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Prvým bodom jeho programu bola beseda so 
študentmi stredných škôl z nášho mesta, ko-
naná v Dome kultúry. Besedu otvoril a premiéra 
na nej privítal zástupca primátora Miroslav Semeš. 
Na stretnutí rezonovali viaceré aktuálne otázky.
Premiér študentom zdôraznil, že celkovo bol vstup 
do EÚ pre Slovensko úspešný a vývoj by mal sme-
rovať k tomu, že naša krajina bude dostatočne 
atraktívna aj pre tých, ktorí odchádzajú do zahra-
ničia. V tejto súvislosti informoval študentov 
o nových študijných pobytoch pre stredoškolá-
kov: „Študentom tretích ročníkov stredných škôl 
chceme ponúknuť osobitný štipendijný program, 
na základe ktorého sa, bez ohľadu na sociálne 

zázemie, bude môcť študent uchádzať o ročný 
pobyt na strednej škole v štyroch vybraných kra-
jinách. Uvažujeme zatiaľ o Veľkej Británii, Fran-
cúzsku, Nemecku a Rusku. Štát by študentovi 
zaplatil štipendium, ktoré by mu postačovalo aj 
na školné, aj na stravovanie a ubytovanie. Rok 
by strávil v zahraničí, naučil sa cudzí jazyk, ale 
potom by sa už vrátil do 4. - maturitného ročníka 
späť na Slovensko.“ 
Kritériom možnosti uchádzať sa o štipendium budú 
podľa R. Fica predovšetkým študijné výsledky. 
V každom okrese by malo ísť o veľmi zaujímavý 
počet študentov. Odhad hovorí o štipendijných ná-
kladoch na jedného študenta vo výške štvrť milióna 

slovenských korún.
V súvislosti s eurom premiér povedal, že ho pova-
žuje za najväčšiu výzvu najbližších mesiacov. Upo-
zornil, že zavedenie eura k 1. 1. 2009, i pri plnení 
Maastrichtských kritérií, nie je len v rukách vlády, 
ale predovšetkým pôjde o rozhodnutie Európskej 
centrálnej banky a Európskej komisie, ktoré by 
malo padnúť na prelome mája - júna tohto roku. 
V prípade kladného rozhodnutia nás od 1. 7. 2008 
v obchodoch budú čakať cenovky v SKK aj EUR. 
„Stále vychádzame z presvedčenia, že zavede-
nie eura má pre Slovensko viac výhod ako ne-
výhod, ale nezatvárame si oči,“ dodal premiér 
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Z PRACOVNEJ NÁVŠTEVY PREMIÉRA FICA
V úvode roka sme v našom meste privítali v rámci pracovnej návštevy predsedu vlády SR Roberta Fica.

(pokračovanie na 3. strane)
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a upozornil na možnosť zvýšenia inflácie a zdra-
ženia tovarov a služieb. „Našou úlohou bude za-
bezpečiť, aby boli zavedené také mechanizmy 
a prijaté také opatrenia, že nebude dochádzať 
k neodôvodnenému zvyšovaniu cien,“ uviedol 
premiér. Očakáva, že výmenný kurz medzi SKK 
a EUR pri zavedení eura by mal byť nižší, ako je 
teraz. 
Upozornil i na to, že vstup Slovenska do schen-
genského priestoru neznamená zánik hraníc, ale 
len zánik hraničných kontrol a hraničných priecho-
dov. Tiež uviedol, že vláda SR sa nechce orientovať 
jednostranne iba na USA: „Základom sloven-
ského pôsobenia musí ostať Európska únia - to 
je priestor, kde chceme prezentovať svoje ná-
zory. Samozrejme, aj na pôde Severoatlantickej 
aliancie (NATO). Nebudeme slepí, svet má štyri 
rozmery. Sme síce malí územím, ale to ešte ne-
znamená, že budeme malí aj názormi.“
V závere svojho úvodného príhovoru vyzval študen-
tov, aby sa viac zaujímali aj o bohatú históriu Sloven-
ska. Nasledovali otázky študentov, ktoré sa dotkli 
napr. aj témy slovensko-maďarských vzťahov.
Po besede absolvoval s vedením mesta a po-
slankyňou NR Leou Grečkovou pracovný obed 
na Čingove v krásnom prostredí Slovenského 
raja, ktorého výsledkom bude najbližšie výjaz-
dové zasadnutie vlády SR v Spišskej Novej 
Vsi na prelome mája - júna tohto roku. Pred-
seda vlády tiež na rokovaní s vedením mesta prisľú-
bil výstavbu multifunkčného ihriska s umelým 
trávnikom v areáli ZŠ na sídlisku Západ I. „Bu-
dem rád, keď budem môcť ihrisko otvoriť počas 

výjazdového zasadnutia vlády,“ povedal neskôr 
médiám R. Fico.
Ďalšie jeho kroky smerovali do firmy Noves okná, 
s. r. o., ktorá vyrába plastové okná, dvere a do-
plnky a zamestnáva 197 ľudí. Premiér sa obozná-
mil s výrobným programom a novou technológiou. 
Predstavitelia Noves-u ho informovali aj o dyna-
mike rozvoja spoločnosti - medzi iným aj o tom, že 
Noves v roku 1999 získal certifikát riadenia kvality 
ako prvá firma na Slovensku v oblasti výroby plas-
tových okien.
Po tejto návšteve privítal slávnostne Roberta 
Fica na radnici za prítomnosti poslancov mest-
ského zastupiteľstva a ďalších hostí primátor 
Ján Volný spolu s predsedom KSK Zdenkom 
Trebuľom. Po prijatí predseda vlády neskrýval 
veľké prekvapenie: „Keď sme sem šli, nemyslel 
som si, že prijatie u vás bude na takej vysokej 
úrovni. Som naozaj milo prekvapený.“ Zároveň 
vyjadril obdiv tomuto kraju a priznal, že ho má 
dobre prechodený najmä z čias, keď bol na vyso-
kej škole. Aj svoju prvú dovolenku trávil práve tu.
Priestor dostali aj regionálne médiá na brí-
fingu, na  ktorom premiér poukázal na potrebu 
diaľnice spájajúcu náš región so zvyškom Sloven-
ska. Za pozitívum označil veľký pokrok v príprave 
PPP projektov na výstavbu 75 km diaľnic od Pre-
šova po Dubnú Skalu. Stavebné práce by sa mohli 
začať podľa jeho slov už v lete a malo by to zname-
nať prínos pre tento región: „Do regiónov, ktoré 
majú určité špecifiká, by sme nemali umelo tla-
čiť niečo iné. Spiš je nádherný kraj, preto ak sú 
tu takéto podmienky, nemusíme tu nasilu tlačiť 
investorov a stavať veľké fabriky, ktoré do tohto 

pekného prostredia niekedy možno ani nepatria. 
Ak sme schopní rovnocenné pracovné miesto 
vytvoriť aj v oblasti akou je napr. cestovný ruch, 
tak to teda robme. V tomto zmysle vidím aj účel 
výstavby diaľnic na Slovensku, pretože tie ne-
majú slúžiť iba na to, aby sa sem dostali ka-
mióny, ale musia slúžiť tiež na to, aby sa sem 
dostali i turisti.“ Aj touto otázkou sa bude vláda za-
oberať na výjazdovom zasadnutí v Spišskej Novej 
Vsi. Premiér tiež pred médiami zdôraznil nevyhnut-
nosť prepojenia učňovského školstva s podnika-
teľskou sférou. 
Návštevou MPC CESSI, a. s., ukončil premiér 
pracovnú časť návštevy v našom meste. V ak-
ciovke ocenil modernú technológiu a dynamický 
rozvoj pekárne, mlynu i cestovinárne, ktorá je je-
dinou na Slovensku. Pozrel sa i na nové kogene-
račné jednotky, ktoré zabezpečujú všetkým trom 
závodom potrebnú energiu. Premiér mal mož-
nosť ochutnať aj samotné pekárenské produkty, 
o ktorých kvalitu sa denne usilujú zamestnanci 
spoločnosti. Celkovo ich MPC CESSI v súčas-
nosti zamestnáva 340, viac ako polovica sú ženy. 
R. Fico sa zaujímal aj o problémy, s ktorými sa firma 
borí, hlavne rastúcich cien a nedostatku vstupov, či 
problematického odbytu prostredníctvom obchod-
ných reťazcov. Z návštevy si nakoniec odniesol dve 
torty, ktoré mu venovali pracovníci spoločnosti.
Vyvrcholením návštevy v Spišskej Novej Vsi 
bola účasť na otvorení Plesu Spišiakov, kde 
sa k nemu pridal aj podpredseda vlády SR a mi-
nister vnútra Robert Kaliňák. 

Lucia Kormošová

foto: autorka

(dokončenie z 1. strany)
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 5.30 | Úvod dňa bez stresov
Generálny riaditeľ najväčšieho zamestnávateľa na 
Spiši vstáva okolo pol šiestej. Ako priznáva, má vlast-
nú rannú rutinu: „Mám rád dostatok času, aby som 
mohol pomaly začať deň a dať si bez náhlenia dobré 
raňajky.“
 7.00 | Príchod do spoločnosti

Do práce bežne chodí okolo siedmej. Sadne si a pre-
myslí zvyčajný program, naplánuje si priority, ktoré je 
potrebné riešiť v daný deň. Každodenne asi hodinku 
venuje čítaniu a odpovedaniu na e-maily. 
 8.00 | Obhliadka prevádzky

Pre zorganizovanie práce navrhol stabilný program, 
v ktorom sú vymedzené konkrétne dni a čas na stret-
nutie s každým členom manažmentu spoločnosti (tím 
14 ľudí) a pre stretnutia s nadriadenými v centrále 
v Joinville (Brazília). „V rámci tejto agendy riešim 
s ostatnými prehľad výsledkov, stav projektov, per-
sonálne záležitosti (rozvoj, kariérny rast pracovní-
kov, a pod.) a plánujeme budúci vývoj podnikania,“ 
vysvetľuje pán Xavier. Hodinu vždy venuje každoden-
nej obhliadke prevádzky. 
 10.00 | Stretnutie s vedúcimi

Sledujúc navrhnutú fixnú agendu sa v druhý pondelok 
v mesiaci o desiatej stretol s vedúcim pracovníkom, 
ktorý je zodpovedný za oblasť chladiarenských riešení 
v spoločnosti Embraco Slovakia. 
 11.00 | Konferenčné hovory za oceán

Pred obedom sa preniesol vďaka technike najprv k ria-
diteľom v brazílskej centrále, s ktorými prekonzultoval 
prehľad výsledkov slovenského závodu. Po obede 
vďaka konferenčnému hovoru rokoval s predstaviteľmi 
všetkých závodov Embraca po celom svete na korpo-
rátnom stretnutí k problematike znižovania nákladov.
 15.00 | Ďalšie rokovanie

O tretej sa, tento krát osobne, stretol s finančným ma-
nažérom spoločnosti Embraco Slovakia.
 16.00 | Operatívne riešenie problémov

„Poobede si zvyknem nechať určitý časový priestor 
aj pre neočakávané problémy a otázky, resp. ich rie-
šenie,“ objasňuje svoj denný program sympatický Bra-
zílčan s typickými latino črtami. 
 19.00 | Príchod domov, večera

Normálne za sebou zatvára dvere na Embracu okolo 
siedmej večer. O ôsmej ho už čaká večera s jeho než-
nejšou polovičkou. „Po večeri sa rozprávame s man-
želkou Mariou, ktorá prišla so mnou do Spišskej 
Novej Vsi, o uplynulom dni a rodine. Potom zvyknem 
čítať alebo pozeráme televíziu.“
 23.00 | Buenas noches

Dobrú noc si želajú navzájom pán Xavier s manželkou 
hodinu pred polnocou. 
Víkendy a sviatky trávi spoznávaním okolia
Voľný čas má cez víkendy a štátne sviatky. Vo veľkej 
miere ho venuje rodine a cestovaniu po Slovensku 
a okolitých krajinách, no nezabúda ani na Spiš: „Spiš-
ská Nová Ves je zaujímavé mesto. V okolí je toľko krás, 
že som ich ešte nestihol všetky ani spoznať. Niektoré 
som už navštívil: Slovenský raj, Spišský hrad, Domi-
cu, Vysoké Tatry, Spišskú Sobotu, Kežmarok či Le-
voču. Absolvoval som aj koncert v Markušovciach.“ 
K svojím hobby dodáva: „Som rodinne založený, mám 
rád dobré reštaurácie a jazdu na motorke.“

ÚSPECH JE CESTA, NIE CIEĽ

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. TENTOKRÁT 
S GENERÁLNYM RIADITEĽOM EMBRACO SLOVAKIA, S. R. O., KTORÉ 24. JANUÁRA ZÍSKALO OCENENIE „CENA MESTA“ ZA VÝRAZNÝ 
PODIEL NA ROZVOJI NÁŠHO MESTA, PRI PRÍLEŽITOSTI 10. VÝROČIA ETABLOVANIA SPOLOČNOSTI NA SLOVENSKU.

DEŇ S GENERÁLNYM RIADITEĽOM EMBRACO SLOVAKIA CARLOSOM A. XAVIEROM

Čo Vás motivovalo k tomu, aby ste prišli práve 
na Slovensko?
„Na Slovensko som prišiel, aby som vďaka 
mojim predchádzajúcim skúsenostiam a po-
znatkom pomohol Embracu vo fáze rýchleho 
rozvoja, kedy čelilo rýchlemu nárastu produkcie 
predaja, a aby som pomohol zlepšiť bežné ma-
nažérske procesy. Považoval som za obrovskú 
kariérnu príležitosť možnosť pracovať v inej kra-
jine, s ľuďmi inej kultúry a s veľmi dobrým tech-
nickým zázemím.“ 
Vnímate nejaké rozdiely medzi životom na Slo-
vensku a v Brazílii?
„Myslím, že v správaní Slovákov a Brazílčanov 
je veľa podobného, čo nám umožňuje cítiť sa 
tu ako doma. Na druhej strane doteraz sme si 
nezvykli plne na miestne počasie, pretože zima 
je dlhá a veľmi studená. Niekedy mi tu chýba 
dobré „churrascaria“ (mäso opekané na ražni) 
na brazílsky štýl.“
Čakalo Vás tu nejaké (ne)milé prekvapenie?
„Nemyslím, že by som mal problém prispôsobiť 
sa slovenským podmienkam. Snáď len to pod-
nebie, ale to sa dá zvládnuť. Neboli ani veľké 
prekvapenia, pretože predtým, než sme prišli na 
Slovensko, som počul mnoho pozitív na  túto kra-
jinu od brazílskych kolegov, ktorí tu žili. Sú však 
dve veci, ktoré by som chcel vyzdvihnúť - ľudí 
a prírodu. Spoznal som priateľských ľudí, ktorí 
mi pomohli skrátiť čas adaptácie, a tiež krásnu 
prírodu, čerstvý vzduch, čisté rieky, úžasné hory, 
atď.“
Bývajú slovenské špeciality na Vašom stole?
„Áno, mám ich veľmi rád. Vždy, keď idem do 
reštaurácie, uprednostním ponuku miestnych 
špecialít ako halušky, kapustnica, pirohy či klo-
bása.“
Čo je náplňou práce generálneho riaditeľa 
dcérskej spoločnosti na Slovensku?
„Ako generálny riaditeľ som zodpovedný za 
kompletnú správu spoločnosti, berúc do úvahy 
manažment a dosahovanie pracovných/výkono-
vých cieľov, a to v súlade so stratégiou celej kor-
porácie Embraco. Zabezpečujem tiež potrebné 

zapojenie a podporu v rámci postupov celej 
korporácie, hoci moja pozícia znamená predo-
všetkým konečnú zodpovednosť za výsledky, 
ktoré by mali byť dosiahnuté v slovenskom zá-
vode.“
Čo by ste chceli v Embracu Slovakia raz po 
sebe zanechať?
„Počas môjho pobytu v Embracu Slovakia sa 
snažím predovšetkým o zdokonaľovanie mana-
žérskeho tímu a všetkých našich zamestnancov, 
aby boli spôsobilí viesť v budúcnosti náš podnik 
tu na Slovensku. V súvislosti so samotným mes-
tom sme pripravili viacero projektov týkajúcich 
sa spoločenskej zodpovednosti, ktorú imple-
mentujeme a verím, že pozitívne prispeje k roz-
voju celej miestnej komunity.“

Za rozhovor ďakuje Lucia Kormošová

foto: autorka

MINIROZHOVOR

KTO JE CARLOS ALBERTO XAVIER [Šavjér]
Narodil sa v r. 1958 v Sao Paule v Brazílii. Je vyštudovaný strojný inžinier, postgraduálne vyštudoval pre-
vádzkové inžinierstvo a ukončil manažérsky program Executive MBA na Rutgers University v New Jersey, 
USA. Pôsobil na viacerých pozíciách. V spoločnosti Embraco pracuje od r. 1981 - 27 rokov. Začínal vo 
výrobe, kde pracoval ako technik na výrobnej linke. Postupne si vybudoval kariéru v rámci oblastí výroby, 
údržby a strojárstva. Medzinárodné skúsenosti získal vďaka šiestim rokom stráveným v dcérskom závode 
Embraco v Číne. Pred vyše troma rokmi spojil svoj život so Slovenskom a naším mestom. Momentálne 
pôsobí vo funkcii generálneho riaditeľa Embraco Slovakia, s. r. o. Býva v Spišskej Novej Vsi s manželkou 
Mariou. Má dcéru Mayannu (26 r.) a syna Gilberta (24 r.), obaja pracujú a žijú v Austrálii. V budúcnosti by 
rád istý čas učil na univerzite, aby sa mohol podeliť so svojimi životnými skúsenosťami, ktoré získal počas 
pobytu a práce v zahraničí, v krajinách s rozdielnou kultúrou, ľuďmi a správaním.

Životné heslo Carlosa Alberta Xaviera
„Úspech je cesta, nie cieľ! Buduje sa denno-
denne tvrdou drinou, disciplínou, dôsledným 
správaním a ochotou učiť sa nové veci.“

Carlos A. Xavier s prezidentom 
SR Ivanom Gašparovičom počas 
jeho návštevy Embraca v júli 2007
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Rok 2007 v sociálnych službách mesta možno nazvať rokom zmien. Medzi 
najvýznamnejšie zmeny radíme rekonštrukciu domova dôchodcov a transfor-
máciu opatrovateľskej služby.

Opatrovateľská služba bola tá, ktorá asi najviac zaujala svojou medializáciou kon-
com roka 2007, a ku ktorej treba vypovedať na objasnenie problematiky niekoľko 
skutočností.
Opatrovateľskú službu ako sociálnu službu možno poskytovať v rámci sociálnej po-
moci občanovi, ktorý spĺňa právne podmienky pre jej poskytovanie podľa Zákona 
č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci, a ktorý pre svoj nepriaznivý zdravotný stav 
potrebuje pomoc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnutných životných úkonov, ne-
vyhnutných prác v domácnosti alebo kontaktu so spoločenským prostredím.
Podľa vyššie citovaného zákona je občan vo všeobecnosti povinný platiť za poskyt-
nutú opatrovateľskú službu úhradu podľa výšky príjmu a majetku. Spôsob úhrady, 
výšku úhrady a spôsob platenia stanovuje poskytovateľ. V prípade opatrovateľskej 
služby poskytovanej mestom sa tieto stanovujú Všeobecne záväzným nariadením 
mesta, pretože od 1. 1. 2004 je služba považovaná za výkon samosprávnej pôsob-
nosti obce - mesta.
Ako každá sociálna služba, aj táto bola a je dotovaná z verejných zdrojov, pre-
tože úhrada klienta tvorí len nepatrnú časť finančných prostriedkov vynakladaných 
na ňu.

V našom meste opatrovateľskú službu v rokoch 2005 - 2007 zabezpečovali 
3 subjekty:
• Mestský úrad Spišská Nová Ves,
• Spišská katolícka charita (SKCH) Spišská Nová Ves,
• Betezda, n. o. - účelové zariadenie cirkevného zboru evanjelickej cirkvi a. v. Spiš-

ská Nová Ves.

Keďže platby klientov tvorili v priemere 10 - 20 % z celkových nákladov, zostá-
vajúcu časť dofinancovalo Mesto Spišská Nová Ves a Košický samosprávny 
kraj (KSK). V roku 2007 boli predpokladané (údaje z decembra 2007):

V marci 2007 oznámil Košický samosprávny kraj všetkým zainteresovaným sub-
jektom, že od 1. 1. 2008 nebude financovať opatrovateľskú službu z rozpočtu 
kraja. To bol jeden z hlavných podnetov na ďalší postup mesta v tejto oblasti. 
K 1. 6. 2007 došlo na základe organizačných zmien vykonaných na MsÚ k zme-
ne poskytovateľa služby z MsÚ na Domov dôchodcov, Brezová č. 32, Spišská 
Nová Ves, ako subjektu poskytujúceho sociálne služby, ktorého zriaďovateľom je 
Mesto Spišská Nová Ves. V tom istom období začala intenzívnejšia komunikácia 
medzi mestom a poskytovateľmi tejto služby, pretože stanovisko KSK o ukončení 
financovania bolo nemenné.

Na zabezpečenie opatrovateľskej služby jednotlivé organizácie požadovali:
• Domov dôchodcov 3 700 000,- Sk  pre 90 klientov
• Spišská katolícka charita 5 300 000,- Sk pre 90 klientov
• Betezda, n. o. 1 000 000,- Sk pre 15 klientov

Spolu: 10 000 000,- Sk

Keďže išlo o niekoľko miliónový neodôvodnený nárast nákladov na túto službu 
z rozpočtu mesta, snahou bolo jednať o znížení čiastky, pretože pri prepočte na 
jedného klienta boli značné rozdiely medzi jednotlivými zabezpečovateľmi. 
Po mnohých rokovaniach, stanoviskách komisií mestského zastupiteľstva (MsZ) 
a  poskytovateľov tejto služby, mestská rada a následne MsZ schválilo 7 000 000,- Sk 
na zabezpečenie opatrovateľskej služby. Vzhľadom na to, že k dohode so Spišskou 
katolíckou charitou (SKCH) nedošlo, museli sme prevziať zodpovednosť aj za klien-
tov SKCH. Opatrovateľkám sme ponúkli miesto a opatrovaným opateru. 

