti predškolského veku, žiakov ZŠ a SŠ. Prineste 
si so sebou: výtvarný materiál – výkresy A4 a pra-
covné plášte. Trvanie dielne: cca 60 – 90 min., 
vstupné: 0,50 €/žiak, doprovod/zdarma. 
• INTERPRETUJEME UMENIE: KOMENTOVA-
NÉ PREHLIADKY k aktuálnym a stálym expozíci-
ám s cieľom spopularizovať súčasné i historické 
umenie v rámci „výchovy umením“. Trvanie 
prehliadok: 30 – 50 min., vstupné: 0,50 €/ žiak.
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Firma Komfos je členom slovenskej maloobchod-
nej siete CBA Sk a na trhu s predajom potravín 
pôsobí od roku 1998... Otvoriť veľkoobchodnú 
predajňu cash & carry v Spišskej Novej Vsi sa 
rozhodla na základe skutočnosti, že po skončení 
Zdroja Spiš nikto neponúkal možnosť nakupovať 
živnostníkom a podnikateľom široký sortiment 
potravín a iný spotrebný tovar za veľkoobchodné 

ceny a títo boli nútení chodiť za nákupmi do  
Popradu alebo Košíc.
Teraz budú mať možnosť majitelia reštaurácií, ba-
rov, kaviarní, ale aj ostatní podnikatelia nakupovať 
tovar na jednom mieste s ľahkou dostupnosťou za 
veľkoobchodné ceny.
Vzhľadom k tomu, že predajňa sa bude nachádzať 
v známom areáli shopping centra MADARAS, sa 

spoločnosť rozhodla umožniť nakupovať tovar 
za DISKONTNÉ ceny aj ľuďom, ktorí nie sú 
podnikatelia a bez registrácie.
Spoločnosť na začiatok v tejto predajni zamestná 
25 ľudí a verí, že so svojimi službami presvedčí 
ľudí a podnikateľov, že aj slovenská spoločnosť 
dokáže ponúkať kvalitný a cenovo prijateľný tovar 
pre svojich zákazníkov.

C B A  „ P R E  V Á S  L A C N O  A  V Ý H O D N E “

PREŠOVSKÁ SPOLOČNOSŤ KOMFOS OTVÁRA  
V APRÍLI VEĽKOOBCHODNÚ PREDAJŇU POTRAVÍN  
CBA - CASH & CARRY V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
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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 

Čo vás priviedlo k spolupráci 
so Spišským divadlom a kedy 
to bolo?
Ešte pred stálym nástupom do 
SD som nadviazala spoluprácu 
s Vilom Rozborilom, ktorý bol 
toho času hercom SD. Pôso-
bil ako režisér pri amatérskom 
Snaživom divadle, ktorého som 
bola členkou. Naša práca bola 

ocenená cenou za herecký výkon a prerástla do spolupráce 
so Spišským divadlom. V roku 1994 ma oslovil Albín Medúz ako 
umelecký šéf a ponúkol mi pracovný pomer v umeleckom sú-
bore. Keďže herci SD boli mojimi priateľmi a zároveň inšpirátormi 
skvelého umenia, ponuku som s radosťou prijala. Mala som tú 
česť prežiť na javisku spoločné chvíle s Vilom Rozborilom, Dan-
kou Košickou či Števkom Labancom, mojím divadelným otcom. 
Okrem ľudí, ktorí tvorili pre mňa nezabudnuteľný tím, bola bu-
dova Spišského divadla v mojich očiach neskutočný skvost tohto 
mesta. Svojou impozantnosťou ma oslovila každý deň. Túžila 
som pracovať v tomto divadle, pretože som cítila, že má v sebe 
silu a krásu, ktorá má byť súčasťou každého človeka.
Spolupráca na ktorých inscenáciách a s ktorými tvorcami 
bola pre vás najobohacujúcejšia?
Musím priznať, že do môjho života vošli režiséri, ktorí mali pre 
mňa osobité čaro v štruktúre svojej práce a súčasne charaktere 
osobnosti. Za dvadsaťjeden rokov pôsobenia v tomto divadle 
som naštudovala približne 60 inscenácií a odohrala okolo 2 600 
predstavení. Medzi najvýraznejšie inscenácie a súčasne režisé-
rov patria: Goldbergovské variácie – M. Košický, Ivona princezná 
Burgundska – A. Rozhin, Slučka pre dvoch – M. Gerbocová, Krá-
ľovná krásy z Leenan – K. Rozhin, Vzdelávanie Rity – K. Rozhin, 
Nepriateľ ľudu – E. Spišák, Bezvýznamná žena – J. Sládeček 
a v tomto čase režiséri P. Palík a K. Žiška.
Môžete sa podeliť s čitateľmi o nejaký humorný zážitok, či už 
zo skúšok alebo z predstavenia? 
Humorných zážitkov je vždy dosť, ale treba povedať, že sú väč-
šinou humorné práve v tej chvíli, v ktorej odznejú. Priamo v in-
scenácii ide o situácie, ktoré sa stanú neočakávane, niekedy 
dostanete tzv. okno nie len na javisku, ale aj v zákulisí, keď ko-
lega zabudne prísť, pretože dostal chuť na cigaretku alebo sa mu 
zdá, že má ešte dosť času na svoj výstup. Iba duchaprítomnosť 
a pud vlastnej záchrany vám poskytne texty, na ktoré si už nikdy 
nespomeniete, ale na situáciu nezabudnete. Dochádza tiež k si-
tuáciám, že si zabudnete rekvizitu alebo sa vám zlomí scéna pod 
nohami. Divák to môže, ale aj nemusí spozorovať. No keď sa to 
nedá skryť, treba to priznať a improvizovať v spolupráci s divá-
kom. Myslím, že sa nám to celkom podarilo, keď pri predstavení 
Ženský zákon sa zlomila polovica šikmej plochy, ktorá sa vlnila 
pod nohami dosť nebezpečne, ale zároveň kúzelne. Doplnili sme 
to textom, na ktorom sa divák príjemne zabával a bol ochotný 
takýto technický prešľap ospravedlniť. 
Ktoré roly sú pre vás najvďačnejšie a čo by ste si v budúcnosti 
chceli zahrať?
Jednoducho povedané tie, ktoré sú divácky úspešné. Mám 
rada tragikomédie, komédie, ale aj drámy. Každá postava dobre 
načasovaná a herecky zvládnutá, rola matky, milenky, dcéry či 
rozprávkovej bytosti je zaujímavá a vďačná. Pre mňa je dôležitý 
tím ľudí, s ktorými pracujem, analyzujem a hľadám cestu, ktorou 
spoločne pôjdeme. Priestor, atmosféru a čas, ktorý mi poskytne 
režisér v hľadaní typu či charakteru danej postavy. Osobne sa po-
kladám za komičku, takže radšej stvárňujem postavy komického 
žánru. Keďže som dynamická a energická žena aj v súkromí, sú 
mi zverené roly tohto typu. Je pravdou, že by som si už rada za-
hrala aj dramatickú postavu, ktorá diváka osloví veľkosťou svojho 
vnútra. V súčasnom období najviac obľubujem postavu Mardy 
Maleckej zo Ženského zákona. Milujem jej charakter a vonkajšie 
črty, pretože spišské nárečie dodalo tejto postave inú formu he-
rectva, ktorá mne, rodenej Spišiačke, bola blízka. 
Čím je pre vás Spišské divadlo výnimočné?
Výnimočné je tým, že sa nachádza v mojom domove. Pýchou 
Spiša sú Vysoké Tatry, Spišský hrad a Spišské divadlo. Som 
rada, že aj ja som jeho drobnou súčasťou. Veď herci sú srdcom 
a dušou tohto divadla a diváci krvou, ktorá v ňom neustále ko-
luje. Splnil sa mi sen pracovať v ňom. Dáva mi teda nádej, že 
snívať sa oplatí.

35 ROKOV SPIŠSKÉHO 
DIVADLA OČAMI HERCOV: 
MÁRIA BROZMANOVÁ

9. 4. (pondelok) o 18.00 h  VSTUPNÉ: 5 €

JÚLIUS BARČ-IVAN: PEVEC BOŽÍ
Príbeh o priateľstve a zrade, o bojoch proti viere a evanjelickom farárovi Jurajovi Tranovskom. 

10. 4. (piatok) o 19.00 h  60. REPRÍZA  VSTUPNÉ: 5 € 

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

17. 4. (piatok) o 19.00 h  VSTUPNÉ: 5 €

JÚLIUS BARČ-IVAN: MASTNÝ HRNIEC
Výsmešná komédia o zmätkoch v dome profesora Babíka, ktorého omylom vyhlásili za ministra.

19. 4. (nedeľa) o 16.00 h  VSTUPNÉ: 2 €

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

21. 4. (utorok) o 10.00 h  Pre dôchodcov SNV a okolia VSTUPNÉ: 3 €

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

23. 4. (štvrtok) o 10.00 h  VSTUPNÉ: 2 € 

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

24. 4. (piatok) o 19.00 h  VSTUPNÉ: 4 € 

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

26. 4. (nedeľa) o 16.00 h VSTUPNÉ: 2 € 

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

27. 4. (pondelok) a 29. 4. (streda) o 10.00 h  VSTUPNÉ: 2 € 

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

30. 4. (štvrtok) o 18.00 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.

ŠTÚDIO SD

1. 4. (nedeľa) o 19.00 h  VSTUPNÉ: 2 €

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

8. 4. (nedeľa) o 19.00 h  VSTUPNÉ: 2 €

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

22. 4. (nedeľa) o 19.00 h  VSTUPNÉ: 2 €

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

29. 4. (nedeľa) o 19.00 h  VSTUPNÉ: 2 € 

F. M. DOSTOJEVSKIJ: BIELE NOCI
Jeden z najkrajších príbehov o láske v svetovej literatúre.
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APRÍL 2015

DIVADLO 
KONTRA

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

Dom Matice slovenskej 

Nová premiéra Divadla Kontra!  
Absolútny divadelný hit!

7., 8., 13. a 14. apríl o 20.00 h
M. McDonagh: 

PORUČÍK Z INISHMORE
Jedného dňa na írskom ostrove Inishmore tragicky zmiz-
ne kocúr. Nie hocijaký, potulný, ale miláčik radikálneho 
teroristu, člena paramilitárnej organizácie INLA, ktorý 
prichádza pomstiť svojho obľúbenca… Vražedne smieš-
na komédia o írskych teroristoch je takou silou, že sa 
chce umrieť od smiechu. Poručík z Inishmore Martina 
McDonagha, prezývaného aj „Írsky Tarantino”, 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, 
P. Čižmár, P. Olejár, M. Erby a B. Bajus.
Vstupné: 8 €.
Čas trvania: 65 min.

17. apríl 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: T. Diro a P. Čižmár.
Vstupné: 6 €.

19. apríl o 19.00 h
Marek Koterski: 

NENÁVIDÍM 
Komédia, ktorá získala na Kremnických Gagoch Cenu 
Stana Radiča „Objav roka“. Či to, čo vidíš dookola seba, 
ťa ubíja, znervózňuje, uráža a zlostí? Ak áno, nie si sám! 
Uletene zábavná jazda o našej nie veľmi zábavnej kaž-
dodennosti. 
Vstupné: 5 €. 
Réžia: K. Rozhin. Hrá: P. Čižmár.

23. apríl o 19.00 h
William Shakespeare: 

HAMLET
Detektívka. Thriller. Romantika. Rodinná psychodráma. 
Príbeh o dozrievaní. Hra hier. O každom a pre každého 
z nás. Predstavenie ocenené na mnohých zahraničných 
svetových festivaloch. 
Vstupné: 6 €.
Réžia: K. Rozhin. Hrajú: A. Palko a P. Čižmár.

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

Rezervácie: 0907 908 986.

19. 4. 2015 (nedeľa) o 15.00 h, Kino Mier

ShALOME 
Tanečné divadlo ATaK Bratislava uvádza príbeh o Jánovi Krstiteľovi, Herodesovi  
a Herodias a jej zvodnej dcére Salome na súčasnú židovskú klezmer muziku.  
Organizované v spolupráci s Farským úradom v Spišskej Novej Vsi. Vstupné: 5 €.
 
23. 4. 2015 (štvrtok) o 19.00 h, Koncertná sieň Reduty 

LENKA FILIPOVÁ - CONTERTINO 2015
Hostia: Lenny a Jindřich Koníř. Vstupné: 18 €, 16 €, 15 €.

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

APRÍL 2015
Program Spišského osvetového strediska 

od 30. 3. do 1. 4. 2015

VEĽKONOČNÉ VAJÍČKO
Tradičná technika vyškrabávania vajíčok.

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

Vstupy: 8.15 h, 10.30 h, 13.30 h.
Účasť nahlásiť vopred na tel. 053/442 52 50.

Poplatok: 0,50 €/1 os.

od 31. 3. do 20. 4. 2015

VÝTVARNÉ SPEKTRUM
VILLA NOVA

Vernisáž výstavy 31. 3. 2015 o 16.30 h.
Regionálna súťažná postupová výstava prác 

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

Iný čas nahlásiť vopred na tel. 053/442 52 50.
Vstup voľný!

od 8. 4. do 7. 5. 2015

AMFO 2015
Vernisáž výstavy 8. 4. 2015 o 16.30 h.
43. ročník regionálnej postupovej súťaže  

a výstavy amatérskej fotografie.
Vstup: 8.00 - 14.00 h, denne,  

okrem soboty a nedele.
Iný čas nahlásiť vopred na tel. 053/442 52 50.

Vstup voľný!

od 13. 4. do 14. 4. 2015

HVIEZDOSLAVOV  
KUBÍN 

61. ROČNÍK
Okresná postupová súťaž  
v prednese poézie a prózy  

pre okres Spišská Nová Ves,
Galéria umelcov Spiša od 9.00 h

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

Spišská katolícka charita v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom  
Spišská Nová Ves a so Slovenským zväzom zdravotne postihnutých  

Klubom detí a mládeže v Spišskej Novej Vsi pripravuje 

XIX. ples ľudí s dobrým srdcom
18. 4. 2015 (sobota) o 16.00 hod. v spoločenskej sieni Reduty.

 
Účinkujú: deti Centra voľného času ADAM, deti Materskej školy Hanulová ul.,  

deti Špeciálnej základnej a Praktickej školy sv. M. M. Kolbeho a Domu Charitas sv. Jozefa 
Hudba: Mgr. Martin Melega 

Vstupné: dospelí - 12 €, deti do 12 rokov - 8 €,  
deti z DCHSJ, ŠZŠ a PŠ SMMK a Klubu detí SZZP zdarma

Predaj vstupeniek: od 30. 3. 2015 
p. Korbová 053/441 43 01, p. Hrušovská Petríková 0904 930 644
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CENTRÁLNA BUDOVA, LETNÁ ULICA 28

PRE DETI  
Eva IBBOTSON: Obor z Oglefortu. Letné zhro-
maždenie nezvyčajných bytostí býva obvykle 
celkom pokojné. Tento rok je iný. Prežite spolu s Iva-
nom a jeho priateľmi mimoriadne dobrodružstvo pri 
hľadaní legendárneho obra.

