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Milí Spišskonovovešťania!
Na rozhraní dvoch leto-
počtov si dávame hojné 
priehrštie predsavzatí: 
skromných, poctivo za-
mýšľaných, ale aj tro-
šičku ľahkovážnych a nie 
vždy reálnych. Šľachetný 
úmysel, i keď sa vždy ne-
pretaví do hmatateľného 
skutku, však nikdy nevyj-

de nazmar, lebo je prvým vykročením k vzájom-
nému pochopeniu i porozumeniu.
Aj primátor si predstavuje, aký by mal byť nadchá-
dzajúci rok predovšetkým v meste, na radnici, ale 
aj v rodine, v príbuzenstve, v spoločenstve dô-
veryhodných a múdrych ľudí - medzi nich rátam 
i poslancov mestského zastupiteľstva, ktorým ste 
tiež prejavili svoju dôveru. Nedá sa však uvažovať 
o blízkej budúcnosti bez bilancovania uplynulých 
dvanástich mesiacov, pretože by to bolo stavanie 
vzdušných zámkov na labilnom, neistom piesku.
Nepoznám rekapituláciu, ktorá by v celkovom 
súčte vyznela ideálne, stopercentne a dokonale. 
Viem však o súvahách, ktoré mali jedno sympa-
tické plusové aktívum: neutíchajúcu snahu, kaž-
dodennú usilovnú a svedomitú prácu vynaloženú 
či investovanú do spoľahlivého chodu správy vecí 
verejných v komunálnej politike.
Osnovný princíp, hlavné krédo našej práce sa 
dá vyjadriť stručne: neprestajné uchádzanie sa 
o dôveru všetkých, ktorí nám odovzdali v komu-
nálnych voľbách svoje hlasy. Usilovali sme sa cit-
livo, a pritom realisticky počúvať názory, postrehy, 
kritiku, ale nezriedka aj súkromné príbehy našich 
občanov. Snažili sme sa pomôcť, pokiaľ nám sily 
a kapacity stačili, snažili sme sa stretávať s ľuďmi, 
reagovali sme na takmer každú pozvánku či pod-
net. Ja sám mám dojem, že som sa za rok vo 
funkcii primátora stretol hádam so všetkými Spiš-
skonovovešťanmi.
Každý rozumný hospodár spravodlivo zhodno-
cuje uplynulý rok. Nepredkladám vyčerpávajúci 
štatistický rozbor, zmienim sa o udalostiach a vý-
sledkoch, ktoré, verím, budú na úžitok budúcim 
pokoleniam.
Veľkú snahu sme vyvinuli na zlepšenie podmienok 
v zdravotníctve, aj keď nepatrí do kompetencie 

www.spisskanovaves.eu

(pokračovanie na 3. strane)

Prvá písomná správa o našom meste je zazname-
naná v listine ostrihomského arcibiskupa Filipa 
z 29. novembra 1268, v ktorej sa spomína 
"plebanus de Villa Nova" ako nový územný celok 
- nová obec. 
Milí Novovešťania, 
naším úmyslom je dôstojne si pri-
pomenúť túto udalosť. Jej význam 
si zaslúži i príležitostné logo, ktoré 
vám chceme predstaviť. 
V meste máme mnoho pamiatok 
i zariadení, na ktoré môžeme byť 
právom pyšní. Okrem našej, na 
Slovensku najvyššej veže, máme 
i dominantu, ktorá má prím v celej 
Európe, a tým je naše šošovko-
vité námestie. A práve jeho pôdorys je ústredným 
motívom tohto príležitostného loga, pretože mesto 
vzniklo gotickou zástavbou okolo západo-východ-
nej obchodnej cesty z obci Iglov a Villa Nova. 
V nadpise sa nachádza už spomínaný názov, pod 
ktorým bolo mesto prvýkrát spomenuté. Dobové 
vyjadrenie tejto udalosti je vyjadrené rímskymi 
číslicami (1268: M – 1000, C – 100, L – 50, 
X – 10, VIII – 8). Farby loga sú zastúpené v pomere, 
v akom sa nachádzajú v erbe mesta. Kľúč k mestu 

a jeho histórii symbolizuje abstrahované číslo 740 
(pohľad z pravej strany a 4 bez nožičky), ktoré je zá-
roveň odpoveďou na prepojenie uvedených názvov 
mesta a jednotlivých rokov MCCLXVIII a 2008. 

Naše mesto si zaslúži, aby sme 
poznali jeho históriu a boli naň 
hrdí. V každom čísle Informá-
tora v roku 2008 nájdete prílohu, 
ktorá bude venovaná určitému ča-
sovému obdobiu v histórii mesta. 
Dejinami mesta vás prevedieme 
encyklopedickým spôsobom. 
Európsky parlament a Rada EÚ 
vo svojom rozhodnutí 18. decem-
bra 2006 vyhlásili rok 2008 za 
Európsky rok medzikultúrneho 

dialógu, s cieľom zvýšiť povedomie európskych 
občanov, najmä mladých ľudí, pokiaľ ide o význam 
rozvoja aktívneho európ skeho občianstva, ktoré je 
otvorené svetu, rešpektuje kultúrnu rozmanitosť 
a vychádza zo spoločných hodnôt stanovených 
v Charte základ ných práv Európskej únie. Spo-
ločné hodnoty založené na slobode a rešpektovaní 
ľudských práv môžeme rozvíjať i na základe pozna-
nia a poučenia sa z vlastnej histórie. 

Andrea Jančíková

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

VSTUPUJEME DO 740. ROKU 

OD 1. PÍSOMNEJ ZMIENKY O MESTE
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SPRAVODAJSTVO

miestnej samosprávy (nové neurologické odde-
lenie našej NsP, nákup novej zdravotníckej tech-
niky, hniezdo záchrany...). Mestské firmy začali 
fungovať tak, ako majú - v prospech mesta. Najmä 
mestské lesy prispeli do rozpočtu rekordnou su-
mou 35 miliónov korún. Rozpočet mesta dosiahol 
rekordnú výšku, na základe čoho sme mohli vy-
členiť značné financie na rekonštrukciu verejných 
priestranstiev, chodníkov, ciest, parkovísk, na vý-
stavbu nových športovísk, na dotácie do kultúry, 
športu, sociálnych vecí. Po prvýkrát sme priamo 
v rozpočte vyčlenili prostriedky aj pre cirkvi, dotá-
cia pre Spišskú katolícku charitu bola o polovicu 
vyššia, ako rok predtým. Nevyhýbali sme sa ani 
nepopulárnym záležitostiam - personálnym zme-
nám tam, kde to bolo opodstatnené, zavedeniu 
poriadku do parkovania. Začali sme riešiť do-
pravnú situáciu v meste. Značné prostriedky sme 
vynaložili aj na propagáciu mesta, vďaka čomu 

k nám prichádza stále viac turistov.
Je to len stručný výpočet toho, čo sme za prvý 
rok nášho mandátu dokázali. To všetko bez ko-
runy úveru, naopak, znížili sme zadĺženosť mesta 
o 10 miliónov korún. Každý z vás, milí Spišsko-
novovešťania, si môže na základe dostupných 
informácií utvoriť svoj názor na to, či nové vede-
nie mesta urobilo dosť, či málo. Rovnako zrejme 
máte svoj názor na to, či vieme len kritizovať, 
alebo aj pracovať. Samozrejme, je to len začia-
tok, podstatné projekty ešte len pripravujeme na 
realizáciu. Tu je priestor aj pre vás všetkých, ktorí 
chcete nášmu mestu pomôcť v tomto jubilejnom 
740. roku od prvej písomnej zmienky o meste 
i v rokoch budúcich. 
Nie náhodou som dal na prvé miesto zdravotníc-
tvo a ochranu života. Isteže tieto súčasti ľudského 
bytia i osudu závažne ovplyvňuje ekonomika, fi-
nancie, výrobné kapacity a moderné marke-
tingové stratégie. No v prvom rade sa musíme 

sústrediť na ochranu najdrahocennejších hodnôt 
našich občanov. Veď aj v roku 2007 spomedzi 
nás odišlo do večnosti niekoľko výrazných aj vzác-
nych osobností. Žiaľ, ani v uplynulom letopočte 
nás neobchádzali tragédie: pri autonehodách, ne-
predvídateľných úrazoch umierali naši spolublížni, 
spoluobčania. S úprimnou pietou im vyčleňujem 
vo svojich spomienkach i v texte tohto príhovoru 
vďačnú spomienku a úctu.
„Keď človek koná dobrý skutok, hoci by nemu-
sel, Boh pozrie dolu, usmeje sa a vraví: Len pre 
tento okamih stálo za to stvoriť svet.“ Poprajme 
si navzájom, aby sa naše mesto, naša Spišská 
Nová Ves v novom roku 2008 stala vyhľadávaným 
centrom takejto priazne a úsmevu.  

S úctou

(dokončenie z 1. strany)

Od posledného stretnutia pred 6 mesiacmi sa urobili 
viaceré kroky. Momentálne investor pracuje na de-
tailnej správe o hodnotení vplyvu výstavby celoroč-
ného športovo-rekreačného areálu na okolité životné 
prostredie (tzv. EIA štúdia) pre ministerstvo životného 
prostredia. Ako uviedol na tlačovke riaditeľ spoloč-
nosti Dorchester Group of Companies Gary Silver: 
„Nakoľko sa v zime nedá uskutočniť na území mo-
nitoring všetkých požadovaných biotopov, musíme 
počkať do jari.“ 
Začiatok výstavby celého areálu sa plánuje už na jar 
2009 a bude závisieť od konečného rozhodnutia mi-
nisterstva, či a v akom rozsahu sa projekt zrealizuje.
Výstavba areálu je však podmienená aj ďalším rozhod-
nutím: buď sa bude v Novoveskej Hute realizovať ťažba 
uránu, o ktorú sa usiluje kanadská spoločnosť Tourni-
gan Gold Corporation, alebo to bude projekt „Spišský 
raj“. Riaditeľ Dorchestra v tom má jasno: „Ministerstvo 
hospodárstva (MH) je rezort, ktorý má pod sebou 
obe sekcie - ťažbu aj cestovný ruch. Na dráhu získa-
vania povolení už nastúpil aj Tournigan, čiže MH sa 
bude musieť rozhodnúť, ktorý z dvoch investičných 
zámerov bude mať zelenú. Predpokladáme, že by 

nemalo trvať viac než dva mesiace, kým dostaneme 
od MH konečné stanovisko.“ 
Dorchester môže rátať s podporou zo strany samo-
správy a obyvateľov mesta a okolia, ktorí sú tomuto 
projektu naklonení. Zároveň však vyhlásil, že v prípade 
povolenia ťažby uránu odstúpi od investície. Už čoskoro 
by sme sa tak mali dozvedieť, či nám za mestom vy-
rastie celoročne využívaný „Spišský raj“, do ktorého 
Briti plánujú postupne preinvestovať 400 mil. EUR. 
„V súvislosti s financovaním projektu sa mnohí za-
ujímajú, ako dokážeme zafinancovať taký obrovský 
zámer. Súčasťou projektu je jeho rozčlenenie do 
jednotlivých etáp, rozdelí sa do menších segmen-
tov - podprojektov. Tie sa budú realizovať postupne. 
Vedieme zároveň rokovania s dodávateľmi technic-
kej infraštruktúry, aby sme zosúladili aj ich rozpočty 
a plánovanie výstavby kapacít, ktoré bude náš pro-
jekt potrebovať - aby sme boli všetci pripravení, keď 
sa spustí výstavba,“ objasnil na tlačovke otázku finan-
covania G. Silver. 
Etapy výstavby prezentoval hlavný architekt projektu 
Ing. arch. Ján Pastiran. V prvej, najaktuálnejšej, sa 
začne budovať zimný areál: „Prvá etapa je najzložitej-

šou aj najdrahšou, pretože reaguje na podmienené 
investície, ktoré treba dotiahnuť od Spišskej Novej 
Vsi. V rámci nej máme navrhnutých 2 450 stoličiek 
ako stravovacích kapacít, 2 950 lôžok ako ubyto-
vacích kapacít. Vieme vybudovať 15 km zjazdoviek 
a celú technickú infraštruktúru.“
Investor sa neobáva ani prípadných klimatických 
zmien, G. Silver: „Mnohí zabúdajú na fakt, že tento 
koncept nebol plánovaný ako iba čisto zimný. Ak 
by sme chceli stavať iba zimný areál, postavili by 
sme ho napr. vo Vysokých Tatrách. My sme však 
prihliadali na to, že tento región poskytuje vhodné 
prostredie hlavne pre letné a celoročné aktivity. Tie 
v skutočnosti tvoria okolo 70 % plánovaného zisku. 
V dôsledku radikálneho oteplenia by sa síce skrátila 
zimná sezóna, avšak predĺžilo by to zároveň našu 
letnú sezónu. Aby sme sa vyhli problémom, konci-
povali sme preto náš projekt celoročne.“

Spišský raj
•  zimný areál: 52 km zasnežovaných zjazdoviek, 20 

vlekov, krytá zjazdovka, snowboardový areál, kapa-
cita 20 000 osôb/deň;

•  zábavné centrum: celoročné a letné aktivity - aqua-
raj, minigolf, jazda na koni, cykloturistika, viacúče-
lová hala (basketbal, volejbal, koncerty, výstavy...), 
tenisová akadémia, obchody, atď., kapacita 30 000 
osôb/deň;

•  ubytovanie: ubytovacia dedina (12 500 lôžok) + 
v areáloch a okolí, celkovo 20 150 lôžok;

•  stravovanie: kapacita 11 300 stoličiek;
•  doprava: veľkokapacitná lanovka z nástupného 

centra na južnom okraji mesta SNV, prepravná ka-
pacita 4 000 osôb/hod.;

•  počet pracovných príležitostí: 5 000;
•  najvyšší bod: 1 266 m n. m.;
•  ukončenie výstavby: rok 2019.

LucK, foto: A. Jančíková

Zástupcovia britského investora Dorchester Group of Companies sa 7. decembra opäť 
stretli v Spišskej Novej Vsi s predstaviteľmi mesta a novinárskej obce, aby ich informovali 
o aktuálnom vývoji projektu. 

PRÍPRAVA VÝSTAVBY SPIŠSKÉHO RAJA POKRAČUJE
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 4.30 hod. | Budík zvoní veľmi skoro
Každé ráno už pred piatou zazvoní u Petkovcov budík, 
prednosta MsÚ začína lúskať hŕbu materiálov: „Väčši-
nou si cez pracovnú dobu nestihnem prečítať veci, 
ktoré sa mi nakopia cez deň na stole, takže si prácu 
beriem aj domov. Ráno som čerstvejší a ľahšie sa mi 
študujú materiály, preto si radšej privstanem.“ Ľahšie 
raňajky, sprcha, holenie a môže sa ísť na úrad.
 7.00 hod. | Kurz angličtiny pre úradníkov

V pondelky a stredy prichádza na úrad o polhodinku 
skôr, aby sa tu zdokonaľoval pod vedením anglické-
ho lektora v „speakovaní“. Na rad príde ranná rutina: 
„Nikdy nevynechám rannú kávu. Mojím zlým zvykom 
bolo, že som ju pil nalačno, teraz ju však pijem až po 
raňajkách,“ dodáva prednosta. 
 8.30 hod. | Gremiálna porada

Každý druhý pondelok sa na MsÚ koná „gremiálka“. 
Obtýždeň sa strieda s kolégiom primátora na radnici. 
Gremiálne porady vedie prednosta. I v tento pondelok 
za okrúhlym stolom prekontroloval spolu s vedením 
mesta, vedúcimi oddelení MsÚ a riaditeľmi mestských 
organizácií plnenie jednotlivých úloh a navzájom sa in-
formovali o aktuálnom dianí v meste. 
 10.00 hod. | Rokovania

Bežný pracovný deň prednostu býva naplnený mnohý-
mi rokovaniami. Po „gremiálke“ sa ponáhľal na jedno 
z nich, konkrétne s riaditeľom Spišskej katolíckej cha-
rity. Tá istá problematika bola o 11.00 hod. predmetom 
ďalšieho stretnutia, tento krát v úzkom kruhu vedenia 
mesta. „Preberáme opatrovateľskú službu do našej 
kompetencie. Sociálna oblasť je, myslím si, v meste 
najproblematickejšia. Je potrebné ju riešiť veľmi cit-
livo. Snažíme sa to robiť s veľkou dávkou vážnosti,“ 
objasnil účel rokovaní P. Petko.
 13.00 hod. | Stretnutie k príprave vianočného 

trhu
Vianočný trh, tak ako akékoľvek podujatie či akcia mes-
ta, si vyžadujú spoluprácu mnohých ľudí. Predsedom 
organizačných výborov je väčšinou prednosta MsÚ.
 16.40 hod. | Kežmarok - stretnutie s prezident-

mi
Hneď po obede sa vydal prednosta s primátorom do 
Kežmarku, kde sa konalo v rámci Euroregiónu Tatry 
stretnutie slovenského a poľského prezidenta. Prob-
lematika slovensko-poľskej spolupráce mu je veľmi 
blízka, osobne stál napr. pri zrode partnerstva medzi 
naším mestom a poľským Grójcom. V bežný deň, keď 
nemá poobede žiadnu akciu, pracuje na úrade: „Naj-
lepšie sa mi robí práve vtedy, keď tam už nikto nie je. 
Často vychádzam z úradu až o šiestej, ale veľakrát 
zároveň s našou upratovačkou o 20.00 hod.“ 
 20.00 hod. | Návrat domov

Večer sa opäť ocitá v kruhu rodiny. Ak nie je na ne-
jakom podujatí, ktorých je neúrekom, víkendy nevyní-
majúc. Ako priznáva: „Mrzí ma, že niet viac času na 
manželku a moje 2 malé deti. Sem-tam to aj zaškrípe, 
ale väčšinou to chápu. Dobrým kompromisom je, ak 
ma na niektorých akciách rodina môže sprevádzať.“ 
 21.30 hod. | Čas ísť spať

„Chodievam spávať veľmi skoro. Zmenilo sa to po 
tom, čo som nastúpil na MsÚ. Predtým som praco-
val dlho do noci a ráno som vstával neskôr.“ Dnes 
to má prednosta presne naopak v duchu hesla: Ráno 
múdrejšie večera.

RÁNO MÚDREJŠIE VEČERA

SERIÁL V IČKU – „DEŇ S...“
ŽIJÚ S NAMI V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI. STRETÁVAME ICH NA ULICI, V OBCHODE... NIEKTORÍ SÚ DOKONCA MEDIÁLNE 
ZNÁMI, O EXISTENCII TÝCH DRUHÝCH ČASTO ANI NETUŠÍME. IČKO ZISTILO ZA VÁS, AKO VYZERÁ ZA ZATVORENÝMI 
DVERAMI ICH REÁLNY ŽIVOT.

DEŇ S PREDNOSTOM MESTSKÉHO ÚRADU PETROM PETKOM

Pred rokom ste boli menovaný za prednostu 
MsÚ. Aké boli začiatky?
„Začínalo sa ťažko, lebo som predtým nero-
bil takúto prácu. Funkcia prednostu má veľmi 
široký záber pôsobnosti. Musel som si po-
stupne vytriediť, čo je dôležité a čo menej. 
A spoľahnúť sa aj na iných, okrem seba, na 
čo som nebol zvyknutý. Predtým som totiž ro-
bil na pozíciách, kde som všetko zabezpečo-
val sám.“ 
Aký je to pocit mať tak veľa ľudí pod se-
bou?
„Som zvyknutý riadiť kolektív, v podstate od 
25-tich rokov som bol vždy v riadiacej funk-
cii. Na ministerstve vnútra som napr. riadil 
70 pracovníkov (50 policajtov s tými naj-
vyššími hodnosťami a 20 civilov).“ 
Stretávate sa s prednostami iných mest-
ských úradov? 
„Som členom Asociácie prednostov úradov 
miestnej samosprávy, na ktorej si navzájom 
vymieňame skúsenosti a spoločne riešime 
aktuálne úlohy samosprávy.“ 
Môžete porovnať úroveň práce nášho MsÚ 
s inými?
„Myslím, že sme veľmi dobrí a svedčí o tom 
aj vysoký rating, ktorý bol udelený nášmu 
MsÚ.“
Čo považujete za neúspechy uplynulého 
roka?
„Prehru na súde o vlastníctvo bývalej ubytovne 
Finišu, ohrozené financovanie rekonštruk-
cie domova dôchodcov a ďalšie „nástražné 
bomby“ z minulosti. Aktuálne nás však zamr-
zelo, že sme museli zrušiť celý odbor strate-
gického plánovania a regionálneho rozvoja. 
Chceli sme vytvoriť jeden správny odbor, 
ktorý nám bude písať europrojekty. Bohužiaľ 
sa to nepodarilo.“
Aká je Vaša predstava ideálneho života v na-
šom meste, čo je Vaším cieľom?
„Chcel by som, aby bolo mesto bezpečné, 
čisté, aby sa tu investovalo, aby bolo dosta-
tok práce, športovísk i možností kultúrneho 

vyžitia. V sociálnej oblasti by sa nemalo za-
budnúť ani na starších. Bol by som rád, keby 
sa rozšíril domov dôchodcov, urobil sa hospic 
pre dlhodobo chorých. Bolo by dobré stiah-
nuť sem ešte nejaké vysoké školy. Základom 
je podľa mňa aj to, aby sa k nám dotiahla diaľ-
nica, pretože bez nej sem neprídu investície. 
Nemôžeme zabudnúť ani na bytovú výstavbu, 
hlavne pre mladé rodiny.“

Za rozhovor ďakuje LucK

ROZHOVOR

KTO JE PETER PETKO
Narodil sa v r. 1953 v Levoči. Má za sebou 2 maturitné skúšky, jednu na všeobecno-vzdelávacej škole, 
druhú na odbornej. V r. 1981 ukončil Národohospodársku fakultu na Vysokej škole ekonomickej v Brati-
slave. Po VŠ 4 roky pôsobil ako obchodno-prevádzkový námestník reštaurácie v Starej Ľubovni. Vyskúšal 
si aj pozíciu riaditeľa hotela. Od r. 1996 postupne pôsobil ako hospodár na Zahraničnom úrade MZV SR 
vo Varšave a riaditeľ Úradu kontroly Ministerstva vnútra SR v Bratislave. Doplnil si kvalifikáciu skúškou 
z obchodnej diplomacie a stal sa na 2 roky delegátom Fondu na podporu zahraničného obchodu 
MH SR vo Varšave. Od 2. 1. 2007 pôsobí ako prednosta MsÚ v SNV. Je konateľom a členom valného 
zhromaždenia Lesov mesta SNV, s. r. o., členom valného zhromaždenia BIC Spišská Nová Ves, s. r. o., 
členom predstavenstva Emkobel, a. s. Pôsobí ako člen rady Euroregiónu Tatry a je prezidentom Sloven-
sko-poľského združenia pre spoluprácu. Má 4 deti, je druhýkrát ženatý.

Životné heslá 

Zaujímavé myšlienky Petra Petka

„Aj náročné úlohy sa dajú zvládnuť s dobrým 
kolektívom pracovníkov a rodinným zázemím.“

„Keď kráčaš hore schodmi, nezabudni, že z nich 
môžeš spadnúť a potom to veľmi bolí.“

• Každý deň prináša novú výzvu, s ktorou 
sa treba popasovať.

• Keď už niečo robím, chcem do toho dať 
zo seba maximum.
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V prvý decembrový deň boli v rámci televízneho 
galavečera v koncertnej sieni Slovenského roz-
hlasu v Bratislave slávnostne vyhlásené výsledky 
V. etapy súťaže „Samospráva a Slovensko 
bez bariér“. Za účasti vysokých ústavných čini-
teľov, členov diplomatického zboru a ďalších vý-
znamných osobností slovenského politického, 
hospodárskeho, kultúrneho a spoločenského 
života boli zároveň víťazom súťaže odovzdané 

ocenenia. Medzi nimi nechýbalo ani mesto 
Spišská Nová Ves, ktoré získalo čestné oce-
nenie za bezbariérovú rekonštrukciu verejných 
priestranstiev v meste. 
Realizované projekty, týkajúce sa napr. rege-
nerácie nášho, v Európe najdlhšieho šošovko-
vitého, námestia, či rekonštrukcie mestských 
parkovísk, hodnotila komisia zložená z čle-
nov Správnej rady Účtu Slovensko bez bariér 

a nezávislých odborníkov. Udelené čestné oce-
nenie deklaruje, že tieto, ako i ďalšie projekty 
mesta Spišská Nová Ves, sú v súlade s cieľmi, 
ktoré súťaž „Samospráva a Slovensko bez ba-
riér“ sleduje - odstraňovanie, resp. prekonáva-
nie akýchkoľvek bariér, t. j. všetkých prekážok, 
ktoré komplikujú zdravotne postihnutým obča-
nom ich život. 
Ocenenie je motiváciou i naďalej pokračovať 
v projektoch, ktoré napomáhajú debarierizácii 
v našom meste a zvyšujú kvalitu života našich 
zdravotne postihnutých spoluobčanov. 