Čiastka, ktorú schválilo MsZ bola rozdelená takto:
• Domov dôchodcov 6 700 000,- Sk  pre skoro 180 klientov,
• Betezda, n. o. 300 000,- Sk  pre 20 klientov s tým, 

že ďalšími prostriedkami sa prispeje neziskovej organizácii z cirkevných zdrojov.

K 1. 1. 2008 prešlo zo Spišskej katolíckej charity 54 opatrovaných a 19 opatrovate-
liek. Napriek krátkemu časovému obdobiu, nepríjemnej medializácii v celoštátnych 
médiách, ako keby sme len my ako mesto boli nútení realizovať zmeny v opatrovateľ-
skej službe jej prechod do nášho domova dôchodcov bol dôstojne zvládnutý. Za  to 
patrí vďaka všetkým tým, ktorí sa na tom podieľali.
Taká je pravda o opatrovateľskej službe, že nie politika, ale peniaze - čiastka, 
ktorú sme nemohli splniť, bola dôvodom nepríjemnej medializácie. 

PhDr. Miroslav Semeš 

zástupca primátora

AKÁ JE PRAVDA O OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBE

 Mesto   SKCH Betezda, n. o.    Spolu

Celkové náklady 3 780 000 5 700 000 534 000 10 014 000

Platby od klientov 410 000 1 057 000 150 000 1 617 000

Príspevok mesta 3 430 000 1 000 000  - 4 430 000

Príspevok KSK - 3 500 000 396 000 3 896 000

pri priemernom počte klientov cca 190 za všetky služby.

Mestský úrad, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, upozorňuje a vyzýva 
všetkých prevádzkovateľov (právnické a fyzické osoby oprávnené na podnikanie) malých zdro-
jov 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 ovzdu-
šia a v zmysle schváleného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves č. 2/2003 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia prevádzkovateľmi malých zdrojov, zaslali alebo osobne do-
ručili na MsÚ, oddelenie ÚPaSP oznámenie k určeniu výšky poplatkov za znečisťovanie ovzdu-
šia za každý prevádzkovaný malý zdroj znečisťovania 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 predloženia poža-
dovaného oznámenia, je mesto povinné uložiť sankciu na základe už uvedeného zákona.

MsÚ, oddelenie územného 

plánovania a stavebného poriadku

POPLATKY ZA ZNEČISŤOVANIE 
OVZDUŠIA - UPOZORNENIE

Mesto Spišská Nová Ves  
u p o v e d o m u j e  

nájomcov hrobových miest na cintorínoch 
v Sp. Novej Vsi a Novoveskej Hute, ktorým 
skončil nájom v roku 2007 alebo meškajú 
s platbou nájomného za hrobové miesta 

podľa VZN č. 6/2006, že opätovný prená-
jom na ďalšie obdobie poskytuje Správa 
cintorínov, Slovenská 1 (starý cintorín).
V prípade, že nájomca neobnoví prená-

jom na ďalšie obdobie, právo na hrobové 
miesto zanikne vypovedaním z nájmu. 

MsÚ, oddelenie komunálneho 

servisu - Správa cintorínov
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21. decembra 2007 náčelník mestskej polície 
(MsP) JUDr. Vladislav Chroust spolu so zástup-
com náčelníka MsP Andrejom Boroňom odo-
vzdali v objekte krízoveho centra Alžbetka, na 
Školskej ulici, finančný dar v hodnote 3 200,- Sk. 
Vyzbierali sa naň z vlastnej iniciatívy všetci poli-
cajti útvaru našej MsP s cieľom spríjemniť Vianoce 
opusteným a týraným deťom v tomto centre. Pri 
výkone služby sa policajti často stávajú svedkami 
ich smutného osudu. Nečakaný, no milý dar, pre-
brala za prítomnosti detí riaditeľka n. o. Alžbetka 
- sestra Alojzína. 

LucK

foto: I. Petruščák

Prvá pracovná porada v roku 2008 prebehla za prí-
tomnosti riaditeľa OR PZ SR v SNV pplk. JUDr. Ja-
roslava Dulíka, riaditeľa OO PZ SR v SNV mjr. Mgr. 
Milana Grečka, vedúceho Stanice colného úradu 
Bc. Alfonza Pavláka, viceprimátora PhDr. Miroslava 
Semeša a zástupcov viacerých masmédií (SITA, 
Korzár, Spišské Hlasy a TV Reduta).
Celá porada sa niesla v duchu hodnotenia roku 
2007, ktorý bol vo všetkých ukazovateľoch pod-
statne úspešnejší ako rok 2006. Náčelník MsP 
JUDr. Vladislav Chroust prezentoval celkové vý-
sledky práce príslušníkov MsP,  Stanice pre odchyt 
túlavých zvierat a ostatných zamestnancov organi-
začne pričlenených k MsP. Poďakoval zástupcom 
Policajného zboru SR a Colného úradu za príkladnú 
spoluprácu, ako aj vedúcim predstaviteľom mesta 
za  ústretovosť pri riešení technických vecí na útvare 
MsP. 
V závere porady mali hostia krátke vystúpenia, kde 
zhodnotili prácu na ich úsekoch činnosti, poďako-

vali sa za spoluprácu v roku 2007 a popriali všetkým 
príslušníkom MsP veľa pracovných úspechov v roku 
2008.

Bc. Pavol Jančík, foto: MsP

Aj v novom roku príslušníci mestskej polície nadviazali na pravidelné pracovné porady a ďalší tzv. 
„služobný aktív MsP“ sa konal 22. 1. 2008.

ZBIERKA PRE KRÍZOVÉ 
CENTRUM ALŽBETKA

MESTSKÁ POLÍCIA 
HODNOTILA UPLYNULÝ ROK

P
O

L
IC

A
J

N
É

 O
K

IE
N

K
O Okresné riaditeľstvo Policajného zboru 

v Spišskej Novej Vsi upozorňuje občanov na 
nežiaduci jav trestnej činnosti majetkového 
charakteru v našom regióne: 
13. 1. 2008 okolo 18.35 hod. na Nábreží Hor-
nádu pristúpili Jozef D. a Ivan H. k 50-ročnej po-
škodenej zo Spišskej Novej Vsi, zakryli jej rukami 
tvár, pritiahli ju k sebe, následne ju päsťou udreli 
do oblasti tváre. Nato jej z ľavého ramena stiahli 
kabelku a povalili poškodenú na zem. Z kabelky 
jej odcudzili osobné doklady, stravné lístky, pe-
ňaženku s 500,- Sk a okuliare. Poškodenej bola 
spôsobená celková škoda vo výške 4 790,- Sk.  

V čase od 16.30 hod. dňa 1. 1. 2008 do 
10.00 hod. dňa 2. 1. 2008 došlo k odcudze-
niu osobného motorového vozidla zn. Škoda 
Octavia, ev. č. 4A529977 z parkoviska na 
Čingove v časti zv. Zelená lávka, v katastri 
obce Spišské Tomášovce, ku škode 32-roč-
nému poškodenému z Českej republiky. Do-
posiaľ neznámy páchateľ prišiel na parkovisko 
k zaparkovanému vozidlu, ktoré následne od-
cudzil a odišiel na neznáme miesto. Poško-
denému bola spôsobená škoda vo výške 
883 000,- Sk. Po páchateľovi a odcudzenom vo-
zidle polícia pátra.

8. 1. 2008 v čase okolo 18.45 hod. počas jazdy 
taxíkom na Duklianskej ulici 14-ročný maloletý 
využil nepozornosť vodiča taxi služby. Zo zad-
ného sedadla počas jazdy pretiahol ruku k od-
kladaciemu priestoru, odkiaľ odcudzil peňaženku 
s peniazmi. Po zastavení vozidla páchateľ ušiel. 
Poškodenému bola spôsobená škoda vo výške 
1 840,- Sk.

Spoločným záujmom je zabrániť v našom regióne 
výskytu nežiaduceho javu majetkovej trestnej čin-
nosti. Policajti OR PZ žiadajú občanov o pomoc 
pri pátraní po neznámych páchateľoch vyššie 
uvedených závažných trestných činov. Akékoľvek 
informácie, ktoré pomôžu pri objasnení trestnej 
činnosti, oznámte na známe číslo 158.  

pplk. JUDr. Jaroslav Dulík
riaditeľ OR PZ 

Hlavným zameraním občianskeho združenia 
T. O. R. RESCUE je pomoc pri hľadaní nezvestných 
osôb. Tu pracuje 15-členný špeciálne školený 
tím. Poskytuje pomoc pri vyhľadávaní v teréne alebo 
v ruinách, kde sa zameriava na vyhľadávanie stratenej 

osoby, poskytnutie prvej predlekárskej pomoci, vy-
prostenie z ťažko dostupných priestorov alebo terénu 
a následný transport na miesto odovzdania už lekár-
skym špecialistom. Ďalšou oblasťou je pomoc pri 
živelných pohromách a pri odstraňovaní ich ná-
sledkov, či verejnoprospešná činnosť pozostávajúca 
zo spolupráce so štátnou správou alebo organizáciami 
charitatívneho charakteru, kde pomáha v čo najširšom 
spektre dobrovoľníckych činností.
Takto by sa dala stručne charakterizovať doterajšia čin-
nosť a zameranie tohto občianskeho združenia.
Hlavným cieľom do budúcna je sformovanie a vystroje-
nie záchranárskeho tímu pripraveného zasiahnuť vždy 
a všade, kde si to situácia vyžiada. Tento spoločný 
cieľ sa podarilo na 75 % splniť vďaka už aktívnym čle-
nom. Druhým cieľom je zriadenie záchranárskej sta-
nice zameranej na protipovodňovú ochranu spojenú 
s metodicko-tréningovým centrom pre profesionálne, 
i dobrovoľné záchranárske zložky.

DOBROVOĽNÝ ZÁCHRANNÝ SYSTÉM T. O. R. 
RESCUE SLOVAKIA  preto hľadá solídnych kolegov 
a kolegyne z okolia Spišskej Novej Vsi pre začlenenie 
do projektu na vytvorenie celoslovenského záchran-
ného systému. Každý z dobrovoľníkov, či už má prácu 
alebo nie, je ochotný pomôcť tam, kde to je potrebné 
a pokiaľ to technické možnosti dovolia. Nejedná sa 
čisto len o záchranárske práce, ale aj o pomoc pri ak-
ciách, či už vzdelávacích alebo športových.
Stačí tak málo - PRIDAŤ SA. 
Veď nezáleží na profesii, odbornosti, ale hlavne na 
ochote a pripravenosti.
Viac o práci záchranárov získate na 
http://www.torrescue.sk/galeria.html

Michal Oreško

Bližšie informácie v rámci SNV: 
e-mail: snv1@torrescue.sk 
alebo mob.: 0903 612 703.

T. O. R. RESCUE
Dobrovoľný záchranný systém začal svoju činnosť 22. 2. 2007. Prvoradým poslaním tohto systému je pomáhať tým, ktorí to potrebujú.
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nádielku.

Prvým Spišskonovovešťanom sa v roku 2008 stal Šimon-
ko Džerenga, ktorý uzrel svetlo sveta 1. 1. o 7.35 hod.

Od 1. januára musia na základe nového zákona všetci uchá-
dzači o vodičský preukaz rátať aj s kurzom prvej pomoci. 
Autoškoly v našom meste preto začali spoluprácu s Územným 
spolkom Červeného kríža v SNV, ktorý má na tieto kurzy akre-
ditáciu.

Pravoslávni veriaci v našom meste začali 6. januára sláviť via-
nočné sviatky.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR v Spišskej Novej 
Vsi dostalo začiatkom nového roku jedenásť nových automo-
bilov značky Kia.

Spišskonovoveská reaggea skupina Karavana oslávila kon-
certom s českou kapelou Sultan Soliman v preplnenej reštau-
rácii hotela Metropol svoje 10. narodeniny.

Kamerový systém v našom meste pomohol príslušníkom 
mestskej polície zadržať vreckárky na Hviezdoslavovej 
ulici.

Na krytej plavárni sa 6. januára konal už 2. ročník Dňa otvo-
rených dverí, ktorým sa Potápačské centrum a Potá-
pačský klub Manta snažili priblížiť účastníkom svet pod 
vodnou hladinou.

Začiatkom januára pribudli na letisku, Grajnári, v Novoveskej 
Hute a na Kvašnej lúke bežecké lyžiarske trate.

Oheň úradoval 12. januára na sídlisku Západ I na Stroj-
níckej ulici, kde sa v noci vznietil na balkóne na 5. po-
schodí. Nič netušiacu spiacu rodinu s troma deťmi pred hrozia-
cimi plameňmi zachránil okoloidúci Spišskonovovešťan, ktorý 
privolal hasičov. 

Mestská polícia sa v úvode roka zamerala na taxislužby, 
pričom zistila, že tri z nich porušili VZN mesta č. 7/2007 a vo-
zidlá neboli povinne vybavené potrebnou dokumentáciou na 
prevádzkovanie taxislužby - napr. im chýbalo platné technické 
osvedčenie vozidla.

ZŠ Nad Medzou zorganizovala už po tretíkrát obdobu slo-
venskej Superstar pod názvom „Medzastar“, v rámci ktorej si 
v troch súťažných kolách zmerali svoje spevácke „sily“ žiaci 
školy. Víťazom sa stal Dominik Cibelenko, žiak 4. E triedy.

Superstar-mánia zavládla aj na ZŠ na Ul. Ing. Kožucha 
v podobe „Dilongstar“. Jej víťazka Michaela Sabová bude 
v marci reprezentovať naše mesto na celoslovenskom finále 
v Trstenej, kde má táto spevácka súťaž svoje korene.

15. januára ráno zatelefonoval anonym z telefónneho au-
tomatu na Kine Mier na linku 158, že v obchodnom dome 
Kaufland sa nachádza bomba. Privolaní pyrotechnici kon-
štatovali, že ide o šírenie poplašnej správy a Kaufland po troch 
hodinách opäť otvorili. 

Od polovice januára sa do 1. ročníka na našich základných 
školách prišli zapísať budúce prváčence. 

Autorskú výstavu svojich fotografií pod názvom „Fotografie 
dvoch storočí“ v Galérii umelcov Spiša otvoril 16. januára 
Kazimír Štubňa. Udialo sa tak pri príležitosti jeho 70. naro-
denín a osláv 740. výročia prvej písomnej zmienky o našom 
meste v rámci projektu „Osobnosti mesta“.

Slovenský raj sa v studených zimných dňoch stal ozajstným 
rajom pre vyznávačov adrenalínového športu, ktorým je leze-
nie po ľadopádoch. 

Kontrole príslušníkmi mestskej polície sa nevyhli v januá-
ri ani psíčkari. Poniektorí sú už natoľko vynaliezaví, že si psov, 
ktorých chovajú v našom meste, dávajú registrovať v okolitých 
obciach, kde sú nižšie poplatky. Tým porušujú VZN mesta 
č. 1/2003.

Do konca februára 2008 predáva SAD v našom meste 
autobusové čipové karty len za 50 korún, čo vyvolalo ho-
tovú nákupnú horúčku a za kartami cestujú do nášho mesta aj 
ľudia z okolitých miest. 

Nábrežie Hornádu sa v poslednej dobe stáva nebezpeč-
ným miestom. V januári pri Hornáde okolo 16.00 hod. fyzicky 
napadli s úmyslom lúpeže traja neznámi páchatelia 10-ročného 
Martina zo SNV. V tom istom mesiaci sa odohrala na nábreží 
aj ďalšia lúpež, tento krát sa obeťou stala 50-ročná Helena zo 
SNV, ktorej odcudzili kabelku. 

24. januára boli v Redute slávnostne odovzdané ocenenia 
Cena mesta a Cena primátora mesta. 

15. decembra 2007 sa konal v Bratislave 
4. ročník medzinárodnej súťaže VICTORY DANCE 
CUP 2007. 

Za Spišskú Novú Ves a tanečnú skupinu BDSK cesto-
valo do hlavného mesta 45 ľudí, no len 18 z nich súťaž-
ne. Ostatní boli novými členmi skupiny, a preto zatiaľ 
len sledovali dianie z hľadiska. Za úžasné povzbudzo-

vanie im však patrí nesmierna vďaka. 
V kategórii HIP HOP CHOREOGRAFIE HVK sa našim 
podarilo, napriek veľkej konkurencii, dostať sa až do 
finále, kde s úplne novou choreografiou pod názvom 
„O tom, ako sa to všetko začalo, alebo ako malú 
žabu uniesla čarodejnica“ nakoniec obsadili krásne 
2. miesto. Zlato si odniesli tanečníci z Brna. Chalani 
a baby boli skvelí a napriek tomu, že pre niektorých to 
bola prvá súťaž v živote, držali sa veľmi dobre. 
S novým rokom sa začala aj nová tanečná sezóna, 
v ktorej snáď medzi najdôležitejšie budú patriť pripra-
vovaná súťaž u nás doma v Spišskej Novej Vsi a Maj-
strovstvá Slovenska v Prešove. Tie budú zároveň brá-
nou na Majstrovstvá sveta do Nemecka, ktoré sa budú 
konať koncom júna 2008. 
BDSK i celému tanečnému centru držím palce, nech 
je pre nich každá súťaž úspechom, bez ohľadu na 
umiestnenie. 

Rasti, tréner BDSK DC

STRIEBRO PRE BDSK

V dňoch 10. až 13. januára to bol veľtrh v Brne, kto-
rého súčasťou boli: 
• 18. medzinár. veľtrh priemyslu cestovného ruchu - 

GO,
• 17. medzinár. veľtrh turistických možností v regió-

noch - REGIONTOUR,
• 6. medzinár. informačno-kontraktačný workshop - 

MEETING POINT.
„GO A REGIONTOUR 2008 - stredoeurópska kri-
žovatka cestovania“ sú najväčšie stredoeurópske 
veľtrhy cestovného ruchu s dôrazom na regióny nielen 
v ČR, ale aj celej strednej Európe. Na výstavnej ploche 
10 790 m2 sa tento rok zišlo rekordných 1 455 vysta-
vovateľov z 32 krajín, ktorí sa prezentáciou viac ako 
80 regiónov snažili osloviť čo najviac návštevníkov. 
Len za prvé tri dni ich na výstavisko prišlo cca 36 000. 
Výstava sa teší vysokej mediálnej sledovanosti. Tento 
rok ju oficiálne pokrylo 487 zástupcov médií z 5 krajín 
(ČR, SR, Poľsko, Rusko a Francúzsko). Účasť vysta-
vovateľov zo Slovenska oproti minulému roku narástla 
takmer o dvojnásobok. 
Spišská Nová Ves sa prezentovala v spoločnom stán-
ku s Mikroregiónom Slovenský raj a so Združením 
podnikateľov cestovného ruchu regiónu Spiš. 
Mesto a Turistické informačné centrum zastupovala 
Ing. Jana Barbuščáková, za Mikroregión Slovenský raj 
sa výstavy zúčastnil Roman Hrušovský spolu s ďalšími 
zástupcami Združenia podnikateľov CR.
Ako uviedla pre Ičko J. Barbuščáková, TIC: „Spišská 
Nová Ves, NP Slovenský raj a celý región Spiš boli 
prezentované formou informačných materiálov, letá-
kov, obrazových publikácií a rozhovormi. Najnovšia 
publikácia o našom meste - „Mesto v raji“ mala 
u návštevníkov a záujemcov veľký úspech. Českých 
turistov k nám najviac láka nádherná príroda, národ-
né parky, tajomstvá jaskýň, adrenalín v roklinách 
Slovenského raja, množstvo historicky cenných pa-
miatok a pod. V priebehu výstavy sme mali možnosť 
vymieňať si skúsenosti aj s odborníkmi a kolegami 
z oblasti cestovného ruchu, niekoľko rozhovorov 
sme poskytli aj do českých médií.“  
Podľa slov J. Barbuščákovej, účasť na tejto výstave 

potvrdila, že záujem o náš región zo strany českej ve-
rejnosti je veľký. Dôkazom toho je aj návštevnosť turis-
tov z ČR, ktorých každoročne v našom meste a okolí 
pribúda. 

Od 17. do 20. januára sa uskutočnil v priestoroch In-
cheba Expo v Bratislave 14. ročník medzinárodné-
ho veľtrhu cestovného ruchu ITF SLOVAKIATOUR. 
Súbežne prebiehali i výstavy gastronómie Danu-
bius Gastro, Poľovníctvo a oddych, Exposhop, 
Gastropack a dvojdňový festival Camera Slovakia. 
Mesto Spišská Nová Ves sa tohto veľtrhu zúčastnilo 
i vďaka podpore Košického samosprávneho kraja, 
ktorý hradil väčšiu časť nákladov spojených s účasťou. 
I na tomto veľtrhu sme spolu s Mikroregiónom Sloven-
ský raj prezentovali ponuku regiónu i mesta. 
Na tomto, na Slovensku najväčšom a najdôležitejšom 
veľtrhu CR, sa počas 4 dní predstavilo 880 vystavova-
teľov z 32 krajín. Tri hodiny pred skončením veľtrhov 
prekročil brány Incheby 60-ty tisíci návštevník. 
V prvom polroku 2008 sa bude naše mesto ešte pre-
zentovať na výstavách Holiday World Praha, Utazás 
Budapešť, Lato Varšava, Krakovský salón turistiky 
a v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom na 
výstavách ITB Berlín a Imex Frankfurt.
Viac o absolvovaných výstavách: 
www.bvv.cz a www.incheba.sk

LucK, foto: TIC

Jednou z priorít mesta je aj rozvoj cestovného ruchu. Propagácia Spišskej Novej Vsi a jej oko-
lia k nemu neodmysliteľne patria. V priebehu tohto roka bude naše mesto prezentované na 
viacerých výstavách, z ktorých prvé dve absolvovali zástupcovia mesta už v úvode roka. 