Peter URBAN: Karpatské povesti. 30 tajom-
ných príbehov z 8 krajín, ktorými prechádzajú Kar-
paty.

História. Viac ako 300 otázok a odpovedí, ktoré 
preveria vaše znalosti.

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA  
Liane MORIARTY: Manželovo tajomstvo. Nie-
kedy je lepšie nevedieť. Cecília, matka troch detí, 
sa dozvie o manželovej osudovej chybe, ktorá by 
mohla viesť k rozpadu rodiny.

Camilla LÄCKBERG: Pankhart. Spisovateľka 
Erika Falcková našla medzi matkinými vecami 
starú nacistickú medailu. Aké tajomstvo ukrýva jej 
rodina? Kto je schopný zabíjať, aby staré tajomstvo 
nevyšlo najavo?

Jana BENKOVÁ: Máš, čo si chcel, miláčik! 
Lina prichytí manžela pri nevere a zrúti sa jej svet.  
Zo zakríknutej ženy sa však stane sebavedomá 
žena, ktorá vie, čo chce.

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA
Michala HRNČIAROVÁ: Balkón ako záhradka. 
Chcete vyskúšať vypestovať si niečo na svojom bal-
kóne alebo terase, ale neviete ako začať? Váhate, 
ktoré rastliny sú vhodné? Knižka vám bude sprie-
vodcom, ako sa stať mestským pestovateľom.

Annelore BRUNS: Práce na biozahradě. Kniha 
prináša čitateľom názorné stavebné plány a nákresy 
zachytávajúce jednotlivé kroky na výrobu rôznych 
typov parenísk, zásobníkov na kompost a mnoho 
užitočných pomôcok pre biologické pestovateľstvo.

Emil BURÁK: Staroba a seniorstvo vtipne 
i dôvtipne. Poradenská príručka pre starobných 
dôchodcov – užitočná osobná pomôcka pre star-
ších i pokročilých, začínajúcich penzistov i najskú-
senejších matuzalemov.

POBOČKA MIER, ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 7

PRE DETI  
Jiří URBAN: Denník malej blondínky. Jiři Ur-
ban spolu so svojou dvanásťročnou dcérou Ann 
predkladajú úsmevný dokument o živote českých 
pubertiakov.

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA  
Nina GEORGE: Levanduľová izba. Parížsky 
kníhkupec je presvedčený, že na každý životný bôľ 
existuje správny liek v podobe konkrétnej knihy. Len 
svoje dvadsaťročné trápenie nevie vyliečiť.

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA
Peter TÓTH: Krycie meno Bežec. Kniha ob-
sahuje množstvo doposiaľ nepublikovaných infor-
mácií zo zákulisia slovenskej tajnej služby, politiky 
a bratislavského podsvetia.

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

 DVORNÉ DIALÓGY 22
15. 4. 2015 o 16.00 h

Hosťom dvadsiateho druhého pokračovania 
diskusného cyklu bude Marta Krafčíková, autorka 
knihy Utekali, aby zostali. Publikácia predstavuje 

históriu spišských Nemcov z obce Chmeľnica, ktorá 
si v tomto roku pripomína sedemsté výročie svojho 

vzniku (1315). Vydanie knihy podporil  
Úrad vlády Slovenskej republiky.

Miesto konania: Galéria umelcov Spiša, Zimná 46.

Národopisné múzeum Smižany, Krátka 5

MALÁ EXPOZÍCIA  
PRÍRODY SPIŠA

Výber najzaujímavejších exponátov živej a neživej  
prírody Spiša. Prináša veľa zaujímavosti z ríše zvierat, 

vtákov, rastlín i neživej prírody.
Pozývame žiakov MŠ a ZŠ do tejto expozície osláviť 

sviatok Deň Zeme 22. apríla 2015 spojený 
s prehliadkou expozície s pestrým programom 
- odborné prednášky, prezentácie, zaujímavé 

pozorovania mikrosveta, premietanie filmov a iné.  
Pre najmenších návštevníkov sú pripravené tvorivé 
dielne a hry. Vstupné: 1 € alebo kultúrny poukaz. 

Školské skupiny je potrebné vopred objednať  
na tel. č.: 0917 746 336  

alebo lektorky@muzeumspisa.com.

EXPOZÍCIA  
ĽUDOVEJ KULTÚRY  
STREDNÉHO SPIŠA

Zbierka ľudového odevu a pastierstva,  
baníctva a remesiel predstavuje tradičnú  
ľudovú kultúru regiónu stredného Spiša  

od druhej polovice 19. storočia  
po súčasnosť.

 
RODNÝ DOM  

KPT. JÁNA NÁLEPKU
Prehliadka pôvodnej roľníckej usadlosti z prvej 

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

Kaštieľ v Markušovciach

EXPOZÍCIA  
HISTORICKÉHO  

NÁBYTKU
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
Narodil sa 18. augusta 1830 vo Viedni  

ako príslušník habsbursko-lotrinského rodu  
a od detstva si najradšej obliekal uniformu.  

Hoci na trón nastúpil ako mladý neskúsený cisár, 
napokon vládol dlhých 68 rokov.  

Ďalší panovník, ktorého predstavíme  
v prednáškovom cykle „Kto nám vládol“,  
je František Jozef I. Tešíme sa na vás.  

Len pre organizované skupiny. 
Viac na tel. č.: 0917 746 339.

APRÍL 2015

Multicentrum, Nábrežie Hornádu 14,  
Spišská Nová Ves, t. č.: 053/429 75 46

Pondelok - piatok: 9.00 - 15.00 h. 
Prvá nedeľa v mesiaci  

od 10.00 do 17.00 h - voľný vstup!
Vstupné do expozície a na výstavu: dospelí 1 €,  

žiaci, študenti a dôchodcovia 0,50 €.
• • •

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

ŠPORTOVÉ MODELÁRSTVO  
NA SPIŠI

Zväz modelárov Slovenska,  
Modelársky klub Spišská Nová Ves

Prezentácia športovej modelárskej činnosti  
spišskonovoveských modelárskych klubov  

podľa odbornosti (letecké, raketové, lodné a iné)  
a kategórií.

Prednáška, 14. 4. 2015 (utorok) o 16.00 h

KRÁTKY POHĽAD EURÓPANA  
NA FILIPÍNSKY GEOLOGICKÝ 

PRIESKUM
Prednášajúci: Mgr. Vincent Kultan, RNDr. Slavomír Daniel

• • •
Prednáškovo-prezentačný maratón,  

23. 4. 2015 (štvrtok) od 9.00 do 15.00 h

DEŇ ZEME 
• ZNEČISTENIE ŽIVOTNÉHO  

PROSTREDIA BANSKOU ŤAŽBOU
• BANE NA SPIŠI VO FOTOGRAFII

• GEOTERMÁLNE VODY SPIŠA,  
MOŽNOSTI A VYUŽITIE

• HISTÓRIA SOLI
• VPLYV ARCHEOLOGICKÉHO  

VÝSKUMU V TERÉNE  
NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

Prednášajúci: Ing. Marián Jančura, CSc., Miloš Greisel, 
Ing. Jozef Daniel, Dana Rosová, PhDr. Marián Soják, PhD.

Prezentácie tém podľa vášho výberu každú celú hodinu. 
Prihlásiť sa môžete na tel. č.:  

053/429 75 46 alebo 0911 849 131.
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9. 4. 2015 (štvrtok) o 16.00 h, 
Kaštieľ 

PETER KRÚPA  
 „NÁVRATY“ - VERNISÁŽ

Kresba, maľba, grafika, keramika,  
plastika z prútia.

Výstava potrvá do 31. mája 2015. 

19. 4. 2015 (nedeľa) o 18.00 h, 
Spoločenská sála KD

NÁŠ PÁN MINISTER
Predstavenie Divadelného súboru 

Hviezdoslav pri MKC Spišská Nová Ves, 
komédia v troch dejstvách. Úprava 
a réžia: Albín Medúz. Vstupné: 3 €.

22. 4. 2015 (streda) o 17.00 h, 
Spoločenská sála KD

MLADÍ HUDOBNÍCI
Koncert žiakov hudobného odboru 

ZUŠ D. Štraucha. Vstupné: 1 €.

30. 4. 2015 (štvrtok) o 17.00 h,  
pred Radnicou
STAVANIE  

OBECNÉHO MÁJA 
Vítanie jari s DFSk Smižančanka,  

deťmi ZŠ, ZUŠ a MŠ.

PRIPRAVUJEME
2. 5. 2015 o 16.00 h,  

Areál TJ Slovan Smižany
VITAJ LETO

Otvorenie turistickej sezóny  
– zábavné popoludnie.

Program: 16.00 h – vystúpenie detí 
ZUŠ D. Štraucha * 17.00 h – JOŽKO - 

JOŽKA – ľudový rozprávač * FS Vargov-
čan * 8.30 h – country kapela TIMID.

Počas celého kultúrneho podujatia sú 
pripravené zábavné hry pre deti, ma-

ľovanie na tvár, nafukovací Spiderman, 
občerstvenie. Vstupné: 1 €.

6. 6. 2015 o 13.30 h, pred Radnicou
DEŇ DETÍ

 „CIRKUS“ – galaprogram detí MŠ

7. 6. 2015 o 15.00 h,  
Areál TJ Slovan Smižany

XXIV. ROČ. SMIŽIANSKYCH 
FOLKLÓRNYCH SLÁVNOSTÍ 

a X. ROČ. SMIŽIANSKEHO 
JARMOKU 

APRÍL 2015

Všetky doplňujúce údaje nájdete na www.stercentury.sk.

PLÁN PREMIÉR

2. 4. 2015

DRUHÝ BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD
PRÍBEHY Z LESOV

RÝCHLO A ZBESILO 7
TAK ĎALEKO, TAK BLÍZKO

9. 4. 2015 POPOLUŠKA

16. 4. 2015 VZKRIESENIE DÉMONA

23. 4. 2015
OVEČKA SHAUN

V KRÁĽOVÝCH ZÁHRADÁCH
S TVÁROU ANJELA

30. 4. 2015
AVENGERS 2: VEK ULTRONA

EX MACHINA
MALÝ PÁN

16. 4. 2015  BIZET - CARMEN OPERA

KULTÚRA

STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU 
1. 4. o 17.00, vst.: 3 € 

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

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

REZISTENCIA 
USA, akčný dobrodružný sci-fi film, 120 min., 
český dabing, MP-12.
 
2. 4. o 19.00 
4. - 6. 4. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

RÝCHLO A ZBESILO 7
USA, akčný thriller, slov. tit., 140 min., MP-12.

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

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

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

DRUHÝ BÁJEČNÝ HOTEL MARIGOLD
VB/USA, komédia/dráma, slovenské titulky, 
122 min., MP-15.

STREDA – DEŇ EURÓPSKEHO FILMU 
8. 4. o 17.00, vst.: 3 € 

BABOVŘESKY 3 

8. 4. o 19.00, vst.: 3 € 
5. PLUK – MISIA AFGANISTAN 

Slovensko, dokumentárny film, 62 min., MP-12.

9. - 11. 4. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

RÝCHLO A ZBESILO 7

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
10. - 13. 4. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

POPOLUŠKA 
USA, romantický rodinný film, 105 min., MP.

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

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

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

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

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

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

STREDA – DEŇ EURÓPSKEHO FILMU 
15. 4. o 19.00, vst.: 3 € 

 5. PLUK – MISIA AFGANISTAN

16. - 18. 4. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

VZKRIESENIE DÉMONA
USA, horor, české titulky, 100 min., MP-15.

ROZPRÁVKA - ČESKÝ DABING 
18. 4. o 15.00, vst.: 3 €, 2D

PIESEŇ MORA 
Belgicko/Dánsko/Francúzsko/Írsko/Luxembur-
sko, 2014, 93 min., MP.

 17. - 18. 4. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 
20. 4. o 19.00 

PRÍBEHY Z LESOV 
USA, dobrodružná fantasy komédia, slovenské 
titulky, 120 min., MP-12. 

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

KONEČNE DOMA 

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

TAK ĎALEKO, TAK BLÍZKO
Nový celovečerný film prídu osobne uviesť jeho 
tvorcovia – režisér Jaro Vojtek a scenárista Ma-
rek Leščák. SR, dokument, 80 min., MP-12.

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

TRI SRDCIA 
Francúzsko/Nemecko/Švajčiarsko, dráma, 
2014, české titulky, 106 min., MP-15.

23. - 25. 4. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

S TVÁROU ANJELA
VB/Taliansko/Španielsko, dráma, 101 min., ti-
tulky, 2015, MP-15.

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

MAGICKÉ STRIEBRO: 
HĽADANIE KÚZELNÉHO ROHU

 
ROZPRÁVKA - ČESKÝ DABING 
25. - 26. 4. o 15.00, vst.: 3 €, 2D 

PIESEŇ MORA 

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
25. - 27. 4. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

OVEČKA SHAUN 
VB/Francúzsko, animovaná rodinná komédia, 
85 min., MP.

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

V KRÁĽOVÝCH ZÁHRADÁCH
VB, romantický, historický film, české titulky, 
116 min., MP-12. 

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

PROTI PRÍRODE
Nórsko, dráma, 2014, 80 min., MP-15.

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

LÁSKA NA PRVÝ BOJ 
Francúzsko, komédia, 98 min., MP-15. 

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
30. 4. - 1. 5. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

POPOLUŠKA

AVENGERS 2: VEK ULTRONA
30. 4. o 19.00, vst.: 5,50 €
1. 5. o 19.00, vst.: 4 €, 2D
2. 5. o 19.00, vst.: 5,50 €, 
3. 5. - 4. 5. o 19.00, vst.: 4 €, 2D
Veľkolepé pokračovanie najúspešnejšieho ko-
miksového filmu všetkých čias. USA, akčný 
dobrodružný fantasy film, 150 min., MP-12.

UPOZORNENIE!
Filmové rozprávky s českým dabingom mu-
síme uvádzať v zmysle zákona ako nevhodné 
do 12 rokov, ale návšteva týchto filmov je 
len na zvážení rodičov. Ďakujeme za pocho-
penie.

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

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. apríla na 
adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v májovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: Na svätého Tomáša zo snehu 
ostane len kaša. Výhercom tajničky z Ička 3/2015 sa stáva Tibor GURIN zo Sp. Novej Vsi. Blahoželáme!