LucK

Primátor Ján Volný prebral v Bratislave čestné ocenenie, ktoré nášmu mestu udelila 
Správna rada „Účtu Slovensko bez bariér“ za rekonštrukciu verejných priestranstiev bez-
bariérovým spôsobom.

MESTO ZÍSKALO OCENENIE ZA DEBARIÉRIZÁCIU

Zástupcovia mesta Spišská Nová Ves, Obvodného 
úradu pre cestnú dopravu a pozemné komuniká-
cie, Obvodného riaditeľstva Policajného zboru 
a Obvodného úradu v Spišskej Novej Vsi rokovali 
koncom minulého roka o možnostiach riešenia 
naliehavej situácie na troch dopravných uzloch 
v našom meste, ktoré sú poznačené nevyhovu-
júcim stavom z hľadiska bezpečnosti a plynulosti 
dopravy. Po prerokovaní predmetnej problematiky 
sa všetky strany dohodli nasledovne:
• Prioritne sa bude riešiť križovatka na Sloven-

skej ulici pri hotelovej akadémii. Tú je potrebné 
prebudovať na okružnú, čo umožňujú aj priesto-

rové možnosti v danej lokalite. Na jej úkor by 
malo dôjsť k zrušeniu niekoľkých miest na oko-
litých parkoviskách.

• Na križovatke Elektrárenskej a Rázusovej 
ulice, ako aj na križovatke Školskej a Hviez-
doslavovej ulice, je potrebné zriadiť svetelné 
signalizačné zariadenia a zosúladiť ich s už 
existujúcimi v smere Levoča - Rožňava (vytvoriť 
tzv. zelenú vlnu). Cieľom je usmernenie cest-
nej premávky a hlavne bezpečnosť a ochrana 
chodcov, ktoré sú na tejto štvorprúdovej ceste 
nepostačujúce.  

• Pred spomínanými križovatkami je tiež potrebné 

osadiť portály s návesťami (smerovými tabu-
ľami), ktoré tam momentálne chýbajú.

Mesto Spišská Nová Ves sa v tejto súvislosti za-
viazalo zabezpečiť projektovú dokumentáciu pre 
stavebné povolenie. Navrhované zmeny sú v sú-
lade s územným plánom mesta, ako aj so spra-
covaným generelom dopravy. Tieto tri kritické 
nehodové lokality boli zároveň zahrnuté do zo-
znamu priorít evidovaných Košickým samospráv-
nym krajom na úseku dopravy pre mesto Spišská 
Nová Ves.
Primátor mesta Ján Volný v tejto súvislosti uvie-
dol: „Aby sme zvýšili bezpečnosť chodcov, od 
nového roka budú všetky kolízne priechody 
v meste označené kontrastnou farbou, okrem 
iného aj priechody pri školách a pod.“

LucK

Na základe novembrového pracovného rokovania k návrhu a riešeniu odstránenia kri-
tických nehodových lokalít na území nášho mesta bola prijatá nová deklarácia na spo-
luprácu.

NOVÁ DEKLARÁCIA RIEŠI KRITICKÉ DOPRAVNÉ LOKALITY

Mesto Spišská Nová Ves sa pravidelne zapája 
do spolupráce s našimi susednými krajinami 
- Poľskom, Českom a Maďarskom. Nebolo 
tomu inak ani v závere roka 2007. 

Na pozvanie riaditeľa SOU staveb-
ného v Spišskej Novej Vsi prišli do 
nášho mesta riaditelia a učitelia 
z odborných učilíšť v poľskom 
Grybówe a českom Hornom Be-
nešove. Opäť sa raz potvrdilo, že 

Slováci, Česi a Poliaci si výborne rozumejú nielen 
po jazykovej, ale aj kultúrnej stránke. Spoločne 
absolvovali aj prijatie na radnici. Pedagógovia si 
pozreli mesto, školu SOU stavebného, zahrali si 
nohejbalový turnaj a prisľúbili, že pokračovaním 
trojdňovej návštevy a trojitého priateľstva budú 
i ďalšie výmenné stáže študentov. 

Inú formu spolupráce, do ktorej je 
zapojené naše mesto, predstavuje 
Euroregión Tatry. Jeho cieľom je 
podpora spolupráce v prihranič-
ných oblastiach Poľska a Sloven-
ska, ktoré sa do euroregiónu spojili 

pred 13 rokmi. Zástupcami slovenskej strany sú 
regióny Spiš a Orava. 
S cieľom rozvíjať ďalej nadštandardné vzťahy me-
dzi oboma krajinami sa 3. decembra uskutočnilo 
stretnutie prezidenta SR Ivana Gašparoviča 
a poľského prezidenta Lecha Kaczyńskeho 
a ich manželiek v metropole euroregiónu - v Kež-

marku. Medzi pozvanými hosťami nechýbali ani 
zástupcovia Spišskej Novej Vsi - primátor Ján 
Volný a prednosta MsÚ Peter Petko. 
Na stretnutí sa zdôrazňoval prínos vstupu Sloven-
ska do Schengenského priestoru, ku ktorému do-
šlo v noci z 20. na 21. decembra. Administratívne 
sa tým zrušili hranice so štyrmi z našich piatich su-
sedov. Minulosťou sú tak dlhé rady na hraniciach 

a administratívne procedúry pri cestovaní po EÚ. 
Aj na Spiši sa očakáva, že to napomôže rozvoju 
cezhraničnej spolupráce. Ako v tejto súvislosti 
uviedol primátor J. Volný: „Spiš je totiž akýmsi 
pojítkom medzi Slovenskom a Poľskom.“ Tešiť 
nás môže i fakt, že Spišiaci zapôsobili v júli na 
prezidenta I. Gašparoviča natoľko, že sa rozho-
dol v Kežmarku predstaviť poľskému prezidentovi 
práve nášho primátora.

Spolupráca sa však rozvíja i smerom 
na juh. Výsledkom pracovného ro-
kovania v Spišskej Novej Vsi 
s delegáciou z Miškolca je mate-
riál obsahujúci priority pre podporu 
súčinnosti v rámci Programu cezhra-

ničnej spolupráce Slovenska a Maďarska pre 
roky 2007 - 2013 (ako pokračovanie EÚ progra-
mov INTERREG). 
Predstavitelia 750-tisícovej župy Baz, ktorej síd-
lom je Miškolc, vyjadrili na stretnutí záujem spo-
lupracovať s naším mestom na projektoch vo 
viacerých oblastiach - rozvoj cestovného ruchu, 
školstva, ochrany životného prostredia, kultúry, 
sociálnych otázok, investícií a propagácie. 
Maďari chcú nadviazať aj na spoločnú banícku 
históriu a participovať na projekte Rochus - Vý-
stavba multifunkčného baníckeho centra (Eu-
rópsky dom cezhraničnej spolupráce), ako aj na 
založenú Spoločnú medzinárodnú agentúru des-
tinačného manažmentu, ktorá by propagovala 
kultúrno-historické pamiatky a technické mo-
numenty na Spiši, Národný park Slovenský raj, 
pripravované lyžiarske a rekreačné centrá, Európ-
sku banskú a železnú cestu v Maďarsku, Gotickú 
cestu, Vínnu cestu a pod.
Primátor J. Volný túto iniciatívu uvítal slovami: „V roku 
2007 prišlo do nášho mesta najviac turistov práve 
z Maďarska, preto verím, že aj táto spolupráca 
bude mať pre mesto veľmi pozitívny efekt.“

LucK, foto: P. Petko

CEZHRANIČNÁ SPOLUPRÁCA NABERÁ NA INTENZITE
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V novembri sa konal v Bobrovníku pri Liptovskom 
Mikuláši VI. snem Združenia náčelníkov obecných 
a mestských polícií Slovenska (ZNOMPS). Zúčast-
nilo sa ho takmer 70 delegátov z celého Sloven-
ska, vrátane najvyšších funkcionárov. Nechýbal 
na ňom ani náčelník našej MsP JUDr. Vladislav 
Chroust, ktorý bol zvolený za predsedu Regionál-
neho združenia mestských a obecných polícií Košic-
kého kraja a tiež za člena Prezídia ZNOMPS.
Na sneme bolo udelených viacero ocenení. Jedno 
z nich priniesol zo snemu aj V. Chroust. Získal ho 
príslušník Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi 
p. Juraj Perovský, vedúci hliadkovej smeny. Ako 
uviedol V. Chroust: „Pán Perovský patrí medzi za-
kladajúcich príslušníkov MsP v Spišskej Novej Vsi, 
do jej radov nastúpil pred 16 rokmi. Počas tohto 
obdobia zastával viacero funkcií. Vždy pristupoval 
k plneniu úloh so všetkou zodpovednosťou, čím 
sa stal príkladom pre ostatných príslušníkov MsP. 
Pozitívne ho vnímajú aj občania mesta. Som rád, 
že komisia vybrala práve jeho.“ 
Ku krásnemu titulu „Príslušník roka mestskej po-
lície v rámci celého Slovenska“ pánovi Perov-

skému a jeho manželke zablahoželali aj primátor 
mesta Ján Volný a jeho zástupca Miroslav Semeš. 
Blahoželáme!

LucK, foto: autorkaZasadnutie Tatransko-spišskej regionálnej sek-
cie Združenia hlavných kontrolórov miest a obcí 
SR priviedlo do metropoly Spiša kontrolórov 
z celého regiónu.

Zasadnutie sa uskutočnilo 5. decembra 2007 vo 
veľkej zasadačke MsÚ v Spišskej Novej Vsi za účasti 
33 kontrolórov z okresov Spišská Nová Ves, Gel-
nica, Poprad, Kežmarok, Levoča, Liptovský Mikuláš 
a Stará Ľubovňa. Program zasadnutia bol oriento-
vaný na aktuálne témy, ktoré v súčasnosti jednotlivé 
samosprávy pripravujú a schvaľujú. 
Predovšetkým dominovala problematika rozpočtov 
na roky 2008 - 2010. Hlavní kontrolóri sa navzájom 
informovali o príprave stanoviska k návrhu rozpočtu, 
ako i plánov kontrolnej činnosti na I. polrok 2008. 
Do programu zasadnutia boli zaradené aj výsledky 
kontrol Najvyššieho kontrolného úradu SR v územ-
nej samospráve, kde si hlavní kontrolóri vymenili 
poznatky z priebehu kontrol v jednotlivých mestách 
a obciach. 
Obsahom zasadnutia boli nielen aktuálne otázky 
kontrolnej činnosti, ale aj výmena skúseností a in-
formácií o nových právnych predpisoch a ich apliká-
cii v praxi. Diskutovalo sa aj o členských otázkach, 
príprave XVI. snemu ZHK SR a o návrhu novelizácie 
zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení.

Ing. Michal Hamráček

 hlavný kontrolór mesta

Mestský úrad, oddelenie územného plánovania 
a stavebného poriadku, týmto upozorňuje a vy-
zýva všetkých prevádzkovateľov (právnické a fyzické 
osoby oprávnené na podnikanie) malých zdrojov 
znečisťovania ovzdušia (ide o zdroje znečisťovania 
ovzdušia s tepelným príkonom do 0,3 MW), aby 
v zmysle ustanovení Zákona NR SR č. 401/1998 
Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia a 
v zmysle schváleného Všeobecne záväzného naria-
denia mesta Spišská Nová Ves č. 2/2003 o poplat-
koch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi 
malých zdrojov, zaslali alebo osobne doručili na 
MsÚ, oddelenie ÚPaSP oznámenie k určeniu 
výšky poplatkov za znečisťovanie ovzdušia 
za každý prevádzkovaný malý zdroj znečisťova-
nia ovzdušia za rok 2007 -  v termíne najneskôr 
do 15. 2. 2008. K priznaniu je potrebné doložiť 
doklad o množstve odobraného paliva za rok 2007 
od jeho dodávateľa.
Zároveň upozorňujeme prevádzkovateľov malých 
zdrojov znečisťovania ovzdušia, že v zmysle zákona 
NR SR č. 401/1998 Z. z. v znení jeho neskorších 
zmien a doplnkov, za nedodržanie termínu predlo-
ženia požadovaného oznámenia, je mesto povinné 
uložiť sankciu na základe už uvedeného zákona.

MsÚ, oddelenie územného 

plánovania a stavebného poriadku

Nielen represia, ale aj prevencia - je heslo, kto-
rým sa riadi naša mestská polícia. A práve pre-
vencii a ostražitosti bola venovaná i prednáška 
s názvom „Ako sa nestať obeťou kriminality“. 
Pre dôchodcov ju v predposledný novembrový 
deň pripravil Bc. Pavol Jančík z Mestskej polície 
v SNV, ktorý si na ňu prizval aj kpt. Ing. Stani-
slava Blaščáka z OR PZ v SNV. 

V zasadačke Administratívnej budovy na Štefáni-
kovom námestí sa tak mohli starší spoluobčania 
dozvedieť, ako sa brániť proti nekalým praktikám po-
domových obchodníkov a ľudí, ktorí sa neprávom vy-
dávajú za anketárov, elektrikárov, plynárov a pod. Tí 
často využívajú dôverčivosť a nevedomosť starších 
občanov, predávajú im draho bezcenné veci, v tých 
horších prípadoch sa dokonca seniori stávajú obe-
ťami násilia. Diskusia sa venovala aj problematike 
vykrádania áut.
Priamo z úst tých najpovolanejších sa dôchodco-
via dozvedeli, že opatrnosti nie je nikdy dosť a do-
stali mnohé cenné rady. Nielen pre nich však platí, 
že sa treba vyhýbať neosvetleným miestam, dávať 
si pozor na peňaženku a doklady, nenosiť pri sebe 
a nenechávať doma veľkú finančnú hotovosť. Ne-
oplatí sa ani zabudnúť uzamknúť byt (dom), auto 
hoci len pri krátkodobom odchode, alebo podľah-
núť nátlaku podomových predajcov, ktorí vás budú 
presviedčať o „zaručene výhodnej“ kúpe.

LucK, foto: M. Blahut

Hovorí sa, že kto hľadá, ten nájde. Niekedy však nemusíte ani hľadať a nájdete. Presne to sa stalo 

aj Stanislavovi Staňovi z Jamníka, žiakovi 7. ročníka ZŠ na Levočskej ulici.

13. novembra 2007 našiel na chodníku na Radlin-
ského ulici pohodenú dámsku kabelku s osobnými 
dokladmi. Zachoval sa však príkladne a odovzdal ju 
na útvare mestskej polície. Týmto skutkom si spl-
nil svoju občiansku a mravnú povinnosť a zabránil 
zneužitiu osobných dokladov majiteľky. Súčasne 
jej tým ušetril čas a peniaze na vybavenie nových 
dokladov. 
Mestská polícia mesta Spišská Nová Ves mu za tento 
príkladný čin, ktorý slúži ako výchovný moment nie-
len pre všetkých jeho spolužiakov, udelila pochvalu 
a patrične ho v škole pred celou triedou odmenila. 
Zároveň mu týmto vyslovuje poďakovanie! 

LucK, foto: TV Reduta

MÁME NAJLEPŠIEHO 
MESTSKÉHO POLICAJTA V SR

TRIDSAŤTRI 
KONTROLÓROV 
RIEŠILO AKTUÁLNE 
OTÁZKY

POPLATKY 
ZA ZNEČISŤOVANIE 
OVZDUŠIA
- UPOZORNENIE

AKO SA NESTAŤ OBEŤOU KRIMINALITY

POĎAKOVANIE ZA PRÍKLADNOSŤ
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YAj v Spišskej Novej Vsi sme si 19. novembra mohli 
po piaty krát pripomenúť Svetový deň pomoci 
týraným deťom. Na zbierku, ktorú každoročne or-
ganizuje v 40 slovenských mestách o. z. Centrum 
slniečko z Nitry, prispeli Spišiaci v priebehu 4 hodín 
krásnou sumou 21 065 korún.

V novembri u nás prebiehala kontrola Slovenskej 
obchodnej inšpekcie a Colného úradu, ktorá sa 
zamerala na nelegálny predaj hračiek, elektroniky, 
svietidiel, pašovaných cigariet a liehu. 9 druhov tova-
ru bolo kvôli nedostatkom stiahnutých z obehu.

V posledný novembrový týždeň bolo skolaudované 
nové parkovisko za budovou mestského úradu 
na Štefánikovom námestí.

Na radnici si 27. novembra 32 bezpríspevkových 
darcov krvi prebralo Jánskeho plakety.

Na 28. november budú spomínať víťazi súťaže „Naj-
krajší kút v meste“, ktorí si v tento deň mohli užiť 
obed v spoločnosti primátora mesta.

29. novembra prišlo v Spišskej Novej Vsi vyše sto 
mladých na symbolický sviečkový pochod pri prí-
ležitosti Svetového dňa boja proti AIDS (1. 12.).

Pod záštitou primátora nášho mesta a riaditeľky RÚVZ 
sa uskutočnil workshop „Mladí ľudia a život“.  

Primátor Ján Volný sa v závere novembra zúčastnil 
v Rožňave konferencie zástupcov historických 
baníckych miest.

Prvý decembrový deň sa do histórie zapíše ako deň, 
kedy bolo mesto Spišská Nová Ves prijaté ako ko-
lektívny člen do Spišského dejepisného spolku. 

Na námestí nám pribudla predajňa tretieho slo-
venského mobilného operátora, spoločnosti O2.

Mesto SNV prehralo súdny spor o vlastnícke 
právo k ubytovni na Sadovej ulici, ktorú v r. 1997 
odkúpilo za 8,8 mil. korún od textilky Finiš, a. s. Na 
list vlastníctva mesta sa však budova nikdy nedostala 
kvôli záložnému právu banky. Okresný súd rozhodol, 
že budova je súčasťou konkurznej podstaty Finišu, 
ktorý medzitým v r. 1999 skrachoval, krajský súd jej 
rozsudok koncom r. 2007 potvrdil. 

Primátor prijal pozvanie veľvyslanca Japonska 
v SR J. E. pána Makoto Washitzu a 5. decembra 
sa v Bratislave zúčastnil recepcie konanej pri prí-
ležitosti narodenín J. V. japonského cisára.

Neprehľadná jazda po Letnej je minulosťou, po no-
vom asfalto-betónovom zvršku sa vodiči koneč-
ne dočkali aj jasne vyznačených jazdných pru-
hov a priechodov pre chodcov.

Pri Kauflande začiatkom decembra pribudli pod jed-
nou strechou nová predajňa nábytku a elektrospotre-
bičov.

Šikovnosť tých najmenších potvrdil 4. ročník koncer-
tu „Deti mestu“, ktorý pod záštitou ZŠ na Nejedlého 
ul. pripravili naši školáci. Vyzbieraných 12 690 korún 
poputuje na pomoc telesne postihnutým.

7. december sa niesol v duchu IV. ročníka Benefič-
ného koncertu Spišského klubu Sclerosis Mul-
tiplex so sídlom v Levoči, ktorý svojou účasťou bez 
nároku na honorár podporili aj zlatá Slávica Zuzana 
Smatanová, Peter Stašák a Jadranka.  

Spišské osvetové stredisko v SNV usporiadalo 
„Výstavu amatérskej fotografie regiónu Spiš“, na 
ktorej predstavilo 10 amatérskych fotografov svoje 
fotografie z plenéru, ktorý sa na jeseň konal na Ko-
šiarnom briežku.

Počas celého decembra ste sa mohli vianočnej 
atmosféry nadýchať aj v Múzeu Spiša, kde bola 
inštalovaná výstava 15 betlehemov. Návštevníci 
si mohli prezrieť rôzne spôsoby ich vyhotovenia - od 
klasických drevených, cez papierové, až po voňavý 
perníkový. Raritou bol aj betlehem od kanadských 
Indiánov.

Mesiac po uvedení premiéry v bratislavskom 
Štúdiu L + S sa projekt Labuťko ocitol aj pred 
spišskonovoveskými divákmi. Zaplnené hľa-
disko v Kine Mier si tak mohlo vychutnať prí-
beh odohrávajúci sa v zákulisí divadla, kde sa 
práve koná jedna z repríz presláveného ba-
letného predstavenia Labutie jazero. Jedno 
z najkrajších diel klasiky svetového baletu od 
autora P. I. Čajkovského však tentokrát tvorilo 
len akúsi hudobnú kulisu toho, čo sa odohrá-
valo v zákulisí.
Počas celého predstavenia sa divák pozeral 
očami bývalého sólistu (Marián Geišberg) na 
nastupujúcu mladú balerínu plnú nevinnosti 
a talentu, do ktorej sa nakoniec sólista plato-
nicky zamiluje. Jeho poznanie a životné skúse-
nosti mu však bránia vo vyjadrení svojich pocitov. 
Popritom zvádza aj boj s časom a nakoniec sa 
mení na novodobého Cyrana, ktorý si je vedomý 
svojej bezmocnosti proti sile mladosti. 

Prepojenie činohry, tanca i spevu umocňoval 
celý príbeh aj z pohľadu mladej baleríny (Nela 
Pocisková), ktorej sa práve otvára umelecký 
svet. V kontraste k nej vystupovala postava 
čiernej labute, ktorá je už poznačená reálnym 
životom (Marianna Paulíková), a tak sme mohli 
sledovať, ako sa vo vnútornom rozhovore mla-
dej baleríny dostávali do konfliktu romantické 
predstavy s reálnym a tvrdým tanečným živo-
tom. Podobne kontrastovali aj postavy starého 
sólistu a energiou nabitého mladého taneč-
níka (Ján Špoták). Okrem toho Labuťko tragi-
komicky zachytáva i problematiku ľahostajnosti 
mladých tanečníkov, z ktorých drvivá väčšina 
ani nevie, o čom vlastne tancuje. 
Predstavenie by do 28. januára 2008 malo byť 
odohrané celkovo v dvadsiatich slovenských 
mestách.

LucK

foto: autorka

Ku koloritu života v meste na sklonku roka pat-
ria aj vianočné trhy, ktoré nám tento rok po-
mohli otvoriť hudobníci z Lendaku. I napriek 
nepriazni počasia sa spišskonovoveské ná-
mestie v druhý decembrový víkend tradične 
na tri dni zaplnilo dvoma stovkami trhovníkov, 
ktorí svojou ponukou domácim i návštevníkom 
z okolia pripomenuli, že Vianoce už klopú na 
dvere. Perníky, medovina, výrobky z dreva, 
hračky, kožuchy a kabáty, či vianočné ozdoby 
postupne mizli zo stánkov a ocitli sa medzi dar-
čekmi, ktoré si mnohí z nás určite našli neskôr 
aj pod vianočným stromčekom. Nechýbali ani 
Indiáni, ktorí pod Levočskou bránou poodkryli 
kúsok zo svojej kultúry. Zahriať sa návštevníci 
v sychravom počasí mohli pri štyroch stánkoch 
s občerstvením, tým smelším rozprúdili krv ko-
lotoče. Vianočná výzdoba v meste ešte pod-
čiarkla ten správny sviatočný nádych.

LucK

Predstavenie Labuťko, ktoré je, podľa slov jeho spolutvorcu, režiséra a choreografa Jána 
Ďurovčíka, pokusom o totálne divadlo, sme si mohli vychutnať 26. novembra aj v našom 
meste.

MULTIŽÁNROVÝ LABUŤKO AJ U NÁS

VIANOČNÉ TRHY DÝCHALI 
SVIATOČNOU ATMOSFÉROU
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Otvorenie LTS sa uskutočnilo akciou zber od-
padu v roklinách. Sprístupnený bol nový ná-
učný chodník (NCH) Prielom Hornádu v trase 
Čingov - Prielom Hornádu  - Hrdlo Hornádu - Ih-
rík - Tomášovský výhľad - Čingov (cca 20 km). 
Pribudla náučná lokalita Meander Hornádu 
za sídliskom Mier. 
K propagačným materiálom vďaka S-NPSR pri-
budla skladačka k NCH Prielom Hornádu 
a k Suchej Belej. Návštevníci sa o národnom 
parku dozvedeli viac aj z letných turistických 
novín, ktoré vznikli v spolupráci s Mikroregió-
nom Slovenský raj. 
S-NPSR podporila mnohé aktivity pre verej-
nosť ako napr. Cyklomaratón v NP Slovenský 
raj, Deň Hôr na Kláštorisku, Preteky záchranárov 
na Podlesku, Mount-bikeový pretek v Mlynkách, 
Medzinárodný zraz historických áut Volkswagen 
na Čingove, Šarkania šou na Košiarnom briežku. 