ROK ZAČÍNAME 
PREZENTÁCIOU MESTA
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SPRAVODAJSTVO

LISTÁREŇ
Milí Novovešťania, táto rubrika poskytuje priestor pre Vaše 
listy, resp. otázky, pripomienky, podnety, a samozrejme, aj od-
povede na ne od kompetentných. Prosíme Vás, aby ste sa na 
všetky listy podpisovali, odpovede tak budete môcť dostať čo 
najskôr.  Ďakujeme! 

„Vážený pán primátor, v besede, ktorú som počúval v TV 
Reduta, ste povedali, že odmenu, ktorú vám odsúhlasili po-
slanci, darujete na dobročinné účely. Ak ste to mysleli vážne, 
boli by ste prvým primátorom Spišskej Novej Vsi, ktorý sa 
vzdá svojich odmien v prospech občanov. Viete už, komu 
tie peniaze dáte?“

T. Mikolaj, e-mail, 14. 1. 2008
 
PRIMÁTOR: Už na rokovaní mestského zastupiteľstva som 
povedal, že odsúhlasenie odmeny poslancami považujem 
predovšetkým za morálne ocenenie. Samozrejme, že slovo 
dodržím, peniaze venujem tým, ktorí to najviac potrebujú.  Na 
ktorý konkrétny účel to bude, sa dozviete čoskoro.

„Vážený pán primátor! Stojac pred záverom roku 2007 sa 
mnohí zamýšľajú nad uplynulým rokom a úspechmi i ne-
zdarmi tohto obdobia. Pri tejto príležitosti by sme aj my, ob-
čania žijúci na Zemplínskej ulici, radi vyjadrili touto cestou 
vďačnosť za úpravu miestnej komunikácie a zároveň prosbu, 
aby bola aj vo zvyšnej časti, ak to bude možné, vykonaná 
oprava položením nového asfaltového koberca. Ešte za čias 
primátorky A. Fedorovej sme podali žiadosť o opravu cesty, 
ktorá bola skutočne v dezolátnom stave a bola nám prisľú-
bená oprava, a hoci sa zloženie vedenia mesta zmenilo, naša 
žiadosť nezostala odstrčená bokom, čo nás veľmi teší a ve-
die k dôvere, že v realizácii dobrých vecí, aj keď boli za-
čaté predošlými funkcionármi, pokračujete. Ďakujeme preto 
mestskému zastupiteľstvu, poslancom, osobitne pánovi Ma-
jerníkovi a Vám pán primátor, za starostlivosť o nás a všetko, 
čím sa podieľate na zveľaďovaní miestnej časti Ferčekovce. 
Prajeme Vám všetkým veľa zdravia, šťastia a úspechov do 
ďalšej práce!“

obyvatelia Zemplínskej ulice, 20. 12. 2007

PRIMÁTOR: Teší nás záujem občanov o problematiku stavu 
verejných priestranstiev a mestských komunikácií (MK). 
Ústretovosť úradu voči občanom je limitovaná množstvom 
finančných prostriedkov, ktoré mesto vyčlení na opravu 
a rekonštrukciu MK. Kým v roku 2005 mesto vynaložilo 
na opravy MK iba 12 mil. Sk, v roku 2006 už 27,9 mil. Sk 
a v roku 2007 24 mil. Sk. Pre rok 2008 je naplánovaných 
viac ako 29,2 mil. Sk.
Mesto Spišská Nová Ves prostredníctvom oddelenia vý-
stavby a dopravy plánuje v roku 2008 v území  mestského 
výboru č. 3 - Ferčekovce realizovať predovšetkým práce tý-
kajúce sa výstavby a opráv spevnených plôch. Prioritou je 
vypracovanie projektovej dokumentácie a následná realizácia 
chodníka na Muráňskej ulici, čím by sa zvýšila bezpečnosť 
chodcov na tejto ulici. Podľa možností rozpočtu oddelenia 
výstavby bude vykonaná oprava miestnej komunikácie Ge-
merská ulica 14 - 16 položením nového asfaltového koberca. 
Bežná údržba a oprava výtlkov miestnych komunikácií bude 
vykonaná v jarných mesiacoch. 
Mesto ďalej pripravuje projektovú dokumentáciu na vybu-
dovanie cestnej komunikácie a parkoviska k areálu Ski klub 
a taktiež projekt na realizáciu autobusových zastávok so sa-
mostatným zastávkovým pruhom a nástupným ostrovčekom 
v smere do Novoveskej Huty, čo prispeje k zvýšeniu bezpeč-
nosti chodcov a k zlepšeniu plynulosti dopravy na predmetnej 
komunikácii č. II/533. Samotná realizácia zastávok bude zá-
vislá na spolupráci s Košickým samosprávnym krajom. 
Medzi ďalšie aktivity nasledujúceho obdobia by mali patriť rea-
lizácia chodníka a cyklotrasy spájajúcich lokalitu Kamenný 
obrázok a Ferčekovce, príp. realizácia mostu na Liptovskej 
ulici. 
V rámci aktivít oddelenia komunálneho servisu mesto plá-
nuje dobudovanie detského ihriska pri potoku na Nitrianskej 
ulici, výsadbu stromov, údržbu zelene, osvetlenia a doplne-
nie lavičiek.

„... zaujímalo by ma ako „psíčkara“ (a iste aj iných), kam a na 
aký účel išli peniaze z dane za psa. A to aj za úradovania bý-
valej p. primátorky - za jej éry bola daň dokonca 3 000,- Sk! 
Pýtam sa preto, lebo nevidím v našom meste postavené 

aspoň verejné cvičisko, ktorého výstavba by mohla podľa 
mňa byť z týchto daní financovaná. Podľa mojich odhadov 
ide o 6-cifernú sumu! Alebo vybudovať poriadny útulok by 
tiež stálo za to, nie? - boli ste sa pozrieť v tom terajšom 
„akože“ útulku?...“

J. Votruba, e-mail, 26. 12. 2007

PRIMÁTOR: Takto získané finančné prostriedky sa aspoň čias-
točne vracajú aj do tejto oblasti. Boli vymedzené priestory na 
„venčenie“ psov s osadením košov na sídliskách Východ, 
Západ a Mier. Vysoké náklady sú na čistenie verejných 
priestranstiev znečistených pričinením nedisciplinovaných 
majiteľov psov. V minulom roku sme v meste obnovili ky-
nologickú súťaž a máme záujem obnoviť aj verejné cvičisko, 
momentálne hľadáme vhodný priestor. Niečo nás stojí aj od-
chyt túlavých zvierat, ako iste viete, psíky sa už neutrácajú, 
ale sú umiestnené v už existujúcom útulku, čo je pre mesto 
finančne výhodnejšie. 

Pre potreby mesta Spišská Nová Ves je zriadená Stanica pre 
odchyt túlavých zvierat (SPOTZ). Jej prevádzku zabezpečujú 
dvaja pracovníci začlenení pod Mestskú políciu v SNV. V 
SPOTZ je zriadených 8 kotercov, v roku 2008 chceme ich 
počet rozšíriť. Za hodnotené obdobie roku 2007 bolo odchy-
tených 207 psov, 20 mačiek a 19 iných zvierat. Pre potreby 
chodu SPOTZ bol na rok 2008 schválený rozpočet vo výške 
1 050 000,- Sk, z čoho vyplýva, že mesto na odchyte ne-
šetrí, ale získané finančné prostriedky z dane za psa vyčleňuje 
na odchytovú stanicu. Navyše bola zakúpená narkotizačná 
zbraň slúžiaca k odchytu túlavých zvierat. Vyčlenené boli i fi-
nančné  prostriedky pre O. Z. Kežmarok, kde sú túlavé zvie-
ratá po karanténe umiestnené. Štvrťročne sú takto pre daný 
útulok vyčleňované na základe uzatvorenej zmluvy finančné 
prostriedky vo výške 15 000,- Sk, ktoré by inak boli použité 
ako náklady spojené s utrácaním zvierat. Mestská polícia pra-
videlne na webovej stránke mesta dopĺňa údaje aj s prísluš-
nou fotodokumentáciou o aktuálnom stave v SPOTZ. Cieľom 
vedenia mesta je stále vylepšovať vybavenosť SPOTZ, kde 
v najbližšej dobe chceme pre umiestnené zvieratá vytvoriť čo 
najdôstojnejšie podmienky ich umiestnenia.

Vladislav Chroust, náčelník MsP SNV

„Pán primátor! Chcem sa Vám poďakovať, že ste súhlasili 
s obnovou pamätníka na letisku, na Košiarnom briežku, kde 
boli zavraždení Nemcami v r. 1945 tí, ktorí obetovali seba za 
krajší zajtrajšok národa. Teraz, po obnove pamätnej tabule, 
som spokojný. Bývam už 23 rokov na Košiarnom briežku, 
takže si chodím na to miesto zaspomínať na môjho otca. Bol 
mladý, ja som mal 8 rokov, no pamätám si to veľmi dobre. 
Bol som pri tom aj s mamou a bratom, keď ich Nemci zastre-
lili 18. februára 1945 na letisku. Nedá sa na to zabudnúť, je 
to ťažké. Tak Vám, aj všetkým, čo sa na tom podieľali, veľmi 
pekne ďakujem.“

František Motyka, 4. 1. 2008

„Ďakujem mestu SNV, ale aj všetkým, ktorí nám (SPIŠSKÝ 
KLUB SM - sclerosis multiplex) so sídlom v Levoči, pomohli 
zorganizovať tak perfektný IV. benefičný koncert, ako sa nám 
to podarilo v DK. Sála praskala preplnením. Akoby nie, keď 
náš stály hosť, Zuzka Smatanová, čerstvý Zlatý Slávik 2007, 
rozospievala sálu. Pomáhali jej v tom Jadranka, Peter Sta-
šák, skup. RUNNER a moja maličkosť. Ďakujem všetkým, 
aj tým, ktorí prišli na koncert. O rok v decembri, dovidenia, 
SPIŠIACI.“

Anton, e-mail, 10. 1. 2008

„Vážený pán primátor, postrehla som vo vysielaní TV Reduta 
vyjadrenie pána redaktora Baláža, že bude „kontrolovať“ 
Vaše rozhodnutia. Škoda, že odvahu na „kontrolu“ nabral 
až teraz, pri Vašom pôsobení. Kde bol za primátorovania Va-
šich predchodcov, keď sa hospodárilo spôsobom „od buka 
do buka, hlavne že sa ujde nám a našim“, presnejšie pove-
dané nehospodárilo sa vôbec. Alebo je to tým, že ste až príliš 
ústretový, resp., že ani nie je čo kontrolovať?“

Hudáčková, e-mail, 14. 1. 2008

PRIMÁTOR: Kontrolovať je stále čo, ja sa kontrole nevyhý-
bam a neprekážalo by mi, keby ma kontrolovalo aj všetkých 
38 tisíc Spišskonovovešťanov. Som rád, že sú okolo mňa 
odvážni ľudia.

V predvianočnom čase sme v našej škole pripra-
vili pre žiakov a rodičov veľmi milú a poučnú vý-
stavu pod názvom „Z babičkinej truhlice“. 

Žiaci veľkí i malí poprosili svoje babky a prababky, 
aby nám na pár dní požičali predmety, ktoré ony 
kedysi používali vo svojom každodennom živote 
a ktoré im pripomínajú ich mladosť. A čo všetko 
bolo na výstave? Staré vzácne knihy, učebnice, 
z ktorých sa kedysi dávno deti učili, žehličky, ob-
rusy, porcelán, kroje, mince, čižmy, lampy i staré 
dobové fotografie.

Na tvárach žiakov i rodičov, ktorí sa v čase Vianoc 
prišli na našu výstavku pozrieť, sme videli, že to je 
tá správna cesta. Nielen poznať, veľa vedieť o našej 
národnej histórii, ale najmä milovať a vážiť si to, čo 
nám naši predkovia po sebe zanechali. A to je ne-
ľahká úloha nielen pre učiteľov dejepisu, ale aj pre 
nás všetkých.

Mgr. Alena Betíková

ZŠ Hutnícka ulica

Z BABIČKINEJ 
TRUHLICE

Divadlo Kontra v spolupráci 
so Štúdiom 12 v Bratislave uvádzajú hru 

Conora McPhersona

RUM A VODKA
réžia: Klaudyna Rozhin, 

hrá: Peter Čižmár

19. február 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 víken-
du v živote mladého muža. Silné charak-
tery, 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 normál-
ne 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.
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Od novembra minulého roka pribudlo do ponuky spiš-
skonovoveských športových aktivít nové fitnes centrum 
v obchodnom centre na sídlisku Tarča. Dvere do po-
silňovne s najmodernejšími strojmi na cvičenie, najlep-
šou kardio-zónou v meste, telocvičňou, priestrannými 
šatňami, soláriom, barom so širokou ponukou nápojov 
od vitamínových cez proteínové a detským kútikom víta 
všetkých športových nadšencov. Dokonca aj tých, ktorí 
nimi boli doteraz len z pohodlia obývačky. „Dvere do 
nášho fitcentra sú otvorené širokej verejnosti – mla-
dým aj starým, skúseným športovcom aj nováčikom, 
ktorí predtým fitcentrum nikdy nenavštívili. Zodpovedá 
tomu bohaté vybavenie, široká paleta doplnkových 
služieb a ochota inštruktorov pomôcť aj úplným špor-
tovým laikom so zostavením osobného tréningového 
programu. Našim cieľom je dosiahnuť, aby sa aj ľudia 
v Spišskej Novej Vsi a okolí viac venovali športu a sta-
rostlivosti o svoje zdravie.,“ predstavila v skratke nové 

„fitko“ osobná inštruktorka a trénerka Monika Korbová. 
V  kardio-zóne nájdu klienti fitcentra bežiaci pás, orbitrek 
a veslo-trenažér. 
Vybavenie ráta aj s nárokmi ženskej klientely, ktorej ur-
čite poslúžia stroje na formovanie stehien, či brucha. 
„Chystáme ešte zónu pre spinning. Medzi pravidelné 
aktivity možno zaradíme aj aerobic. Všetko bude zá-
ležať na profilácii fitcentra a požiadavkách klientov,“ 
doplnila M. Korbová. 
Mužskú časť osadenstva okrem bežných strojov na cvi-
čenie poteší telocvičňa, v ktorej môžu trénovať bojové 
umenia vrátane thajského boxu, deti zase zasvätia do 
tajov karate. Priestory telocvične si môžu záujemcovia 
zároveň prenajať na vlastné tréningy. „Určite máme naj-
väčšie priestory v Spišskej Novej Vsi. Naše športové 
zariadenie by sme skôr mohli označiť ako „gym“, pre-
tože je vybavené vo väčšom štýle než ostatné fitnes 
centrá,“ konkretizovala jeho osobná inštruktorka. 

Počas tréningov najmenších návštevníkov fitcentra si ich 
rodičia môžu dopriať šálku kávy alebo iný nápoj z bohatej 
ponuky baru, ktorý je súčasťou športového zariadenia. 
Pre klientov je k dispozícii ešte solárne štúdio vrátane 
príslušnej kozmetiky a detský kútik. Aby bola ponuka 
služieb naozaj kompletná, budeme mať aj masér.  
Odborným garantom nového športového zariadenia 
je práve jeho fitnes a spinning inštruktorka a zároveň 
osobná trénerka Monika Korbová, ktorá je pravidelnou 
účastníčkou súťaží v body-fitnes. Na svojom konte má už 
aj niekoľko úspešných umiestnení – okrem vlaňajšieho 
štvrtého miesta na majstrovstvách Slovenska si rok pred-
tým odniesla bronzovú medailu z Veľkej ceny Nemšovej. 
Momentálne sa pripravuje na jarnú sezónu a tohtoročné 
majstrovstvá Slovenska.
V novom fitcentre vypracúva na požiadanie individuálne 
tréningové programy. „Každému, kto má záujem, po-
radím, zostavím program, dohliadnem na správnosť 
prevedenia cvikov. Klientov v prípade záujmu usmer-
ňujem aj  v oblasti výživy a diét. Okrem mňa sú tu ešte 
ďalší dvaja inštruktori.“ 
Jednorazová vstupenka do fitcentra vyjde záujemcov 
na 100 korún, pri zakúpení permanentky a vstupu do 
členského klubu ceny služieb rapídne klesajú. „Zvý-
hodňujeme ľudí, ktorí chcú centrum navštevovať 
pravidelne. Mesačná permanentka stojí 600 korún. 
Zároveň máme zriadený aj čipový systém. Prvé nabitie 
čipu stojí klienta tisíc korún, neskôr, po vyčerpaní tejto 
sumy,  si ho dopĺňa na ľubovoľnú hodnotu. Vstupné 
vyjde takto platiacich klientov len na 60 korún, čipo-
vou kartou môžu platiť dokonca aj v bare,“ predstavila 
cenové výhody M. Korbová. Vstup do členského klubu 
predstavuje jednorazový poplatok 100 Sk. va

NOVÉ FITCENTRUM VÍTA AJ ABSOLÚTNYCH 
ŠPORTOVÝCH LAIKOV

Inštruktori vypracujú na požiadanie 
osobný tréningový program

Stroje na cvičenie
Multipres, veža, stojan na drepy, stroj na prinožovanie/unožovanie, kyvadlo na unožovanie/
prinožovanie, stroj na brucho, stroj na tlaky na ramená, peck-beck, stroj na predkopávanie/
zakopávanie/zanožovanie, šikmé lavičky, lavička na extenzie, rotana, stroj na lýtka v stoji/
v sede, kladka na biceps/triceps, rovné lavičky.

OTVÁRACIE HODINY

PONDELOK – PIATOK 6:00 – 22:00
SOBOTA – NEDEĽA 7:00 – 22:00

Pretorianus, s. r. o., 
Lipová 20, Spišská Nová Ves, 

tel.: 053/44 14 152
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MINIANKETA: Ako vnímate sviatok Valentína? 
Zvyknete v tento deň niekoho obdarovať? 

14. FEBRUÁR - DEŇ ZAĽÚBENÝCH

Jaroslav Gavlák
„Vo všeobecnosti vnímam valentínsky deň ako bežný 
deň, pretože ak človek má niekoho rád, tak mu to 
má dávať najavo po celý rok a nie iba na Valentína 
alebo na narodeniny... V tento deň vždy darujem svo-
jej priateľke červenú ružičku. Ak viem o niekom, kto 
je sám a potrebuje potešiť, tak si určite spomeniem 
a venujem mu nejakú drobnosť a aj milé slovo na zlep-
šenie nálady.“

Anna Paločková
„Sviatok svätého Valentína vnímam ako moderný svia-
tok, ktorý u nás nemá hlboké tradície. Je to sviatok 
zamilovaných, kedy sa zvyknú navzájom obdarovať. 
My, starší, si ho pripomíname už viac-menej len sym-
bolicky. Ja tento sviatok neslávim a teda ani nikoho 
v tento deň neobdarúvam.“

Martin Louma
„Sviatok Valentína vnímam ako výnimočný deň, v ktorý 
obdarúvame svojich blízkych, ale predovšetkým tých, 
ktorých máme najviac radi. Je výnimočný taktiež tým, 
že sa charakterom úplne odlišuje od iných sviatkov 
- zvyčajne ho oslavujeme len v úzkom kruhu, resp. 
vo dvojici. Pre mňa bude tohtoročný Valentín špeci-
álny, lebo ho po prvý krát budem oslavovať s niekým, 

koho ľúbim. Určite priateľke nezabudnem darovať ružu, ktorú má tak rada, a ne-
jaké to prekvapenie.“

Peter Fabiny
 „Vnímam ho ako deň všetkých zamilovaných, ale je 
to aj deň, ktorý je výnimočný pre tých ľudí, ktorí sa 
majú radi. Zvyknem obdarovať hlavne mamu a tak-
tiež svoju priateľku. Nekupujem nejaké veľké dar-
čeky, myslím, že stačí, ak si spomenieme na blízkych, 
ktorých máme radi. Ja osobne kúpim kvety a nejakú 
sladkosť.“

Mária Findurová
„Mám rada sviatky, narúšajú všednosť našich dní. 
A Valentína mám zvlášť rada, lebo som hrdá, že 
vo svojich 57-mich rokoch cítim lásku a môžem ju 
i v tento deň prejaviť okrem iného i malým darčekom 
môjmu manželovi.“

Ivana Tomajková
„Valentín je sviatok všetkých zaľúbených. Táto veta znie tak sladko, že by mala pa-
triť medzi najsladšie vety na svete. Myslím si, že ak má človek po svojom boku nie-
koho, koho miluje, tak má chuť niečo sláviť. Ak nemá, 
tak si je len vedomý, že práve „dnes“ sa niečo deje, 
že práve „dnes“ majú obrovské tržby v kvetinárstvach 
a v obchodoch s čokoládou. Pre tých, ktorí sa naozaj 
ľúbia, znamená Valentín kvietok alebo skvelý večer 
strávený v náručí milovanej osoby. Zvyknem obdaro-
vať milovanú osobu - priateľa. Taktiež blízkych - rodi-
čov, u ktorých sa snažím každý deň vyčarovať úsmev 
na tvári, nielen počas sviatku svätého Valentína.“

Pod týmto názvom sa nieslo 19. decembra v našej Redute vyhlasova-
nie najlepších športovcov a kolektívov Košického samosprávneho kraja 
(KSK) za rok 2007. 