KRÍŽOVKA

Gabo ležal na letisku, fúkal do púpavy a pozeral, ako sa malí parašu-
tisti znášajú na zem. Lietanie, to jediné, ho napĺňalo a nielen jeho. 
Otec s mamou mu odmalička púšťali výlučne filmy s leteckou temati-
kou ako je Spadla z oblakov alebo posledná časť Pottera, na ktorej aj 
tak nič nevidel. Gabo nosil do škôlky pravú pilotskú čiapku a názorne 
všetkým predvádzal looping z parapetnej dosky do postieľky. V prvej 
triede zaujal básňou o kozmonautovi od Pavla Országa. Detskými 
hrami pohŕdal, otec s mamou vedeli, že ich dieťa bude niečo viac. 
Preto mu radšej kúpili dotykový mobil, aby bol v kontakte s technic-
kými novinkami. A tak nám Gabo prerastal jednu triedu za druhou, 
a takmer vôbec sa ho spoločenský život nedotýkal. Ráno mu mama 
napravila klapky a on mohol pokojne rolovať na asfaltovú plochu pred 
školou. Na gymnáziu bol už držiteľom niekoľkých cien za školské 
projekty dotýkajúce sa oblohy a teoreticky ovládol horizont. „Naozaj 
ma neľúbiš,“ opýtala sa ho so slzami v očiach Annamária Kosmatá, 
keď jej vysvetľoval životné priority. Tvrdo zalomil kapitánsku čiapku 
do čela a nič jej na to nepovedal. On je predsa na úrovni. Tak to tvrdili 
rodičia, ktorí mu zaplatili tú najlepšiu vysokú školu. Svoj sen Gabo na-
plnil už v druhom ročníku, keď nespravil ani jednu skúšku a zo školy 
vyletel. Teraz leží na letisku a fúka do púpav. Keď idú jeho rodičia po 
ulici, zapikujú pohľad do zeme, aby nevideli, ako si susedia šepkajú: 
„A taký to bol talent!“ Vlasto Bogár

ČISTÝ TALENT
FEJTÓN 
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BEH: Residence Lesna Run (7 km): M: 1. T. Kamas 
(35:36 min.), 7. M. Neupauer (39:21 min.). M 40: 
1.  Š. Sumerling (35:54 min.). M 50: 2. M. Hrušovský 
(40:17 min.). Memoriál Jozefa Krišandu (Olcnava): 
M – 5 400 m: 2. Š. Sumerling (20:48 min.), 3. T. Ka-
mas (20:49 min.), 4. M. Plačko (21:10 min.), 6. M. Hru-
šovský (21:59 min.), 8. M. Sumerling (22:30 min.). 
M – 2 700 m: 1. M. Hrušovský (10:52 min.). Ž – 
3 600 m: 1. A. Kamasová (23:20 min.). Zimný beh 
Olšavskou dolinou (16 km): Kat. A: 6. T. Kamas 
(57:04 min.).
VOLEJBAL: Extraliga: ženy: skupina 1. – 4.: 2. časť: 
3. kolo (14. 2.): VK Slávia EÚ Bratislava – VK SNV 3 : 0; 
6. kolo (26. 2.): VK SNV – VK Slávia EÚ Bratislava 3 : 2. 
Play-off: 1. kolo: 1. zápas (7. 3.): VK SNV – KV MŠK 
Oktan Kežmarok 3 : 0; štvrťfinále: 2. zápas (14. 3.): 
MŠK Oktan Kežmarok – VK SNV 0 : 3. 1. liga junior-
ky: 12. kolo (14. 2.): VK SNV – MŠK Liptovský Hrádok 
3 : 0, 2 : 3; 14. kolo (7. 3.): Brusno – VK SNV 1 : 3, 
3 : 1. Staršie žiačky – OM: odložené 8. kolo (14. 2.): 
MVK Stropkov – VK SNV 3 : 0, 3 : 0; 10. kolo (7. 3.): 
Snina – VK SNV 3 : 1, 3 : 1; 11. kolo (14. 3.): VK SNV 
– MVK Stropkov „A“ 0 : 3, 0 : 3. OM kadetky: 14. kolo 
(15. 3.): MŠK Snina – VK SNV 3 : 1, 3 : 2.
BASKETBAL: Extraliga: ženy: Skupina A o 1. – 
4. miesto: 3. kolo (22. 2.): Rücon SNV – Piešťanské 
Čajky 54 : 89; 5. kolo (14. 2.): MBK Ružomberok – Rü-
con SNV 83 : 59. Play-off: 1. kolo: 1. zápas (1. 3.): 
Rücon SNV – ŠBK Šamorín 85 : 76; 2. zápas (4. 3.): 
ŠBK Šamorín – Rücon SNV 76 : 72; 3. zápas (8. 3.): 
Rücon SNV – ŠBK Šamorín 73 : 59; 2. kolo: 1. zápas 
(14. 3.): Good Angels Košice – Rücon SNV 70 : 54. Eu-
rovia SBL: 33. kolo (14. 2.): BK Inter Incheba Bratisla-
va – BK 04 AC LB SNV 101 : 77; 34. kolo (18. 2.): BK 
04 AC LB SNV – Iskra Svit 88 : 76; 35. kolo (21. 2.): 
BC Prievidza – BK 04 AC LB SNV 101 : 60; 36. ko-
lo (28. 2.): BK 04 AC LB SNV – ŠKP Banská Bystrica 
91 : 71. Play-off: 1. kolo (7. 3.): BC Prievidza – BK 04 
AC LB SNV 93 : 66; 2. kolo (11. 3.): BK 04 AC LB SNV 
– BC Prievidza 64 : 73; 3. kolo (14. 3.): BC Prievidza – 
BK 04 AC LB SNV 95 : 49.
KOLKY: Extraliga: ženy: 10. kolo (14. 2.): ŽP Šport 
Podbrezová – Tatran SNV 4 : 2; 11. kolo (21. 2.): Tatran 
SNV – KK Zlaté Klasy 4 : 2; 12. kolo (28. 2.): KK Vic-
toria Pezinok – Tatran SNV 0 : 6; 13. kolo (7. 3.): Tat-
ran SNV – TJ Lokomotíva Vrútky 5 : 1; 14. kolo (15. 3.): 
TKK Trenčín – Tatran SNV 1 : 5. Naše kolkárky získa-
li titul majsteriek Slovenska. Extraliga: muži: 16. kolo 
(22. 2.): KK Tatran Sučany A – TJ Tatran SNV A 2 : 6; 
17. kolo (22. 2.): TJ Tatran SNV A – KK Tatran Sučany B 
8 : 0; 18. kolo (2. 3.): TJ Slavoj Veľký Šariš A – TJ Tat-
ran SNV A 2 : 6; 19. kolo (7. 3.): TJ Tatran SNV A – KK 
Inter Bratislava A 4,5 : 3,5; 20. kolo (14. 3.): KK Inter 
Bratislava B – TJ Tatran SNV A 4 : 4. Po 20. kole sú v ta-
buľke na 5. mieste.

Š
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Trojica Spišskonovovešťanov bojovala od 27. februára do 
1. marca tohto roku na Majstrovstvách sveta juniorov v šor-
treku v japonskej Osake. Naša najväčšia nádej Alica Po-
rubská (foto) sa neprebojovala do prvej dvadsiatky v žiadnej 
z disciplín. „Je to skúsená pretekárka, a preto sme 
v Osake očakávali umiestnenie do šestnásteho miesta. 
Michal Čuja a Matej Filip dosiahli v konkurencii o nie-
koľko rokov starších súťažiacich uspokojivé výsledky. 
V súčasnosti zbierajú skúsenosti,“ skonštatoval predseda 
Slovenského rýchlokorčuliarskeho zväzu Ján Magdoško. 
Podľa neho majú naši juniori kariéru ešte len pred sebou.
V Japonsku zažili šortrekári skutočne exotické prekvapenie, 
súťažili totiž na plaveckom štadióne. „Na päťdesiatmetrový 
bazén s ôsmimi dráhami položili domáci klzisko so štvor-
centimetrovou vrstvou ľadu. Zaujímavá bola aj strava, väč-
šinou sme jedli morské plody a ryby, sám som počas 
pobytu v Osake schudol. Na uliciach tohto veľkomesta 
vládne dokonalý poriadok a čistota, mal som pocit, že 
Japonci fajčia viac v bytoch ako na verejnosti,“ približuje 
atmosféru majstrovstiev J. Magdoško.
Posledné roky ukázali, že šortreku dominujú korčuliari 
z Ázie, ktorí majú pre tento šport najlepšie dispozície. „Je 
to zvláštne, ale niečo na tom bude. Napríklad v Kórei 
je to zimný šport číslo jeden, rovnako je šortrek popu-
lárny v Číne. Aj susedné Maďarsko reprezentujú dvaja 
korčuliari čínskeho pôvodu, no tí sú paradoxne vysokí,“ 
hovorí J. Magdoško s úsmevom. Sám je otcom spišsko-
novoveského šortreku, ktorý u nás preslávili najmä olym-
pionici Matúš Užák a Tatiana Bodová. V súčasnosti má 
domáca základňa 25 detí vo všetkých vekových kategó- 
riách. Ďalšou našou olympioničkou by mala byť Alica Porub-
ská. Najbližšou športovou výzvou pre ňu boli Majstrovstvá 
sveta v Moskve (13. – 15. marca), naši zabojovali aj vo finále  
Európskeho pohára v Obersdorfe. „Medzi naše mladé ná-
deje patrí Čuja, Filip, Rusnáková alebo Filipová. Vo finále 

Európskeho pohára štartovalo až päť pretekárov z nášho 
mesta, čo je veľký úspech,“ dodáva J. Magdoško a po-
kračuje „treba si uvedomiť, že štartovanie na vrcholovej 
úrovni si žiada aj oveľa väčšie investície. Napríklad to-
pánky sa šijú na mieru za oceánom a stoja tisícpäťsto eur. 
Nám celý pobyt na majstrovstvách sveta financovala Me-
dzinárodná korčuliarska organizácia a v Spišskej Novej 
Vsi majú šortrekári podporu mesta, napríklad tréningy na 
zimnom štadióne sú bezplatné. Vytvárame podmienky, 
aby aj Spišská Nová Ves vychovala športovcov na sveto-
vej úrovni.“ (rep), foto: J. Petruška

Výsledky MS v Osake
Alica Porubská: 1 500 m – 24. miesto, 500 m – 
30. miesto, 1 000 m – DQ, Viacboj – 35. miesto 
Michal Čuja: 1 500 m – 66. miesto, 500 m – 57. miesto, 
1 000 m – 41. miesto, Viacboj – 57. miesto 
Matej Filip: 1 500 m – 53. miesto, 500 m – 52. miesto, 
1 000 m – 45. miesto, Viacboj – 54. miesto

MAJSTROVSTVÁ SVETA V JAPONSKU 
PREVERILI NAŠICH ŠORTREKÁROV 

V olympijskej disciplíne „Športová pištoľ“ získala ti-
tul Majsterka kraja Janka Zemčáková nástrelom 
374 bodov v kategórii ženy a Borka Hegedüšová ná-
strelom 272 bodov v kategórii kadetky. Titul Majster 
kraja získal Boris Garajček v kategórii muži nástre-
lom 528 bodov a Robo Baluch nástrelom 520 bodov 
v kategórií juniori. Ženy, kadetky a dorast môžu v tejto 
disciplíne získať maximálne 400, muži, juniori a kadeti 
600 bodov. Výsledky odzrkadľujú momentálnu formu 
športovcov a kvalifikujú ich na Majstrovstvá Sloven-
ska v Nitre. 
Majstrom Košického kraja na rok 2015 blahoželáme! 
 (pat)

Nad TKK Trenčín zvíťazili Novoveš-
ťanky 5 : 1 a na koly 2 144 ku 2 036. 
Majsterkami Slovenska za sezónu 
2014/2015 sa stali kolkárky TJ Tat-
ran Spišská Nová Ves. 
„Čo sa týka vyhodnotenia, u nás, u kol-
károv, sa to robí v lete na Športovo-
-technickom aktíve. Jedným z bodov 
je ocenenie medailistov. Až tam sa 
dostaneme k majstrovskému poháru 
a medailám, niekedy v júni. U kolká-
rov je to v takejto polohe. Prípadne, 
teraz idú dievčatá na reprezentačný 
zraz a možno by im tam mohli odo-
vzdať ocenenia za majstrovský titul,“ 
povedal hneď po zisku titulu predseda 
kolkárskeho oddielu TJ Tatran Spišská 
Nová Ves Alexej Novotný. 
„Som rád, že sa naše ženy tak rýchlo 
odvďačili za zrekonštruovanú kolká-
reň, ktorú sme otvárali pred rokom,“ 
konštatoval primátor Ján Volný, ktorý 
patril medzi prvých gratulantov majste-
riek Slovenska.  (pat)

ÚSPEŠNÍ STRELCI 

ZLATÉ KOLKÁRKY 

Športoví strelci z Klubu spišských strelcov 
Spišská Nová Ves absolvovali v Košiciach 
úspešné preteky.

Výborná správa prišla v nedeľu 15. marca večer z Trenčína. Kolkárky Spišskej Novej Vsi 
zvládli posledný extraligový zápas a týmto víťazstvom získali majstrovský titul. 

Nové majsterky Slovenska zľava hore: Júlia Pramuková, Blanka Peštová, 
Katarína Valigurová, pod nimi zľava Lenka Tranová a Dana Klubertová.

Tenisový klub Spišská Nová Ves
DETSKÁ TENISOVÁ PRÍPRAVKA

odborné vedenie * krásny tenisový areál pri poliklinike  
* šport rozvíjajúci telo aj ducha

Pre deti od 5 do 10 rokov. Začíname od 15. 4. 2015.
Pre bližšie informácie a nahlásenie detí volajte: 0949 089 743. 

POZOR!



KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

20 APRÍL 2015

Po krutých prehrách 0 : 4 a 2 : 9 finálová séria 1. hokejovej 
ligy medzi Spišskou Novou Vsou a Detvou pokračovala na 
spišskonovoveskom ľade. Stav zápasov bol 3 : 1 pre Detvu, 
a tak hostia mali prvý mečbal. 
V piatom zápase si obidve mužstvá uvedomovali dôležitosť 
stretnutia a tomu zodpovedala aj prvá tretina. Spišiaci opäť 
doplácali na svoju najväčšiu bolesť – premieňanie gólových 
príležitostí počas celej finálovej série. 
V piatom zápase v riadnom hracom čase skončilo stretnutie 
nerozhodne 2 : 2. V predĺžení Detvianci mali výhodu presilo-
vej hry a tú dokonale zúročili. Stačilo im 48 sekúnd a Hataš 
(72) strelil zlatý rozhodujúci gól. 
Pohár za víťazstvo v 1. lige v sezóne 2014/2015 prevzal ka-
pitán Detvy. Na domácej strane zavládol smútok a sklamanie. 
No hneď sa natískajú otázniky – je naozaj dôvod na smútok 
a pochmúrnu náladu? Veď sezóna 2014/2015 dopadla veľmi 
dobre. Predsezónny cieľ seniorov bolo štvrté miesto. Vyhrali 
základnú časť, v play off to dotiahli až do finále a čo je 
najdôležitejšie – vrátili diváka do hľadiska!
Juniori nielenže zachránili extraligu, ale bojovali v play off. 
Podobne aj extraligoví dorastenci hrali play off. Do nad-
stavbovej celoslovenskej časti postúpili mužstvá z hokejových 
tried. Pri tomto výpočte dosiahnutých výsledkov nie je v klube 
HK Spišská Nová Ves dôvod na smútok. Zo všetkých spo-
mínaných výsledkov je jeden najdôležitejší – vrátil sa divák 

na hokej a v závere sezóny v play off sa počty divákov rátali 
na tisícky. 
Po skončení zápasu s Detvou a celého finále neznel z hľa-
diska piskot a nadávky. Skôr znel potlesk, uznanie a od fan-
klubu dlhotrvajúce – ďakujeme! (pat)

V krytej plavárni v Rimavskej Sobote sa 7. – 8. marca 2015 
konal 4. ročník plaveckých pretekov Pohár priateľstva. 
Tohto roku sa pretekov zúčastnili plavci 22 klubov zo Slo-
venska, Maďarska a Srbska. Z doterajších troch ročníkov si 
odniesli víťazstvá a pohár plavci Klubu plávania Sp. Nová Ves. 
Ani teraz naši plavci nesklamali a po výbornom výkone získali 
v poradí už štvrtý pohár. Štafeta mix v disciplíne 4 x 50 m voľný 
spôsob v zložení Alexandra Taláčová, Tomáš Želikovský, 
Anetta Smiková a Miroslav Čmeľ po vynikajúcom výkone 
časom 1,46,16 min zvíťazila. V individuálnych štartoch si naši 
plavci z pretekov odniesli 5 zlatých, 8 strieborných a 6 bron-
zových medailí. - MK -

PLAVCI OPÄŤ 
ÚSPEŠNÍ

ŠPORT
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ZIMNÝ ŠTADIÓN T.: 053/446 10 86 
Prevádzka HLAVNEJ PLOCHY zimného štadióna bola ukončená 29. 3. 2015.
Plánované spustenie na novú sezónu 2015/2016 je 1. 8. 2015.
V jarných a letných mesiacoch je možnosť prenajatia malej plochy na 
hokejbal. Cena - 1 h/10 €.

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.

 2. 4. štvrtok  9.00 - 12.00 ŠKBD - YA KOŠICE, basketbal
 3. 4. piatok  8.00 - 17.00 Turnaj florbal YOUNG ARROWS
 9. 4. štvrtok  8.00 - 13.00 ŠKOLSKÁ LIGA V BASKETBALE
18. 4. sobota LB - ŽILINA, basketbal juniori
19. 4. nedeľa LB - L. MIKULÁŠ, volejbal juniori
25. 4. sobota LB - LEVICE, basketbal kadeti
26. 4. nedeľa LB - B. BYSTRICA, basketbal kadeti

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

4., 8., 11., 15., 18. 4. 2015 TERMÍNY BASKETBAL 
EXTRALIGA ŽENY PLAY OFF

1., 4., 8., 11., 15., 18., 23. 4. 2015 TERMÍNY VOLEJBAL 
EXTRALIGA ŽENY PLAY OFF

1., 4., 8., 11., 12., 18., 19., 23., 25., 29. 4. 2015 TERMÍNY VOLEJBAL 
EXTRALIGA MUŽI 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

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. 

 1. 4. streda 14.00/16.00 FK SNV - MFK Košice, I. liga starších žiakov 
U15 a U14

 4. 4. sobota 15.30 FK SNV - Bardejovská Nová Ves, 
III. liga - východ, dospelí

11. 4. sobota 10.00/12.15 FK SNV - Spišská Belá, II. liga starších 
a mladších dorastencov

11. 4. sobota 15.00 FK SNV - Lučenec, II. liga - východ, ženy
18. 4. sobota 16.00 FK SNV - Veľké Revištia, III. liga - východ, dospelí
25. 4. sobota 15.00 FK SNV - Bziny, II. liga - východ, ženy
26. 4. nedeľa 13.00 FK SNV - Humenné, I. liga - východ, žiačky

HOKEJ SNV

2. 4. 2015 štvrtok 6.30 - 7.45 11.00 - 20.00
3. 4. 2015 piatok 9.00 - 20.30
6. 4. 2015 sobota 13.00 - 20.00
7. 4. 2015 nedeľa 9.00 - 20.00

OTVORENIE KRYTEJ PLAVÁRNE  
POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV PRE VEREJNOSŤ
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ŠPORT, POZVÁNKY

Basketbalisti Spišskej No-
vej Vsi podľa papierových 
predpokladov prehrali s ví-
ťazom základnej časti tretí 
štvrťfinálový zápas 49 : 95 
a celú sériu 0 : 3. Po tre-
ťom súboji tak Novovešťa-
nom skončila tohtoročná 
sezóna. Postupom do 
play off splnili svoj vytý-
čený cieľ. 
„Komplexne odohrali 
dobrú sériu so silným tí-
mom. Predviedli sme kus basketbalového umenia, myslím si, že sme pobavili divá-
kov počas celej sezóny. Môžeme Prievidzi len poblahoželať k postupu a popriať im 
veľa šťastia,“ povedal po poslednom zápase tréner BK 04 AC LB Spišská Nová Ves Ivan 
Kurilla.  (pat)

Vďaka zlepšenému osobnému výkonu v behu 
na 60 m na úroveň 8,06 s si na Halových maj-
strovstvách Slovenska v Bratislave mladá 
atlétka TJ Tatran SNV Patrícia Garčarová 
vybojovala bronzovú medailu. Jej výkon 
a umiestnenie je o to významnejší, že si zmerala 
sily s atlétkami, ktoré majú výrazne lepšie pod-
mienky na prípravu v hale. Tento výkon jej dáva 
veľmi dobré predpoklady do letnej sezóny a do 
ďalšieho športového rastu. 
Na halových M SR sa nestratili ani ďalší naj-
mladší atléti TJ Tatran Spišská Nová Ves. Naj-
lepšie umiestnenia získali: Dominik Melega 
- 1. miesto v skoku do výšky (149 cm), 5. miesto 
v skoku do diaľky (417 cm); Natália Gyomra-
iová - 2. miesto v skoku do diaľky (411 cm).
 J. O.

BRONZOVÁ MEDAILA 
PRE GARČAROVÚ

PRIEVIDZA VYRADILA 
SPIŠSKÚ

11. ročník Seniorských  
majstrovstiev mesta v plávaní

 25. apríl 2015 (sobota)
 Krytá plaváreň v Sp. Novej Vsi

ORGANIZÁTORI: Mesto Spišská Nová Ves
STEZ - Správa telovýchovných zariadení

Plavecký seniorsky klub
ÚČASTNÍCI: Občania mesta, ktorí majú záujem 
o plavecký šport a preverenie svojich plaveckých 

schopností.
KATEGÓRIE: muži a ženy podľa veku

A - od 30 do 39 rokov  (ročník nar. 1976 - 1985)
B - od 40 do 49 rokov  (ročník nar. 1966 - 1975)
C - od 50 do 59 rokov  (ročník nar. 1956 - 1965)
D - od 60 rokov  (ročník nar. 1955 a skôr)

DISCIPLÍNY:
50 m voľný spôsob - muži a ženy

100 m prsia - muži a ženy
200 m voľný spôsob - muži

PROGRAM: 
8.00 - 9.00 h prezentácia a rozplávanie
9.00 - 11.00 h preteky podľa disciplín 
11.00 h vyhodnotenie a ocenenie 
 umiestnených pretekárov
Účastníci pretekov majú vstup na plaváreň zdarma. 

Na vašu účasť sa tešia organizátori.

V Tvrdošíne prehrali Novovešťanky 4 : 9 a 3 : 7. V treťom 
stretnutí už na spišskonovoveskej pôde domáce hráčky 
nemali čo stratiť a hrali bez rešpektu. Na strane hostí bolo 
vidieť veľkú skúsenosť a zohratosť. Po prvej tretine Tvrdošín 
viedol 3 : 1, keď domáci gól zaznamenala Paulína Hudá-
ková. Snaživý výkon Spišiačok pokračoval aj v druhej časti 
hry, no skúsené hráčky Tvrdošína každú jednu príležitosť 
využívali na strelenie gólu. V druhej tretine ich padlo do 
domácej siete štyri a bolo o osude stretnutia a celého se-
mifinále rozhodnuté. V poslednej časti hry sa stretnutie už 
len dohrávalo. Za domáci tím sa do listiny strelkýň zapísali 
sestry Grossové. Po konečnom výsledku 3 : 9 sa z postupu 
radovali dievčatá z Tvrdošína. 
Po sezóne 2014/2015 tak skončili dievčatá Kométy Spiš-
ská Nová Ves na výbornom štvrtom mieste. Veľmi mladý 
tím pod vedením trénera Gregu už má na svojom konte 
množstvo úspechov a vydarených florbalových podujatí. 

Štvrté miesto v slovenskej extralige sa zaradilo medzi nich. 
Sezóna pre spišskonovoveské florbalistky ešte nekončí. 
V júni ich čakajú domáce juniorské majstrovstvá Slovenska 
na domácej pôde.  (pat)

KOMÉTA ŠTVRTÁ
Florbalistky Kométy Spišská Nová Ves postúpili do semifinále ženskej extraligy. Už postup 
medzi najlepšiu štvorku je obrovským úspechom klubu. V boji o finále dostali Spišiačky 
veľmi ťažké súperky, ktorými boli úradujúce majsterky Slovenska FbK Tvrdošín. 

Šachový zväz Košického kraja, 
Mesto Spišská Nová Ves 

a Mestský šachový klub Sp. Nová Ves
usporiadajú šachový turnaj

FIDE OPEN 
100. výročie narodenia 

Dr. Maximiliána UJTELKYHO
nášho rodáka žijúceho v centre mesta  

na Zimnej ulici č. 43.

26. - 30. 4. 2015 v Redute,  
Radničné nám. č. 4, Spišská Nová Ves

SYSTÉM
švajčiarsky systém na 7 kôl podľa pravidiel FIDE,  

výsledky turnaja budú zaslané na zápočet na domácu  
listinu LOK SR, aj na medzinárodnú ratingovú  

listinu FIDE. 
Pri rovnosti bodov rozhoduje:

1. upravený Buchholz (nezapočíta sa súper  
s najmenším poč. bodov), 2. Buchholz,  

3. počet výhier, 4. postupové body,  
5. vzájomná partia, 6. alebo žreb.

Program turnaja
26. 4. 2015 nedeľa 11.00 - 12.00  prezentácia 
 12.00 - 12.15  otvorenie turnaja 
 12.30 - 16.30  1. kolo 
 17.00 - 21.00  2. kolo 
27. 4. 2015 pondelok  17.00 - 21.00  3. kolo 
28. 4. 2015 utorok  17.00 - 21.00  4. kolo 
29. 4. 2015 streda  17.00 - 21.00  5. kolo 
30. 4. 2015 štvrtok  12.30 - 16.30  6. kolo 
 17.00 - 21.00  7. kolo 
 vyhodnotenie turnaja, záver

Prihlášky: zasielajte mailom na  
milan.polovka@gmail.com,  
telefonicky na 0903 238 591.

Propozície nájdete na  
www.spisskanovaves.eu 

SNV/Šport/Mestský šachový klub 

S DOBROU NÁLADOU 
KU KRÁSE 2 

Cvičiteľky RTVŠ MIX pozývajú dievčatá a ženy  
na príjemne strávenú sobotu.

Kedy? 11. 4. 2015 (sobota)
Kde? ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves 

Čas: 9.00 - 13.00 h

Ponuka: Veľká telocvičňa - aerobic, fitlopty, flowin, 
strečing • Malá telocvičňa - overbally, pilates, Porte 
de Bras • Posilňovňa - ukážky cvičenia s trénerkou.

Sprievodný program: zdravá výživa,  
rady - kozmetičky, manikérky a iné.

Vstupné: 7 €. 
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dobrý a čestný človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi.
Ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary priateľom a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť 20. 1. 2015 s dlhoročnou učiteľkou pani Máriou  
ZNAKOVOU. Zomrela vo veku 82 rokov.
Za smútiacich sestra Helena s rodinou.

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary všet-
kým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa 4. 2. 2015 prišli 
rozlúčiť s mojím milovaným manželom, naším otcom a dedom Stanislavom  
BORSKÝM, ktorý nás navždy opustil vo veku 60 rokov.
Zároveň ďakujeme za dôstojnú rozlúčku Pohrebnej službe R. Findura, Rím.-
-kat. farskému úradu v SNV a ZPOZ pri MsÚ - PhDr. J. Lapšanskému, PhD.
S úctou a vďakou manželka Jarmila, syn Jaroslav s rodinou, dcéra Stanislava 
s priateľom a ostatná smútiaca rodina.

Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom a známym Ing. Pavla BARANA, ktorý nás 6. 2. 2015 na-
vždy opustil vo veku 83 rokov.
S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéry, zaťovia a vnúčatá.

„Zhasli oči, stíchol hlas, mal rád hory, všetkých nás.“
13. 2. 2015 sme sa rozlúčili s ockom, dedkom, švagrom, priateľom Milanom 
NOVÁKOM.
Ďakujeme za láskavú starostlivosť v seniorcentre Jeseň života vo Veľkej Lom-
nici, za dôstojnú rozlúčku za účasti Baníckeho zboru, členov Poľovníckeho 
zväzu, kvetinové dary všetkým príbuzným a známym.
smútiaca rodina

Odišiel nečakane a rýchlo.
Ďakujeme príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa 25. 2. 2015 prišli 
rozlúčiť s manželom, otcom a starým otcom Cyrilom ČERNÁKOM.
V našich srdciach ostávaš stále.
smútiaca rodina

„Nebolo mi dopriate s vami ďalej byť, nebolo lieku, aby som mohol žiť.  
Neplačte a nechajte ma kľudne spať, aj bez sĺz sa dá spomínať.“
Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary 
všetkým, ktorí sa prišli 6. 3. 2015 rozlúčiť s naším synom, bratom, druhom, 
otcom, strýkom Romanom MARIANČÍKOM, ktorý nás opustil vo veku ne-
dožitých 40 rokov.
Vyslovujeme poďakovanie ZPOZ pri MsÚ a Pohrebnej službe R. Findura  
za dôstojnú rozlúčku.
smútiaca rodina

Tým, čo veria v teba, Pane, život sa neodníma, iba mení. (Liturgická prefácia)
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti, kvetiny 
a modlitby všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom, susedom 
a známym, ktorí sa 16. 2. 2015 prišli rozlúčiť s mojím manželom, naším otcom 
a starým otcom Štefanom OLEJNÍKOM, ktorý nás opustil vo veku 83 rokov.
Zároveň ďakujeme Rím.-kat. farskému úradu v SNV - vdp. ThDr. Š. Boržíkovi, 
PhD., a Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, prosíme o modlitbu za jeho spásu.  
Bože, buď mu milostivý.
S úctou a vďakou manželka Mária, deti Miroslav, Ján a Mária s rodinami.
 
