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STRIEBORNÁ 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Na internete sa v októbri rozpútala pomyselná 
vojna miest. Išlo o veľa, vrcholila totiž anketa portálu  
SLOVAKREGION.SK o najkrajšie mesto Slovenska. 
V poradí siedmy ročník tejto súťaže lokálpatriotov hla-
sujúcich za svoje obľúbené mesto vyšpecifikoval prvú 
päticu miest, v ktorej nechýbala ani Spišská Nová Ves. 
Hlasovalo sa už pol roka a zmeny nepredpokladal 
takmer nikto. Napriek tomu sa podarilo Spišiakom po-
vzbudiť svoje okolie a fanúšikov mesta natoľko, že týž-
deň pred hlasovaním sme poskočili na štvrté, neskôr 
na tretie miesto. Dokonca sme v celej ankete chvíľu 
viedli a až pár minút pred ukončením hlasovania nás 
predbehli nadšenci Prievidze. „Napriek tomu je to 
skvelý úspech. Pre skutočných Spišskonovovešťa-
nov je naše mesto aj tak najkrajšie na svete, takže 
nám striebro v hlasovaní nevadí. Budúci rok anketu 
stopercentne vyhráme,“ uviedol s úsmevom primátor 
mesta Ján Volný.
Výsledky boli tesné – Spišskú Novú Ves delilo od víťaz-
stva iba 232 hlasov. Ale keďže má Prievidza o jedenásť 

tisíc obyvateľov viac, v pomernom hlasovaní by sme boli 
lídrami súťaže. 
Výsledky na prvých troch miestach hovoria rečou ab-
solútnych čísel: 1. Prievidza 30 053 hlasov; 2. Spiš-
ská Nová Ves 29 821hlasov; 3. Zvolen 29 625 hlasov. 
„V každom prípade ide o úspech v prezentovaní mesta 
a jeho obyvateľov. Uvedomme si, že podobné ankety 
sú obrazom skutočnosti, ako veľmi ľudia milujú svoje 
mesto. My sme obstáli veľmi dobre, za čo chcem všet-
kým hlasujúcim poďakovať,“ pripomenul J. Volný.
Tí, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach, získa-
vajú ocenenie v podobe propagácie v celoslovenských 
médiách.
Pre tých, ktorí sa zapojili do hlasovania, môže byť mo-
tiváciou aj mesačné žrebovanie cien. Môžete získať 
pobyty v hoteloch, wellness služby, knižné balíčky, dar-
čekové poukážky a ďalšie ceny. Takáto motivácia bude 
čakať hlasujúcich aj v budúcom roku, kedy sa budeme 
snažiť dať hlas skutočne najkrajšiemu mestu Slovenska 
– Spišskej Novej Vsi.  (tre)

Vianoce voláme často rodinnými 
sviatkami. A skutočne sa tešíme, 
keď sa pri štedrovečernom stole 
stretne plný počet členov rodiny. 
Vtedy sa snažíme obrúsiť naše 
hrany, stiahnuť lakte, otupiť naše 
slová, zjemniť naše pohľady. Pre-
sviedčame sa, že aj tieto každo-

denné zázraky, tak veľmi potrebné, sú možné. Prajeme 
si, aby trvali po celý rok. Ak máme dostatočne široké 
a hlboké srdce, prajeme zázrak Vianoc nielen sebe 
a svojim najbližším, ale všetkým obyvateľom našej 
zeme. Tak ako to zaznelo v Betleheme: „Zvestujem 
vám veľkú radosť, ktorá bude patriť všetkým ľuďom.“ 
Sme totiž členmi jednej veľkej rodiny, ktorou je ľudstvo. 
V dnešnom svete moderných technológií vieme o čle-
noch tejto rodiny veľmi veľa. Vieme o ich úspechoch, 
ale aj o ich stratách a bolestiach. Vieme, že v niekto-
rých rodinách z Blízkeho východu, Afriky, Paríža a iných 
miest na svete budú pri stole prázdne miesta. Ak máme 
v pravde zasadnúť k nášmu stolu, nesmieme na to za-
budnúť. Pomôže nám to „zmäknúť“ v tom najlepšom 
slova zmysle. Nie romanticky, ale v pravde a láske ako 
na prvé Vianoce, keď chudoba, chlad a neprijatie ne-
ubrali na pokoji, ktorý žiaril z betlehemských jaslí. Otec 
ľudstva sa sklonil k tejto zemi, nebo sa spojilo so zemou 
a dalo všetkému nový zmysel. Prajem nám všetkým, 
aby sa zázrak Vianoc udial v našich srdciach a odtiaľ 
sa rozšíril na celú zem.

Ľubomír Vojtašák, farár farnosti Ferčekovce

ZÁZRAK VIANOC

Krásne sviatky vianočné, 
krásne čaro polnočné. 

Na Silvestra pevný krok 
a s ním šťastný nový rok 

praje vedenie mesta

25.

vianočný

trh

Foto: Kazimír Štubňa
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Tanečná show, Cimbalovka, 
DJ, tombola...

GENERÁLNÝ PARTNER:

HLAVNÍ PARTNERI:

REKLAMNÍ PARTNERI:

MEDIÁLNY PARTNER:

19.00 hod. • koncertná sála Reduty • 
Spišská Nová Ves • www.agenturastyl.sk

• Lucie Bílá 
• Felix Slováček & Band

• Cigánski Diabli
moderuje Kristína Farkašová 

& Junior / Milan /Zimnýkoval

16. 1. 2016

3 MODERNÉ BYTY
V BYTOVEJ ZÓNE VILLANOVA
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0904 304 184 | www.VillaNova.sk
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SPRAVODAJSTVO

O nadviazanie vzťahov a vzájomnej spolupráce medzi 
Spišskou Novou Vsou a Čínskou ľudovou republikou sa 
vedenie mesta usiluje dlhší čas. V tejto súvislosti naše 
mesto už v minulosti viackrát navštívili čínske delegácie. 
Napríklad z mestskej časti Šanghaja s názvom Jing’an 
(staré mesto) k nám zavítal v roku 2013 starosta Zheng 
Jianlin a v roku 2014 jej ďalší predstavitelia. V októbri 
2014 sa vďaka pozvaniu viceprimátorky mesta Ley Greč-
kovej uskutočnila návšteva veľvyslanca Čínskej ľudovej 
republiky Pan Weifanga. Koncom októbra navštívila 
Spišskú Novú Ves delegácia z mestskej časti Pekingu 
s názvom Tongzhou z Čínskej ľudovej republiky. 
Po slávnostnom prijatí absolvovali hostia prehliadku 
mesta. Počas návštevy predstavitelia oboch miest pod-
písali Memorandum o nadviazaní partnerskej spolupráce 
za účelom rozšírenia vzájomného porozumenia a pria-
teľstva medzi ich obyvateľmi a taktiež rozvoja priateľskej 
spolupráce oboch miest. Podpisom memoranda vyjadrili 
súhlas, že na základe rovnosti a vzájomného prospechu 
budú podporovať priateľskú komunikáciu, ekonomickú 
a obchodnú výmenu medzi obyvateľmi oboch miest 
a budú komunikovať a spolupracovať v oblastiach vedy, 

technológií, financií, kultúry, športu, zdravotníctva, ces-
tovného ruchu, vzdelávania, podpory talentov a sociál-
neho rozvoja. 
„Je pre nás veľkou poctou, že naše mesto sa môže 
pochváliť kontaktmi na najvyššej úrovni hneď s dvoma 
veľkomestami svetovej veľmoci, akou je Čínska ľudová 
republika. Nádejame sa, že okrem kultúrnych a spolo-
čenských kontaktov bude prínosom i pre ekonomický 
rozvoj nášho regiónu,“ uviedol v tejto súvislosti primátor 
mesta PhDr. Ján Volný, PhD. 
Mestská časť Tongzhou sa nachádza v juhovýchodnej 
časti Pekingu na rozlohe 906 km2 a pozostáva z 11 men-
ších administratívnych okrskov. Trvale tu žije vyše 1,3 mil. 
obyvateľov. Má tri výrazné prednosti: výhodná poloha 
(v blízkosti sa nachádza obchodné centrum Pekingu, 
medzinárodné pekinské letisko a morský prístav), vodné 
zdroje a zeleň (13 vodných tokov s celkovou dĺžkou 
240 km, veľký čínsky kanál s dĺžkou 42 km, lesopark 
o rozlohe 670 hektárov), staroveká história a bohatá kul-
túra (Tongzhou založený pred viac ako 2 200 rokmi, viac 
ako 5 000 slávnych umelcov tu vytvorili najväčšie a naj-
známejšie umelecké centrum v celej Číne).  (eda)

Hlavnou témou tohtoročného XIV. slovensko-poľského 
hospodárskeho fóra, ktoré sa konalo 4. 11. 2015 v kon-
certnej sieni Reduty v Spišskej Novej Vsi, bol Program 
INTERREG V-A Poľsko - Slovensko 2014 - 2020 a Vývoj 
slovensko-poľských obchodných vzťahov v kontexte no-
vého programovacieho obdobia - impulz pre rozvoj vzá-
jomných investícií. Združenie Euroregión Tatry každoročne 

organizuje Slovensko-poľské hospodárske fórum, ktoré 
prispieva už viac ako jedno desaťročie k rozvoju hospodár-
skych vzťahov medzi Slovenskom a Poľskom. Medzi ďalšími 
témami nechýbalo ani vyhodnotenie Programu cezhranič-
nej spolupráce Poľsko - Slovenská republika 2007 - 2013 
– fond mikroprojektov, historicko-kultúrno-prírodná cesta 
okolo Tatier, cezhraničná doprava v novom období alebo 

aktívne využitie voľného času v meste Spišská Nová Ves 
a okolí. Význam podujatia potvrdila aj účasť veľvyslanca Slo-
venskej republiky v Poľsku Dušana Krištofíka a titulárneho 
veľvyslanca Veľvyslanectva Poľskej republiky v Bratislave 
Stanisława Boreka. O úroveň podujatia sa postarali aj 
hlavní partneri fóra Cestovná agentúra KAMI, s. r. o., a Lesy 
mesta Spišská Nová Ves.  (red)

Mesto Spišská Nová Ves pokračuje vo výstavbe moderných ihrísk pre mládež. V mesia-
coch september a október tohto roku sa realizovala v areáli Základnej školy Ing. O. Ko-
žucha výstavba multifunkčného ihriska s umelým tartanovým povrchom. „Z hľadiska 
parametrov je toto ihrisko možné užívať na hádzanú, minifutbal, tenis, volejbal, bas-
ketbal, prípadne nohejbal. Celkové náklady na výstavbu predstavovali 71-tisíc eur 
a okrem vlastných zdrojov mesta bola použitá dotácia Ministerstva financií Sloven-
skej republiky vo výške 13,5-tisíc eur,“ uviedol vedúci oddelenia výstavby a dopravy 
Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi Ing. Peter Susa.
Nejde o poslednú investíciu do mládežníckeho športu. „Mesto v súčasnosti taktiež za-
bezpečuje výstavbu multifunkčného ihriska minifutbalových rozmerov s povrchom 
z umelej trávy v areáli Materskej školy na Rybničnej ul. v Novoveskej Hute. Vhodné 
bude pre minifutbal, volejbal, tenis a basketbal. Rozpočet predstavuje približne 
60-tisíc eur, z čoho 40-tisíc predstavuje finančná dotácia štátu. Multifunkčné ihriská 
máme v súčasnosti v areáloch základných škôl Nad Medzou, Hutnícka, Nejedlého, 
Komenského a k dispozícii je aj atletický tartanový ovál na základnej škole na ul. Li-
pová,“ skonštatoval P. Susa. (red), foto: Ing. Lucia Kormošová

Pri príležitosti 15. výročia otvorenia Nostalgie, Restaurant - Café odovzdal Ján Volný 
Cenu primátora manažérke a majiteľke reštaurácie Dane Říhovej. Cenu získala za vý-
razný prínos v oblasti gastronómie. Pri tejto príležitosti prezentovala reštaurácia Nostal-
gie svoj nový externý salónik na firemné a rodinné stretnutia.
Reštaurácia urobila pred 15-timi rokmi v Spišskej Novej Vsi gastronomický prelom. Bol 
to prvý „podnik“, ktorý priniesol modernú európsku kuchyňu a zaujímavý prístup k in-
teriérovému dizajnu. Práve príchodom Nostalgie začali prichádzať do nášho mesta aj 
gastroturisti a reštaurácia sa zaradila medzi TOP podniky Slovenska. Stala sa dob-
rým príkladom pre ostatných podnikateľov v oblasti reštauračných služieb a dobrým 
zázemím pre turistov.
Dobré kaviarne a reštaurácie sú prirodzenou súčasťou života v Spišskej Novej Vsi. Je 
potrebné uvedomiť si, kto stál na počiatku tejto zmeny – bola to Nostalgie.
 (tre), foto: Ing. Miroslav Krotký

PREDSTAVITELIA SPIŠSKEJ NOVEJ VSI A MESTSKEJ 
ČASTI PEKINGU PODPÍSALI MEMORANDUM

NA SLOVENSKO-POĽSKOM HOSPODÁRSKOM FÓRE 
SA BILANCOVALO

PRIBUDLO ĎALŠIE MULTIFUNKČNÉ IHRISKO

V NAŠEJ GASTRONÓMII JE DOBRÝ KUS NOSTALGIE

Primátor mesta Ján Volný privítal 27. októbra v obradnej sieni Radnice delegáciu z Čínskej ľudovej republiky. Cieľom návštevy bolo 
podpísanie Memoranda o nadviazaní partnerskej spolupráce medzi Tongzhou – mestskou časťou Pekingu a mestom Spišská Nová Ves.

Primátor Ján Volný a starosta mestskej časti 
Tongzhou Yue Peng po podpise memoranda.

Foto: Ing. Lucia Kormošová
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V októbrovom čísle mesačníka Ičko sme vás informovali o projekte „Nepotrebuješ to za-
žiť“, ktorý realizuje Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s Mestskou políciou v Spišskej 
Novej Vsi, zástupcami PZ SR a s občianskym združením Mladí ľudia a život. V mesiacoch 
september až november sa na všetkých základných školách v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta pre žiakov 8. a 9. ročníkov uskutočnili prednášky a besedy s protidrogo-
vou tematikou. Žiaci si mali možnosť vyskúšať rôzne typy okuliarov simulujúcich opitosť 
a stavy po požití drog. Súčasťou vybavenia lektora mestskej polície bol aj protidrogový 
kufrík, ktorý napomohol k demonštrovaniu negatívnych účinkov užívania omamných látok. 
Cieľom projektu je formovanie zdravého životného štýlu mladej generácie na základných 
školách a zodpovedného rozhodovania sa v situáciách, kedy je vystavená tlakom sku-
piny alebo vonkajšieho prostredia. Z jednotlivých prednášok a besied bude spracovaný 
informačno-osvetový zborník, ktorý bude distribuovaný do všetkých základných škôl ako 
ďalší nástroj protidrogovej prevencie. Tento projekt bol realizovaný s finančnou podpo-
rou Ministerstva zdravotníctva SR v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových 
aktivít pre rok 2015.

referát rozvoja mesta, MsÚ, foto: Ing. Martina Zummerová

Podvečer 30. októbra 2015 ožilo ihrisko na Dunajskej ulici vo Ferče-
kovciach čarodejnicami, strašidelnými smrtkami, kostrami, čertami, 
ježibabami či pavúčimi mužmi. Po zotmení sa všetky masky a ich 
sprevádzajúci rodičia prešli tmavými ulicami Ferčekoviec, kde za hu-
rónskeho kriku mátali pod oknami domov ich obyvateľov. Sprievod 
rozžiarili nádherné farebné lampióny, vydlabané tekvice. Podujatie or-
ganizované Športovým klubom Ferčekoviec bolo zábavné, zároveň 
strašidelné a naplnilo hlavnú myšlienku spojiť rodiny s deťmi. Na 
záver pripravili organizátori diskotéku a sladké odmeny pre deti v mas-
kách. Aj keď sa na Slovensku, prevažne u detí a mládeže, udomácňuje 
sviatok Happy Halloween, nemali by sme zabúdať na myšlienku nášho 
sviatku Pamiatky zosnulých. Aďa Gromovská

SPRAVODAJSTVO

 Mohli by ste predstaviť špecifiká tejto mestskej 
časti – tradičné problémy, poloha a charakter?
„Územie, ktoré patrí do pôsobnosti MsV č. 6, nemá ne-
jaké významné špecifikácie a patrí k tým starším mest-
ským častiam, ktoré tvoria z väčšej časti rodinné domy, 
ale má aj bytové domy - Sídlisko Za Hornádom, na Ulici 
E. M. Šoltésovej a na Ulici J. M. Hurbana. Veľkým problé-
mom, ktorý trápi nielen nás, ale má celomestský rozmer, 
je stav ciest a chodníkov a s pribúdajúcim počtom áut 
čoraz väčší nedostatok parkovacích miest.“

 Podnety občanov sú smerodajné pri identifikácii 
problémov a následnom riešení. Aké sú najčastejšie?
„MsV č. 6 víta každý podnet občanov na skvalitnenie ži-

vota v našej mestskej časti. Treba si však uvedomiť, že 
sme limitovaní finančnými možnosťami. Najčastejšími 
problémami, s ktorými občania prichádzajú, sú už spo-
mínané chodníky a cesty. MsV si každoročne stanovuje 
určité priority - hlavné úlohy, ktoré často vyplývajú z pod-
netov občanov, a tieto sa snaží realizovať cez oddelenia 
MsÚ. Tak to bolo v minulosti, a tak to je aj dnes. V minu-
lom roku sa takto podarilo položiť nový asfaltový kobe-
rec na uliciach Stojan, J. Čajaka a V. Nezvala. V tomto 
roku bol riešený podnet občanov, ktorý sa týkal odvá-
dzania povrchovej vody, ale aj obmedzenia premávky 
na Fándlyho ulici a na Ulici obrancov mieru. Prvú po-
žiadavku sa podarilo vyriešiť rekonštrukciou chodníka 

a zabudovaním pozdĺžnych odvodňovacích žľabov po 
celej dĺžke ulíc. Obmedzenie premávky je však podľa vy-
jadrenia oddelenia výstavby dopravy MsÚ v súčasnosti 
nemožné, pretože táto komunikácia je súčasťou doprav-
ného okruhu mesta. Súčasťou spomínaných hlavných 
úloh, ktoré by sme chceli zrealizovať, je aj prepojenie 
cesty II/533 na Gorkého ulici s miestnou komunikáciou 
na Ulici Za Hornádom, rekonštrukcia komunikácie na 
Kalinčiakovej ulici a na Ulici E. M. Šoltésovej. Aj tu však 
treba spomenúť, že všetko bude závisieť od finančných 
možností mesta.“
Ďakujeme za rozhovor.

(tre)

Šesť týždňov posielali fanúšikovia kaviarni zo všetkých kra-
jov Slovenska svoje tipy. V súťaži dostali stovky odporúčaní 
na kaviarne zo 71 miest. 
Do rebríčka súťaže na web stránke http://upcup.sk sa do-
stali kaviarne z celého Slovenska. Na peknom treťom mieste 
sa umiestnila spišskonovoveská Barista Cafe, ktorá je tak 
najúspešnejšou kaviarňou východného Slovenska. Aj toto 

umiestnenie dokumentuje úspešnosť gastronómie v Spiš-
skej Novej Vsi. 

Najobľúbenejšie kaviarne v roku 2015
1. Kaviareň Thalmeiner, Trnava
2. Divná Pani Caffee Lounge & Jazz Blends, B. Štiavnica
3. Barista Café, Spišská Nová Ves

4. Synagoga Cafe, Trnava
5. Sky Bar & Restaurant, Bratislava
6. Greentree Caffé, Bratislava
7. Monsalvy, Piešťany
8. Leroy Bar & Café, Banská Bystrica
9. Music a Cafe v OC Centro, Nitra
10. Le Jour Café Bar, Košice (tom)

VÍTAME KAŽDÝ PODNET

OCENENÁ KAVIAREŇ

HALLOWEENSKY LAMPIÓNOVÝ SPRIEVOD V ULICIACH 
FERČEKOVIEC

O živote mestského výboru č. 6 (MsV) – staré mesto juh sme sa porozprávali s jeho predsedom Ing. Michalom Beharkom.

Za tento rok získala facebooková stránka Spišskej Novej 
Vsi tisíce ďalších fanúšikov z celého sveta. V rebríčku krajín 
odkiaľ sa k nám hlásia stále dominuje Slovensko, Česká 
republika je na druhom mieste, zaujímavé je to na ďalších 
miestach. Stovka nadšencov je zo Spojeného kráľovstva, 
nasledujú Američania a za nimi Nemci a Rakúšania. „Fa-
cebook je neodhadnuteľný a prekvapujúci, medzi nad-
šencami Spišskej Novej Vsi nechýbajú krajiny ako Brazília, 
Turecko alebo Trinidad a Tobago,“ uviedol primátor mesta 
Ján Volný, ktorý je najväčším fanúšikom mestského face-

booku. 
Stránka na facebooku každodenne prináša informácie 
o meste, historické fotografie a pikošky zo života nášho 
mesta. Otázkou je, z akých miest pochádzajú slovenskí nad-
šenci Spišskej Novej Vsi – po domácich sú to Bratislavčania, 
Popradčania a Prešovčania. 
A ktoré statusy (príspevky) zaujali „facebookárov“ v tomto roku 
najviac. Na prvom mieste bola fotografia veže z 12. októbra 
(dosah 58 tisíc ľudí), kedy neočakávane nasnežilo. Druhé 
miesto zaujala podpora internetovej ankety O najkrajšie 

mesto Slovenska (dosah 28 tisíc) a na tretie 
miesto sa vyšplhala fotografia stoviek bocia-
nov letiacich nad centrom Spišskej Novej Vsi (27 tisíc).
„Je veľmi dôležité prezentovať život v meste aj tým, ktorí 
nemajú šancu vychutnať si ho na vlastnej koži. Preto som 
rád, že každý deň počet fanúšikov mestského facebooku 
pribúda a ľudia sú stále viac aktívni, posielajú vlastné po-
strehy a fotografie,“ dodal J. Volný. Pre všetkých, ktorí náš 
facebook ešte nepoznajú: https://www.facebook.com/
mestosnv/ (tre)

ŠTYRI TISÍC FANÚŠIKOV

NEPOTREBUJEŠ TO ZAŽIŤ
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OZ činnosti OR PZ v SNV
26. 10. 2015 poverený policajt ODI OR PZ SNV z pre-
činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky obvinil J. 
S. zo SNV, ktorý 25. 10. 2015 v čase o 22.50 hod. vie-
dol osobné motorové vozidlo po Ul. J. Matušku v SNV 
po predchádzajúcom požití alkoholických nápojov 
s 2,04 mg/l alkoholu v dychu. Opakovanou dychovou 
skúškou mu bola nameraná hodnota 1,62 mg/l alko-
holu. 

Neznámy páchateľ v čase okolo 21.15 hod. 26. 10. 
2015 nezisteným spôsobom a predmetom poškodil 
predné svetlo, blatník, prednú kapotu a nárazník na 
osobnom motorovom vozidle značky Mercedes-Benz 
C200, čím spôsobil pre majiteľa vozidla škodu vo výš-
ke 1 000 €. Poverený príslušník OO PZ SNV v danej 
veci začal trestné stíhanie za prečin poškodzovania 
cudzej veci. 

Poverený policajt OO PZ SNV 29. 10. 2015 vzniesol 
obvinenie za prečin zatajenia veci voči V. K. zo SNV, 
ktorý si 30. 7. 2015 v čase od 14.45 hod. do 15.00 
hod. v SNV prisvojil nálezom mobilný telefón zn. Honor 
6, ktorý stratil M. K., bytom Smižany, čím mu spôsobil 
škodu v celkovej výške 279 €.

Na OO PZ SNV oznámil P. P., bytom SNV, že dopo-
siaľ neznámy páchateľ 1. 11. 2015 v dobe od 11.50 
hod. do 12.22 hod. v areáli skládky komunálneho od-
padu Kúdelník II v SNV poškodil cylindrickú vložku na 
vstupných dverách do maringotky, do ktorej následne 
vnikol a ukradol chladničku, tonfu, ruksak s jedlom, 
dáždnik, baterku, nabíjačku na baterku, otvárač na 
konzervy a kuchynský nôž, čím spôsobil škodu pre 
firmu HATRIX, s. r. o., vo výške 200 €. V danej veci 
poverený príslušník OO PZ SNV začal trestné stíhanie 
za prečin krádeže. 

Na OO PZ v SNV oznámil Ľ. C., bytom Levoča, že do-
posiaľ neznámy páchateľ 2. 11. 2015 v dobe od 17.20 
hod. do 19.00 hod. na parkovisku pri Hoteli Šport po-
škrabal 2 zaparkované motorové vozidlá, čím spôsobil 
škody pre majiteľov vozidiel vo výške 2 000 €. Pove-
rený príslušník OO PZ SNV v danej veci začal trestné 
stíhanie za prečin poškodzovania cudzej veci.