Okrem toho si na svoje konto pripísala sprievod-
covskú činnosť, doprovody, prednášky, vý-
chovné programy pre školy a verejnosť. 
Na 160 kontrolných pochôdzkach v teréne boli 
zistené ako najčastejšie priestupky vjazd mo-
torových vozidiel, kladenie ohňa, skracovanie 
chodníkov, nepovolené táborenie a bivakova-
nie a pohyb mimo značkovaných turistických 
chodníkov.
Denná návštevnosť dosiahla na základe ce-
lodenného sčítania na 18 najfrekventovanej-
ších turistických chodníkoch 5 099 osôb, čo 
je síce o 1/3 menej ako v r. 2006, ale porov-
nateľné s r. 2004 a 2005. Najnavštevovanejšie 
turistické chodníky sú k Dobšinskej I'adovej jas-
kyni, Suchá Belá a Prielom Hornádu. Až 75 % 
návštevníkov spoznáva prírodné krásy Sloven-
ského raja v čase od 9.00 do 14.00 hod. Najčas-
tejšie stretnete Slovákov (35 %), Poliakov (25 %) 

a Čechov (22 %). 
Perspektívu intenzívnejšieho turizmu by v budúc-
nosti mali vytvoriť:
•program starostlivosti o návštevníka v NP 
Slovenský raj, bližšie špecifikujúci možnosti 
rozvoja cestovného ruchu v NP podľa platného 
návštevného poriadku; 
• participácia a podpora výstavby nového 
NCH Vernár - Kráľova Hol'a v spolupráci s Ob-
cou Vernár (otvorenie v r. 2008); 
• vybudovanie informačného centra pre náv-
števníkov na Podlesku (otvorenie v r. 2008);
• príprava projektových zámerov na inšta-
lovanie náučných tabúľ k rieke Hornád a na 
vybudovanie návštevníkom prístupnej pozo-
rovacej stanice pre voľne žijúce živočíchy na 
Čingove, na ktoré chce S-NPSR získať financie 
z eurofondov.

LucK

Správa Národného parku Slovenský raj bilancovala výsledky svojej činnosti za uplynulú letnú turistickú sezónu (LTS).

SLOVENSKÝ RAJ BILANCOVAL

Práve naopak, na pomoc si prizval pomocní-
kov, anjelov, čertov, snehuliakov i tučniakov, 
aby mohol obdarovať malých Spišskonovoveš-
ťanov, ktorí ho 6. decembra čakali pred Levoč-
skou bránou. 
Odmena za celoročnú poslušnosť a dobrotu 
prišla nielen v sladkej podobe, ale aj vo forme 
rozprávky, ktorú deťom s radosťou vyrozprával 
sám Mikuláš. Deti mu prezradili svoje tajné pria-
nia, ich rodičia a starí rodičia si zase zaspomí-
nali na detské časy, keď túžobne očakávali, čo 
im prinesie. 
Nám spoločne, obyvateľom Spišskej Novej 
Vsi, tento rok venoval nielen vianočnú atmo-
sféru, ale aj prianie, aby sme mali dostatok síl 
a radosti, aby sme sa vedeli tešiť i z maličkostí 
a hlavne, aby nám nikdy nechýbala láska. 

LucK

Ani tento rok neobišiel deduško s bielou bradou a červeným kabátom naše mesto. 

PRED OKNOM, ZA OKNOM 
STOJÍ MIKULÁŠ...

Oznamujeme občanom nášho mesta, že i v roku 
2008 budeme realizovať separovaný zber pa-
piera, plastov, skla, kovových obalov a tzv. 
tetrapakov. Zachovávame zavedený systém 
zberu vytriedených zložiek. V rodinných domoch 
je to tzv. vrecový systém - zber pomocou farebne 
odlíšených vriec priamo od rodinného domu 
podľa harmonogramu zberu jednotlivých zložiek 
a v bytových domov tzv. donáškový systém zberu 
- systém vybudovaných stanovíšť kontajnerov pre 
jednotlivé komodity. 
Tí, ktorí sa chcú do tohto systému zapojiť a i ta-
kýmto spôsobom zlepšiť životné prostredie 
v meste, nájdu jednoduchý návod v prílohe 
tohto čísla Informátora. 
Občania bývajúci v rodinných domoch nájdu 
v tejto prílohe i kalendár zberu separova-

ných zložiek komunálneho odpadu. Zároveň 
chceme pripomenúť, že zber vriec s vyseparova-
nými zložkami začína o 7.00 hod. Žiadame tak 
občanov, aby vykladali vrecia so surovinou pred 
touto hodinou alebo večer pred dňom vývozu 
podľa zvozového kalendára. Pokiaľ z časových 
alebo technických dôvodov nedôjde k vysypaniu 
vriec s vyseparovanou komoditou v deň vývozu 
podľa zvozového kalendára, zber sa uskutoční 
v najbližší deň. 
Kalendáre zvozu ako i vrecia sú dostupné na 
MsÚ, oddelení komunálneho servisu alebo vo 
firme Brantner Nova, s. r. o., Sadová ul.
O  pripravovaných zmenách v separovanom zbere 
budeme občanov informovať v niektorom z ďal-
ších čísel Informátora. 

MsÚ, oddelenie komunálneho servisu

SEPAROVANÝ ZBER POKRAČUJE

B
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Y ZŠ na Ul. Ing. Kožucha získala od Nadácie 
PENTA v rámci 3. roč. Grant pre mimoriadne nada-
né deti 50 000 Sk na realizáciu projektu „Moje 
rodné mesto“. Jeho cieľom je vytvorenie učebných 
pomôcok o našom meste a okolí na CD a DVD, 
ktoré využijú žiaci mimoriadne nadaných tried 
3. - 8. roč. na hodinách vlastivedy a histórie. 

19. decembra u nás malo svoju premiéru Sláv-
nostné vyhlásenie najlepších športovcov Ko-
šického kraja pod názvom „Hviezdy východu 
2007“, ktoré zorganizovali Krajské športové cen-
trum z Košíc a Mesto SNV.

Mesto Spišská Nová Ves a Územný spolok SPIŠ Slo-
venského Červeného kríža po prvý krát spoločne 
zorganizovali na Štedrý deň vianočné posedenie 
pri kapustnici pre osamelých a sociálne odká-
zaných ľudí. 

Spišskonovoveskí skauti zorganizovali 27. decem-
bra Skautské Vianoce, na ktorých si všetci účast-
níci i diváci navzájom darovali vlastnoručne vyrobené 
darčeky. Nechýbali tu ani deti z krízového centra Al-
žbetka a deti zo sociálne slabších rodín.

Zber plastových vrchnákov sa skončil. V rámci 
celého Slovenska sa podarilo vyzbierať 50 ton tých-
to vrchnákov na podporu misií. Poďakovanie patrí 
všetkým, ktorí sa do tohto zberu zapojili.

Mesto Spišská Nová Ves
pozýva všetkých občanov mesta 

NA SPOMIENKOVÚ 

SLÁVNOSŤ,
konanú pri príležitosti 
oslobodenia mesta,

spojenú s kladením vencov,
dňa 25. januára 2008 (piatok) 

o 14.00 hod.
na mestskom cintoríne
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OZNAMY

13. decembra, presne rok a je-
den deň po tom, čo poslanci zložili 
svoj poslanecký sľub, sa stretli na 
9. riadnom zasadnutí MsZ. Na úvod si 
všetci prítomní vypočuli správu o vý-
sledku kontrol, v ktorej hlavný kon-
trolór mesta, Ing. Michal Hamráček, 
informoval o nedostatkoch zo strany 
spoločnosti Emkobel. Tá pri realizá-
cii montáže meradiel porušila zmluvu 
s mestom, keď pri výbere dodáva-
teľa na verejné obstarávanie nebola 
správnym spôsobom vymenovaná 
komisia, ani nebola obstarávateľom 
určená predpokladaná hodnota zá-
kazky, ktorá sa napokon vyšplhala až 
na sumu 4,5 mil. korún bez DPH. Si-
tuáciu budú musieť na ďalšie zasad-
nutie MsZ prísť vysvetliť zástupcovia 
samotnej spoločnosti Emkobel.
Po schválení Plánu kontrolnej čin-
nosti na 1. polrok 2008 sa na rad 
dostala nová Koncepcia rozvoja 
športu mesta SNV na r. 2007 - 
2012.
V oblasti zberu komunálneho od-
padu (KO) a separovanému zberu 
sa začiatkom r. 2008 doplní v meste 
systém tzv. hniezd zo súčasných 
46 na 100. Poplatok za KO pre oby-

vateľov mesta sa nemení. Zmena 
však nastáva pri zberných nádobách 
pre občanov bývajúcich na uliciach: 
Gorazdova, Koceľova, Banícka. Títo 
budú musieť kontajnery uzamykať. 
Zberné nádoby podnikateľov, ktoré 
sú na verejnom priestranstve, budú 
musieť byť označené názvom firmy 
a tiež uzamknuté. V rámci separova-
ného zberu dostanú rodinné domy 
farebne rozlíšené jednorazové vrecia 
s vyznačením komodity. Bytové domy 
budú mať k dispozícii zvonové kon-
tajnery zelenej farby na sklo, 1 100 l 
kontajnery žltej farby na plasty, ko-
vové obaly, VKM a modrej farby na 
papier. Občania aj podnikatelia môžu 
takisto vyseparované zložky odovzdať 
bezplatne aj na Zbernom dvore na 
Sadovej ulici v Spišskej Novej Vsi.
Od 1. 1. 2008 platí nové VZN 
o dani z nehnuteľnosti, ktoré pri-
nieslo zvýšenie dane o 20 - 30 % 
podľa jednotlivých druhov stavieb 
a pozemkov. Tieto sadzby neboli za 
posledné 3 roky zvyšované. Mesto 
SNV sa tak dostalo na rovnakú úro-
veň výšky sadzieb porovnateľných 
miest SR. Ročne by to malo priniesť 
do rozpočtu mesta o 7 - 8 mil. ko-

rún viac. V rámci miestnych daní (za 
psa, ubytovanie, záber verejného 
priestranstva) k zmenám v sadzbách 
nedošlo. 
S novou adresou v prvej polovici 
roka 2008 môžu rátať obyvatelia 
Novoveskej Huty. Poslanci schvá-
lili názvy ulíc v tejto mestskej časti. 
Huta sa tak rozdelí do viacerých častí 
- v jednej budú ulice nazvané podľa 
kvetov a prírodných názvov, v ďalších 
podľa minerálov a meteorologických 
javov. Časť obyvateľov si do kolonky 
adresa napíše Novoveská cesta, Hni-
lecká cesta alebo Stražanská.
Na základe schválenia návrhov sa 
odpísali nevymožiteľné pohľadávky 
mesta, vyradil sa neupotrebiteľný 
majetok, schválil sa plán zasadnutí 
mestskej rady a zastupiteľstva na 
rok 2008. Riešila sa otázka vyspo-
riadania vlastníctva nehnuteľností. 
Poslanci sa oboznámili s výsledkami 
kontroly NKÚ SR, ktorá na mestskom 
úrade prebiehala 6 týždňov a vyhod-
notila MsÚ ako jeden z najlepších, 
na ktorých sa doteraz uskutočnila 
kontrola.
Rozsiahla časť zasadnutia bola ve-
novaná rozpočtu. Poslanci schvá-

lili v poradí 4. zmenu rozpočtu na 
rok 2007, ktorou sa rozpočet dostal 
na úroveň 700,308 mil. Sk. Prijatý 
bol aj nový rozpočet mesta na rok 
2008, ktorý dosahuje rovnováhu 
medzi plánovanými príjmami a výdav-
kami mesta na úrovni 724,635 mil. 
Sk. Oproti tomu minuloročnému je 
teda vyšší. 
MsZ ďalej svojím rozhodnutím za-
mietlo ponuku košickej firmy KA-
TIS, s. r. o., na odpredaj akcií, 
ktoré má mesto v spoločnosti Ho-
tel Metropol, a. s. 460 ks zakniho-
vaných kmeňových akcií na meno 
emitenta chceli Košičania odkúpiť 
za 8 mil. Sk. Mesto však pri založení 
spoločnosti vložilo nepeňažný vklad 
vo výške 40 mil. Sk a neskôr ho navý-
šilo o ďalších 6 miliónov. Ponuka KA-
TIS-u bola z tohto pohľadu prinízka.
Posledným bodom zasadnutia bola 
zmena organizačného poriadku 
a schémy mestského úradu, v ktorej 
došlo k zrušeniu odboru strategic-
kého plánovania a regionálneho 
rozvoja. Rozvojové projekty budú 
pre mesto vypracovávať špecializo-
vané firmy. 

LucK

Poslednýkrát v roku 2007 sa stretli poslanci mestského zastupiteľstva (MsZ), aby sa počas 7-hodinového zasadnutia prerokovala opäť 
celá plejáda problematík zo života mesta.

ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA

ABY NÁROD VEDEL MILOVAŤ A VÁŽIŤ SI SVOJE RODISKO, 
SVOJU VLASŤ, MUSÍ PREDOVŠETKÝM DOBRE POZNAŤ SVOJE 
RODISKO, TÚ KOLÍSKU DÁVNYCH SVOJICH PREDKOV, 
PAMIATKU ICH DEJOV...
     S. TOMAŠIK

Miestny odbor Matice slovenskej pozýva stredoškolskú mládež na stretnutia 
s historikmi, členmi spišského dejepisného spolku. Ponúkame poznať svoje 
mesto z úst najpovolanejších, úst odborníka, priateľa histórie SPIŠA.

Stretnutia sa uskutočnia 
v Galérii umelcov Spiša (GUS) o 14.00 hod.

22. 1. 2008 s PhDr. J. Kurucom a Mgr. N. Palkovou
28. 2. 2008 s doc. PhDr. I. Chalupeckým a Mgr. P. Zmátlom

22. 4. 2008 s PhDr. F. Žifčákom a PhDr. R. Kormošovou
27. 5. 2008 s D. Rosovou a J. Petríkom

24. 6. 2008 s Mgr. M. Sojákom
Spoznať ich môžete aj cez knihy, ktoré napísali. Spišská knižnica pripraví 
výstavku. Aktualizácia termínov bude mesačne uverejňovaná, na záver pre-
behne pre záujemcov aj vedomostná súťaž. Na stretnutia pozývame učiteľov 
histórie, dejepisu, vlastivedy, matičiarov, všetkých, ktorých zaujíma naše 
krásne mesto a chcú ho lepšie spoznať.

KALENDÁRIUM 
OSOBNOSTÍ MESTA

JANUÁR

10. 1. 1783   
narodil sa v Spišskej Novej Vsi Amadeus Lasgalner - 225. výročie
(pôvodným menom Abraham Gottlieb Laszgallner)
- vinohradnícky obchodník a podnikateľ.
Bol členom mestského zastupiteľstva v Košiciach, spoluautorom diela 
o vinohradníctve v tokajskej oblasti, ktoré vyšlo v r. 1828. 
Zomrel 12. 6. 1863 v Košiciach (145. výročie).

10. 1. 1888 
zomrel v Spišskej Novej Vsi Jozef Hutyra  - 120. výročie
- katolícky duchovný, národný a kultúrny pracovník.

12. 1. 1813
zomrel v Spišskej Novej Vsi Jonáš Andrej Cirbes - 195. výročie
- evanjelický duchovný, prírodovedec. 
Narodil sa 11. 11. 1732 v Spišskom Podhradí. Pôsobil ako kaplán a dl-
horočný evanjelický farár v Spišskej Novej Vsi (od r. 1757), konsenior 
a senior 13 spišských miest, člen slobodomurárskej lóže v Prešove. 
Niekoľkokrát prešiel Karpaty na Spiši a v Liptove. Jeho výstup na Kriváň 
v roku 1772 je prvým zaznamenaným výstupom na tento končiar. Zbera-
teľ minerálov a historických prameňov (listín, erbov, mincí, kníh a rukopi-
sov), historik, prispievateľ do odborných viedenských časopisov.

Pripravila: PhDr. Ružena Kormošová

MO MS v SNV vyhlasuje 
súťaž pre „stredoškolákov“ 

ZÁKUTIA MOJHO MESTA
Súťaží sa vo vlastnej tvorbe - literárnej, výtvarnej, foto... Výber techniky 
spracovania témy ponechávame na autorov. Práce je potrebné odovzdať 
do 30. 5. 2008 v GUS, Zimná 46, po telefonickom dohovore (0918 636 384). 
Otázky adresovať na udané t. č.             

KDE NIET POZNANIA MINULOSTI, NEMÔŽE BYŤ VÍZIA BUDÚCNOSTI. 
Sabatini



KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

10 JANUÁR 2008

ŠKOLSTVO

ZŠ, Komenského ul., Spišská Nová Ves 
Termín: od 15. 1. do 15. 2. 2008 
od 8.00 hod. do 15.00 hod.
Miesto: kancelária školy 
Doklady: rodný list dieťaťa a občiansky preukaz 
rodiča

ZŠ, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves 
Termín: od 11. 2. do 13. 2. 2008 
od 14.00 do 17.00 hod.
Miesto: Triedy I. A a I. B (prízemie)
Doklady: rodný list dieťaťa a občiansky preukaz 
rodiča
Ponuka: možnosť zakúpenia základných školských 
potrieb a pracovných zošitov

ZŠ, Nejedlého ulica, Spišská Nová Ves
Termín: od 15. 1. do 15. 2. 2008 
od 8.00 do 15.00 hod.
Miesto: kancelária zástupkyne školy
Doklady: rodný list dieťaťa a občiansky preukaz 
rodiča
Zápis so zábavnou činnosťou sa uskutoční 
od 15. 1. 2008 do 18. 1. 2008 
od 15.30 do 17.00 hod. v budove školy, v priesto-

roch „Herne školského klubu“ (miest. č. 119).
Ponuka: trieda s preventívnym zdravotným  progra-
mom

ZŠ, Ing. Kožucha, Spišská Nová Ves
Termín: od 15. 1. do 31. 1. 2008 
od 13.00 do 15.00 hod. 
Doklady: rodný list dieťaťa a občiansky preukaz 
rodiča
Predbežný poplatok: za spoločne zakúpené 
pomôcky cca 400,- Sk. 
Zápisu sa zúčastní aj budúci prvák.

ZŠ, Nad Medzou, Spišská Nová Ves
Termín: od 15. 1. do 15. 2. 2008 
od 13.30 do 15. 30 hod.
Miesto: hlavný pavilón 
Doklady: rodný list dieťaťa a platný preukaz 
totožnosti zákonného zástupcu 
K zápisu sa dostaví rodič spolu s dieťaťom. 

ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Spišská Nová Ves
Termín: od 15. 1. do 15. 2. 2008 
od 8.00 do 15.30 hod. 
Miesto: budova ZŠ

HARMONOGRAM ZÁPISU DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZŠ

Pod týmto názvom  sa žiaci Špeciálnej základnej školy 
v Spišskej Novej Vsi vzdelávali na základe vypracova-
ného projektu experimentálneho overovania podpor-
ného vzdelávania protidrogovej prevencie.
Projekt bol zameraný na prácu s deťmi z rizikových rodín 
a na prevenciu v oblasti alkoholovej závislosti.  Pripravila 
ho na základe materiálov Centra prevencie zneužíva-
nia látok nezisková organizácia Život bez závislostí 
so sídlom v Poprade. 

Na projekte sa podieľali koordinátori protidrogovej pre-
vencie ŠZŠ v Spišskej Novej Vsi, pod vedením riaditeľky 
školy Mgr. Márie Fabšíkovej.
Vzdelávanie na škole prebiehalo v rámci dvoch sku-
pín - mladších žiakov (6. - 7. ročník) a starších žiakov 
(7. - 9. ročník). Počas prvého školského roka pracovali 
so žiakmi dvaja lektori neziskovej organizácie, počas 
druhého roka dvaja lektori a jeden učiteľ školy.
Po dvojročnej skúsenosti sa uskutočnil seminár, ktorý 
poskytol pôdu na prezentáciu cenných skúseností z ob-
lasti  protidrogovej prevencie. 

AJ DEŤOM SA DÁ 
POMÔCŤ!

ZŠ Ul. Ing Kožucha 11 sa zapojila do týždňa venova-
ného vede už po 2-krát. Počas tohto týždňa žiaci z in-
telektovo - nadaných tried prezentovali svoje ročníkové 
práce, na ktorých pracovali celý školský rok. Najlepší 
mladí vedci boli ocení na Medzinárodnom festivale 
vedy a techniky v Bratislave. 
Cenu dekana Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava 
získali Jozef Jasečko, Vanesa Šefčíková a Bo-
ris Focko. Cenu „Pre najmladších informatikov“ od 
doc. RNDr. A. Ferka, CSc. obdržal Dávid Lorko. Pred-
platné časopisu Quark získal Slavomír Gregorík. Kniž-
nou cenou bol odmenený Boris Focko.
Hlavným cieľom týždňa vedy je zvýšenie záujmu žia-
kov o vedecké bádanie, upriamiť pozornosť na prí-
rodovedné predmety a zvýšiť orientáciu na vedeckú 
kariéru. 

  Mgr. Lívia Darvašiová

OCENENÍ MLADÍ VEDCI

V rámci projektu Leonardo da Vinci absolvovali štu-
denti z Nórska vďaka Strednej poľnohospodárskej 
škole v Spišskej Novej Vsi trojtýždňovú učebnú prax 
na Spiši. 

Program Leonardo da Vinci prispieva k uplatňovaniu poli-
tiky odbornej prípravy v Európskej únii a zapojených štá-
tov. Jeho cieľom je rozvíjať nové praktické prístupy v oblasti 
odbornej prípravy. Ponúkanú šancu využila SPoŠ pre 
svojich študentov a učiteľov. Podarilo sa nadviazať kon-
takty s poľnohospodárskymi školami v Skjetleine, Vosse 
a M re v Nórsku.  
V termíne od 13. novembra do 7. decembra 2007 sa zú-
častnili štyri študentky z Nórska (M re) učebnej praxe na 
farme v Spišskom Podhradí. Počas pobytu mali študentky 
možnosť získavať praktické a odborné zručnosti pri chove 
a ošetrovaní koní. Zároveň sa oboznámili s historickými 
a kultúrnymi pamiatkami Spiša, spoznali krásy okolitej prí-
rody - Slovenský raj a Vysoké Tatry. 
Učitelia sa oboznámili s vyučovacími metódami a formami 
v predmetoch včelárstvo, chov hospodárskych zvierat 
a turistika na vidieku. Navštívili známe potravinárske pod-
niky a farmy v Spišskej Novej Vsi. Prijal ich aj primátor 

mesta Mgr. Ján Volný.
Podarilo sa tak prehĺbiť spoluprácu s odbornými školami 
v Európe a rozvíjať zručností a kompetencie mladých ľudí, 
posilniť prínos odbornej prípravy do procesu inovácií z hľa-
diska zvyšovania konkurencieschopnosti a podnikavosti.