Úsmev mal na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši...
Vrúcne poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary vyjadrujeme všet-
kým príbuzným, kolegom, priateľom, susedom, ktorí sa prišli 5. 3. 2015 roz-
lúčiť s naším milovaným manželom, ockom, synom, bratom Bc. Jaroslavom 
FILIPOM.
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura, Rím.-kat. farskému úradu 
v SNV a celému policajnému zboru za dôstojnú rozlúčku.
manželka Monika, dcéry Martinka a Adriánka, mama, sestra Mária a brat  
Milan s rodinami

Život si mal rád, nás si mal radšej. Už netrápiš sa snáď, v to máme nádej. 
Boh Ťa prijal k sebe do večnosti, spomíname na Teba, ocko náš, v radosti. 
Vďaka Ti za všetko, čo si nám daroval. Čas i lásku, milovaný dedko, predtým, 
než si navždy odcestoval.
Naše poďakovanie patrí farskému úradu, personálu interného odd. NsP v SNV, 
Pohrebnej službe S. Badziková a všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s naším zosnu-
lým ockom Jánom POČATKOM.
smútiaca rodina

POĎAKOVANIA A SPOMIENKY

VO FEBRUÁRI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

JUDr. Aurélia Hybeňová 1918
Jozef Sokolský 1921
Mária Lenarčičová 1922
Anna Marasová 1923
Mária Hamborová 1924
Michal Giľák 1924

Anna Strišková 1925 
Juliana Lokšinská 1928
Štefan Pollák 1931
Ing. Pavel Baran 1931
Anna Mangerová 1931
Štefan Olejník 1931

Amália Furielová 1933
Katarína Palková 1934
Anna Fabiánová 1935
Valéria Cvengrošová 1937
Štefan Magdžár 1937
Žofia Petreková 1941

Alžbeta Šimonová 1942
Ferdinand Kováč 1943
Ladislav Krčmár 1947
Peter Ďurák 1948
Cyril Černák 1948
Jozef Pentrák 1950

Ján Kráľ 1952
Eva Čambalová 1953
Ing. Miroslav Košík 1956
Ján Satala 1959
Renata Šimšaleková 1969
Bc. Jaroslav Filip 1971

VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ VO FEBRUÁRI OSLÁVILI
93 rokov
Alžbeta Kopčárová
Ján Soták
Anna Friňáková
92 rokov
Júlia Demečková
Anna Mangerová
91 rokov
Anna Dzurická
Žofia Hricová
Ferdinand Majerech
90 rokov
Mária Ferencová
Július Lindtner
Irena Kolšovská
Emília Dúbravská
85 rokov
Blažena Počubayová
Matilda Garbašová
Márie Bartoňková
Tibor Brziak
Anna Drobná
Emil Samoľ

80 rokov
Anton Dračka
Emil Pencák
Margita Hricová
Veronika Ondirková
Jozef Kedžuch
Valent Novák
Ján Polom
Jozef Kolcun
Katarína Kovaľanová
Štefan Goliaš
RNDr. Katarína Okályová
Radmila Hennelová
Margita Škopová
Anna Štefániková
75 rokov
Edita Stanková
Zuzana Antalová
Helena Szabová
Anna Mlynarčíková
Ernestína Pekarčíková
Rudolf Sulák
Alžbeta Majchrovičová

Pavol Riš
Irena Kováčová
Mária Smižanská
Margita Nováková
Matej Hrušovský
Mária Tokarčíková
70 rokov
Daniel Duľa
Martin Stanko
Ján Čech
Vladimír Garčár
Helena Kašperová
Štefan Blahunka
Valéria Barillová
Anna Fajdeková
Štefan Vaško
Danuše Sedláčiková

Mária Midliková
Magda Čerpáková
Ľubomír Pecúš
Michal Schneider
Ján Krondják
Marta Rusnáková
Veronika Neuvirtová
Mária Karpinská
Veronika Polomová
Ľudmila Ambrozyová
Matilda Pľutová
Milan Vojtuš
Jozef Tököly
Ing. Mária Klučárová
Ondrej Gabonay
Karol Hönsch
Anna Valentová
Ing. Mária Tásková

Samuel Pálkovács

Nina Marčuková

Peter Demek

Oskar Terneny

Marek Holečko

Damián Koky

Noel Žild

Eliška Maciaková

Libor Žonda

Matúš Čisár

Viliam Dzurilla

Viktória Sedláková

Damián Holub

Michal Čurilla

Šimon Šoltís

Alžbeta Humená

Matej Justh

Samuel Burčík

Stacy Pechová

Nicola Lenďáková

Júlia Repaská

Lukáš Mitrík

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

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

- Radnica, Radničné nám. č. 7, I. posch. vpravo.
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25. 3. 2015 uplynuli 4 roky od chvíle, kedy nás navždy opustil môj manžel, otec 
a starý otec Pavel MRÁZ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Katka, dcéry Katka a Martinka s rodinami

Stále je ťažko a smutno nám všetkým. Nič už nie je také, aké bolo predtým. 
Všade okolo chýba aj po roku Tvoj hlas. Mala si rada život, my Teba a Ty nás. 
Skromná a láskavá si bola vo svojom živote a veľká vo svojej láske a dobrote. 
Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť. Tak ako 
voda svojím tokom plynie, krásna spomienka na Teba nikdy nepominie.
26. 3. 2015 uplynul smutný rok, kedy nás navždy opustila naša drahá mamka, 
babka a prababka Ľudmila KORHEĽOVÁ.
S láskou na ňu spomína a za tichú spomienku ostatným ďakuje celá rodina.

29. 3. 2015 uplynuli 3 roky, odkedy nás navždy opus-
tila naša mamka, babka Margita VEĽKÁ a 2. 4. 2015 
uplynie 27 rokov od úmrtia ocka Ladislava VEĽKÉHO.
Tí, ktorí ste ich poznali a nezabudli, venujte im spolu 
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

31. 3. 2015 uplynul rok, odkedy nás náhle opustil náš milovaný syn a brat 
Jaroslav ŠOLTIS.
S veľkou láskou spomínajú mama, brat Ondrej, Miroslav s rodinou a syn Daniel.
S láskou nech si spomenú kamaráti a známi. Ďakujeme.

Odišiel tíško, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spomienkami. Už 
len kytičku Ti môžeme na hrob dať, pri plamienku sviečky tichú modlitbu 
odriekať a s úctou a láskou spomínať.
31. 3. 2015 uplynuli 4 roky, odkedy nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
otec, dedko, pradedko Ján ILKOVIČ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka Anastázia, dcéry Janka, Zdenka, syn  
Slavomír s rodinami a ostatná rodina a známi.

Odišli na cestu, kam odchádza každý sám, len dvere 
spomienok nechali otvorené dokorán.
3. 4. 2015 si pripomenieme 25 rokov, odkedy nás na-
vždy opustil náš milovaný otec, starý a prastarý otec  
Zoltán PETERLA.
19. 5. 2015 uplynie 7 rokov od úmrtia našej milovanej 
mamky, starej a prastarej mamy Kataríny PETERLOVEJ.
Ďakujeme všetkým, ktorí spolu s nami spomínajú.
deti s rodinami 

Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás.
3. 4. 2015 si pripomenieme 10 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustila 
mamka a babka Daniela MRAVČÁKOVÁ.
V novembri 2014 uplynulo 10 rokov, odkedy nás opustil otec a dedko Štefan 
MRAVČÁK.
Venujte im tichú spomienku. Ďakujeme.
S láskou a úctou spomína dcéra Svetlana, syn Peter a ostatná rodina.

Neváhajme pomáhať tým, čo zomreli a obetovať za nich modlitby. 
(KKC 1032)
4. 4. 2015 uplynie 5 rokov, odkedy nás opustila naša mamička Mária  
BUJŇÁKOVÁ, rod. Oravcová.
Aj keď už nie je medzi nami, ale zostáva v našich srdciach a spomienkach.
S láskou a úctou za jej starostlivosť v modlitbách spomínajú manžel a deti  
s rodinami.

Keby ste niekedy radu potrebovali, len s láskou si na mňa spomeňte. Budem 
žiť s vami aj naďalej a budem bdieť nad vašim každým krokom.
4. 4. 2015 si pripomíname druhé výročie úmrtia mojej milovanej manželky 
Viery ŠOLTÍSOVEJ.
S láskou spomínajú manžel Miroslav, dcéra Viera, Daniela, Lenka, syn Miro-
slav s rodinami.

Pred rokom, dňa 6. 4. 2014, nás navždy opustila naša drahá mamka Anna 
PACINDOVÁ. 
S úctou a láskou na ňu spomíname - deti, zaťovia, nevesta, vnúčatá a prav-
núčatá.
Ďakujeme tiež všetkým príbuzným a známym, ktorí jej venovali tichú spomienku.
rodina Pacindová

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Boh zavolal a srdce, ktoré malo pre nás toľko lásky, dotĺklo naveky.
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom, bývalým kolegom a známym, 
ktorí sa 9. marca 2015 prišli rozlúčiť s Ing. Michalom ZAVACKÝM, ktorý nás 
opustil vo veku 78 rokov.
Naše poďakovanie patrí s. Mariete, sestričkám Magde a Ľubke z ADOSu pri 
Spišskej katolíckej charite a MUDr. Gabrielovi Tóthovi so sestričkami za ich 
ľudský prístup, ochotu, pomoc a podporu v posledných týždňoch jeho života.
Zároveň ďakujeme ZPOZ pri MsÚ v SNV, Rím.-kat. farskému úradu v SNV 
a Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou manželka Eva, syn Peter s manželkou, dcéra Eva s manže-
lom, vnúčatá Zuzana, Peter, Veronika a Lucia, švagor Jozef a ostatná smú-
tiaca rodina.

Od života pre seba nič si nežiadal, všetko len pre svoje deti a rodinu, svoje 
zlaté srdce celé si nám dal, večný pokoj nech dá Boh Ti za odmenu.
S hlbokým zármutkom vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa 
10. 3. 2015 prišli rozlúčiť s mojím milovaným manželom, našim starostlivým  
ockom a starým ockom Ing. Vladimírom MATEJOVIE, ktorý nás opustil 
vo veku 73 rokov.
Naše poďakovanie patrí predovšetkým Rím.-kat. farskému úradu v SNV, PhDr. 
J. Lapšanskému, PhD., a Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
Zároveň ďakujeme OAaIM pod vedením primára MUDr. Š. Zeleného za ľudský 
prístup a príkladnú starostlivosť.
smútiaca rodina 

Čas tak rýchlo plynie a nám zostali len slzy v očiach a nezabudnuteľné 
spomienky. 
27. januára 2015 uplynul rok od úmrtia našej drahej mamy, babky a prababky 
Jolany BIELICKEJ. 
S láskou spomínajú všetci blízki s rodinami.

... slzou sa nám lesknú oči a bolesť do srdca nás bodne, keď Tvojmu krížu 
stojíme zoči-voči. Anjela bolo Tvoje srdce hodné. Tak lietaj s nimi po nebi, 
Ty tam a my s Tebou v srdci na zemi...
3. 2. 2015 sme si s bolesťou v srdci pripomenuli 3. výročie, odkedy nás opus-
tila moja manželka, naša drahá mamička, babička Veronika KUCHÁROVÁ.
Prosíme všetkých, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú manžel Michal, dcéry Mária a Gitka s rodinami 
a syn Ladislav.

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. 
9. 3. 2015 sme si pripomenuli 3 roky, odkedy nás 
opustila naša babka a prababka Margita ULIČNÁ 
a 23. 6. 2015 si pripomenieme 14 rokov od úmrtia nášho 
dedka a pradedka Štefana ULIČNÉHO. 
Tí, ktorí ste ich poznali, mali radi a nezabudli, venujte im 

spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú Mirka s pravnukom Paťkom a Danka Jakubcová 
s rodinou.

Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho milovali. Ten, kto Ťa 
poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
17. 3. 2015 uplynul rok, odkedy nás navždy opustila naša mamička, babička 
a prababička Mária VADELOVÁ, rod. Dobrovičová.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou, úctou a slzami v očiach spomínajú dcéra Eva a Ľubomíra s rodinami.

Hoci si odišla a nie si s nami, v našich srdciach ostávaš. Už len kytičku 
kvetov Ti môžeme na hrob dať a pri plamienku sviečky s úctou spomínať.
22. 3. 2015 uplynuli 3 roky, odkedy nás vo veku 76 rokov navždy opustila naša 
mamička, babička, svokra, prababička Jozefína NOVÁKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú deti Zlatica, Jozefína, Helena, Jano, Peter a Ivan 
s rodinami.

Rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. Aj keď 
nie ste medzi nami, v našich srdciach žijete s nami.
1. 4. 2015 uplynie rok, odkedy nás navždy opustil môj 
milovaný manžel, náš starostlivý otec, dedko a pradedko 
František KOŠÍK vo veku 83 rokov.
2. 2. 2015 sme si pripomenuli 9. výročie úmrtia našej 
milovanej dcéry, sestry a mamky Irenky BAKOŠOVEJ, 
rod. Košíkovej, ktorá nás opustila vo veku nedožitých 

55 rokov. Na jej úsmev a láskavé slová sa nedá zabudnúť.
Spite sladko, veľmi nám chýbate.
S láskou a úctou smútiaca rodina. 
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Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, aké bolo 
predtým.
7. 4. 2015 uplynie 10 rokov od úmrtia môjho manžela Antona VAĽKA.
S úctou a láskou spomína manželka, deti s rodinami a vnúčatá.

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. Hoci si odi-
šiel a nie si medzi nami, v našich srdciach ostávaš s nami. Už len kytičku 
kvetov Ti môžeme na hrob dať a pri plamienku sviečky s úctou spomínať. 
7. 4. 2015 uplynie rok, odkedy nás opustil náš láskavý a starostlivý manžel, otec 
a dedko Štefan ONDERČIN.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinami.

Dobrý a milovaný človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi...
10. 4. 2015 si pripomenieme 1. výročie úmrtia nášho milovaného manžela, 
otca a dedka Ondreja RUŠINA.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali, mali radi a nezabudli.
S úctou a láskou spomínajú manželka a deti s rodinami.

Nezabudli sme, len sa učíme žiť s tým, že už nie si medzi nami...
11. 4. 2015 si s bolesťou v srdci pripomíname 3. výročie, kedy nás navždy 
opustil náš syn, otec, starý otec , svokor, brat a príbuzný JUDr. Tibor BRZIAK.
Venujte mu spolu s nami modlitbu a spomienku. 
S úctou a láskou rodičia, synovia, nevesta a súrodenci s rodinami.

Spomíname na Teba, ostal si v našich srdciach.
11. 4. 2015 si pripomenieme rok od úmrtia môjho drahého manžela, nášho 
otca, svokra, dedka Milana DOHODU, ktorý nás opustil vo veku 67 rokov.
S láskou v srdci na Teba spomínajú manželka Anna, synovia Rastislav,  
Branislav, dcéra Katarína, nevesta Petra, vnúčatá Júlia a Karolína a ostatná 
smútiaca rodina. 