Zorganizovali ho Krajské športové centrum Košice a Mesto Spišská Nová Ves 
pod patronátom predsedu KSK JUDr. Zdenka Trebuľu. Účastníkov pred samot-
ným vyhlásením najprv slávnostne privítal v našom meste na radnici primátor 
Mgr. Ján Volný. Potom sa už všetci presunuli do Reduty, kde boli udelené na-
sledovné ocenenia: 
Najlepšími športovcami KSK - jednotlivcami sa stali: Ján Brutovský - no-
hejbal, Miroslav Hríbik - vodné lyžovanie za vlekom, Milan Ižol - nohejbal, Ján 
Keruľ - psie záprahy, Martin Muravský - kickbox, Patrik Pollák - windsurfing, 
Natália Revajová - Lenártová - bodyfitness, Dana Velďáková - atletika, Katarína 
Verbovská - fitness. Medzi najlepšími športovcami nechýbal ani náš Igor Pešta 
- basketbalista BK 04 AC LB SNV, ktorý získal ocenenie za úspešnú repre-
zentáciu KSK.
Medzi najlepšie kolektívy KSK za rok 2007 sa zaradili: Kosit 2013 Košice - 
basketbal ženy, HK Iuventa Michalovce - hádzaná ženy a Slávia STU Košice - 
basketbal muži.
Za najlepšieho „Juniora“ bol vyhlásený kulturista Peter Bella. Titul „Najlepší te-
lesne postihnutý športovec“ roku 2007 získal lukostrelec Imrich Lyócsa. Na 
našu veľkú radosť sa „Talentom roka“ stal mladý Spišskonovovešťan - 
športový strelec RD SNV Ján Benko.  
V tento slávnostný večer sa však popri najúspešnejších športovcoch a kolektí-
voch nezabudlo ani na jubilantov - športovcov a funkcionárov z okresu Spišská 
Nová Ves, ktorí sa významnou mierou zaslúžili o rozvoj športu v našom meste: 
Danuta Fišerová, Milan Korchňak, Ladislav Karabín, Stanislav Jasečko, 
MUDr. Ondrej Karniš, Jozef Baláž, Ing. Ján Bočkay, Ondrej Magdoško, 
Ivan Chromej, Jozef Kúkoľ a Štefan Rusnák. 
Všetkým srdečne blahoželáme!

LucK, foto: autorka

HVIEZDY VÝCHODU 2007

„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 možnosť poznať 
svoje mesto z úst najpovolanejších, úst odborníka, priateľa histórie SPIŠA.

Stretnutia sa uskutočnia 
v Galérii umelcov Spiša (GUS) 

o 14.00 hod.
28. 2. 2008 s doc. PhDr. I. Chalupeckým a Mgr. P. Zmátlom, PhD.

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 aj učite-
ľov histórie, dejepisu, vlastivedy, matičiarov, všetkých, ktorých zaujíma naše 
krásne mesto a chcú ho lepšie spoznať.
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Pridali sa tak k oslave Silvestra 2007, ktorú pripra-
vilo Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci so spo-
ločnosťou Embraco Slovakia, s. r. o. Finančne ju 
podporil aj primátor mesta Ján Volný. 
Vstup do nového roka sa niesol v duchu troch jubi-
leí: 10. výročia pôsobenia spoločnosti Embraco 
Slovakia v Spišskej Novej Vsi, 15. výročia vzniku 
Slovenskej republiky a zároveň sme 1. januára 
2008 odštartovali aj celoročné oslavy 740. vý-
ročia prvej písomnej zmienky o našom meste. 
Pri tejto príležitosti nám na kostolnej veži pribudla 
svetelná číslica 740, ktorá nám po celý rok 2008 
bude po zotmení pripomínať jubileum mesta. 
Námestie pred Spišským divadlom ožilo po 
22.00 hod. vďaka pripravenému kultúrnemu 
programu. Spišskonovoveskú scénu zastúpila 
hneď na začiatku domáca country rocková skupina 
THE COLT. Výnimočnú ohňovú šou predviedli WA-
GUS - ohňoví muži a kaskadéri, ktorých umenie po-
známe z filmov ako Vták ohnivák, Traja mušketieri, 
Most, Dračie srdce 1 a 2, Peacemaker či Kull Do-
byvateľ. V latino rytme roztancovala prítomných Spi-
šiakov dievčenská kapela OMNI CON IRE, ktorá sa 
predstavila s repertoárom pesničiek pochádzajú-
cich z Kuby, Brazílie a Latinskej Ameriky. Nakoniec 
prišiel na úvod nového roka zaspievať aj MARTIN 

KRAUSZ, finalista Superstar 2005. Celý večer 
moderoval DALIBOR BÍRO, moderátor Rádia ZET 
Žilina. Nechýbalo ani občerstvenie, Embraco Slo-
vakia tiež pripravilo novoročnú kapustnicu. Nový, 
pre naše mesto významný rok 2008, sme privítali 
nielen prípitkom a vzájomným prianím šťastného 
nového roka, ale aj krásnym ohňostrojom.

LucK, foto: M. Dibák

NOVÝ ROK SME PRIVÍTALI NA NÁMESTÍ
Na čerstvo zasnežené námestie sa so starým rokom prišli rozlúčiť mnohí Spišskonovovešťania. 

Najväčšia spoločenská udalosť v našom re-
gióne bola okorenená viacerými zaujímavos-
ťami. Najvýznamnejšou z nich akiste bolo, že 
ju prišiel slávnostne otvoriť predseda vlády SR 
Robert Fico. Ples Spišiakov bol posledným bo-
dom v programe jeho návštevy v našom meste 
11. januára. Okrem neho pozvanie na ples pri-
jal aj podpredseda vlády SR a minister vnútra 
Robert Kaliňák. 
Doslova po červenom koberci prichádzali je-
den po druhom účastníci plesu do koncertnej 
sály Reduty, kde ich vítal primátor mesta Ján 
Volný, organizátori a hostesky štýlovo oble-
čené v dobových šatách zo začiatku 20. sto-
ročia. K veľkolepej atmosfére s historickým 
nádychom prispel aj humorom sršiaci Milan 
Lasica, hlavná hviezda večera, ktorý sa okrem 
moderovania predstavil i s orchestrom Brati-
slava Hot Serenaders. Plesajúci Spišskono-

vovešťania si tak mohli v ich podaní vychutnať 
(nielen) mnohé nezabudnuteľné skladby Gejzu 
Dusíka. 
Ako inak, nechýbala ani tombola, do ktorej 
priniesli hostia večera naozaj originálne ceny. 
Premiér Fico daroval valašku so svojím venova-
ním. R. Kaliňák priniesol čosi zo svojho rezortu 
- policajnú čiapku a model autíčka s nápisom 
VB.
Výborná hudba, krásne plesové róby, bohatý 
program, skvelá nálada a pretancovaná noc do 
skorých ranných hodín - to všetko len potvrdilo, 
že Ples Spišiakov ani v jubilejnom roku mesta 
nesklamal, práve naopak, patrí k vrcholom ple-
sovej sezóny na Slovensku. Tá v našom meste 
pokračovala v priebehu januára mnohými ďal-
šími plesmi. 

LucK
foto: M. Dibák

PLES SPIŠIAKOV OTVORIL 
PLESOVÚ SEZÓNU NA SLOVENSKU
Tohtoročný Ples Spišiakov v Redute otvoril plesovú sezónu nielen na Spiši, 
ale dokonca na celom Slovensku, keď predbehol i bratislavský ples v Opere.
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Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi na svo-
jom 9. riadnom zasadnutí dňa 13. 12. 2007 schválilo 
Všeobecne záväzné nariadenie č. 9/2007 o ur-
čení názvov ulíc. Podstatnú časť tohto VZN tvorí novo-
vytvorený systém názvov ulíc v  Novoveskej Hute. 
Realizáciu tohto zámeru si vyžiadala potreba spre-
hľadnenia orientácie v Novoveskej Hute pre všetkých 
jej návštevníkov, ako aj pre záchranné zložky - zdra-
votnú a lekársku službu, hasičskú záchrannú službu, 

políciu a pod. 
Schválené názvy ulíc v Novoveskej Hute  sú nasledu-
júce: Novoveská cesta, Hnilecká cesta, Kvetná, 
Lúčna, Horská, Poľná, Rybničná, Tichá, Zá-
hradná, Dúhová, Jasná, Slnečná, Snežná, Bron-
zová, Medená, Rudná, Sadrovcová, Železná a 
Stražanská.
V situačnej mape je zobrazená ich lokalizácia (mapa 
sa nachádza na webovej stránke mesta v sekcii Spiš-

ská Nová Ves/Samospráva/VZN/VZN 9/2007).
Ďalšou časťou VZN bolo schválenie doteraz používa-
ných názvov ulíc v Spišskej Novej Vsi, ktoré neboli do-
posiaľ schválené VZN a sú na území mesta používané 
z dôvodu presného určenia názvoslovia. 
Informatívne uvádzame všetky názvy ulíc v Spiš-
skej Novej Vsi tak, ako boli schválené Mestským za-
stupiteľstvom Spišskej Novej Vsi - VZN č. 8/2002, 
č. 5/2005, č. 2/2007, č. 9/2007:

V súvislosti s prípravou Koncepcie rozvoja kultúry na rok 2009 dopĺňa Komisia pre rozvoj kultúry pri mestskom zastupiteľstve súčasný stav súborov, skupín, klu-
bov, združení a jednotlivcov, ktorí pôsobia vo všetkých oblastiach kultúry nášho mesta. Prosíme vedúcich spomenutých kolektívov, aby vyplnený formulár doručili 
poštou alebo osobne na adresu: Mestský úrad, Radnica, Referát kultúrnej a vzdelávacej činnosti, Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves.

MsÚ, organizačné oddelenie

NÁZVY ULÍC V MESTE SPIŠSKÁ NOVÁ VES

A. Mickiewicza
Agátová
Astrová
B. Němcovej
Banícka
Bernolákova
Bezručova
Borodáčova
Borovského
Brezová
Brusník
Čergovská
Česká
Čsl. armády
Detvianska
Drevárska
Dubová
Duklianska
Dunajská
E. M. Šoltésovej
Elektrárenská
F. Hečku
F. Urbánka
Filinského cesta
Fraňa Kráľa
Gaštanová
Gemerská
Gorazdova

Harichovský chodník
Hájik
Hrnčiarska
Hurbanova
Hutnícka
Hviezdoslavova
Chrapčiakova
I. Krasku
I. Stodolu
Ing. O. Kožucha
Ing. Rojkoviča
Ing. Straku
Inovecká
Jazdecká cesta
J. Bottu
J. C. Hronského
J. Čajaka
J. Fabiniho
J. Fándlyho
J. Hanulu
J. Hollého
J. I. Bajzu
J. Kostru
J. Matušku
J. Wolkera
Javorová
Jazdecká cesta
Jána Jánskeho

Jesenského
Kalinčiaka
Kamenárska
Kamenný obrázok
Karpatská
Kmeťova
Koceľova
Kolárska
Kollárova
Komenského
Konrádova
Kováčska
Krčméryho
Krížova
Kukučínova
Kuzmányho
Kysucká
Laborecká
Lesná
Letecká
Letná
Levočská
Lipová
Liptovská
Ľaliová
M. Gorkého
Magurská
Malá

Markušovská cesta
Medza
Mišíkova
Mlynská
Moravská
Mudroňova
Muráňska
Nábrežie Hornádu
Nad Medzou
Námestie SNP
Narcisová
Nezábudková 
Nitrianska
Novoveská Huta 
Tatranská
Obrancov mieru
Odborárov
Odorínska cesta
Oravská
Orlia
P. Jilemnického
Palárikova
Pieninská
Pod Tepličkou
Podskala
Podunajská
Pohronská
Potočná

Považská
Predná Huta
Pri Vyšnej Hati
Púpavová
Puškinova
R. Jašíka
Radlinského
Radničné námestie
Rajecká
Rastislavova
Rázusova
Rybárska
S. Chalupku
S. Tomášika
Sadová
Sládkovičova
Slobody
Slovenská
Spišská
Stará cesta
Starosaská
Stojan
Stolárska
Strojnícka
Svätoplukova
Šafárikovo námestie
Šarišská
Šestnástka

Školská
Škultétyho
Štefánikovo námestie
Štúrovo nábrežie
T. Vansovej
Tajovského
Tehelná
Tepličská cesta
Tkáčska
Tolstého
Topoľová
Trenčianska
Trieda 1. mája
Trnavská
Turčianska
V. Nezvala
Vajanského
Vyšný Hámor
Za Hornádom
Za Šestnástkou
Zábojského
Záborského
Zámočnícka
Zd. Nejedlého
Zemplínska
Zimná
Zvonárska
Železničná

registra ný formulár

NÁZOV: ...................................................................................................................................................................
ORGANIZA NÝ VEDÚCI: ......................................................................................................................................
ADRESA: ..................................................... PS : ................ TEL.: ....................... E-MAIL:..................................
UMELECKÝ VEDÚCI: ............................................................................................................................................
ADRESA: ..................................................... PS : ................ TEL.: ....................... E-MAIL:..................................
                                                                            WEBOVÁ PREZENTÁCIA: ..........................................................

VEKOVÁ KATEGÓRIA:          deti           mládež           dospelí

ZAMERANIE INNOSTI: (napr. súbor spevácky, tane ný, folklórny, hudobný a iné...)
                                       ...........................................................................................................................................

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

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

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

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

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

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

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

BLIŽŠIE INFORMÁCIE O KOLEKTÍVE (vznik, úspechy, innos ):
..................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................................................. ..
................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................

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

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

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

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

............
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POZVÁNKY A INZERCIA

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 občian-
sky 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 občian-
sky preukaz rodiča
Ponuka: možnosť zakúpenia zá-
kladných školských potrieb a pra-
covných 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 občian-
sky 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 priestoroch „Herne škol-
ského klubu“ (miest. č. 119).
Ponuka: trieda s preventívnym zdra-
votným  programom

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

ZŠ, Levočská ul., 
Spišská Nová Ves
Termín: 15. 1. - 15. 2. 2008
od 7.30 hod. do 15.30 hod.
Miesto: kancelária školy
Doklady: rodný list dieťaťa 
a občiansky preukaz rodiča

HARMONOGRAM ZÁPISU DETÍ 
DO 1. ROČNÍKA ZŠ

KATALÓG FIRIEM

zaregistrujte svoju firmu na 

www.spisskanovaves.eu

BEZPLATNE

Triedený zoznam
firiem

Psychiatrická ambulancia

NZZ

MUDr. Rastislav MICHLÍK 
psychiater

Letná ul. č. 27, Spišská Nová Ves 

(v zadnom trakte 

Lekárne na Letnej), 

tel. č.: 053/429 90 54

Okrem bežnej psychiatrickej 
starostlivosti ponúkam 

aj možnosť krízovej intervencie 
pre pacientov s onkologickými 
ochoreniami a ich príbuzných 

(po vlastnej skúsenosti).

Závodný výbor OZ PBGN SABAR 
Markušovce, s. r. o, predtým 

Želba Rudňany, oznamuje svojim 
členom - dôchodcom, že členské 

a PF je možné uhradiť každú stredu 
do konca marca 2008 na ZV OZ.

Kontakt: 0907 979 355, Ing. 
Milan Šiffel

Zmeny v MHD od 3. 2. 2008
Linka MHD č. 4: pridaný posilový spoj v dňoch školského vyučovania s odchodom 7:00 hod. zo 
zastávky Sídl. Západ (požiadavka ObÚ Smižany),
Linka MHD č. 8: v dňoch školského vyučovania vypustený spoj č. 69 s odchodom 7:10 hod. zo za-
stávky Sídl. Západ. Žiadame ctených cestujúcich, aby využívali v tomto čase nasadený veľko-
kapacitný autobus, resp. všetky autobusy v čase od 6:40 hod. do 7:10 hod. (7 autobusov),
Linka MHD č. 10: spoj č. 31 bude vedený o 17:00 hod. (prípoj od rýchlika - požiadavka mestského 
výboru Ferčekovce),
Linka MHD č. 10: spoj č. 33 bude vedený 18:30 hod. (z pôvodného času 17:40 hod. - požiadavka 
mestského výboru Ferčekovce). Eurobus Spišská Nová Ves
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KLUB DÔCHODCOV KOMENSKÝ
pozýva všetkých pedagogických pracovníkov, 
dôchodcov na stretnutie, ktoré sa uskutoční 
11. 2. 2008 (pondelok) o 10.00 hod. 
v Klube dôchodcov na Levočskej ulici. 
Prosíme záujemcov o účasť 
na „Dni učiteľov“, aby sa prišli prihlásiť. 
Tešíme sa na vás. 

Mestská organizácia 
Jednoty dôchodcov 

na Slovensku 
Spišská Nová Ves 

vás pozýva
11. 2. 2008 (pondelok) 

o 10.00 hod. 
na besedu s políciou do Klubu 
dôchodcov na Levočskej ulici. 

Téma besedy: „Účastníci cestnej 
premávky a ich bezpečnosť“.

6. 3. 2008 (štvrtok) 
o 14.00 hod.

na hodnotiacu členskú schôdzu, 
ktorá sa uskutoční 

v Administratívnej budove 
na Štefánikovom námestí č. 5, 

v zasadačke.

Pripomíname, že každú stredu sa 
konajú prechádzky do prírody. 
Odchod autobusom SAD MHD 

č. 3, smer Novoveská Huta 
zo zastávky Radnica o 8.56 hod.

Vážení zákazníci, využite výrazné 
zľavy za skorý nákup letných 
dovoleniek až do výšky 20 %:
• letecky z Popradu, Košíc a Bratislavy
• vo vybraných hoteloch:

– cestujú DETI ZA CENU LETENKY                  
– ALL INCLUSIVE za cenu polopenzie
– špeciálne ceny pre 4-členné rodiny

• klubové dovolenky

DARČEK PRI ZAKÚPENÍ LETNEJ DOVOLENKY

Letná 70, 052 01 Spišská Nová Ves
tel: 053/441 23 72, fax: 053/429 71 08
www.cakami.sk     cakami@cakami.sk

Záhradkárske potreby, Zimná 90, Sp. Nová Ves (oproti Redute), tel.: 053/441 03 92

Ponúkame vám:

• široký sortiment zeleninových a kvetinových osív pre sezónu 2008 
 od najlepších dodávateľov za tradične dobré ceny - záruka dobrej úrody;
• ZELSEED, SEMO - Mini záhradka, Kolekcia MAXI, Paleta farieb, 
 Duo line, Mlsné jazýčky, Kuriozity, Chuť Ázie - novinka;
• najširšia ponuka rašelinových substrátov, hnojív a kvetináčov.

DIA DETI SPOLUŽIAKOM!

Dňa 20. 2. 2008 pripravili diabetické deti pre svojich 
spolužiakov a rovesníkov MINIMUZIKÁL. 

Prihlásiť sa môžu celé triedy.
Viac informácií na http://sk.diabetacek.cz/

INZERCIA
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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. februára na 
adresu redakcie s heslom „krížovka“. Meno výhercu uverejníme v marcovom Ičku. Správne znenie tajničiek z minulého čísla: Tajnička č. 1 – Plebanus de Villa 
Nova, Tajnička č. 2 – Tatársky vpád. Výherkyňou minulomesačnej krížovky sa stáva Ingrid Jackovičová z Novoveskej Huty, ktorá získava knižnú publikáciu 
o meste Spišská Nová Ves. V „Súťaži Vianoce“ uverejnenej v čísle 12/07 sa výhercami stali títo 3 malí umelci: Anna Mária Čujová, 9 rokov, SNV • Ivan Dinga, 
6 rokov, SNV • Noémi Gregorovičová, 7 rokov, Nov. Huta. Ceny si môžete vyzdvihnúť osobne v redakcii – Radnica, I. poschodie vpravo. Blahoželáme!

Medenka Povrch tela Anglické a Ko ký Zniesol Náš dravec Druh auta Ostrovan
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740 rokov vývinu nášho mesta
Naše novovznikajúce mestečko patrilo medzi obce spišských Sasov, ktoré vlastnili niektoré výsady mestského charakteru už za panovania Belu IV. 
Všetky tieto výsadné osady sa neskôr menovali mestami, lebo jednou z výsad bolo právo občanov voliť si (1. tajnička) na čele s richtárom a radou, 
ktorá mala 10 - 12 prísažných. Belov syn, Štefan V., v kolektívnom privilégiu z 24. novembra 1271 tieto výsady upravil a potvrdil. Okrem vyššie spome-
nutej výsady to bolo aj oslobodenie od platenia rôznych poplatkov a odovzdávania naturálnych dávok, právo hľadať a dobývať rudu, loviť ryby a lesnú 
zver. Taktiež mohli klčovať lesy a takto získanú pôdu premeniť na oráčinu a slobodne ju využívať. Tieto privilégiá v roku 1312 potvrdil a modifikoval aj 
Karol Róbert. Vývoj a rozmach nášho mesta sa završuje koncom 14. storočia, keď kráľ Ľudovít I. 6. decembra 1380 udeľuje právo na konanie (2. 
tajnička), ale aj skutočnosťou, že odvtedy sa začali právne akty uzavreté pred mestskou radou zapisovať do mestskej knihy.

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

mestských bytov a užívateľom bytov, ktoré spravuje firma Polytop, s. r. o., 
že pohotovostné služby na rozvodoch vody a kúrenia zabezpečuje cez soboty, 

nedele a sviatky na tel. čísle 0905 215 732.