Vyšetrovateľ OKP OR PZ SNV 10. 11. 2015 začal 
trestné stíhanie za prečin ohrozovania zdravia závad-
nými potravinami a inými predmetmi, nakoľko zistené 
skutočnosti nasvedčujú, že v dobe od 23.25 hod. 9. 
11. 2015 do 00.11 hod. 10. 11. 2015 doposiaľ nezná-
my páchateľ preliezol oplotenie vysoké 4,6 m, ktorým 
je ohradený a uzatvorený priestor nakladacej a vykla-
dacej rampy tovaru, nachádzajúcej sa za obchodným 
domom Kaufland v SNV, a z plastových sudov označe-
ných nápisom Živočíšny odpad III. kategórie nevhodný 
pre ľudskú spotrebu odcudzil tento odpad o váhe cca 
60 kg.

Polícia žiada občanov, ktorí majú poznatky k vy- 
ššie uvedeným neznámym prípadom, alebo inej 
trestnej činnosti, aby tieto skutočnosti oznámili 
osobne na najbližšom útvare PZ alebo na linke 
158. 

Polícia ďalej vyzýva všetkých účastníkov cestnej 
premávky, aby dbali na zvýšenú opatrnosť a zod-
povednosť. Vzhľadom na zníženú viditeľnosť 
(dážď, sneženie, hmla) počas zimných mesiacov 
upozorňujeme nemotorových účastníkov cestnej 
premávky na povinnosť nosiť reflexné prvky. Cho-
dec, ktorý za zníženej viditeľnosti ide po krajnici, 
resp. vozovke, kde nie je chodník, je povinný byť 
označený reflexným prvkom. To isté pravidlo pla-
tí aj pre chodcov idúcich po krajnici alebo ľavom 
okraji vozovky aj v obci. 

Upozorňujeme aj vodičov motorových vozidiel, 
aby sa zdržali požívania alkoholických nápo-
jov pred jazdou alebo počas jazdy. Len v dňoch 
24. - 26. 10. 2015 na území okresu Spišská Nová 
Ves policajti zaznamenali štyri prípady, kedy si vo-
diči sadli za volant pod vplyvom alkoholu. Na ces-
tách Košického kraja došlo od začiatku októbra 
do dnešného dňa k siedmim dopravným neho-
dám, pri ktorých zomrelo osem ľudí. 

SPRAVODAJSTVO

ZELENÉ OÁZY (10. ročník)
Grantový program podporuje: vytváranie, obnovu alebo 
oživenie ekologicky hodnotných lokalít a trás v mestách 
a obciach so zameraním na podporu spolupráce a part-
nerstiev na lokálnej úrovni, ako aj rozvoj dobrovoľníctva
Výška grantu: 1 000 – 5 000 €
Oprávnení žiadatelia: registrované mimovládne nezis-
kové organizácie, základné a stredné školy, učilištia, cen-
trá voľného času a komunitné centrá, mestá a obce
Uzávierka prijímania žiadostí: 7. 12. 2015
Informácie: www.ekopolis.sk

GETRAG PRE REGIÓN (nové)
Grantový program podporuje: projekty neziskových or-
ganizácií v niektorej zo zadefinovaných tematických ob-
lastí (bezpečnosť, deti a mládež, zdravý a aktívny životný 
štýl, kultúra, environmentálne programy a vzdelávanie), 
ktoré ponúkajú inovatívne riešenia miestnych potrieb 
a vedia inšpirovať alebo motivovať iné organizácie alebo 
komunity v okolí či v regióne a sú dlhodobo udržateľné
Výška grantu: max. 4 000 €
Oprávnení žiadatelia: neziskové organizácie rôznych 
právnych foriem, ktoré sú nezávislé od politických strán, 
cirkví a komerčných organizácií a miestne samosprávy
Uzávierka prijímania žiadostí: 4. 1. 2016
Informácie: www.karpatskanadacia.sk

GETRAG PRE ĽUDÍ (nové)
Grantový program podporuje: malé svojpomocné a ve-
rejne prospešné projekty aktívnych jednotlivcov a mimo-
vládnych neziskových organizácií, ktorých iniciátorom sú 
zamestnanci firmy GETRAG FORD Transmissions Slova-
kia, s. r. o., realizované v akejkoľvek tematickej oblasti 
a nadväzujúce na už existujúce aktivity organizácií alebo 
dobrovoľnícke zapojenie sa zamestnancov firmy
Výška grantu: min. 500 €, fyzické osoby max. 1 500 €, 

právnické osoby max. 3 500 €
Oprávnení žiadatelia: neziskové organizácie rôznych 
právnych foriem, ktoré sú nezávislé od politických strán, 
cirkví a komerčných organizácií, samosprávy, školy a ne-
formálne skupiny obyvateľov
Uzávierka prijímania žiadostí: 4. 1. 2016
Informácie: www.karpatskanadacia.sk

TU ŽIJEME A POMÁHAME (3. ročník)
Grantový program podporuje: komunitné iniciatívy za-
merané na vzdelávanie, ochranu životného prostredia, 
podporu zdravia a zdraviu prospešných aktivít, dobro-
voľníctvo a aktivitu ľudí v komunite, na ktoré upozornia 
zamestnanci firmy Lear Corporation Seating Slovakia,  
s. r. o., prípadne sa v nich priamo aktívne angažujú
Výška grantu: max. 1 500 €
Oprávnení žiadatelia: neziskové organizácie rôznych 
právnych foriem z východného Slovenska, ktoré sú nezá-
vislé od politických strán, cirkví a komerčných organizácií
Uzávierka prijímania žiadostí: 12. 1. 2016
Informácie: www.karpatskanadacia.sk

NECH SA NÁM NETÚLAJÚ (12. ročník)
Grantový program podporuje: projekty zamerané na 
zmysluplné trávenie voľného času školopovinných detí 
(hlavne detí ZŠ), hľadanie a rozvíjanie mladých talentov, 
predovšetkým v kultúrnej a umeleckej oblasti a na pod-
poru pohybových aktivít v zdravom prostredí
Výška grantu: max. 1 500 €
Oprávnení žiadatelia: organizácie, fyzické osoby, zdru-
ženia, základné a umelecké školy, centrá voľného času 
a iné subjekty, ktoré splnia podmienky účasti
Uzávierka prijímania žiadostí: 29. 2. 2016
Informácie: http://coop.sk/sk/zakaznik/nadacia-jed-
nota-coop

Ing. Lucia Kormošová, ved. ref. CR a ZV, MsÚ

NÁJDITE SI SVOJ GRANT

Prichádza noc plná želaní, budú padať hviezdy 
Mesiac december ponúka najaktívnejší a najpravidelnejší meteorický roj Geminidy. Materské telesá väč-
šiny meteorických rojov sú kométy, ale u Geminíd tomu tak nie je. Materským telesom je asteroid 3 200 
Phaethon objavený v roku 1982, ktorý obieha okolo Slnka s periódou 1,4 roka. Je pravdepodobné, že ani Phaethon 
nie je obyčajným asteroidom, ale je to jadro vyhasnutej kométy. Aktivita tohto roja trvá približne od 4. do 17. 12. Ra-
diant roja sa nachádza v súhvezdí Blíženci. Tohtoročne Geminidy majú priaznivé podmienky na pozorovanie, Mesiac 
je krátko po nove a nebude ich rušiť svojim svitom. Pozorovateľné budú hneď po zotmení. Maximum meteorického 
roja Geminidy má nastať 14. 12. 2015 o 19.00 hod. Pre tento rok je predpovedaná hodinová frekvencia až nad 
120 meteorov za hodinu. Geminidy sú meteory, ktoré sa so zemskou atmosférou stretávajú rýchlosťou 35 kilometrov za 
sekundu. Tak už len stačí priaznivé počasie, usadiť na nejakom kopci ďaleko od svetiel a dostatočne teplo sa obliecť.

Planéty
Merkúr - pozorovateľný od 25. 12. 2015 veľmi nízko nad juhozápadným obzorom, zapadá po 17.20 hod., takže doba 
na pozorovanie je krátka a obtiažna. 
Venuša - je žiarivým objektom rannej oblohy, pohybuje sa súhvezdím Panna. 7. 12. 2015 ju môžeme pozorovať s tenkým 
kosáčikom Mesiaca a Marsom. O niečo vyššie v súhvezdí Leva bude žiariť Jupiter. Od 11. 12. 2015 sa presunie do 
súhvezdia Váhy, 27. 12. 2015 sa presunie do súhvezdia Škorpión, kde ju môžeme vidieť aj s vychádzajúcim Saturnom. 
Mars - javí sa ako stredne jasná hviezda červenkastej farby. 6. 12. 2015 ho môžeme pozorovať nad východným obzo-
rom s tenkým ubúdajúcim kosáčikom Mesiaca blízko seba o 2.00 hod.
Jupiter - sa v súčasnej dobe nachádza v súhvezdí Leva, takmer na hranici so súhvezdím Panna. Začiatkom mesiaca 
vychádza po polnoci, koncom mesiaca už o 23.30 hod., 4. 12. 2015 si nenechajte ujsť o 4.30 hod. zaujímavý pohľad 
na oblohu, keď polmesiac bude v blízkosti Jupitera, ten ho rozžiari a Jupiter bude najjasnejším bodom na oblohe až 
do východu Venuše.
Saturn - sa objaví koncom mesiaca, a to 20. 12. 2015 nad východným obzorom v súhvezdí Škorpión. Vychádza o 5.30 
hod., doba pozorovania je krátka, Saturn sa stráca v žiare Slnka.
Zimný slnovrat - začiatok astronomickej zimy nastane 22. 12. 2015 o 5.48 hod. Slnko vstupuje do znamenia Kozo-
rožec. 

Fázy Mesiaca:
3. 12. 2015, 8.40 h  Mesiac v poslednej štvrti
11. 12. 2015, 11.29 h  Mesiac v nove

18. 12. 2015, 16.14 h  Mesiac v prvej štvrti
25. 12. 2015, 12.11 h  Mesiac v splne

Pozn.: Všetky časové údaje sú SEČ. František Sejut, MO SZA

POZORUJTE S NAMI
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14. 10. 2015 o 4.30 hod. otvorila hliadka MsP byt 
v Dome opatrovateľskej služby na Levočskej ul., nakoľ-
ko tam bývajúca pani spadla, zranila sa a nevedela si 
sama pomôcť ani privolať lekársku službu. Na miesto 
bola privolaná kľúčová služba a RZP. Po otvorení bytu 
a podaní prvej pomoci bola menovaná prevezená zdra-
votníkmi do NsP k ďalším úkonom. 

15. 10. 2015 na základe oznámenia obyvateľov obyt-
ného domu na Dubovej ulici o pohybe dvoch podozri-
vých osôb, ktoré im vnucujú zmluvy na energie a vyža-
dovali predloženie viacerých spätných faktúr, hladka 
MsP na mieste osoby stotožnila. Jednalo sa S. Ř. zo 
Štrby a J. Š. z Popradu, pracovníkov firmy Slovakia 
energy. Obe osoby boli poučené, že si tam bývajúci 
občania ich prítomnosť v dome neprajú. Nakoľko nikto 
zo zúčastnených oznámenie podať nechcel, vec bola 
na mieste ukončená servisom.

Hliadka MsP riešila 20. 10. 2015 zistený priestupok, 
ktorého sa dopustila občianka mesta. Tá nedostatoč-
ne zabezpečila svojho psa, ktorý sa voľne pohyboval 
po vchode bytovky, kde pohrýzol poštovú doručova-
teľku. Na základe bolo zistené, že majiteľka psa si ne-
splnila oznamovaciu povinnosť a pes nie je prihlásený 
v evidencii psov MsÚ. Priestupok bol vyriešený v kom-
petencii MsP.

22. 10. 2015 vykonala hliadka MsP na požiadanie 
firmy B-nova asistenciu pracovníkom uvedenej firmy, 
ktorí v rómskej osade Viľčurňa vykonávali s pracovný-
mi nákladnými strojmi čistenie a odvoz odpadu z okolia 
bytoviek a osady.

6. 11. 2015 o 20.15 hod. na základe požiadania asisto-
vala hliadka MsP zdravotníckemu personálu v priesto-
roch NsP na Jánskeho ulici v SNV, kde bol nájdený ne-
známy muž. Ten bol dezorientovaný, rozprával zmätene 
a nesúvisle, bol viditeľne rozrušený. Šetrením bola 
zistená jeho totožnosť. Jednalo sa o psychiatrického 
pacienta, ktorý potreboval okamžitú lekársku starost-
livosť. Následne bol muž sanitkou prevezený na Psy-
chiatrické oddelenie NsP v Levoči. Prevoz nevyžadoval 
asistenciu hliadky MsP. 

9. 11. 2015 riešila hliadka MsP na Gaštanovej ul. v SNV 
zistený priestupok proti verejnému poriadku, ktorého 
sa dopustil T. H. z Turčeka, okr. Turčianske Teplice. 
Menovaný nedovolene zaberal verejné priestranstvo 
vrakom vozidla, z ktorého vytekal olej. Majiteľ bol 
vyzvaný na odstránenie vraku v zákonnej lehote do  
15. 11. 2015. Priestupok riešený v kompetencii MsP.

B
LE

S
K

O
VK

Y Jednota dôchodcov na Slovensku udelila Vyzname-
nanie II. stupňa M. Adamčiakovej a Mgr. Jolane 
Prochotskej „Za dobrovoľnú prácu v prospech 
starších občanov“. 13. 10. pri príležitosti Mesiaca 
úcty k starším ho prebrali z rúk predsedu VÚC Z. 
Trebuľu a predsedu KO JDS J. Matušku v Košiciach.

Celoslovenských osláv Mesiaca úcty k starším 
Jednoty dôchodcov na Slovensku v Bratislave sa 
19. 10. zúčastnili Ing. L. Dula, M. Ivanovová a Mgr. 
R. Wencelová.

19. 10. si MO MS v Spišskej knižnici pripomenul vý-
znamnú osobnosť našich dejín Ľ. V. Štúra ako bás-
nika. Osobnosť priblížil PhDr. J. Lapšanský, PhD. 
a videoprojekciu života a diela pripravila Mgr. D. Kraj-
ňáková. Osemnásť básní z bohatej tvorby autora re-
citovali členovia DS Hviezdoslav Ing. P. König, J. Ga-
vlák, A. Wachterová , B. Tauberová, Mgr. P. Kraus, 
L. Frankovič aj M. Findurová. Študenti Gymnázia, 
Školská ulica M. Geletka, A. Salanciová, P. Štark, 
K. Gbúriková. Mgr. M. Mróz priblížil myšlienky Ľ. V. 
Štúra z pohľadu tejto doby.

22. 10. MO MS Levoča, Poprad a Spišská Nová 
Ves uskutočnili 10. ročník „Deň Ľudovíta Štúra“ 
v Levoči. V programe pred bývalým líceom v dobo-
vých kabátoch účinkovali aj členovia DS Hviezdoslav 
J. Gavlák, Ing. P. König, L. Frankovič a M. Dirga v li-
terárnom pásme „Dunaju slovenský, už ťa zanechá-
me“ od M. Eliáša.

5. 11. 2015 si v Spišskej Novej Vsi matičiari a široká verejnosť 
pripomenuli 25. výročie založenia DMS Spišská Nová 
Ves, ako aj 95. výročie vzniku MO MS Spišská Nová Ves. 
Oslavy založenia matičného hnutia v meste Spiša sa začali 
v Dome Matice slovenskej (DMS). Tu sa v popoludňajších 
hodinách konalo slávnostné zasadnutie Oblastnej rady MS 
okresov Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica. Pred budovou 
DMS zúčastnení vzdali úctu 1. predsedovi MO MS Spišská 
Nová Ves, Neitusovi Vollayovi. Slávnostnú atmosféru dotvá-
rali žiaci ZUŠ Spišská Nová Ves. Oslavy matičného hnutia 
na území mesta Spišská Nová Ves ešte viac umocnilo sláv-

nostné prijatie matičiarov primátorom mesta Spišská Nová 
Ves J. Volným v obradnej sieni radnice. Na slávnostnom prijatí 
odovzdali podpredseda MS M. Gešper a riaditeľ DMS SNV R. 
Zacher ocenenia. Zlaté medaily MS si prevzali: Mgr. J. Pro-
chotská - predsedníčka MO MS SNV, M. Spáčová a F. Biroš. 
Bronzovú medailu získalo mesto Spišská Nová Ves. Pamätné 
listy si prevzali predsedovia MO MS v celej podtatranskej ob-
lasti, ako aj členovia MS a všetci tí, ktorí sa akoukoľvek mierou 
pričinili o pozitívne zviditeľňovanie našej najstaršej kultúrnej 
ustanovizne.  Mgr. Rastislav Zacher, PhD. 

riaditeľ DMS Spišská Nová Ves

MATIČIARI OSLAVOVALI

13. 11. 2015 pri príležitosti ukončenia výstavby bytovej 
zóny VillaNova uskutočnila firma SOLITÉRA, s. r. o. Spiš-
ská Nová Ves, slávnostnú výsadbu veľkých stromov. Táto 
výsadba je ďalším pokračovaním projektu „Zelená stro-
mom“, počas ktorého vďaka podporovateľom a partnerom 
- Gymnáziu Školská, ZŠ Z. Nejedlého, spol. CRW a Triplus 
a vďaka ostatným partnerom sa do dnešného dňa podarilo 
vysadiť už 132 vzrastlých stromov.
Prítomní hostia spolu s primátorom Jánom Volným a kúzel-
níkom vysadili stromy so zaujímavými názvami, napr. Kú-

zelný strom Villanova, Strom porozumenia, Strom pohody, 
Poznania a múdrosti a pod. Spolu sa vysadilo 10 veľ-
kých stromov.
Pri tejto slávnostnej príležitosti konateľ spoločnosti SO-
LITÉRA Ing. Vladimír Klaučo prítomným priateľom zelene 
a pekného bývania poďakoval za doterajšiu spoluprácu. Zá-
roveň prítomných informoval, že od 13. 11. do 13. 12. 2015 
prebieha pre vážnych záujemcov možnosť kúpy alebo pre-
nájmu vybraných bytov a kancelárií za extra ceny alebo iné 
výhody. 

VÝSADBA STROMOV POKRAČUJE

Dôkazom toho, že v našom meste sú talentovaní učite-
lia je aj umelecká tvorba Martina Muchu, učiteľa ZŠ na 
Ul. Ing. O. Kožucha, ktorú ocenili na 48. ročníku ce-
loslovenskej súťaže Chalupkovo Brezno. Cieľom ce-
loslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov je 
podporiť tvorivú aktivitu pedagogických zamestnancov 
v týchto umeleckých oblastiach - umelecký prednes, vý-
tvarná, literárna, skladateľská tvorba, ale aj spev ľudo-
vej a umelej piesne, hra na hudobnom nástroji či tvorba 
umelecko-dokumentárnych a vzdelávacích digitálnych 
programov. 48. ročník podujatia sa konal 9. - 11. októbra 
2015. Martin Mucha získal v literárnej tvorbe dvojná-
sobný úspech. Za svoju prózu aj poéziu bol ocenený 
zlatým pásmom. (tre)

MARTIN MUCHA POTVRDIL SVOJE 
UMELECKÉ KVALITY

Divadlo Kontra získalo na medzinárodnom festivale Wros-
tja 2015 Cenu mesta Wroclaw za predstavenie Macbeth. 
Predstavenie získalo u publika aj odbornej verejnosti vyni-
kajúce ohlasy a divadlo získalo pozvania na ďalšie festivaly 
- do Nemecka a Litvy. Do konca roka sa Divadlo Kontra ešte 
zúčastní festivalov v Toruni - Macbeth a 12. decembra ho 
čaká pohostinné vystúpenie s Hamletom v jednom z najpre-
stížnejších svetových divadelných miest - v Osrodku Praktyk 
Teatralnych v Gardzieniciach.
„Musím povedať, že sme sa v minulosti chceli veľmi 
dostať na tento festival. Naše predstavenie Macbeth 
dostalo cenu mesta Wroclaw. Je to budúcoročné európ-
ske hlavné mesto kultúry, takže si cenu veľmi vážime. 
Predstavenie si získalo srdcia mladého obecenstva, 
čo je pri Macbethovi zadosťučinenie. Čaká nás druhá 
časť festivalu v Toruni a vyvrcholením roka je vystúpenie 
v Osrodku,“ uviedol protagonista a manažér divadla Kontra 
Peter Čižmár.
Veľmi dobré ohlasy majú projekty divadla realizované 
priamo v Spišskej Novej Vsi. „Diváci dojímavého pred-
stavenia poľskej autorky Anii Iwasiuty – Dudek Boh je 
Amazonka, ktoré sa uskutočnilo 29. októbra v Divadle 
Kontra, sa vedome stali hlavnými aktérmi charitatívnej 
akcie, kedy svojim vstupným prispeli na pomoc ženám 
chorým na rakovinu prsníka. Myšlienka spoluzakladateľa 

divadla Kontra Petra Čižmára tak našla svojho vďačného 
adresáta a diváci popri vnímaní autentického predstave-
nia osobnej drámy ženy postihnutej rovnakou diagnózou 
zároveň pomohli tým, o ktorých a pre ktorých divadelné 
predstavenie vzniklo,“ uviedla predsedníčka Občianskeho 
združenia OZ Mamma Mgr. Daniela Antalová.
A čo na takéto chvály hovoria tvorcovia? „Vzniklo to tro-
chu náhodou, cielene sme to neplánovali. Dali sme si 
za úlohu zahrať jedno charitatívne predstavenie v roku. 
Tohto roku sa nám podarilo pozvať vynikajúcu herečku 
a speváčku, ktorá bojovala s rakovinou prsníka. Spojili 
sme sa s občianskym združením Mamma, ktorému sme 
potom venovali výťažok z predstavenia. Projekt podporilo 
aj Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Bol to pro-
jekt, ktorý má zmysel - nielen dostávame, ale aj dávame. 
Potešil nás veľký záujem a duchovný rozmer predstave-
nia,“ tvrdí P. Čižmár, ktorý pomaly tvorí plány aj do budú-
ceho roka. „Chceli by sme získať ďalších ľudí, takých, 
ktorí si myslia, že nerozumejú divadlu. Budeme sa veno-
vať najmä mladým ľuďom. Vianoce prežijeme pracovne, 
od konca decembra až do Silvestra budeme hrať. V bu-
dúcom roku chceme realizovať adaptáciu románu Čínsky 
maharadža. Ďalej plánujeme komédiu, na ktorej sa ľudia 
dobre zasmejú,“ dodal P. Čižmár.
 (rep)

KONTRA HVIEZDI V POĽSKU A MÁ 
SMELÉ PLÁNY DO BUDÚCEHO ROKA



7Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
12/2015

SPRAVODAJSTVO

B
LE

S
K

O
VK

Y20. októbra sa brány zoologickej záhrady zatvorili na 
šesť mesiacov. Návštevníci mali teda v nedeľu jednu 
z posledných možností navštíviť ZOO. Rozlúčka so 
sezónou prebehla v halloweenskom duchu. Náv-
števníkov čakalo divadelné predstavenie, maľovanie 
na tvár a vydlabávanie tekvíc. Strašidelnú noc v ZOO 
zakončili tradične – lampiónovým sprievodom. Ce-
loročne je však k dispozícii pavilón Aquaterra.

Minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja 
SR Ján Počiatek 20. októbra slávnostne uviedol do 
prevádzky nový úsek diaľnice D1 v úseku Jánov-
ce – Jablonov. Novootvorená cesta je prínosom 
najmä pre samotný región v okolí Spišskej Novej 
Vsi a Levoče, keďže podstatne odľahčí dopravu na 
frekventovanej ceste I/18 a zlepší kvalitu života jeho 
obyvateľov.

Od 5. do 16. októbra sa v Národopisnom múzeu 
v Smižanoch konal Remeselnícky týždeň. Podu-
jatie zábavnou formou oboznámilo školskú mládež 
s regionálnou kultúrou a remeselnou prácou našich 
predkov. 

V Multicentre trvala do polovice októbra výstava 
krojov karpatských Nemcov. Realizované boli aj 
tvorivé dielne „Nakresli si svoj kroj“. Detskí návštev-
níci tak mohli nielen spoznať kroje svojich predkov, 
ale na chvíľu sa stať aj módnymi návrhármi.

Spišské divadlo sa v dňoch 15. - 17. októbra 2015 
zúčastnilo zahraničného zájazdu do Békešskej 
Čaby (Maďarsko) a Nadlaku (Rumunsko) s inscená-
ciami „Dlhý, Široký a Bystrozraký“ a „Rysavá jalo-
vica“.

Vysoká škola technická v Bratislave poriada už 
piaty rok popularizačné podujatie pod názvom Štu-
dentská formula okolo Slovenska. V rámci jesen-
ného turné vysokoškoláci navštívili aj Technickú 
akadémiu v Spišskej Novej Vsi a, samozrejme, 
priniesli so sebou vlastnoručne vyrobené mono-
posty. Celé podujatie zo vzduchu sledoval rovnako 
vlastnoručne vyrobený dron. Cieľom podujatia bolo 
stredoškolákom ukázať, že často nudná teória môže 
mať celkom zábavné praktické výstupy.

Hosťom 27. časti seriálu Dvorné dialógy, ktoré 
organizuje Múzeum Spiša v priestoroch Galé-
rie umelcov Spiša bol fotograf Kazimír Štubňa. 
Stretnutie pod názvom Filmové a fotografické spo-
mienky na Spiš minulého storočia prezentovalo fil-
mársku históriu Spiša. Kazimír Štubňa spolupraco-
val aj s legendou umeleckej fotografie prof. Karolom 
Plickom.

V 15. ročníku Detského činu roka sa nestratili ani 
najmladší Spišskonovovešťania. Z 5 265 dobrých 
skutkov sa do užšieho výberu dostalo 35 príbehov 
v 7 kategóriách. Medzi nimi súťaží aj štvrtáčka Ni-
kolka zo ZŠ Z. Nejedlého, ktorá zachránila život ma-
lému vrabcovi.

Chirurgia sa v spišskonovoveskej nemocnici do-
stáva na vyššiu úroveň. Rozsahom realizovaných 
výkonov je chirurgické oddelenie Nemocnice Svet 
zdravia na úrovni veľkých nemocníc. To isté platí 
o personálnom obsadení a o materiálno-technic-
kom vybavení. Celkové investície do chirurgické-
ho oddelenia si tento rok vyžiadali takmer 60 ti-
síc eur. V rámci noviniek otvorila nemocnica nové 
ambulancie cievnej chirurgie a športovej traumato-
lógie ramena a kolena. V prvom prípade sa začali 
vykonávať operácie kŕčových žíl. V druhom prípade 
nemocnica poskytuje nadštandardnú odbornú sta-
rostlivosť pacientom po úraze alebo s ochorením 
ramenného a kolenného kĺbu, a to vrátane artro-
skopických operácií.

V Novoveskej Hute sa uskutočnil 7. ročník Spišské-
ho pohára. Ide o kynologické podujatie pre pracov-
né psy. Duriče, stavače a farbiare musia byť kvalitne 
vycvičené a pochádzajú z dobrého chovu. Vyššie 
skúšky môžu absolvovať minimálne trojročné psy. 
Víťazom sa stal bavorský farbiar vodiča Igora Valen-
tu, hanoverský farbiar s vodičom Jakubom Bašistom 
a bavorský farbiar s Rafalom Malecom z Poľska.

FOTOREPORTÁŽ Z REKONŠTRUKCIE 
PROVINČNÉHO DOMU

V podzemí Múzea Spiša bola vináreň, teraz tam vzni-
kajú priestory vhodné na prednášky.

Objav stredovekej pece (železiarskej) sprístupní mú-
zeum širokej verejnosti.

Pod strechou si nájde svoj priestor administratíva 
Múzea Spiša.

V októbri udelila ratingová agentúra Moody´s mestu Spišská 
Nová Ves rating za rok 2014 na úrovni Aa2.sk s výhľadom 
stabilným. Toto hodnotenie prebieha už 10 rokov a Spišská 
Nová Ves patrí medzi prvé mestá, ktoré si dali vypracovať ra-
tingové hodnotenie. Ide o nezávislú analýzu hospodárenia, 
ktorej výsledkom je posúdenie schopnosti splácať svoje zá-
väzky, čiže likvidita, ale aj miera zadlženosti. Z tohto pohľadu 
je naše mesto hodnotené pozitívne, nízka miera zadl-
ženosti a obozretné financovanie investícií umožňuje 
hospodáriť vyrovnane. Zadlženosť je dlhodobo stabilná 
a hlboko pod priemerom slovenských miest a obcí. Taktiež 
úroveň likvidity je stabilná a mesto nemuselo čerpať 
krátkodobé úvery, aby uhradilo svoje záväzky. V oblasti 
prevádzkového hospodárenia došlo k zlepšeniu. Aj keď roku 
2014 došlo k nárastu prevádzkového prebytku oproti roku 
2013, tento len tesne pokrýval dlhovú službu. „Dobrý rating 
znamená pre mesto výhodnejšie podmienky pri získavaní 
úverových zdrojov. Pri jednaniach s bankami je možné do-
hodnúť lepšie podmienky, napr. ručenie, úrokové sadzby, 
a to súvisí aj s nižšími výdavkami v rozpočte. Ale aj pri pre-
zentovaní mesta vo vzťahu k investorom dáva rating signál, 
že mesto je spoľahlivým partnerom, že je schopné splácať 
svoje záväzky včas a v plnom rozsahu“ uviedla Ing. Iveta 
Topoliová, vedúca finančného oddelenia MsÚ. 

Ratingová analýza je k dispozícii v plnom znení na web 
stránke mesta - modrá sekcia SNV - Rating mesta. red.

V zmysle ustanovenia § 31 ods. 2, písm. t) zákona 
č. 251/2012 Z. z. o energetike a o zmene a doplnení 
niektorých zákonov v platnom znení oznamujeme, že 
pre odberné miesta v meste Spišská Nová Ves na uli-
ciach: 
• Borovského, J. Čajáka, 
• J. Fándlyho 9, 11, 14 - 26 párne, 19, 
• Kukučínova 7 - 29 nepárne, 30, 31, 33 - 37 ne-
párne, 38 - 40, 
•M. Gorkého 25, Slobody - celá, 
•T. Vansovej 3 - 6, 9 
bude v termíne 9. 12. 2015 od 8.00 do 16.30 h 

prerušená distribúcia elektriny 
z dôvodu plánovaných prác na 
zariadení nízkeho napätia.
Prosíme občanov o kontrolu plánovaných odstávok 
distribúcie elektrickej energie. Aktuálne informácie 
v zmysle platnej legislatívy týkajúce sa plánovaného pre-
rušenia distribúcie elektriny nájdete na webovom sídle 
spoločnosti VSD, a. s., https://www.vsds.sk/edso/
domov/aplikacie/ostatne/planovane-odstavky.
Informácie nájdete tiež na titulnej strane web stránky 
mesta www.spisskanovaves.eu. 

referát energetiky, MsÚ

RATINGOVÉ HODNOTENIE MESTA

UPOZORNENIE NA PRERUŠENIE 
DISTRIBÚCIE ELEKTRINY
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venským rajom je rok čo rok spestrené niečím 
nečakaným. Minulý rok sa nad horizont vzniesol 
teplovzdušný balón. Tento rok predviedli parašutisti 
v rámci podujatia Helicopter boogie skupinovú ak-
robatickú formáciu v tvare diamantu.

Na Slovensku prebieha tento rok veľké upratovanie 
nelegálnych skládok, na ktoré ministerstvo život-
ného prostredia vyčlenilo 10 miliónov eur. Jedným 
z finančne podporených projektov bolo aj smetis-
ko po bývalej rómskej osade Letanovský mlyn. Na 
odstránenie tzv. „čiernej“ skládky vyčlenili približne 
100 tisíc eur. Na jej mieste by malo vzniknúť ne-
tradičné stredisko cestovného ruchu. To by malo 
obsahovať hobbitie domčeky, tábor pre deti, bylin-
kové záhrady, prípadne minizoo – to všetko by mali 
spoločne realizovať obce Spišské Tomášovce a Le-
tanovce. Výzvu na získanie prostriedkov reflektovalo 
aj mesto Spišská Nová Ves, ktoré dostalo 23-tisíc 
eur na odstránenie nelegálnej skládky v lokalite 
Vilčurňa. Táto bola zlikvidovaná na konci októbra 
a vyvezených bolo približne 650 ton odpadu. Ročne 
vynaloží Spišská Nová Ves až 8-tisíc eur na odstra-
ňovanie podobných skládok.

29. októbra oslávila dychová hudba Železničiar 
93. výročie svojho založenia. Nájdu sa medzi nimi 
hudobníci, ktorí hrávajú desiatky rokov. Železničiar 
získal ocenenie za najkrajšiu spišskú pesničku, 
vystupoval v Poľsku, Česku alebo Maďarsku. Pri 
150. výročí železníc účinkovali Spišskonovovešťa-
nia v Petržalke.

7. novembra tohto roku na námestí v Spišskej Novej 
Vsi zorganizovali OZ Spišský spolok a Spolu Slo-
vensko akciu ku Dňu slobody a boja proti fašizmu 
a antiseminizmu a zároveň si pripomenuli výročie 
rómskeho jazyka. Na námestí sa objavili obrazy so 
slávnymi osobnosťami s rómskym pôvodom. Výsta-
vu zapožičali v Štátnej vedeckej knižnici v Prešove 
a obyvatelia mesta tak mohli zistiť, že rómsky pô-
vod majú aj Elvis Presley, Charlie Chaplin alebo 
herec z filmu Sedem Statočných Yul Brynner. 

V rámci Roka Milana Rastislava Štefánika sa viac 
ako inokedy sústreďuje pozornosť verejnosti na 
tohto výnimočného diplomata, vojaka, astronóma 
a politika. Preto aj hosťami ďalšieho pokračovania 
Dvorných dialógov boli dve autorky najnovších 
publikácií o Štefánikovi a jeho rodine Mária Gal-
lová a Ružena Kormošová. V poradí už 28. časť 
dialógov sa uskutočnila 11. novembra tohto roku. 
Účastníci spoznali ďalšie detaily zo života rodiny 
Štefánikovcov. Nepresnosti o ich živote v Spišskej 
Novej Vsi koriguje kniha Ruženy Kormošovej Po 
stopách rodiny Milana Rastislava Štefánika na 
Spiši. 

V druhom novembrovom týždni sa vykonal nový 
ošetrujúci zostrih na gaštanoch a lipách na Ná-
mestí SNP. Na základe požiadavky sa odstraňujú 
suché konáre z korún a ich presvetlenie. Revitalizá-
cia doposiaľ prebehla v centre mesta, kde prebieha 
orez každé dva roky. Orez na Námestí SNP si vy-
žiadal 4 500 eur, vrátane likvidácie štiepky, odvozu 
konárov a upratania. Budúci rok začne revitalizácia 
Sadu mládeže a aleje na Školskej ulici pri bývalej 
baníckej škole.

Tesco od nedele 1. novembra zrušilo nonstop 
predaj v desiatich svojich slovenských hypermarke-
toch vrátane Spišskej Novej Vsi. Zrušenie nočného 
nakupovania a tým pádom aj zníženie počtu odpra-
covaných hodín by sa nemalo negatívne prejaviť na 
zamestnanosti.

Členovia MO JDS navštívili 12. 11. 2015 Bratislavu. 
Počasie im prialo, spoločne si pozreli hrad, v ktorom 
je okrem iných aj výstava pri príležitosti Roku Ľudo-
víta Velislava Štúra. V NR SR sa oboznámili s histó-
riou, prezreli si budovu parlamentu a mali možnosť 
obdivovať obrazy Albína Brunovského. Celý čas 
dôchodcov sprevádzala poslankyňa NR SR Lea 
Grečková.

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

„Dávam podnet na zjednanie nápravy, a to 
v nasledovnom smere: jedná sa o ulicu na sídlisku 
Mier, konkrétne ide o chodník medzi ulicou 
Krčméryho a Triedou 1. mája 14. V tomto priestore 
boli asi pred mesiacom robené výkopové práce, 
dávali sa tam nejaké káble. Do dnešnej doby sa 
tieto jamy nachádzajú nezasypané s položenými 
káblami, čiže sú otvorené. V „hviezdici“ medzi 
týmito ulicami sú tieto jamy zasypané, upravené 
zemou, ale smerom ku Hornádu a ku škole sú jamy 
neustále otvorené s poškodeným chodníkom a ešte 
k tomu dlažba, ktorá bola pripravená pri jamách na 
ukončenie,  „zmizla“. Myslím si, že už len z hľadiska 
bezpečnosti, aby nedošlo k úrazu, je potrebné tento 
problém urýchlene vyriešiť.“

Dana, odkazprestarostu.sk, 19. 10. 2015 

Realizátor prác je uzrozumený s týmto podnetom. 
Hrubé zásypy sú zrealizované, definitívne úpravy by 
mali byť realizované ku koncu mája 2016, v zmysle 
prekopávkového povolenia.
 Mesto Spišská Nová Ves

„Pri kruhovom objazde pri cintoríne smerom 
z Levočskej ulice nie je vidieť značku „Chodník pre 
chodcov/cyklistov“ - je zarastená presahujúcim 
konárom tuje, a ten konár dosť znečisťuje aj 
chodník. Teraz v jesennom aj zimnom období hrozí 
nebezpečenstvo šmyku. Neviem, či nie je vhodné 
strom upraviť orezom konárov. Ďakujem.“

Janka, odkazprestarostu.sk, 22. 10. 2015

Ďakujeme za podnet. Konáre boli orezané, dopravná 

značka je viditeľná.
Ing. Juraj Sad, PhD. 

ved. odd. komunálneho servisu, MsÚ 

„Dobrý deň. Chcel by som sa informovať, ako to je 
s diaľničným privádzačom na Spišskú Novú Ves. 
Veľa sa o tom rozprávalo a zatiaľ sa nič nedeje... 
Ďakujem.“

Juraj, odkazprestarostu.sk, 28. 10. 2015 

Dobrý deň, na predmetnom privádzači, Spišská 
Nová Ves – Levoča, II. etapa, v súčasnosti prebieha 
verejné obstarávanie na zhotoviteľa dokumentácie pre 
stavebné povolenie a na dokumentáciu na ponuku.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

„Chodník okolo Hornádu popri kasárňach je 
neadekvátne osvetlený, respektíve častokrát 
neosvetlený. Lampy, ktoré tam sú postavené, veľmi 
často nesvietia. V tom prípade sa tento úsek stáva 
vo večerných hodinách absolútne neosvetlený, 
vyslovene si nevidno pod nohy. Z hľadiska 
bezpečnosti je to extrém nielen pre chodcov, ale 
aj pre cyklistov. Chodci veľmi často z nejakých 
dôvodov nerozumejú, ktorá strana chodníka je 
pre nich. Nechcem sa dožiť okamihu, keď sa v tej 
tme oproti sebe stretnú cyklista a chodec. Prosím 
o urýchlenú nápravu.“

Peter, odkazprestarostu.sk, 5. 11. 2015 

V rámci modernizácie verejného osvetlenia dôjde na 
chodníku za kasárňami k výmene všetkých 14 svietidiel 
za LED svietidlá. Výmena bude realizovaná ešte v roku 
2015. Je plánovaná aj výmena stĺpov za nové.

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

LISTÁREŇ

V novom čísle časo-
pisu Monument revue 
je uverejnená kampa-
nologická štúdia 
o najväčších zvonoch 
Slovenska. Zvon Ur-
ban z našej najvyššej 
veže na Slovensku ob-
sadil druhé miesto. 
Rebríček bol zostavený 
podľa váhy zvonov. 
Prvenstvo nám vzal o 94 rokov starší a necelú tonu ťažší 
zvon „Generál“ z Banskej Bystrice. 
V rebríčku sa umiestnili zvony zo Šaštína - Stráží, Trnavy, 
Banskej Štiavnice, Košíc, Levoče, Kežmarku, Bardejova 
a Sabinova. Štúdiu pod odborným dohľadom vypracovali 
dvaja študenti - Róbert Slíž z Rožňavy a Bc. Michal Dirga zo 
Spišskej Novej Vsi. Je to vôbec prvá štúdia svojho druhu. 
Časopis je voľne prístupný na stránke www.pamiatky.sk 
v sekcii periodických publikácií. MD

ZVON URBAN  
- DRUHÝ NAJVÄČŠÍ  
ZVON SLOVENSKA

VÝZVA  
NA UDELENIE  
CENY MESTA

Mesto Spišská Nová Ves v snahe oceniť 
aktivitu, pravidelnú činnosť, pomoc 
pri výstavbe a zveľaďovaní mesta, 

reprezentáciu mesta, každoročne udeľuje 
Cenu mesta.

Vážení občania, svoje zdôvodnené 
návrhy na udelenie  

Ceny mesta môžete doručiť na adresu:
Mestský úrad, Kancelária primátora, 

Radničné námestie 7,  
052 70 Spišská Nová Ves

najneskôr do 31. 1. 2016.

So zimou Vianoce prichádzajú,  
radosť do detských očí prinášajú.

Prežite ich v kruhu blízkych duší,  
nech láska a šťastie z vás srší

praje redakcia
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SPRAVODAJSTVO

ZO ŽIVOTA NAŠICH ŠKÔL
 Pri príležitosti Mesiaca úcty 

k starším v Materskej 
škole na Gorazdovej ul. 
27. 10. 2015 zorganizo-

vali tvorivú dielňu s tekvič-
kami, ktoré sa zmenili na hotové umelecké 

diela. Šikovné detičky si v programe, ktorý mal veľký 
úspech, uctili starých rodičov. Všetci odišli domov 
s darčekom, ktorý im bude pripomínať pekne strávený 
deň s vnúčatami.

 Projekt Erasmus+ v Taliansku
Od 4. - 9. 10. 2015 sa žiaci a pedagógovia ZŠ Nad 
Medzou zúčastnili mobility v talianskom meste Bari 
spolu s projektovými partnermi Bari – Taliansko, 
Dobrich – Bulharsko, Visaginas – Litva, Szydlowiec 
– Poľsko. Projekt „Games Always Make Everyone 
Supportive“ prostredníctvom hier spája deti a mlá-
dež zapojených partnerských škôl. Naši žiaci súťažili 
v rôznych oblastiach športu priamo v škole a aj po-
čas naplánovaného Športového dňa v novom Olym-
pic Center v Bari. Okrem návštevy školy a súťaží bol 
čas navštíviť Polignan, Mare, Alberobello (v preklade 
Pekný strom), ktoré ponúklo neobyčajný architekto-
nický zážitok. Kvôli nezvyčajnej architektúre jeho roz-
právkových domčekov nazývaných trulli, je zapísané 
na Zozname svetového dedičstva UNESCO.

 Najzaujímavejšie podujatie 
školskej knižnice
Zámerom Medzinárodného dňa školských knižníc, 
ktorý sa uskutočnil v ZŠ Lipová 13, Spišská Nová 
Ves 26. októbra 2015, bolo skĺbiť ústredné motto 
„Žiaci v školskej knižnici - v centre vzdelávania“ so zá-
bavno-súťažným formátom „Spoznávame Slovensko“. 
Pedagógovia inšpirovaní zábavno-súťažnou reláciou 
Milujem Slovensko pripravili pre deti podujatie, pro-
stredníctvom ktorého chceli u žiakov 1. stupňa vzbudiť 
záujem, prekonať trému, získať sebavedomie, rozšíriť 
slovnú zásobu a vyvolať aktivitu nenásilne a zaujímavo. 
Nechýbalo koleso šťastia, slepá mapa, narodeninová 
oslava či kresliaca tabuľa. Scénu oživila inštalácia ob-
razov z dielne insitného maliara Emiliána Cvengroša. 
Súťažili proti sebe tímy A a B tried. Chutné voňavé 
medovníčky, ktoré upiekli žiačky 8. ročníka, boli tou 
správnou bodkou za zaujímavým podujatím.

 Máme nové skúsenosti, sme múdrejší
Učitelia Základnej školy Ing. O. Kožucha 
16. 10. 2015 v rámci riaditeľského voľna navštívili 
svojich kolegov v Poprade na Letnej ulici. Táto škola 
bola MŠ SR zaradená do pilotného projektu vzdeláva-
nia žiakov najmodernejšími metódami práce inšpiro-
vanými poľským a fínskym modelom školstva, ktoré 
v súčasnosti dosahujú najlepšie výsledky v rámci celej 
Európy. Pedagógovia mali možnosť vidieť reálny vy-
učovací proces v triedach, vypočuť si dôvody, ktoré 

viedli školu k nastúpeniu inovatívnej cesty vzdelávania 
v slovenských podmienkach a v neposlednom rade 
rozhovormi so žiakmi a ich učiteľmi bezprostredne 
mapovali dosah reformného vzdelávania na pocity 
a výsledky žiakov a prácu ich učiteľov. Celý deň bol 
inšpiratívnym momentom pre školu, ktorá už dlhé roky 
preferuje moderný prístup k vzdelávaniu, čo sa v na-
sledujúcom období odrazí nielen na práci učiteľov, ale 
najmä na výsledkoch a vzťahu žiakov ku škole.

 Putovanie za poznaním 
20. 10. 2015 sa žiaci 9. ročníka ZŠ Z. Nejedlého 
zúčastnili dejepisno-literárnej exkurzie na Orave. 
Prvou zastávkou bola dolnooravská obec Jasenová, 
kde si žiaci pozreli pamätný dom Martina Kukučína, 
významného predstaviteľa slovenskej realistickej li-
teratúry, a vypočuli si zaujímavý výklad o jeho živote 
a tvorbe. Odtiaľ sa presunuli do Liptovského Mikuláša, 
kde navštívili Múzeum Janka Kráľa. Okrem zaujíma-
vých informácií sa dozvedeli viac aj o jeho priateľoch 
a spolupracovníkoch. Putovanie po stopách význam-
ných národovcov prispelo k rozšíreniu a obohateniu 
poznatkov z literatúry, dejepisu aj geografie. 

 V Strednej odbornej škole drevárskej už druhý 
rok prebieha program duálneho vzdelávania, ktorý 
nadväzuje na model odborného školstva z päťdesia-
tych a šesťdesiatych rokov minulého storočia. Absol-
vent strednej odbornej školy si vyberá povolanie na 
základe potreby konkrétneho zamestnávateľa. Nový 
model reaguje na zvýšenú potrebu remeselníkov v dre-
vospracujúcom priemysle.

 Deň študentstva v Technickej akadémii
18. novembra 2015 oslávili žiaci Technickej akadé-
mie v Spišskej Novej Vsi Deň študentstva trošku 
netradične. Po rozhlasovej relácii o histórii sviatku, 
ktorú pripravili Dominika Hudranová a Patrícia Mu-
chová z II. B triedy sa konala Burza koláčov s chari-
tatívnym zámerom. Chutné dobroty napiekli členky 
Žiackej školskej rady - prváčky i druháčky z odboru LO-
GISTIKA. Potešili žiakov aj učiteľov. Peňažný výťažok 
poputuje na podporu detí z Krízového centra Alžbetka. 

 Stretnutie s poéziou
V rámci besied a akcií organizovaných pri príležitosti 
150. výročia prvej maturity na tunajšiom gymnáziu sa 
4. novembra 2015 konala veľmi zaujímavá akcia s Jú-
liou Čurillovou, absolventkou Gymnázia na Školskej 
ul. a jej hosťami. „Besedy Stretnutie s poéziou sa 
zúčastnili známi recitátori zo spišskonovoveského 
regiónu a ďalší hostia. Recitácia nám blízkych 
básní bola nezvyčajná, nekonvenčná a zaujímavá. 
Báseň Tomáša Repčiaka Džango predniesla Júlia 
Čurillová, riaditeľka Základnej školy v Bystranoch, 
poetka a vynikajúca recitátorka. Mikuláš Macala, he-
rec Spišského divadla, sa predviedol ako recitátor 
a strhujúcim spôsobom zarecitoval báseň Masky od 
Vladimíra Vysockého. Za zúčastnených študentov 
by som rád poďakoval za tento kultúrny zážitok pro-
fesorkám Dagmar Juraškovej a Alene Spišiakovej, 
ktoré toto zaujímavé stretnutie nielen s poéziou, ale 
najmä so zaujímavými ľuďmi pripravili“, uviedol štu-
dent Daniel Hoza.

 200. výročie narodenia Ľudovíta Štúra si pripo-
menuli aj žiaci v ZŠ Hutnícka ul. Dňom projektového 
vyučovania 28. októbra 2015. Vopred si pripravili 
obrazový materiál a textové informácie. Pod vedením 
triednych učiteľov získané informácie z tém Ľ . Štúr - ži-
votopis, básnik, jazykovedec, novinár, politik využili pri 
tvorbe triednych projektov, ktoré doplnili o voľné témy 

a aktivity. Napríklad Po stopách Ľ. Štúra, Ľ. Štúr v našej 
pamäti, Rodokmeň, Lásky Ľ. Štúra a iné... Pri tvorbe 
projektov prekvapili kreativitou. Projekty boli ozvlášt-
nené peknými citátmi a múdrymi výrokmi. Následne 
zástupcovia tried prezentovali projekty pred odbornou 
porotou, ktorá mala náročnú úlohu, pretože všetky pre-
zentované práce boli originálne. Aby Deň projektového 
vyučovania mal dlhodobejší charakter, práce si možno 
pozrieť vo vestibule školy. 

 Tanečníci aj hudobníci ZUŠ 
úspešní na SPISH TALENTE
V dňoch 24. a 25. 10. 2015 sa v Smižanoch konala 
súťaž Spish Talent Festival, na ktorej Základnú ume-
leckú školu J. Fabiniho Spišská Nová Ves repre-
zentovali žiaci tanečného aj hudobného odboru. 
Tanečný súbor Hands z triedy Mgr. Gabriely Váradi 
DiS. art. získal zlaté miesto s postupom na Poprad 
Talent Cup; tanečný súbor Dance Sapiens – mladšie 
žiačky z triedy p. uč. Klaudie Čikkelovej DiS. art. zís-
kal strieborné miesto a Dance Sapience v zložení 
starších žiačok hlavnú cenu vo svojej kategórii. 
Hudobný odbor reprezentovalo sláčikové kvarteto 
z triedy PaedDr. Mgr. art. Petra Šterbáka, ktoré zís-
kalo bronzové miesto, komorný súbor zobcových 
fláut Syrinx junior z triedy Mgr. Denisy Kotradyo-
vej DiS. art. získal hlavnú cenu vo svojej kategórii 
a trio priečnych fláut -Syrinx zlaté miesto a postup na 
Poprad Talent Cup.

 Európsky certifikát kvality pre Javorku
Ako ocenenie za vynikajúcu prácu pri realizácii pro-
jektu „Mode und die Bekleidung“ v rámci programu 
partnerstvo škôl eTwinning bol Gymnáziu na Javo-
rovej ulici udelený Európsky certifikát kvality, ktorý 
svedčí o dobre vykonanej práci študentov školy v me-
dzinárodnom meradle. Škola však nezabúda ani na 
regionálne aktivity. Rada mládeže Košického kraja 
v spoluprácu s neziskovou organizáciou YEES a ob-
čianskym združením Mladí ľudia a život organizovala 
na gymnáziu Konferenciu o mládeži pod názvom 
„Aktivizujme sa!“. Hlavnou témou konferencie bolo 
skvalitnenie práce s mládežou v Košickom kraji. 
V programe konferencie sa vyskytli aj také témy ako 
Slovensko v predsedníctve Rady EÚ, mládežnícka po-
litika či potreba mládežníckeho parlamentu v meste. 
O tom, že študenti z Javorky vedia nie len hovoriť, ale 
aj konať, sme sa presvedčili počas akcie Slovenského 
červeného kríža s názvom Vyhrň si rukávy. Išlo o dob-
rovoľné darovanie krvi, ktoré absolvujú starší študenti 
už každoročne. 

 Víťazstvo žiakov SOŠ ekonomickej 
V dňoch 21. a 22. októbra 2015 sa žiaci cvičnej firmy 
Dreams Catering, s. r. o., zo IV. A triedy pod vedením 
Ing. Andrey Lovdijovej zúčastnili 13. Medzinárodného 
veľtrhu cvičných firiem v Košiciach. Na veľtrhu sú-
ťažilo celkovo 21 cvičných firiem zo Slovenska, Poľska 
a Českej republiky. Žiaci prezentovali cvičnú firmu vo 
svojom výstavnom stánku a tiež formou elektronickej 
prezentácie v slovenskom a anglickom jazyku, uza-
tvárali simulované obchody, ponúkali svoje produkty 
a služby, snažili sa o získanie zákazníkov. Žiaci si precvi-
čili tvorbu podnikateľského plánu, propagačných mate-
riálov, teamovú prácu a prezentačné zručnosti. V silnej 
konkurencii získali 1. miesto v kategórii najlepší stá-
nok. Cvičnú firmu reprezentovali žiaci: Karina Bdžo-
chová, Erika Filipová, Veronika Jergová, Miroslav 
Vasko, Nikola Tkáčová, Jana Tomašová a Nikola 
Hudáková. K úspechu blahoželáme!



Sviatočné recepty  
s chuťami celého sveta
Pripravili sme pre vás niekoľko nápadov ako oživiť sviatočné stoly a oslovili sme 
známych kulinárov, aby nám prezradili niečo z vlastnej kuchyne. Dobrú chuť!

EVA POLOMSKÁ, SOTTO RISTORANTE ITALIANO

JAHŇACÍ CHRBÁT NA AROMATICKÝCH 
BYLINKÁCH A CIBUĽKY S MASCARPONE 
A OVOCNOU HORČICOU
Doba prípravy: 1 hodina
Ingrediencie pre 4 osoby: 1 kg 
jahňacieho chrbta, bravčová masť, 
biele suché víno, rozmarín, tymián, 
cesnak, zázvor, mletá škorica, 
hrubá soľ, 500 g malých plochých 
cibuliek, mascarpone, mostarda 
(typická talianská ovocná horčica), 
1 cvikla, 1 tekvica, olivový olej

Postup: Jahňací chrbát si vykostite a odstránite tuk z povrchu. Dajte do mixéru soľ, zázvor, 
cesnak. Mixér zapnite len na krátku dobu, aby sa soľ rozomlela na prášok, potom pridajte 
rozmarín, tymián, škoricu a znovu zapnite mixér na krátku dobu. V miske zmiešajte túto 
zmes s dvoma lyžicami bravčovej masti, čím vznikne konzistencia pomazánky. Rozotrite 
ju po jahňacom tak, aby bolo celé rovnako pomazané. Jahňacie vložte do ohňovzdornej 
misy a dajte na 15 minút do trúby na teplotu 175 °C. Potom nalejte na dno misy pohár vína 
a dajte pozor, aby ste nepoliali mäso a aby tak nebola zmytá vrstva masti. Pridajte cibuľky 
a pečte ďalších 15 minút. Cibuľky zmiešajte s 1 lyžicou mascarpone, 1 lyžicou horčice 
a posypte tymiánom. Cviklu zabaľte do alobalu a dajte piecť na paru spolu s očistenou 
tekvicou. Cviklu a tekvicu samostatne rozmixujte na pyré, osoľte, pridajte trochu olivového 
oleja a jemne pridajte na tanier spolu s cibuľkami a jahňacím. 

ZMRZLINA Z VANILKY V MIŠTIČKÁCH  
Z PANETTONE
Doba prípravy: 1 hodina
Ingrediencie pre 4 osoby:  
Na zmrzlinu: 350 g mlieka, 150 g 
čerstvej smotany, 120 g cukru, 
60 g kondenzovaného mlieka, lusk 
vanilky, citrónová kôra, 3 žĺtky

Postup: Priveďte k varu mlieko 
s luskom vanilky a citrónovou kôrou, potom preceďte a nalejte na žĺtky vymiešané s cukrom. 
K zmesi pridajte smotanu a kondenzované mlieko a všetko za stáleho miešania s metličkou 
zahrejte na teplotu 81 °C. Potom zmes vychlaďte, pritom stále miešajte, aby sa nevytvorili 
hrudky. Dajte do stroja na zmrzlinu a zapnite. 

Ingrediencie pre 4 osoby: Panettone – talianska vianočná vianočka  
Prvá časť cesta: 25 g droždia, 125 g práškového cukru, vanilka, 6 žĺtkov, 150 ml vody, 
135 g masla, 500 g múky. 
Druhá časť cesta: 125 g práškového cukru, 10 g medu, 50 g bielkov, 100 g žĺtkov, 
250 g múky, 10 g soli, 125 g masla, 100 g hrozienok, 100 g kandizovaného ovocia, 
muškátový oriešok, amaretto

Postup: Panettone sa pripravuje z dvoch častí cesta. Najprv si pripravíme kvások s teplou 
vodou a droždím. Do misky nasypeme múku a práškový cukor spolu s vanilkou. Keď je 
kvások hotový – nakysnutý, zmiešame ho s polovicou žĺtkov. Zmes vylejeme do misky 
s múkou a vypracujeme cesto. Postupne pridávame na dvakrát žĺtky a po malých kúskoch 
maslo. Po vymiesení dáme cesto do misky a prikryjeme vlhkou handričkou a dáme na teplé 
miesto, najlepšie do rúry na 12 hodín. 
Po vykysnutí začneme s druhou etapou prípravy cesta. Vykysnuté cesto vypracujeme 
s cukrom a polovicou žĺtkov (z druhej časti cesta). Potom pridáme múku, soľ a miesime. 
Postupne pridáme druhú polovicu žĺtkov, med a bielky a ďalej miesime a pridávame maslo 
po malých častiach. Keď je cesto hotové, vmiešame do neho hrozienka a kandizované 
ovocie namočené v amarette, muškátový oriešok a necháme hodinu odstáť. Potom cesto 
rozdelíme do foriem a necháme nakysnúť ešte 5 hodín. Rúru si predhrejeme na 180 °C. 
Pečieme cca 30 až 45 min., po desiatich minútach pečenia prikryjeme alobalom. Po 
dopečení Panettone vyberieme z rúry a necháme dole hlavou na 12 hodín odpočívať.
Formičky v tvare mištičky vyplňte nakrájaným Panettone, dajte zapiecť do rúry na 190 °C. 
Zmrzlinu servírujte do mištičiek z Panettone, ozdobte nasekanými pistáciami a posypte 
práškovým cukrom.
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VIANOCE

Hodnotný program - hosť: Pavol Hammel
Tombola

Do tanca hrá HS TIP – J. Valkoššák a R. Olejník

Ples v Redute

9. 1. 2016 -19.00 hod.

Pre všetkých Spišskonovovešťanov

Koncertná sieň Reduty

Vstupné: 30 €, vstupenky je možné zakúpiť od 1. 12. 2015 v TIC,
Letná 49, Sp. Nová Ves, tel. č. 053 429 82 93, 442 82 82, e-mail: tic@mestosnv.sk

Polnočná
Sú dni, keď anjel sadá na kraj rieky,
tam jeho krídla zmrzli, na Hornáde.
Aj anjel chce byť cez Vianoce s niekým,
dnes v meste sneží a krídla sú všade.

Námestie preto roztvorilo náruč
a chce nás všetkých razom rýchlo objať.
Aj ty sa, duša, námestím byť nauč,
Pán Boh je lásky na prasknutie oblak.

Každý deň vpláva celý do Iglova,
tam, kde spal malý v srdci na slame.
Anjelom v rieke rozplynú sa slová
aj láska čaká, či ju rozdáme.

Sú dni, keď kryha na nás ticho sadne,
a vrásky stromov skrýva ráno mach.
To Pán Boh – veža na nás čaká na dne
a zvonom bijú srdcia na poplach.

Pokoj, len slzy žiadne...

Tomáš Repčiak



ADNAN AKRAM, POSLANEC MSZ

ANGLICKÁ FASTFOODOVÁ KLASIKA / FISH AND CHIPS
Fish and Chips je typické jednoduché anglické jedlo, ktoré môžete ochutnať na 
každom rohu v Británii. Kvalita sa môže radikálne líšiť, ak je to správne pripravené, 
je to lahodná vec. Vyprážaná treska v pivnom cestíčku, domáce hranolky a hrachové 
pyré. 
Čo potrebujete: slnečnicový olej na vyprážanie, polovicu čajovej lyžičky morskej 
soli, jednu čajovú lyžičku čerstvého mletého čierneho korenia, 300 g čerstvého filé 
z vykostenej tresky – nepoužívajte mrazenú rybu, nebude to dobré, 250 g hladkej 
múky, 3 dcl studeného piva, 3 čajové lyžičky kypriaceho prášku na pečenie, 1 kg 
zemiakov na hranolky. Na hráškové pyré potrebujeme 20 g masla, 300 g mrazeného 
zeleného hrášku, hrsť posekanej čerstvej mäty, šťavu z jedného citróna, soľ, čerstvé 
čierne korenie.

Postup: Najprv pyré. Dajte hrášok, maslo a mätu do panvice, zakryte a varte na miernom 
ohni cca 10 min. Potom pridať citrónovú šťavu, soľ a korenie a popučte na pyré. Odložte 
pyré tak, aby ostalo teplé, kým pripravíte rybu. 
Posoľte a okoreňte filé z rýb. V miske rozmiešajte múku, pivo a kypriaci prášok na pečenie. 
Najprv obaľte ryby do čistej múky a potom namočte do cestíčka, vyberte a nechajte 
poriadne odkvapkať cestíčko. Smažte ponorené v oleji na teplote 190 °C približne 
4 minúty, až kým cestíčko nie je zlaté a chrumkavé. 
Uvarte hranolky v slanej vode 4 min., dajte si pozor, aby neboli úplne dovarené, vyberte 
z vody, úplne vysušte, potom ich smažte do zlata pri teplote 180 °C v oleji, v ktorom ste 
smažili rybu. Nakoniec vysušte prebytočný olej z hranoliek kuchynskými papierovými 
utierkami.

MICHAL BUZA ST., AUTOR KNIHY RECEPTOV ŠI TO, CO CI ŠMAKUJE 

TRIRAZOVE STRAPAČKI
Aj kedz je nad slunko jasňejše, že na Viľiju še každe bože stvoreňje najvecej ceši jak budze 
čapac pri stromiku kapušňicu, kapra a gruľovi šalat, ta treba daco zajesc aj cez dzeň, žebi 
človeku nevihravali od božeho rana v bruhu cigaňi, bo ňe nadarmo še na vjanoce hvari, že 
(dajce už koňečňe) pokoj ľudzom dobrej dzeki. A tak zme v decembru, dvacateho štvarteho 
na obed robili furt strapački, žebi bulo daco postne a ňebesa neprotestovaľi a aj fajne, žebi 
ňeštrajkoval bruch. A bo v mojej kňihe „Ši to, co ci šmakuje“ davam recept aj na kapušňicu, 
aj na gruľovi šalat, ta dňeškaj pridam strapački a žebi sebe mohlo vibrac dzevec z dzešatich 
hladošoch, ta take na tri razi.
Co vam budze trebalo? Gruľe, polohrubu muku, vajco, soľ (na strapački), brindzu, 
kvašnu kapustu, krištalcuker, tvaroh, pažičku, kopor, kmin, šmaľec a slaňinku (na 
tote trirazi).
Jak to budzece robic? Ta za perfše z lasku, za druhe šicke strapački jednak a za trece 
magľajz na ňich zakaždim inakši.
Začňime zo strapačkami. Aj kedz to z rihľika v Bujanovskim tunelu vipatra inakši, ta veľo 
ľudzi robi prave tu najvekše hibi. Ľudze božske, pametajce, že daco ine su strapački, 
daco ine haluški a daco ine nokerľiki. Na uvod ošupeme gruľe a na tareľku nastruhame 
na drobunke rezančeki. A to je perfša filtracija, bo fto šturi do mixera a zrobi gruľovu 
kašu, ta už ňema strapački, aľe haluški. Potim pridame vajco, prisipujeme muku, aľe 
ľem tak, žebi cesto trimalo pokope a kuščičko ľepilo. Ono jak daš ľem muku a vajco, ta 
ľepi sice, jak herkules, aľe to zaš druha filtracija, bo potim su to nokerľiki, ňe strapački. 
Ta že už zme mudre, jak partia kolo Junkera v Bruselu, zname jak še rozlišuju strapački, 
haluški a nokerľiki, v reštavracijoch nas už ňeodžubaju a kedz nam ňehaju aj europske 
fondi, ta možeme varic daľej. Zmesku z gruľoch, muki a vajca osoľime, pomješame a do 
veľkeho kastrola dame varic osoľenu vodu. Jak zovre odščikujeme z nožikom z denka 
maľe kusečki a jak padaju do horucej vodi ta furt sem, tam zamješame, žebi še ňerobili 
bunče a ňelepiľi na dno harenca. Ňehame das pejc minuti povaric, precedzime poradňe 

z vlažnu vodu a strapački su, jak hvarja stare ľudze „na poradku“. Odložime na bok, na 
ceple mesco a idzeme na magľajz, co še dava ku ňim.
Kedz zme dali na špajzkartu „strapački z brindzu“ vežňeme brindzu, naľejeme kus 
mľeka a na drobno narezanu pažičku (ňezapomňice si v ľece pririchtovac do mrazňički), 
rozdžabeme z vidľičku a v harencu zmješame zo strapačkami. Jak je už na taňeru ta 
naverch pridame spraženu slaňinku aj z rostopenim šmaľcom. Prekladame z orošenu 
dvanastku (hlopi, mam na mišľi pivo).
Jak su v ponuke „strapački s tvarohom“ ta vežňeme hrudkovi tvaroh, narežeme kopor, 
kuščičko to posoľime, strapački rucime na taňer a na verch pridame tvarohovu zmesku 
a zaš poľejeme zo spraženu slaňinku a šmaľcom. Zapijame zos plnotučnim mľekom 
(tučne a visoke ľudze z ňizkotučnim). 
Jak še partija rozhodla pre „strapački s kvašnu kapustu“ ta mame roboti najvecej, bo 
kapustu treba najsamperfši premic z vodu, na šmaľcu skarameľizovac krištalcuker, 
pridac kmin a kapuscičku, orestovac, podinstovac, zmješac zo strapačkami, zaš pridac 
naverch opraženu slaňinku, aľe už bez vipraženeho šmaľcu. Podavame zo švecenu vodu 
(pozor, ňe z koscela, aľe zo Šivej bradi).
No a potim už ľem treba s božsku cerpežlivoscu čekac, že kolo štvartej še po kuhiňi 
rozľeju pahi vipražanej ribki, dzeci še s dzedom a babku vracja zo špacirki, spoza firhangu 
za oblakom še začňe cahac do kuhiňi cma, na ňebu še rozšvecja hvezdi a jedna z ňich 
budze naisto tota zazračna. Bo dakedi pred vecej jak dvetišic rokami še v Betleheme 
narodzil z ňepoškvrňenej laski mali hlapčik. 
A ľudze dodňeškaj na ňeho dajak ňemožu zapomnuc. Daftere zato, bo ňepohopili, daftere 
zato, bo uverili, aľe aj jedne, aj druhe čekaju, kedi še zaš vraci. Bo je za pejc minuti 
dvanasc.
A tak hvari klasik: OBRAC HLAVU HORE, ZNAM ŠE TO ŇEZDA, AJ TEBE TAM ŠVECI 
TA ZAZRAČNA HVEZDA.

ŠÉFKUCHÁR PAVOL KOCHAN, NOSTALGIE, RESTAURANT - CAFÉ

CHRBÁT Z DANIELA  
s cviklovými raviolami plnenými  
hubovo-bazalkovou pastou, podávané s borievkovým 
demiglas, zelerovo-vanilkovým pyré  
a slivkovo-hruškovým chutney
4 porcie
Cesto: 200 g múky, 2 vajcia, 15 ml šťavy z červenej repy, štipka soli

Plnka: 200 g šampiňónov, 2 stonky (kriačky) čerstvej bazalky, 2 strúčiky cesnaku, olivový olej, soľ podľa potreby a korenie. Plnku 
rozmixujeme a plníme ravioly z pripraveného cesta.

Mäso: 520 – 600 g umytého, očisteného chrbáta z daniela okoreníme, osolíme a dáme na rozpálenú panvicu na olivový olej a 5 g 
masla, opečieme z každej strany a vložíme do rozpálenej rúry na 180 °C asi na 12 až 15 min., podľa toho, ako ho chceme mať 
prepečený. My sme ho pripravili metódou sous-vide 2,5 hod. pri 58 °C. (doma gazdinky takéto zariadenia nemajú). 

Chutney: Jednu stredne veľkú šalotku nasekáme na drobno, pridáme odkôstkované 3 stredne veľké hrušky a 4 odkôstkované 
slivky, orestujeme, pridáme trošku medu a redukciu aceto balzamico cca 5 ml, podlejeme asi 1 dl červeným vínom, pridáme drievko 
škorice a varíme ovocie do mäkka.

Pyré: Jednu strednú šalotku orestujeme na masle, pridáme 1 väčší nastrúhaný zeler na hrubom strúhadle a restujeme na cca 20 g 
masla, pridáme vanilkový lusk a varíme cca 5 min., potom pridáme 3 - 4 dl smotany na varenie (30 %), pridáme soľ, korenie, po 
dokončení pomixujeme a prepasírujeme. 

Omáčka: Do hrnca vložíme cca 400 g hovädzieho orezu, prípadne aj kosti, restujeme na 10 ml oleja, pridáme 2 stredné mrkvy, 2 stredne veľké petržleny, 2 nahrubo narezané cibule a 5 strúčikov 
cesnaku. Všetko orestujeme, pridáme 100 g paradajkového pretlaku a restujeme cca 10 min, potom to zalejeme 2 dl červeného vína, pridáme 8 guličiek podrvenej borievky a redukujeme, 
varíme cca 5 hod. a prilievame víno pri odparovaní.
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ADVENT 2015 
2. - 4. 12.  PREDVIANOČNÝ BLŠÁČIK
 8.00 - 16.00, Galéria netradičných umení v Remeselnej uličke – Letná 49,  
 príspevok dobrovoľný
5. 12., 19.00 THE BACKWARDS - THE BEATLES SHOW 2015
 Hosť: Dave Goodman, Kanada, Kino Mier, vstupné 13 €
5. 12., 19.00 MIKULÁŠSKY KONCERT pesničkára Jána Svetlana Majerčíka   
 Čajovňa Alchýmka, Letná 63, vstupné 3 €
5. 12., 16.00 PRICHÁDZA ZIMA K NÁM
 15.30 - 16.00 Vianočná nálada so ZUŠ D. Štraucha a CVČ ADAM
 16.00- 18.00 Príchod Mikuláša spojený so sladkým potešením, rozsvietenie stromčeka, 
 vianočná rozprávka, CVČ ADAM, Hutnícka 18, sídlisko Západ I 
6. 12., 18.30 METROPOLITNÉ VIANOCE 2015: FRAGILE
 Hotel Metropol, vstupné 20 €
7. 12., 17.30 ČARO VIANOC
 Predvianočné stretnutie rodín, Koncertná sieň Reduty, vstupné dobrovoľné
7. 12.  MIKULÁŠ V MESTE 
 16.00 Mikulášska zábava s megabábkami 
 16.30 Príchod Mikuláša, Letná ul., pred Provinčným domom
11. 12. KANDRÁČOVCI A HOSTIA 
 16.30, 19.00 Vianočný koncert, Kino Mier, vstupné 11 €
11. 12., 16.00  ŽENY ON LINE 3: VIANOČNÁ DEKORÁCIA
 Tvorivá dielňa zameraná na zhotovenie dekorácií technikou suchého a mokrého plstenia, 
 GUS, Zimná 46, vstupné 2 €
11. - 13. 12. 25. VIANOČNÝ TRH
 Letná ulica 
12. 12., 20.00 VIANOČNÝ AKUSTICKÝ KONCERT HS SMOLA A HRUŠKY 
 Hosť: Dychová hudba Tatramat Matejovce, Kino Mier, vstupné 4 a 5 €
12. 12., 10.00  TVORIVKY JUNIORI: VIANOČNÝ POZDRAV
 Tvorivá dielňa zameraná na tvorbu vianočného darčeka určená pre rodiny s deťmi, 
 GUS, Zimná 46, vstupné 1 € 
13. 12., 16.00 SNEŽNÍ ĽUDKOVIA
 Divadelné predstavenie a program pre deti 
 Bábkové divadlo spod Spišského hradu, Dom MS, Zimná 68, vstupné 2 €
13. 12, 16.00 ŠKRIATKOVIA LOLO A PIŠKÓT - NAJKRAJŠIA VIANOČNÁ SHOW
 Rozprávkové popoludnie s pesničkami, Kino Mier, vstupné 5 €
13. 12, 18.00 HOKERLIK
 Literárny festival prezentujúci tvorbu Gabriely Grznárovej, hudba: Antler Fusion, 
 Kaviareň eLAra, Letná 34, vstup voľný
14. - 22. 12. VIANOČNÝ PREDAJ PRED PROVINČNÝM DOMOM
 14. - 18. 12., 14.00 - 17.00 • 19. 12., 10.00 - 12.00 • 21. - 22. 12., 14.00 - 17.00
 16. 12., 15.00 PODÁVANIE PRIMÁTORSKÉHO PUNČU 
 16. 12., 16.00  ĽH JAS
 16. 12., 17.00 GAZDINÉ A ČARODEJNICE, LUCIIN STOLČEK
 Predstavenia v podaní Divadla teatrálnej skratky
 18. a 22. 12., 16.00 ĽH JAS
16. 12., 16.00 VIANOČNÝ VÝSTUP NA NAJVYŠŠIU KOSTOLNÚ VEŽU SLOVENSKA
 Rezervácia vstupeniek v TIC, Letná 49, vstupné 1, 2, a 3 €
17. 12., 17.00 ORBIS PICTUS: ROZHOVORY NIELEN O UMENÍ
 Stretnutie s výtvarníkmi a hosťami galérie spojené s komentovanými 
 prehliadkami výstav, malá aukcia výtvarných diel, GUS, Zimná 46, vstup voľný
17. 12.  OSVETA ART FOYER
 8.30 - 15.00 Tvorivé vianočné dielne pre deti ZŠ, 
 Vianočné pásmo DFS Oriešok a SpSk Šafolka zo ZUŠ Smižany, SOS, Zimná 47
 Organizované skupiny 8.30, 11.00, 13.00
18. 12., 18.00 VIANOCE S FOLKLÓROM
 Účinkujú: FS Čačina pri MKC SNV, FS Krompašan, FS Čačinare, 
 FS Levočan, DFS Jadlovček, DĽH Spišanček pri ZUŠ SNV, Kino Mier, vstupné 5 €
19. 12. TICHÁ NOC
16.00 a 19.00 Vianočné koncerty zboru Chorus Iglovia, Koncertná sieň Reduty, vstupné 1 a 4 €

VIANOCE A NOVÝ ROK 2016
26. 12. KEĎ TÁ JASNÁ HVIEZDA
15.00, 16.00 Betlehemské predstavenie DTS, priestor pred radnicou
26. 12., 19.00  ŠTEFANSKÁ ZÁBAVA  
 Do tanca hrá HS TIP, Koncertná sieň Reduty, vstupné 7 € + konzumné 5 €
30. 12., 19.00 VYCHODŇARSKE ŠARKANICE 
 Vianočný koncert folklórnej skupiny, Divadlo Kontra, Zimná 68, vstupné 8 €
31. 12. 40. Silvestrovský výstup na Veľkú Knolu
 KST AC LB SNV, zraz za Domom kultúry, Štefánikovo nám. 4,
 odchod: autobusom 8.00, návrat individuálne 
1. 1., 17.00 NOVÝ ROK 2016
 Privítanie nového roka spojené s prekvapením, priestor pred radnicou

Čakáme Ťa Mikuláš, 
kedy sa k nám zatúlaš?

MIKULÁŠ 
V MESTE
7. 12. 2015 
Letná ul. 50
16.00 Mikulášska zábava  
 s megabábkami
16.30 príchod Mikuláša

Keď tá jasná 
hviezda
Betlehemské predstavenie  
v podaní DTS.

26. 12. 2015 o 15.00 a 16.00 h 
priestor pred  
radnicou

11. - 13. december 2015

25.VIANOČNÝ TRH

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

12 DECEMBER 2015

VIANOCE

Privítanie nového roka  
spojené s prekvapením

1. 1. 2016, 17.00 
priestor pred 
radnicou

NOVÝ ROK 2016
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POZVÁNKY

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

Prevádzka: Zdravotné stredisko - sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3 
Bližšie informácie o programe www.dietka.sk alebo na FB. 

w
w

w
.d

ie
tk

a
.s

k

STRETNUTIE PODPORNEJ SKUPINY 
DOJČIACICH MATIEK A TEHULIEK
Pondelok 14. 12. o 9.00 h
Skupina je otvorená i pre nové maminy.
Prihlášku: 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)
Streda 2. 12. o 15.30 h 
Ak ešte nemáte vlastnú babyšatku nevadí, požičiame, 
príp. poradíme pri výbere.
Prihlášku: deň vopred, Mgr. B. Vajová - t. č. 0948 480 510 
alebo barbora.vajova@gmail.com (ekodieta.sk)
Poplatok: 8 €/rodina

STRETNUTIE NOSIACICH MAMIČIEK
Pondelok 7. 12. o 9.00 h
Téma: Nosenie v chladných mesiacoch alebo  
„ako obliecť a zatepliť nosené bábätko“.
Bližšie info a prihláška: na t. č. 0948 480 510  
alebo na barbora.vajova@gmail.com
Prihláška: najneskôr deň vopred  
na vyššie uvedenom tel. čísle
Poplatok: 2 €
PREDNÁŠKA PRE TEHUĽKY NA TÉMU:  
„ZLATÁ HODINKA - PRVÉ CHVÍLE 
NOVORODENCA“
Streda 9. 12. o 16.30 h
Hosť: MUDr. Pirochová
Lektorky: Hanka Ogurčáková (OZ Mamila)  
a Barbora Vajová

Prihláška: do pondelka 7. 12.,  
H. Ogurčáková, t. č. 0903 740 739
Vstupné: 5 €/pár (zmena programu v prípade 
nedostatočnej účasti vyhradená)

KURZ ZDRAVÉ PREBAĽOVANIE
Streda 16. 12. o 15.30 h 
Kurz o zdravom spôsobe prebaľovania, o moderných 
látkových plienkach a doplnkoch na prebaľovanie. 
Prihlášku: deň vopred na t. č. 0948 480 510  
alebo na barbora.vajova@gmail.com
Poplatok: 3 €/osoba

ROZLÚČKA RODÍN SO STARÝM ROKOM  
PRE ČLENOV A SYMPATIZANTOV
Streda 30. 12. o 16.00 h
Prihlášky: do 28. 12. na t. č. 0904 887 239
Poplatok: 2 €/rodina

PRIPRAVUJEME: 

Akadémia praktického rodičovstva alebo  
„Ako rozumieť svojim deťom a sebe samému“
30-hodinový akreditovaný kurz rozdelený do 2 hod. 
blokov určený pre rodičov s deťmi do cca 6 r.,  
plný zážitkových aktivít a diskusií.  
Prihlášky a info na tel.: 0904 887 239  
Cena celého kurzu: 45 €

PONUKA SLUŽIEB  
V HERNI MC DIETKA 
HERŇA + SEKÁČ DIETKA  
(predaj detského a tehotenského tovaru)

PRÁZDNINY: 21. 12. 2015 - 3. 1. 2016
Pondelky od 16.00 do 18.30 h
Utorky, štvrtky od 9.00 do 12.00 h
Poplatok za jednorazový vstup: 1,50 €/rodina

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

OPATROVANIE DETÍ od 2 r.:  
Poplatok: 2,50 €/hod. Informácie: 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: 6 €/dieťa/1 stretnutie
Informácie: 0904 887 239

PORADENSTVO V DOJČENÍ 
Silvia Pramuková - 0948 040 203
PhDr. Júlia Novotná - 0902 221 295
Anna Ogurčáková - 0903 740 739

MAĽOVANIE NA TVÁR
Objednávky: 0904 887 239. Poplatok: 12 €/h
LOGOPEDICKÉ INDIVIDUÁLNE  
PORADENSTVO
Na základe tel. objednávky u logopedičky 
Mgr. Gvozdiakovej, tel. č.: 0918 301 332
Poplatok: 9 €/hod.

PORADENSTVO V NOSENÍ DETÍ 
Mgr. Barbora Vajová - tel. č.: 0948 480 510,  
barbora.vajova@gmail.com

Zimná 68 (podkrovie Domu Matice slovenskej)

13. 12. 2015 o 16.00 h

SNEŽNÍ ĽUDKOVIA
Nežná snehuliacka rozprávka o veľkej obetavosti a pria-
teľstve. Po predstavení sa uskutoční stromová slávnosť  

- vyrobíme domčeky a kŕmidlá pre vtáčatká.
Vstupné: 2 €.

Rezervácia vstupeniek: www.babkovedivadlo.eu

AUTOBUSOVÉ SPOJENIE  
PRE BEŽKÁROV A ZJAZDÁROV  
V ZIMNEJ SEZÓNE 2015/2016
V súčasnosti prebiehajú rokovania oblastných orga-
nizácií cestovného ruchu SPIŠ a SLOVENSKÝ RAJ 
so spoločnosťou eurobus, a. s., a odborom dopravy 
Úradu KSK o zvýšení dostupnosti lyžiarskych areálov 
a turistických možností počas zimy 2015/2016.
Dobrou správou je, že spoje budú jazdiť v rám-
ci pravidelných autobusových liniek (namiesto  
SKIbusu) podľa cestovných poriadkov. Spoj v sobotu 
bude premávať celoročne okrem letných školských 
prázdnin. V nedeľu, cez sviatky a počas prázdnin 
v zime bude v období od Vianoc až do marca 2016 
k dispozícii viac spojov. Cestujúci má nárok na bez-
platný prevoz jedného páru lyží.
O presnom cestovnom poriadku budeme informovať 
na web stránkach dotknutých organizácií. 

OOCR SPIŠ

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

TECHNICKÁ OLYMPIÁDA,  
TECHNICKÁ AKADÉMIA SNV
2. 12. 2015 od 8.00 h
Kategória A, B
Informácie: Mgr. Z. Hennelová
FUTSAL CHLAPCOV SŠ,  
ŠPORTOVÁ HALA
3. 12. 2015 od 8.00 do 14.00 h 
okresné kolo
Informácie: Z. Košová
OLYMPIÁDA V SJ  
A LITERATÚRE,  
ZŠ LIPOVÁ SNV
10. 12. 2015 od 8.00 h
Kategória C
Informácie: Mgr. Z. Hennelová

MIKULÁŠ SO SVOJOU DRUŽINOU V MŠ 
1., 2., 3., 4., 7., 8. 12. 2015 v dopoludňajších hodinách  
podľa harmonogramu pre prihlásené MŠ 
Záujem na tel. č. 053/442 37 58 – CVČ ADAM Hutnícka ul.  
Informácie: Bc. K. Štrauchová, K. Bigošová

PRICHÁDZA ZIMA K NÁM
5. 12. 2015 od 16.00 h, privítanie ZIMY s príchodom MIKULÁŠA  
areál CVČ ADAM na Hutníckej ul. v SNV, sídlisko Západ I pri lekárni
15.30 – 16.00 • Vianočná nálada – ZUŠ D. Štraucha, CVČ ADAM 
16.00 – 18.00 • Otvorenie • Príhovor • Príchod Mikuláša • Sladké Mikulášske 
potešenie • Rozsvietenie stromčeka • Vianočná rozprávka 
Informácie: K. Bigošová, Bc. K. Štrauchová

Pripravujeme:
PLES CVČ A MKC, 16. 2. 2016 od 17.00 h 

KARNEVAL NA ĽADE 
JARNÝ TÁBOR V CVČ

„Človek bez svedomia je koža biedna, daromná.  
Národ bez vedomosti historickej o sebe a predkoch svojich je hromádka koží otrockých.“  

(Ľ. V. Štúr)
Miestny odbor Matice slovenskej a Školský úrad, oddelenie školstva mládeže a športu MsÚ

pozývajú na 9. ročník súťaže

NAŠE MESTO
9. 12. 2015 o 9. 00 hod. vo veľkej zasadačke MsÚ, Štefánikovo námestie 1.

Súťaž je určená pre trojčlenné družstvá I. a II. stupňa ZŠ mesta Spišská Nová Ves.
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4. 12. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 5 € 

MARTIN KUKUČÍN: RYSAVÁ JALOVICA 
Komediálny príbeh o mužoch, ženách, pijatike a jednej jalovici.

6. 12. (nedeľa) o 16.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € 

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

10. 12. (štvrtok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 6 €

DUŠAN KOVAČEVIČ: ZBERNÉ STREDISKO
Komédia plná balkánskeho humoru.

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

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

13. 12. (nedeľa) o 16.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € 

JÁN MILČÁK: JAKUB S VEĽKÝMI UŠAMI 
Rozprávka s pesničkami o najväčších ušiach na svete, plná zvláštnych bytostí a tajomstiev.

18. 12. (piatok) o 19.00 hod.  80. REPRÍZA  VSTUPNÉ: 4 € 

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

27. 12. (nedeľa) o 16.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € 

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

31. 12. (štvrtok) o 16.00 hod.  25. REPRÍZA  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

2. 12. (streda), Štúdio SD SNV o 19.00 hod.  20. REPRÍZA VSTUPNÉ: 2 €

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

9. 12. (streda), Štúdio SD SNV o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 €

SŁAWOMIR MROŻEK: KAROL
Hra o hľadaní vzájomného porozumenia.

16. 12. (streda), Štúdio SD SNV o 19.00 hod.  20. REPRÍZA  VSTUPNÉ: 2 € 

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

Zimná 46, Spišská Nová Ves

STÁLE EXPOZÍCIE
• TERRA GOTHICA
• JOZEF HANULA 

AKTUÁLNE VÝSTAVY
PAPIER KOLE
do 21. 2. 2016
Unikátny projekt prezentujúci montáž a koláž v sú-
časných dejinách výtvarného umenia na Slovensku. 
Výstava s výberom diel cca 50 autorov.

9 X 9/SPIŠ – SPAIN
do 21. 2. 2016
Prvá časť výstav súčasného umenia v rámci výmenné-
ho projektu s galériou Coll Blanc konfrontujúca tvorbu 
deviatich španielskych výtvarníkov. 

KATARÍNA BALÚNOVÁ:  
HĽADANIE NOVÝCH TERITÓRIÍ
do 21. 2. 2016
Výber z tvorby spišskej výtvarníčky na tému  
urbánneho priestoru a konfrontácie mesta i prírody. 
V rámci projektu „9 x 9/Spiš – Spain“. 

PREDNÁŠKY/BESEDY/DIELNE 
9. 12. 2015, 16.00 – 18.00, vstup voľný
MÚZEUM SPIŠA - DVORNÉ DIALÓGY 29 
MIESTNY ODBOR MATICE SLOVENSKEJ  
V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI - 95. VÝROČIE ZALOŽENIA
Prednáška o dlhoročnej činnosti a pôsobnosti MO MS 
v Spišskej Novej Vsi. Hosť: Mgr. Jolana Prochotská.
11. 12. 2015, 16.00 – 19.00, vstupné: 2 €
ŽENY ON LINE 3: Vianočná dekorácia
Príprava vianočných dekorácií technikou  
suchého a mokrého plstenia. 
12. 12. 2015, 9.30 – 12.00, vstupné: 1 € 
TVORIVKY JUNIORI: Vianočný pozdrav
Tvorivá dielňa pre deti s rodinami zameraná na tvorbu  
vianočného darčeka. 
17. 12. 2015, 17.00 – 19.00, vstup voľný
ORBIS PICTUS/ROZHOVORY  
NIELEN O UMENÍ
Predvianočné stretnutie s výtvarníkmi a hosťami 
galérie spojené s komentovanými prehliadkami 
aktuálnych výstav a prezentáciou činnosti v r. 2015. 
Malá aukcia  
výtvarných diel z edukačnej činnosti galérie,  
burza katalógov a pohostenie.

PROGRAMY PRE ŠKOLY
TVORIVKY PRE DETI MŠ, ZŠ, SŠ A ZUŠ
od 1. 12. do 20. 12. 2015
Výtvarný materiál v réžii galérie. Prineste si so sebou 
pracovné plášte! Vstupné: 1 €/účastník, možnosť 
platby kultúrnymi poukazmi, doprovod zdarma.  
Doba trvania: cca 60 - 90 min. 

PAPIEROVÁ SKLADAČKA: kresba - maľba 
- koláž
Tvorba papierových kociek, leporel a koláží k ilustrá- 
ciám popredných slovenských výtvarníkov 20. st. 

FARBA A JEJ ODRAZ
Tvorivá dielňa k inštaláciám a maľbám španielskej 
výtvarníčky Mar Vicente. 

MOJE TERITÓRIUM
Tvorivá dielňa k výstave ,,Hľadanie nových teritórií“ 
spišskej výtvarníčky Kataríny Balúnovej. 
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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 

Kam sa to ľudský rod uberá? Zlosť, zloba, nenávisť, vojny a úžera, zo svojho údelu neľudsky uberá, do svojho 
košiara bambitkou udiera. ...Daj, Pane, milosti, zmiluj sa nad nami... (Svetloslav Veigl)

Miestny odbor Matice slovenskej, Spišská knižnica, DS Hviezdoslav a Gymnázium, Školská ul.
vás pozývajú na  

stretnutie s poéziou

SVETLOSLAVA VEIGLA
14. 12. 2015 o 15.30 hod. v Spišskej knižnici, Letná 28.

Pri príležitosti 100. výročia narodenia autora.
Realizované s finančnou podporou Mesta Spišská Nová Ves.
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DIVADLO KONTRA
Dom Matice slovenskej na Zimnej 68

5. december o 19.00 h
VEČER S… JANKOM VARÍNSKYM

Hosťom bude spisovateľ Janko Varínsky, ktorý bude čitať 
zo svojej debutovej novely Slivky a vyhrávať bude príjemná 
kapela RANO. Úryvky vám pohladia dušu, nie hĺbavo exis-
tenciálna literatúra, len chlapčenské spomínanie na detstvo 
s vôňou dediny... Vstup voľný.

8. a 10. december o 19.00 h
William Shakespeare: 

HAMLET
Najväčšia hra všetkých hier. Detektívka. Thriller. Romanti-
ka. Rodinná psychodráma. Príbeh o dozrievaní. O každom 
a pre každého z nás. Predstavenie ocenené na mnohých 
zahraničných festivaloch, ktoré v decembri bude hosťovať 
vo svetoznámych Gadrzieniciach.
Akcia mesiaca: Vstupné len 4 €!

12. december 2015
Koncert skupín MAKROHANG, SABW 

a FROM THE DEPTS OF MEXICO
Vstupné: 3 - 5 €. 

VIANOCE S KONTROU!
Hráme aj počas vianočných sviatkov.  

Príď na naše predstavenie  
a dostaneš k tomu vianočný punč!

27. december o 17.00 a 19.30 h
S. Mallatratt - S. Hill: 

ŽENA V ČIERNOM
Posledné 2 predstavenia v Kontre!
Obrovský hit z londýnskeho West Endu! Jediné pred-
stavenia na Slovensku! Brilantný viktoriánsky thriller 
s vianočnou atmosférou, ktorá zhustne tak, až sa bude 
dať krájať. Anglický vidiek, tajomné močiare, všadep-
rítomná hmla a dom, v ktorom by ste nechceli noco-
vať…Mrazivý príbeh mladého londýnskeho advokáta 
Arthura Kippsa, ktorý prichádza do odľahlého sídla na 
úhorných močariskách vám navždy ostane v pamäti!  
Vstupné: 7 €.

28. december o 17.00 a 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 zábav-
nej každodennosti. Vstupné: 5 €.

29. december o 17.00 a 19.00 h
Martin McDonagh: 

PORUČÍK Z INISHMORE 
Na Inishmore zmizne kocúr, miláčik radikálneho teroris-
tu, člena paramilitárnej INLA, ktorý prichádza pomstiť 
svojho obľúbenca… Vražedne smiešna komédia o ír-
skych teroristoch je takou silou, že sa chce umrieť od 
smiechu. Hra autora prezývaného aj “Írsky Tarantino” 
bola označená za najlepšiu komédiu roka. Iba pre di-
vákov, ktorí majú silné nervy! Predstavenie prístupné od 
18 rokov. Vstupné: 8 €.

30. december o 19.00 h 
„VYCHODŇARSKE ŠARKANICE”

Vianočný koncert folklórnej skupiny. Vstupné: 8 €.

31. december o 17.00 h
C. McPherson: RUM A VODKA

Silvestruj s nami s najreprízovanejším predstavením! 
Komédia, na ktorú nepriveďte svoje mamy alebo 
svokry! Už viac ako 400-krát! Vstupné: 6 €. 

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

Rezervácie: 0907 908 986.

5. 12. 2015 (sobota) o 19.00 h, Kino Mier 

THE BACKWARDS - THE BEATLES SHOW 2015 
V programe si pripomenieme 35 rokov od úmrtia Johna Lennona. Hosť: Dave Goodman (Kanada) - skladateľ, gitara, spev.
Tombola: gitara venovaná JV Muzika, hudobné nástroje J. Valkoššák s podpismi účinkujúcich. Vstupné: 13 €.
 
11. 12. 2015 (piatok) o 16.30 a 19.00 h, Kino Mier 

KANDRÁČOVCI - VIANOČNÝ KONCERT
Nádherné vianočné piesne, koledy. Hostia: Monika Kandráčová, Anka Poráčová, Veronika Šoltysová Rabadová, detský 
spevácky zbor PRO MUSICA - MAGNÓLIA. Vstupné: 11 €.
 
13. 12. 2015 (nedeľa) o 16.00 h., Kino Mier

ŠKRIATKOVIA LOLO A PIŠKÓT - NAJKRAJŠIA 
VIANOČNÁ SHOW
Divadelné rozprávkové pesničkové popoludnie so škriatkami, ktorí vás naučia baliť darčeky, ozdobiť stromček, čistiť 
topánočky. Jedného rána sa zobudia a na plné hrdlá skríknu SNEŽÍ!!! Vhodné pre deti do 9 rokov, trvanie 60 minút.  
Vstupné: 5 €.
 
18. 12. 2015 (piatok) o 18.00 h., Kino Mier

VIANOCE S FOLKLÓROM 
Vianočný program, v ktorom účinkujú: FS ČAČINA pri MKC Spišská Nová Ves, FS KROMPAŠAN z Krompách, FS ČAČINARE 
Spišská Nová Ves, FS LEVOČAN z Levoče, DFS JADLOVČEK z Margecian, Detská ľudová hudba SPIŠANČEK pri ZUŠ 
Spišská Nová Ves. Vstupné: 5 €.
 
26. 12. 2015 (sobota) od 19.00 do 3.00 h., Koncertná sieň Reduty

ŠTEFANSKÁ ZÁBAVA
Do tanca i na počúvanie hrá hudobná skupina TIP. Vstupné: 7 € a konzumné 5 €.
 
Pripravujeme:
31. 1. 2016 (nedeľa) o 16.00 h., Kino Mier 

KOLLÁROVCI
Koncert populárnej kapely. Vstupné: 10 €. Vstupenky v predpredaji od 1. 12. 2015.

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)

DECEMBER 2015
Program Spišského osvetového strediska 

Výstava potrvá do 11. 1. 2016.
FOTOGRAFIA

7. ročník výstavy fotografií členov Foto klubu  
pri Spišskom osvetovom stredisku 

Vstup voľný!

13. 12. 2015 o 18.00 h
eLAra kaviareň  

! Pozor zmena adresy - Letná 34, Sp. Nová Ves !
HOKERLÍK

Literárny festival prezentujúci autorskú tvorbu 
spojenú s hudobným sprievodným programom.

Gabriela Grznárová, Antler Fusion
Vstup voľný! Rezervácie priamo v kaviarni eLAra.

17. 12. 2015
OSVETA ART FOYER

8.30 - 15.00 h
Tvorivé vianočné dielne pre deti ZŠ 

 Vianočné pásmo DFS Oriešok a SpSk Šafolka  
zo ZUŠ Smižany

 Organizované skupiny so začiatkom  
o 8.30, 11.00, 13.00 h

18.00 h
Filmové produkcie Spišského osvetového strediska

 Filmový dokument o ručnom zvonení  
na Železnej ceste, 70 min.

 Graffiti Margecany Jam, 20 min.
 Vstup voľný!

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
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CENTRÁLNA BUDOVA, LETNÁ ULICA 28

PRE DETI 
Gabriela FUTOVÁ: Nototo a strašidelná škola 
Elvíry Múdrej. Ďalšia z kníh úspešnej autorky roz-
práva príbehy škriatkov v škriatkovskej škole. Učí 
v nej neobyčajná učiteľka - zelená, s naťahovacími 
ušami. A tá naučí škriatkov všetko podstatné, čo po-
trebujú na prežitie.
Cassandra CLARE: Mesto nebeského ohňa. 
Šieste a posledné pokračovanie celosvetovo mega-
úspešnej ságy Nástroje smrteľníkov pripraví čitate-
ľom nejedno prekvapenie.
Martin LAUSSER: Stopy živočíchov. Odborne 
vybraný súbor predstavuje všetky druhy stôp živočí-
chov, ktoré môžete na svojich vychádzkach prírodou 
objaviť. Pútavý text doplnený vynikajúcimi fotogra-
fiami a ilustráciami môže byť vašim dobrým sprie-
vodcom.
PRE DOSPELÝCH – BELETRIA
David LAGERCRANTZ: Millennium 4: Dievča, 
ktoré uviazlo v pavúčej sieti. Román je štvrtým 
dielom fenomenálnej série Millennium Stiega Lars-
sona, autora prvých troch častí.
Lars KEPLER: Svedkyňa ohňa. Krimiromán, 
v ktorom štokholmský detektív Joona Linna rieši 
vraždu v domove pre mládež s poruchami správania.
Addison CORBAN: Kroky k slnku. Po ničivej 
vlne cunami, ktorá zasiahla indické pobrežie, sestry 
Amaljá a Sitá sa stanú sirotami bez domova. Cestou 
do kláštora, padnú do rúk kupliarom a ocitnú sa vo 
svete nelegálneho obchodu s ľuďmi.
PRE DOSPELÝCH – NÁUČNÁ LITERATÚRA
Steven J. ZALOGA: Pointe du Hoc Den D, 
1944. Prepad nemeckého oporného bodu na nor-
mandskom pobreží Pointe du Hoc. Autor ponúka či-
tateľom napínavý príbeh nepochybného hrdinstva.
Svetozár KRNO: Od kaukazských ľadovcov 
po slnečný Tadžikistan. Kniha zobrazuje štyri re-
gióny s bohatým prírodným a kultúrno-historickým 
dedičstvom. Krásne, niekedy i hrozné, snehobiele 
kaukazské končiare vyrastajú priamo z hustej letnej 
zelene.
Karol MIZLA: Najkrajšie cyklovrcholy. Siedma 
kniha z edície Po Slovensku je určená milovníkom 
cykloturistiky. Ponúka 25 najkrajších slovenských 
vrchov, ktoré možno zdolať v sedle bicykla.
POBOČKA MIER, ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 7

PRE DETI  
Zoe SUGG: Girl Online. Penny bloguje pod su-
pertajným Nickom GirlOnline o všetkom čo ju trápi, 
o škole, o priateľstve, o chlapcoch... Je to príbeh 
o dospievaní a prvej veľkej láske obyčajnej baby 
v súčasnom predigitalizovanom svete.
PRE DOSPELÝCH – BELETRIA
Colleen HOOVER: Život jedna báseň. Po ne-
čakanej smrti otca je 18-ročná Layken nútená byť 
oporou matke aj mladšiemu bratovi. Novou nádejou 
v jej živote sa stáva 21-ročný Will, ktorý má jedinečný 
zmysel pre humor a poéziu.
PRE DOSPELÝCH – NÁUČNÁ LITERATÚRA
Rhonda BYRNE: Zázrak. Kniha odkrýva pozna-
nie, ktoré môže ľuďom od základu zmeniť život. Po-
čas fantastickej 28-dňovej cesty vás naučí, ako toto 
poznanie uplatníte v každodennom živote.

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice  
v Spišskej Novej Vsi

Letná 28
www.spisskakniznica.sk

KULTÚRA

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

Vstupné do expozície a na výstavu: dospelí 1 €,  
deti, žiaci, študenti a dôchodcovia 0,50 €.

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

od 10.00 do 17.00 h voľný vstup!
• • •

STM KOŠICE - VYSUNUTÁ EXPOZÍCIA: 
História baníctva na Spiši

Banícky spolok Spiš a Mesto Spišská Nová Ves
• • •

Stále výstavy
ZBIERKA NERASTOV  

J. BOHOVICOVEJ, E. MÜNCNERA,  
J. BADÁRA A P. ČÍŽEKA

reprezentujúca viac ako 1 300 kusov vzoriek  
zo Slovenska, Čiech a 23 krajín sveta

• • •
Výstavy

PROFESOR ALFRÉD GROSZ  
- FOTOGRAF

Z tvorby milovníka Tatier, 
horolezca a pedagóga

BANSKÉ LOKALITY  
NA SPIŠI  

VO FOTOGRAFII
Dokumentárna čiernobiela fotografia 20. storočia

• • •
KAMEŇ AKO INŠPIRÁCIA

BANÍK A UMELEC  
TIBOR GURÍN

• • •
Prednáška

FAREBNÝ SVET  
MINERÁLOV SPIŠA

so slávnostným otvorením zbierky 
minerálov

15. 12. 2015 o 16.00 h
Prednášajúci:  

Ing. Marián Jančura, CSc. a Ing. Jozef Daniel
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Zmena programu vyhradená! Informácie, rezervácia a predpredaj vstupeniek: 
OKC Smižany, Kultúrny dom Smižany, Tatranská 80, tel.: 053/429 89 39, 0908 982 722
Kaštieľ, Tatranská 105, tel.: 053/443 36 66, www.smizany.sk, www.okcsmizany.eu.sk

3. 12. 2015 - 31. 1. 2016, Kaštieľ
VÝSTAVA GREETINGS  

CERAMICS I 
Výstava z medzinárodného tvorivého poby-
tu umelcov: P. Smik, P. Krúpa, E. Končeková, 

G. Kornajová, A. Sheboldaev, E. Molski,  
M. Bartová, J. Srna

4. 12. 2015 (piatok), pred Radnicou
PRIVÍTANIE MIKULÁŠA

• 15.00 h - Otvorenie vianočných trhov, 
program detí MŠ, ZŠ • 15.45 h - „Ako čerti 

Vianoce ukradli“ - rozprávka, ZUŠ  
• 16.30 h - Privítanie Mikuláša

8., 14., 17. 12. 2015 o 16.00 h, Kaštieľ
TVORIVÉ DIELNE  

ANNOGALLERY 2015
8. 12. – modelovanie z hliny 

14. 12. – glazovanie 
17. 12. – prevzatie hotových výrobkov 

Účasť rodičov a detí prosíme vopred  
nahlásiť v Kaštieli.

9., 10., 11. 12. 2015 o 17.00 h, 
Spoločenská sála KD

JEZULIATKO – VIANOČNÁ 
ROZPRÁVKA

Hudobno-dramaticko-tanečné predstavenie 
žiakov ZUŠ. Vstupné: 2 €.

15. 12. 2015 (utorok) o 19.00 h, 
Spoločenská sála KD

SIMA MARTAUSOVÁ  
S KAPELOU

Vianočný koncert. Vstupné: 14 €.
 

18. 12. 2015 (piatok) o 18.00 h, 
Spoločenská sála KD

DARČEK - JOZEF PROČKO & 
ANDREA PROFANTOVÁ 

Divadelná komédia pre dospelých, v ktorej 
obyčajný banán takmer spôsobí rozpad 

manželstva. Vstupné: 10 €.

PRIPRAVUJEME: 
10. 1. 2016 

VITAJ STARKÁ
30. 1. 2016 

45. VÝROČIE ZALOŽENIA 
FSK SMIŽANČANKA

6. 2. 2016 
7. REPREZENTAČNÝ PLES 

OBCE SMIŽANY

DECEMBER 2015

Všetky doplňujúce údaje nájdete na www.stercentury.sk.

PLÁN PREMIÉR

3. 12. 2015

MOST ŠPIÓNOV
V SRDCI MORA

VIANOČNÝ KAMEŇÁK
MALÝ PRINC

10. 12. 2015
KRAMPUS: CHOĎ DO ČERTA

SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ 2

17. 12. 2015
VOJTECH

STAR WARS: SILA SA PREBÚDZA
MILENCI TÝCH DRUHÝCH

24. 12. 2015
PADESÁTKA
KRÁLI HÔR

ŽABIAK RIBIT

31. 12. 2015
BOD ZLOMU

KIKIRIKÍ A PÁR VAJEC
PERFEKTNÝ DEŇ

KULTÚRA

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

EVA NOVÁ
SR/ČR, dráma, 2015, 115 min., MP-12.

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

ANTON SRHOLEC
SR, dokument, 96 min., MP-12. 

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

VINCENT VAN GOGH  
Z MÚZEA VINCENTA VAN GOGHA  

V AMSTERDAME
Nový brilantný film o jednom zo svetovo najza-
ujímavejších a najobľúbenejších umelcov. Sní-
mok bol natočený v spolupráci s odborníkmi 
z Múzea Van Gogha pri príležitosti 125. výročia 
Van Goghovej smrti. Návštevníci uvidia legen-
dárne majstrovské diela na veľkom plátne vo 
vysokom rozlíšení. Špeciálne pozvaní hostia 
vrátane renomovaných svetových kurátorov 
a historikov umenia, ponúkajú výklady a vy-
svetlenia jeho práce. 
Holandsko, dokument, 90 min., titulky, MP-12.

3. - 4. 12. a 6. - 7. 12. o 19.00, 
vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

VIANOČNÝ  
KAMEŇÁK 5

ČR, komédia, česká verzia, 80 min., MP-12.

ROZPRÁVKA
4. a 6. - 7. 12. o 17.00, vstupné: 4 €, 2D 

SPIEVANKOVO 5 - O POVOLANIACH
A opäť je tu Spievanka a Zahrajko s novým 
dobrodružstvom a novými pesničkami v pô-
vodnom slovenskom filmovom muzikáli. 
SR, 74 min., MP.

5. 12. o 19.00, vstupné: 13 €
THE BACKWARDS 

THE BEATLES SHOW 2015
V programe si pripomenieme 35 rokov od 
smrti Johna Lennona.
Hosť: Dave Goodman (Kanada ) - skladateľ, 
gitara, spev.
Tombola: gitara venovaná JV Muzika, hu-
dobné nástroje J. Valkoššák s podpismi účin-
kujúcich.

8. - 9. 12. KINO MIER NEPREMIETA

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

KRAMPUS: CHOĎ DO ČERTA
USA, hororová komédia, české titulky, 96 min., 
MP-15.

11. 12. o 16.30 a o 19.00, vstupné: 11 €
VIANOČNÝ KONCERT

KANDRÁČOVCI 

12. 12. o 20.00, vstupné: 4 a 5 €
VIANOČNÝ AKUSTICKÝ KONCERT 

SMOLA A HRUŠKY 
a špeciálny hosť  

DYCHOVÁ HUDBA  
TATRAMAT MATEJOVCE

13. 12. o 16.00, vstupné: 5 €
ŠKRIATKOVIA LOLO A PIŠKÓT  

– NAJKRAJŠIA VIANOČNÁ SHOW
Divadelné, rozprávkové popoludnie s pes-
ničkami so škriatkami, ktorí vás naučia 
baliť darčeky, ozdobiť stromček, čistiť topá-

nočky. Jedného rána sa zobudia a na plné 
hrdlá skríknu SNEŽÍ!!! 60 min. Pre deti do 9 r.

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

KRAMPUS: CHOĎ DO ČERTA

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

SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ 2 
Rusko, rodinná rozprávka, 78 min., MP.

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

MOST ŠPIÓNOV
USA, thriller/dráma, slov. tit., 141 min., MP-15.

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

OTCOVIA A DCÉRY
USA/ITA, dráma, 116 min., titulky, MP-15.

STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU 
16. 12. o 19.30, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €

RODINKA BELIÉR
FRA/BELG., komédia/dráma, české titulky, 
106 min., MP-12.

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

MOST ŠPIÓNOV 

18. 12. o 18.00, vstupné: 5 €
VIANOCE S FOLKLÓROM 

19. 12. KINO MIER NEPREMIETA 

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
20. 12. o 15.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 
21. 12. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 € 

SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ 2

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

MALÝ PRINC 
FRA/ITA, anim. rodinný film, 108 min., MP.

20. - 21. 12. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

CHAOS NA VIANOCE 
USA, romantická komédia, české titulky, 
108 min., MP-12.

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

IZBA
Írsko, dráma, české titulky, 112 min., MP-15.

23. 12. o 17.00, vstupné: 4 €, 2D 
27. a 29. 12. o 19.00, vstupné: 5€ 
28. a 30. 12. o 19.00, vstupné: 4 €, 2D 

STAR WARS: SILA SA PREBÚDZA
Sci-Fi, dobrodružný, akčný, fantasy, slovenský 
dabing, 136 min., MP-7.

24. - 26. 12. KINO MIER NEPREMIETA 

ROZPRÁVKA
27., 28. a 30. 12. o 15.30, 
vstupné: 4 €, 2D 

SPIEVANKOVO 5 - O POVOLANIACH

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

MALÝ PRINC
 
28. a 30. 12. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

PADESÁTKA

31. 12. - 1. 1. 2016 
KINO MIER NEPREMIETA
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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 10. decembra 
na adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v januárovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: Na svätého Huberta ide 
teplo do čerta. Výhercom tajničky z čísla 11/2015 sa stáva Lenka MACEJKOVÁ zo Spišskej Novej Vsi. Blahoželáme!

KRÍŽOVKA

Bulo to minuleho roku. Pytam ce šumňe, Ježišku, 
doňeš mi na Vjanoce take okuľare, žeby som 
vidzel, co maju ženy pod šatami! Tak som sebe 
večar pomodľikal v posceľi a čekal som, kym 
še zazrak dostaňe do ušoch Všemocneho a na-
sledňe budze distribuovany pod umelu malu bo-
rovicu (neodvažujem še použic termin umela 
borovička), co sme kupiľi pred rokom. Ľem v No-
vejši še zazraky robja na počkaňe, to znamena, 
že še poradňe načekaš, kym še staňu. Prišlo na 
rozbaľovaňe podarunkoch a mňe še do prekvapu-
jucich boxerkoch a rolaka zaštrikovala ešči mala 
škatuľka s poznamku „Od Ježiška“. Bulo to radosci 
jak na Viľčurni pres Tarhy. Pozlacene, so zasmuh-
nutym šklom, značka Jesus view. Rečujem svojej 
drahej, že treba vyšmaric šmece a už dupkam po 
sujdoch jak sarenka pred poľofku. Vonkaj ňikeho, 
no i tak džabňem sebe okuľare na svoj klofak, za-
falcujem za ušami a čekam. Perva prešla sušeda 
Nekonečna s takymi prednoscami, že še chlop na 
meter zaduša. Kukňem na ňu a co vidzim – šerco 
bije taktňe i dvojtaktňe a vecej ňič. A tak bulo i f os-
tatnych šľakbytrafil pripadoch. Na šickych ženoch 
som vidzel ľem to veľke šerco, abo pri dafterych 
aj menšu verziu. Ta vam želam, že by sce na just 
vidzeľi v ženoch ľem ich šerco a ňigdaj še ňekukľi 
na Sohu slobody, bo ta ňema žadne šerco, ľem 
tvarde žeľezo. Šicko šumne!  Vlasto Bogár

ZOBĽEKACE OKUĽARE
FEJTÓN 

Keď dohára sviečka 
tohtoročná

a znie pieseň sviatočná,
keď zvony hlásia príchod

čarokrásnych Vianoc, 
zabudnime

na všetky starosti
a prežime
(tajnička)
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V konkurencii najlepších svetových pretekárok v short 
tracku sa v kanadskom Montreale predstavila mladá 
18-ročná slovenská pretekárka ŠK STEZ Spišská Nová 
Ves Alica Porubská. V silnej konkurencii sa jej z rozjazdy 
na 1 000 a 500 m tratiach nepodarilo postúpiť do hlavnej 
súťaže a o postup, resp. o umiestnenie, bojovala v oprav-
ných jazdách, kde na 1 000 m zvíťazila a postúpila do oprav-
ného semifinále, kde skončila štvrtá v osobnom rekorde 
1:35,194 min., čo jej v celkovom poradí zaistilo 22. miesto. 
Vo finále pred 2 550 platiacimi divákmi zvíťazila kórejská pre-
tekárka Minjeong Choi s časom 1:32,113 min. Na 500 m 
po kolízii s maďarskou pretekárkou bola diskvalifikovaná. 

Víťazstvo si na tejto tratí odniesla domáca pretekárka Ma-
rianne St-Gelais časom 43,222 sekundy, keď jej v nedeľu 
tlieskalo 4 500 tisíc divákov.
V druhom kole Svetového pohára v Toronte Alica Porubská 
na 500 m trati zvíťazila v opravnej jazde a zabezpečila si po-
stup do opravného semifinále, kde skončila na 3. mieste, 
a to jej zabezpečilo 19. miesto.
Na 1 000 m trati bola v opravnej jazde diskvalifikovaná 
a skončila v celkovom poradí až na 30. mieste.
Po dvoch kolách Svetového pohára je na:
• 500 m trati na 38. mieste so ziskom 195 bodov,
• 1 000 m tratí na 45. mieste so ziskom 107 bodov. (pat)

Už sedem rokov je 17. november spojený s bežeckým 
podujatím Ferečkovská desiatka. Zároveň pre bežcov je 
to bodka za bežeckou sezónou. Po roku sa tak pod lyžiar-
skym svahom nad Ferčekovcami stretla opäť celá plejáda 
výborných bežcov z regiónu Spiša, východného Slovenska 
a nechýbali ani tradiční účastníci z Maďarska a Poľska. 
Po žiackych kategóriách odštartoval ráznym výstrelom pri-
mátor mesta Ján Volný hlavné vekové kategórie. „Teší nás 
vysoká účasť, hlavne bežcov v mládežníckych kategó- 
riách, ktorých máme približne sto,“ za organizátorov uvie-
dol Ing. Ondrej Majerník. Trávnatý povrch striedala lesná 
cesta a asfaltový povrch. Otočka bola v Novoveskej Hute. 
Po daždivých dňoch bolo otázne, či trať bude regulárna, no 
nakoniec v deň pretekov nepršalo a trať si väčšina bežcov 
pochvaľovala.  
V hlavnej vekovej kategórii muži od 18 do 39 rokov na Fer-

čekovskej desiatke zvíťazil Daniel Kravianský z Probody.
sk, pred Tomášom Kamasom z ŠKP Spišská Nová Ves 
a Vladimírom Majerčákom z Harichoviec. 
U mužov nad 40 rokov dominoval Štefan Sumerling zo Sp. 
Novej Vsi, pred Antonom Hudákom zo Spišskej Starej Vsi 
a tretí bol Štefan Peregrim z Humenného. 
V kategórii mužov nad 50 rokov dobehol prvý János Bogár 
z Maďarska a z Poľska bol najrýchlejší bežec v kategórii nad 
60 rokov Zygmunt Lyžnicki. 
U žien 18 až 34 rokov bola najrýchlejšia Timea Mihoková 
z Batizoviec, v kategórii nad 35 rokov zvíťazila Beáta Šeli-
gová z Metropol Košice. 
„Keďže rastie záujem o amatérsky beh, zaviedli sme aj 
kategóriu ‚Prebehni sa s nami‘. Víťazom sa v nej stal Dávid 
Alštok zo Slávie TU Košice.“ doplnil Ing. Ondrej Majerník. 
 (pat)

V Spišskej Novej Vsi má šach veľa nadšencov, ktorí ho hrá-
vajú aj súťažne. Klub MŠK Spišská Nová Ves má vo svojich 
radoch veľa šikovných hráčov, o čom svedčí aj fakt, že od 
novej sezóny 2015/2016 hrajú Novovešťania už prvoligovú 
súťaž. Dlhé roky pôsobili v druhej lige skupiny D, no tento 
ročník sú prvoligovým nováčikom. 
Nováčikovským krstom si prešli v prvých dvoch kolách, keď 
hrali vonku. Až v druhý novembrový víkend sa predstavili vo 
svojom domácom prostredí. V sobotu hostili silný Zemplín 

Michalovce a v nedeľu privítali Košice UPJŠ B. 
Proti Michalovčanom Novovešťania Ján Koňak, Jozef Što-
fan, Marek Tauber, Marián Hoták, Kamil Švaňa, Rudolf 
Zrost, Michal Kováč hrali vyrovnanú partiu a prehrali tesne 
3,5 ku 4,5. Prvého víťazstva v 1. lige sa dočkali o deň neskôr, 
keď porazili Košičanov 4,5 ku 3,5. 
V tabuľke 1. ligy Východ je tak MŠK Spišská Nová Ves po 
štyroch kolách z dvanástich účastníkov na desiatej priečke. 

(pat)

„Kde máte lyže?“ – ešte stále sa pýtajú niektorí okoloidúci, keď nás vidia chodiť so špeciál-
nymi paličkami po Slovenskom raji. Rada sa pristavím na kus reči, aby som im priblížila túto 
športovo-ozdravnú aktivitu, ktorá sa na svete tak ujala, že ju praktizujú milióny ľudí bez rozdielu 
veku, pohlavia a telesnej zdatnosti. Nordic Walking je bezpečná, jednoduchá, efektívna 
a zábavná cesta k zdokonaleniu kondície. Pri správnej technike chôdze so špeciálnymi 
paličkami rozhýbeme aj hornú polovicu tela, vďaka čomu zapojíme viac ako 90 % svalov. 
Neexistuje človek, ktorý by nepotreboval posilniť vnútorné svaly chrbtice. Zatiaľ na to ne- 
existuje iný spôsob, ako cvičiť pilates, SM-systém alebo Nordic Walking. Rovnako ako pri 
ostatných dvoch uvedených cvičeniach, aj pri severskej chôdzi sa potrebujete naučiť správnu 
techniku, porozumieť tomu, o čo ide. Vplyv Nordic Walkingu na zdravie skúmajú vedci v Co-

operovom inštitúte, vedecké poznatky uvádza do praxe Svetová federácia Nordic Walkingu 
(INWA), ktorá má na Slovensku dvoch národných trénerov. Lucia Okoličányová a Andrián 
Kašper vo Vysokých Tatrách založili Slovenskú asociáciu Nordic Walking a svoje poznatky 
odovzdávajú inštruktorom na akreditovanom kurze. Dobre vedia, že vždy je lepšie raz zažiť, 
ako stokrát o niečom len počuť či vidieť. Nordic Walking sa praktizuje v každom počasí, aj 
v daždi, vo vetre či v snehu, je aktuálny počas celého roka. Imunitný systém a jeho funkcie 
sa vám zlepšia, telo sa začne prispôsobovať poveternostným zmenám a vyzbrojí sa proti pre-
chladnutiu. Pri Nordic Walkingu je veľmi podstatné správne držanie tela, ktoré by sme mali 
vždy dodržiavať. Nemenej dôležité je vedieť sa pohybovať správnym tempom, čo znamená 
s frekvenciou 110 – 130 tepov za minútu. Pohyb robíme z ramena, nie z lakťa, horná polovica 
tela rotuje a ruka sa pohybuje hlavne za telom. Špeciálne paličky sa líšia od trekových, majú 
pevnejšie pútko, ktoré objíma celú dlaň, sú ľahšie, majú tenšiu rúčku, gumené násadky na 
špicoch, zvierajú pravý uhol v lakti. Inštruktori ich požičiavajú, no ak budete chcieť, môžete 
si ich zakúpiť buď u nich alebo v športových obchodoch. Inak nepotrebujete nič špeciálne, 
stačia polovičné bežecké topánky a pohodlné športové oblečenie. Palička sa zapichuje do 
zeme vtedy, keď predná päta. Pohyb rúk je aktívny. Vzadu paličku vypúšťame a uvoľňujeme 
prsty. To však ani zďaleka nie je všetko. Vďaka Nordic Walkingu môžeme získať mnoho 
zdravotných benefitov. Pravidelné fitness lekcie pomáhajú upraviť zvýšený choleste-
rol, znížiť nadváhu, priaznivo pôsobia pri astme, alergiách a diabete 2. typu. Okrem 
toho sa severská chôdza praktizuje na úrovni wellness, a to v rehabilitačných centrách, kú-
peľoch či nemocniciach. Využíva sa pri chorobách pohybového aparátu, osteoporóze, 
kardiovaskulárnych ochoreniach, neurologických chorobách (Parkinson, Alzheime-
rova choroba, skleróza multiplex), rekonvalescencii po operácii karcinómu prsníka, 
pri liečbe depresií a porúch učenia u detí. Nezanedbateľnú oblasť rozvoja Nordic Walkingu 
tvoria rôzne športové podujatia. Chodenie s paličkami nie je chodenie o paličkách. Chode-
nie s paličkami (severská chôdza) je tu práve preto, aby ste nikdy nemuseli vymeniť Nordic 
Walkingové paličky za tie druhé. text a foto: Mária Benčatová

ŠPORT

BASKETBAL: Eurovia SBL: 5. kolo (17. 10.) BK Levic-
kí Patrioti - BK 04 AC LB SNV 92 : 53, 6. kolo (21. 10.) 
BK 04 AC LB SNV - BK Inter Bratislava 50 : 102, 7. kolo 
(24. 10.) Iskra Svit - BK 04 AC LB SNV 92 : 71, 8. kolo 
(28. 10.) BK 04 AC LB SNV - MBK SPU Nitra 64 : 77, 
9. kolo (31. 10.) MBK Rieker Com Therm Komárno - BK 
04 AC LB SNV 105 : 54, 10. kolo (4. 11.) KB Košice - 
BK 04 AC LB SNV 94 : 47, 12. kolo (11. 11.) VŠEMvs 
Karlovka Bratislava - BK 04 AC LB SNV 96 : 66, 13. ko-
lo (14. 11.) BC Prievidza - BK 04 AC LB SNV 114 : 37.

VOLEJBAL: Mladšie žiačky 4: 1. kolo (18. 10.) VK 
SNV - Vranov 2 : 0, VK SNV - Poprad 0 : 2, VK SNV - 
Svidník 2 : 0. 2. kolo (15. 11.) Vranov - VK SNV 0 : 2, 
Svidník - VK SNV 0 : 2, Poprad - VK SNV 2 : 1. Mladšie 
žiačky 6: 1. kolo (24. 10.) VK SNV - Bardejov 2 : 0, VK 
SNV - Snina 2 : 1, VK SNV - Poprad 2 : 0; 2. kolo (8. 
11.) VK SNV - Stropkov „B“ 0 : 2, VK SNV - Vranov 0 : 2, 
VK SNV - Poprad 0 : 2. Staršie žiačky: 3. kolo (17. 10.) 
Stropkov „B“ - VK SNV 2 : 3 a 1 : 3. 4. kolo (24. 10.) ŠK 
Skóre Snina - VK SNV 1 : 3 a 1 : 3. 5. kolo (7. 11.) VK 
SNV - VK Michalovce 3 : 0 a 3 : 0. 6. kolo (14. 11.) DZS 
Prešov - VK SNV 0: 3 a 0 : 3. Kadetky: 2. kolo (18. 10.) 
Vranov - VK SNV 0 : 3 a 0 : 3. 3. kolo (25. 10.) VK SNV 
- Humenné 3 : 1, 3 : 0; 4. kolo (8. 11.) MVK Snina - VK 
SNV 3 : 2 a 3 : 0. 5. kolo (15. 11.) VK SNV - VK Slá-
via TU Košice 3 : 0 a 3 : 0. Juniorky: 1. kolo (24. 10.) 
Brusno - VK SNV 0 : 3 a 0 : 3. 3. kolo (14. 11.) VK SNV 
- VK Slávia TU Košice 0 : 3 a 1 : 3.

KOLKY: Extraliga ženy: 6. kolo (18. 10.) TJ Rakovice 
- Tatran SNV 2 : 4, 7. kolo (24. 10.) Tatran SNV - MKK 
Stará Turá 5 : 1, 8. kolo (7. 11.) TKK Trenčín - Tatran 
SNV 1 : 5. Extraliga muži: 6. kolo (18. 10.) ŽP Šport 
Podbrezová A - Tatran SNV 7 : 1, 7. kolo (24. 10.) Tat-
ran SNV - ŽP Šport Podbrezová C 2 : 6, 8. kolo (7. 11.) 
ŠK Modranka A - Tatran SNV 6 : 2. Po 8. kole sú v ta-
buľke na 12. mieste. 

FLORBAL: 10. 11. 2015 sa v Spišskej Novej Vsi kona-
li Krajské majstrovstvá vo florbale žiačok ZŠ, ktorých sa 
zúčastnili žiačky ZŠ Nad Medzou 1 v SNV. Ako „domá-
ce“ hráčky celý turnaj suverénne ovládli, o čom sved-
čí aj ich celkové prvé miesto na turnaji s celkovým skó-
re 22 : 3. Víťazstvom v krajskom kole si opäť vybojovali 
účasť na Školských majstrovstvách žiačok SR.

Š
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NA SVETOVOM POHÁRI

FERČEKOVSKÁ DESIATKA

PRVOLIGOVÝ ŠACH

NORDIC WALKING UŽ AJ NA SPIŠI
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FUTBALOVÝ ŠTADIÓN T.: 053/416 63 35
UMELÁ TRÁVA - Cenník prenájmu:
Hracia plocha 2 hod./1 zápas bez osvetlenia  ................................  100 €
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas  ...................................  130 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke 1 hod. ..................................... 36 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením 1 hod. ............ 60 €
1/2 hracej plochy k tréningovej jednotke 1 hod.  ............................. 35 €
Podrobnejšie informácie u vedúceho futbalového štadióna.
Kontakt: Patrik Brezovaj - 0903 405 466.

ŠPORT

www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTEZ

MASÁŽE 
Klasická, reflexná, thajská, anticelulitídna, kozmetická lymfodrenáž, lymfodrenáž ce-
lého tela, detoxikačná medová masáž, segmentová masáž, lávové kamene, chiropra-
xia, mäkké techniky.
Utorok - piatok: 14.00 - 19.00 hod., sobota - nedeľa: 9.00 - 19.00 hod.
Mimo uvedený čas možnosť objednávky na: 0905 954 792, 0904 325 343.
Ponúkame vianočné poukážky v hodnote 10 €, 20 € a 30 € alebo podľa želania.

TENISOVÁ PRETLAKOVÁ HALA T.: 0903 403 459
Správca haly: Jaroslav Zajac, Miroslav Kačenga 0903 403 459
Otváracie hod.: pondelok - nedeľa od 9.00 do 20.30 hod.

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

4. 12. piatok 17.00 SNV - Humenné, 1. liga seniori
5. 12. sobota 14.00 SNV - L. Mikuláš, extraliga juniori
6. 12. nedeľa 10.30 SNV - Martin, extraliga juniori
6. 12. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie
9. 12. streda 17.00 SNV - Nové Zámky, 1. liga seniori

12. 12. sobota 14.00 SNV - Ružinov, extraliga dorast 
12. 12. sobota 17.00 SNV - Prešov, extraliga juniori
12. 12. sobota 20.00 SNV - Zvolen, 1. liga ženy 
13. 12. nedeľa 10.30 SNV - Trnava, extraliga dorast
13. 12. nedeľa 14.00 SNV - Prešov, extraliga juniori
13. 12. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie
16. 12. streda 17.00 SNV - Topoľčany, 1. liga seniori
18. 12. piatok 9.00 - 20.00 EURÓPSKY POHÁR 

- SKUPINA DANUBIA, 
SHORT TRACK

19. 12. sobota 9.00 - 20.00
20. 12. nedeľa 9.00 - 14.00
20. 12. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie
22. 12. utorok 17.00 SNV - P. Bystrica, 1. liga seniori
23. 12. streda 18.00 verejné korčuľovanie
26. 12. sobota 18.00 verejné korčuľovanie
27. 12. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie
29. 12. utorok 18.00 verejné korčuľovanie
30. 12. streda 17.00 SNV - Senica, 1. liga seniori

Rozpis malej plochy (doplnený o verejné korčuľovania) podľa poveternostných 
podmienok na www.stez.sk

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

 2. 12. streda 18.00 LB - KOMÁRNO, basketbal extraliga
 3. 12. štvrtok  8.00 - 14.00 futsal SŠ
 5. 12. sobota  9.30 VK - HNÚŠŤA, volejbal juniorky
 5. 12. sobota 15.00 LB - LUČENEC, basketbal kadeti
 5. 12. sobota 18.00 LB - KOŠICE, basketbal extraliga
 6. 12. nedeľa 10.00 LB - B. BYSTRICA, basketbal kadeti
 6. 12. nedeľa 13.00 YOUNG ARROWS - KOŠICE, florbal SŽ
 6. 12. nedeľa 15.00 YOUNG ARROWS - KOŠICE, florbal dorast
12. 12. sobota  9.00 - 12.00 LB - KOŠICE, basketbal MŽ
12. 12. sobota 15.30 LB - KOŠICE, basketbal SŽ 
12. 12. sobota 18.00 LB - KARLOVKA, basketbal juniori
13. 12. nedeľa 10.00 LB - LUČENEC, basketbal SŽ
13. 12. nedeľa 12.00 LB - INTER, basketbal juniori
13. 12. nedeľa 14.00 ŠKBD - KOŠICE, basketbal MŽ

14. 12. pondelok  8.00 - 17.00 FUTBALOVÝ TURNAJ MEMORIÁL 
ANDREJA FRANKA 

15. 12. utorok  8.00 - 16.00 FUTBALOVÝ TURNAJ MEMORIÁL 
ANDREJA FRANKA

19. 12. sobota 10.00 YOUNG ARROWS - LIKAVKA, florbal M1 
(alebo 18. 12. piatok o 20.00 h)

19. 12. sobota 13.00 KOMÉTA - BRATISLAVA, florbal ZEX
19. 12. sobota 18.00 LB - KARLOVKA, basketbal extraliga
20. 12. nedeľa  9.00 ŠKBD - KOŠICE, basketbal kadetky
20. 12. nedeľa 12.00 KOMÉTA - NITRA, florbal ZEX

20. 12. nedeľa 15.00 YOUNG ARROWS - DOLNÝ KUBÍN, 
florbal M1

30. 12. streda  8.00 - 13.00 FUTBALOVÝ TURNAJ 
GYMNÁZIUM JAVOROVÁ 

30. 12. streda 18.00 LB - PRIEVIDZA, basketbal extraliga

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

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

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

KOLKÁREŇ T.: 053/416 63 35
Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

5. 12. sobota 12.30 SNV - Inter Bratislava A, extraliga muži

KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/416 63 53
12. 12. (sobota) od 8.00 do 16.00 hod. HVIEZDIČKA - vianočné detské plavecké 
preteky od 17.00 do 20.30 hod. KP pre verejnosť otvorená.

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

OTVORENIE KRYTEJ PLAVÁRNE  
POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV A PRÁZDNIN 

23. 12. 2015 streda 9.00 - 20.00 1. 1. 2016 piatok 14.00 - 20.30
24. 12. 2015 štvrtok ZATVORENÉ 2. 1. 2016 sobota 9.00 - 20.30
25. 12. 2015 piatok 14.00 - 20.30 3. 1. 2016 nedeľa 9.00 - 20.30
26. 12. 2015 sobota 9.00 - 20.30 4. 1. 2016 pondelok 13.00 - 20.00
27. 12. 2015 nedeľa 9.00 - 20.30 5. 1. 2016 utorok 9.00 - 20.00
28. 12. 2015 pondelok 13.00 - 20.00 6. 1. 2016 streda 9.00 - 20.00
29 . 12. 2015 utorok 9.00 - 20.00 7. 1. 2016 štvrtok 9.00 - 20.00
30. 12. 2015 streda 9.00 - 20.00 8. 1. 2016 piatok 13.00 - 20.30
31. 12. 2015 štvrtok ZATVORENÉ

SAUNA T.: 053/416 63 54

Prevádzková doba sauny 
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

OTVORENIE SAUNY POČAS VIANOČNÝCH SVIATKOV A PRÁZDNIN 
23. 12. 2015 streda 14.00 - 20.00 M+Ź
24. 12. 2015 štvrtok ZATVORENÉ
25. 12. 2015 piatok 14.00 - 20.00 M+Ž
26. 12. 2015 sobota 7.30 - 19.00 M+Ž
27. 12. 2015 nedeľa 7.30 - 19.00 M+Ž
28. 12. 2015 pondelok ZATVORENÉ
29 . 12. 2015 utorok 14.00 - 20.00 M+Ž
30. 12. 2015 streda 14.00 - 20.00 M+Ž
31. 12. 2015 štvrtok ZATVORENÉ

1. 1. 2016 piatok 14.00 - 20.00 M+Ž
2. 1. 2016 sobota 7.30 - 20.00 M+Ž
3. 1. 2016 nedeľa 7.30 - 20.00 M+Ž
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Dušičkový víkend v MŠH bol sviatočný aj pre našich florbalistov. 1. turnajom sa začali 
regionálne majstrovstvá v kategórii mladších žiakov, kde sa naši žiaci predstavili v konkurencii 

šiestich mužstiev. Po minulosezónnom celkovom treťom mieste sa naši mládežníci opäť 
ukázali vo skvelom svetle a po vysokých víťazstvách nad Lipanmi 11 : 3 a Michalovcami 
15 : 3 sa vo finálovom stretnutí stretli s ,,B“ tímom majstrovského klubu Florko 
Košice. Po trochu rozpačitých dvoch tretinách sme však v tretej strelecky explodovali 
a protivníka z palubovky vyprevadili s debaklom 11 : 4 (3 : 3, 2 : 1, 6 : 0). O vysokých 
kvalitách nášho mužstva svedčí aj fakt, že všetky individuálne trofeje ostali doma. Najlepším 
strelcom a nahrávačom sa stal kapitán René Kuda a za najlepšieho brankára bol 
vyhlásený Patrik Holečko. Tréner domácich T. Gavin: „Sme radi, že sa našim mladším 
žiakom vstup do novej sezóny vydaril. Každý z hráčov podal poctivý výkon a zastal si 
svoju pozíciu. Tvorili sme jeden tím a svojich súperov sme rozstrieľali. Žiakov burcoval 
fantastický fanklub, tvorený ich rodičmi a našimi staršími žiakmi, za čo im, aj s hráčmi, 
ďakujeme. Teší nás, že najcennejší pohár ostal doma. Každý takýto úspech posúva 
florbal v našom meste stále vyššie.“ 
Novoveské áčko odohralo cez víkend dve stretnutia, keď najskôr v sobotu zdolalo tabuľ-
kového suseda, tím z Nitry 11 : 9 a len o pár hodín neskôr podľahlo lídrovi celej súťaže 
Detve 7 : 9, aj napriek tomu, že sme celkovo súpera prestrieľali v pomere 56 : 35.  JA

ŠPORT, POZVÁNKY, OZNAMY

ÚSPEŠNÍ MLADŠÍ ŽIACI YOUNG ARROWS

BOXERI BODOVALI
Z Majstrovstiev SR v boxe mládeže 2015, ktoré sa konali 23. - 25. 10. v Nitre, si cenné kovy odniesli aj boxeri nášho 
oddielu boxu TJ Spilipo Spišská Nová Ves - Peťo Gotsch striebro a Paťo Hrubizna bronz. Obom našim boxerom ďa-
kujeme za vzornú reprezentáciu a k dosiahnutému úspechu gratulujeme.  TJ SPILIPO

ZMENA V PREVÁDZKOVANÍ ZBERNÉHO DVORA
Oznamujeme občanom mesta, že Zberný dvor na Sadovej ulici bude v termíne od 28. 12. 2015 do 4. 1. 2016 zatvorený.  

Občania môžu služby Zberného dvora opäť využiť 5. 1. 2016.

ZMENA VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU
Oznamujeme občanom mesta, že pravidelný zber komunálneho odpadu od rodinných domov v lokalitách, v ktorých sa realizuje v piatok 

25. 12. 2015 a 1. 1. 2016 sa uskutoční nasledujúci deň, teda v sobotu 26. 12. 2015 a 2. 1. 2016.  odd. komunálneho servisu, MsÚ

Únia žien Slovenska, okresná organizácia, 
Dom Matice slovenskej, Mestské kultúrne centrum, 

Základná umelecká škola, Spišské osvetové stredisko 
Spišská Nová Ves

vás pozývajú na predvianočné stretnutie rodín

ČARO VIANOC
7. 12. 2015 o 17.30 hod., Koncertná sieň Reduty v Spišskej Novej Vsi 
Vianočné zvyky, príbehy, vinše, výstavky, tradičné i netradičné dekorácie a dobroty.

Vstupné dobrovoľné. Vianočné prekvapenie členiek ZO ÚŽS pre všetkých účastníkov. 

BARBORSKÁ SLÁVNOSŤ 
SO SKOKOM CEZ KOŽU
Občianske združenie Banícky spolok Spiš 

v Spišskej Novej Vsi 
pozýva na slávnosť spojenú  

s príjemným programom
banícka ofera * svätenie piva * skok cez kožu  

* odovzdávanie ocenení  
* spoločenské posedenie a večera

3. decembra 2015 (štvrtok) o 17.00 h
Koncertná sieň Reduty, Spišská Nová Ves

Odbor KST AC Lokomotíva Bane  
Spišská Nová Ves 

pozýva všetkých záujemcov o turistiku na 

jubilejný 40. ročník  
Silvestrovského výstupu 

na Veľkú Knolu 
31. 12. 2015 (štvrtok)  

po trase:  
Grajnár - Velka Knola - Novoveská Huta  

(s možnosťou návratu  
z Veľkej Knoly na Grajnár). 

Zraz účastníkov: parkovisko za Domom kultú-
ry v Sp. N. Vsi - odchod na Grajnár osobitnými 
autobusmi o 8.00 hod. Trasu možno absolvovať 
i peši alebo na bežkách (podla snehových pod-
mienok). Návrat z Nov. Huty, príp. z Grajnára je 
individuálny. Výstup usporiadame pod záštitou 
primátora mesta Jána Volného. 

Za usporiadateľa akcie Ing. František Hos,  
predseda O KST AC LB SNV

Zľava strieborný Peter Gotsch, tréner Miroslav Čuj, bronzový Patrik Hrubizna, zdroj: mcuj
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

14. septembra 2015 nás navždy opustil vo veku 67 rokov náš drahý manžel, 
otec, dedko, svokor Ing. Štefan KARCHŇÁK. 
Úprimne chceme poďakovať všetkým za účasť na poslednej rozlúčke. 
Rovnako ďakujeme za všetky prejavy sústrasti ako aj kvetinové dary, ktorými 
ste sa pokúšali zmierniť náš hlboký žiaľ. 
smútiaca rodina

Na oblohe sa rozsvietila veľká hviezda, to si ty, mamka naša, a pozeráš sa 
na nás z neba. Tam v raji nebeskom, pokoj večný maj, buď našim anjelom 
a na zemi nás chráň. Hoci si odišla, nie si medzi nami, navždy si zostala 
v srdciach, čo Ťa milovali.
8. 10. 2015 sme sa navždy rozlúčili s našou drahou mamičkou, babičkou  
a prababičkou Máriou BADZÍKOVOU.
Ďakujeme všetkým príbuzným, známym a susedom za dôstojnú rozlúčku.
manžel, synovia Pavol, Peter a dcéra Stana s rodinami

Ako tíško žila, tak tíško odišla, skromná vo svojom živote, veľká vo svojej 
láske a dobrote.
S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, suse-
dom a známym, ktorí sa prišli 23. 10. 2015 rozlúčiť s našou milovanou mamou, 
starou a prastarou mamou Magdalénou FABIÁNOVOU, ktorá nás opustila 
vo veku 84 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti, kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť 
náš hlboký žiaľ. 
Poďakovanie patrí Pohrebnej službe R. Findura, internému odd., ODCH NsP 
v SNV a Domovu dôchodcov za príkladnú starostlivosť. 
S úctou a vďakou dcéry Iveta, Janka s manželmi, synovia Ladislav, Juraj 
s manželkami, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná smútiaca rodina.

Zhasli oči, ktoré nám boli tak drahé, dotĺklo zlaté srdce, ktoré sme mali tak 
radi, stuhli ruky, ktoré pre nás tak pilne pracovali.
S bolesťou v srdci vyslovujem úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, suse-
dom a známym, ktorí sa prišli 23. 10. 2015 rozlúčiť s naším otcom, dedkom, 
bratom, ujom, príbuzným a priateľom Františkom JALČOM, ktorý nás opustil 
vo veku 79 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti, kvetinové dary, ktoré zmiernili našu bolesť.  
Poďakovanie patrí Pohrebnej službe R. Findura, Rím.-kat. farskému úradu 
v SNV za dôstojnú rozlúčku.
Zároveň ďakujeme kolektívom interného odd., ARO, chirurgického odd. a odd. 
dialýzy za ľudský prístup, starostlivosť a pomoc.
S úctou dcéry Alžbeta, Veronika, Mária, Katarína, sestra Mária s rodinou 
a ostatná smútiaca rodina.

Stíchlo láskavé srdce, odišiel človek šľachetný, človek dobrý.
S hlbokým zármutkom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary všetkým, ktorí sa prišli 23. 10. 2015 rozlúčiť 
s Róbertom KRUPINSKÝM, ktorý nás opustil vo veku 54 rokov.
S úctou a vďakou rodičia, súrodenci, synovia a ostatná smútiaca rodina.

S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, 
priateľom, kolegom a známym, ktorí sa prišli 5. 11. 2015 rozlúčiť s mojím 
milovaným manželom, naším otcom, svokrom, starým otcom, bratom 
a švagrom Jánom LEIBICZEROM, ktorý nás opustil vo veku 74 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti, kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť 
náš hlboký žiaľ.
smútiaca rodina

Touto cestou chceme vyjadriť úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary tým, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou mamou Helenou PUPÁKOVOU, 
ktorá nás opustila vo veku 86 rokov.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Tak náhle odišiel, nestihol sa s nami rozlúčiť. Tá rana bolí a zabudnúť nedovolí. 
S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, 
susedom a známym, ktorí sa prišli 14. 10. 2015 rozlúčiť s mojím milovaným 
manželom, otcom a dedom Antonom TRZCIONKOM, ktorý nás opustil vo 
veku 80 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti, kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť 
náš hlboký žiaľ.
Poďakovanie patrí Pohrebnej službe R. Findura, Rím.-kat. farskému úradu 
v SNV za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou manželka Ida, dcéra Zuzana a vnučka Zuzana.

S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa 
27. 10. 2015 prišli rozlúčiť s mojím manželom, otcom, bratom, dedom, svokrom 
a švagrom Jánom POLLÁKOM.
Ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
S úctou manželka Viera, synovia Ján, Pavol a Marek s rodinami.

POĎAKOVANIA A SPOMIENKY

V OKTÓBRI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

Žofia Kokavcová 1919
Kamila Martinková 1923
Mária Badziková 1928
Helena Pupáková 1929
Viola Bajkayová 1930

Magdaléna Fabiánová 1931
Anna Hozzová 1933
Anna Valigurová 1933
Antónia Poradová 1934
Alexander Šulák 1935

Anton Trzcionka 1935
Magdaléna Húsková 1935
František Jalč 1936
Ján Pollák 1937
Václav Kysela 1938

Ľudovít Strache 1941
Andrej Kmetz 1941
Elvíra Ďuranová 1944
Stanislav Dzurej 1952
Vincent Šimčo 1953

Elena Pjonteková 1959
Viktor Almaši 1983

VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V OKTÓBRI OSLÁVILI
96 rokov
Cecília Macková

94 rokov
Vladimír Konársky

93 rokov
Mária Kucharovicová

92 rokov
Žofia Jadroňová
Ladislav Huňák

91 rokov
Jozef Gerši
Helena Žišková
Antónia Novotná

85 rokov
Katarína Mandáková
Helena Pokryvková
Ján Palider
Ing. Alojz Mlynárčik

80 rokov
Margita Bryndzová
Peter Dirga
Anna Kuklová
Alžbeta Kopperová
Margita Slezáková
Anna Duľová
Irena Bartalská
Fridrich Ondrejčík
Imrich Lisoň
Emilián Cvengroš
Ján Pjontek
75 rokov
Jaroslava Bodová
Gertrúda Tluščáková
Oľga Pendráková
Michal Zajac
Cyril Hrošár
Ing. Jozef Novák

Štefan Maniaček
Filoména Vincentyová
Klára Kozáková
Helena Fleischerová
Margita Scholzová
Emilie Paľová
Alžbeta Bandžuchová
70 rokov
Marcela Ivanová
Monika Semaňáková 
 Lorková
Ing. Angela Babíková
Gabriela Šimová
Karol Frankovič

Cecília Švecová
Štefan Stanko
Vojtech Dugas
Marta Hamráčková
Michal Chromčo
Ružena Dorčáková
Jozef Skalský
Andrej Retter
Viera Hudzíková
Eugen Svitana
Pavel Čeržík
Mária Brežná
Ing. Jozef Jankovič
Ján Henkrich

Diana Furmanová

Alexandra Lukáčová

Maxim Štofira

Timotej Ondáš

Alexander Fabini

Jozef Čorba

Oliver Tomiskin

Oliver Michalec

Diana Bežilová

Daniela Holubová

Filip Spusta

Nina Momotjuk

Miroslav Kotras

Lucia Baldovská

Eva Vantrobová

Kamil Šimunek

Olívia Kyseľová

Gréta Suchá

Michaela Satalová

Ema Švačová

Michal Pollák

Katarína Novysedláková

Sofia Maniaková

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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Kto žije v srdciach svojich blízkych, nie je mŕtvy, len vzdialený.
13. 12. 2015 uplynie 20 rokov, odkedy nás navždy opustila naša teta Margita 
OŠUSTOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomínajú neter Elena a celá rodina.

Odišli, ale všetko krásne, čo nám dali, ostáva v nás.
13. 12. 2015 uplynie 30 rokov a 2. 3. 2016 si pripo-
menieme 15 rokov, odkedy nás navždy opustili naši 
drahí rodičia, starí a prastarí rodičia Mária MARKOVÁ,  
rod. Tkáčová a Florián MARKO.
Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, spomínajte s nami.
S láskou a úctou dcéry Darina a Janka s rodinami.

Hoci si odišla a nie si medzi nami, v našich srdciach ostávaš vždy s nami. 
Už len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob z lásky dať a pri plamienku sviečky 
s úctou spomínať.
14. 12. 2015 uplynú 3 roky, odkedy nás navždy opustila naša drahá mama, 
babka a prababka Mária SARNOVSKÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomínajte s nami.
S úctou, vďakou a láskou spomínajú dcéry Marta a Valika s rodinami, synovia 
Stanislav a Ladislav s rodinami.

Už len tichá spomienka navždy zostáva, no naše srdcia nikdy nezabudnú.
16. 12. 2015 uplynie 9 rokov, čo od nás navždy odišiel môj milovaný manžel, 
otec, starý otec a príbuzný Ladislav MODROCKÝ.
S úctou a láskou na neho spomína manželka a synovia s rodinami.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali, mali radi a nezabudli.

Pred rokom 17. decembra po ťažkej chorobe odišiel do večnosti Jozef 
ANTONY, otec, starý otec a priateľ.
spomína rodina a priatelia 

Mal si rád život, mal si rád smiech, veril si v lásku a miloval svet. Odišiel si 
navždy, hoc túžil si žiť, nebolo nám dopriate s Tebou ďalej byť. Život je krutý, 
nevráti, čo nám drahé vzal, zostali iba spomienky a v srdci priveľký žiaľ.
16. 12. 2015 uplynie 10. výročie, odkedy nás navždy a nečakane opustil môj 
milovaný syn a náš brat Peter MELEGA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou, úctou a veľkým žiaľom v srdci na Teba spomíname.
mama, bratia Jaro, Laco a rodina

Odišla, už nie je medzi nami, ale žije v srdciach nás, ktorí sme ju milovali.
20. 12. 2015 uplynú 3 roky, odkedy nás navždy opustila naša milovaná 
mamička, svokra, babička, prababička a sestra Helena VALIGUROVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou v srdci spomínajú syn Dušan s rodinou, syn Michal s rodinou, 
dcéra Silvia s rodinou, nevesta Mária s rodinou, vnúčatá a pravnúčatá, 
súrodenci a ostatná smútiaca rodina.

Stále je ťažko a smutno nám všetkým, už nič nie je také, aké bolo predtým.
21. 12. 2015 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil môj milovaný manžel, 
láskavý otec, dedko, pradedko Vojtech ČERPÁK.
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.

21. 12. 2015 uplynie rok od úmrtia môjho manžela, otca, starého otca, krstného 
otca a príbuzného Františka SEDLAČKA.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali.
S láskou spomíname.
manželka Jana, syn Branislav a dcéry Slavomíra a Jana s rodinami

Láska a spomienky nám zostali, tie smrť nepozná. 
22. 12. 2015 uplynie 5 rokov od úmrtia môjho manžela Jána KRAUSZA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Mária, syn Peter, dcéra Jarka s rodinami a ostatná smútiaca rodina 
Ďakujeme.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
27. 11. 2015 sme si pripomenuli nedožité 70-te narodeniny môjho manžela, 
nášho otca a dedka Štefana GÁLLA.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
manželka Anna, dcéra Alena a syn Štefan s rodinami, vnúčatá Dávid, Daniel, 
Sára, Romana, Štefan a ostatná smútiaca rodina. 

Rana v srdci stále bolí a zabudnúť nám nedovolí. Aj keď nie si medzi nami, 
v našich srdciach žiješ s nami.
29. 11. 2015 uplynulo 15 rokov od úmrtia nášho syna, brata, uja a krstného 
otca Emila DZURIKA.
S láskou a úctou spomínajú rodičia a sestry Beáta a Adriana s rodinami.

Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, aké bolo 
predtým. Život je krutý, nevráti, čo nám vzal, zostali iba spomienky a v srdci 
veľký žiaľ. Bolestný je pre nás Tvoj odchod náhly, ale v našich srdciach zo-
stávaš navždy s nami.
30. 11. 2015 uplynul rok, odkedy nás opustil náš milovaný Rudolf GIRGA.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka, syn Rudolf s rodinou, dcéra Iveta s rodi-
nou, mamka, sestra s rodinou a švagrovia s rodinami.

Aj, keď nie ste medzi nami, v našich srdciach žijete 
s nami.
V týchto dňoch uplynie rok, odkedy nás navždy opus-
tili mamka a sestra Marta a Danka ALTZNAUEROVÉ.
Tí, ktorí ste ich mali radi a nezabudli, venujte im spolu 
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína Vlado s rodinou.

Smutno je nám všetkým, nič nie je také, ako predtým. Ten, kto Ťa poznal, 
spomenie si, kto Ťa mal rád, nezabudne.
1. 12. 2015 uplynie 20. výročie, odkedy nás navždy opustil môj manžel, otec, 
svokor a dedko Ján ANDOR.
S láskou a úctou v srdci spomínajú manželka Eva, syn Ján s priateľkou, dcéry 
Marcela, Monika a Eva s rodinami, vnúčatá Dušan, Martina, Adam a Alex.