Život je občas krutý, nevráti, čo nám vzal, zostanú iba 
spomienky a v srdci veľký žiaľ.
12. 4. 2015 si pripomenieme 5. výročie odchodu našej 
mamky, svokry, babičky a prababičky Anny TKÁČOVEJ,  
rod. Kukurovej a 29. 5. 2015 uplynie už 46 rokov od 
chvíle, keď nás vo veku 47 rokov opustil náš otecko  
Ing. Vojtech TKÁČ.
Spomíname s láskou a úctou a vopred ďakujeme  
za tichú spomienku.
dcéra Ružena a syn Vojtech s rodinami

Odchod Tvoj bol rýchly, nečakaný, niet Ťa už medzi nami. V neznámy svet 
odišiel si spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád, no spomienka navždy zo-
stane v nás.
12. 4. 2015 uplynie 5 rokov, odkedy nás opustil manžel, otec a dedko  
Alexander NAGY.
Kto ho mal rád, nech s úctou a láskou spomína s nami.
manželka, mama a deti s rodinami

Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. Odišiel si navždy, hoci si túžil 
žiť, nebolo dopriate, aby si mohol s nami byť. 
13. 4. 2015 uplynie 2. výročie od úmrtia môjho manžela, otca a dedka Petra 
GANOVSKÉHO.
S láskou spomína manželka Anna, dcéra Slavomíra a synovia Peter, Ivo,  
Michal s rodinami.

13. 4. 2015 uplynie 20 rokov, odkedy nás navždy opustil milovaný otec, starý 
otec František SLEBODNÍK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
manželka Agnesa a celá rodina

Nezabudli sme, len sme sa museli naučiť žiť bez Teba.
13. 4. 2015 uplynie už 20 rokov od náhleho odchodu môjho manžela, nášho 
otca a dedka Milana HOFERICU, ktorý nás opustil vo veku 57 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku spolu s nami.
manželka, dcéry Dana a Jana s rodinou

Dobrý a milovaný človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi.
14. 4. 2015 si pripomenieme 10. výročie úmrtia môjho manžela, otca, syna, 
brata, švagra Stanislava REŽNICKÉHO.
S láskou a úctou spomínajú manželka, deti, mama a súrodenci s rodinami.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. Ďakujeme.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Mal rád život, mal rád smiech, veril v dobro a miloval svet. Nestihol sa s nami 
ani rozlúčiť a jeho život ukončil vo veku 21 rokov nezodpovedný vodič.
14. 4. 2015 si v smútku a s bolesťou v srdci pripomíname 18 rokov od úmr-
tia milovaného syna Mária JANČURU, ktorý zahynul pri dopravnej nehode.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
rodičia, Tonka a Richard s rodinou

Odišiel ticho, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije stále s nami.
16. 4. 2015 uplynie 5 rokov od chvíle, kedy dotĺklo srdce nášho milova-
ného manžela, otca, brata, švagra, zaťa a priateľa Petra ŠIMOŇÁKA vo veku  
51 rokov.
S láskou a úctou spomíname.

Prestalo tĺcť srdiečko Tvoje, bolesťou ubolené prestalo biť, nebolo lieku, aby 
si mohla žiť a s nami byť. Čas plynie, ale zabudnúť sa nedá.
Neuveriteľných 35 rokov uplynie 16. 4. 2015, kedy nám zákerná choroba vy-
trhla z kruhu rodiny našu milovanú dcérku Bibku MOLNÁROVÚ, ktorá nás 
opustila vo veku 8 rokov.
S láskou spomínajú rodičia a súrodenci.

Odišiel tíško, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spomienkami. 
Už len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob dať a pri plamienku sviečky s úc-
tou spomínať.
17. 4. 2015 si pripomenieme 5. výročie úmrtia nášho milovaného manžela, 
otca a dedka Milana BALUCHA.
S láskou v srdci spomínajú manželka Margita, dcéry Renáta a Alena, syn  
Jaroslav s rodinami.

Odišla tíško, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spomienkami. Už 
len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob dať a pri plamienku sviečky s úctou 
spomínať.
21. 4. 2015 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustila naša milovaná ma-
mička, babička a prababička Veronika KUNÍKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju mali radi a nezabudli, venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Jarmila a Jana, synovia Emil, Bohuš  
a Dušan s rodinami.

„Odišla si bez rozlúčky tíško a navždy, v srdciach zostal smútok, na duši 
jazvy. Chýba nám Tvoj hlas, nežné pohladenie, spomienka na Teba nikdy 
nevybledne. Tam, v raji nebeskom, pokoj večný máš, si naším anjelom, na 
zemi strážiš nás.“
22. 4. 2015 si pripomenieme smutné štvrté výročie, čo nám chýba naša milo-
vaná manželka, maminka, babička Anna KORFANTOVÁ.
S láskou a vďakou spomínajú manžel Jozef a deti Ivana, Tatiana a Erik  
s rodinami.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.

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.
22. 4. 2015 uplynú 2 roky od úmrtia mojej manželky Márie AUGUSTIŇÁ-
KOVEJ. 
S láskou spomína manžel Ján, dcéry Henrieta, Zuzana, Martina, Jana s rodi-
nami a vnúčatá.

Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal... Zostanú spomienky a v srdci 
veľký žiaľ.
23. 4. 2015 uplynú 2 roky, odkedy nás opustil môj manžel, náš otec a dedko 
Štefan VENCEL.
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna a syn Milan s rodinou.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
29. 4. 2015 uplynie 5 rokov, odkedy nás opustil František KUĽA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína manželka, syn a dcéra s rodinou.

Kurzy JOGY v sezóne 2011/ 2012SPOMIENKY

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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11. 4. (sobota) o 18.00 h - O cestovateľských po-
tulkách po Thajsku a Kambodži vám porozprávajú 
Radoslav a Veronika. Dobrovoľným vstupným podpo-
ríte Občianske združenie Alchýmia spoločenského 
života. 
29. 4. (streda) o 19.00 h - Eniesa vás pozýva 
na ďalší koncert čarovných tónov, pri intímnej at-
mosfére horiacich sviečok. Zhudobnené rozpráv-
kové motívy vás privedú do sveta snov a pokoja.  
Vstupné: 3 €.
Na druhú polovicu apríla pripravujeme  
Improdiv (Improvizované divadlo).

Letná 63, SNV

SPOLOČENSKÁ KRONIKA, OZNAMY, POZVÁNKY

Už nie ste s nami, ale v našich srdciach ostávate 
stále...
25. 4. 2015 uplynie rok, odkedy nás navždy opustila 
naša drahá mamka, babka, prababka, sestra Veronika 
TEPLICOVÁ a 14. 6. 2015 si pripomenieme 2. vý-
ročie úmrtia nášho otca, dedka a pradedka Michala  
TEPLICU.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im s nami tichú spo-
mienku.
S úctou a vďakou spomína dcéra a synovia s rodinami. 

Stále je ťažko a smutno nám všetkým. Nič už nie je 
také, aké bolo predtým. Odišli ste bez rozlúčky tíško 
a navždy, zostal smútok a na duši jazvy. Už len kytičku 
kvetov Vám môžeme na hrob dať a pri plamienku 
sviečky s láskou spomínať. 
9. 3. 2015 sme si pripomenuli 3 roky, odkedy nás opus-
tila naša mamka, babka a prababka Margita ULIČNÁ 
a 23. 6. 2015 si pripomenieme 14 rokov od úmrtia nášho 
otca, dedka a pradedka Štefana ULIČNÉHO. 
Tí, ktorí ste ich poznali, mali radi a nezabudli, venujte im 

spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Vlasta s rodinou. 

Kurzy JOGY v sezóne 2011/ 2012SPOMIENKY

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. - 4. 4. 2015 
Dr. Max, OD Kaufland, Duklianska 3336/19, 

tel.: 0901 961 073 

5. 4. 2015 
Pri stanici, Odborárov 47, tel.: 053/429 86 93 

6. - 12. 4. 2015 
Verbena, Hviezdoslavova 41, 

tel.: 053/441 03 74 

13. - 19. 4. 2015 
Dr. Max, OD Kaufland, Duklianska 3336/19, 

tel.: 0901 961 073 

20. - 26. 4. 2015 
Dr. Max, OC Madaras, Mlynská 39, 

tel.: 0901 961 014 

27. - 30. 4. 2015
Na námestí, Letná 58, tel.: 053/441 33 44

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

8. 4. 2015
Vychádzka na Dreveník s MO JDS

Odchod z aut. stanice o 8.00 h.

10. 4. 2015
Aprílové žartíky v klube 

17. 4. 2015
Varenie a ochutnávka múčnych jedál

27. 4. 2015
Varenie a ochutnávka múčnych jedál

Základná organizácia č. 13 
Slovenského zväzu zdravotne  

postihnutých
Levočská ul. č. 14, Spišská Nová Ves

pozýva svojich členov na 

JARNÚ VYCHÁDZKU 
NA ŠTRBSKÉ PLESO 

14. 4. 2015 (utorok)
Odchod rýchlikom zo stanice 9.11 h,

tešíme sa na vás.

1. 5. 2015 (piatok)  
od 10.00 – 19.00 hod.
Amfiteáter Madaras park 

ZAHRAJTE NÁM  
MUZIKANTI...

Spišský mládežnícky 
folklórny festival 

IX. ročník medzinárodného folklórneho  

festivalu organizovaného  

Neinvestičným fondom  

SLOVÁCI SLOVÁKOM,  

Miestnym odborom Matice slovenskej  

v Spišskej Novej Vsi

a Občianskym združením Dotyk ľudskosti.

Účinkujú: 

Folklórne súbory Salašan – Rumunsko,  

Fraňo Strapač – Chorvátsko  

a domáce folklórne súbory

KLUB DÔCHODCOV KOMENSKÝ
pozýva pedagogických pracovníkov, 
dôchodcov na stretnutie,  
ktoré sa uskutoční 13. 4. 2015  
(pondelok) o 10.00 h  
v Klube dôchodcov na  
Levočskej ul. v SNV.  
Tešíme sa na vás.

• Slovenská premiéra Legionársky 

vagón z I. svetovej vojny

• Atrakcie pre deti
• Sprievodný program

• Historické i moderné rušne

• Parná zubačka z Tisovca
nee

Cestovné (len do Košíc)
Dospelý 5 €

Dieťa (od 3 r.) 3 €
Rodina (rodičia + 2 a 

viac detí) 12 €
V cene lístka je 2-dňový 
vstup na Rušňoparádu.Späť sa cestujúci dopravia 

individuálne, riadnymi 
vlakovými, príp. 

autobusovými spojmi.

Odchod 18.4. (sobota)
Poprad 7:20
Spišská Nová Ves 7:42
Krompachy 8:05
Margecany 8:18
Kysak 8:37
Príchod do Košíc 8:50

Na najväčšie 
vlakové podujatie 

motorovou 
lokomotívou zo 

Spiša do Košíc

• SlSloven káská premiéra Legionársky 

SpiSpSS ša do Košíc

„Ceecaaňoou“ 

nna Ruušňoopaarááduu 200155

www.rusnoparada.sk• www.albatrosklub.sk
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OZNAMY

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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80. a 81. STRETNUTIE  
PODPORNEJ SKUPINY 
DOJČIACICH MATIEK  
A TEHULIEK
Sobota, 11. 4. o 15.00 h  
a pondelok, 20. 4. o 9.00 h
Skupina je otvorená aj pre nové maminy.
Prihlášky: deň vopred na 0903 740 739.
Certifikovaná poradkyňa v dojčení OZ 
Mamila Anna Ogurčáková.
Poplatok: 2 €/osoba

KURZ NOSENIA DETÍ A VIAZANIA 
BABYŠATIEK I (základný kurz) 
Streda, 8. 4. o 15.30 h 
Ak ešte nemáte vlastnú babyšatku, nevadí, 
požičiame, príp. poradíme pri výbere.
Prihlášky: deň vopred, 
Mgr. B. Vajová - 0948 480 510,  
barbora.vajova@gmail.com (ekodieta.sk)
Poplatok: 7 €/osoba

KURZ ZDRAVÉ PREBAĽOVANIE 
Streda, 15. 4. o 15.30 h 
Kurz o zdravom spôsobe prebaľovania, 
o moderných látkových plienkach 
a doplnkoch na prebaľovanie. 
Bližšie info a prihlášky: deň vopred, 

Mgr. B. Vajová - 0948 480 510, 
barbora.vajova@gmail.com
Poplatok: 2,50 €/osoba

JARNÁ PRECHÁDZKA  
NOSIACICH MAMIČIEK 
Piatok, 17. 4. o 9.00 h
Bližšie info o mieste stretnutia a trase: 
0948 480 510, barbora.vajova@gmail.com
Prihláška: najneskôr deň vopred na vyššie 
uvedenom tel. čísle.
V prípade nepriaznivého počasia  
sa stretneme v herni MC Dietka  
(v tom prípade poplatok 2 €).

KURZ VIAZANIA BABYŠATIEK II 
(pokročilý kurz)
Streda, 22. 4. o 15.30 h
Úväzy na bok a na chrbát pre väčšie 
bábätká (cca od 6 mes.) a batoľatá. 
Prihlášky: deň vopred, 
Mgr. B. Vajová - 0948 480 510, 
barbora.vajova@gmail.com (ekodieta.sk)
Poplatok: 7 €/osoba

STRETNUTIE NOSIACICH 
MAMIČIEK 
Piatok, 29. 4. o 16.00 h
Bližšie info: na 0948 480 510, 

barbora.vajova@gmail.com
Prihlášky: najneskôr deň vopred na vyššie 
uvedenom tel. čísle.
Poplatok: 2 €/osoba

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

ANGLICKÝ KLUB 
pre deti vo veku od 2 r.
Štvrtky o 16.30 h
Prihlášky a info: majklimova@gmail.com, 
0904 887 239.

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

JOGA PRE DETI
Pondelok, 13. a 27. 4. o 16.15 h
Poplatok: 2,50 €/rodina
Bližšie info a prihlášky: deň vopred  
na 0904 887 239.

PORADENSTVO V DOJČENÍ 
Anna Ogurčáková, denne od 19.00 
do 20.00 h na 0903 740 739, v príp. 
nemožného tel. spojenia zašlite sms. 