•výťahy •voda, ÚK •elektro 
telefónne čísla:  dispečing - 053/44 32 503 
 mob.: 0905 499 881
ďalšie kontakty:  www.bdsnv.sk 

BYTOVÉ DRUŽSTVO SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Kamenárska 5, Sp. Nová Ves
zabezpečuje 24-hodinovú pohotovostnú a havarijnú službu
pre byty, ktoré spravuje na poruchách uvedených zariadení

plynové zariadenia:
nepárne týždne: mob.: 0905 534 800
párne týždne: mob.: 0905 241 080

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární

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

4. 2. – 10. 2. 08
Na Letnej, Letná 27, t. č.: 44 251 32

11. 2. – 17. 2. 08           
Na Mieri, Šafárikovo nám. 3, t. č.: 44 659 37

18. 2. – 24. 2. 08
Statim, Štefánikovo nám. 10, t. č.: 44 282 77

25. 2. – 2. 3. 08
Na Tarči, Agátová 12, t. č.: 44 675 68

Pohotovostná služba je do 22.00 hod., v sobotu, 
v nedeľu a sviatok od 8.00 – 22.00 hod.
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STÁLE EXPOZÍCIE:
• JOZEF HANULA  Kresba/maľba 
• ZÁHRADA UMENIA 

VÝSTAVY:
JAGODA ADAMUS 
„Medzi nebom a zemou“ (Poľsko) .
Výstava obrazov poľskej autorky. 
 do 21. 2. 2008

KAZIMÍR ŠTUBŇA 
- FOTOGRAFIE DVOCH STOROČÍ 
 do 17. 2. 2008 

JAROSLAV SEIFERT 
- „Všecky krásy světa“
Výstava venovaná českému básnikovi, spisovateľovi, nositeľovi 
Nobelovej ceny za literatúru.  do 17. 2. 2008

TIBOR HRUŠOVSKÝ - Z tvorby
Výstava neprofesionálneho spišského výtvarníka pri príležitosti 
životného jubilea 70-tich rokov. do 29. 2. 2008

MIMOVÝSTAVNÁ ČINNOSŤ:  
Vzdelávací projekt pre žiakov ZŠ FAREBNÁ PALETA, ktorý je 
zameraný na portrétnu tvorbu umelcov Spiša a na osobnosti 
nášho mesta. 
„DRÔTIKOVÁ TECHNIKA“ 
-  tvorivá dielňa pre žiakov ZŠ a SŠ. 
BESEDA S HISTORIKMI 
PhDr. CHALUPECKÝM A Mgr. ZMÁTLOM 
- 28. 2. 2008
- pre študentov gymnázií.  
VALENTÍNSKA NOC 
- 14. 2. 2008 od 17.00
- večerná prehliadka spojená s divadelným predstavením 
  (ukážky z tvorby súboru Hviezdoslav).

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

v mesiaci február 2008

vás pozývajú na výstavu

KLÍMA NÁS SPÁJA
4. 2. 2008 - 27. 3. 2008

Začiatok programov: 8.00, 9.30, 11.00, 12.30 a 14.00 hod. 
alebo podľa dohody

Vstupné: dospelí 20,- Sk; deti 10,- Sk • Informácie: tel.: 053/44 23 757

Výstava: Klíma nás spája 2008

Pred rokom, ako aj v posledných dňoch, 
sme boli svedkami nepredvídaných 
výkyvov počasia. V prírode sa stretávame 
s druhmi rastlín a živočíchov, ktoré sa 
v našich klimatických podmienkach 
bežne nevy-
skytovali. Pý-
tame sa, čím 
to je...?
Niektorí vedci 
nás ubezpe-
čujú, že to 
nie je nič vý-
nimočné, nič 
nám nehrozí, 
niektorí varujú 
dokonca pred 
neodvratnou 
kataklizmou. Roztápajú sa ľadovce, pla-
néta sa otepľuje, stúpajú hladiny morí, 
moria nás častejšie záplavy, tropické ho-
rúčavy a suchá. A keď si pozrieme kto-
rékoľvek správy v našich médiách, je to 
jedno či sú z Afriky, Ameriky, Ázie, Aus-
trálie, Antarktídy, zdá sa nám, že ľudstvo 
trápia tie isté problémy na celom svete. 

Prečo?
Na túto otázku dá čiastočne odpoveď 
výstava, ktorú pre našu verejnosť pripra-
vujeme v Múzeu Spiša v Spišskej Novej 
Vsi.

Čo je sklení-
kový efekt? 
Prečo vzniká 
o z ó n o v á 
diera? Čím 
sú významné 
pre planétu 
Zem tropické 
pralesy Ama-
zonky, rovní-
kovej Afriky 
a čím mikro-

flóra morí a oceánov?
Na tieto a mnoho ďalších otázok dá odpo-
veď táto interaktívna výstava. I keď je šitá 
na mieru hlavne školskej mládeži, prídu si 
na svoje aj dospelí. Možno si pri tom uve-
domíme, že by sme mali trocha pribrzdiť 
náš zrýchlený vlak životom a zamyslieť sa 
nad svojím poslaním na tejto planéte.

MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
OBČIANSKE ZDRUŽENIE TATRY•CEEV ŽIVICA

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi,
Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
a autor Tibor Hrušovský 
si vás dovoľujú pozvať na výstavu

Tibor Hrušovský
výber z tvorby
uhľokresby • pastely • plastiky

24. január – 29. február 2008

Galéria umelcov Spiša 

v Spišskej Novej Vsi, Zimná 46

Výstava je realizovaná 

pri príležitosti životného 

jubilea – 70 rokov.

16. január – 17. február 2008
Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi, Zimná 46
Výstava realizovaná pri príležitosti 740. výročia prvej písomnej správy 
o meste Spišská Nová Ves v rámci projektu Osobnosti mesta.

FOTOGRAFIE dvoch storočí

Galéria umelcov Spiša, 
 Spišské osvetové stredisko 

Spišská Nová Ves
a autor Kazimír Štubňa 

dovoľujú si vás pozvať na výstavu
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PROGRAM MATERSKÉHO CENTRA DIETKA na mesiac február 2008

Utorok, 5. 2. o 16.30 hod.

„DIETKOVSKÝ KARNEVAL“

Milí rodičia, starí rodičia, milé detičky, ujovia 
a tety, Materské centrum Dietka Vás i tento rok 
pozýva na 4-tý „Dietkovský karneval“, ktorý sa 
uskutoční v dennej herni Domu Charitas Sv. Jo-
zefa na sídlisku Mier. Čaká vás príjemná hudba, 
občerstvenie, dobrá nálada, tvorivé dielničky 
a darček pre každé dieťatko. Vstupenky si mô-

žete objednať alebo zakúpiť u nás, prípadne 

na tel.: 0904 887 239, 0903 740 739. 

Za poplatok si môžete u nás zapožičať i masky, 
a to počas otváracích hodín: utorok a štvrtok po-
poludní. Poplatok: 70,- Sk/maska. 
Kedy: 5. 2. 2008, v utorok popoludní, 
o 16.30 hod. 
Kde: v dennej herni DCHSJ na sídlisku Mier. 
Vstupné: 60,- Sk/rodina s dieťatkom; 
100,- Sk/viacdetná rodina

Štvrtok, 14. 2. o 16.15 hod.

„SEDEM MAGICKÝCH ROKOV“

Stať sa pestúnskou rodinou má zmysel... pre 
opustené dieťa... aj pre vás.
MC Dietka Vás v spolupráci s Občianskym zdru-
žením NÁVRAT pozýva na premietanie filmu 
„Sedem magických rokov“. Ide o dokumentárny 

film o psychických potrebách malých detí a o dô-
ležitých momentoch vo vzťahu medzi nimi a ro-
dičmi.

Štvrtok, 21. 2. o 16.30 hod.

PODPORNÁ SKUPINA DOJČENIA 
- 3. STRETNUTIE

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

Štvrtok, 28. 2. o 17.00 hod.

TVORIVÁ DIELŇA 
„MAMA, OTEC A JA“

Chcete sa naučiť niečo nové, pripraviť darček či 
prekvapenie pre svojich blízkych? Materské cen-
trum Dietka v spolupráci s Galériou umelcov Spiša 
pre Vás pripravilo tvorivý večer v galérii. Pozývame 
naň rodičov spolu s detičkami. 
Vašu účasť prosíme nahlásiť do 25. 2. na tel. č.: 
446 47 10.
Téma: „Koláž“
Kde: Galéria umelcov Spiša, Zimná ul. 46, SNV
Vstup: 50,- Sk/dieťa
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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.
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)

„Karneval anglického klubu batoliat“
Pozývame všetkých členov spolu s deťmi a rodi-
nami na „klubový karneval“. Nebude chýbať ob-
čerstvenie, tvorivá dielňa, hudba a dobrá nálada.
Kedy: 12. 2., v utorok o 16.30 hod.
Kde: v jazykovej učebni MŠ Zd. Nejedlého

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

JARNÝ LYŽIARSKY 
TÁBOR
od 3. marca do 7. marca 2008 
Veľká Fatra - Turecká
• 6 vlekov, 7 zjazdoviek,
• ubytovanie 50 m od vleku v tu-

ristickej ubytovni,
• stravovanie plná penzia,
• doprava autobusom od parko-

viska pri CVČ,
• veková kategória od 10 

do 15 rokov,
• lyžiarsky inštruktor a pedago-

gický dozor.
Cena 3 500,- Sk 
(2 splátky do 31. 1. a 20. 2. 2008)
Informácie: M. Pitko, 44 257 59 
alebo 0907 958 082.

KARNEVAL NA ĽADE

5. marca 2008 od 13.00 hod. 
na Zimnom štadióne
Program: 13.00 hod. - prezentácia 
masiek, 13.30 hod. - promenáda 
masiek, 14.00 hod. - voľné kor-

čuľovanie, záver - vyhodnotenie 
masiek. 
Informácie: 44 257 59.

LEGO SHOW

4. marca 2008 od 10.30 hod. 
v CVČ, miestnosť č. 25
Prines si vlastnú stavebnicu LEGO 
alebo CHEVA a ukáž, čo vieš!
Informácie: D. Žifčáková, 
44 257 59.

ZIMNÁ SÁNKOVAČKA 

3. marca 2008 od 8.00 do 
16.00 hod. na Štrbskom plese
pre členov ZÚ CVČ
Informácie: D. Žifčáková, Z. Va-
ňová, M. Kožušková, 44 257 59.

OSTATNÉ AKCIE

BIOLOGICKÁ 
OLYMPIÁDA

13. marca 2008 
od 8.00 hod. v CVČ

Informácie: Ing. Lovasová, 
44 257 59.

VALENTÍNSKY 
STOLNÝ FUTBAL
14. marca 2008 od 14.00 hod. 
v CVČ pre žiakov ZŠ
Informácie: Z. Hennelová, 
44 257 59.

SPIŠSKONOVOVESKÁ
GUMA

16. marca 2008 od 9.00 hod., 
telocvičňa ZŠ Markušovce -
okresná súťaž halových 
hádzadiel
Informácie: D. Žifčáková, 
44 257 59.

RONDO

Prihláste sa na netradičné pohy-
bové cvičenia s plátnom! Pre deti 
3. a 4. ročníkov ZŠ a ŠKD.
Informácie: M. Kožušková, 
Z. Vaňová, 44 257 59.

Združenie na pomoc ľuďom 
s mentálnym postihnutím 

a 
Domov sociálnych služieb, 

Chrapčiakova 13, Spišská Nová Ves

Pozýva všetkých súčasných 

a bývalých členov ZPMP

na

PLES
pri príležitosti 3. výročia 

činnosti DSS „Náš Dom“

a 10. výročia založenia 

ZPMP.

Ples sa uskutoční 2. 2. 2008 o 17.00 hod.
v reštaurácii TATRA, Spišská Nová Ves. 

Do tanca bude vyhrávať veselá muzika. 
Spestrením plesu bude kultúrny program.

Vstupné: 300,- Sk

Menu: aperitív, večera, 
káva, zákusok.

Ostatné občerstvenie podľa 
vlastného uváženia z domácich zásob 

alebo na objednávku.

Lístky si môžete zakúpiť 

u p. Badzíkovej, osobne alebo 

na tel. č. 053/44 134 08, 0903 891 777, 

prípadne e-mailom: zpmp@rup.sk
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1. - 3. 2. 2008 o 17.00 hod., vst.: 55,- Sk 
ZLATÝ KOMPAS

Hlavnou postavou prvého dielu je jede-
násť ročná Lyra, ktorá žije v Anglicku 
v 19. storočí, kde sa zastavil čas a vládne 
tu prísna cirkev. The Golden Compass, 
akčný/rodinný/fantasy, USA/UK, 2007, 
MP, Continental film.

1. - 3. 2. 2008 o 19.00 hod., vst.: 59,- Sk 
3:10 VLAK DO YUMY

Rančer Dan Evans (Christian Bale) je 
svedkom lúpežného prepadnutia, na čele 
ktorého stojí zločinec Ben Wade (Russell 
Crowe). 3:10 to Yuma, western, USA, 
2007, 117 min., MN, Intersonic.

4. 2. - 5. 2. 2008 o 19.00 hod., 
vst.: 55,- Sk 

ČIERNE VIANOCE
Film je príbehom Billyho, malého chlapca 
so žltou pokožkou, ktorého preto matka 
nenávidela a zároveň ho sexuálne zne-
užívala. Všetko sa to udialo pred rokmi 
v dome, v ktorom dnes oslavuje Vianoce 
skupina kamarátok. Black Christmas, 
thriller/horor, USA, 2007, 87 min., MP-15, 
Intersonic.
 
6. - 7. 2. 2008 o 19.00 hod., vst.: 55,- Sk

V TEN VEČER 
Dom na tom najkrajšom mieste na pláži, 
dobrí priatelia a najlepšia kamarátka, 
ktorá sa o pár hodín vydáva... Evening, 
dráma/romantický, Nemecko/USA, 2007, 
117 min., MP-12, SPI. 

8. - 11. 2. 2008 o 17.00 hod., vst.: 49,- Sk, 
v pondelok 11. 2. vst.: 40,- Sk

PÁN VČIELKA
Barry B. Benson (Jerry Seinfeld) je včela, 
ktorá študuje na vysokej škole a jeho osa-
motený život sa riadi jediným heslom: 
med je to najdôležitejšie. Bee Movie, ro-
dinný/animovaný/komédia, USA, 2007, 
90 min., MP, Tatrafilm. 

8. - 11. 2. 2008 o 19.00 hod., vst.: 59,- Sk, 
v pondelok 11. 2. vst.: 49,- Sk

AMERICKÝ GANGSTER 
Americký detektív Richie Roberts (Russel 
Crowe) sa vydáva po stopách drogového 
klanu. American Gangster, komédia, USA, 
2007, 157 min., MN, Tatrafilm.

12. - 13. 2. 2008 o 19.00 hod., 
vst.: 55,- Sk

POLČAS ROZPADU
Majiteľ prosperujúcej firmy Viktor náho-
dou zachráni mladú ženu pred utopením. 
Viktor sa do nej zamiluje, hoci ona žije s 
výstredným muzikantom a ošetrovateľom 
laboratórnych zvierat Konzim. Komédia, 
Slovensko, 2007, MP, Saturn.
 
14. - 17. 2. 2008 o 19.00 hod., 
vst.: 59,- Sk

SOM LEGENDA
Robert Neville (Will Smith) je brilantný ve-
dec. Ani jemu sa však nepodarilo zabrániť 
šíreniu desivého, ľuďmi vyvinutého vírusu, 
ktorý je nevyliečiteľný a mení ľudí na kr-
vilačné beštie. Am Legend, akčný/sci-fi/

thriller, USA, 2007, 100 min., MP-12, Con-
tinental film.

15. - 18. 2. 2008 o 17.00 hod., vst.: 59,- Sk, 
v pondelok 18. 2. vst.: 45,- Sk

ALVIN A CHIPMUNKOVIA
Po Garfieldovi prichádzajú na scénu bra-
tia Alvin, Simone a Theodor. Alvin and the 
Chipmunks, animovaný/rodinný/hudobný, 
2007, 82 min., MP-12, Tatrafilm.

18. - 20. 2. 2008 o 19.00 hod.,
vst.: 55,- Sk 

IZBA 1408
Mike Enslin (John Cusack) je autorom 
množstva bestsellerov, v ktorých vyvracia 
najznámejšie paranormálne javy. Jedným 
z nich je záhadná izba číslo 1408 v hoteli 
Dolphin, kde sa Enslin ubytuje navzdory 
varovania hotelového manažéra (Samuel 
L. Jackson). 1408, thriller, USA, 2007, 
MN, Palace pictures.

21. - 24. 2. 2008 o 19.00 hod., 
vst.: 59,- Sk

GYMPEL
Petr (Tomáš Vorel jr.) a Michal (Jiří Mádl) 
do školy radšej nechodia a ak tam už ná-
hodou zavítajú, tak celé hodiny prespia, 
pretože po nociach maľujú graffiti. Gympl, 
komédia, ČR, 2008, 105 min., MP, Sa-
turn.

25. - 27. 2. 2008 o 19.00 hod., 
vst.: 55,- Sk

VÁŠEŇ A CIT

Vášnivý milostný príbeh o skutočnom 
stretnutí mladej Jane Austenovej a Toma 
Lefroya. Becoming Jane, romantický/
dráma/autobiografia, UK, 2007, 120 min., 
MP, Magic Box.
 
28. 2. - 3. 3. 2008 o 17.00 hod., 
vst.: 59,- Sk, v pondelok 3. 3. vst.: 49,- Sk

MEDVÍDEK
Príbeh zo súčasnej Prahy rozpráva o osu-
doch troch kamarátov, ktorí sa poznajú už 
od školských lavíc. Medvídek, komédia, 
ČR, 2007, 98 min., MP–12, SPI.

28. 2. - 2. 3. 2008 o 19.00 hod., 
vst.: 59,- Sk

SAW 4
V Saw IV. sú Jigsaw aj jeho pomocníčka 
Amanda mŕtvi. Po vražde detektíva 
Kerryho pomáhajú agenti FBI vo výslužbe 
detektívovi Hoffmanovi rozlúštiť hádanku 
poslednej Jigsawovej hry. SAW IV, krimi/
horor/thriller, USA, 2007, 95 min., MN, 
Tatrafilm.

NA MAREC 
PRIPRAVUJEME:

3. - 5. Na východ od raja – dráma, 
6. - 9. Noc dlhá 30 dní – horor, Ríša 
hračiek – rodinný, Denník pestúnky – 
romantická komédia, Čertovský holič 
– muzikál, Halloween – horor, Faunov 
labyrint – rodinný, Súkromná izba pána 
Wilsona – dráma, Chuť lásky – roman-
tický, P. S. Milujem Ťa

Milí priaznivci filmového klubu, ponú-
kame Vám možnosť zakúpiť si už 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 neobme-
dzený, ale za drahšie vstupné. Tešíme sa 
na stretnutie s Vami každý piatok pri dob-
rom filme v kine MIER.

POLROČNÉ PRÁZDNINY 
FILMOVÝ KLUB    
1. 2. o 19.00, vst.: člen.: 40,- Sk, 
nečlen.: 60,- Sk, nevhodné 
pre vekovú skupinu do 18 rokov

FAUNOV LABYRINT
Vojnou rozvrátené Španielsko, pár týždňov 
po nástupe generála Franca. Manželka fa-
šistického kapitána prichádza so svojou 
dcérou Oféliou do vojenského tábora po-
rodiť kapitánovo dieťa... Dráma, Španiel-
sko, Mexiko, USA, r. 2006, 112 min., české 
titulky.

ROZPRÁVKA                                     
1. - 3. 2. o 17.00, vst.: 55,- Sk, 
nevhodné pre vekovú skupinu do 7 rokov                                                    

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

2. - 3. 2. o 19.00, vst.: 55,- Sk, 
nevhodné pre vekovú skupinu do 12 rokov

HITMAN
Hitman alias Agent 47 bol zrodený ako ná-
stroj na zabíjanie tých, ktorí to spôsobujú. 
Nemá žiadne emócie, je presný, dôsledný 
a nedá sa vystopovať... Akčný thriller, USA, 
100 min., slov. titulky.

FILMOVÝ KLUB   
8. 2. o 19.00, vst.: člen.: 40,- Sk, 
nečlen.: 60,- Sk, 
nevhodné pre vekovú skupinu do 18 rokov

IRINA PALM
Maggie nutne potrebuje peniaze, aby mohla 

zaplatiť liečbu svojmu chorému vnukovi. 
Ocitne sa na uliciach londýnskej štvrte 
Soho.  Dráma, Belgicko, Luxembursko, Fran-
cúzsko, VB, r. 2007, 107 min., české titulky.

ROZPRÁVKA                             
9. - 10. 2. o 17.00, vst.: 30,- Sk, 
nevhodné pre vekovú skupinu do 7 rokov

MRAVČIA POLEPŠOVŇA
Lucas je 10-ročný chlapec, ktorý nemá žiad-
nych kamarátov a vybíja si svoj hnev týraním 
bezmocných mravcov na svojom dvore. Ani-
movaná rodinná komédia, USA, 89 min., 
český dabing.

9. - 10. 2. o 19.00, vst.: 45,- Sk, 
nevhodné pre vekovú skupinu do 15 rokov

TESNE VEDĽA
Až na svadobnej ceste Eddie (Ben Stiller) 
zistil, že našiel tú pravú. Dotyčná dáma ale 
bohužiaľ nebola jeho novomanželka... Ko-
média, USA, r. 2007, 114 min., slov. titulky.     

VALENTÍNSKY DARČEK   
Každý pár má 2 vstupenky za cenu jednej. 
14. 2. o 19.00, vst.: 50,- Sk, nevhodné pre 
vekovú skupinu do 15 rokov

NABÚCHANÁ
Stačí jeden úlet a končí sa sranda. Komédia, 
USA, slovenské titulky, 129 min.  

FILMOVÝ KLUB    
15. 2. o 19.00, vst.: člen.: 40,- Sk, 
nečlen.: 60,- Sk, 
nevhodné pre vekovú skupinu do 15 rokov

SILA SRDCA
23. januára 2002 zmizol v Karáčí novi-
nár prestížneho Wall Street Journal Daniel 
Pearl. Behom nasledujúcich týždňov sa 
horlivo viedlo oficiálne pátranie po stopách 
tých, ktorí mali mať jeho zmiznutie na sve-
domí. Dráma, USA, r. 2007, 107 min., české 
titulky.