Ing. Jarmila Tatarková

koordinátorka projektu 

Stredná poľnohospodárska škola

NÓRSKI ŠTUDENTI SA ZDOKONAĽOVALI NA SPIŠI

Dňa 27. novembra 2007 vyhlásili predstavitelia spo-
ločnosti Slovak Telekom výsledky 2. ročníka súťaže 
Cena Slovak Telekom, ktorá sa uskutočnila pod zá-
štitou Ministerstva školstva SR. Na slávnosti v Pálffyho 
paláci v Bratislave za prítomnosti štátnej tajomníčky 
MŠ SR Bibiány Obrimčákovej ocenili najkreatívnejších 
pedagógov základných, stredných a špeciálnych škôl. 
Nešlo o vedomosti, ale o kreativitu, originalitu, spoje-
nie informačných technológií s bežným vyučovaním. 
Dokázať, že vyučovanie nemusí byť nudné. Pedagógo-
via spojili dokonca aj hudbu s drogami. Absolútnou ví-
ťazkou v kategórii základných škôl sa stala Mgr. Anna 

Prachová zo ZŠ, Ul. Ing. Kožucha 11, v Spišskej No-
vej Vsi s prácou Stop drogám, hudba lieči. 
 „Kritérií bolo niekoľko. Mňa najviac zaujal názov 
projektu Stop drogám, hudba lieči. Čakal som ťažké 
slová, veľa sústredenia. Je to však veľmi príjemný 
projekt,“ uviedol predseda poroty, prof. RNDr. Ján 
Pišút, DrSc. z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky 
Univerzity Komenského v Bratislave. Autorka ho po-
užila v praxi pri výučbe deviatakov. „Učím modernú 
hudbu, kde hovoríme o súčasných interpretoch. Zis-
ťujeme, že mnohí slávni sa s drogami stretli a spolu 
riešime vzťahy k drogám,“ povedala Anna Prachová, 
víťazka kategórie základných škôl. 
Unikátnosť tejto súťaže je v tom, že všetky práce sú 
verejne prístupné na webovej stránke, kde vzniká 
virtuálna pedagogická knižnica. Ako povedal riadi-
teľ pre korporátnu komunikáciu Slovak Telekomu 
Ján Kondáš: „Dnes, po dvoch ročníkoch súťaže, je 
v nej už 352 prác, ktoré sú k dispozícii všetkým 
pedagógom, aby ich využili na zatraktívnenie vy-
učovania.“ 

VÍŤAZNÝ PROJEKT
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OZNAMY

DAŇ Z NEHNUTEĽNOSTÍ
Podľa zákona o miestnych daniach nie je povin-
nosť pre všetkých vlastníkov nehnuteľností 
podávať v roku 2008 nové daňové priznania 
k dani z nehnuteľností. 
Daňové priznanie v termíne do 31. januára 2008 
sú povinní podať:
- len občania, ktorí sa v priebehu roku 2007 stali 
vlastníkmi nehnuteľností (kúpa, dedenie a pod.). 
Spolu s daňovým priznaním je potrebné doložiť zmluvy 
o prevode vlastníctva nehnuteľností.
Tlačivá daňových priznaní a tlačivá na ohlásenie 
vzniku/zániku daňovej povinnosti sú k dispozícii:
- na MsÚ, Štefánikovo námestie č. 1, kancelária 
1. kontaktu,
- na stiahnutie na webovej stránke mesta - 
www.spisskanovaves.eu. 
 Platobné výmery budú doručené do 30. apríla 
2008. 

Termíny platenia dane:
- u fyzických osôb s ročnou daňou do 1 000,- Sk 
a u právnických osôb s ročnou daňou do 10 000,- Sk 
je termín zaplatenia 31. máj 2008;
- u fyzických osôb s ročnou daňou od 1 001,- Sk 
a u právnických osôb s ročnou od 10 001,- Sk, je daň 
splatná v troch splátkach (31. máj, 30. september, 
30. november 2008).
Výška dane je nasledovná: 
(1) Daň zo staveb:

6,- Sk/m2 stavby na bývanie a drobné stavby, ktoré 
majú doplnkovú funkciu pre hlavnú stavbu;

6,- Sk/m2 stavby na pôdohospodársku produkciu, 
skleníky, stavby na skladovanie vlastnej pôdohos-
podárskej produkcie vrátane stavieb na vlastnú 
administratívu;

16,- Sk/m2 rekreačné chaty, záhradkárske chaty 
a domčeky na indiv. rekreáciu;

25,- Sk/m2 garáže;
49,- Sk/m2 priemyselné stavby, stavby slúžiace 

energetike, stavby slúžiace stavebníctvu, stavby 
využívané na skladovanie vlastnej produkcie vrá-
tane stavieb na vlastnú administratívu,

67,- Sk/m2 na ostatné podnikanie a na zárobkovú 
činnost, skladovanie a administratívu súvisiacu 
s ostatným podnikaním a zárobkovou činnos-
ťou;

23,- Sk/m2 ostatné stavby neuvedené v písmenách 
a) až f). 

Príplatok za podlažie je 2,- Sk/m2.
(2) Daň z bytov:

6,- Sk/m2 podlahovej plochy bytu;
27,- Sk/m2 nebytového priestoru.

(3) Daň z pozemkov: 
0,0289 Sk/m2 orná pôda,
0,0046 Sk/m2 trvale trávnatý porast,
0,56 Sk/m2 záhrady,
5,6 Sk/m2 stavebné pozemky.

Zníženie dane
(1) Mesto Spišská Nová Ves zníži daň z nehnuteľností 
vo výške 50 %:
 a) z pozemkov, ktorých vlastníkmi sú občania starší 

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

 b)  zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve ob-
čanov starších ako 70 rokov alebo občanov 
s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držiteľov 
preukazu občana s ťažkým zdravotným postih-

nutím alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, 
ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych obča-
nov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie;

 c) z garáží a nebytových priestorov v bytových do-
moch slúžiacich ako garáž vo vlastníctve občanov 
starších ako 70 rokov alebo občanov s ťažkým 
zdravotným postihnutím alebo držiteľov preukazu 
občana s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 
držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným 
postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slúžia 
pre motorové vozidlo používané na ich dopravu;

 d)  za stavby alebo byty vo vlastníctve právnických 
osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na 
podnikanie.

(2) Žiadosti s dokladmi na uplatnenie zníženia 
dane podľa ods. 1 predložia daňovníci spolu 
s daňovým priznaním. Zníženie dane z titulu veku 
bude občanom poskytnuté bez predloženia do-
kladov. 
(3) Pri súbehu znížení dane sa uplatní zníženie dane 
výhodnejšie pre daňovníka.
(4) Zmeny, kedy občan prestal byť vlastníkom nehnu-
teľností je potrebné nahlásiť finančnému oddeleniu 
mestského úradu do 30 dní spolu so zmluvami o pre-
vode vlastníctva.

MIESTNY POPLATOK 
ZA KOMUNÁLNY ODPAD

Poplatok mesto vyrúbi platobným výmerom 
a tento bude doručený do 15. marca 2008.

Termíny platenia poplatku:
- u fyzických osôb s ročným poplatkom do 500,- Sk 
a u právnických osôb a podnikateľov s ročným 
poplatkom do 5 000,- Sk je poplatok splatný 
do 15. apríla 2008, 
- u fyzických osôb s ročným poplatkom od 501,- Sk 
a u právnických osôb a podnikateľov s ročným poplat-
kom od 5 001,- Sk je poplatok splatný v troch splát-
kach (15. apríl, 31. júl, 30. október 2008)
Ohlasovaciu povinnosť vzniku a zániku poplatkovej 
povinnosti nemajú - fyzické osoby s trvalým pobytom 
v SNV.
Ohlasovaciu povinnosť vzniku a zániku poplatkovej 
povinnosti majú:
- fyzické osoby, ktoré nemajú v SNV trvalý pobyt 
a užívajú nehnuteľnosť, 
- právnické osoby a podnikatelia, ktorí užívajú nehnu-
teľnosť.
Termín ohlasovacej povinnosti je 30 dní odo dňa 
začatia užívania nehnuteľnosti.
Ročná sadzba poplatku u fyzických osôb je 
v porovnaní s rokom 2007 nezmenená a je vo 
výške 452,- Sk za osobu.

Sadzby podľa objemu zbernej nádoby a frekvencie 
vývozu:

typ nádoby frekvencia

vývozu

sadzba 

poplatku

Sk/liter

ročný 

poplatok

v Sk
GMT 120 l 1 x týždenne 0,466 2 908
GMT 120 l 1 x za 2 týždne 0,519 1 620
GMT 240 l 1 x týždenne 0,373 4 656
GMT 240 l 1 x za 2 týždne 0,404 2 521
BOBR 1100 l 1 x týždenne 0,373 21 336
BOBR 1100 l 1 x za 2 týždne 0,434 12 413
BOBR 1100 l 2 x za týždeň 0,373 42 671

Poplatok bude znížený alebo odpustený za 
týchto podmienok:
(1) Odpustenie poplatku na základe žiadosti 
a doloženia dokladov:
a) fyzická osoba, ktorá sa dlhodobo zdržiava v za-
hraničí - potrebné doklady - úradné potvrdenie 
o pobyte (napr. potvrdenie o štúdiu, pracovná 
zmluva, povolenie k pobytu a pod.);
b) fyzická osoba vo výkone trestu - potrebné do-
klady - rozhodnutie o výkone trestu;
c) fyzická osoba, mimo študentov a pracujú-
cich, zdržiavajúca sa počas roka mimo mesta 
- potrebné doklady - potvrdenie o prechodnom 
pobyte, doklad o zaplatení miestneho poplatku 
v inej obci;
d) fyzická osoba prihlásená k trvalému pobytu, 
ktorej skutočný pobyt nie je známy - potrebné do-
klady - čestné prehlásenie občanov s trvalým po-
bytom na uvedenej adrese;
e) fyzická osoba dlhodobo zdržiavajúca sa mimo 
miesta trvalého pobytu (ústavy, kňazi a ich rodinní 
príslušníci, rehoľné sestry) - potrebné doklady - 
potvrdenia o umiestnení;
f) fyzická osoba dlhodobo zdržiavajúca sa v soci-
álnych zariadeniach (domovy dôchodcov, zariade-
nia opatrovateľskej starostlivosti a pod.) - potrebné 
doklady - potvrdenie o umiestnení.
Poplatok mesto odpustí za tie kalendárne dni, za 
ktoré poplatník mestu preukáže, že sa v meste 
nezdržiava. Táto doba nesmie byť kratšia ako 
90 po sebe nasledujúcich dní.
(2) Zníženie ročného poplatku zo 452,- Sk na 
226,- Sk na základe žiadosti a doloženia dokla-
dov:
 a) fyzická osoba - študenti na území SR - potrebné 
doklady - potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie 
o  prechodnom pobyte;
b) fyzická osoba - pracujúca na území SR - po-
trebné doklady - potvrdenie o prechodnom pobyte 
alebo potvrdenie o zamestnaní.
(3) Termín podania žiadosti na odpustenie 
alebo zníženie poplatku s dokladmi preuka-
zujúcimi skutočnosť na odpustenie alebo zní-
ženie poplatku je do 28. februára 2008.
(4) Zníženie ročného poplatku zo 452,- Sk 
na 226,- Sk za osobu, ktorá k 31. 12. 2007 
presiahla vek 70 rokov, mesto vykoná na zá-
klade údajov z evidencie obyvateľstva bez 
žiadosti.
(5) Zníženie alebo odpustenie poplatku z dôvodov 
iných ako v ods. 1, 2 a 3 bude posudzované indi-
viduálne na základe žiadosti.
(6) Zníženie ročného poplatku škôl a školských 
zariadení počas letných prázdnin bude posudzo-
vané individuálne na základe žiadosti.
(7) V prípadoch, že poplatník predložil v roku 2007 
mestskému úradu doklady preukazujúce opod-
statnenosť zníženia alebo odpustenia poplatku aj 
v roku 2008, tieto doklady budú podkladom pre 
zníženie alebo odpustenie poplatku v tomto roku. 

DAŇ ZA PSA
Ohlasovacia povinnosť - majiteľ psa je povinný 
prihlásiť psa do evidencie v lehote do 30 dní od 
začiatku držania psa. 
Platenie dane:
Daň sa platí za psa staršieho ako 6 mesiacov.
Daň mesto vyrúbi platobným výmerom.
V ďalších zdaňovacích obdobiach je daň za 

ČO JE NOVÉ V MIESTNYCH DANIACH V ROKU 2008
Vyberanie miestnych daní pre mesto Spišská Nová Ves v roku 2008 je zverejnené na webovej stránke www.spisskanovaves.eu vo forme 
VZN. V tomto článku uvádzame základné informácie najmä o termínoch podávania daňových priznaní, ohlásení vzniku a zániku daňových povinností, 
podávaní žiadostí na zníženie alebo odpustenie daní, ako aj o sadzbách za jednotlivé druhy daní.
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psa splatná bez vyrúbenia do 31. januára bež-
ného roka.
Na zaplatenie dane MsÚ doručí poštové poukážky 
do termínu splátky.
Sadzby dane v porovnaní s rokom 2007 sú 
nezmenené.
Za jedného psa a kalendárny rok mesto určuje 
tieto sadzby dane:
- u fyzických osôb:
a) v rodinných domoch 700,- Sk,
b) v rodinných domoch v Novoveskej Hute a Pod 
Tepličkou 500,- Sk,
c) v bytových domoch 2 000,- Sk,
d) v záhradkárskych a chovateľských osadách
1 000,- Sk, 
- u právnických osôb a fyzických osôb podnikate-
ľov 1 000,- Sk.   
Sadzba dane bude určená podľa trvalého pobytu 
daňovníka. V prípade, že miesto držania psa nie 
je totožné s miestom trvalého pobytu daňovníka, 
daň bude vyrubená podľa miesta držania psa za 
podmienky, že daňovník preukáže vlastnícky vzťah 
k predmetnej nehnuteľnosti.
Právnické osoby a fyzické osoby, podnikatelia sú 
povinné dokladovať výpisom z účtovnej evidencie, 
že pes je v majetku daňovníka a slúži na ochranu 
majetku. 
Zníženie dane
Mesto zníži daň o 50 %:
- dôchodcom bývajúcim v rodinných domoch 
a bytových domoch s príjmami na hranici život-
ného minima;

- občanom žijúcim v rodinných a bytových domoch, 
ktorí k 31. 12. 2007 dosiahli vek 70 rokov;
- občanom s ťažkým zdravotným postihnutím alebo 
držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným 
postihnutím alebo držiteľom preukazu občana 
s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou 
sprievodcu, ako aj prevažne alebo úplne bezvlád-
nym občanom.
Zníženie dane mesto prizná len na jedného psa na 
základe žiadosti daňovníka. Žiadosť je potrebné 
doručiť na MsÚ do 15. januára príslušného zda-
ňovacieho obdobia. U novoprihlásených psov je 
potrebné žiadosť predložiť pri prihlasovaní psa do 
evidencie. Mesto zníži daň bez žiadosti obča-
nom, ktorí k 31. 12. 2007 dosiahli vek 70 ro-
kov.

DAŇ ZA UŽÍVANIE 
VEREJNÉHO PRIESTRANSTVA

Predmetom dane sú:
- zariadenia slúžiace na poskytovanie služieb 
a predajné zariadenia,
- zariadenia cirkusov, lunaparkov a iných atrakcií,
- stavebné zariadenia,
- umiestnenie skládok,
- trvalé parkovanie vozidla mimo plateného par-
koviska.
Ohlásenie záberu verejného priestranstva, 
sadzby, spôsob povolenia a vyrúbenia dane, 
ako aj oslobodenia od tejto dane je uvedené vo 
Všeobecne záväznom nariadení mesta SNV 
č. 7/2007. Sadzby dane za užívanie verejného 

priestranstva v porovnaní s rokom 2007 sú 
nezmenené.

DAŇ ZA UBYTOVANIE
Predmetom dane je odplatné prechodné ubyto-
vanie fyzickej osoby v ubytovacom zariadení. Pla-
titeľom dane je prevádzkovateľ zariadenia. Termín 
ohlasovacej povinnosti je 30 dní odo dňa začatia 
poskytovania prechodného ubytovania. Sadzba 
dane je 10,- Sk na osobu a prenocovanie.
Daň je splatná bez vyrúbenia do 15 dní po 
ukončení štvrťroka.

DAŇ ZA PREDAJNÉ AUTOMATY
Daň sa platí za predajné automaty, ktoré vydávajú 
tovar.
Termín ohlasovacej povinnosti je 30 dní odo dňa 
začatia prevádzkovania predajných automatov.
Daň je vyrúbená platobným výmerom s urče-
ním termínu splátky.
Ročná sadzba dane je 1 500,- Sk za jeden pre-
dajný automat.

Tlačivá daňových priznaní, tlačivá na ohlásenie 
vzniku/zániku daňovej povinnosti, ohlásenie k ur-
čeniu miestneho poplatku za komunálne odpady, 
na prihlásenie a odhlásenie psa, sú k dispozícii:
• na MsÚ, Štefánikovo námestie č. 1, kancelária 
1. kontaktu,
• na stiahnutie na webovej stránke mesta 
www.spisskanovaves.eu. 

MsÚ, finančné oddelenie

AKTUÁLNE GRANTOVÉ VÝZVY
Milí občania, dávame Vám do pozornosti in-
formácie o aktuálnych grantových výzvach na 
rok 2008. Viac sa o jednotlivých grantových 
programoch dozviete na webovej stránke 
mesta www.spisskanovaves.eu.

GRANTOVÝ PROGRAM T-MOBILE 
SLOVENSKO, A. S., NA PODPORU 
ZAMESTNANOSTI ĽUDÍ 
SO ZMYSLOVÝM POSTIHNUTÍM, 
PONTIS
ŽIADATEĽ: agentúry podporovaného zamest-

návania na Slovensku registrované ako nezis-
kové organizácie

CIEĽ VÝZVY: Program je určený pre ľudí so 
zrakovým a/alebo sluchovým postihnutím vo 
veku 18 – 55 rokov, ktorí majú silnú motiváciu 
zamestnať sa.

MAXIMÁLNA VÝŠKA GRANTU: 300 000,- 
Sk

UZÁVIERKA: 9. 1. 2008

ŽIADOSŤ O NFP NA PRÍPRAVU 
INDIVIDUÁLNEHO PROJEKTU 
PRE ŽIADATEĽA ZO SÚKROM-
NÉHO SEKTORA, NFM
ŽIADATEĽ: malý podnik, stredný podnik
CIEĽ VÝZVY: Podpora súkromného sektora – 

malých a stredných podnikateľov. Dotýka sa 
viacerých oblastí: ochrany životného prostre-
dia, obnoviteľných zdrojov energie, biopalív, 
kultúrneho dedičstva, práce s mládežou, 
zaradenia žien na trh práce, podporu men-
šín, integrovaného vzdelávania ľudí so zdra-
votným postihnutím, zdravia a starostlivosti o 

deti, ale aj výskumu, regionálnej politiky a ce-
zhraničných aktivít.

VÝŠKA GRANTU: min. 250 000 EUR
UZÁVIERKA: 21. 1. 2008

BLOKOVÝ GRANT 
EMVO - TUR, NFM
ŽIADATEĽ: neziskové mimovládne organizácie 

aktívne v oblasti ochrany životného prostredia 
min. 2 r.

CIEĽ VÝZVY: Blokový grant podporuje pro-
jekty environmentálnych mimovládnych or-
ganizácií (EMVO) na miestnej, regionálnej a 
celoštátnej úrovni s cieľom prispieť k udrža-
teľnému životu a posilneniu občianskej spo-
ločnosti na Slovensku.

VÝŠKA GRANTU: min. 20 000 EUR, 
max. 100 000 EUR

UZÁVIERKA: 29. 2. 2008

KULTÚRNE AKTIVITY V OBLASTI 
PAMÄŤOVÝCH INŠTITÚCIÍ, MK SR
ŽIADATEĽ: podnikateľ, neziskový sektor, fy-

zická osoba – nepodnikateľ
CIEĽ VÝZVY: Skvalitnenie a modernizácia 

knižnično-informačných služieb, ochrana a 
sprístupňovanie knižničných fondov, ako aj 
ich digitalizácia, zvyšovanie vzdelanostnej 
úrovne zamestnancov knižníc a zvyšovanie 
informačnej gramotnosti používateľov. Pri-
oritne sa budú podporovať projekty zame-
rané najmä na informatizáciu knižníc a ich 
prezentáciu; na spracovanie, využívanie, 
sprístupňovanie a ochranu knižničných 
fondov.

MAXIMÁLNA VÝŠKA GRANTU: 95 % uzna-
teľných nákladov

UZÁVIERKA: 30. 1. 2008

BLOKOVÝ GRANT MVO 
– ĽUDSKÉ PRÁVA, NFM
ŽIADATEĽ: neziskové mimovládne organizá-

cie aktívne v oblasti ľudských práv
CIEĽ VÝZVY: Prostredníctvom podpory inova-

tívnych a pilotných projektov vytvárať účinné 
nástroje na odstraňovanie spoločenských ste-
reotypov a predsudkov, posilnenie súdnictva 
a rešpektovanie princípov právneho štátu, 
aktivít v oblasti presadzovania ľudských práv, 
multikultúrneho života a nediskriminácie.

MAXIMÁLNA VÝŠKA GRANTU: 
198 529,5 EUR pre každú prioritu

UZÁVIERKA: 4. 2. 2008

BLOKOVÝ GRANT 
– SOCIÁLNA OBLASŤ, NFM

Fond pre MVO na podporu sociálnej 
inklúzie na Slovensku

ŽIADATEĽ: neziskové mimovládne organizá-
cie aktívne v oblasti ľudských práv

CIEĽ VÝZVY: Strategicky posilniť akcieschop-
nosť a efektívnosť mimovládnych organizácií, 
ktoré pomáhajú deťom, mládeži a rodinám 
v riziku sociálneho vylúčenia.

VÝŠKA GRANTU: min. 30 000 EUR, 
max. 100 000 EUR

UZÁVIERKA: 31. 1. 2008

Ing. Mária Lorková

OZNAMY
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ZMENY V POSKYTOVANÍ OPATROVATEĽSKEJ 
SLUŽBY V ROKU 2008

Na úvod zasadnutia uviedol vedúci odboru fi-
nancií, školstva a sociálnych vecí na MsÚ Ľu-
bomír Pastiran: „Akcionárom banky sa stalo 
mesto už od jej založenia a vlastní 404 kusov 
akcií v nominálnej hodnote 12 000,- Sk za 
kus, v celkovej hodnote 4,848 mil. Sk. Podiel 
mesta na základnom imaní banky predstavuje 
0,0403 %. Banka navyšuje základné imanie. 
Podľa doručenej výzvy môže Mesto Spišská 
Nová Ves upísať ďalších 404 kusov akcií v no-
minálnej hodnote 2 000,- Sk za kus, ktorých 
nákupná cena je 8 000,- Sk za akciu.“

Ďalej Ľ. Pastiran zdôraznil, že akcie Dexia 
banky predstavujú jednu z najvýnosnejších in-
vestícií mesta. Banka každoročne vypláca divi-
dendy vo výške 16,59 % z nominálnej hodnoty, 
čím do mestskej pokladne plynie každý rok cca 
800-tisíc korún. Novo upísané akcie by mali pri 
predpokladanej výplate dividend priniesť doda-
točný ročný výnos vo výške cca 135-tisíc korún.
V porovnaní s výnosnosťou voľne uložených 
peňazí sa výnosnosť novo vydávaných akcií po-
hybuje okolo 4,125 % p. a., čo je slušný úrok. 
„Z dlhodobého hľadiska je tu však perspek-

tíva ďalšieho zvýšenia. Význam upísania akcií 
je aj v ich budúcom možnom predaji, pretože 
akcie sú verejne obchodovateľnými cennými 
papiermi a v poslednom období sa s nimi ob-
chodovalo vo výške 4-násobku ich nominálnej 
hodnoty," zdôraznil Ľ. Pastiran.
Poslanci svojím uznesením schválili upísanie 
ďalších akcií a zároveň rozhodli, že výdavky na 
nákup akcií vo výške 3,232 mil. korún budú 
zohľadnené v 4. zmene rozpočtu mesta na rok 
2007.

LucK

Poslanci mestského zastupiteľstva rozhodli 26. novembra na 4. mimoriadnom zasadnutí o upísaní novo vydávaných akcií Dexia banky 
Slovensko, a. s., v celkovej hodnote 3,232 mil. korún. Uplatnili tak právo na prednostné upísanie akcií, ktoré má Mesto Spišská Nová 
Ves ako akcionár tejto banky. 

MESTO UPÍSALO ĎALŠIE AKCIE

V koncepcii rozvoja mesta je kladený veľký dôraz na 
zabezpečenie a poskytovanie sociálnych služieb pre 
občanov mesta. 
Legislatívne zmeny v roku 2007 ako aj pripravované 
zmeny v roku 2008 znamenajú zásadné prehodnote-
nie spôsobu určenia úhrady, výšku úhrady ako aj pla-
tenia za sociálne služby poskytované v zariadeniach 
sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta 
SNV. 
Opatrovateľskú službu môžeme poskytovať ob-
čanovi, ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav 
potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní 
nevyhnutných životných úkonov, nevyhnutných 
prác v domácnosti alebo kontaktu so spoločen-
ským prostredím. 
Výkon opatrovateľskej služby je od 1. 1. 2004 kvali-
fikovaný ako výkon samosprávnej pôsobnosti mesta. 
Od 1. 6. 2007 kompetencia poskytovania opatrova-
teľskej služby prešla na Domov dôchodcov, Brezová 
32, Spišská Nová Ves.
Súčasný stav bol podrobne prehodnotený a po-
súdený sociálnou komisiou, finančnou komisiou 
a poslancami mesta, ktorí doporučili, ako zmenu 
VZN za poskytované služby, tak aj zmenu rozsahu 
poskytovaných služieb. 
Mesto je pripravené pritom riešiť nielen otázku klien-
tov, ale aj pracovníkov, ktorí túto činnosť vykoná-
vajú. Rozhodujúcim faktorom je vecné riešenie a za 
presne stanovených finančných podmienok zabezpečenie kvalitnej opatrovateľ-
skej služby.
Aj keď návrh VZN počíta so zvýšenou finančnou spoluúčasťou občanov, sociálna 
pomoc z úrovne mesta zostáva hlavnou a najdôležitejšou zložkou finanč-
ného krytia. Podľa nového VZN na 100,- Sk nákladov je spoluúčasť občana 
cca 14,- Sk.
Pre informáciu občanov uvádzame znenie prílohy č. 1, VZN  č. 5/2007.          

Výška úhrady za nevyhnutné životné úkony, nevyhnutné práce v domác-
nosti a zabezpečenie kontaktu so spoločenským prostredím poskyto-

vané v rámci opatrovateľskej služby a prepravnej služby: 

1. Nevyhnutné životné úkony 
• bežné úkony osobnej hygieny, umývanie česanie, vrátane holenia, pomoc pri 

presune na vozík, na lôžko, pomoci pri použití WC: 10,- Sk až 40,- Sk podľa 
stupňa postihnutia;

• kúpanie na lôžku, vrátane umytia vlasov a strihania nechtov: 10,- Sk;

• donáška obeda, dovoz obeda alebo iného teplého 
jedla, pomoc pri podávaní   

    jedla a pití: 20,- Sk;
• dohľad: 30,- Sk/hod.

2. Nevyhnutné práce v domácnosti 
• nákup a ďalšie nevyhnutné činnosti súvisiace 

s prevádzkou domácnosti: 30,- Sk; 
• práce spojené s udržiavaním domácnosti: 

90,- Sk;
• príprava a varenie raňajok, obeda prípadne olov-

rantu a večere: 30,- Sk; 
• pranie, žehlenie osobnej a ostatnej bielizne: 

10,- Sk/kg.

3. Kontakt so spoločenským prostredím 
• sprievod na kultúrne a telovýchovné podujatia, na 

vybavenie úradných záležitostí a na iné verejné 
podujatia: 15,- Sk/hod.;

• sprevádzanie na lekárske ošetrenie a donáška lie-
kov: 25,- Sk/hod. a za každú ďalšiu začatú hodinu 
15,- Sk. 

4. Za 1 km prepravnej vzdialenosti: 11,- Sk/km.

UPOZORŇUJEME NA ZMENY 
V POSKYTOVANÍ OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

Mesto Spišská Nová Ves upozorňuje svojich občanov, ktorí sú v zmysle Zákona 
č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci v znení neskorších predpisov poberateľmi 
opatrovateľskej služby, že od 1. januára 2008 poskytovanie opatrovateľskej služby 
bude zabezpečovať prostredníctvom Domova dôchodcov, Spišská Nová Ves. 
Zároveň prosíme poberateľov tejto pomoci, aby žiadosti o poskytovanie opat-
rovateľskej služby zasielali na adresu Domov dôchodcov, Brezová ul. č. 32, 
Spišská Nová Ves. 
Podmienky posudzovania ostávajú nezmenené, t. j., k žiadosti je potrebné doložiť 
vyjadrenie lekára, potvrdenie ÚPSVaR a doklad o poberaní dôchodku. 
           

V prípade otázok informácie poskytnú 
na týchto tel. číslach: 

pracovníci MsÚ, oddelenie sociálnych vecí 
415 21 12, 415 21 13, 415 21 14;  

Domov dôchodcov, Spišská Nová Ves 
- Mgr. Mária Palušáková, vedúca úseku 

opatrovateľskej služby; tel. č.: 417 72 27, mobil: 0918 378 467. 

SPRAVODAJSTVO

Od 1. 1. 2008 poskytovanie opatrovateľskej služby bude zabezpečovať Mesto SNV prostredníctvom domova dôchodcov.



KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

14 JANUÁR 2008

Vážení zákazníci, 
dodávatelia a zamestnanci!

Ďakujeme vám za spoluprácu 
v uplynulom roku.
V novom roku 2008 vám želáme 
veľa zdravia, šťastia, osobných aj 
pracovných úspechov. 

vedenie spoločnosti         
ABONEX®, s. r. o.
Markušovská cesta 1
052 01  Spišská Nová Ves

www.abonex.sk
Spoločnosť zaoberajúca sa 
medzinárodnou prepravou tovarov
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KLUB DÔCHODCOV KOMENSKÝ
pozýva všetkých pedagogických pracovníkov, 
dôchodcov na stretnutie, ktoré sa uskutoční 
14. 1. 2008 (pondelok) o 10.00 hod. 
v Klube dôchodcov na Levočskej ulici. 
Príďte si vyrovnať členské 
na r. 2008. S radosťou privítame 
aj nových členov.
Tešíme sa na vás. 

Komisia pre školstvo a vzdelávanie 
pri MsZ v Spišskej Novej Vsi

vás pozýva na 

10. ples učiteľov.
25. januára 2008 o 19.00 hod.,

koncertná sieň Reduty.

Do tanca hrá 

Jozef Valkoššák a Ondrej Sakmár.

• TOMBOLA •
Predaj vstupeniek:

SPŠ strojnícka, t. č.: 053/44 66 249
MsÚ, oddelenie školstva, 

t. č.: 053/41 52 235

POZVÁNKY A OZNAMY
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Členovia speváckej skupiny zväzu zdravotne 
postihnutých ďakujú JUDr. Michalovi 

Komarovi, riaditeľovi Úradu práce, sociálnych 
vecí a rodiny v SNV, za poskytnutie 

finančného príspevku na pokrytie nákladov 
spojených pri prezentácii ľudových piesní 

na regionálnej súťažnej prehliadke ZUČ pod 
názvom „SRDCE AKO DAR“.
v Michalovciach, 27. 11. 2007.

Veľa zdravia, šťastia a úspechov 
v novom roku všetkým občanom praje 

Ing. Ondrej Majerník,
poslanec mestského zastupiteľstva.

COOP Jednota Liptovský Mikuláš,

Vážení zákazníci,

v novom roku 2008 vám prajeme veľa 

zdravia, šťastia, rodinnej pohody a veľa 

nákupov v predajniach COOP Jednoty. 

Ďakujeme za prejavenú dôveru.

vedenie COOP Jednoty

Spotrebné družstvo, divízia Sp. Nová Ves

Mestská organizácia 
Jednoty dôchodcov 

na Slovensku 
Spišská Nová Ves 

vás pozýva

22. 1. 2008 
(utorok) 

o 14.00 hod. 
do Galérie umelcov Spiša 

na stretnutie s historikmi mesta 
k 740. výročiu prvej písomnej 

zmienky o založení mesta 
Sp. Nová Ves

CELÝ I. ŠTVRŤROK 
- KAŽDÚ STREDU 

na turistickú 
vychádzku do prírody. 

Odchod autobusom SAD č. 3, 
smer Novoveská Huta 

zo zastávky Radnica o 8.56 hod.

Novozaloženému občianskemu združeniu Holubica Svetla 
sa podarilo pomôcť rodine pani Emílie z Bieleho Potoka pri 
Ružomberku, ktorá žije aj so svojimi deťmi v pivnici. Naj-
mladšie má 4 roky, najstaršie 16 rokov. Vzhľadom na matkin 
príjem , ktorý činí 2 100 korún, rodina často hladovala a ob-
živu a šatstvo hľadali v kontajneroch. Združenie sa snažilo 
tejto rodine pomôcť zbierkou teplého ošatenia, hračiek, 
nákupom jedla na 3 týždne a školských pomôcok. Nakoľko 
táto rodina nie je ojedinelý prípad, chceme touto cestou vy-
zvať všetkých ľudí dobrej vôle, aby svojou čiastkou tiež pri-
spievali na dobrú vec. Zároveň pozývame tých, ktorí chcú 
spolu s nami pomáhať trpiacim a chcú sa stať jedným z no-
siteľov Holubice Svetla, aby sa pripojili k nám. 

Mgr. Jana Granecová, 
predseda  OZ Holubica Svetla

kontakt: 0902 555 323
www.holubicasvetla.nazory.eu

č. ú. 343 824 7001/5600

Vážení spoluobčania,

ďakujeme za doterajšiu 
spoluprácu, 
prajeme vám 

a vašim najbližším
úspešný vstup 

do nového roka 2008,
všetko dobré, pevné zdravie, 

veľa osobných 
a pracovných úspechov.

vedenie mesta
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KRÍŽOVKA

Milí Novovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničiek nám spolu s vašou adresou posielajte najneskôr do 15. januára na adresu 
redakcie s heslom „krížovka“. Meno výhercu uverejníme vo februárovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: „Prajeme vám zo srdca prekrásne Vianoce“. 
Výherkyňou minulomesačnej krížovky sa stáva Jarmila Krupinská z Novoveskej Huty, ktorá získava knižnú publikáciu o meste Spišská Nová Ves.

Francovka Práca Žni! Pozývam Mládza

Pichol

Mašírujete

Žreboval

Krik

Izraelita

in

Och. náter

Spievanie
Aspik

Ja me

Podoba

Primát

Rub Priesyp

as  úst

Autor: 
František 
Cvengroš

Role (nár.) Odpor. 
spojka

Akváriová 
rybi ka

Pomôcky: 
Jerv, Lik

Hudobné 
dielo

Citosl. 
vzdychu

Autobus 
(hovor.)

Citosl. 
prekva-
penia

2. as      
1. taj-  
ni ky

No ný 
vtá ik  pod. 
las-tovi ke

Druh 
papagája

Okované 
vedro Dokon í 

zametanie

Pod-
bradok Nezmysel 

(kniž.)

   1. as    
1. tajni ky

Adult 
education

Pokrop 
rosou

Povaha, 
charakter Džajv

Solmiz. 
Slabika

Nepridá 
sypaním

Celtový 
prístrešok Nemasti

Stará 
thajská 
minca

Upr.rovná 
strecha

Mužské 
meno

St pová 
sie

Mlyn, po 
angl. Odyseova 

vlasMalá  
mapa

Kapust. 
zelenina

Rosomák 
severský

Spraco-
vatelia 
mediOven ené 

stromy

Sumerské 
mesto

Prístroj 
udržujúci 
rovn. tlak

Sú as  
svie ky

Dávky soc. 
star.Ukaz.zám.

2. taj-  
ni ka

Bodajúci 
hmyz

Dá do pôdy 
osivo

Samec 
svine

Odpo-  
ívala

1268 - 2008 = 740 rokov
Najstaršou zmienkou o našom meste je listina ostrihomského arcibiskupa Filipa z 29. novembra 1268, v ktorej sa spomína: ... (1. tajnička), teda farár z Novej Vsi. Už 
podľa toho je zrejmé, že osada mala faru aj kostol a musela vzniknúť omnoho skôr. Archeologické nálezy z okolia nášho mesta to potvrdzujú. Z najstarších dôb je lokali-
zované sídlisko v oblasti Tarče. V období neskorej doby kamennej tu už bola prosperujúca spoločnosť. V neskorších časoch na Spiš prenikli aj Kelti a začiatkom šiesteho 
storočia aj Slovania, ktorí tu svorne nažívali až do roku 1241. Vtedy strašná kataklizma, (2. tajnička) ponechala nažive len málo ľudí. Títo sa po uplynutí strašného besnenia 
postupne vracali do svojich zničených osád. Keďže ľudí bolo málo, vtedajší panovník na Spiš pozýva kolonistov - Sasov. Títo sa okrem iných miest usídľujú aj do blízkosti 
slovanského Iglova a budujú si novú obec - VILLU NOVU. Tieto dve obce sa postupne zrastali a s ďalšími blízkymi osadami a postupne vznikala Spišská Nová Ves.

Ivana Christová srdečne pozýva na

Moderátori večera:

Účinkujú: 

Marián Čekovský, Henry Tóth, Janko Lehotský, 
tanečná skupina B.D.S.K., Kmeťoband. 

Ivana Christová a Robo Beňo. 

CENA VSTUPENKY PRE JEDNU OSOBU JE 1 500,- Sk 

Výťažok z predaja bude použitý na podporu „Happy terapie“ v detskom onkologickom oddelení v Košiciach 
a detského oddelenia NsP v Spišskej Novej Vsi. 

Predpredaj vstupeniek MKC - vrátnica alebo na t. č.: 0911 317 064.

ktorý sa uskutoční dňa 12. 1. 2008 o 19.00 hod. v koncertnej sieni Reduta 

v Spišskej Novej Vsi. 

„RUŽOVÝ PLES“ 
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STÁLE EXPOZÍCIE:
JOZEF HANULA  Kresba/maľba - expozí-
cia predstavuje tvorbu poprednej osobnos-
ti slovenského výtvarného umenia z konca 
19. a začiatku 20. storočia, ktorý pôsobil 
v Spišskej Novej Vsi.
Záhrada umenia - medzinárodná exterié-
rová expozícia sochárskych diel vytvorených 
na troch ročníkoch Medzinárodného sochár-
skeho sympózia Spiš 2002, 2004, 2006 
- Záhrada umenia organizovaných Galériou 
umelcov Spiša.

VÝSTAVY:
JAGODA ADAMUS  „Medzi nebom a ze-
mou“ (Poľsko). Výstava obrazov poľskej au-
torky bude sprístupnená verejnosti 

od 8. 1. 2008

ZDENKA BLOŃSKA ZÁBORSKÁ  
„MOJE PRÍBEHY“ 
TADEUSZ  Z. BLOŃSKI   
REBLOTADESPEKTÍVA              
Výber z najnovšej tvorby známych košických 
výtvarníkov v rámci Dní poľskej kultúry v Ko-
šickom samosprávnom kraji.          

do 15. 1. 2008

PRIPRAVUJEME:
KAZIMÍR ŠTUBŇA - FOTOGRAFIE                               

od 22. 1. 2008 

MIMOVÝSTAVNÁ ČINNOSŤ:   
- vzdelávací projekt pre žiakov ZŠ
FAREBNÁ PALETA, ktorý je zameraný 
na portrétnu tvorbu umelcov Spiša 
a na osobnosti nášho mesta. 

Otváracie hodiny:
Utorok – piatok 8.30 - 17.00 hod.
Sobota – nedeľa 9.00 - 13.00 hod.
Vstupné:
dospelí 20,- Sk
deti, dôchodcovia 10,- Sk

GALÉRIA 
UMELCOV 

SPIŠA 
ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

pozýva širokú kultúrnu
verejnosť na prehliadky výstav

SPRÁVCOVSKÁ  FIRMA, s. r. o., Letná 41, Spišská Nová Ves
oznamuje vlastníkom a nájomcom bytov, ktorých byty spravuje, nájomcom mest-

ských bytov a užívateľom bytov, ktoré spravuje firma Polytop, s. r. o., že 

pohotovostné služby na rozvodoch vody a kúrenia zabezpečuje cez soboty, nede-

le a sviatky na tel. čísle 0905 215 732.

•výťahy •voda, ÚK •elektro 
telefónne čísla: 
ústredňa - 053/44 32 714 
dispečing - 053/44 32 503 
mob.: 0905 499 881

ZABEZPEČOVANIE  24-HODINOVEJ 
POHOTOVOSTNEJ A HAVARIJNEJ SLUŽBY

24-hodinová nepretržitá služba, 
vedúci údržbárskeho strediska - 0905 253 902.
Poruchy úniku plynu a opravy plynospotrebičov 
nepárne týždne: mob.: 0905 534 800
párne týždne: mob.: 0905 241 080

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární
31. 12. – 6. 1. 08

Na Námestí, Letná 54, t. č.: 44 133 44
7. 1. – 13. 1. 08           

Hornád, Hviezdoslavova 24
14. 1. – 20. 1. 08

Blaumont, Jánskeho 1, poliklinika
t. č.: 41 99 180, 41 99 412
21. 1. – 27. 1. 08

Bonus, Štefánikovo námestie 5,
detská poliklinika, t. č.: 44 647 67

28. 1. – 3. 2. 08
Na Západe, Hutnícka 22, t. č.: 44 321 00

Pohotovostná služba je do 22.00 hod., v sobotu, 
v nedeľu a sviatok od 8.00 – 22.00 hod.

Miešaný spevácky zbor CHORUS IGLOVIA vynikajúco reprezentoval mesto Spišská Nová Ves 
v družobnom meste Havlíčkův Brod. Spoločné stretnutie sa nieslo v duchu osláv 89. výročia 
založenia 1. ČSR.

Na pozvanie miešaného speváckeho zboru JASOŇ absolvovali speváci spišskonovoveského miešaného 
speváckeho zboru CHORUS IGLOVIA trojdňový zájazd v Havlíčkovom Brode. 
„V sobotu nás čakala Lipnice nad Sázavou, kde sme si pozreli veľký hrad rovnakého mena i rodný 
dom s múzeom Jaroslava Haška. Poobede nás už však čakala „práca“, pretože sme mali generálku 
a po nej prvý koncert, ktorý sa konal v kostole sv. Víta v Lipnici nad Sázavou. CHORUS IGLO-
VIA zaspieval náročné skladby, súčasťou ktorých bola aj slovenská polyfónia. Tá sa často nespieva, 
pretože je náročná. JASOŇ-áci naopak odspievali svoju časť koncertu v jednom choreografickom 
celku bez prerušenia potleskom a sústredili sa na ľudové piesne“, skonštatovala II. dirigentka zboru 
Mgr. Marta Nováková. 
Na úvod druhého koncertu nás v Klášterním kostele v Havlíčkovom Brode veľmi srdečne privítala 
p. Ing. Jana Fischerová, CSc., starostka Havlíčkovho Brodu, ktorá vo svojom príhovore zdôraznila, 
že partnerstvo medzi našimi mestami je činorodé a trvá už od roku 1995. 
Aj druhý koncert mal veľmi priaznivý ohlas. Na záver spoločne oba zbory zaspievali známu pieseň z opery 
Prodaná nevěsta - Proč bychom se netěšili, ktorú na klavíri spevádzal dirigent JASOŇ-a Michal Hájek 
a dirigoval 1. dirigent a umelecký vedúci CHORUS IGLOVIA Mgr. art. Igor Grega. 
Veľkým a veľmi príjemným prekvapením bola osobná pozvánka od starostky Fischerovej na nedeľu 
28. 10. 2007 s prosbou o interpretáciu českej a slovenskej hymny pri kladení vencov k Masarykovmu 
pamätníku pri príležitosti štátneho sviatku 
ČR a 89. výročia vzniku 1. ČSR. Odozva 
bola silná veru v každom z nás, pretože 
obe hymny sme spolu nespievali už veľa 
rokov. Po tejto milej slávnosti starostka po-
zvala CHORUS IGLOVIA na návštevu Hav-
líčkovho Brodu aj o rok v tom istom termíne. 
Radi prijímame a tešíme sa!

Ing. Igor Murko, 

predseda CHI a 1. tenor

Miešaný spevácky zbor CHORUS IGLOVIA zo Spišskej Novej Vsi spieval po 19-ty raz na vianoč-
ných koncertoch, tentoraz na koncerte TICHÁ NOC 2007 s hosťom z poľského Sanoku.

Zbor úspešne zavŕšil tento umelecký rok vianočnými koncertami TICHÁ NOC 2007, ktoré zazneli v Re-
dute v sobotu 15. 12. 2007. Na dvoch koncertoch zazneli v podaní domácich spevákov vianočné koledy 
a úpravy piesní od domácich i zahraničných autorov.
„V tomto roku sme sa sústredili na koledy a piesne, ktoré upútajú divákov a poslucháčov, čo sa nám 
aj podarilo, súdiac podľa ich odozvy, ako aj podľa vypredanej siene“, povedala II. dirigentka a klavi-
ristka zboru Mgr. Marta Nováková. 
Hosťom boli speváci z miešaného speváckeho zboru SANOCKY CHÓR KAMERALNY z poľského Sanoku 
s dirigentkou Dr. Elžbietou Pryzstasz. Speváci z Poľska sa predstavili koledami a na záver svojho bloku 
vystúpenia zaspievali omšu v trvaní 22 minút, čo bolo veľmi náročné. 
„Vždy si pozývame, resp. snažíme sa pozvať hosťa, ktorý je o niečo málo lepší od nás, aby 
sme divákom ponúkli porovnanie a sebe motiváciu“, povedal I. dirigent zboru a umelecký vedúci 
Mgr. art. Igor Grega.
Na záver zazneli v spoločnom podaní oboch zborov piesne Daj Boh šťastia a Tichá noc, čo len umocnilo 
výborný dojem z oboch koncertov.
Na záver úspešnej sezóny sa chceme veľmi srdečne poďakovať mestu Spišská Nová Ves za finančnú 
podporu, ktorej sa dostalo v tomto roku nášmu zboru a vďaka ktorej sa nám podarilo reprezentovať seba, 
mesto i región v celom rade vystúpení doma i za hranicami. 

Ing. Igor Murko, predseda CHI a 1. tenor

CHORUS IGLOVIA
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PROGRAM MATERSKÉHO CENTRA DIETKA na mesiac január 2008

Prázdniny: 1. 1. - 7. 1. 2008

Štvrtok, 17. 1. o 16.30 hod.

„PRECHOD DETÍ Z DOMÁCEHO 
PROSTREDIA DO PROSTREDIA MŠ“ 
- 2. STRETNUTIE

Začiatok dochádzky detí do materskej škôlky je 
pre deti náročnou cestou, po ktorej sa nedá vrátiť 
späť. Pomôžme svojim deťom na tejto ceste!
Na diskusiu pozývame všetkých  rodičov, ktorých 
sa téma prechodu detí do MŠ týka (tých, ktorých 
to čaká i tých, ktorí majú prvé skúsenosti za se-
bou).
Stretnutie sa uskutoční v MC Dietka v rámci 

medzinárodného projektu Grundtvig 2: 

„Partnerstvo rodičov a učiteľov“.

Téma: Aké sú potreby a túžby detí 
- VOICE OF CHILDREN
Facilitátor: Ing. Mária Klimová
Prizvaný pedagóg: Jana Vadelová, riaditeľka MŠ 

Zd. Nejedlého
Štvrtok, 24. 1. o 16.30 hod.

PODPORNÁ SKUPINA DOJČENIA 
- 2. STRETNUTIE

Na diskusiu a odborné poradenstvo v dojčení po-
zývame dojčiace mamičky, budúce mamičky, ale 
i skúsené mamy, ktoré by sa radi podelili o svoje 
skúsenosti v dojčení. 
Facilitátor: certifikovaná poradkyňa v dojčení 
Hanka Ogurčáková 

Štvrtok, 31. 1. o 16.30 hod.

TVORIVÁ DIELŇA 
PRE MALÝCH I VEĽKÝCH

Chcete sa naučiť niečo nové, pripraviť darček či 
prekvapenie pre svojich blízkych? Materské cen-
trum vás pozýva na tvorivý večer v herni MC Dietka 
na ZŠ Zd. Nejedlého.
Téma: Karnevalová maska
Vstup: 50,- Sk/rodina

w
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„Láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“

STÁLA 
PROGRAMOVÁ 
PONUKA:
Herňa MC Dietka
- ZŠ Zd. Nejedlého, na 2. poschodí
Utorok:  dopoludnia  9.00 hod. - 12.00 hod.
 popoludní  16.00 hod. - 18.00 hod.
Štvrtok:  popoludní  16.00 hod. - 18.00 hod.
V novom roku otvárame herňu 8. 1. 2008!

Návštevníkov prosíme, aby si nosili 

so sebou prezúvky! 

Poradenstvo v dojčení
certifikovaná laktačná poradkyňa 
Hanka Ogurčáková, tel.: 053/441 10 76, 
volať môžete od 19.00 do 20.00 hod.

Anglický klub batoliat 
Mum Dad and Me (mama otec a ja) 
pre deti od 2 r.

Kde: jazyková učebňa MŠ Zd. Nejedlého
Kedy: v utorok o 16.50 hod.
Spoluorganizátor: MŠ Zd. Nejedlého, ELC Košice 
(odborný garant)

Centrum voľného času Adam, Levočská 14, 052 01 Sp. N. Ves, 
tel.: 053/442 57 59, fax: 053/429 72 05;

Stredisko Domček, Hviezdoslavova 48, tel.: 053/442 21 20,
e-mail: skola@cvcsnv.edu.sk, www.cvc.snv.sk

Spevácka skupina Lipa, 
pri príležitosti 

10. výročia 
založenia skupiny, 

pozýva všetkých záujemcov na 

slávnostné posedenie, 
spojené s kultúrnym programom 

seniorských skupín a tancom, 
ktoré sa uskutoční 

30. 1. 2008 o 16.00 hod. 
v koncertnej sále Reduty. 

Do tanca bude hrať živá hudba.
Všetky informácie o podujatí 

môžete získať v KD 
na Fabiniho ul. č. 7, v dňoch 

pondelok, streda, piatok 
od 14.00 do 17.00 hod. 
od 7. 1. do 28. 1. 2008 

a zároveň si budete môcť 
zakúpiť vstupenky.

Ďalšie inf. na tel. č.
p. Pižemová: 441 14 89  alebo

p. Melikant:  442 11 69,
vždy večer po 19.00 hod.

Tešíme sa na vás.

3. PLES CENTRA 
VOĽNÉHO ČASU ADAM
CVC Adam a MKC Spišská Nová Ves pozývajú deti 
a rodičov, členov i nečlenov CVČ v maskách i bez 
nich na náš ples 31. januára 2008 od 17.00 hod. 
do koncertnej sály Reduty. Vstupné: deti do 15 ro-
kov 200,- Sk, študenti a rodičia 300,- Sk. Čaká Vás 
program, zábava, tanec, pohostenie a tombola 
Vstupenky v predaji od 7. januára v CVČ, Levoč-
ská ul. 14
 
6. ROČNÍK STOLNOTENISOVÉHO 
TURNAJA O ZLATÚ LOPTIČKU
12. januára 2008 od 8.00 hod. v telocvični ZŠ Ing. 
Kožucha pre hráčov 5. a 6. ligy a neregistrovaných. 
Prihlášky telefonicky na t. č.: 0915 932 319 alebo 
e-mailom: kernten@centrum.sk
Informácie: Mgr. Michal Buza
 
Vyhodnotenie turnaja detí materských škôl 

V PREHADZOVANEJ
17. januára o 10.00 hod. v CVČ
 
LETNÝ OZDRAVOVACÍ 
POBYT PRI MORI
Už teraz myslite na to, ako budete tráviť leto, ponú-
kame pobyt v kempe Riccione v Taliansku pre deti 

s rodičmi i bez doprovodu (nad 10 rokov).
Bližšie informácie: p. Kožušková, 
t. č.: 053/442 57 59
 
Cyklické podujatia pre materské školy v dohod-

nutých termínoch

PAPIEROVÉ RADOVÁNKY
zhotovovanie papierových modelov, áut, lodí, lie-
tadiel a rakiet
Informácie: p. Žifčáková, t. č.: 053/442 57 59 

BOJOVALO SA 
„O POHÁR 

RIADITEĽA CVČ“
13. 11. 2007 sa uskutočnil bowlingový turnaj, 
ktorého sa zúčastnilo 11 družstiev ZŠ, 7 druž-
stiev SŠ, 4 družstvá dospelých a 3 družstvá klu-
bov dôchodcov z Novoveskej Huty a zo Spišskej 
Novej Vsi.
29. 11. 2007 prebehol squashový turnaj. 
Súťaže sa zúčastnilo 44 súťažiacich, zástupcov 
ZŠ, SŠ a dospelých.  
Ďalším z vydarených podujatí pre deti ZŠ bol 
aj turnaj v stolovom futbale, ktorého sa zúčast-
nilo 32 súťažiacich.
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KINO BANÍK

1. 1. - 3. 1. 2008 o 19.00 hod., 
vst.: 59,- Sk

TAJNOSTI
Julie má všetko. Úspešného a dobre vy-
zerajúceho manžela, zdravú a múdru do-
spievajúcu dcéru, prácu prekladateľky, 
oddaného milenca a teraz dokonca aj 
nový, veľký dom, kam sa celá rodina 
práve presťahovala. Ale pod týmto zdan-
livo spokojným povrchom sa skrýva 
mnoho tajomstiev... Komédia/dráma, 
ČR, 2006, 126 min., MP–15, Saturn.

4. 1. - 6. 1. 2008 o 19.00 hod., 
vst.: 55,- Sk 

INVÁZIA
Invázia je desivou cestou do sveta, kde 
jediný spôsob ako prežiť je nespať. Po 
záhadnej havárii raketoplánu objavia 
vedci v jeho troskách niečo mimozem-
ské. Ľudia, ktorí sa dostali do kontaktu 
s vrakom sa nevysvetliteľne menia... 
Akčný/sci-fi/thriller, USA, 2007, 99 min., 
MP–12, Continental Film.

7. - 9. 1. 2008 o 19.00 hod., 
vst.: 50,- Sk

VRATNÉ LAHVE
Dlho očakávaná komédia scenáristu 
Zdeňka Svěráka a režiséra Jana Svěráka 
uzatvára voľnú trilógiu, ktorú začala na 
Oscara nominovaná Obecná škola, a na 
ktorú nadviazal medzinárodne úspešný 
film Kolja, ocenený Oscarom za najlepší 
neanglicky hovorený film. Komédia, ČR, 
2006, 100 min., MP–12, SPI.

10. - 14. 1. 2008 o 19.00 hod., vst.: 65,- 
Sk, v pondelok 14. 1. vst.: 49,- Sk

KAUZA CIA
Edward Wilson, jediný svedok samo-
vraždy svojho otca, počas svojich štú-
dií na Yale člen tajnej organizácie Skull 
and Bones, je mladý a odhodlaný, roz-
vážny a veľmi čestný, hrdý na to, že je 
Američan. Tieto vlastnosti, mu pomôžu 
odštartovať skvelú kariéru v novozalože-
nej spoločnosti CIA/Central Inteligence 
Agency/... Thriller, USA, 2007, 172 min., 
MP–15, Intersonic.

11. - 13. 1. 2008 o 17.00 hod., 
vst.: 55,- Sk

BEOWULF 
Príbeh zasadený do magickej éry zaha-
lenej závojom času, éry plnej hrdinov 
a monštier, dobrodružstiev a statoč-
nosti, bohatstva a slávy. V tejto dobe sa 
objaví jeden neobyčajný muž, Beowulf, 
ktorý zachráni dánske kráľovstvo pred 
pekelným stvorením. Dobrodružná/fan-
tasy, USA, 2007, 126 min., MP–12, Con-
tinental Film.

15. - 17. 1. 2008 o 19.00 hod., 
vst.: 59,- Sk

WHOLETRAIN
Najlepší kamaráti David, Tino a Elyas, 
ktorí vystupujú ako skupina graffiti-write-
rov KSB, túžia po sláve a rešpekte medzi 
sprejermi. Keď sa v meste objaví nová 
skupina sprejerov, ktorí pripravia KSB 
o ich writerskú česť, vypukne medzi sku-

pinami vášnivá sprejerská vojna. Dráma, 
Nemecko, 2006, 82 min., MP-12, Sa-
turn.

18. - 21. 1. 2008 o 19.00 hod., 
vst.: 59,- Sk, v pondelok 21. 1. 
vst.: 49,- Sk

HITMAN
Profesionálny chladnokrvný zabiják 
"Agent 47" (Olyphant) je najatý, aby 
zabil vplyvného politika, ktorého hľadá 
Interpol a ruská armáda v celej Východ-
nej Európe. Akčný/krimi/thriller, USA/Fr., 
2007, 126 min., MN, Tatrafilm.

22. - 24. 1. 2008 o 19.00 hod., 
vst.: 59,- Sk

BREAKOUT
Atraktívna Foxy patrí vodcovi gangu 
mladých výtržníkov menom Spirit. Keď 
si s ňou však začne aj Pulpo, znamená 
to vojnu medzi ich gangami. Hudobná 
dráma, Švajčiarsko, 2007, 100 min., 
MP–12, Saturn.

25. - 27. 1. 2008 o 17.00 hod., 
vst.: 59,- Sk

POSLEDNÍ PLAVKY
Film je príbehom Jardy Kuchaře, hr-
dinu zašlej éry tuzexového bonu. Jeho 
finančný príjem pozostáva z prenájmu 
vlastného bytu. Každé leto je nútený trá-
viť pri opustenom rybníku, kde prevádz-
kuje ešte opustenejší bufet. Komédia, 
ČR, 2007, 90 min., MP–12, Magic Box.
25. - 28. 1. 2008 o 19.00 hod., 

vst.: 59,- Sk, v pondelok 28. 1. 
vst.: 49,- Sk

VOTRELEC VS. PREDÁTOR 2
Malé americké mestečko Gunnison 
v Colorade žije svojim kľudným životom. 
V jeho blízkosti však dôjde k nečakanej 
katastrofe, keď sa z neba prirúti poško-
dená vesmírna loď a stroskotá v lesoch 
za mestom... Sci-fi, USA, 2007, 100 
min., MP–15, Tatrafilm.

29. - 31. 1. 2008 o 19.00 hod., 
vst.: 59,- Sk

SILA SRDCA
Tú správu ste možno ani nezazname-
nali. 23. januára 2002 zmizol v Karáčí 
novinár prestížneho Wall Street Jour-
nal Daniel Pearl. Behom nasledujúcich 
dní a týždňov sa rojili rôzne špekulácie 
o jeho osude a rovnako horlivo sa viedlo 
oficiálne pátranie po stopách tých, ktorí 
mali mať jeho zmiznutie na svedomí. 
Dráma, USA, 2007, 107 min., MP-15, 
Tatrafilm.

PRIPRAVUJEME:
1. - 3. Zlatý kompas - fantasy, 
4. - 5. Čierne Vianoce - horor, Za-
bitie Jesseho Jamesa zbabelcom 
Robertom Fordom, Pán včielka - ani-
movaný, Americký gangster, Polčas 
rozpadu - tragikomédia, Som legenda 
- akčný, Izba č. 1408 - horor, Gympel 
- komédia, Vášeň a cit - romantický, 
SAW 4 - thriller

Milí priaznivci filmového klubu, ponú-
kame vám možnosť zakúpiť si nový 
členský preukaz, ktorý vám platí celý rok 
2008 na celom Slovensku, stojí 70,- Sk 
a na každý klubový film máte zľavu 
20,- Sk. Vstup pre neklubistov je ne-
obmedzený, ale za drahšie vstupné. 
Tešíme sa na stretnutie s vami každý pia-
tok pri dobrom filme v kine MIER.

Posledný krát na veľkom filmovom plátne 
za super vstupné 30,- Sk, 3. 1. o 17.00 

LET´S DANCE
Tanec nie je hriech, tanec je vášeň. Ta-
nečná romantická komédia, USA, r. 2006, 
100 min., český dabing,  MP-12. 

FILMOVÝ KLUB
4. 1. o 19.00, vst.: člen.: 40,- Sk, 
nečlen.: 60,- Sk

ADAMOVE JABLKÁ
Neonacistu Adama v rámci konzultačnej 
služby pošlú na miestnu faru. Tu mu kňaz 
Ivan dá za úlohu upiecť jablkový koláč – 
z jabĺk zo stromu, ktorý rastie pred kosto-
lom... Dánsko, slov. titulky, r. 2005, 94 min., 
MP-15.

ROZPRÁVKA
4. - 7. 1. o 17.00, vst.: 65,- Sk, 
pondelok zľava 50,- Sk

ZLATÝ KOMPAS
Veľkolepý fantasy príbeh, v ktorom žije aj 
malá Lyra, ktorá nepozná svojich rodičov 
a vychovávajú ju učenci za múrmi Oxfordu. 
Jedného dňa si tajne vypočuje rozhovor 
o tajomnom „PRACHU“, ktorý celý jej život 
obráti naruby.  Dobrodružný, rodinný, český 
dabing , USA, r. 2007, 114 min.

5. - 6. 1. o 19.00, vst.: 59,- Sk
IZBA Č. 1408

Nikto neprežil dlhšie ako hodinu... John 
Cusack a Samuel L. Jackson v hlavných 
úlohách filmu natočeného podľa poviedky 
majstra napätia Stephena Kinga. USA, 

r. 2007, 94 min., titulky, MP-15.

FILMOVÝ KLUB     
11. 1. o 19.00, 
vst.: člen.: 40,- Sk, nečlen.: 60,- Sk

KRÁĽOVNÁ ALŽBETA: ZLATÝ VEK
Postavila sa voči najmocnejšej armáde 
sveta. Unikla pokusu o atentát. Kvôli vyš-
šiemu záujmu obetovala svoju lásku a ne-
chala popraviť svoju príbuznú. Volala sa 
Alžbeta a predovšetkým vďaka nej sa 
môže Británia chváliť prívlastkom Veľká. 
Veľká Británia, 114 min., slovenské titulky, 
r. 2007, MP-15.

ROZPRÁVKA
Posledný krát na veľkom filmovom plátne 
za super vstupné 30,- Sk
12. - 13. 1. o 17.00

HAPPY FEET 
Kreslený rozpravkový muzikál so sloven-
ským dabingom, Austrália, USA, r. 2006, 
108 min.

12. - 13. 1. o 19.00, vst.: 55,- Sk                                  
NEXT

Cris Johnston (Nicholas Cage) je obdarený 
schopnosťou vidieť do budúcnosti a tiež 
určovať správny tok budúceho času. No-
vodobý mesiáš, ktorý musí spasiť ľudstvo 
a predovšetkým svoju rodinu. Niekedy to 
ale osud zariadi tak, že si musí vybrať jedno 
alebo druhé... Akčný sci-fi thriller, USA, 
r. 2007, 96 min., české titulky, MP-15.

FILMOVÝ KLUB
18. 1. o 19.00, 
vst.: člen.: 40,- Sk, nečlen.: 60,- Sk                                                             

HRDINOVIA A ZBABELCI
Kto nesie vinu za mučenie väzňov a ďal-
šie excesy, keď vojna nemá svoj politický 
zmysel a je len nástrojom na zabíjanie? 
V jednom z najočakávanejších politických 
thrillerov roku sa na tieto otázky pokúsi od-
povedať herec a režisér Robert Redford. 
Sekundujú mu vynikajúca Meryl Streep 

a Tom Cruise. USA, slov. titulky, 88 min., 
r. 2007, MP-15.

ROZPRÁVKA  
18. 1. o 17.00, 19. - 20. 1. o 17.00, 
vst.: 59,- Sk

PÁN VČIELKA                                            
Krásna rodinná animovaná rozprávka pre 
malých aj veľkých s českým dabingom, 
86 min.

19. - 20. 1. o 19.00, vst.: 59,- Sk                                                 
POLČAS ROZPADU

Tragikomédia o štyridsiatnikoch, ktorí 
sa nechali strhnúť milostnými aférami 
do mladých čias, ale zabudli na to, že 
sex, drogy a rock´n´roll vymenili za mo-
bil, auto a kravatu. Slovensko, r. 2007, 
105 min., MP-15.      

ROZPRÁVKA PRE ŠKOLSKÉ KLUBY 
25. 1. o 14.00, vst.: 30,- Sk

HAPPY FEET
Kreslený rozpravkový muzikál so sloven-
ským dabingom, Austrália, USA, r. 2006, 
108 min.

FILMOVÝ KLUB
25. 1. o 19.00, 
vst.: člen.: 40,- Sk, nečlen.: 60,- Sk                                                             

V TEN VEČER 
Dom na tom najkrajšom mieste na pláži, 
dobrí priatelia a najlepšia kamarátka, ktorá 
sa o pár hodín vydáva... V tento obyčajný 
moment sa stane niečo, čo v Ann ostane 
na celý život... Dráma, USA, r. 2007, 
117 min., české titulky, MP-15.

ROZPRÁVKA PRE STARŠÍCH
26. - 27. 1. o 17.00, vst.: 40,- Sk

HVIEZDNY PRACH                                                                             
Príbeh, ktorý stvorila sama fantázia. Ten 
príbeh sa začína pádom hviezdy a hrajú 
v ňom také herecké hviezdy ako Robert De 
Niro, Michelle Pfeiffer. Dobrodružný, USA, 
127 min., český dabing.

26. - 27. 1. o 19.00, vst.: 59,- Sk                                         
ČIERNE VIANOCE

Film je príbehom Billyho, malého chlapca 
so žltou pokožkou, ktorého matka nenávi-
dela a zároveň ho sexuálne zneužívala... 
Všetko sa to udialo pred rokmi v dome, 
v ktorom dnes oslavuje Vianoce skupina 
kamarátok. Slušne znudené dievčatá sa 
začnú preberať k životu vo chvíli, keď ich 
niekto začne obťažovať výhražnými tele-
fonátmi a navyše jedna z nich bez stopy  
zmizne... USA, horor, r. 2006, 86 min., 
český dabing, MP-15.

POLROČNÉ PRÁZDNINY 
FILMOVÝ KLUB                                                                             
1. 2. o 19.00, 
vst.: člen.: 40,- Sk, nečlen.: 60,- Sk                                                                  

FAUNOV LABYRINT  
Vojnou rozvrátené Španielsko, pár týždňov 
po nástupe generála Franca. Manželka 
fašistického kapitána prichádza so svo-
jou dcérou Oféliou do vojenského tábora 
porodiť kapitánovo dieťa. Španielsko, Me-
xiko, USA, r. 2006, 112 min., české titulky, 
MP-15.

ROZPRÁVKA
1. - 3. 2. o 17.00, vst.:  55,- Sk

PÁN VČIELKA             
Krásna rodinná animovaná rozprávka pre 
malých aj veľkých s českým dabingom, 
86 min.

2. - 3. 2. o 19.00, vst.: 55,- Sk                                     
HITMAN 

Svet nie je práve bezpečným miestom. 
Všade sa kradne, zabíja... Hitman alias 
Agent 47 bol zrodený ako nástroj na zabí-
janie tých, ktorí to spôsobujú. Nemá žiadne 
emócie, je presný, dôsledný a nedá sa vy-
stopovať. Akčný thriller, USA, 100 min., 
slov. titulky, MP-15.

PRIPRAVUJEME: Gympl, PS Milujem Ťa, 
Votrelec, Irina PALM, Sila srdca   

KINO MIER
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Knižné
novinky 

Spišskej knižnice 
v Spišskej Novej Vsiv

Pre deti

Roman Brat - Môj anjel sa vie biť. Hrdinom 
tohto nanajvýš aktuálneho príbehu je 11-ročný 
Oskár, chudý chlapec v okuliaroch, ktorý je ne-
prestajne terčom šikanovania...
Toňa Revajová - Denis a jeho sestry. Denis 
je obyčajný 9-ročný chlapec. Má kopu tajomstiev 
a túži po súrodencoch...
Jozef Cíger Hronský - Traja hrdinova. Na 
scénu prichádzajú najslávnejší hrdinovia z kra-
jiny fantázie, akých kedy vyčarila múdrosť našich 
predkov - Janko Hraško, Popolvár, Valibuk.

Pre dospelých - beletria

Helena Boková - Len hory nesklamú. Pátra-
nie po stratenej prvej láske. Hlavnú hrdinku však 
na ceste za ňou čakajú samé prekvapenia.
Stephen King - Mobil. Udalosť známa pod me-
nom Pulz, ktorá zasiahne ničivou silou každého, 
kto vlastní a od istého okamihu použije mobilný 
telefón.
Dominik Dán - Cela číslo 17. Detektívny ro-
mán, v ktorom dvojica skvelých detektívov opä-
tovne použije mobilný telefón.

Pre dospelých - náučná literatúra

Shelly Klein - Nejkrutejší tajné společnosti 

v dějinách

Brian Innes - Nejkrutejší zločiny v dějinách

Shelly Klein - Nejkrutejší ženy v dějinách

Výpožičná doba:
počas školského roka od pondelka do piatka 
od 8.00 do 18. 00 hod., 
v stredu vždy zatvorené, 
v sobotu od 9.00 do 11.45 hod.
Telefónne číslo: 053/446 47 57 
e-mail: sksnv@ke.telecom.sk
www.spisskakniznica.sk

11. 1. 2008 (piatok) o 19.00 hod.  Vstupné: 100,- Sk 
Ivan Bukovčan 

SLUČKA PRE DVOCH (tragikomédia)   
Smutno-smiešny povalový príbeh o tom, ako sa v dnešnej dobe môže manžel vyúdiť v komíne, manželka stať slúžkou 
a milenec v ich dome platiť nájomné 50 korún za dva mesiace. Ivan Bukovčan nepochybne patrí k špičke sloven-
ských autorov dramatickej tvorby.

13. 1. 2008 (nedeľa) o 15.00 hod. Vstupné: 50,- Sk 
Ján Beňo - Miro Košický 

O KUBOVI, NAJKUBOVSKEJŠOM NA SVETE 
(Šibalská rozprávka, pre najmladších aj najstarších...)
Rozprávka o tom, ako šibal Kubo pravdu hľadal, ako drevenú kravu pásol, ako smutnú princeznú rozosmial a pol 
kráľovstva dostal... Rozprávka plná vtipu, výmyslov, pesničiek, veselia... Ak neveríte, príďte, uvidíte, uveríte...

18. 1. 2008 (piatok) o 19.00 hod.  Vstupné: 100,- Sk

PÁNSKA JAZDA - KABARET ZÚFALÝCH MUŽOV 
Na začiatku bolo rebro. Potom prišli ženy... Pánska jazda je pôvodné kabaretné predstavenie plné piesní, hovo-
reného slova a humorne ladených básní. Šieste výročie premiéry tohto spišského kabaretu sa jeho protagonisti 
rozhodli osláviť na domácej pôde. Rozhlasovú podobu Pánskej jazdy môžete poznať z vĺn Slovenského rozhlasu. 
Jej divadelná podoba sa v roku 2005 stala víťazom najväčšieho slovenského festivalu humoru a satiry, Kremnické 
gagy. Máte sa na čo tešiť.

20. 1. 2008 (nedeľa) o 15.00 hod.  Vstupné: 50,- Sk
Janosch  

ACH, AKÁ NÁDHERNÁ JE PANAMA (rozprávka) 
Jeden z najúspešnejších súčasných nemeckých autorov literatúry pre deti prvýkrát na Slovensku! Rozprávka, v kto-
rej je všetko väčšie a oveľa krajšie. Príbeh dvoch veľkých - malých kamarátov, Macka a Tigríka, ktorí sa vydali na 
cestu, aby pochopili, že mať priateľa je najväčšie šťastie na svete. Medzinárodný tím tvorcov. Spolupráca so spiš-
skonovoveskými deťmi. Množstvo nádherných pesničiek a ožívajúca scénografia. 

25. 1. 2008 (piatok) o 19.00 hod. Vstupné: 100, - Sk
Ján Chalupka

KOCÚRKOVO (komédia so žartovnými pesničkami) 
Najstaršia slovenská veselohra o tom, ako sa vieme pechoriť... prostredie malého mesta. Hra je obrazom dvoch 
protichodných svetov: zanikajúci feudalizmus a zrod národne uvedomelej inteligencie. Humor veselohre dodávajú 
predstavitelia, ktorí si myslia o svojom spoločenskom postavení viac, ako v skutočnosti znamenajú. Slováci sa vo ve-
selohre usilujú nájsť spôsob, ako sa zaradiť do vyššej panskej spoločnosti. Autor v hre kritizuje prospechárstvo slov 
malomeštiactva nižšej šľachty, kvôli ktorému dokážu zradiť aj svoj pôvod. Úprava a inscenačný scenár Miro Košický 
a Tibor Ferko. Texty piesní z Výberu z rukopisnej anonymnej svetskej poézie (1457-1886).

27. 1. 2008 (nedeľa) o 15.00 hod. Vstupné: 50,- Sk
Lukáš Harmaňoš 

POLÁRNA ROZPRÁVKA 
Zasnežený príbeh o malom sobíčati, ktorému nenarástli parohy. Príbeh o tom, ako sa rozhodlo ujsť do sveta, aby 
zistilo, kto vlastne je a aký je jeho údel na Zemi. Aby zistilo, že sú aj dôležitejšie veci ako parožie. Poetická rozprávka 
s pesničkami. Divadlo masiek, ktoré u nás ešte nebolo. Na príprave inscenácie sa podieľali výtvarník a dramatur-
gička z Českej republiky. 

Skupinové objednávky alebo rezervácie na tel. čísle 053/417 32 75, 417 32 71, www.spisskedivadlo.sk

Divadlo Kontra v spolupráci so Štúdiom 12 v Bratislave uvádzajú hru Conora McPhersona

RUM A VODKA
réžia: Klaudyna Rozhin, hrá: Peter Čižmár

24. január 2008, 19.00 hod., Galéria umelcov Spiša
Mladý Ír, ktorý veril, že má ideálny život - neukojená žena, dve nádherné dcérky, seriózna práca a pôžička 
- vyrozprávanie alkoholom presiaknutých príhod počas jedného šialeného víkendu v živote mladého muža. 
Silné charaktery, ich jazyk môže byť odporný, ale ich humor a neočakávané záblesky ľudskosti dojmú 
k slzám. Nepriveď na to svoju mamu! Príď a vezmi so sebou osobu, ktorá by normálne do divadla neprišla. 
McPherson má silu vidieť do sŕdc a žalúdkov reálnych mužov, nie stereotypov, ktoré vidíme na obrazovke, 
či plátne. Conor McPherson ako jeden z najlepších írskych dramatikov mladej generácie a divadlo Kontra, 
ktoré tohto roku získalo Dosky 2007 ako „Objav sezóny“.
Vstupné: 150 a 100 Sk.  Rezervácia vstupeniek: 0907 908 986.

Poďakovanie
Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi ďakuje za 
prejavenú dôveru a priazeň v r. 2007 všetkým 
svojim čitateľom, návštevníkom, lektorom, vyuču-
júcim, žiakom a študentom všetkých typov škôl 
na území mesta. Ďakujeme aj občanom mesta, 
ktorí našej knižnici darovali knihy zo svojich súk-
romných knižníc. 
Do roku 2008, v ktorom si pripomenieme 
740. výročie prvej písomnej zmienky o našom 
meste, želáme veľa zdravia, osobných i pracov-
ných úspechov všetkým občanom.

vedenie Spišskej knižnice

Pozvánka
„Knihy, ktoré mám rád“ je názov stretnutia 
s troma literárnymi autormi z rodiny Milčáko-
vých, na ktoré vás pozývame. Stretnutie sa usku-
toční pri príležitosti 740. výročia prvej písomnej 
zmienky o našom meste, dňa 9. januára 2008 
(streda) o 13.30 hodine v Spišskej knižnici na 
Letnej ulici 28.

Všetci milovníci literatúry sú srdečne vítaní.
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Osoby a obsadenie:
Ábel:  Peter Kőnig

Pavel:  Ján Pramuk

Dáša:  Klaudia Budzová

Reiner:  Viktor Weiser

Pani Contiová:  Adriana Wachterová, 

 alt. Katarína Česlová

Chmelík:  Jozef Gavlák
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Réžia: 
 Peter Karpinský
Scénografia a výprava: 
 Jaroslav Čech
Majster svetla: 
 Jozef Nalevanko
Text sleduje: 
 Nikola Artimová

75. sezóna 125. premiéra
Divadelný súbor Hviezdoslav pri MKC Spišská Nová Ves

uvádza hru Osvalda Zahradníka

SÓLO PRE BICIE (HODINY)
II. premiéra: 12. 1. 2008 o 19.00 hod. v Spišskom divadle

V pestrom hudobno-slovnom pásme sa predstavili verej-
nosti nielen stáli členovia súboru, ale i mladší “dorast” 
a hudobní hostia. Kvality, vďaka ktorým sa súbor dožil 
tohto krásneho jubilea, dokázali Hviezdoslavovci divá-
kom Sládkovičovou Marínou, Kukučínovým Úvodom 
k vakáciám, úryvkom z Babičky od B. Němcovej, ale aj 
vtipným vyznaním z Jesenského Papuče, či emotívnym 
monológom sluhu Barnabáša zo Zvonovho Tanca nad 
plačom. Hľadisko si podmanil aj prednes súdu z Háj-
nikovej ženy P. O. Hviezdoslava a excelentný herecký 
“koncert” v Labutej piesni od A. P. Čechova. Umelecký 
zážitok tiež silne umocnila hudobná zložka pásma, v kto-
rej zazneli spevácke talenty za doprovodu klavíra.
Oslavy pokračovali verejnou slávnostnou schôdzou sú-
boru, ktorá sa svojou formou diametrálne odlišovala od 
tých minulých. V Spišskom divadle vo vstupnom vesti-
bule totiž všetkých vítali postele s bachratými perinami 
- nie preto, aby si diváci mohli zdriemnuť, ale aby sa 
navodila tá správna divadelná atmosféra. Svojské čí-
tanie správy o činnosti DS Hviezdoslav za uplynulých 
5 rokov bolo popretkávané krátkymi ukážkami z hier Mo-
liérovho Lakomca, Hronského Jozefa Maka, Levočskej 
bielej panej a Milčákovej Klietky. 
Členom súboru sa blahoprajne prihovorili mnohí vzácni 

hostia, medzi ktorými si zástupca primátora PhDr. Mi-
roslav Semeš úsmevnými historkami zaspomínal aj na 
svoje pôsobenie v súbore Hviezdoslav. 
Po neformálnom prijatí na radnici a slávnostnom obede 
si boli Hviezdoslavovci, aj napriek dažďu, uctiť pamiatku 
svojich zosnulých členov na cintoríne. 
Vyvrcholením osláv bola slávnostná premiéra hry 
Osvalda Zahradníka Sólo pre bicie (hodiny), ktorú DS 
Hviezdoslav uviedol v celosvetovej premiére presne 
pred 35 rokmi. Tí, ktorí na nej neboli, majú možnosť 
vidieť svojím posolstvom stále veľmi aktuálnu hru v dru-
hej premiére 12. 1. 2008 o 19.00 hod. v Spišskom 
divadle. 

Udelené ocenenia
Sedemdesiatpäť rokov je krásny vek v živote človeka. 
Keď sa však dožije takého úctyhodného veku ochot-
nícky divadelný súbor v dnešnej komerčnej dobe, je to 
priam neuveriteľné. Divadelnému súboru Hviezdoslav 
toto jubileum budú pripomínať aj udelený Ďakovný list 
Krajského osvetového strediska v Košiciach za bo-
hatý prínos a rozvoj amatérskej scény na Slovensku, 
Pamätný list Mesta Spišská Nová Ves, Cena Matice 
slovenskej v Martine, Pocta generálneho riaditeľa Ná-

rodného osvetového centra za dlhoročné úspešné 
udržanie divadelných tradícií a výrazný podiel na es-
tetickej výchove obyvateľov regiónu, či Ďakovný list 
Domu Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi Petrovi 
Kőnigovi za dlhoročnú spoluprácu a aktivity, ktorými 
obohacuje matičnú činnosť. 
 
DS Hviezdoslav ďakuje 
sponzorom: MKC Sp. Nová Ves, Dom Matice sloven-
skej, Spišské divadlo, Pohrebná služba Rastislav Fin-
dura, MPC CESSI, a. s., ADAPT Anna Kubovčíková 
a Slovenské elektrárne, a. s. - ENEL, a členom sú-
boru, ktorí sa v ostatných piatich rokoch najviac pričinili 
o úspešnú činnosť súboru.
Mimoriadne poďakovanie patrí vedeniu nášho staroby-
lého mesta za veľkorysú finančnú pomoc pri zabezpe-
čení osláv, bez ktorej by tieto oslavy asi neboli možné. 
Treba veriť, že nielen terajšie vedenie mesta, ale aj tie 
budúce, budú rovnako naklonené ochotníckemu diva-
delnému umeniu, aby tento - jeden z najstarších ochot-
níckych divadelných súborov na Slovensku - prežil 
ďalších 75 rokov. 

Katarína Česlová

DS Hviezdoslav

Kedy, ak nie teraz, kto, ak nie my - pod týmto názvom sa 7. decembra slávnostnou akadémiou v Spišskom divadle začali oslavy 75. výročia 
nepretržitého trvania divadelného súboru Hviezdoslav pri MKC v SNV.

75-ROČNÍ HVIEZDOSLAVOVCI OSLAVOVALI

Divadelný súbor Hviezdoslav 
pri MKC Spišská Nová Ves

pozýva svojich členov 
a priaznivcov 

do svojho divadelného klubu

6. 1. 2008 
o 17.00 hod.

NA NOVOROČNÚ 

KAPUSTNICU

PAVLA ORSZÁGA 

HVIEZDOSLAVA

Viktor Weiser, Jozef Gavlák, 
Peter Kőnig a Adriana Wachterová 
v Sóle pre bicie (hodiny)

Peter Kőnig a Jozef Gavlák 
v Labutej piesni A. P. Čechova 
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Predstavujeme: ZDENO KUCHÁR, jazdec a tréner JK Slávia SNV
Aké boli Vaše začiatky?
„S rodičmi a súrodencami som býval v blíz-
kosti jazdeckého areálu, kde bol založený jaz-
decký oddiel Slávia Spišská Nová Ves. Už ako 
malý chlapec som tam chodieval a prizeral sa. 
Ale dostať sa na koňa bolo vtedy veľmi zložité, 
pretože koní bolo málo a záujemcov veľa. Po-
trebovalo to veľa trpezlivosti. Čakal som, kedy 
príde tá pravá chvíľa. Keď som dostal šancu, 
nepustil som ju z rúk. Mal som vtedy 12 ro-
kov. Moje prvé preteky boli v Košiciach a ská-
kal som vtedy na poníkovi a úspešne, obsadil 
som 1. miesto. Mal som 13 rokov. V 15-tich 
a 17-tich rokoch som sa stal majstrom Slo-
venskej republiky juniorov.“ 

Na čo rád spomínate?
„Ako tréner sa venujem hlavne mládeži a zá-
roveň trénujem sám seba. Podarilo sa mi zís-
kať niekoľko víťazstiev a ocenení. Zatiaľ pre 
mňa  najvýznamnejším a najcennejším bola 
nominácia do reprezentačného družstva 
SR a účasť v Pohári národov na Grand Prix, 
kde sa skáču najťažšie súťaže parkúrového 
jazdenia. Rok 2007 bol pre mňa asi jeden 
z najlepších. Bola to opäť nominácia do re-
prezentačného družstva, víťazstvo na GP Kar-
patia-Bratislava, víťazstvo Stropkovskej zlatej 
podkovy, majstrovský titul v súťaži družstiev 
na Majstrovstvách SR. V rebríčku Slovenskej 
jazdeckej federácie za rok 2007 mi patrí 
predbežne 5. miesto. Rebríček Východoslo-
venskej jazdeckej federácie som vyhral. Me-

dzi moje najlepšie kone patrí CENTO, CINDY 
CAP a z mladých koní je to GORDON GREAT, 
CAVALERO a COOLANDER.“

Našli ste pochopenie pre tento šport i vo 
svojej rodine?
„Mám dvoch synov, ktorí sa tiež venujú jaz-
deniu. Starší Tomáš má 20 rokov , študuje 
na fakulte TV a športu v Bratislave a tam aj 
pôsobí v jazdeckom klube Slávia STU Brati-
slava. Je zaradený do reprezentačného druž-
stva mladých jazdcov do 21 rokov. Svojimi 
výkonmi sa tlačí medzi slovenskú špičku. 
Na Majstrovstvách SR seniorov skončil na 
2. mieste v súťaži družstiev. Na halových 
pretekoch GP v rakúskom Wiener N. Stadte 
skončil na 6. mieste. Mladší syn Maroš má 
18 rokov a študuje na Gymnáziu v Spišskej 
Novej Vsi. Jazdí pod mojím vedením za junio-
rov. Tohto roku bol členom víťazného druž-
stva na Majstrovstvách SR.“
 Za rozhovor ďakuje V. Ivančík

Predstavenie Jazdeckého klubu 
JK Slávia SNV
Poslaním klubu je výchova mladých jazdcov 
a výcvik koní. Tréningom jazdcov, ktorí začí-
najú pôsobiť v našom klube sa zaoberá Ján 
Kuchár, ktorý má veľkú zásluhu na ich raste. 
Mládež prechádza pod vedenie Zdena Ku-
chára. Výsledky, ktoré dosahuje naša mládež 
na detských a juniorských súťažiach svedčia 
o kvalite práce. Klub patrí medzi tie s najväčším 
počtom súťažiacich. V roku 2007 reprezento-
vali klub Viktória Kopecká, Svetlana Kočí-
ková, Lea Kovalčíková, Viktória Kolesárová, 
Petra Hlinková, Katarína Stanková, Kristína 
Užáková, Maroš Kuchár.

Najvýznamnejšie výsledky za rok 2007:

Kočíková Svetlana
3. miesto Majstrovstvá  vsl. oblasti detí
3. miesto Majstrovstá SR deti jednotlivci 
2. miesto Majstrovstvá SR deti družstvá 

Kopecká Viktória
2. miesto Majstrovstvá SR juniori jednotlivci
1. miesto Majstrovstvá SR juniori družstvá
3. miesto Majstrovstvá Vsl. oblasti juniori

Užáková Kristína
1. miesto Majstrovstvá SR juniori družstvá

Kuchár Maroš
1. miesto Majstrovstvá SR juniori družstvá

Klub pravidelne organizuje jazdecké preteky, 
súťaže pre mladé kone a tradičnú Cenu Spiša. 
V roku 2007 organizoval Majstrovstvá SR detí 
a juniorov. Výsledky sú dobré, no podmienky 
v porovnaním s inými klubmi, slabšie. Chýba 
krytá jazdiareň, bez ktorej sa v našich klimatic-
kých podmienkach ťažko dá robiť systematický 
tréning. foto: mape

Keď k nám koncom júla minulého roka prices-
toval americký veľvyslanec na Slovensku Ro-
dolphe M. Vallee, ešte sme netušili, že sľúbený 
hokejový zápas s našimi hokejistkami bude zá-
roveň jeho rozlúčkou so Spišom.
Rodolphe M. Vallee však opúšťa post veľvy-
slanca USA na Slovensku a so Spišiakmi, ktorí 
mu prirástli k srdcu. 29. novembra sa prišiel 
rozlúčiť skutočne originálne. S korčuľami na 
nohách a v hokejovej výstroji si zahral v exhibič-
nom hokejovom zápase s našimi „osami“ i Po-
pradčankami. Keďže každú polovicu zápasu 
odohral v inom tíme, zapotil sa ako v drese Po-
pradu, tak i v tom spišskonovoveskom s číslom 
18. Ten mu na pamiatku darovali naše hoke-
jistky. Zápas sa nakoniec skončil s výsledkom 
10:4, v prospech HC OSY, SNV. 
Na Spiš veľvyslanec Vallee určite nezabudne 
ani vďaka bábike v typickom ľudovom kroji, 
ktorú mu počas spomínaného exhibičného 
stretnutia daroval primátor Ján Volný. 

LucK, foto: mape

NETRADIČNÁ ROZLÚČKA SO SPIŠOM
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E BASKETBAL: Stredoeurópska liga v bas-
ketbale mužov pokračovala stretnutím BK 
04 AC LB Sp. Nová Ves - JKKS Górnik Wal-
brzych s výsledkom 86:73 (24:12, 51:36, 
64:52).
Basketbalisti SNV zvíťazili vo svojom piatom 
vystúpení v A skupine Stredoeurópskej ligy 
na domácej palubovke nad poľským tímom 
WALBRZYCH po dobrom výkone celého 
družstva. Posledné stretnutie v A skupine 
hrajú v POĽSKU.
VOLEJBAL: Ženy na ceste do BARÁŽE 
O EXTRALIGU. Volejbalistky VK SNV si vý-
borne vedú v I. lige. V 7. kole VK HNÚŠTA 
- VK SNV zvíťazili 1:3 a 0:3. Novovešťanky 
si upevnili víťazstvom 1. miesto a je čas po-
mýšľať na baráž o extraligu pre SNV.
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ZMENA PREVÁDZKOVÝCH HODÍN 
POČAS NOVOROČNÝCH SVIATKOV 
Utorok 1. 1. 2008 13.00 - 20.30 verejnosť
Streda 2. 1. 2008 9.00 - 20.30 verejnosť
Štvrtok 3. 1. 2008 9.00 - 18.30 verejnosť•19.00 - 20.30 EMBRACO
Piatok 4. 1. 2008 9.00 - 20.30 verejnosť

PARNÁ SAUNA 
otvorená počas prevádzky krytej plavárne pre verejnosť PO - NE

SAUNA T.: 053/442 62 18

PO – sanitárny deň, otvorené UT - NE

MASÁŽE 
Utorok - piatok: 14.00 - 20.00 • Sobota - nedeľa: 9.00 - 20.00

Mimo uvedený čas a okrem pondelka: 

objednávky na t. č. 0903 675 380, 0905 954 792, 0904 325 343

VEREJNÉ 
KORČUĽOVANIE 
HLAVNÁ PLOCHA 

Utorok   1. 1. 18.00 - 19.30

Nedeľa   6. 1. 18.00 - 19.30

Nedeľa 13. 1. 18.00 - 19.30

Nedeľa 20. 1. 18.00 - 19.30

Nedeľa 27. 1. 18.00 - 19.30

KOLKÁREŇ 
T.: 053/446 33 65, 0903 381 380 

Sobota   12. 1. 10.00

Tatran - TJ Slavoj Veľký Šariš, 
dorastenecká liga východ

Sobota   19. 1. 10.00

Tatran - ŠKK Trstená, 
1. liga muži východ

VEREJNÉ 
KORČUĽOVANIE 
VONKAJŠIA MALÁ PLOCHA 

Streda   2. 1. 17.00 - 18.30

Štvrtok   3. 1. 17.00 - 18.30

Sobota   5. 1. 17.00 - 18.30

Streda   9. 1. 17.00 - 18.30

Štvrtok 10. 1. 17.00 - 18.30

Sobota 12. 1. 17.00 - 18.30

Streda 16. 1. 17.00 - 18.30

Štvrtok 17. 1. 17.00 - 18.30

Sobota 19. 1. 17.00 - 18.30

Streda 23. 1. 17.00 - 18.30

Štvrtok 24. 1. 17.00 - 18.30

Sobota 26. 1. 17.00 - 18.30

Streda 30. 1. 17.00 - 18.30

Štvrtok 31. 1. 17.00 - 18.30

ZIMNÝ ŠTADIÓN T.: 053/446 10 86, 0903 630 982 

Utorok   8. 1. 17.30 SNV - P. Bystrica, 1. liga
Sobota 12. 1. 17.00 SNV - Slovan, juniori
Utorok 15. 1. 17.30 SNV - Detva, 1. liga
Piatok 18. 1. 17.30 SNV - B. Bystrica, 1. liga
Sobota 19. 1. 17.00 SNV - B. Bystrica, juniori
Streda 23. 1. 17.00 SNV - Žilina, juniori
Streda 30. 1. 17.00 SNV - Zvolen, juniori

ŠPORTOVÁ HALA T.: 053/442 62 40, 0903 381 380 

Sobota   5. 1.   7.00 - 15.00 Volejbalový turnaj p. Bečarik
Sobota   5. 1. 18.00 LB - Handlová, basketbal extraliga
Nedeľa   6. 1.   8.00 - 14.00 Futbalový turnaj Sp. Tomášovce
Sobota 12. 1. 14.00 SNV - Kométa Košice, volejbal ženy
Sobota 19. 1. LB - KAC Košice, basketbal SŽ
Sobota 19. 1. 18.00 LB - Pezinok, basketbal extraliga
Štvrtok 24. 1.  9.00 - 18.00 Futbalový turnaj Memoriál Andreja Franka
Piatok 25. 1.  9.00 - 16.00 Futbalový turnaj Memoriál Andreja Franka
Sobota 26. 1. LB - Rožňava, basketbal SŽ
Sobota 26. 1. LB - AVE Košice, basketbal MŽ

Správa telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTEZ
KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/442 62 18, otvorená PO – NE • Zľavy pre poistencov – zdrav. poisťovne Dôvera a VšZP 
Pondelok 15.00 - 18.30 VEREJNOSŤ 19.00 - 20.30 EMBRACO
Utorok 8.00 - 11.30 PLAVECKÝ VÝCVIK 13.00 - 20.30 VEREJNOSŤ
Streda 8.00 - 12.00 PLAVECKÝ VÝCVIK 13.00 - 20.30 VEREJNOSŤ
Štvrtok 8.00 - 11.30 PLAVECKÝ VÝCVIK 13.00 - 18.30 VEREJNOSŤ 19.00 - 20.30 EMBRACO
Piatok 8.00 - 12.00 PLAVECKÝ VÝCVIK 13.00 - 20.30 VEREJNOSŤ
Sobota 9.00 - 18.30 VEREJNOSŤ 19.00 - 20.30 EMBRACO
Nedeľa 9.00 - 20.30 VEREJNOSŤ

Založenie krúžku 
džuda sa datuje 
do roku 1982, 
s počtom členov 
30. Na začiatku 
Daniel Konár-
sky trénoval deti 
pod hlavičkou 
SLÁVIA. Členská 
základňa sa roz-
rastala a krúžok 
džuda prešiel pod TATRAN SNV. Až v roku 2002 bol 
zaregistrovaný samostatný Klub džuda SNV.
Klub sa môže popýšiť i niekoľkými majstrovskými titulmi. 
Matúš Konársky je 15-násobný majster Slovenska 
a reprezentant SR, účastník ME juniorov, Svetových 
hier v Moskve, medzinárodným majstrom Viedne a víťaz 
mnohých domácich a zahraničných turnajov.
Má aj následníkov. Radko Girga je reprezentant Slo-
venska a účastník ME dorastencov v Belehrade.
V súčasnosti klub reprezentujú Gondek, Klempár, 
Halasová, Melichar, Konárska, bratia Puklušovci 
atď. Dušou džuda v Spišskej Novej Vsi je Ing. Daniel 
Konársky, ktorý stál už pri jeho zrode. Poďakovanie za 
dlhoročnú prácu trénera, organizáciu mnohých športo-
vých podujatí a prácu s mládežou mu vyjadril i primátor 
mesta Mgr. Ján Volný počas slávnostného prijatia na 
radnici. V. Ivančík, foto: mape

Tri skautské oddiely zo 75. zboru o. b. Jána 
Vojtaššáka Slovenského skautingu v Spišskej 
Novej Vsi získali vďaka výnimočnému stupňu 
kvality ich činnosti rating „Kvalitný oddiel“. 

V rámci monitoringu kvality za rok 2007 im ho 
udelilo ústredie o. z. Slovenský skauting so síd-
lom v Bratislave. „Skautské oddiely pod ve-
dením Lucie Pacákovej, Miroslava Kleina 
a Jána Palka vyvíjajú v meste Spišská Nová Ves 
celoročné aktivity, ktoré svojou kvalitou splnili 
viac ako dve desiatky kritérií, potrebných pre 
dosiahnutie tohto výnimočného ratingu,“ uvie-
dol Mgr. Pavol Šveda, programový manažér slo-
venského skautingu. 
Spišskonovoveské oddiely svoju kvalitu potvrdili 
aj v oblasti:
• osobnostného rastu členov a zdokonaľovania 

sa v životných zručnostiach;
• pomoci svojim členom pri budovaní rebríčka 

hodnôt;
• absolvovania akreditovaných školení dobro-

voľníkmi starajúcimi sa o voľnočasové aktivity 
detí;

• prípravy atraktívnych programov, ako plnohod-
notnej alternatívy k iným formám trávenia času, 
vrátane prevencie proti patologickým javom;

• dodržiavania zásad bezpečnosti pri organizo-
vaní programov, aktivít a podujatí.

Slovenský skauting si už tretí rok vytvára prehľad 
o úrovni práce celej organizácie, ktorá pôsobí 
v 120 mestách a obciach na Slovensku. Poslaním 
skautingu je prispieť k plnému rozvoju mladého 
človeka - rozvoju jeho vedomostí, schopností 
a postojov v telesnej, intelektuálnej, citovej, 
sociálnej, duchovnej aj charakterovej oblasti. 
Spišskonovoveskí skauti tieto ciele napĺňajú už 
15 rokov. 
„Udelený rating je dobrým signálom pre 
všetkých rodičov zo Spišskej Novej Vsi, ktorí 
sa rozhodujú, čo s mimoškolským programom 
svojich detí,“ potvrdil týmito slovami kvalitu našich 
skautov P. Šveda. 

LucK, foto: autorka

DŽUDO V SPIŠSKEJ 
NOVEJ VSI MÁ 25 ROKOV

SPIŠSKONOVOVESKÝ SKAUTING 
ZÍSKAL VÝBORNÝ RATING
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VITAJTE MEDZI NAMI
Jakub Beličák

Daniela Fabianová

Vanesa Mihaľová

Jana Polláková

Martin Štuller

Dávid Gabčo

Matúš Mangera

Zoja Hadidomová

Matúš Hrušovský

Adam Bobko

Sebastián Kováč

Veronika Slivošová

Damián Novotný

Ingrid Čonková

Adriána Petáková

Daniela Klempárová

Lea Sekerová

Natália Perduľáková

Damián Stuhlák

Karin Makulová

Liliana Polláková

Rudolf Pollák

Lenka Geciová

Michaela Macalová

Romana Čonková

Tamara Šargová

Dominika Horváthová

Kristián Pecha

Liana Pacáková

Nela Zeleňáková

Patrik Cipser

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V NOVEMBRI OSLÁVILI
99 rokov
Anna Vantušková

96 rokov
Helena Zahorjanová

95 rokov
Lívia Štubňová

94 rokov
Emília Ondrejčíková

91 rokov
Elena Strojná

90 rokov
Elena Hajdučková

85 rokov
Mária Murínová
Katarína Cvengrošová

Margita Solčániová
Hermína Búzová
Mária Bobková
Anna Palkovičová
Mária Gurková

80 rokov
Ing. Imrich Škerlík
Ladislav Ogurčák
Helena Hanzelyová
Ing. Štefan Bajkay
Andrej Dzurický

75 rokov
František Kolárčik
Božena Vraštiaková
Ervín Sim
Želmíra Havirová
Anna Mederiová
MVDr. Tomáš Matišák
Margita Bartková
Ing. Albín Fabíni

Ladislav Štrauch
Mária Pagáčiková
PhDr. Eva Šimová
RNDr. Ing. Ondrej Špirko
Mária Richvalská

70 rokov
Jozef Sirko
Klára Jasečková
Jozef Kozák
Karol Kovačovič
Bernardína Franková
Anna Nováková
Ing. Milan Hoza
Eva Sochorová
Mikuláš Čurilla
Milan Ogurčák
Ing. Bernard Lapšanský
Eva Kovaľanová
Milan Blažek
Irena Zemančíková
Ing. Věra Tulisová

Mária Staňová, 1951

V OKTÓBRI NÁS NAVŽDY OPUSTILA

Zavrel si oči, utíchol Tvoj láskavý hlas, mal si rád život 
a všetkých nás. Tak veľmi túžil si s nami žiť, no srdce, ktoré 
nás tak milovalo, prestalo už ďalej biť.
Dňa 11. 1. 2008 uplynú tri roky, odkedy nás náhle opustil náš 
drahý manžel, starostlivý otec a nenahraditeľný dedko Anton 
JANOVEC. 
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína nad stratou milovaného človeka man-
želka Mária, syn Jaroslav, dcéra Beáta a vnučka Nikolka.

Vyslovujeme úprimné poďakovanie vdp. kaplánovi Patrikovi 
Solárovi za obetavú duchovnú pomoc našej zosnulej dcére 
a sestre Márii LIPTÁKOVEJ v čase ťažkej nevyliečiteľnej cho-
roby. Zároveň sa chceme poďakovať za opatrovanie a odbornú 
starostlivosť NZZ ADOS Bc. Kláre Sedláčkovej. Obom ďaku-
jeme za obetavosť, ľudský prístup a morálnu podporu pre celú 
rodinu.

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska 
však smrťou nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, pria-
teľom, spolužiakom, susedom, spoluhráčom basketbalových 
oddielov Krompách a Sp. Novej Vsi a známym, ktorí sa pri-
šli rozlúčiť dňa 9. 11. 2007 s naším synom a bratom Petrom 
RUSNÁKOM, ktorý nás náhle opustil 7. 11. 2007 po ťažkej 
a zákernej chorobe, vo veku nedožitých 23 rokov. Ďakujeme za 
prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmier-
niť náš hlboký žiaľ. Zároveň ďakujeme za dôstojnú rozlúčku 
Pohrebným službám S. Badzíková.
rodičia, sestra Lucia a ostatná smútiaca rodina 

Ani čas, ktorý uplynul, nezahojil ranu v našich srdciach 
a 20. novembra uplynulo 15 rokov náhleho odchodu, čo nás 
navždy opustil môj milovaný manžel, starostlivý otec, človek so 
šľachetným srdcom František KOCÚR.
S úctou, láskou a bolesťou v srdci spomína manželka Marta, 
synovia Maroš a Vlastimil, celá rodina a ostatní príbuzní.

Už len tichá spomienka navždy ostáva, no srdce nikdy ne-
zabudne...
S hlbokým zármutkom chcem vysloviť úprimné poďakovanie 
všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom, 
susedom a známym, ktorí sa prišli v pondelok, 19. novembra 
2007, rozlúčiť s mojou milovanou a starostlivou matkou pani 
Máriou CICMANOVOU, ktorá nás opustila vo veku 77 rokov. 
Ďakujem zároveň za úprimné prejavy sústrasti a kvetinové dary, 
ktorými ste chceli zmierniť môj hlboký žiaľ. Moje poďakovanie 
patrí p. Findurovej a p. Kučinskému z mestského úradu, ako 
aj Pohrebným službám R. Finduru za dôstojnú rozlúčku so zo-
snulou.
dcéra Alena

Odišli, už nie sú medzi nami, ale žijú v srd-
ciach nás, ktorí sme ich milovali.
5. decembra 2007 uplynuli 2 roky, čo 
nás navždy opustila naša mamka Alžbeta 
KRAUSZOVÁ a zároveň nás pred 4 rokmi 
opustil aj náš otec Michal KRAUSZ. 
Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, venujte im 

s nami tichú spomienku.
synovia s rodinami a ostatná rodina

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

Irma Baďová 1917
Katarína Farkašovská 1919
Viktória Solárová 1919
Ján Šebošík 1922
Aurélia Líšková 1923
Justína Neveryová 1924

Elena Lazorová 1925
Ján Repaský 1926
Katarína Javorská 1927
Július Schmögner 1929
Mária Cicmanová 1930
Tibor Mišek 1932

Milan Čarňanský 1935
Martin Kuchár 1936
Ján Košík 1937
Mária Vaľová 1945
Jozef Krištovčo 1948
Stanislav Hreško 1958

Pavel Mahdal 1964
Jozef Popovič 1965
Mária Liptáková 1967
Ján Staššík 1984
Peter Rusnák 1985
Daniela Klempárová 2007 

V NOVEMBRI NÁS NAVŽDY OPUSTILI
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Tohtoročný štedrý deň bol už tretí, ktorý sme prežili bez 
našej drahej mamky, babky, prababky, svokry Marty 
BARANYIOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku. 
synovia a dcéry Albert, Eva, Jozef, Pavol a Marta s rodinami

S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme a pri pla-
mienku sviečky na Teba spomíname.
Dňa 13. 12. 2007 uplynul rok od chvíle, kedy sa nečakane 
zavrela kniha života nášho milovaného ocka, manžela a svokra 
Valentína TANCOŠA.
Tí, ktorí Ťa poznali, si spomenú, tí, ktorí mali radi, nezabudnú.
S láskou a úctou na Teba spomínajú manželka a deti.

Osud je občas veľmi krutý, čo nám vzal, zostanú iba spo-
mienky a v srdci žiaľ.
Dňa 3. 1. 2008 uplynie 1 rok od smrti našej milovanej mamičky 
Ľubky KOŇAKOVEJ. 
Tí, ktorí ste ju mali radi, venujte jej tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú dcéra Ľubka, syn Radko, mamka, 
bratia Dušan, Peter s rodinami, sestry Mária, Anna, Katarína 
s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

Zavrel si oči, utíchol Tvoj láskavý hlas, mal si rád život 
a všetkých nás. Tak veľmi túžil si s nami žiť, no srdce, ktoré 
nás tak milovalo, prestalo už ďalej biť.
Dňa 4. januára 2008 uplynie 10 rokov, odkedy nás náhle opustil 
náš drahý manžel, otec a starý otec Ing. Ján NOVOTNÝ.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomína manželka Tonka, dcéra Marienka, 
syn Ján s rodinami.

To, že sa rana zahojí je len klamné zdanie. V srdci bolesť 
ostáva a tiché spomínanie.
Dňa 7. 1. 2008 uplynie 20 rokov od chvíle, kedy nás na-
vždy opustil milovaný manžel, ocko, dedko, svokor Miroslav 
MIHALIK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku. 
S láskou spomína manželka Viera, synovia Miroslav, Igor s rodi-
nami, vnúčatá Lydka, Mirko, Lukáško a ostatná rodina. 

Ani čas, ktorý uplynul, nezahojil ranu v našich srdciach.
Dňa 7. januára 2008 si s bolesťou pripomenieme už 20 ro-
kov, keď nás náhle opustil môj manžel, náš otec a starý otec 
Ondrej LENÁRT. 
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn a dcéry s rodi-
nami.

S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme a pri pla-
mienku sviečky spomíname. Hoc už nie si medzi nami, v na-
šich srdciach zostávaš s nami.
Dňa 7. 1. 2008 uplynú 2 roky od smrti môjho manžela, otca 
a dedka Júliusa FRIŠLOVIČA a 16. 11. 2007 sme si pripome-
nuli jeho nedožité 75. narodeniny.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra, synovia, vnuci, 
vnučky a celá rodina.

Dňa 29. 1. 2008 uplynie 
30 rokov od smrti nášho 
otca, dedka a pradedka 
Ľudovíta ŠMELKA z No-
voveskej Huty. Dňa 17. 4. 
2008 si pripomenieme 25 
rokov od smrti našej mamy, 

babky a prababky Emílie ŠMELKOVEJ z Novoveskej Huty. Dňa 
11. 1. 2008 uplynie 13 rokov od úmrtia našej sestry a krstnej 
mamy Magdy ŠMELKOVEJ z Novoveskej Huty. 
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
S láskou si nich spomínajú dcéry a sestry Ela, Julka a nevesta 
s rodinami.

Oči sú plné sĺz a srdce bolí pri neutíchajúcich spomienkach na 
nášho syna, brata, švagra a uja Karola JASEČKA z Novoves-
kej Huty, ktorý nás náhle opustil vo veku 21 rokov. Vyhasol jeho 
mladý život nie vlastnou vinou, ale vinou iného človeka, ktorý vie, 
že je za tento čin zodpovedný. S bolesťou v srdci si dňa 30. 1. 
2008 pripomenieme 20. výročie tejto tragickej udalosti. 
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
mama, bratia, sestry a ostatná rodina

Zavrel si oči, utíchol Tvoj hlas, mal si rád život a všetkých nás. 
Odišiel si navždy, hoc túžil si žiť, nebolo dopriate, aby si ďalej 
mohol s nami byť.
Dňa 18. 1. 2008 uplynie rok, čo nás navždy opustil náš drahý 
brat, švagor, ujo, príbuzný a priateľ Eduard TKÁČ. 
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
súrodenci s rodinami

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame. Sú okamihy, na ktoré denne 
spomíname. Čo nám bolo drahé, osud nám vzal, ostali len 
spomienky, v srdci veľký žiaľ.
Dňa 19. 1. 2008 uplynú dva roky, odkedy nás navždy opustil pri 
tragickej leteckej havárii náš milovaný manžel, otec, syn, brat 
kpt. Ing. Marián FÁBRY.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú rodičia, bratia, manželka, dcérka, 
synček a ostatná rodina.

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, neza-
budne.
Dňa 21. 1. 2008 uplynie 20 rokov, odkedy nás navždy opustil 
náš drahý manžel, otec, starý otec Andrej MIKLOŠ.
S úctou, vďakou  a láskou spomínajú manželka Helena, synovia 
František, Dušan a dcéra Helena s rodinami.

Dňa 21. 1. 2008 uplynie 6 rokov, odkedy nás navždy opustil 
náš otec, svokor a dedko Ján PIŠKANDER. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
dcéra Renáta s rodinou

Neplačte za mnou, keď som tak tíško zaspala. Spomeňte si, 
že som vás veľmi rada mala. Chcela som s vami dlhšie byť, 
osud je taký, vy musíte žiť.
Dňa 25. 1. 2008 uplynú smutné 2 roky, odkedy nás vo veku 
54 rokov navždy opustila naša milovaná mamka, babka, svokra, 
sestra Božena KRAVECOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú syn Ján a dcéry Mária, Lenka, 
Katka a Eva s rodinami.

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, neza-
budne.
Dňa 26. 1. 2008 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opustila 
naša mamka a stará mama Jolana ERHARDTOVÁ.
S úctou a láskou spomínajú syn František a dcéra Anna 
s rodinami a ostatní príbuzní.

Smutný ten dom ostal bez 
rodičov, ešte smutnejší 
aj bez brata. Nepočuť už 
ich hlas, na dni strávené 
s nimi môžeme len spomí-
nať. V očiach zostali slzy, 
v srdci žiaľ a bôľ. Nech im 

nebeský otec otvorí nebeskú bránu.  
Dňa 25. júna 2007 sme si pripomenuli 13 rokov od smrti nášho 
otca Jána ŠKUMÁTA. Dňa 1. septembra 2007 uplynulo už 
18 rokov od úmrtia našej mamy Jozefíny ŠKUMÁTOVEJ. Dňa 
12. januára 2008 uplynie 1 rok, odkedy nás opustil náš brat 
Ján ŠKUMÁT. 
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
Na rodičov a brata spomínajú Jozefína, Anzelm a Marta.
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DROBNÁ INZERCIA

Kúpime od vás ihneď pozemok, dom, chatu, prípadne inú nehnuteľnosť.
Kontaktujte nás na tel. 053/44 259 20, 0903 414 407, 0908 092 853.

 Predám tenký prenosný PC Com-
paq Presario, Athlon 1200 MHz, 
RAM 384 MB, HDD 20 GB, VGA 16 
MB, DVD RW LG, LCD HP 15“, LAN, 
4x USB 2.0, TV výstup + repro, kláves-
nica, myš, 2*PCMCIA slot. Zaučím, na-
inštalované všetko. Cena 7 000 Sk. 
T.: 0907 337 697

 CHCETE PRACOVAŤ V ZAHRA-
NIČÍ??? (umiestňujeme kandidátov aj 
bez anglického jazyka). RÝCHLO A KVA-
LITNE BEZ KOMPLIKÁCII. Tak už aj vy-
točte 0910 694 287 alebo 053/441 
09 07. Radi vás privítame v našej po-
bočke: Zimná 94 (budova Združena), 
Sp. Nová Ves. DAJTE O SEBE VEDIEŤ!!!
www.apprimeagency.com, info@appri-
meagency.com

 Predám PC IBM Net Vista WIN XP, PIII 
992 MHz, RAM 256 MB, HDD 20 GB, CD 
ROM, USB 4x, zvuk, LAN, 17“ IBM 85HZ 
CRT monitor, klávesnica, myš. Záruka, zau-
čím, nainštalované všetko. Cena 3 333 Sk. 
T.: 0907 337 697

 Pozývame vás do novootvoreného Ka-
derníctva KATUSHENKA, Levočská ul. č. 1, 
poschodie. Ústretovosť a profesionálny 
prístup sú pre nás samozrejmosťou. AK-
CIA - 10 % zľava v mesiaci január 2008. 
Teší sa na vás Katka - 0904 815 826 a Lu-
cia - 0905 708 405.

 Chcete začať nový rok s novou postavou? 
Zavolajte. T.: 0910 994 498

 Plánujete pobyt v chate, chalupe, či do-
volenku v zahraničí? Potrebujete vyriešiť 
finančnú situáciu? Sme tu pre vás. Ces-
tovná agentúra CERES Smižany, Šafá-
rikovo nám. 2, Sp. Nová Ves (sídl. Mier) 
T.: 0908 574 792

 Súkromne doučím angličtinu. 
T.: 0911 289 501

 PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SER-
VIS vás víta v novom roku a ponúka svoje 
služby pre všetkých, ktorí majú radosť 
zo života. Čistenie kobercov, sedačiek, 
postelí, okien. Strojové čistenie a vosko-
vanie podlahových krytín, dlažby, PVC, 
linolea... Vyzerá to dobre a povrch je upra-
vený protišmykovo. 
T.: 444 01 19, 0903 100 508, 
0903 661 891

 Doučím matematiku ZŠ aj SŠ. Pripravím 
na monitor a prijímacie skúšky z matematiky. 
T.: 053/442 14 45, 0915 043 359

 NECHTOVÝ DIZAJN - SUPER AKCIA 
POKRAČUJE! Akrygélové nechty za 
550 Sk. Extra bonus č. 1 - franc. mani-
kúra lakom v cene 50 Sk zdarma, č. 2 - 
necht. piercing v cene 50 Sk zdarma, č. 3 
- zdobenie nechtov v cene 50 Sk zdarma! 
Ponúkame aj príležitostné nechty za 250 
Sk, farebné trblietavé tetovanie vhodné 
na stužkovú, ples či svadbu. Klasická ma-
nikúra 100 Sk + špeciálna kúra lakom 

v hodnote 100 Sk zdarma. Salón BEAUTY, 
Levočská ul. č. 1. T.: 0903 623 585

 Novootvorené Štúdio krásy a zdravia prijme 
2 šikovné dievčatá aj na privyrobenie. Súrne. 
T.: 09815 380 054

 BIŽUTÉRIA DÚHA vás srdečne pozýva 
na nákup módnej bižutérie, sponiek, ná-
ramkov, čeleniek, náhrdelníkov, prstien-
kov, náušníc, plesových doplnkov BOA 
a mnoho ďalšieho sortimentu za bez-
konkurenčne nízke ceny. Nájdete nás 
v Salóne BEAUTY na Levočskej ul. č. 1. 
Tešíme sa na Vašu návštevu.

 Doučím matematiku ZŠ. 
T.: 0908 843 824

 Skúsená kanadská lektorka vyučuje 
anglický jazyk s dôrazom na konverzáciu 
- jednotlivo, alebo v malých skupinách. 
Témy učebnej látky môžu byť prispôso-
bené špecifickým potrebám a požiadav-
kám klienta. Preklady z/do anglického 
jazyka. T.: 0904 147 892, www.katarina-
ceslova.com, e-mail: katarina@katarina-
ceslova.com

 Predám kočík zn. VIPER, 3-kombiná-
cia bordovej farby, vhodný od narode-
nia,  kupovaný 2/2007. Má preklápateľnú 
a výškovo nastaviteľnú rúčku, polohovanie 
sedacej časti a opierky nôh, nafukovacie ko-
lesá, pláštenku do dažďa. Cena 3 990 Sk. 
T.: 0903 620 686

 Otvárame KURZ PRE ZÁUJEMCOV 
O NEMECKÝ JAZYK v priestoroch Domu 

Matice slovenskej na Zimnej ul.: pre za-
čiatočníkov, pre pokročilých, príprava 
na maturitné skúšky pre stredoškolá-
kov (interná i externá časť). Termín: 
7. 1. 2008 do 30. 6. 2008, dve ho-
diny týždenne. Cena 1 500 Sk. Infor-
mácie: 0904 527 819, resp. večer po 
19.00 hod. na tel. č.: 053/442 74 07 

 Práca pre dvoch šikovných. Ihneď! Príjem 
cca 12 000. Zaškolím. T.: 0908 828 558

 Konverzačné kurzy angličtiny „PLAY 
& LEARN“ (učíme sa hrou), kde ľahkou 
a zábavnou formou deti komunikujú 
s lektorkou IBA po anglicky. Skupiny 
7 - 8-ročných, 9 - 10-ročných a 11 - 12-roč-
ných, len 4 deti v skupine. Skúsená ka-
nadská lektorka. Zápis a info: 0904 147 
892, www.katarinaceslova.com

 Kúpim 3 - 4-izbový byt s balkónom v SNV 
alebo v Smižanoch. T.: 0907 352 898

 PÔŽIČKY - bez ručiteľa, bankový pro-
dukt, nebankové podmienky, úrok od 7% 
ročne, pre zamestnaných, dôchodcov 
a SZČO, splatíme vaše dlhy. Kontakt: Od-
borárov 12, SNV. 
T.: 0915 900 452, 0904 254 779

 Vymením 4-izbový byt komplet prerobený 
za 2-izbový plus doplatok. Súrne. Len vážni 
záujemcovia. T.: 0910 301 545

 Vyučujem ANGLICKÝ JAZYK začiatoč-
níkov, pokročilých zo základných, stred-
ných škôl, dospelých a konverzáciu. 
T.: 0907 585 817

 REMIX (reklama a tlač), Zimná 90, vo 
dvore na posch.: nízkonákladová tlač, re-
klamné tabule, samolepky, polep áut, gra-
fické návrhy, predaj samolepiacich fólií 
a papierov, doskových materiálov (PVC), 
laminovanie za studena, reklamné pred-
mety, pečiatky, gravírované štítky, ma-
turitné tablá, tlač dipl. prác... Maľovanie 
bytov za zmluvné ceny. 
T.: 0918 140 801, 
e-mail: remix@demax.com

 Pribrali ste po sviatkoch a chceli by ste 
schudnúť? Poradím na základe vlastného vý-
sledku. Schudla som 9 kg bez diét a hladovky 
natrvalo. T.: 0911 626 863

 Vediem jednoduché a podvojné účtov-
níctvo, mzdy a personalistiku, vyhotovu-
jem daňové priznania. T.: 053/441 48 03, 
0905 426 600, 0903 849 952

 NECHTOVÝ DIZAJN „EXPALADY“ - ja-
nuárová plesová akcia!!! Gélové nechty 
diamant zo 680 na 430 Sk, živicové ne-
chty z 560 na 410 Sk. Vytvrdzovanie prí-
rodných nechtov 310 Sk. Príležitostné 
nechty na stužkové, plesy... len za 230 
Sk (v cene aj franc. manikúra), klasická 
a japonská manikúra, zdobenie nechtov 
rôznymi technikami, nechtový piercing... 
Dom kultúry, Štefánikovo námestie 4, Sp. 
Nová Ves. Tešíme sa na Vašu návštevu. 
T.: 0902 891 534 

 Prenajmem zariadený 1-izbový byt blízko 
centra. T.: 0903 917 834

Letná 65, Spišská Nová Ves, 053 446 20 47

r á t a j t e  s  n a m i  –  r á t a j t e  s  E U R O m
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UNIVERSITY OF CAMBRIDGE 
EXAMINATIONS

Pozývame všetkých záujemcov
na intenzívny kurz

ANGLICKÉHO JAZYKA

Zapísať sa môžete telefonicky 
na čísle 0903 601 582 

alebo osobne  
7. 1. 2008 od 1500 do 1700 hod.

na Zimnej  68.

Začiatok kurzu: január 2008

Polointenzívny kurz pre začiatočníkov, kurz pre deti, firemné kurzy

elc

vedený zahraničnými lektormi

INZERCIA

MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES

formou verejnej súťaže
ODPREDÁ DVA POZEMKY 
(582 m2 a 583 m2)
na výstavbu rodinných domov 

v NOVOVESKEJ HUTE cenené 

na 448,50 Sk/1m2.

ÚPLNÉ ZNENIE INZERÁTU 
JE UVEREJNENÉ NA ÚRADNEJ 
TABULI MESTA A INTERNETOVEJ STRÁNKE 
www.spisskanovaves.eu



Predaj Škoda: Tel.: 053 / 44 25 253
Požičovňa áut: Tel.: 053 / 44 14 140
AUTOBAZÁR: Tel.: 053 / 44 14 140

SERVIS:  Tel.: 053 / 44 258 30, 0903 634 830 Nonstop
Odťahová služba:  Tel.: 0903 616 182
E-mail: autoves@autoves.sk               www.autoves.sk

 AUTOVES, s.r.o., Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves

V Á Š  P R E D A J C A  V O Z I D I E L  Š K O D A

Akcia na všetky modely Škoda.
Pri kúpe na leasing cez VWFSK sada zimných 
kompletov a predlžená záruka 2+2 roky.

Odpočet

DPH-19%

NAJVÄČŠIE VO SVOJEJ TRIEDE!

PRÍĎTE SI JU VYSKÚŠAŤ
UŽ V DECEMBRI

Nová ŠkodaFabia

Nová ŠkodaFabia Combi

ODO MŇA NIČ NEČAKAJTE...
TENTO ROK ROBÍ VIANOCE SEAT!

IBIZA
*cenové

zvýhodnenie až

Tohoročné Vianoce budú naozaj 
štedré, vďaka SEAT-u. Najobľúbenejšie 
modely Ibiza, Cordoba a Leon sú teraz 

s mimoriadnym cenovým zvýhodnením 
dostupné pre každého. Zníženie cien

až do výšky 64.000 Sk aj pri
modeloch Altea, Altea XL,

Freetracka Alhambra.
A samozrejme, stále

sa môžete rozhodnúť
aj pre kúpu “na tretiny”.

Vianoce vďaka SEAT-u
trvajú až do

31. decembra.

* Cenové zvýhodnenie sa skladá zo zľavy na auto, zľavy pri kúpe na leasing a sady zimných pneu.

-72.000.- -74.000.-CORDOBA
*cenové

zvýhodnenie až

LEON
*cenové

zvýhodnenie až
-101.000.-

Nová ŠkodaFabia Combi

už od 334.900.-SK

Odpočet

DPH-19%

Predaj Škoda: Tel.: 053 / 44 14 140
 Mob.: 0903 616 182
Požičovňa áut: Tel.: 053 / 44 14 140

SERVIS:  Tel.: 053 / 44 258 30, 0903 634 830 Nonstop
Odťahová služba:  Tel.: 0903 616 182
E-mail: seat@autoves.sk               www.autoves.sk