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

FLORBAL ŽIAČOK ZŠ
1. 4. 2015, obvodné majstrovstvá
ZŠ Komenského, Smižany od 8.00 hod.
Informácie: Mgr. Eva Fabianová

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 
8. 4. 2015, kategória Z6, Z7, Z8
69. ročník, MsÚ, okresné kolo žiakov ZŠ 
a 8-ročné gymnáziá
ZŠ Z. Nejedlého od 8.00 hod.
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA
9. 4. 2015, kategória E 
49. ročník - botanika, zoológia, geológia 
ZŠ Ing. O. Kožucha 
okresné kolo žiakov ZŠ a 8-ročné gymnáziá
ZŠ Levočská od 8.00 hod.
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

„ČESKOSLOVENSKO  
MÁ TALENT 2015“ 
11. 4. 2015, casting v spolupráci s TV JOJ
CVČ Hutnícka ul. od 15.00 do 18.00 hod. 
Informácie: Bc. Katarína Štrauchová, Klaudia Bigošová

MIXVOLEJBAL ŠKOLSKÝCH 
PRACOVNÍKOV 
17. 4. 2015, ZŠ Ing. O. Kožucha - obvodné 
majstrovstvá, Športová hala od 13.00 hod.
Informácie: Mgr. Eva Fabianová

SLÁVIK SLOVENSKA 2015 
23. 4. 2015 - obvodné kolo jubilejného 25. ročníka 
celoštátnej súťaže pre ZŠ okolia
24. 4. 2015 - obvodné kolo jubilejného 25. ročníka 
celoštátnej súťaže pre ZŠ mesta
ZUŠ Fabiniho ul. od 9.00 hod.
Informácie: Bc. Katarína Štrauchová, Klaudia Bigošová

PRIPRAVUJEME  
V MESIACI APRÍL 2015

BASKETBAL CHLAPCOV  
A DIEVČAT SŠ - obvodné kolo

FUTBAL CHLAPCOV SŠ - krajské kolo
Informácie: Zuzana Košová

GYMNASTICKÝ ŠTVORBOJ  
ŽIAKOV A ŽIAČOK ZŠ A, B, C 
ZŠ Komenského
Informácie: Mgr. Eva Fabianová

VYBÍJANÁ ŽIAČOK ZŠ 
ZŠ Z. Nejedlého
Informácie: Mgr. Eva Fabianová

OZNAM
DETSKÉ DOPRAVNÉ IHRISKO začína svoju  
činnosť podľa harmonogramu, ktorý bude  

zaslaný ZŠ a MŠ mesta a okolia.

CVČ ADAM PONÚKA
DOBRODRUŽNÝ LETNÝ TÁBOR

1. - 6. 7. 2015, SKI CENTRUM MRAZNICA HNILČÍK 
pre deti od 6 do 13 rokov

www.scm.sk
Zameranie: športy - volejbal, futbal, plážový volejbal, 
tenis, florbal, streľba zo vzduchovky; turistika, tanec, 
spev, súťažné a zábavné aktivity, aktívny oddych, relaxácia 
Poplatok: 110 € 
Cena zahŕňa: ubytovanie v 2 – 3-posteľových izbách, 
strava 5 x denne, pitný režim, doprava zo SNV a späť, 
poistenie, pedagogický dozor, animátori, lekársky dozor, 
celodenný program 
Prihlášky si vyzdvihnite v CVČ ADAM Hutnícka 18, 
Spišská Nová Ves. Vypísané prihlášky doručiť do 
CVČ ADAM hneď po vypísaní z dôvodu obmedzeného 
počtu účastníkov letného tábora. Poplatok je potrebné 
uhradiť najneskôr do 29. 5. 2015 alebo v dvoch 
splátkach (apríl 55 € + máj 55 €). Organizačné pokyny 
obdržíte po zaplatení.
E-mail: cvc.adam.snv©azet.sk, FB: CVČ ADAM SNV
Vedúci: Klaudia Bigošová - 0914 176 083, CVČ ADAM 
* Katarína Štrauchová - 0904 306 520, CVČ ADAM * 
Eva Fabianová - 0907 690 394, CVČ ADAM * Radoslava 
Jakubčáková - 0911 969 220, ZUŠ Poprad * Michal Buza 
- CVČ ADAM

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

Občianske združenie Spiša 
„Sme iní, nie horší“ 

a Remeselná dielňa mentálne  
a zdravotne postihnutých 

pozýva na 

VEĽKONOČNÝ TRH 
30. 3. - 1. 4. 2015 na Letnej 49.

Nájdete u nás množstvo originálnych  
dekoračných a úžitkových výrobkov.  

Rovnako ste vítaní u nás v predajni každý  
pracovný deň v týždni od 8.00 do 16.00 h.

Tešíme sa na vašu návštevu!

ZBERATELIA, POZOR!
Občianske združenie Spiša  

„Sme iní, nie horší“ a Remeselná dielňa  
mentálne a zdravotne postihnutých  

hľadá nadšencov rôznych predmetov 
(pexeso, pohľadnice, mince a i.).  
Zbierky budú vystavené v Galérii  

netradičných umení. Ak máte záujem  
ukázať svoje zberateľské kúsky, 

kontaktujte nás na tel. č.: 0911 271 620 
alebo priamo v predajni na Letnej 49 v SNV 

(v podchode medzi TIC a Nostalgie).

 KLUB ZDRAVIA
v Spišskej Novej Vsi

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

 7. 4. 2015
Vyjdenie z Egypta

Ing. Jozef Pist

21. 4. 2015
Bezlepková zdravá výživa

MUDr. Janka Nosková
 

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

KONTAKT: 0908 994 818
Vstup voľný.

Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov

MsV č. 1, Novoveská Huta

1. Horská 60  13. 4.
 2. pri parku (námestie v Nov. Hute)  15. 4.
 3. bytovka býv. VKaŠ  15. 4.
 4. pri pionierskom tábore  13. 4.
 5. Horská 35 a 50  14. 4.
 6. Kvetná 17  14. 4.
 7. pri Hasičskej zbrojnici  13. 4.
 8. Nov. cesta – reštaurácia Kráľov prameň  15. 4.
 9. Strážanská ul.  14. 4.

MsV č. 2, sídl. gen. Svobodu

1. Gaštanová ul. - býv. Overall  20. 4.
 2. Lipová ul.  21. 4.
 3. Kamenný obrázok  22. - 23. 4.
 4. Agátová ul.  22. 4.
 
MsV č. 3, Ferčekovce

 1. Muráňska ul. 26  7. 4.
 2. križovatka ulíc Muráňskej a Trenčianskej  8. 4.
 3. Muráňska ul. 60  9. 4.
 4. Nitrianska ul.  7. 4.
 5. Laborecká ul.  8. 4.
 6. Trnavská ul.  8. 4.
 7. Dunajská ul.  9. 4.

MsV č. 4, sídl. Mier 

1. Komenského ul./J. Wolkera  20. 4.
 2. Z. Nejedlého/Tr. 1. mája  21. 4.
 3. Štúrovo nábrežie  

- parkovisko pri OD Prima  21. - 22. 4.
 4. Jilemnického ul. - garáže pri Fľúdri  20. 4.
 5. Štúrovo nábrežie 11 - 13  22. 4.

MsV č. 5, sídl. Západ

1. Hutnícka ul. - pri ZŠ  20. - 21. 4.
 2. Strojnícka ul.  22. - 23. 4.

MsV č. 6, Staré mesto - juh 
1. Fándlyho ul. - Železorudné bane  28. 4.
 2. Kozí vrch  27. 4.
 3. E. M. Šoltésovej  27. 4.
 4. Hurbanova - pri kotolni  29. 4.
 5. pred Zimným štadiónom - Hotel Šport  29. 4.
 6. Tehelná - obchod  27. 4.
 7. Za Hornádom - zadná strana obchodu  28. 4.
 8. Medza - pred obytným domom Panoráma  23. 4.
 9. Gorkého ul.  29. 4.
 10. Letecká ul.  28. 4.

MsV č. 7, Staré mesto - východ 

1. sídl. Východ - Fr. Kráľa  13. 4.
 2. Rázusova ul.  15. 4.
 3. Pod Tepličkou  15. 4.
 4. Drevárska ul. - garáže Nového domova  14. 4.
 5. Zábojského ul.  13. - 14. 4.
 6. Zvonárska ul.  13. - 14. 4.
 7. MPC - starý vchod  15. 4.

MsV č. 8, Staré mesto - sever 

1. Vajanského - (smer k Medzi)  7. 4.
 2. pri ZIO bare  7. 4.
 3. J. C. Hronského  9. 4.
 4. sídl. Východ, Slovenská 44, pri kotolni  8. 4.
 5. Koceľova ul.  9. 4.
 6. pri garážach za židovským cintorínom  8. 4. 

MsV č. 9, Telep 

1. Bernolákova ul.  16. - 17. 4.
2. Kuzmányho ul.  16. - 17. 4.
3. Kmeťova ul. - podjazd  16. - 17. 4.
4. Filinského ul. - bytovka  18. - 19. 4.
5. Jánskeho ul.  18. - 19. 4.
6. križovatka ulíc Ľaliová a Púpavová  18. - 19. 4.

Vyzývame občanov, aby nepotrebný veľkoobjemový od-
pad umiestňovali do pristavených veľkokapacitných kon-
tajnerov. Upozorňujeme, že kontajnery nie sú určené 
na ukladanie stavebného odpadu, zeminy, konárov 
z orezov stromov a krov, nebezpečného odpadu 
(akumulátory, „vyjazdený“ olej, žiarivky, televízory, 
monitory...). V lokalite, kde sa takýto druh odpadu 
bude nachádzať v kontajneri, resp. dôjde k preťaže-
niu kontajnera, mesto prehodnotí opätovné umiest-
nenie veľkokapacitného kontajnera v danej lokalite 
a pôvodcovi odpadu môže byť uložená sankcia.
Pripomíname, že drobný stavebný odpad vznikajúci pri 
udržiavacích prácach a nebezpečný odpad sú obča-
nia v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
č. 5/2006 o nakladaní s komunálnym a drobným staveb-
ným odpadom povinní odovzdať v Zbernom dvore na 
Sadovej ulici (ut - pi od 9.00 - 11.30; 12.00 - 17.00; so 
7.00 - 13.00). Tento odpad im bude prevzatý bezplatne 
po predložení občianskeho preukazu.
Konáre z orezov stromov a krov môžu občania odo-
vzdať v zbernom dvore alebo v rámci celomestského 
zberu, ktorý sa v jednotlivých lokalitách bude realizovať 
v nasledovných termínoch:
MsV č. 1 a MsV č. 2 - 8. 4. 2015 (Novoveská cesta, 
Hnilecká cesta, Kvetná, Lúčna, Horská, Poľná, Ryb-
ničná, Tichá, Záhradná, Dúhová, Jasná, Slnečná, 
Snežná, Bronzová, Medená, Rudná, Sadrovcová, Že-
lezná, Stražanská, Vyšný Hámor, Kamenný obrázok).
MsV č. 6 - 21. 4. 2015 (Kalinčiaka, A. Mickiewicza, Sto-
jan, Malá, J. Bottu, Kukučínova, Obrancov mieru, Bo-
rovského, Tajovského, M. Gorkého, E. M. Šoltésovej, 
Elektrárenská, Šestnástka, Za Šestnástkou, Slobody, 
T. Vansovej) a 22. 4. 2015 (Borodáčova, F. Urbánka, 
Palárikova, R. Jašíka, F. Hečku, S. Tomášika, I. Stodolu, 
Tehelná, Letecká, S. Chalupku, J. Wolkera - rodinné 
domy, J. Čajaka, V. Nezvala, J. Fándlyho, Hurbanova, 
J. Kostru, Záborského).
MsV č. 7 - 9. 4. 2015 (Mlynská, Brusník, Drevárska, 
J. Hanulu, Čsl. armády, Škultétyho, I. Krasku, Rybárska, 
Zábojského, Zvonárska, Pod Tepličkou).
MsV č. 8 - 2. 4. 2015 (Vajanského, Chrapčiakova, 
Hviezdoslavova, J. Fabiniho, Ing. Straku, Duklianska 
1 - 57, Ing. Rojkoviča, Pri Vyšnej Hati, Sládkovičova, 
Krížova, Orlia, Jesenského, Tolstého, Mišíkova, Puš-
kinova, Železničná, Mudroňova, Kollárova, Slovenská, 
Svätoplukova, Rastislavova, Levočská, Školská, Odbo-
rárov, Starosaská, Nad Medzou, Hronského).
Žiadame občanov, ktorí sa chcú do uvedeného zberu 
zapojiť, aby v deň zberu pripravené konáre vyložili pred 
svoj rodinný dom tak, aby neohrozovali chodcov a do-
pravu. Zároveň žiadame občanov, aby konáre mali ma-
ximálnu dĺžku 50 cm, boli uložené na kope a drobné 
konáre boli zviazané alebo uložené vo vreci. Zber za-
čína ráno o 7.00 h. Upozorňujeme, že pokiaľ nebude 
odpad pripravený k odvozu podľa horeuvedeného 
postupu alebo sa na stanovišti bude nachádzať iný 
odpad, bude odpad ponechaný na stanovišti!
 MsÚ, odd. komunálneho servisu

Mestský úrad, oddelenie komunálneho servisu oznamuje obyvateľom mesta Spišská Nová Ves, že tohtoročné jarné 
pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v jednotlivých častiach mesta podľa požiadaviek príslušných mest-
ských výborov bude realizované v týchto termínoch:

Oznam o zmene v prevádzkovaní 

ZBERNÉHO DVORA
Oznamujeme občanom mesta, že Zberný dvor  
na Sadovej ulici v Sp. Novej Vsi bude v termíne  

od 3. 4. do 6. 4. 2015 zatvorený. Občania môžu 
služby Zberného dvora opäť využiť 7. 4. 2015.

MsÚ, odd. komunálneho servisu

V marcovom Ičku v článku Najúspešnejší športovci 
mesta Spišská Nová Ves za rok 2014 bolo nesprávne 
uvedené meno mladého hokejistu, ktorý sa v kategórii 
Jednotlivec do 19 rokov umiestnil na 4. mieste. Na-
miesto Martin Bodnár má byť správne Martin Bodák. 
Prosíme o ospravedlnenie.  Dana Kováčová
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Mne vonia jazmín dávnych jarných nocí, mne hrajú husle,  
prachom zapadnuté, o vrelej láske neskonalej moci a dujú víchre  

v duše tajnom kúte. Mne plačom chce sa uľavenie hľadať... 
(Vladimír Roy)

Miestny odbor Matice slovenskej,
Spišská knižnica, DS Hviezdoslav  

a Gymnázium Školská ulica
pozývajú na

stretnutie s poéziou  
VLADIMÍRA ROYA

20. 4. 2015 o 15.30 hod.  
v Spišskej knižnici, Letná ulica 28.
Pri príležitosti 130. výročia narodenia autora.

Realizované s finančnou podporou Mesta Spišská Nová Ves.

OZNAMY, POZVÁNKA, INZERCIA

Pozývame vás do novootvorenej predajne

FARBY LAKY 
na Nábrežnej ul. č. 521, Smižany 

(bývalé potraviny COOP Jednota)

PONÚKAME:
rôzne druhy farieb a lakov,  

maliarske a murárske potreby,
ochranné pomôcky, stavebnú chémiu,  
čistiace prostriedky a ďalší sortiment.

OTVÁRACIA DOBA: 
Pondelok – piatok od 8.00 do 17.00 h

Sobota od 8.00 do 12.00 h

O vašu spokojnosť sa radi postaráme.

Mesto Spišská Nová Ves 
formou obchodnej verejnej súťaže 

ponúka na odkúpenie budovu

Uzávierka súťaže je 
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 €. 