15. 2. o 17.00, 16. - 17. 2. o 19.00, 
vst.: 59,- Sk, 

nevhodné pre vekovú skupinu do 12 rokov   
GYMPL

Petr (Tomáš Vorel jr.) a Michal (Jiří Mádl) do 
školy radšej nechodia, a ak tam už náhodou 
zavítajú, tak celé hodiny prespia, pretože po 
nociach maľujú graffiti. To je to jediné, čo 
ich okrem dievčat zaujíma. ČR, r. 2007, 
105 min., česká verzia.

FILMOVÝ KLUB    
22. 2. o 19.00, vst.: člen.: 40,- Sk, 
nečlen.: 60,- Sk, 
nevhodné pre vekovú skupinu do 12 rokov

ONCE
On je pouličný muzikant, jeho snom je živiť 
sa hudbou, ona je výborná pianistka z Čiech, 
ktorá odišla do Írska kvôli obžive. Tí dvaja 
sa samozrejme stretnú a natočia spoločnú 
platňu... Hudobná melodráma, Írsko, české 
titulky, 86 min.

ROZPRÁVKA        
23. - 24. 2. o 17.00, vst.: 55,- Sk, 
nevhodné pre vekovú skupinu do 12 rokov

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.

23. - 24. 2. o 19.00, vst.: 49,- Sk, 
nevhodné pre vekovú skupinu do 15 rokov                                                                                        

VOTRELEC vs. PREDÁTOR 2
Malé americké mestečko Gunnison v Colo-
rade žije svojím kľudným životom. V jeho blíz-
kosti však dôjde k nečakanej katastrofe, keď 
sa z neba prirúti poškodená vesmírna loď 
a stroskotá v lesoch za mestom... Akčné sci-fi, 
USA, r. 2007, 86 min., slovenské titulky.

ROZPRÁVKA PRE ŠKOLSKÉ KLUBY
29. 2. o 14.00

PÁN VČIELKA

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

JARNÉ PRÁZDNINY
FILMOVÝ KLUB  
29. 2. o 19.00, vst.: člen.: 40,- Sk, 
nečlen.: 60,- Sk, 
nevhodné pre vekovú skupinu do 15 rokov

IMPORT/EXPORT
Dva príbehy o hľadaní šťastia a materiál-
nych výhod prinášajú pravdivú výpoveď 
o súčasných sociálnych pomeroch na Vý-
chode i Západe. Rakúsko, 137 min., titulky, 
MP-15.

29. 2. o 17.00, 1. - 3. 3. o 19.00, 
vst.: 65,- Sk, 3. 3. zľava - vst.: 50,- Sk, 
nevhodné pre vekovú skupinu do 12 rokov                                                     

P. S. MILUJEM ŤA
Holly a Gerry patria k tým šťastným man-
želským párom, ktorým by každý mohol 
závidieť. Kým sa jedného dňa nestane ne-
predstaviteľné... Romantický, USA, r. 2007, 
126 min., české titulky.

ROZPRÁVKA
1. - 2. 3. o 17.00, vst.: 45,- Sk

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

FILMOVÝ KLUB
7. 3. o 19.00, vst.: člen.: 40,- Sk, 
nečlen.: 60,- Sk

VÁŠEŇ A CIT

ROZPRÁVKA
6. - 10. 3. o 17.00 

ASTERIX a OBELIX
      
PRIPRAVUJEME: 
MEDVÍDEK, Rozprávku ALVIN a CHIP-
MUNKOVIA, HONBA ZA POKLADOM TEM-
PLÁROV 13. - 17. 3., SOM LEGENDA.

KINO MIER



KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

20 FEBUÁR 2008

KULTÚRA

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice 
v Spišskej Novej Vsiv

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

PRE DETI

Evin Colfer - Artemis Fowl - Stratená ko-
lónia. V 5. časti sa opäť stretnete s Artemisom 
Fowlom, ktorý sa zase do niečoho zaplietol. Súvi-
selo to s problémami Spoločenstva škriatkov.
Thomas Brezina - Kto uniesol žriebä fa-
raóna? Tajný pes Bello Bond priviedol svojich 
priateľov na horúcu stopu, ktorá viedla do jaz-
diarne, kde odhalili hrôzostrašnú záhadu.
Veronika Šikulová - To mlieko má horúčku. 
Začítajte sa do krátkych príbehov Dorotky, Jurka, 
Vecanka a ich kamarátov.

POBOČKA MIER, KOMENSKÉHO 25 

Maja von Vogel - Tajomný mobil. Kim, Fran-
tišek a Mária - detektívne trio, odvážne a s dô-
vtipom riešia prípad podivuhodného zvonenia 
mobilných telefónov. 

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA

Daniel Silva - Znamenie zabijaka. Agent pro-
titeroristického oddelenia CIA rieši prípad zostre-
lenia amerického dopravného lietadla.
Mária Ďuranová - Nikdy nie je neskoro. Prí-
beh ženy, ktorá cíti, že jej život uniká pomedzi 
prsty a preto sa rozhodne ho zmeniť - zaľúbi sa.
Frank Schätzing - Nehlučne. Cieľom skupiny 
atentátnikov je zavraždiť amerického prezidenta 
špeciálnou nehlučnou zbraňou.

POBOČKA MIER, KOMENSKÉHO 25 

Philip Pullman - Rubín v kouři, Stín na se-
veru, Tygr ve studni. Napínavá, tajuplná trilógia 
o Sally Lockhartovej, odhaľujúca neľútostný svet 
londýnskeho viktoriánskeho podsvetia.

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA

Anton Kret - Spišské divadlo SNV. Súvislosti 
a okolnosti v roku päťdesiatročnice Spišského 
divadla 2007.
Štefan Klein - Vzorce šťastia. Populárno-
náučný výklad pojmov šťastie, emócie, myseľ, ve-
domie, mozog, priateľstvo, láska a smiech.
Eva Ďurošová - Rozvíjanie bazálnej gramot-
nosti detí z menej podnetného sociálneho 
a kultúrneho prostredia. Časť I. Vysokoškol-
ské skriptá.

POBOČKA MIER, KOMENSKÉHO 25 

David Bennett - Metro: Príbeh podzemnej 
železnice. Pútavé rozprávanie o svetových met-
rách, nielen ako o technických zariadeniach, ale 
aj ako o civilizačnom fenoméne.

3. 2. (nedeľa) o 15.00 hod.                                  VSTUPNÉ: 50,- Sk
Pavol Dobšinský - Miro Košický                              

TROJRUŽA, MÚDRY MAŤKO A BLÁZNI (Rozprávka)  
Rozprávkový dvojtitul, klasika slovenských rozprávok, v ktorom si malí i veľkí prídu na svoje. 
Trojruža - romantická rozprávka o dobrosrdečnej dievčine a zatrpknutom netvorovi, v ktorom nájde dievčina zaľú-
benie a vyslobodí zakliateho princa. Múdry Maťko a blázni - paródia o tom, akí sme ľudia a o tom, ako je nám spolu 
veselo a dobre.

16. 2. (sobota) o 19.00 hod.                       VSTUPNÉ: 30,- Sk

IMPROLIGA (veľká sála Spišského divadla)
OZ Pyramída v spolupráci so Spišským divadlom vás srdečne pozývajú na 
druhé kolo Improligy. Neformálna súťaž v divadelnej improvizácii, ktorá má 
vo viacerých slovenských mestách už viac ako dvadsaťročnú tradíciu. Súťažiace družstvo si vyžrebuje tému a má 
tri minúty na prípravu divadelnej scénky so zápletkou, pointou a vyvrcholením. Príďte na večer plný zábavy a pre-
kvapení...

17. 2. (nedeľa) o 15.00 hod.                            VSTUPNÉ: 50,- Sk
Karol Spišák  

VRABEC BRMBOLEC (Rozprávkový muzikál)        
Pôvodný rozprávkový muzikál dlhoročného divadelného praktika o neposlušných vrabcoch a ich dobrodružnej ces-
te svetom...

22. 2. (piatok) o 19.00 hod.          VSTUPNÉ: 100,- Sk
William SHAKESPEARE                               

SEN NOCI SVÄTOJÁNSKEJ PO 400 ROKOCH (Komédia)  
Svetoznáma komédia najväčšieho divadelného génia, poňatá mladou hereckou generáciou. Komédia o tom, ako 
veľmi dnes prahneme po láske a ako často na ňu pre peniaze zabúdame. 

24. 2. (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 kamarátov, Macka a Tigríka, ktorí sa vydali na cestu, aby pochopili, 
že mať priateľa je najväčšie šťastie na svete. Medzinárodný tím tvorcov. Spolupráca so spišskonovoveskými deťmi. 
Množstvo nádherných pesničiek a ožívajúca scénografia. 

29. 2. (piatok) o 19.00 hod.          VSTUPNÉ: 100,- Sk
Tibor Ferko, Miro Košický                                   

BENDEGÚZ (Donkichotiáda, podľa Jána Chalupku)
Moderná donkichotiáda, prvá dramatizácia románu na slovenských javiskách! Dvaja pomaďarčení turčianski zema-
nia Bendeguz a Pišta sa vyberú do sveta hľadať pravlasť Maďarov.

Skupinové objednávky alebo rezervácie na tel. čísle 053/41 732 75, 41 732 71, www.spisskedivadlo.sk

DIVADELNÉ ŠTÚDIO PRI DOME MATICE DIVADELNÉ ŠTÚDIO PRI DOME MATICE 
SLOVENSKEJ V SPIŠSKEJ NOVEJ VSISLOVENSKEJ V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

VÁS POZÝVA NA RODINNÚ ROZPRÁVKUVÁS POZÝVA NA RODINNÚ ROZPRÁVKU

(CHI-CHI PRÍBEH O JEDNOM (CHI-CHI PRÍBEH O JEDNOM 
ZAVADZAJÚCOM BÁBÄTKU)ZAVADZAJÚCOM BÁBÄTKU)

V NEDEĽU 10. 2. 2008 O 15.00 HOD. V NEDEĽU 10. 2. 2008 O 15.00 HOD. 
V DIVADELNOM ŠTÚDIU PRI DMS, V DIVADELNOM ŠTÚDIU PRI DMS, 

ZIMNÁ UL. 68.ZIMNÁ UL. 68.

ÚČINKUJE: IVA LIPTÁKOVÁ ÚČINKUJE: IVA LIPTÁKOVÁ 
BÁBKOVÉ DIVADLO BÁBKOVÉ DIVADLO 

SPOD SPIŠSKÉHO HRADUSPOD SPIŠSKÉHO HRADU

RÉŽIA: MONIKA GERBOCOVÁ (SK)RÉŽIA: MONIKA GERBOCOVÁ (SK)
SCÉNOGRAFIA: TOMÁŠ VOLKMER (CZ)SCÉNOGRAFIA: TOMÁŠ VOLKMER (CZ)
DRAMATURGIA: HANA GALETKOVÁ (CZ)DRAMATURGIA: HANA GALETKOVÁ (CZ)

POĎAKOVANIE
Touto cestou sa chcem poďakovať v mojom 
mene, aj v mene všetkých klientov ZPMP DSS, 
Chrapčiakova 13, v Spišskej Novej Vsi, študen-
tom Gymnázia na Školskej ulici, ktorí nás nav-
štívili pred Vianocami s balíčkami. Tieto balíčky 
sme si položili pod stromček a na Štedrý deň 
sme ich rozbalili. Veľmi sme sa potešili. V balíč-
koch sme našli knihy, ktoré sme si uložili do na-
šej knižnice. Tieto knihy tvoria jej základ. Dúfa-
me, že si knižnicu ďalej rozšírime. Čítaním kníh 
si rozšírime svoje vedomosti a získané poznatky 
uplatníme v praxi. 
Zároveň ďakujeme občanom mesta Spišská 
Nová Ves, že nás prišli povzbudiť a potleskom 
ocenili naše herecké výkony 14. 12. 2007 
v kine Mier, kde sme odohrali dramatizáciu bás-
ne „Balada o dobrom priateľovi“.

Katarína Miňďárová

klientka ZPMP - DSS
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15. 2. 2008 o 11.00 hod. 
Divadelný súbor 
Jana Chalupku Brezno
Spišské divadlo

Fero Urbánek: 

PANI RICHTÁRKA
Organizované predstavenie pre SŠ.

15. 2. 2008 o 18.00 hod.  
Vstupné: 90,- Sk
Divadelný súbor 
Jana Chalupku Brezno
Spišské divadlo

Fero Urbánek: 

PANI RICHTÁRKA
Divadelná hra v troch dejstvách so spevom, v po-
daní jedného z najlepších divadelných súborov na 
Slovensku.
Úprava a réžia: Ján Sládeček
Asistent réžie: Július Obernauer
Scéna a kostýmy: Jaroslav Valek
Hudobná spolupráca: Ivan Nemky
Účinkujú: Július Obernauer, Alžbeta Vaga-

dyová, Marek Vagady, Jarmila Obernaue-

rová, Veronika Cerovská, Gabriel Obernauer, 

Matej Struhár, Markéta Gregušová.

Pripravujeme:

5. 3. 2008 o 18.00 hod. 
Koncertná sieň Reduty 

Piesňový recitál
Účinkujú: Martin Babjak - barytón
Daniel Buranovský - klavír
Program: piesne Mikuláša Schneidra-Trnav-
ského, Antonína Dvořáka, Eugena Suchoňa, Frica 
Kafendu a Bohuslava Martinů.

28. 3. 2008 o 19.00 hod.
Športová hala 

LUCIE BÍLÁ

Unikátny megakoncert 
českej speváčky s orchestrom

Petra Maláska a vokálnou skupinou.

Informácie a predpredaj vstupeniek:
MKC - Reduta, tel.: 053/44 632 49, 42 992 51, 

KD Mier, tel.: 44 287 66
TIC - Letná 49 (pri Levočskej bráne), 
tel.: 053/44 282 92, 053/161 86
CK SpeedTour (v budove Reduty), 

tel.: 053/44 671 70

Naše mesto sa stane na jeseň tohto roku 
miestom unikátneho kultúrneho projektu. 

V rámci XIII. ročníka tradičného medzinárodného 
hudobného festivalu Musica nobilis prijalo pozva-
nie do Spišskej Novej Vsi špičkové hudobné te-
leso viac ako európskeho významu - Slovenská 
filharmónia Bratislava. 
Niekoľkoročné úsilie organizátorov, podporené 
snahou vedenia mesta o vytvorenie dôstojného 
vyvrcholenia osláv 740. výročia prvej písomnej 
zmienky o meste, sa vydarilo. Na základe osob-
ného pozvania generálneho riaditeľa Slovenskej 
filharmónie Bratislava, prof. Mariána Lapšanského 
sa v januári uskutočnilo pracovné rokovanie v bra-
tislavskej Redute za účasti primátora Jána Volného 
a riaditeľa MKC Emila Labaja, na ktorom boli vďaka 
dlhoročnému pozitívnemu vzťahu k nášmu mestu 
dohodnuté veľmi ústretové podmienky nároč-
ného projektu zo strany vedenia Slovenskej fil-
harmónie.
Stane sa teda skutočnosťou, že unikátne dielo 
Giuseppe Verdiho Rekviem zaznie v rekon-
štruovaných priestoroch evanjelického 
kostola po prvýraz v našom meste v podaní or-
chestra Slovenskej filharmónie, Slovenského 
filharmonického zboru a sólistov. Celkovo vy-
stúpi viac ako 150 účinkujúcich pred vyspelé spiš-
skonovoveské publikum, ktoré vždy vedelo vytvoriť 
neopakovateľnú atmosféru a zároveň citlivo vnímať  
hudobné emócie, ktoré skutočne overil čas.
Je samozrejmosťou, že toto unikátne podujatie 
je len jednou z mnohých kvalitných akcií, ktoré 
mesto pripravuje v rámci bohatej kultúrnej ponuky 
na tento rok. Už najbližšie sa môžu priaznivci kul-
túry tešiť na koncert Martina Babjaka s kla-
vírnym sprievodom Daniela Buranovského 

(5. 3. 2008), koncert českej speváčky Lucie 
Bílej s orchestrom Petra Maláska a vokálnou 
skupinou (28. 3. 2008), ale i legendárnu slo-
venskú skupinu ELÁN. Veríme, že každý obyva-
teľ si niečo pre seba nájde, pričom úprimne a radi 
privítame akúkoľvek aktivitu a návrhy. EL

Február spravidla nebýva priaznivý pre po-
zorovateľov nočnej oblohy. Prispieva k tomu 
premenlivé počasie. Dúfajme, že tohtoročný 
mesiac k nám bude, čo sa týka počasia, šted-
rejší. Vo februári nastanú dve zatmenia. 
7. 2. 2008 nastane prstencové zatmenie 
Slnka, ktoré je na našej oblohe nepozorova-
teľné. Jeho pás je krátky, široký a tiahne sa 
Antarktídou a južným krajom Tichého oce-
ánu a pod. 21. 2. 2008 môžeme pozorovať 
úplné zatmenie Mesiaca (jedná sa o noc 
zo stredy 20. 2. na štvrtok 21. 2. 2008), ktoré 
je u nás viditeľné takmer v celom svojom prie-
behu. Ide o posledné úplné zatmenie Mesiaca 
pozorovateľné z nášho územia do roku 2011. 

Časový priebeh zatmenia Mesiaca v noci 
z 20. na 21. 2. 2008 (SEČ):
• východ Mesiaca:   16 h 47 min,
• vstup Mesiaca do polotieňa:  01 h 37 min.

• začiatok čiastočného zatmenia:  02 h 43 min.
• začiatok úplného zatmenia:   04 h 01 min.
• stred zatmenia :          04 h 51 min.
• koniec čiastočného zatmenia:   06 h 09 min.
• koniec úplného zatmenia:    04 h 50 min. 
• výstup Mesiaca z polotieňa:   07 h 16 min.
• západ Mesiaca:  07 h 15 min.

Pozn.: všetky časové údaje sú SEČ

Planéty:
Vo februári nastávajú najvhodnejšie podmienky 
pre pozorovanie najkrajšej planéty slnečnej sú-
stavy Saturnu, ktorý môžeme pozorovať na ob-
lohe celú noc a vedzte, že to stojí za to. Mars 
zostáva na večernej oblohe v súhvezdí Býka. 
Venušu nájdeme na rannej oblohe, pridá sa 
k nej Jupiter, ktorý bude pozorovateľný nízko 
nad obzorom v súhvezdí Strelec. 

F. Sejut, MO SZAA

SLOVENSKÁ FILHARMÓNIA ZAVÍTA 
DO SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

POZORUJTE S NAMI - OBLOHA VO FEBRUÁRI 
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Predstavujeme: RASTISLAV VONGA (20), atlét a reprezentant SR v boboch

Ako si sa dostal k netypickému športu, akým 
sú boby?
„Od malička ma veľmi bavil šport. Po 4. ročníku 
na základnej škole ma rodičia prihlásili do špor-
tovej triedy zameranej na ľahkú atletiku. Atle-
tike sa venujem do dnešného dňa. Po ukončení 
strednej školy som odišiel študovať na Fakultu 
telesnej výchovy a športu do Bratislavy, kde sa 
mi zmenil aj tréner. Ten má zásluhu na tom, že 
som sa dostal k bobom, pretože on sa tomuto 
športu už venoval. Jedného dňa k nám na tré-
ning zavítali bobisti a opýtali sa, či nemáme 
záujem skúsiť dosť netradičný šport - boby. 
A tak sa to začalo...“

Prečo si sa rozhodol práve pre boby?
„Dosť zložitá otázka, na ktorú neviem presnú 
odpoveď dodnes... Začalo to, keď ma bobisti 
zobrali minulý rok na jar na prvý tréning do Ne-
mecka, kde som sa niekoľkokrát previezol, či už 
v dvoj alebo štvorbobe. Veľmi sa mi to zapáčilo. 
Je to neopísateľný pocit, adrenalín, preťaženie, 

rýchlosť... Človek to musí zažiť na vlastnej koži, 
aby sa mohol k tomu vyjadriť.“

Nemáš strach z prípadného zranenia pri rých-
lej jazde v ľadovom koryte?
„Nad tým nerozmýšľam. Inak by som do toho 
nešiel naplno, strach by mi to nedovolil. Jedno-
ducho idem a čo sa má stať, sa stane.“

Čo všetko treba urobiť pre to, aby sa človek 
stal bobistom a reprezentantom SR?
„Tento šport si vyžaduje každodenný poctivý 
a drsný niekoľkohodinový tréning. Človek má po-
tom menej voľného času na ostatné povinnosti 
a zábavu. Počas sezóny, ale aj počas prípravy na 
ňu, trávime veľa času mimo domova, veľakrát to 
znamená aj nekonečné cestovanie.“

Ako prijali rodičia Tvoje rozhodnutie stať sa 
bobistom?
„Rodičia ma od začiatku mojej športovej kariéry 
podporujú. Mnohokrát sa zúčastnili aj na mojich 
pretekoch, aby mi takto vyjadrili svoju podporu. 
Dúfam, že to tak ostane aj naďalej. Som im za 
to veľmi vďačný, rovnako ako chalanom, ktorí 
ma do toho dotiahli, a kamarátom, ktorí mi stále 
držia palce.“

Za relatívne krátke obdobie sa Ti podarilo 
v boboch dosiahnuť krásny výsledok.
„Keďže sa tomuto športu venujem necelý rok, 
nedostal som ešte veľa príležitostí. Absolvoval 
som už veľa tréningových jázd, ale príležitosť na 
pretek som dostal len nedávno. Bolo to v decem-
bri 2007 na 3. kole Európskeho pohára bobistov 
v talianskom stredisku Cesane Pariol na olympij-
skej dráhe, kde som štartoval v štvorboboch ako 
3. člen. Bola to moja premiéra a hneď sa nám 
podarilo umiestniť na peknom 10. mieste z 24 
posádok. Chalani tento pretek venovali mne, za 
čo im veľmi pekne ďakujem. Takže to je zatiaľ 
môj jediný úspech v tomto športe.“

Čo ďalej? Aké sú plány?
„Momentálne sa pripravujeme na posledné dve 
kolá Európskeho pohára a na kvalifikáciu na 
Majstrovstvá sveta. Naše plány do budúcnosti 
sú dosť veľké, veď rok 2010 sa blíži a s ním aj 
Zimné olympijské hry vo Vancouvri. Pred začiat-
kom ďalšej sezóny by sme mali navštíviť USA 
a olympijskú dráhu, na ktorej by sme mali absol-
vovať aj niekoľko tréningových jázd.“

V akom klube teraz pôsobíš?
„Pôsobím v klube SLÁVIA UK ako atlét, kde ma 
pripravuje tréner Kristián Cupák, aktívny sloven-
ský šprintér. A ako bobista pôsobím v reprezen-
tačnom oddiele SLOVAK BOB TEAM, kde som 
pod dohľadom bobistu - brzdárskej stálice Ró-
berta Kresťanka. Momentálne náš oddiel má 
5 stálych členov: pilota Milana Jagnešáka, An-
dreja Bendu, Štefana Kruga, mňa a brzdára Ró-
berta Kresťanka. Chceli by sme však náš oddiel 
rozšíriť. Ja a Štefan Krug (ďalší nováčik v tomto 
športe) by sme mali budúci rok ísť do bobovej 
školy, kde by sme sa mali učiť za pilotov, aby 
sme mohli po našich „dedoch“ (takto nazývame 
starších členov) prebrať žezlo a robiť tomuto 
športu aj naďalej dobré meno.“

Za rozhovor ďakuje LucK

Naše mesto v závere minulého roka opäť po-
tvrdilo schopnosť usporiadať vrcholovú súťaž. 
Konalo sa tu finále I. ročníka Európskeho 
pohára juniorov v rýchlokorčuľovaní na 
krátkej dráhe. Finále predchádzali tri kvalifi-
kačné preteky v Rumunsku, Maďarsku a Poľ-
sku, z ktorých sa do SNV kvalifikovalo z každej 
disciplíny desať pretekárov z Východnej a Zá-
padnej skupiny.
Celkovo štartovalo 148 pretekárov zo 17 štá-
tov Európy vo vekových kategóriách:  A do 
19 rokov, B do 17 rokov, C do 15 rokov a D 
do 13 rokov. Súťažné trate mali dĺžku 1 500, 
1 000 a 500 metrov.
Slovenskú republiku reprezentovalo 9 prete-
károv z oddielov Trnava, Púchov a Sp. Nová 
Ves. Reprezentačný dres obliekol aj prete-
kár STEZ SNV Štefan DRÁB. V kategórii A do 
19 rokov obsadil celkove 5. miesto. Dobre jaz-

dila i Tatiana BODOVÁ a Boris FRANKOVIČ.
V absolútnej európskej juniorskej špičke sa 
naši rýchlokorčuliari rozhodne nestratili. Spo-
kojnosť pretekárov a zahraničných hostí je 
dobrým vysvedčením pre náš klub a všetkých, 
ktorí sa na podujatí podieľali.

Výsledky:
Kategória A - muži: 
1. Jerge PLANCHÉR, Francúzsko...
5.   Štefan DRÁB, Slovensko
- ženy: 
1.   Debera SECHI, Taliansko...
14. Tatiana BODOVÁ, Slovensko
Kategória C:
1.   Tomasu DOTTI, Taliansko...
10. Boris FRANKOVIČ, Slovensko

Vendelín Ivančík, foto: mape

EURÓPSKE FINÁLE JUNIOROV 
V RÝCHLOKORČUĽOVANÍ 
NA KRÁTKEJ DRÁHE
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POSKYTUJEME ZĽAVY PRE POISTENCOV: 
VšZP PONDELOK 19.00 - 20.30

ZMENA PREVÁDZKOVÝCH HODÍN 
POČAS POLROČNÝCH PRÁZDNIN 

Piatok 1. 2. 2008 9.00 - 18.30 verejnosť 19.00 - 20.30 EUROBUS

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

SAUNA T.: 053/442 62 18

od 1. 2. 2008 sauna otvorená podľa rozpisu:

PONDELOK      SANITÁRNY DEŇ
UTOROK 14.00 - 20.00 
STREDA 14.00 - 20.00 
ŠTVRTOK 14.00 - 20.00  SPOLOČNÁ MIX
PIATOK 14.00 - 20.00
SOBOTA   7.30 - 19.30 
NEDEĽA   7.30 - 19.30

MASÁŽE 
Klasická, reflexná, thajská, anticelulitídna, kozmetická lymfodrenáž, 

lymfodrenáž celého tela, detoxikačná medová masáž, segmentová masáž.

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

Mimo uvedený čas možnosť objednávky na t. č.: 

0903 675 380, 0905 954 792, 0904 325 343.

VEREJNÉ 
KORČUĽOVANIE 
HLAVNÁ PLOCHA 

Nedeľa   3. 2. 18.00 - 19.30

Nedeľa 10. 2. 18.00 - 19.30

Nedeľa 17. 2. 18.00 - 19.30

Nedeľa 24. 2. 18.00 - 19.30

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

Sobota   2. 2. 10.00

Tatran - NK Hesta Prešov, 
1. liga muži východ

Nedeľa   3. 2. 10.00

Tatran - ŠKK Trstená, 
dorastenecká liga východ

Sobota 16. 2. 10.00

Tatran - KK Plešivec, 1. liga muži východ

Nedeľa 24. 2. 10.00

Tatran - TJ Lokomotíva Vrútky, 
dorastenecká liga východ

VEREJNÉ 
KORČUĽOVANIE 
VONKAJŠIA MALÁ PLOCHA 

Sobota   2. 2. 17.00 - 18.30

Streda   6. 2. 17.00 - 18.30

Štvrtok   7. 2. 17.00 - 18.30

Sobota   9. 2. 17.00 - 18.30

Streda 13. 2. 17.00 - 18.30

Štvrtok 14. 2. 17.00 - 18.30

Sobota 16. 2. 17.00 - 18.30

Streda 20. 2. 17.00 - 18.30

Štvrtok 21. 2. 17.00 - 18.30

Sobota 23. 2. 17.00 - 18.30

Streda 27. 2. 17.00 - 18.30

Štvrtok 28. 2. 17.00 - 18.30

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

Sobota  2. 2. 10.00 - 14.00 LB - TU Košice, basketbal kadeti

Sobota  2. 2. 14.00 LB - Žilina, basketbal juniori

Sobota  2. 2. 18.00 LB - Svit, basketbal extraliga

Nedeľa  3. 2. 10.00 LB - Levice, basketbal, juniori

Streda  6. 2. 18.00 LB - Lučenec, basketbal extraliga

Štvrtok  7. 2. 8.00 - 14.00 Futbalový turnaj

Sobota  9. 2. 8.45 - 12.00 LB - Tydam Košice, basketbal SMŽ

Sobota  9. 2. 12.00 - 16.00 SNV - Hnúšťa, volejbal ženy

Sobota  9. 2. 16.00 - 20.00 LB - AVE Košice, basketbal SŽ

Nedeľa 10. 2. 7.00 - 12.00 Súťaž mladých hasičov

Streda 13. 2. 18.00 LB - Inter Bratislava, basketbal extraliga

Štvrtok 14. 2. 8.00 - 14.00 Futbalový turnaj "94"

Sobota 16. 2. 10.00 - 14.00 LB - Svit "B", basketbal MŽ

Nedeľa 17. 2. 11.00 SNV - Poltár, volejbal juniorky

Streda 20. 2. 18.00 LB - Prievidza, basketbal extraliga

Štvrtok 21. 2. 8.00 - 14.00 Futbalový turnaj "93"

Sobota 23. 2. 7.00 - 19.00 Futbalový turnaj

Nedeľa 24. 2. 9.00 - 13.00 LB - Tydam Košice, basketbal kadeti

Streda 27. 2. 18.00 LB - D. Kubín, basketbal extraliga

Správa telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTEZ
KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/442 62 18, otvorená PO – NE 

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 19.00 - 20.30 EUROBUS
Sobota 9.00 - 18.30 VEREJNOSŤ 19.00 - 20.30 EMBRACO
Nedeľa 9.00 - 20.30 VEREJNOSŤ

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

Sobota   2. 2. 14.00 SNV - Michalovce, dorast
Sobota   2. 2. 17.00 SNV - Zvolen, juniori
Nedeľa   3. 2. 10.00 SNV - Trebišov, dorast
Piatok   8. 2. 17.30 SNV - Prešov, 1. liga
Utorok 12. 2. 17.30 SNV - Trebišov, 1. liga
Piatok 15. 2. 17.30 SNV - D. Kubín, 1. liga
Sobota 16. 2. 14.00 SNV - D. Kubín, dorast
Nedeľa 17. 2. 10.00 SNV - Žilina, dorast

Pondelok 18. 2. 17.00 SNV - Martin, juniori
Piatok 22. 2. 17.30 SNV - Topoľčany, 1. liga
Sobota 23. 2. 17.00 SNV - Skalica, juniori

26. decembra 2007 sa v novej Krytej strelnici, na 
Radlinského 17, uskutočnila prvá verejná stre-
lecká súťaž a zaznamenala ohlas, ktorý príjemne 
prekvapil aj samotných usporiadateľov.

Novovzniknutý Klub spišských strelcov a Športový klub 
polície, ktorí preteky pripravili, v disciplíne malokalib-
rová puška evidovali 21 strelcov a v disciplíne pištoľ 
49 súťažiacich. Puška sa strieľala na vzdialenosť 50 m 
a pištoľ na vzdialenosť 25 m. 
Najlepšie výsledky v disciplíne puška dosiahli: Peter 
Nemčík - 93, Ján Korba - 91, Rasťo Krajči a Jozef 
Hozza po 89 zo 100 možných bodov. V streľbe z piš-
tole mali najlepšie nástrely: Pavol Kostelník - 91, Pa-
vol Harniš - 88 a Tono Lehovec - 84 bodov. 
Korene streleckého športu na Spiši siahajú až do 

16. storočia. Organizátori touto súťažou odštartovali 
aktivity, ktoré chcú nadviazať na tieto tradície. Pripra-
vujú Veľkonočný turnaj v streleckých disciplínach, 
Spišskú streleckú ligu i náborové súťaže pre širokú 
verejnosť. 
Pretekať v športovej streľbe majú možnosť aj občania, 
ktorí nevlastnia zbrane, či zbrojné preukazy. Zbrane sa 
dajú zapožičať priamo na strelnici, kde si majú záujem-
covia možnosť zakúpiť aj strelivo. Súťaž prebieha vždy 
podľa prísnych bezpečnostných pravidiel, pod dozo-
rom rozhodcov a riadiacich streľby.
Podrobnejšie informácie je možné získať na zria-
ďovanej web-stránke Klubu spišských strelcov:
www.strelnica.host.sk, v predajni Poľovníckych po-
trieb na Duklianskej ulici 22, v SNV, alebo priamo na 
strelnici. Tešíme sa na vašu návštevu!

ŠTEFANSKÁ VEREJNÁ STRELECKÁ 
SÚŤAŽ MALA PREMIÉRU

DŽUDO KLUB 
Spišská Nová Ves pozýva

dňa 1. 3. 2008 o 10.30 hod.
do Športovej haly

NA TURNAJ V DŽUDE 
O pohár primátora 

mesta, kategórie žiakov 
a žiačok.

Účasť na turnaji prisľúbili 

i zahraniční pretekári.

Tešíme sa na vašu účasť!
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VITAJTE MEDZI NAMI
Tamara Dlouhá

Veronika Piaková

Viktória Piaková

Arthur Antal

Nela Štepitová

Tadeáš Vágner

Adriána Michaleková

Alexandra Michaleková

Nina Polomová

Barbora Karchňáková

Tímea Grigľaková

Adam Midlík

Oliver Olšavský

Juraj Hrušovský

Matúš Tarbaj

Viktória Fricová

Natália Garčárová

Vivien Kotlárová

Max Briňarský

Nikola Polláková

Oliver Geletka

Filip Gonda

Matúš Ďuriška

Erik Gabčo

Karolina Feriková

Jozef Giňa

Sára Bendíková

Tomáš Stašík

Damián Makula

Tamara Mačupová

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V DECEMBRI OSLÁVILI
94 rokov
Štefan Fábera

91 rokov
Anna Zdravecká

85 rokov
Margita Brtaňová

80 rokov
František Čambal
Valéria Filipová
Štefan Varga
Anna Molnárová
Ján Zavacký
Michal Prach
Mária Kiššáková
Mária Mišendová
Margita Szabová

75 rokov
Mária Tomaščáková

Xaver Kalafut
Jozef Stanek
Terézia Nováková
Milan Barbuš
Helena Kotlárová
Eva Tokarčíková
Mária Steinhauserová
Štefan Dobák
Elena Jakubeková
Gabriela Važanová
Ladislav Stoličný
Anna Višňovská
Jolana Muchová
Mária Lukačovská
Jozef Kyrc
Štefan Bukovinský
Rozalia Dlugošová
Mária Poradová

70 rokov
Juraj Sokolák

Anna Feriančiková
Mária Tökölyová
Mária Kufčáková
Jana Strišovská
Ing. Irena Hodáková
Mária Compelová
Malvína Dubiňáková
Helena Oelschlägerová
Rozália Dravecká
Anna Urbanová
MUDr. Eva Korkošová
Štefan Szabo
Kristína Mruková
Ing. Cyril Kacvinský
Gabriela Šimová
Viliam Čupák
Mária Pižemová
Magdaléna Weishänplová
Karol Belluš

Ako len som chcel s vami žiť. Pri vás sa tešiť a pri vás byť. Na rozlúčku 
nebol čas, no spomienky na Teba zostanú v nás.
S hlbokým zármutkom chceme vysloviť úprimné poďakovanie všetkým prí-
buzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 10. 12. 2007 
s mojím manželom, otcom, dedkom, bratom, švagrom, strýkom, svokrom 
Jánom HIROŠOM, ktorý nás nečakane opustil vo veku 64 rokov. Ďakujeme 
zároveň za úprimné prejavy sústrasti a kvetinové dary. Moje poďakovanie 
patrí primárke MUDr. E. Zimovej, MUDr. Pirnikovej a celému kolektívu ODCH 
za odbornú starostlivosť.
manželka Darina, dcéra Darina, synovia Ján a Maroš s rodinami

Zavrel si oči, stíchol Tvoj hlas, mal si rád hory a všetkých nás.
S hlbokým zármutkom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým 
príbuzným a známym, ktorí sa dňa 11. 12. 2007 prišli rozlúčiť s mojím milo-
vaným manželom, otcom, synom a príbuzným Rudolfom FABIÁNOM, ktorý 
nás navždy opustil vo veku 51 rokov. Ďakujeme zároveň za úprimné prejavy 
sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste chceli zmierniť náš hlboký žiaľ. Poďa-
kovanie patrí aj primárke ODCH, MUDr. E. Zimovej a celému personálu za 
starostlivosť, liečbu a opateru, ako aj za ľudský prístup v jeho posledných 
dňoch života. 
manželka Janka, dcéra Lucia, syn Lukáš a ostatná smútiaca rodina

Touto cestou sa chcem poďakovať známym, že sa dňa 12. 12. 2007 prišli 
rozlúčiť s mojím milovaným manželom, otcom a starým otcom Martinom 
SMIŽANSKÝM, ktorý nás navždy opustil vo veku nedožitých 80 rokov. 
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste zmiernili náš hl-
boký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku s ním, za slová útechy a pomoc ďakujeme 
tiež vdp. P. Solárovi a Pohrebným službám S. Badziková.
manželka Mária a syn Jozef s rodinou, sestry a brat s rodinami a ostatná 
smútiaca rodina

Zavrel si oči, utíchol Tvoj láskavý hlas, mal si nás veľmi rád. Veľmi si chcel 
ešte s nami žiť, no srdce, ktoré nás tak milovalo, prestalo biť. Stuhli ruky, 
ktoré pre nás tak pilne pracovali.
Touto cestou chceme vysloviť úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, 
priateľom, bývalým spolupracovníkom, susedom a tým, ktorí ho poznali 
a ktorí sa 3. 1. 2008 prišli rozlúčiť s mojím manželom, naším otcom, svok-
rom a dedkom Ing. Františkom ŠESTÁKOM. Ďakujeme tiež za prejavy sú-
strasti a kvetinové dary. Vďačné poďakovanie a veľká úcta patrí farskému 
úradu a Mgr. P. Solárovi za dôstojnú rozlúčku. Úprimne ďakujeme celému 
kolektívu ARO za milý a ľudský prístup. Veľmi ďakujeme Pohrebným službám 
R. Finduru za ich poskytnuté služby.
S úctou manželka a synovia Peter a Pavol s rodinami.

Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom, 
susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 14. 12. 2007 s naším drahým man-
želom, otcom, svokrom a dedkom Ľudovítom ŠMELKOM, ktorý nás navždy 
opustil dňa 11. 12. 2007. Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti.
manželka, synovia, nevesty, vnúčatá a ostatná rodina

S hlbokým zármutkom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým 
príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 
17. 12. 2007 s mojím milovaným manželom, starostlivým otcom, svokrom, 
dedkom, bratom, švagrom, susedom Jurajom LABUDOM, ktorý nás opus-
til vo veku 58 rokov. Zvlášť chceme poďakovať kolektívu pracovníkov firmy 
MILANKO, za odborný a ľudský prístup ďakujeme kolektívu interného od-
delenia pod vedením MUDr. Zimovej, dialyzačného oddelenia pod vedením 
MUDr. Mogrovičovej a MUDr. G. Tóthovi. Zároveň ďakujeme za dôstojnú 
rozlúčku Pohrebným službám R. Findura. 
manželka Eva a ostatná smútiaca rodina

Je ticho po bolesti, je celkom blízko ku hviezdam. Život a smrť. V nich 
nikdy nie si sám.  Tvoj odchod žije s nami, aj trýzeň smútku do nádejí 
prekvitá. Ty žiješ v nás - my v Tebe - nie sme sami. 
Vo februári si pripomenieme prvé výročie tragickej smrti Ing. Miroslava 
STANISLAVA, na ktorého s láskou spomíname. Sú ľudia, ktorí pre nás v ži-
vote znamenajú viac ako ostatní. O to ťažšie je naučiť sa bez nich žiť. Nech 
si zaspomína každý, komu chýba tak ako nám. 
manželka Dagmar, synovia Branko, Boris a ostatná smútiaca rodina

S hlbokým zármutkom v srdci vyslovujeme úprimné 
poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom, suse-
dom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 21. 12. 2007 
a 4. 1. 2008 s našimi rodičmi Annou MUCHOVOU 
a Františkom MUCHOM. Zvlášť chceme poďakovať 
všetkým zdravotníkom za prejavenú sústrasť.
S láskou a vďakou spomínajú synovia František 
a Vladimír s rodinou. 

S hlbokým zármutkom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým 
príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 31. 12. 2007 s mo-
jím milovaným manželom, starostlivým otcom, svokrom, švagrom, zná-
mym Ondrejom DOBROCKÝM, ktorý nás náhle opustil vo veku 65 rokov. 
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmier-
niť náš hlboký žiaľ.
manželka Emília, synovia Miroslav, Ľuboš, Ivan, Igor s rodinami

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

Anna Štelbacká 1911
Alžbeta Hanulová 1918
Emília Ogurčáková 1921
Ladislav Barilla 1922
Ing. František Šesták 1922
Irena Cuniková 1923

Júlia Nádašdiová 1923
František Čuj 1925
Anna Muchová 1926
Martin Smižanský 1928
Gizela Parová 1929
Vladimír Varecha 1935

Terézia Székelyová 1935
Tibor Roguľa 1936
Žofia Čekovská 1937
Ľudovít Šmelko 1937
Rudolf Čonka 1940
Ján Hiroš 1943

Jozef Ondas 1945
Anna Polláková 1945
Tibor Botoš 1948
Juraj Labuda 1949 
Miroslav Fabrici 1949
Jozef Garčár 1952

Dušan Krcha 1953
Ing. Posnar Ladislav 1955
Anna Šteinerová 1958
Justína Holubová 1959
Viliam Kuba 1980

V DECEMBRI NÁS NAVŽDY OPUSTILI
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Ďakujeme všetkým, ktorí sa 9. januára 2008 podelili s naším žiaľom pri po-
slednej rozlúčke s drahou Irenkou MRÓZOVOU, rod. Rentkovou. Opustila 
nás milovaná manželka, láskavá matka, babka a príbuzná. Odišiel od nás 
navždy človek hodný veľkej úcty. Ďakujeme za veľkú starostlivosť personálu 
ODCH tunajšej nemocnice pod vedením MUDr. E. Zimovej a vedeniu MsÚ 
za hlboko ľudskú rozlúčku.
rodina Mikuláša Mróza

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska však smrťou 
nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
10. 12. 2007 uplynul 1 rok od smrti našej milovanej mamky, babky, známej 
Márie PACANOVSKEJ, rod. Bratekovej a 5. 1. 2008 uplynuli 2 roky od smrti 
nášho milovaného otca, dedka a známeho Jozefa PACANOVSKÉHO. 
S úctou a láskou spomínajú dcéra Lenka, zať Cyril, vnúčatá Tatiana, Radovan 
a Lenka a ostatná smútiaca rodina.

Ťažko je bez nej, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, ako bolo 
predtým. 
Dňa 8. 1. 2008 uplynul rok, odkedy nás opustila moja manželka, mama, 
babka, sestra, švagriná, dcéra, nevesta Mária FRANKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
smútiaca rodina

S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme a pri plamienku sviečok 
si na Teba s úctou v srdciach spomíname.
Dňa 11. januára 2008 uplynulo 5 rokov od smrti našej drahej manželky, ma-
mičky a babičky Vierky SMYKOVEJ. Ktorí si na ňu spomínate a mali ju radi, 
venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel Ján, dcéry Janka a Miloslava s rodinami 
a ostatná rodina.

Čas plynie, bolesť trápi, ale Teba nám už nik nevráti. Len sviečku zapáliť, 
slzu vyroniť a pošepkať, ako nám chýbaš.
Dňa 14. 1. 2008 uplynulo 11 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný 
otecko a dedko Marián SUSA.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
S láskou spomínajú dcéry Gabika a Mirka s rodinami a Paťka.

Bez Teba slnko nesvieti, keď slzy nám zastrú krásy neba, kamkoľvek oči 
pohliadnu, všade hľadajú, mamička, len Teba.
S hlbokou úctou a láskou si pripomíname prvé výročie poslednej rozlúčky 
s manželkou, mamičkou, príbuznou, priateľkou a známou Mgr. Jankou 
BELAYOVOU, ktorá nás navždy opustila dňa 14. 1. 2007.
Tí, ktorí ste ju poznali, prosíme, venujte jej tichú spomienku.
smútiaca rodina

To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie. V srdci bolesť ostáva a tiché 
spomínanie.
Dňa 15. 1. 2008 uplynulo 25 rokov od chvíle, kedy nás vo veku 25 ro-
kov navždy opustil po tragickej nehode náš drahý syn, brat a strýko 
Ing. Miroslav BOČKAI.
S láskou spomína mama, sestra a synovec.

Čo nám bolo drahé, osud nám vzal, ostali len spomienky, v srdci žiaľ.
Dňa 20. januára 2008 sme si pripomenuli 1. výročie, kedy nás navždy 
opustila vo veku nedožitých 84 rokov naša najdrahšia mamička Helena 
MARJANIKOVÁ, rod. Findurová.
S láskou a úctou spomínajú deti Anna, Marta, František, Stanislav a Ľudovít 
s rodinami a ostatná rodina.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

Len Pán vie o bolesti nášho srdca, o túžbe stretnúť sa ešte s naším synom, 
bratom, vnukom, pravnukom, synovcom a priateľom, s naším Tomáškom 
KOLÁRČIKOM, ktorý nás pred rokom pri tragickej nehode opustil. Len naša 
viera nám dáva nádej, že sa táto túžba raz stane skutkom. 
Oči sú plné sĺz i srdce plače stále, no iba tento svet zná, čo sú žiale. Tam, 
kde je Tvoje miesto dnes, chceme sa Pánom nechať viesť, aby šťastní 
a plní blaženosti objali sme Ťa vo večnosti.
Na tragický deň 24. január po ťažkom roku plnom bolesti spomína rodina 
Kolárčiková. 

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame. Sú okamihy, na ktoré denne spomí-
name. Čo nám bolo drahé, osud nám vzal, ostali len spomienky, v srdci 
veľký žiaľ.
Dňa 30. 1. 2008 uplynuli 2 roky, odkedy nás navždy opustila manželka, 
mamička a babička Mária MACEJKOVÁ.
S láskou a úctou spomína manžel a ostatná smútiaca rodina.

Ani najkrajší nekrológ nikomu nepredĺži život. 
Dňa 30. 1. 2008 sme si pripomenuli 2. výročie smrti môjho manžela, ocka, 
syna, brata a priateľa Gustáva VÉGHA.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a nezabudli.
smútiaca rodina

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska však smrťou 
nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
1. 2. 2008 uplynú 2 roky od smrti nášho milovaného ocka a manžela Petra 
MEDERYHO.
Ďakujeme všetkým, ktorí naňho nezabudli a venujú mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Oľga, dcéry Veronika, Petra a ostatná 
rodina.

V mesiaci február 2008 uplynú 3 roky od úmrtia nášho milovaného otca, 
dedka Milana SCHNEIDERA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie. V srdciach bolesť ostáva 
a tiché spomínanie. Veď na dobro sa nezabúda, na dobro sa spomína.
2. februára 2008 si pripomenieme 10 rokov, čo nás opustil môj manžel, otec 
a starý otec Ladislav KAČÍR.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéry s rodinami a ostatní príbuzní.

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne. Ani čas, 
ktorý uplynul, nezahojí ranu v našich srdciach.
Dňa 3. 2. 2008 uplynie rok, čo nás navždy opustil môj drahý manžel, náš 
tatko, dedko a pradedko František KUNDRÁT.
S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéry a synovia s rodinami, vnúčatá, 
pravnúčatá a ostatná rodina.

6. 2. 2008 uplynie 5 rokov od úmrtia mojej manželky, mamky, svokry, babky 
Márie LUNTEROVEJ.
Venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou manžel Ján, deti Alenka a Jaroslav s rodinami.

Dňa 8. 2. 2008 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil náš manžel, otec 
a dedko Anton HENNEL. 
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú spomienku.
manželka, dcéra Janka a syn Peter s rodinami

Drahá naša mamička, ťažko je nám na tomto svete bez Teba byť, v našich 
srdciach budeš stále žiť.
Dňa 8. 2. 2008 si s bolesťou v srdci pripomenieme 1. výročie odchodu 
do večnosti našej mamky, babky, krstnej mamy Márie BRODOVEJ, rod. 
Kašperovej. 
S úctou a láskou spomínajú dcéry Magdaléna, Ruženka s rodinou, 
synovia Peter, Filipko, vnúčatá Slávka, Kristínka, Lucka, Veronika a ostatná 
smútiaca rodina.

Dňa 24. 2. 2008 uplynie 10 rokov, keď nás v kruhu svojich najbližších po 
dlhej a ťažkej chorobe vo veku 54 rokov navždy opustila naša starostlivá 
a obetavá manželka, mamka, babka, sestra, príbuzná a priateľka Mariannka 
JANÍČEKOVÁ. Opustila nás, ale v našich srdciach navždy ostáva s nami!
S úctou, vďakou a láskou spomína manžel, dcéra a syn s rodinami. 

 
S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme a pri plamienku sviečky 
na Teba s láskou spomíname.
Dňa 28. 2. 2008 uplynie rok, odkedy sa navždy zavrela kniha života 
nášho milovaného manžela, ocka, dedka, syna, svokra a brata Petra 
KORDOVANÍKA.
Tí, ktorí Ťa poznali, si spomenú. Tí, ktorí Ťa mali radi, nikdy nezabudnú.
S láskou a úctou na teba spomínajú manželka, dcéry s rodinami a ostatná 
smútiaca rodina.

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, nezabúda.
28. 2. 2008 uplynie 15 rokov, keď od nás navždy odišla manželka, matka, 
babička Anna KOLESÁROVÁ. 
S úctou si spomína manžel, deti, vnúčatá a ostatná rodina.

V minulých rokoch som prežil už niekoľkokrát zdravotné problémy. V predchádzajúcom roku v ok-
tóbri - novembri - decembri však tieto problémy poriadne vyvrcholili neskoršou ťažkou operáciou žl-
čových kameňov, ktorú som úspešne prekonal vďaka Rýchlej záchrannej službe Sp. Nová Ves - jej 
šoférovi p. Muchovi, perfektnému zdravotníckemu personálu chirurgického oddelenia v Spišskej 
Novej Vsi pod vedením prim. MUDr. Štefana Köteleša a jeho zástupkyne MUDr. Sakmárovej. 
Najmä spomínaným a celému kolektívu chcem i touto cestou poďakovať za ich vzornú opateru. 
Mgr. Štefan Rusnák
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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.

 Ján Bendík - BENESPORT, výroba ode-
vov pre šport a voľný čas, prijme do pra-
covného pomeru krajčírky s nástupom 
ihneď. T.: 053/429 85 32, 429 85 33; 
e-mail: vyroba@benesport.sk

 Doučím matematiku ZŠ. 
T.: 0908 843 824

 Novootvorené Štúdio krásy a zdravia pri-
jme 2 šikovné ženy. Ihneď. 
T.: 0910 994 498

 REMIX (reklama a tlač), Zimná 90, vo 
dvore na posch.: nízkonákladová tlač, 
reklamné tabule, samolepky, polep 
áut, grafické návrhy, predaj samolepia-
cich fólií a papierov, doskových mate-
riálov (PVC), laminovanie za studena, 
reklamné predmety, pečiatky, gravíro-
vané štítky, maturitné tablá, tlač dipl. 
prác... Maľovanie bytov za zmluvné ceny. 
T.: 0918 140 801, 
e-mail: remix@demax.com

 Predám klavír „PIANO“ v dobrom stave. 
Cena dohodou. T.: 0902 240 502

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

 Práca s kozmetikou v Centre krásy. 
Zaškolím. Orientačný príjem 13 000,- Sk. 
T.: 0911 890 388

 REZANIE OTVOROV DO PANELU - OB-
KLADAČ. Demolačné práce, lepenie ke-
ramických obkladov a dlažieb, prestavba 
bytových jadier. 
T.: 0902 104 924

 Kúpim 2 - 3-izbový byt v osobnom vlast-
níctve aj neprerobený kdekoľvek v Spišskej 
Novej Vsi do 1 000 000 Sk. 
T.: 0903 255 506

 DETSKÝ BAZÁR. Kočiare, oblečenie, 
rôzny tovar pre deti. Príďte si nakúpiť za 
nízke ceny. Sídlisko Západ I v Sp. Novej 
Vsi, 1. vežiak pri kostole.

 Prijmeme plniča na nápojové automaty. 
Informácie na t. č.: 0902 960 505

 PONÚKAM prestavbu bytového jadra, 
vybúranie s odvozom jadra, vymurovanie 
z ypor tvárnic, rozvody - vodo a elektro, 
obklady a dlažby podľa výberu, kom-
pletná dodávka sanity, prestavba 8 - 9 
dní, výhodné ceny - umývadlo s batériou 
ZDARMA!

 Kúpim 3-izbový byt v Spišskej Novej Vsi 
(okrem sídl. Západ I). T.: 0908 321 319

 Podzemní stavby KOSPER, a. s., 
PRAHA, prijme do pracovného pomeru 
pracovníka na - obsluhu vrtných a injek-
tážnych súprav, zámočníka s platným 
zváračským preukazom, pracovníka vy-
učeného v zámočníckom a strojárskom 
odbore na prácu v SR a ČR. Podrobné 
informácie na t. č.: 053/442 87 44, 
mobil 0905 906 498.

 Kúpim 2 prípadne 3-izbový byt v lokalite 
Mier, Východ, prípadne Tarča. Záujemco-
via o predaj bytu volať v čase od 19.00 do 
20.30 hod. T.: 0904 548 267

 Nechtové štúdio GLÓRIA vám v ple-
sovej sezóne ponúka: gélové, porce-
lánové nechty, ozdobné typy, A. N. S. 
nechty (akryl) teraz 10 % zľava + zdobe-
nie farebnými gélmi, flitrami a lakovanie 
ZDARMA. Využite skvelé ceny. 
Letná 31, Sp. Nová Ves

 DOPRAVNÁ A KLINICKÁ PSYCHOLÓ-
GIA. www.psychonet.sk 

 Zmeňte svoju finančnú situáciu! Prijmem 
2 komunikatívnych ľudí do svojho kolektívu! 
Zn. Zaškolím! T.: 0911 563 810, 
0911 563 820

 Peniaze na zavolanie od 3 000 Sk 
do 100 000 Sk pre zamestnaných, živ-
nostníkov, dôchodcov. Najjednoduchšie 
vybavenie, najrýchlejšie doručenie, naj-
pohodlnejšie splácanie, narodeninová 
pôžička. T.: 0904 231 630

 Nemáte prácu? Prijmem 2 - 3 šikovných 
ľudí na prácu v SNV. Zn. Zaškolím. 
T.: 0911 695 230

 Prenajmem garáž na sídl. Západ 1, pred 
potokom. T.: 0904 769 080

 VÝROBA KĽÚČOV, BRÚSENIE & ZÁ-
HRADKÁR. Pozývame vás na nákup se-
mien na sezónu 2008 za výhodné ceny. 
Ponúkame aj zeminu, hnojivá, postreky, 
kvetináče, fóliu, trávu. Ďalej ponúkame 
bezpečnostné vložky MAUER, bezpeč-
nostné kovania. Zhotovujeme kópie 
autokľúčov s imobilizérmi. Tešíme sa 
na vašu návštevu. Zimná ul. 59 (poniže 
OD Spišan), Letná ul. 46 (bývalá Sazka - 
Športka). T.: 0907 259 489

 Chcete schudnúť do plaviek do leta? 
Poradím na základe vlastného výsledku. 
T.: 0915 380 054

 Prenajmem byt v Krompachoch - Banícka 
štvrť. T.: 0903 633 778

 Plánujete pobyt s rodinou v chalupe 
v blízkosti lyžiarskeho vleku? Chceli by 
ste sa zúčastniť cyklozájazdu alebo po-
znávacieho zájazdu? Potrebujete pô-
žičku alebo investovať. Sme tu pre vás! 
Cestovná agentúra CERES Smižany, Ša-
fárikovo námestie 2 , Sp. Nová Ves (síd-
lisko Mier). T.: 0908 574 792

 Predám šteniatka - malé oranžové špice. 
Odber možný 14. 2. 2008. 
T.: 0908 260 501

 NOVÁ SLUŽBA - SŤAHOVANIE NÁ-
BYTKU. Zabezpečujeme ľudí aj dopravu. 
Bližšie informácie: 0905 209 347, 
0910 405 109

 Prenajmem 2-izbový byt v Košiciach. Aj 
študentom. T.: 053/415 21 31, 053/415 
21 19, 053/444 07 62

 Predám starší rodinný dom s pozemkom 

1 800 m2 v obci Spišský Štvrtok, všetky inž. 
siete vrátane studne. Cena: 1 590 000 Sk, 
obývateľný ihneď . T.: 0903 906 002

 Predám 96-basový akordeón Delícia vo 
veľmi dobrom stave. T.: 0904 408 684

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

 Kúpim dvojizbový byt v lokalite: Tarča, Za 
Hornádom, E. M. Šoltésovej, Rázusovej, 
Baníckej, Hanulovej, Ing. Kožucha. Volať 
po 19.00 hod. T.: 053/441 07 89

 KAMENÁRSTVO MIROSLAV ŠTIFFEL, 
spracovanie prírodného kameňa, umelý 
kameň, portréty, sekané písmo, prijme 
objednávky na rok 2008. Rýchlosť, kva-
lita, spoľahlivosť a dodržanie termínov. 
T.: 053/443 46 23, 0904 891 779

 Naučím, doučím nemecký jazyk. 
T.: 0910 259 943

 Predám skrine s nadstavcami - 3 kusy. 
Cena dohodou. Kontakt: 0915 746 386, 
053/44 317 11

 CHCETE STAVAŤ, PRESTAVOVAŤ, MO-
DERNIZOVAŤ? Ponúkam kvalitné sta-
vebné práce ako keramické obklady 
a dlažby, zámkové dlažby, bytové ja-
drá, omietky, stierky, potery aj samoni-
velizačné, betonáže a iné práce. Naše 
služby, Vaše ceny. T.: 0904 974 481

 Uplatním 3 ľudí v obchodnej firme ihneď! 
Cca 12 000. Zaškolím. T.: 0908 828 558

 NECHTOVÝ DIZAJN „EXPALADY“ 
- februárová plesová akcia!!! Gélové 
nechty diamant zo 680 na 430 Sk, ži-
vicové nechty z 560 na 410 Sk. Vytvrd-
zovanie prírodných nechtov 310 Sk. 
Príležitostné nechty na stužkové, plesy... 
len za 230 Sk (v cene aj franc. mani-
kúra), klasická a japonská manikúra, 
zdobenie nechtov rôznymi technikami, 
nechtový piercing... Dom kultúry, Štefá-
nikovo námestie 4, Sp. Nová Ves. Tešíme 
sa na Vašu návštevu. 
T.: 0902 891 534 

 Chcete schudnúť 5, 10, 15 kg bez diét 
a hladovky? Chudnite pod dohľadom odbor-
níka - mám vlastný trvalý výsledok. 
T.: 0911 626 863

 Bižutériu všetkých farieb, módnych 
a vlasových doplnkov, očných tieňov, 
leskov na pery a mnoho ďalšieho za-
ujímavého sortimentu pre denné ale 
i rôzne spoločenské príležitosti ná-
jdete v bižutérii DÚHA, Salón BEAUTY, 
Levočská 1, za bezkonkurenčné ceny. 
Doplnkový tovar: parochne, príčesky 
- dodacia doba 2 týždne, maľované 

fľaše, poháre, obrazy. Tešíme sa na 
vašu návštevu.

 Predám drevenú vyrezávanú kolísku pre 
dieťa do 6 mesiacov. Cena 1 000,- Sk. 
Dohoda možná. T.: 0908 540 136

 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.katarinaceslova.com, 
e-mail: katarina@katarinaceslova.com

 Dopĺňam pracovný tím v Sp. Novej Vsi, 
práca z kancelárie. T.: 0907 613 375

 NECHTOVÝ DIZAJN - AKCIA - akry-
gélové nechty iba za 550 Sk + zdobenie 
nechtov za polovičné ceny. Francúz-
ska manikúra gélom za 50 Sk, lakom 
zdarma. U nás máte možnosť zakúpiť 
DARČEKOVÚ POUKÁŽKU na nechty za 
zvýhodnenú cenu 550 Sk. V cene je aj 
lakovanie, príp. zdobenie. Ponúkame aj 
klasickú manikúru, piercing na nechty 
a trblietavé tetovanie. Salón BEAUTY, 
Levočská 1. T.: 0903 623 585

 Kúpim rodinný dom alebo pozemok 
v Spišskej Novej Vsi a okolí. 
T.: 0905 351 015, 0911 351 015

 PÔŽIČKY - bez ručiteľa, bezúčelové, 
bankové, nebankové, pre zamestna-
ných, SZČO a dôchodcov. Kontakt: Od-
borárov 12, Sp. Nová Ves. 
T.: 0915 900 452, 0904 254 779

 Hľadám prácu ako správca budovy. Aj na 
živnostenský list. T.: 0911 865 262

 VIETE, KTO NAJLEPŠIE ČISTÍ KO-
BERCE, SEDACIE SÚPRAVY, AUTO-
SEDAČKY, KRYŠTÁLOVÉ LUSTRE? 
Čistiaca technológia - jediná v okrese 
SNV, vhodná najmä na silne znečistené 
koberce vo firmách. Odvoz a dovoz ko-
bercov zdarma, do 24 hodín. 
T.: 0904 865 262

 Prenajmeme obchodný priestor s výkla-
dom na Kožuchovej ulici, vedľa Pošty. 
T.: 0903 906 002 

 Práca v Anglicku a na Cypre. Re-
cepčné, chyžné, pomocníci v kuchyni, 
kuchári, čašníci, nosiči batožiny... Naj-
jednoduchšie riešenie je zaslať životopis 
(info@apprimeagency.com). Na základe 
životopisu vás bude niektorý z našich 
konzultantov kontaktovať. Zimná 94, 
SNV. 
Tel.: 00421 53 4410907, 
www.apprimeagency.com

 Predám fotoaparát OLYMPUS E-20 P 
+ blesk + predsádka (širokouhlá a tele) 
+ sieťový zdroj ako komplet. Predám tiež telo 
NICON T-70 + battery grip. 
T.: 0904 380 143

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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Najlepšie ceny na Slovensku!

6999 Sk19 999 Sk

PHILIPS 32PFL5322
LCD TV

GORENJE WA 50080
Spredu plnená práčka

6999 Sk9 999 Sk

VýpredajVýpredaj na vybraný sortiment
 na vybraný sortiment

Navštívte nás vo väčších priestoroch v OD SPIŠAN!Navštívte nás vo väčších priestoroch v OD SPIŠAN!

 OD SPIŠAN, Zimná 57, Tel.: 053/429 7327
Otv. doba: Po-Pia: 9.00-18.00 Sobota: 8.30-12.30

Podmienky: 40 cm snehuPodmienky: 40 cm snehu
Služby: ubytovanie•stravovanie•parkovanie zdarmaSlužby: ubytovanie•stravovanie•parkovanie zdarma

denná úprava prístupovej cestydenná úprava prístupovej cesty
využívanie ľadovej plochyvyužívanie ľadovej plochy

Prevádzková doba: 8.30 - 15.30 hod.Prevádzková doba: 8.30 - 15.30 hod.

SKI PORÁČSKA DOLINASKI PORÁČSKA DOLINA

Kontakt: 0905 794 705, 053/ 429 87 97



UPIEKLI SME PRE VÁS
NAJLEPŠIU PONUKU

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

ŠkodaFabia
od 99 970,- 

ŠkodaRoomster
od 125 000,- ŠkodaOctavia TOUR 

Vychutnajte si aj vy fantastickú ponuku, ktorú sme do nového roka upiekli len pre vás. Plnú porciu Novej Škody Fabia alebo Škody 
Roomster si teraz môžete dopriať len za jednu tretinu alebo jednu polovicu. Druhú tretinu /polovicu/zaplatíte o rok a poslednú 
tretinu až o dva roky. K tomu získate zimné kolesá, povinné zmluvné poistenie na 1 rok a navyše čerešničku na torte – tankovaciu 
kartu v hodnote až 10 000 korún zadarmo. Príďte na skúšobnú jazdu.

Všetky uvedené ceny platia pri využití značkového financovania ŠkodaKredit.
Zimné kolesá platia len pre skladové vozidlá.

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!!! DOPREDAJ SKLADOVÝCH ZÁSOB.
ŠkodaFabia Combi I. zľava 50 000,- Sk