To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie. V srdciach nám bolesť zostala...
2. 12. 2015 uplynie 10 rokov, odkedy nás opustila moja manželka a naša 
mamka Ľudmila GRIGEROVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej s nami tichú spomienku.
manžel a deti s rodinami

Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi. 
4. 12. 2015 uplynie rok od úmrtia Antónie ČAJKOVEJ, rod. Bartschovej. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomína smútiaca rodina.

Čas plynie, spomienky ostávajú.
4. 12. 2015 si pripomenieme 2. výročie úmrtia našej 
drahej mamky, svokry a babičky Heleny HOVANOVEJ.
Zároveň 26. 1. 2016 uplynie 24 rokov, odkedy nás 
navždy opustil náš otec, svokor a dedko Jozef HOVAN.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im s nami tichú 
spomienku.
S úctou a vďakou spomínajú syn s manželkou, nevesta 
a vnúčatá s rodinami.

Stále je ťažko a smutno nám všetkým. Nič už nie je také, aké bolo predtým. 
Všade okolo chýba Tvoj hlas, mali si rád život, my Teba zas. Odišiel si bez 
rozlúčky tíško a navždy, zostal smútok, na duši jazvy.
9. 12. 2015 uplynie 10 rokov od úmrtia nášho ocka Dušana SIVAČKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.
S láskou spomínajú manželka Mária, dcéry Lucka, Katka s manželom, vnúčik 
Sebastián Dušan a ostatná rodina.

Už navždy prestali pre Teba hviezdy svietiť, už navždy prestalo pre Teba 
slnko hriať. Ale tí, čo Ťa milovali, nikdy neprestanú na Teba spomínať.
11. 12. 2015 si pripomenieme 6. výročie, odkedy nás navždy opustil môj milo-
vaný syn, brat Martin NAGY.
S láskou a úctou v srdci spomína mamka, súrodenci Dagmar, Monika, Jaroslav, 
Zdenko s rodinami, ostatná smútiaca rodina a krstná mama.
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22. 12. pred 30 rokmi odišiel a ostali len spomienky.
Prosíme, zaspomínajte si s nami na Antona BOROVSKÉHO.
deti s rodinami

„V tmavej noci, keď začínal nový deň, odišla si snívať svoj večný sen. 
Bolesťou unavená tíško si zaspala, zanechajúc všetkých, čo si rada mala...“
26. decembra 2015 si pripomenieme 15. výročie úmrtia našej drahej mamky 
Alžbety CIPSEROVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, zaspomínajte si, prosíme, spolu s nami.
S láskou Jožko, Magduška a Dajka s rodinami.

27. 12. 2015 uplynie 10 rokov, odkedy nás opustil môj manžel Ján GALDON.
S vďakou, úctou a láskou spomína manželka Milota, synovia Róbert, Jaroslav, 
Jozef s manželkami, vnúčatá Miloš, Jaroslav, Miriam, Matej, Aneta, Maximilián, 
Alexander, všetci príbuzní a známi.

Tam v raji nebeskom, pokoj večný majte, buďte našimi 
anjelmi, na zemi nás chráňte. Hoci ste odišli, nie ste 
medzi nami, navždy ste zostali v srdciach tých, čo Vás 
vrúcne milovali.
Čas plynie a my sme si 28. 10. 2015 pripomenuli už 
štvrté výročie úmrtia našej drahej mamičky Reginy 
KRAUSZOVEJ a 22. 12. 2015 uplynú taktiež 4 roky, 
odkedy nás opustil náš drahý otecko Ján KRAUSZ.

Jediná nádej našu bolesť hojí, že nás Pán Boh opäť spolu spojí.
S láskou a úctou spomínajú synovia Ján a Róbert s rodinami, dcéra Zuzana 
s manželom a ostatná rodina. 

Čo nám bolo drahé, osud nám vzal, ostali len spomienky, v srdci veľký žiaľ.
29. 12. 2015 uplynie 10 rokov, kedy sa navždy zavrela kniha života nášho 
drahého Františka ČEKELA.
S láskou manželka a deti s rodinami. 

30. decembra 2015 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustila naša mama, 
sestra, babka Valéria PRAMUKOVÁ, rod. Kiktová. 
S láskou spomínajú dcéra Blanka, synovia Igor, Silvester a sestra Eva 
s rodinami.

Kurzy JOGY v sezóne 2011/ 2012SPOMIENKY

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

 4. 12. 2015
 Mikulášske posedenie  

v klube o 14.00 h.

 7. 12. 2015
Účasť na podujatí Čaro Vianoc  

v Redute o 17.00 h.

15. 12. 2015
Posedenie pri kapustnici v klube.

Poplatok 2 € potrebné uhradiť  
do 11. 12. 2015. 

Od 21. 12. 2015 do 11. 1. 2016  
bude klub zatvorený.

KLUB DÔCHODCOV KOMENSKÝ
pozýva pedagogických pracovníkov,
dôchodcov na stretnutie, ktoré sa
uskutoční 17. 12. 2015 (štvrtok)
o 10.00 h v Klube dôchodcov  
na Levočskej ul. v SNV.
Tešíme sa na vás.

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 - 6. 12. 2015
Dr. Max, OD Kaufland,  

Duklianska 3336/19, T.: 0901 961 073

7. - 13. 12. 2015
TESCO, Medza 15, T.: 053/417 68 84

14. - 20. 12. 2015
Bonus, Námestie SNP 2, T.: 053/446 47 67

21. - 27. 12. 2015
Na Západe, Hutnícka 20, T.: 053/429 87 10

28. - 31. 12. 2015
STATIM, Štefánikovo námestie 10,  

T.: 053/442 82 77

STARÁTE SA O SVOJICH  
BLÍZKYCH BEZPLATNE?

Smaragd, n. o., je tu pre vás.
Na základe komplexného posudku so stupňom  

odkázanosti 4 – 6 a rozhodnutia MsÚ/OÚ  
vás zamestnáme a finančne odmeníme.
Viac info na smaragd@smaragdno.sk  

a tel. č. 0918 677 986.

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov  
na Slovensku v Spišskej Novej Vsi

pozýva svojich členov na tieto aktivity

2. 12. 2015 (streda)
Turistická vychádzka Liptovský Mikuláš, Háj - Nicovô

Pamätník a vojenský cintorín z 2. sv. vojny, výhľad na Liptovský 
Mikuláš a okolie. Odchod: R 604, Dargov o 9.11 h.

9. 12. 2015 (streda)
Turistická vychádzka Odorica

Odchod z AS o 7.45 h smer Levoča.

14. 12. 2015 (pondelok)
Predvianočné stretnutie seniorov pri kapustnici,

v Klube dôchodcov na Levočskej ul. o 14.00 h.
Poplatok 2 €, prihlásiť sa do 10. 12. 2015.

KLUB ZDRAVIA
v Spišskej Novej Vsi

vás pozýva na ďalší  
cyklus prednášok  

a posedenie pri ochutnávke  
zdravých jedál

15. 12. 2015  
Prišlo svetlo

Ing. Jozef Pist

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

KONTAKT: 0908 994 818.
Vstup voľný.
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POZVÁNKY

TICHÁ NOC 2015,
ktoré zaznejú 

v sobotu 19. decembra 2015 o 16.00 a 19.00 h 
v Koncertnej sieni Reduty v Spišskej Novej Vsi.

Hosť koncertov: 
Miešaný spevácky zbor ROŽENICE - Chorvátsko

Počas prestávky si môžete kúpiť DVD z doterajších koncertov CHORUS IGLOVIA. 
Predaj vstupeniek: TIC - Letná ul. a MKC (zadný vchod do Reduty zo Zimnej ul.)

Cena vstupenky: dospelí 4 €, deti do 15 rokov 1 €.

Miešaný spevácky zbor CHORUS IGLOVIA srdečne pozýva všetkých milovníkov  
zborového spevu na vianočné koncerty

pozýva na

Občianske združenie spiša 
a remeselná dielňa

kde nájdete nielen oblečenie či pomôcky do domácnosti, ale aj 
vecičky z remeselnej dielne, niečo na okrášlenie a tiež prečítanie.

2. - 4. december 2015
8.00 – 16.00 hod.

Galéria netradičných umení 
v Remeselnej uličke – Letná 49 

(v podchode medzi TIC a nostalgie)

príspevok: DoBRovoĽný

Ďakujeme všetkým, ktorí nám blšáčik pomohli usporiadať. 

PREDVIANOČNÝ

Blšáčik

sponzori:

Vyberte si, čo chcete a prispejete, koľko môžete. 
Výťažok sa použije na rozvoj uličky a dielne.

Tešíme sa na vás!

Blšáčik

2. 12. (streda) o 18.00 h - Večer v znamení 
dvoch osobitých pesničkárov, Martina Geiš-
berga a Nanyho M. Hudáka vo vzájomnom hu-
dobnom i ľudskom dialógu. Vstupné: 6 €. 
Rezervácie na tel. č. 0905 287 563, 0904 413 789 
alebo na cajovnaalchymka@gmail.com.
5. 12. (sobota) o 19.00 h - Mikulášsky kon-
cert Jána Svetlana Majerčíka, liptovského folko-
vého pesničkára inšpirovaného prírodou a slovenský-
mi tradíciami. Vstupné: 3 €.
12. 12. (sobota) o 18.00 h - Improdiv. Di-
vadelná improvizácia na témy zadané di-
vákmi. Tri tímy vás zabavia jedinečnými hereckými 
výkonmi na témy, ktoré sa zdanlivo stvárniť nedajú.  
Dobrovoľné vstupné.
13. 12. (nedeľa) od 13.00 do 17.00 h - Malý 
čajový kurz. Jedinečný zážitok vôní a chutí. V prie-
behu 4 hodín spoznáte, porovnáte a ochutnáte okolo 
15 druhov rôznych čajov. Kurz zakončíme prípravou 
čaju tradičným čínskym obradom Gong Fu Cha.  
Pitné: 15 €. 
3. 1. (nedeľa) - Tretie výročie otvorenia ča-
jovne s celodenným programom (bližšie info na 
fb). Doobedu vystúpime na Tomášovský výhľad. Od 
16.00 h - Open Mic (voľný mikrofón) prezentova-
nie vlastnej tvorby pre každého, kto prejaví záujem. 
O 19.00 h - ukážka čajového obra-
du a koncert. 
Záujemcovia píšte na facebook  
alebo cajovnaalchymka@gmail.com.

Letná 63, SNV
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POZOR! 
Uzávierka  

januárového  
vydania  

Informátora  
je 

10. 12. 2015.

OZNAM, INZERCIA 
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Darèekový poukaz
pre Vašich blízkych

(u nás v predaji)

po-pia/ 6.00 - 22.00
so-ne / 7.00 - 22.00
Lipová 20, Sp. Nová Ves
053/441 41 52

www.4elements-gym.sk
go@4elements-gym.skl

COOP Jednota Liptovský Mikuláš,

spotrebné družstvo, divízia Spišská Nová Ves

Vážení zákazníci!

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru v roku 2015
a v roku 2016 Vám prajeme veľa zdravia, šťastia, rodinnej

pohody a veľa nákupov v predajniach COOP Jednoty.

Vedenie COOP Jednoty

INZERCIA
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INZERCIA

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, tel. čísla: riaditeľ školy: 053/446 13 60, 
škola: 053/446 13 90, 446 29 23, fax: 053/446 13 60
e-mail: skola@soussnv.sk, www.soussnv.sk

PONUKA ODBOROV PRE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 
NA ŠKOLSKÝ ROK 2016/2017

Kritéria prijímacieho konania: 
absolvovanie Monitoru SJ + MAT

ŠTUDIJNÉ ODBORY 4-ROČNÉ: 
(maturitné vysvedčenie + výučný list)
2426 K  programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení  

 (od 1. 9. 2014)
2697 K  mechanik elektrotechnik 
6446 K  kozmetik

ŠTUDIJNÉ ODBORY 4-ROČNÉ: 
(maturitné vysvedčenie)
2157 M  geológia, geotechnika a environmentalistika
3650 M  staviteľstvo
3692 M  geodézia, kartografia a kataster
3739 M  elektrotechnika v doprave a telekomunikáciách
3920 M  polytechnika

UČEBNÉ ODBORY 3-ROČNÉ: 
(výučný list)
3661 H  murár
3663 H  tesár
3668 H  montér suchých stavieb
3672 H  kamenár (od 1. 9. 2015)
3675 H  maliar
3678 H  inštalatér

3684 H  strechár
2683 H 11  elektromechanik – silnoprúdová technika
2487 H 01  autoopravár – mechanik 
6456 H  kaderník 
3152 H 02  krajčír – dámske odevy
6424 H  manikér – pedikér 

UČEBNÉ ODBORY 2-ROČNÉ: 
pre žiakov, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku  
v 7. alebo 8. ročníku ZŠ: 
3686 F  stavebná výroba 
3178 F  výroba konfekcie
3383 F  spracúvanie dreva    

Stredná odborná škola, Markušovská cesta 4 v Spišskej Novej Vsi sa snaží 
v rámci regiónu Spiš rýchlo reagovať na aktuálne dianie na trhu práce. Podľa 
toho sa snaží štruktúru študijných a učebných odborov inovovať a zároveň 
podporovať remeselné odbory a držíme sa motta: „Remeslo má zlaté dno“.

CENTRUM ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA

PRE KADERNÍCKE 
A KOZMETICKÉ SLUŽBY

usporiada dňa

8. decembra 2015 (utorok) od 8.00 do 17.00 hod.
pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl, rodičov a výchovných poradcov

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
V priebehu tohto dňa sa uchádzači o štúdium budú môcť postupne oboznámiť 

s ponukou študijných a učebných odborov a s požiadavkami, ktoré musia splniť  
pre prijatie v rámci prijímacieho konania pre školský rok 2016/2017.

ŠTUDIJNÉ ODBORY
2682 K mechanik počítačových sietí  

(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie + výučný list)

3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo - nábytkárstvo  
(s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy - zameranie na futbal a hokej)  
- talentová skúška (4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie)

3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve 
(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie)

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

3349 K technik drevostavieb  
(duálne vzdelávanie, 4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie + výučný list) 

8221 M 05 dizajn - priemyselný dizajn - talentová skúška  
(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie)

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

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

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

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

UČEBNÉ ODBORY
3355 H stolár (duálne vzdelávanie, 3-ročné štúdium, výučný list)

3370 H čalúnnik (duálne vzdelávanie, 3-ročné štúdium, výučný list)

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM
6403 L podnikanie v remeslách a službách (2-ročné štúdium pre 

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

Na študijné odbory umeleckého zamerania a študijný odbor 3336 M drevárstvo 
a nábytkárstvo (s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy), kde sa vyžaduje 
overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové skúšky), je 
potrebné podať prihlášku riaditeľovi základnej školy v termíne do 20. 2. 2016. 

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

Stredná odborná škola drevárska, 
Filinského 7, Spišská Nová Ves 

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

 Predáme 1-izb. byt v SNV, čiastočná rekonštrukcia, 1. po-
schodie. Cena 21 500 €. T.: 0918 805 625. 

 Predáme 2-izb. byt po kompletnej rekonštrukcii v centre 
mesta na 2. posch. Cena 47 500 €. T.: 0918 805 625.

 Prenájom 2-izb. bytu v RD pre max. 2 osoby na Duklianskej 
ul. č. 15 v SNV. T.: 0911 423 435.

 Dám do prenájmu 3-izb. byt na sídl. Mier. T.: 0910 373 872.
 Predám teplý, slnečný 4-izb. byt na sídl. Mier, 7. posch. vo 

veľmi slušnom vchode. Cena 61 900 €. T.: 0948 007 647.
 Predáme udržiavanú záhradu za markušovskými rampami 

s 2 chatkami o rozlohe 460 m2. Vhodná na relax i pestovanie. 
Cena dohodou. T.: 0904 981 403.

 Ponúkame skladové priestory nachádzajúce sa v ob-
jekte na Radlinského ul. 17 v SNV (skladový areál). 
T.: 0915 871 572, 0915 907 593, Agrokor, spol. s r. o., 
sloven@sloven.sk.

 Predám garáž na sídl. Mier - J. Wolkera oproti ZŠ. Len 
pre vážnych záujemcov. Cena dohodou. T.: 0903 642 780. 

 Predám garáž na Tarči pri požiarnej zbrojnici. 
T.: 0905 346 983

 Dám do prenájmu garáž za Panorámou. Mesačný nájom 
40 €. T.: 0905 753 258.

 Predám RENAULT Megan, r. v. 1997, 170 tis. km, STK + 
EK do 2017. Cena dohodou. T.: 0907 225 585.

 Predám zimné pneumatiky, komplet aj s diskami a pukli-
cami, 14 palc., „4 x 108“, na Peugeot, zn. Kormorán, hrúbka 
dezénu 9 mm. Cena 100 €. T.: 0948 030 538.

 Predám 1-hrob a 2-hrob na starom cintoríne v SNV. 
T.: 0905 954 913.

 Predám 2-hrob na starom cintoríne v SNV. 
T.: 0918 467 712.

 Predám bažanty poľné tohtoročné, obidve pohlavia. 
T.: 0915 574 995 po 19.00 h.

 Predám kvalitný lesný med. T.: 0908 525 779.
 Predám detský kočiar 3-kombinácia. Cena dohodou. 

T.: 0910 373 872. 

KÚPIM / HĽADÁM

 Odkupujeme aj zadlžené nehnuteľnosti. 
T.: 0905 924 303.

 Opatrujem detičky u mňa doma. Som mamička na MD. 
T.: 0904 380 033.

RÔZNE

 NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje internet a je práve 
nedeľa? Profesionálny servis PC a kancelárskej techniky 
u vás doma 24 h/7dní v týždni za fajn ceny. Inštalácia Win-
dows! Opravy notebookov, výmena displejov! Inštalácia 
a nastavenie WiFi. Možnosť obnovenia vašich stratených 
dát! Nastavenie internetového pripojenia. SERVISNÁ 
PREHLIADKA u vás za 1 €! VIANOČNÁ HRA o router. 
T.: 0904 318 235. Poradenstvo zdarma! 
E-mail: doktorpc@outlook.com, www.fixnet.eu 

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

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

 MASÉRKA MAŤKA MOKOŠOVÁ | Plaváreň - sauna, Za 
Hornádom 15, SNV ponúka: akciovú sumu 12 € za hodi-
nové relaxačné masáže * aromaterapeutická * čokolá-
dová * thajská * antistresová * pre fajnšmekrov. Vianočné 
poukážky 10 €, 20 € a 30 € alebo podľa želania. 
T.: 0904 325 343. 

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

 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 
bankou), SNV. T.: 0948 249 495, www.spolocnostisro.sk

 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.

 NEFUNGUJE VÁM POČÍTAČ? Ponúkam IT služby * na-
stavenie siete * wifi * inštalácie Windows 10 a iné. Podrob-
nejšie na: www.erikspic.sk, T.: 0903 101 667.

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

 PREDAJŇA - ELEKTRO NÁRADIE EXTRA, Fabiniho 10, 
SNV (pri žel. stanici) ponúka: vŕtačky, brúsky, búracie kla-
divá a iné. Využite možnosť nákupu bez hotovosti len na 
OP cez Quatro. Doplnkové služby: opravy všetkých znač-
kových náradí „servis“ a požičovňa.

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

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

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

 SOVAT SOUND – diskotékové hudobné produkcie 
* svadby, stužkové slávnosti, plesy, rodinné a firemné 
oslavy * verejné hud. produkcie * ozvučovanie kultúrnych, 
spoločenských a športových podujatí * prenájom zvuko-
vej a svetelnej techniky. T.: 0905 554 394, 
e- mail: sovatsound@gmail.com

 VEČER PLNÝ HUDBY, TANCA A DOBREJ NÁLADY mô-
žete zažiť každý štvrtok od 18.00 h v TANČIARNI FELICITÁ 
s Martinom a Petronelou v kongresovej hale Geologic-
kého ústavu Dionýza Štúra, Markušovská cesta 1 v SNV. 
Informácie: 0905 980 903.

 PROFESIONÁLNA MONTÁŽ sadrokartónových a te-
pelnoizolačných systémov * maliarske práce * sadrové 
a ušľachtilé omietky * kazetové antické stropy. 
T.: 0905 980 903.

 MEDIÁCIA – Mimosúdne riešenie sporov v civilnom 
práve s cieľom dosiahnutia dohody - rýchlo, dôverne, ne-
formálne. T.: 0944 222 716, 
e-mail: mediator.snv@gmail.com SNV, Stará cesta 6.

 KOMPLEXNÉ RIEŠENIE PRE ÚČTOVNÍCTVO, MZDY, ÚČ-
TOVNÉ A DAŇOVÉ PORADENSTVO. V prípade otázok nás 
neváhajte kontaktovať. T.: 0911 893 558, 
e-mail: info@uctovnictvo-jagespis.sk, 
web: www.uctovnictvo-jagespis.sk

 KOZMETICKÉ ŠTÚDIO Marilyn - Hutnícka 10, SNV, 
0905 388 917: Líčenie (denné, slávnostné, svadobné) 
* Mikrodermabrázia * Mezoterapia * Kavitačný píling * 
Chemický píling * Kozmetický ultrazvuk * Aplikácia trsov 
* Depilácie * Darčekové poukážky. 

 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.

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

 AR ŠTÚDIO vás srdečne pozýva do NOVOOTVORENEJ 
PREVÁDZKY, Štefánikovo nám. 21, SNV - opaľovanie v tur-
bosoláriách * regenerácia pokožky tela v kolagenáriu * 
rôzne druhy masáží * formovanie postavy kavitáciou, li-
polaserom a rádiofrekvenciou * prístr. lymfodrenáž * ma-
sážna posteľ Spinrex. T.: 0902 604 562, 0904 625 117.

 ECOBOLLE SNV vás srdečne pozýva do novootvore-
nej predajne ČAPOVANEJ TALIANSKEJ BIO DROGÉRIE. 
Príďte si dať načapovať do svojej fľaše vami vybraný 
produkt z našej širokej ponuky. Nájdete nás na Zimnej 
93, SNV (za Reštauráciou Venuša). T.: 0940 776 489,  
0904 137 306.

 PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS ďakuje svojim 
klientom za využitie našich služieb a praje pekné sviatky 
a úspešný rok 2016. T.: 0903 100 508, 0903 661 891, 
053/444 01 19.

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

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

 OČNÁ OPTIKA BLIR – OPTIK na Ul. Odborárov 18 si 
aj tento rok pripravila darčeky pre vás a vašich blízkych. 
Tešíme sa na vás. Ponúkame odbornosť a kvalitu za ro-
zumné ceny. 

 Hľadáte originálny vianočný darček pre svojich blíz-
kych? DARUJTE VZDELANIE! Ponúkame darčekové pou-
kážky v hodnote od 20 €, príp. celý jazykový kurz AJ, NJ, 
FJ, TJ, RJ alebo ŠJ s 15 % zľavou. VISTA jazyková škola, 
Levočská 1, SNV. T.: 0902 961 150.

 Pozývame vás na TVORIVÉ DIELNE v HOBBY KREA-
TIV od 17.00 h * 7. 12. - Hodvábne maľovanie * 11. 12. 
Vianočné gule - decoupage * 14. 12. Pozdravy - scrap-
booking. www.hobby-kreativ.sk T.: 0918 994 867.

 Jazyková škola POINTRED: Naučte sa rýchlejšie s ne-
meckým native speakerom. Osnova výučby podľa vašich 
potrieb a záujmov (medicína, gastronómia, cestovný 
ruch...). Kurzy pre mládež i dospelých v stupni A1 - C2. 
T.: 0944 048 183 - Infohodina zdarma.

DROBNÁ INZERCIA, INZERCIA
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NAJVÄČŠIE NÁKUPNÉ A ZÁBAVNÉ CENTRUM NA SPIŠI

OC Madaras www.ocmadaras.sk

Prí jemné prežitie vianočných 
sviatkov a šťastný Nový rok 2016 

    Vám praje

Radosť 
pre radosť!

NAJVÄČŠIE NÁKUPNÉ A ZÁBAVNÉ CENTRUM NA SPIŠI

OC Madaras www.ocmadaras.sk

pre radosť!Vianoce pre radosť!pre radosť!
Predĺžená otváracia doba do 21.00 hodiny: 12. - 13. decembra a 18. - 20. decembraddiinyyyy:: 11222.. - 11333.. dddeeeccceemmbbbrrraa aa 11888.. -2. sviatok vianočný - OTVORENÉ



Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Superb Combi: 4,0 – 7,2 l/100 km, 105 – 163 g/km. Ilustračné foto.

www.skoda-auto.sk

NEKONEČNÝ PRIESTOR 
PRE VÁŠ ŠTÝL AJ PRE
VAŠU RODINU

Nová ŠKODA Superb Combi s najväčším interiérom vo svojej triede. 

AUTOVES s.r.o.
Duklianska 55
052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: +421 903 645 111
www.autoves.sk

Každá cesta bude pre vás a pre vašich spolucestujúcich zážitkom, aký majú astronauti pri výstupe do otvoreného 
priestoru. Vďaka najväčšiemu batožinovému priestoru vo svojej triede odvezie nový model ŠKODA Superb Combi celý 
váš vesmír. A ak budete mať pri nakladaní plné ruky, otvoríte ho jednoducho nohou. O pohodlie a o bezpečnosť na ceste 
sa postará množstvo ďalších Simply Clever detailov a asistenčných systémov.
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