SÚŤAŽ „DO PRÁCE NA BICYKLI“
Národný cyklokoordinátor pod záštitou Ministerstva dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej repub-
liky opäť vyhlasuje súťaž „Do práce na bicykli“. Cieľom súťaže je posilniť vnímanie cyklistiky ako ekologickej 
a zdravej formy dopravy, ktorá je vhodnou alternatívou ku každodennej individuálnej automobilovej doprave 
v mestách a obciach.
Cyklistická súťaž bude prebiehať od 1. 5. do 31. 5. 2015. Registrácia tímov bude prebiehať od 1. 4. 2015 na 
stránke www.dopracenabicykli.eu. Do súťaže sa môžu zapojiť 2 až 4-členné tímy. Každý člen súťažného tímu 
si sám eviduje počet jázd do/z práce a počet najazdených kilometrov na horeuvedenej stránke.
Vyhlásená cyklistická súťaž sa u vedenia mesta stretla s pozitívnym ohlasom a plánuje sa tejto akcie zúčastniť 
spolu s ďalšími mestskými organizáciami. Preto pevne veríme, že túto súťaž privítate aj vy ako možnosť urobiť 
niečo pre svoje zdravie, životné prostredie a v neposlednom rade aj peňaženky.
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TRÁPIA VÁS BOLESTI?
VYSKÚŠAJTE SPA CENTRUM

A
KC

IA

Stará cesta 6 (budova Mida), 3. poschodie, Spišská Nová Ves
Otváracie hodiny:  Po - Ne 9.00 - 21.00

Objednávky: 0917 507 854

masáže, sauny, vírivka jacuzzi
Uvolnovanie blokád
(chiropraxia) 10 €/os.

2 hod. sauna
+25 min. masáž 12 €/os.

Klas.  masáž
25 min. 6 €/os.

PREDÁM / PRENAJMEM

 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 Zapálenica. V blízkosti potra-
viny a autobusová zastávka. Cena dohodou, lacno. 
T.: 0905 669 403, 0907 760 073.

 Predám 2-izb. slnečný byt s balkónom v tehlovej bytovke na 
Baníckej ul., 2. posch., plastové okná. Cena 35 000 €. 
T.: 0903 225 282, 0907 254 130.

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

 Predám priestranný 3 + 1 byt a loggia na sídl. Západ II v Smiža-
noch, 3. posch., výmera 73 m2. V byte plávajúce podlahy, nové 
vstavané skrine a kuchynská linka. Kúpeľňa pôvodná. Cena 
42 000 €. T.: 0910 980 184 alebo 053/443 47 43 po 16.00 h.

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

 Dám do podnájmu peknú prerobenú garsónku v centre SNV. 
Informácie: 0911 530 825 alebo 0948 022 277.

 Predám prízemný, podpivničený 4-izb. rodinný dom v lokalite 
Kozí vrch v SNV na pozemku o výmere 515 m2. Informácie na 
tel. č.: 053/446 35 41 - volať po 19.00 hod. 

 Predám rodinný dom v SNV, vhodný aj na podnikateľské akti-
vity. T.: 0904 69 66 19.

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

 Predám murovanú chatu na Košiarnom briežku. Veľký poze-
mok - spojené 2 parcely, voda, ústredné kúrenie, celoročné  
využitie. Cena 49 000 €, príp. dohodou. T.: 0903 612 755.

 Predáme záhradku v záhradkárskej osade Brusník (v blízkosti 
Telepu) o rozlohe 318 m2. Zabezpečený rozvod na vody polieva-
nie. Cena dohodou. T.: 0915 641 749.

D R A Ž B A
Spoločnosť PRO aukcie, s. r. o., 

vyhlasuje dobrovoľnú dražbu nehnuteľností:

Predmet dražby:  Súbor nehnuteľností - areál bývalých kasární 
na Ulici Československej armády v Spišskej 
Novej Vsi 

Miesto konania dražby:  Mestský úrad Spišská Nová Ves,  
Štefánikovo námestie 1, 052 70,  
Spišská Nová Ves, priestory malej  
zasadačky - 2. posch., č. dv. 304 

Dátum a čas konania dražby:  15. apríla 2015 o 13.00 h 

Ohodnotenie predmetu dražby:  3 340 000 €

Najnižšie podanie:  3 340 000 €

Výška dražobnej zábezpeky:  40 000 €

Minimálne prihodenie:  5 000 €

Opakovanie dražby:  1. kolo dražby

Bližšie informácie na tel. číslach:  
02/326 619 20, 0905 695 520, info@proa.sk, www.proa.sk 

Príďte predať, kúpiť alebo vymeniť starožitnosti, 
zberateľské predmety a predmety minulých čias.

od 8.00 do 15.00 h na starom trhovisku oproti OC Sintra
+421 53 42 98 110  / +421 910 149 926 

e–mail: spisskaburza@szm.sk

Spišská burza starožitností a kuriozít 2015
25. 4. * 23. 5. * 27. 6. * 25. 7. * 22. 8. * 26. 9. * 24. 10.

POZVÁNKA DO ZOO 
Otvárame: 21. 4. 2015 

Novinky:  
plameniak ružový a sova snežná

Akcie:
1. 5. Za zdravý a krásny úsmev
31. 5. Deň detí
8. 10. Strašidelná noc

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov  
na Slovensku v Spišskej Novej Vsi

pozýva svojich členov na tieto aktivity

8. 4. 2015 (streda)
18. ročník výstupu na Dreveník

Odchod z AS o 8.00 h
do Spišského Podhradia cez Domaňovce.

22. 4. 2015 (streda)
NOVÁ AKCIA „VLAKOM POZNAJ SLOVENSKO“

Odchod rýchlikom 7.11 h, smer Žilina.
Bližšie informácie pred odchodom vlaku.

30. 4. 2015 (štvrtok)
Divadelné predstavenie Sen noci svätojánskej

Historická budova ŠD v Košiciach o 10.00 h
Odchod: rýchlik 7.16 h * osobný 7.21 h.

Prihlásiť sa na t. č. 0944 528 380 alebo 0915 389 774.

MO JDS V SNV organizuje v čase od 20. do 26. septem-
bra 2015 rekondičný pobyt seniorov  

v Penzióne Oravská horáreň Hruštín. Bližšie informácie  
v KD na Levočskej ul. vždy v utorok od 9.00 do 12.00 h.



KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

30 APRÍL 2015

DROBNÁ INZERCIA, INZERCIA

 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 záhradku na Červenom jarku. Podpivničená drevená 
chata 5 x 4 (zateplená). Na záhrade sa nachádzajú ovocné 
stromy, skalky, masívny stôl + altán. Tiché prostredie, blízko 
Košiarny briežok, vhodné na oddych. T.: 0911 787 285.

 Predám záhradku s drevenou podpivničenou chatkou v loka-
lite Brusník za garážami žid. cintorína. Cena dohodou. 
T.: 0911 354 490.

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

 Predám záhradku (550 m2) s murovanou chatkou v lokalite 
za sídl. Mier (za splavom pri Hornáde smerom na Smižiansku 
Mašu - v brehu pod STK). Cena dohodou. T.: 0917 620 200.

 Predáme udržiavanú záhradu za markušovskými rampami 
s 2 chatkami o rozlohe 460 m2. Vhodná na relax i pestovanie. 
Cena dohodou. T.: 0904 981 403.

 Predám záhradku v lokalite Modrý vrch, cca 980 m2 s chat-
kou - izba + kuchyňa, dreváreň, WC, nová elektrika 220 + 
380 W, je oplotená, slúži na relax, iba ovocné stromy, príjazd 
autom až na záhradku, možnosť výstavby rodinného domu. 
Cena dohodou. RK, prosím, nevolať! T.: 0907 307 168.

 Predáme záhradu so záhradnou chatkou v lokalite Červený 
jarok. T.: 0903 261 962.

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

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

 Dám do prenájmu garáž na sídl. Západ I v SNV. 
T.: 0908 063 529. 

 Predám nadštandardnú garáž v centre mesta, montážna 
jama, elektrika. RK nevolať! Cena dohodou po obhliadke. 
T.: 0907 307 168.

 Predám obývaciu stenu a kufríkový šijací stroj. Cena doho-
dou. T.: 0904 889 479.

 Predám bicykle 4 ks - dva dámske horské, jeden pánsky hor-
ský, jeden pánsky športový. Bicykle sú veľmi zachovalé. Cena 
za každý 50 €. Nutné vidieť. T.: 0904 549 100.

 Záujemcovia o 9-týždňové sliepočky, nosničky - 4 €/ks hláste 
sa na tel. č.: 053/441 00 52 alebo 0902 633 109. Dodávka 
10. 4. 2015 po 15.00 hod.

HĽADÁM / PRÁCA

 Hľadám 1-izb. byt do prenájmu. T.: 0911 966 557.
 Hľadám pomocného murára s praxou, nemusí byť vyučený. 

Ponúkam prácu aj v zime. Vek do 35 r., plat od 3,50 do 4 € 
na hod. Práca v okrese SNV. Volať po 17.00 h. 
T.: 0903 373 486.

 Hľadám opatrovateľku pre 19-mesačné dievčatko. Opatro-
vanie u mňa doma, denne 4 - 5 hodín. Prosím, nevolať v čase 
od 12.00 do15.00 h. T.: 0910 966 861.

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

 Kúpim garáž pri židovskom cintoríne za rozumnú cenu. Zave-
dená elektrina podmienkou. Platba aj na ruku. 
T.: 0914 108 568.

 Spoločnosť EIBC, s. r. o., so sídlom v SNV hľadá tech-
nického pracovníka do terénu, do trvalého prac. pomeru - 
overovanie a aktualizácia údajov skutkového stavu (oblasť 
vodárenstvo). Požadujeme min. SŠ vzdelanie s maturitou, 
skúsenosti s prácou s ľuďmi. Kontakt: office.eibc@gmail.
com, filipova.eibc@gmail.com, tel. č.: 0948 977 424.

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

RÔZNE

 NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje internet a je práve 
nedeľa? Profesionálny servis PC a kancelárskej tech-
niky u vás doma 24 h/7dní v týždni za fajn ceny. Inšta-

lácia Windows! Opravy notebookov, výmena displejov! 
Inštalácia a nastavenie WiFi. Možnosť obnovenia vašich 
stratených dát! Nastavenie internetového pripojenia. SER-
VISNÁ PREHLIADKA U VÁS ZA 1 €! Volajte: 0904 318 235. 
Poradenstvo zdarma! E-mail: doktorpc@outlook.com,  
www.fixnet.eu

 Ponúkame vám NATOČENIE SVADBY, STUŽKOVEJ,  
ŽIVOTNÉHO JUBILEA VO FULL HD KVALITE. CENA 200 € 
- zahŕňa 300 až 400 fotografií. FB/Alfavideo, viac info na 
0944 684 303. 

 MASÉRKA MAŤKA MOKOŠOVÁ – sauna/plaváreň, Za 
Hornádom 15, SNV ponúka: * masáž šije, krku, hlavy 
a tváre (rôzne kombinácie od 10 do 60 min./od 3,50 do 
17 €) * jarné očistné kúry - lymfodrenáž celého tela, me-
dovú a bankovú masáž. T.: 0904 325 343.

 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 spo-
ločnosti, likvidácia spoločností, zlúčenie spoločností, atď.  
TIMID, s. r. o., Štefánikovo nám. 5 (prízemie za Tatra ban-
kou), SNV. T.: 0948 249 495, www.spolocnostisro.sk

 PODIATERCENTRUM * PEDIKÚRA MEDICIÁLNA - posky-
tovaná profesionálnym podologickým prístrojom * PEDI-
KÚRA MOKRÁ * vyšetrenie na Podoskope (diagnostika 
ortopedických vád nôh) * ŠPONOVANIE ZARASTAJÚCICH 
NECHTOV * výroba individuálnych korektorov * NECH-
TOVÁ PROTETIKA (náhrada necht. platničky) * ODSTRÁ-
NENIE bradavíc, kurích ôk, onychomykózy, kožnej mykózy 
* NECHTOVÝ DIZAJN * MANIKÚRA, DEPILÁCIA * výroba 
termoplastických vložiek do topánok zn. SCHEIN na mieru 
(diabetes, normálna, spoločenská aj športová obuv). Ad-
resa: Zimná 50 (vo dvore medzi Slovenskou sporiteľňou 
a Papiernictvom Domino), SNV. T.: 0902 891 534.

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

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

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

 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.

 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.

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

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

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

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

 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 certifikátu City & Guilds. Duklianska 1 
(oproti Hotelu Metropol). T.: 0915 964 533, 
lingvista@lingvista.sk

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

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

 VLASTIMIL BRATEK - BRATEX BUILDINGS - kompletná 
rekonštrukcia bytov, rodinných domov (exteriér, interiér). 
Záruka minimálne 5 rokov. T.: 0905 310 411.

 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.

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

 OPRAVA ODEVOV - výmeny zipsov * skracovanie, zu-
žovanie, plátanie * obšívanie textilu (záclony, obrusy, 
post. prádlo) * malé opravy aj na počkanie. Nájdete nás 
oproti Hypernove v budove Autoškola (vchod zboku), 
Sládkovičova 7, SNV. Otvorené: po - pi 9.00 - 12.00 
* 13.00 - 17.00 h. T.: 0904 306 883 - J. Karabinová. 

 KVETY KALA - plastové a keramické kvetináče * kytice 
* dekoračné predmety a bytové doplnky * semená * hno-
jivá, postreky * zemina a mulčovacia kôra * záhradné a bal-
kónové kvety * okrasné a ovocné stromy a kríky. Nájdete 
nás na Sládkovičovej 7, SNV - oproti Hypernove v budove  
Autoškola. T.: 0907 454 154.

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

 Čistenie kobercov, sedačiek, podláh a iné upratovacie 
práce. PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS. 
T.: 0903 100 508, 0903 661 891.

 TANEČNÁ ŠKOLA JP v SNV ORGANIZUJE tanečné ve-
čery pre dospelých a svadobné páry, ZABEZPEČUJE  
VYSTÚPENIA. Informácie: 0905 635 792, 
ladanzasnv@gmail.com.

 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.
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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

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�0

�5

�2�5

�7�5

�9�5

�1�0�0

�t�a�t�r�-�e�x�_�2�0�1�5�_�v�s�t�u�p�e�n�k�a�_�A�6�_�C�M�Y�K�_�k�r

�1�3�.� �m�a�r�c�a� �2�0�1�5� �1�8�:�3�3�:�4�7

INZERCIA

Ostrovy 
letnej módy
od 1. 5. do 3. 5. 2015

MIMORIADNE PONUKY 
 AKCIE – VÝHODNÉ NÁKUPY

Tešíme sa 
na Vašu návštevu

Súťaž 
O najkrajšie 
maturitné  

TABLO
máj 2015

TABLOTABLOTABLO
máj 2015máj 2015máj 2015máj 2015

ODMENY 
PRE CELÉ TRIEDY

Detský 
víkend
od 1. 5. do 3. 5. 2015

SVET DETSKÝCH 
AUTOMATICKÝCH ATRAKCIÍ 
a simulátorov v OC Madaras

Za nákup v predajniach 
OC Madaras  je pre deti 

VOĽNÝ VSTUP  

Sledujte informácie na  www.ocmadaras.sk  a          OC Madaras



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:


