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KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

S NOVOU MENOU
Všetky spomenuté udalosti majú z pohľadu nášho 
mesta jedného spoločného menovateľa. Je ním 
cestovanie. V snahe, aby sa tieto zmeny čo naj-
skôr dostali nielen do podvedomia nás - obyvateľov 
mesta, ale aj do praktického života bez väčších kom-
plikácií, rozhodlo vedenie nášho mesta, že po-
čas obdobia duálneho obehu mien - OD 1. DO 
16. JANUÁRA 2009 - sa občania v MVD V RÁMCI 
SPIŠSKEJ NOVEJ VSI budú prepravovať BEZ-
PLATNE! Má to nesporne aj tú výhodu, že nebu-
deme musieť pri nastupovaní do autobusov zbytočne 
strácať čas pri prepočítavaní výdavku na eurá 
(od 1. 1. 2009 je to pre vodičov povinnosť), ak by sme 
platili za lístok ešte v korunách.
Cestovanie a kúpu lístka však výrazne zjednoduší 
a zrýchli - aj po tomto duálnom období - používanie 
čipovej karty. Tá automaticky pri jej prvom novo-

ročnom použití v autobuse zmení menu, v ktorej je 
vyjadrený zostatok na nej. Okrem toho ponúka i ďalšie 
výhody ako je zľava z cestovného, možnosť prestupu 
na inú linku do 25 minút, možnosť kúpy cestovných 
lístkov pre viaceré osoby, platnosť aj v prímestskej 
a diaľkovej doprave, resp. prakticky u všetkých do-
pravcov na východe Slovenska. 
Pre určité uľahčenie manipulácie s hotovosťou v no-
vej mene bude od 1. 1. 2009 platiť nový cenník 
v MVD, ktorý nájdete v prílohe tohto Ička.
Študentov do 26 rokov určite poteší, že od nového 
roku platí Študentská bezkontaktná karta ISIC ako 
preukaz o veku, čiže aj nároku na zľavu z cestovného, 
ak nie je aktivovaná na dopravu. Pokiaľ aktivovaná 
na dopravu je, tak zároveň slúži priamo na zakúpe-
nie zľavneného cestovného lístka v MVD, v systéme 
EM BASE.

MESTSKÁ VEREJNÁ DOPRAVA 
OD NOVÉHO ROKU PO NOVOM
V Spišskej Novej Vsi sa občania budú 
od 1. do 16. januára 2009 prepravovať bezplatne!

Ako sme avizovali už v minulom čísle, 1. január 2009 je pre nás významný z viacerých hľadísk. 
K tomuto dátumu vstupuje v dôsledku optimalizácie mestskej verejnej dopravy (MVD) v Spišskej 
Novej Vsi do platnosti nový cestovný poriadok. V praktickej prevádzke je už sľúbených 10 nových 
autobusov, no a zrejme tou najvýznamnejšou zmenou je zmena našej meny na novú - euro.
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Milí Spišskonovovešťania!

Na prelome rokov si 
zvyknú blízki ľudia na-
vzájom priať to naj-
lepšie a sami si dávať 
rôzne predsavzatia.
Chcel by som teda 
zapriať, nech sa nám 
všetkým spoločne 
darí ešte viac ako 

doteraz, nech tých už potvrdených viac ako 
400 miliónov korún z eurofondov a dotácií mi-
nisterstiev je len začiatkom prílevu investícií do 
nášho mesta. Z posledných miest sa dostá-
vame do čela, táto zmena však všetkých ne-
teší. Ešte nedávno boli roky, keď sa v meste nič 
nedialo, z fondov neprichádzala ani koruna, aj 
na základné projekty sa brali úvery, ktoré dnes 
musíme splácať. Vďaka snahe tých, ktorým 
skutočne záleží na našom meste, je tomu dnes 
inak. V novom roku sa zrekonštruujú tri školy 
(ZŠ Nad Medzou, ZŠ Kožuchova a ZŠ Komen-
ského), čo je v jednom meste najviac na Sloven-
sku, pripravuje sa priemyselná zóna Podskala 
za 175 mil. korún, dokončí sa rekonštrukcia 
zimného štadióna, postaví sa niekoľko detských 
ihrísk - to všetko vďaka našim úspešným projek-
tom. Z vlastných zdrojov postavíme okrem iného 
ďalší most cez Hornád na sídlisku Mier, do cest-
nej siete a chodníkov investujeme najväčšiu 
sumu v histórii nášho mesta. To isté platí o ve-
rejnej doprave, školstve, športe i iných oblas-
tiach. Najväčšia investícia nás čaká do výstavby 
kotolne na Mieri, ktorá však priaznivo ovplyvní 
ceny za kúrenie v celom meste. Pribudnú nové 
byty, rekreačné možnosti i nákupné priestory. 
Predsa len najvýznamnejšou investíciou pre 
mnohých Spišskonovovešťanov bude výstavba 
novej priemyselnej zóny. Nájdu tu prácu stovky 
ľudí, hlavne zo strojárskej oblasti, teda aj tí, ktorí 
nedávno, žiaľ, prišli o zamestnanie. 
„Zohnať“ štyristo miliónov (neviem, koľkým 
mestám sa to ešte podarilo) nie je ľahké, nero-
bíme to pre peniaze ani slávu, ale naša krásna 
Spišská Nová Ves si tú námahu zaslúži a potre-
buje. Keď som sa dozvedel, že poslanci chcú 
zásluhy moje i ďalších kolegov oceniť finančne, 

(pokračovanie na 3. strane)(pokračovanie na 3. strane)
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SPRAVODAJSTVO

dopredu (nevediac, o akú sumu ide) som ve-
rejne deklaroval, že ani koruna neskončí v mo-
jom vrecku. Nielen táto odmena, ale i ďalšie 
nemalé sumy, ktoré pravidelne dávam spolkom, 
organizáciám, jednotlivcom (nemám problém to 
konkrétne zverejniť) si nájdu svojho adresáta. 
Doteraz som o tom nehovoril, ale ohovárač-
ská kampaň neprajníkov ma k tomu donútila. 
V tomto prípade celá moja odmena poputovala 
na úhradu nákladov za novú vianočnú výzdobu 

v meste. Ak sa Vám páčila, som rád. Ak nie, na 
budúce Vianoce bude ešte krajšia.
Prianie - nech sa nášmu mestu v novom roku 
darí ešte viac - som už vyjadril. Predsavzatie 
bude rovnako stručné - z tejto snahy nepoľa-
víme.
Milí Spišskonovovešťania, 
ďakujem Vám za podporu, námety i dobre mie-
nenú kritiku, ktorú mi adresujete pri stovkách 
osobných stretnutí. Som naozaj taký, akého ma 
poznáte. Určite Vás nesklamem ani v druhom 

polčase uplatňovania svojho mandátu. Prajem 
Vám všetkým úspešný nový rok 2009. Nech je 
v ňom veľa úspechov, pohody a lásky. A neob-
jektívnym kritikom, väčšinou z radov tých, ktorí 
predchádzajúcu stagnáciu a problémy mesta 
spôsobili, prajem v srdciach menej nenávisti 
a hádam i viac radosti z napredovania nášho 
mesta.
S úctou
 PhDr. Ján Volný

 primátor mesta

S NOVÝMI AUTOBUSMI
Ďalšou zmenou, ktorá tu v takom rozmere doteraz nebola, je rozsiahla obnova 
vozového parku MVD. Na cestách jazdí 10 nových autobusov, ktoré boli 
slávnostne uvedené do prevádzky v deň otvorenia Spišských vianočných trhov 
(11. 12. 2008) na parkovisku pri bývalej SPŠ baníckej.
Dovtedy dopravu vykonávalo 23 autobusov s priemerným vekom 18,2 roka. Po 
dohode s Mestom SNV zabezpečil dopravca - spoločnosť eurobus, a. s., Košice 
v r. 2008 rozsiahlu obnovu autobusového parku zakúpením 10 ks nízkopodlaž-
ných, resp. polonízkopodlažných nových autobusov, z toho 2 nízkokapacitných 
(všetky sú vybavené výklopnou plošinkou pre vozíčkarov a kočiare). Tým sa prie-
merný vek autobusov znížil na úroveň 9,25 roka. 
Eurobus na nákup autobusov vynaložil 64,5 mil. Sk a zakúpil do nich aj elek-
trické strojčeky na výdaj cestovných lístkov v hodnote 1,4 mil. Sk. Zámerom 
do budúcnosti je kompletná obnova automobilového parku do 4 rokov.

Typ autobusu
Počet

autobusov
Počet miest v autobusoch

na sedenie na státie celkom
Irisbus Citelis 1 29 88 117
Irisbus Agora 1 46 50 116
Irisbus Crossway 6 32 84 116
IVECO 2 19 12 31

S NOVÝMI LINKAMI A CESTOVNÝM PORIADKOM
Eurobus, a. s., (predtým SAD Košická dopravná spoločnosť, a. s., resp. SAD 
Spiš. N. Ves) dlhodobo prevádzkuje MVD v našom meste a obci Smižany. Roz-
sah vykonávanej dopravy sa prispôsoboval podmienkam, ktoré sa v priebehu 
rokov na základe potrieb menili tak, že v poslednom období (roky 2006 - 
2007) sa stabilizovali v rámci existujúcich 19 liniek na hodnotách cca 
830 tis. ubehnutých kilometrov za rok. MVD sa tak v našom meste zaradila 
medzi tie najväčšie na východnom Slovensku. Je to viac ako v Michalovciach, do-
konca dvojnásobok toho, čo najazdia autobusy v Poprade. Vyplynula potreba 
vykonávania dopravy v rozsahu cca 700 tis. km/rok ako MVD celkom, 
z toho MVD Sp. N. Ves cca 570 tis. km/rok a MVD Smižany cca 130 tis. km/rok. 
Mesto preto v r. 2008 dalo Výskumným ústavom dopravným v Žiline spracovať 
štúdiu optimalizácie mestskej dopravy. Na základe jej výsledkov a v spojení s ná-
vrhmi dopravcu sa vlani začala pripravovať optimalizácia MVD, ktorá vstupuje 
do platnosti od 1. 1. 2009.
V uplynulom roku sa tiež MVD v SNV ako celok rozdelila na časť Spišská 
Nová Ves, kde patria všetky linky okrem linky č. 4 a časť Smižany, kde patrí 
linka č. 4. Podľa tejto schémy je rozdelené aj uhrádzanie strát z prevádzky 
MVD dopravcovi samosprávami (Mesto SNV za r. 2008 vyčlenilo na straty vyše 
13,7 mil. Sk).  
Čo sa týka samotnej schválenej optimalizácie MVD, v niektorých prípadoch ide 
o nepatrné zmeny, v iných sú to zasa rozsiahlejšie úpravy. Medzi prvé, ktoré 
občan zbadá, patrí výrazné zníženie počtu liniek mestskej dopravy - pôvod-
ných 19 liniek bude upravených na 11 liniek, teda o 8 liniek menej. V praxi ide 
v podstate iba o zníženie počtu čísiel liniek, nakoľko spoje z liniek, ktoré sú 
k 1. 1. 2009 zrušené, sú poväčšine presunuté do iných liniek. Linky majú 
aj nové trasy, iný počet zastávok, resp. sú aj prečíslované. Obslužnosť územia 
ostáva zachovaná, MVD bude jazdiť na všetky miesta ako doteraz.

Linky MVD platné pre rok 2009:
810101 (linka č. 1)   Autobusová stanica - sídl. Východ - Poliklinika
810102 (linka č. 2)   Autobusová stanica - Tarča - Autobusová stanica
810103 (linka č. 3)   Autobusová stanica - sídl. Východ - Ferčekovce - Novo-

veská Huta (obsahuje aj niektoré spoje bývalej linky č. 7 
a č. 10)

810104 (linka č. 4)   Pilvud - Smižany - sídl. Západ - Pilvud
810105 (linka č. 5)   Embraco/sídl. Východ - sídl. Mier - sídl. Východ/Em-

braco (obsahuje aj spoje bývalej linky č. 12 a č. 17)
810106 (linka č. 6)   Autobusová stanica - sídl. Mier - Autobusová stanica (bý-

valá linka č. 6 a č. 13)
810107 (linka č. 7)   Autobusová stanica - Madaras park - Pilvud - Teplička 

rázc. (bývalá linka č. 11)
810108 (linka č. 8)   Sídl. Západ - Telep - sídl. Východ - ZŠ Lipová (obsahuje 

aj niektoré spoje bývalej linky č. 14)
810109 (linka č. 9)   Autobusová stanica - sídl. Východ - Embraco (bývalá 

linka č. 16)
810110 (linka č. 10)   Smižany - sídl. Západ - Embraco (bývalá linka č. 18)
810111 (linka č. 11) sídl. Západ - sídl. Mier - ZŠ Lipová - Autobusová stanica 

(bývalá linka č. 15)
Zmeny cestovného poriadku z dôvodu optimalizácie MVD boli prerokované 
a odsúhlasené aj predsedami všetkých mestských výborov. Nový cestovný 
poriadok MVD spolu s cenníkom je súčasťou tohto Ička. 
Výsledok optimalizácie: 

                          pôvodný 
stav

po 
optimalizácii rozdiel

Počet liniek 19* 11 - 8
Počet spojov 443* 351 - 92 (z toho linka č. 

19** = 42 spojov)
Z toho: 
             

mesto 399* 317 - 82
linka č. 4 44* 34 - 10

* Po ostatných úpravách MVD.
** Linka č. 19 bola pôvodne vytvorená ako náhrada namiesto prístavných, odstavných a iných 
presunov medzi zástavkami Eurobus, Autobusová stanica, sídl. Východ, Madaras park. Ces-
tujúci ju vo väčšej miere nevyužívali, preto bola k 1. 1. 2009 v celom rozsahu zrušená.

Optimalizáciou sa okrem zníženia počtu liniek dosiahne i želaná úspora ročne 
najazdených kilometrov:

pôvodný stav
(rok 2008)

po optimalizácii
(rok 2009)

rozdiel

Počet ubehnutých km 785 000 702 000 - 83 000
z toho: mesto 634 000 568 000 - 66 000

linka č. 4 151 000 134 000 - 17 000

K všetkých týmto krokom pristúpili v novom roku Mesto Spišská Nová Ves a spo-
ločnosť eurobus, a. s., Košice s jediným cieľom: zoptimalizovať a zefektívniť po 
všetkých stránkach mestskú verejnú dopravu tak, aby čo najlepšie plnila svoj 
účel - poskytovanie kvalitných prepravných služieb občanom.

UPOZORNENIE: REŽIM NA LINKE Č. 4 URČUJE OBECNÝ ÚRAD SMIŽANY.

Ing. Ľubomír Gerši, eurobus, a. s. 

Ing. Lucia Kormošová

(dokončenie z 1. strany)

(dokončenie z 1. strany)

MESTSKÁ VEREJNÁ DOPRAVA 
OD NOVÉHO ROKU PO NOVOM
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Zopakovala sa tak situácia zo septembra, kedy nahro-
madená voda z bývalej bane po prvý krát zatopila okolie 

bane a dostala sa až na územie 3 kilometre vzdialenej 
spomínanej mestskej časti. Následne Rudné bane, 
š. p., B. Bystrica, ktoré spravujú všetky už nevyužívané 
banské diela na Slovensku, na základe nariadenia Ob-
vodného banského úradu v SNV vystužili priestor o dĺžke 
asi 12 metrov, zabezpečili ústie bane postavením portálu, 
zamrežovaním vchodu do bane a urobili zásypy. Mesto 
Spišská Nová Ves zabezpečilo vyčistenie a prehĺbenie 
koryta miestneho potoku Tepličský Brusník asi o 70 cm. 
Ani to však nestačilo a v decembri banská voda opäť 
zdvihla hladinu vody v ňom, pričom zaplavila pod Teplič-
kou lúky, cesty, záhrady a suterény domov.
„Pri obhliadke bolo zistené, že voda narušila výstuž 
banského diela na pravej strane postaveného portálu 
a vytvorila tam otvor, ktorým vytekala, pričom vymyla 

a odniesla časť svahu. Pred ústím, ako aj na záchytnej 
mreži otvoru banského diela, boli nazhromaždené na-
plaveniny kusov horniny a dreva. Miestny potok prerazil 
časť svahu odvalu v jeho hornej časti a našiel si novú 
cestu. Nad ústím Novej Štôlne v smere razeného ban-
ského diela vo vzdialenosti asi 200 - 250 metrov bol 
objavený kráter - prepadlisko kužeľovitého tvaru s prie-
merom 10 - 12 metrov a hĺbkou 8 - 10 metrov,“ ozrejmil 
nám vzniknutú situáciu referent odboru civilnej ochrany 
a kríz. riadenia MsÚ SNV Peter Klein.
Boli prijaté okamžité opatrenia na zaistenie bezpečnosti 
a ochrany zdravia ľudí a majetku. V čase uzávierky tohto 
Ička už Rudné bane, š. p., začali s ich realizáciou. Mesto 
SNV naďalej pokračuje v priebežnom čistení koryta Brus-
níka. LucK, foto: V. Štubňa

Konferenciu usporiadal Spišský dejepisný spolok 
v spolupráci s Mestom Spišská Nová Ves, ktoré je tiež 
jeho kolektívnym členom. Odznelo spolu 12 predná-
šok. 
Na úvod zmapoval známy archeológ PhDr. Marián 
Soják, PhD. situáciu, ktorá bola v SNV v storočiach 
pred uvedenou prvou zmienkou a v období stredoveku. 
Najstaršie listiny spomínajúce mesto, ktorých je len 5, 
rozobral riaditeľ Štátneho archívu v Levoči a známy his-
torik Spiša PhDr. František Žifčák. Dejiny mestskej 
správy v 17. storočí poodhalila riaditeľka pobočky Štát-
neho archívu v SNV Mgr. Nina Palková. Správe mesta 
SNV, avšak v 20. storočí, sa vo svojom príspevku ve-
noval aj PhDr. Peter Zmátlo, PhD. Politické a hospo-
dárske pomery v SNV v medzivojnovom období priblížil 
PhDr. Jozef Kuruc. Známa historička mesta, a najmä 
jeho školstva, PhDr. Ružena Kormošová oboznámila 
prítomných so spišskonovoveským školstvom v období 
medzi vojnami. Zdravotnícku činnosť v meste v období 
prvej ČSR predstavila Mgr. Zuzana Vokálová. Tunaj-

šiemu baníctvu boli venované dve prednášky z pera 
našich významných historikov baníctva Ing. Mariána 
Jančuru, CSc. a Ing. Jozefa Daniela. Následne Ján 
Petrík svoju pozornosť upriamil na históriu prímest-
ských osád, ktoré kedysi patrili do chotára Spišskej 
Novej Vsi. Sprievodcom po kultúrnych pamiatkach 
nášho mesta sa na chvíľu stal predseda Spišského de-
jepisného spolku Doc. PhDr. Ivan Chalupecký. Zá-
ver konferencie patril predstaveniu najvýznamnejších 
osobností spišskonovoveského športu v podaní MUDr. 
Mariána Kafku. Zaujímavou témou slávnych zvonole-
járskych dielní prispel Juraj Spiritza, náš významný 
kampanológ. 
Slávnostnú chvíľu podčiarklo udelenie Ceny primá-
tora mesta PhDr. Ružene Kormošovej (na fotke) za 
rozvoj mesta Spišská Nová Ves v oblasti histórie a pro-
pagovanie jeho dejín.
Záujemcom o výsledky bádania našich historikov odpo-
rúčame navštíviť Štátny oblastný archív na Námestí Maj-
stra Pavla č. 60 v Levoči, kde môžu získať 270-stranový 

zborník z konferencie „Z minulosti Spiša“. Pozrieť 
si ho môžete aj v našej Spišskej knižnici.
Dúfajme, že konferencia i zborník, budú prvotným im-
pulzom k spracovaniu chýbajúcej monografie Spišskej 
Novej Vsi.

Lucia Kormošová, foto: M. Dibák

Múzeum po prvý krát vo svojej 57-ročnej existencii 
sprístupnilo širokej verejnosti stálu výstavu zameranú 
na bohaté dejinné udalosti nášho mesta pod názvom 
„Spišská Nová Ves v horizonte času a z každoden-
ného života“.
Vo výstavných priestoroch múzea pribudla výstava 
pod názvom „Genius Loci mesta 21. storočia“. Po-
jem „genius loci“ znamená duch miesta a každý, kto 
túto výstavu navštívi, sa ako šibnutím čarovného prú-

tika naozaj prenesie do obdobia rokov 1850 až 1950, 
ku ktorému sa výstava tematicky viaže. Stovky expo-
nátov z Múzea Spiša, Múzea v Kežmarku a Múzea 
obchodu v Bratislave skutočne vystihujú ducha tejto 
doby. Nájdete na nej možno svoje predmety, ktoré 
ste darovali alebo predali do zbierkového fondu mú-
zea. Na fotografiách možno spoznáte svojich predkov 
a príbuzných. Zaspomínate si pri množstve dobových 
predmetov. Môžete tiež skúsiť poskladať puzzle zobra-
zujúce naše námestie alebo si vybrať niektorú z budov 
v meste a nechať ju zhotoviť a nainštalovať na veľkú 3D 
plastickú mapu. Vernisáž tejto jedinečnej výstavy bola 
4. decembra o to slávnostnejšia, že autorka výstavy 
Dana Rosová, vedúca spoločenskovedného odd. Mú-
zea Spiša (na fotke v strede), si prevzala Cenu primá-
tora mesta za dlhoročnú prácu v oblasti odkrývania 
a propagácie histórie mesta. Na príprave výstavy od-
borne spolupracovali aj historička PhDr. Ružena Kor-
mošová a riaditeľka pobočky Štátneho archívu v SNV 
Mgr. Nina Palková. Výtvarne ju dotvárala Bc. Tatiana 
Stašíková z GUS, pomocnú ruku poskytla aj vedúca 
Komisie pre rozvoj kultúry pri MsZ Mgr. Jolana Pro-
chotská.

Do tretice bola otvorená aj „Trinásta komnata“ - rein-
štalovaná časť stálej Expozície prírody a histórie 
regiónu venovaná histórii baníctva, ktorú zostavila 
Ing. Zuzana Krempaská, vedúca prírodovedného odd. 
Múzea Spiša (na fotke prvá zľava). Prostredníctvom 
trojrozmerných zbierkových predmetov (meracích prí-
strojov, pracovných nástrojov, banských svietidiel, dre-
veného modelu banského gápľa...), ale i jedinečných 
historických banských máp, listín a dokumentov, pre-
zentuje najvýznamnejšie ložiská medenorudného a že-
lezorudného baníctva na Spiši. Expozícia je doplnená 
o vzorky železnej, medenej, striebornej rudy, ale pre-
zentuje aj produkty z nich vyrobené. Určite zaujmú 
medené mince razené v Smolníku v 18. - 19. storočí, 
ale i ďalšie predmety dokumentujúce toto jedinečné 
odvetvie.
Všetky tri výstavy finančne podporilo Ministerstvo kul-
túry SR.
V decembri tiež svoje 25. výročie otvorenia oslávila 
sviatočným programom Expozícia klávesových hu-
dobných nástrojov v letohrádku Dardanely v Mar-
kušovciach, patriaca pod múzeum.

LucK

SPRAVODAJSTVO

V prvú decembrovú nedeľu sa po dažďoch opäť náhle vyliala banská voda z banského diela Nová Štôlňa v lokalite nad miestnou časťou Pod Tepličkou.

Celoročné oslavy 740. výročia 1. písomnej zmienky o našom meste sme zavŕšili vedeckou konferenciou o dejinách mesta s názvom „Spišská Nová Ves 
v zrkadle času“, ktorá sa konala v sobotu 29. novembra, presne v deň jubilea (1. písomná správa o SNV sa nachádza v listine ostrihomského arcibiskupa 
Filipa z 29. novembra 1268, kde sa spomína „plebanus de Villa Nova“).

Múzeum Spiša vo svojich priestoroch v decembri sprístupnilo verejnosti pri príležitosti 740. výročia prvej písomnej zmienky o meste tri zaujímavé výstavy 
venované dejinám Spišskej Novej Vsi.

BANSKÁ VODA OPÄŤ VYČÍŇALA POD TEPLIČKOU

SPIŠSKÁ NOVÁ VES V ZRKADLE ČASU

MÚZEUM SPIŠA OTVORILO VÝSTAVY O DEJINÁCH MESTA
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Určite si spomínate na prípad z 20. apríla 2008, 
kedy našla recepčná ubytovne Limba v skorých 
ranných hodinách na podlahe ležať muža z Ora-
viec, ktorý silne krvácal. Vtedy privolaná hliadka 
Mestskej polície v SNV mu okamžite poskytla 
odbornú prvú pomoc a zabránila jeho vykrváca-
niu. Absolvované školenia prvej pomoci, ktorých 
sa zúčastnili všetci príslušníci MsP, takto v praxi 
potvrdili svoj význam. O záchranu života hosťa uby-
tovne sa zaslúžila dvojica mestských policajtov 
p. Milan Hudáček a p. Jozef Lapšanský. Ich 
čin neostal bez povšimnutia. Združenie náčelní-
kov obecných a mestských polícií Slovenska im na 
základe návrhu náčelníka JUDr. Vladislava Chro-
usta na svojom novembrovom sneme v Prešove 

udelilo ocenenie Najlepší príslušníci MsP. 
Blahoželáme! LucK

Prvý z nich sa týka oblasti športu. Športoviská na pôde 
našich základných škôl „rastú ako huby po daždi“. Ne-
dávno sme otvárali atletický areál s tartanovou dráhou 
na ZŠ na Lipovej ul. a multifunkčné ihrisko v areáli ZŠ 
na Hutníckej ul., no a v decembri k nim pribudol ďalší 
športový areál - multifunkčné ihrisko pri ZŠ na 
Hutníckej ulici. Od 15. decembra, kedy bolo sláv-
nostne otvorené, sa môžu z neho tešiť všetci priaznivci 
športu. Slúžiť bude predovšetkým žiakom športových 
tried na volejbal, futbal, hádzanú a iné športy, ale aj 
pre verejnosť.
Povrch tohto nového prírastku tvorí trávnik 4. gene-
rácie, t. j. bez vsypu. Je to prvý trávnik tejto generá-
cie na Slovensku. „Celkové vynaložené investície 
sú v hodnote 125 506,21 € (3,781 mil. Sk), z toho 
sme 39 832,70 € (1,200 mil. Sk) získali z Úradu 
vlády SR prostredníctvom Nadácie SPP, ostatné 

dofinancovalo Mesto Spišská Nová Ves z vlastných 
zdrojov,“ informovala PhDr. Ľubica Šefčíková, ve-
dúca Školského úradu a oddelenia školstva, mládeže 
a športu pri MsÚ.
Ďalšími dôvodmi na radosť sú dve dotácie schvá-
lené Ministerstvom výstavby a regionálneho roz-
voja SR v rámci Regionálneho operačného programu 
- Opatrenia 1.1 Infraštruktúra vzdelávania. Na úspešný 
projekt s názvom „Skvalitnenie vzdelávacích pod-
mienok, rekonštrukcia a modernizácia ZŠ na 
Komenského ul. v SNV“ ministerstvo pridelilo ne-
návratný finančný príspevok (NFP) vo výške takmer 
1 233 641 € (37,2 mil. Sk). Na NFP na projekt 
„Modernizácia ZŠ na Ul. Ing. Kožucha za úče-
lom zlepšenia energetickej bilancie a predĺženia 
technickej životnosti budovy“ bolo vyčlenených 
takmer 1 546 989 € (vyše 46,6 mil. Sk). LucK
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29. 11. 2008 policajná hliadka OO PZ SNV o 3.30 hod. 
pri výkone kontroly objektov na sídl. Mier zadržala v po-
travinách pri krádeži vlámaním 17-roč. mladistvého, ktorý 
sa pokúsil ukradnúť cukrovinky, cigarety a mobilný telefón. 
Zákrokom bola uchránená škoda vo výške 398,33 € (12 
000,- Sk). Okresný súd v SNV vydal príkaz na dodanie do 
väzby, ktoré bolo policajným zborom realizované 1. 12. 
2008.

30. 11. 2008 v nočných hodinách došlo k vykradnutiu 
areálu Byt. družstva na sídl. Západ I. Neznámy pácha-
teľ ukradol detskú štvorkolku zn. Candi, štvorkolku zn. 
Wanjin Pailision WJ50ST, motokáru zn. Buggy, terénny 
motocykel zn. Husqvarna, terénny detský motocykel zn. 
Orion. Škoda predstavuje 5 775,74 € (174 000,- Sk). 
Po ukradnutých veciach bolo vyhlásené pátranie a udalosť 
sa vyšetruje. PZ v tejto súvislosti žiada občanov o po-
moc pri zisťovaní výskytu ukradnutých vecí, informácie 
môžete oznámiť aj anonymne na číslo 158. V prípade 
aktívnej pomoci sa budeme usilovať o ocenenie.

PZ v SNV na základe žiadosti otca vyhlásil medzinárodné 
pátranie po 2 osobách z Poľskej republiky, 21-roč. študen-
toch - žene a mužovi, ktorí dňa 21. 11. 2008 odišli z Kra-
kova do Slovenského raja a Vysokých Tatier. Ich výskyt bol 
potvrdený v závere mesiaca november 2008 v potravinách 
v Smižanoch.

2. 12. 2008 vyšetrovateľ Úradu justičnej polície SNV 
obvinil zo zločinu lúpeže 15-roč. mladistvého zo Smi-
žian, ktorý 2. 10. 2008 o 13.00 hod. na Nábrežnej ul. 
v Smižanoch prepadol maloletého chlapca, zhodil ho 
na zem a z bundy mu ukradol mobil v hodnote 166 € 
(5 000,- Sk). Za tento skutok mu hrozí trest odňatia slobo-
dy vo výške do 4 rokov.

2. 12. 2008 o 20.35 hod. došlo k lúpežnému prepadnu-
tiu 50-roč. muža, ktorý prechádzal okolo reštaurácie Tatra 
a firmy Širila. Neznámy páchateľ ho udrel do hlavy, poško-
dený spadol na zem, z vrecka bundy mu ukradol hotovosť 
40 € (1 200,- Sk) a doklady. Vo veci bolo začaté trestné 
stíhanie pre zločin lúpeže. Poškodený lekárske vyšetrenie 
odmietol.

3. 12. 2008 OO PZ SNV vznieslo obvinenie pre krádež 
drevnej hmoty - smrek v objeme 5,76 m3 29-roč. mužovi 
z Novoveskej Huty, ktorý drevnú hmotu patriacu Lesom 
mesta Sp. N. Ves odcudzil 6. 11. 2008 v lokalite Flayser.

Z činnosti MsP v SNV

MsP riešila 22. 11. 2008 o 21.40 hod. na Zimnej ul. ka-
merovým systémom zistený priestupok proti verejnému 
poriadku, ktorého sa dopustil 21-roč. Patrik P. z Hnilca, 
ktorý pred Clubom 52 obťažoval okoloidúcich občanov 
a hrozil im použitím chladnej zbrane o dĺžke čepele 30 cm. 
Hliadka MsP vyslaná na miesto vykonala u neho, ako aj 
u 21-roč. Romana K. zo SNV, ktorý sa tam tiež nachádzal, 
bezpečnostnú prehliadku a v zmysle Zákona o obecnej 
polícii obom odňala chladné zbrane (kuchynské nože). 
Priestupok v riešení.

29. 11. 2008 o 19.20 hod. asistovala hliadka MsP pracov-
níkom RZP pri ošetrovaní agresívneho pacienta, 16-roč. 
Petra Š. z Markušoviec, ktorého našli pracovníci RZP na 
Chrapčiakovej ul. pri autobusovej stanici. Asistencia pre-
behla bez závad.

MsP 3. 12. 2008 zabezpečila na požiadanie verejný po-
riadok počas zhromaždenia spoločenstva vlastníkov bytov 
na Hutníckej ulici. Porušenie právnych noriem zistené ne-
bolo.

5. 12. 2008 o 6.30 hod. požiadal telefonicky o spoluprácu 
službukonajúci lekár RZP, ktorý oznámil, že po náhlej ne-
voľnosti na železničnej stanici ošetrovali a do NsP previezli 
58-roč. pacienta zo SNV. Ani po intenzívnych pokusoch 
o oživenie sa ho nepodarilo zachrániť. Ošetrujúci lekár 
požiadal MsP o vyrozumenie príbuzných. Hliadka o uda-
losti v mieste bydliska vyrozumela manželku a následne ju 
previezla do NsP.

MsP aj v mesiaci december opakovane riešila zistené prie-
stupky na úseku dopravy, ktorých sa dopustili nediscipli-
novaní chodci tým, že vstúpili a prechádzali cez priechod 
pre chodcov, aj keď im to červené svetlo zakazovalo. Prie-
stupky boli riešené v blokovom konaní, náprava zjednaná 
na mieste.

Zľava: náčelník MsP JUDr. V. Chroust, 
ocenení J. Lapšanský a M. Hudáček, 
prezident ZNOMPS Mgr. Ján Andrejko

OCENENÍ ZA ZÁCHRANU 
ĽUDSKÉHO ŽIVOTA

ŠKOLSTVO: TRIKRÁT HURÁ

Vzdelávanie zabezpečovalo Spišské osvetové stre-
disko SNV, jeho lektorom a garantom bol PhDr. 
Jozef Lapšanský, PhD. Kurz úspešne absolvovalo 
27 policajtov, 2 pracovníci stanice pre odchyt túla-
vých zvierat, pracovník obsluhy kamerového sys-
tému a hospodárka MsP. Všetci spomínaní na záver 
obržali certifikát akreditovaný Ministerstvom škol-
stva SR. 

Cieľom vzdelávania bolo naučiť absolventov efek-
tívne komunikovať, poznať silu a účinok slova, po-
znať verbálne nástroje a čítať aj neverbálne prejavy 
partnera. Získané vedomosti pomôžu našim poli-
cajtom v ich zamestnaní, nakoľko sa jedná o po-
volanie, ktoré má sociálny charakter a je výsostne 
zamerané na ľudí.

Mgr. Dávid Antony

V období od apríla do decembra uplynulého roku sa príslušníci a zamestnanci MsP v SNV 
zúčastnili kurzu spoločenskej a masmediálnej komunikácie.

Posledný mesiac v roku 2008 priniesol 3 významné úspechy na našich základných ško-
lách.

MESTSKÍ POLICAJTI UKONČILI 
KURZ KOMUNIKÁCIE

Slovenská volejbalová federácia
a Volejbalový klub Spišská Nová Ves

pozývajú fanúšikov a priaznivcov volejbalu na

FINÁLE SLOVENSKÉHO POHÁRA
vo volejbale žien a mužov

konané za účasti najlepších slovenských družstiev, ktoré sa bude konať 
pod záštitou primátora mesta Spišská Nová Ves PhDr. Jána Volného.

Termín: sobota, 31. január 2009 •  Čas: 15.30 hod. - finále žien • 18.00 hod. - finále mužov

Jednotná cena vstupenky na oba zápasy spolu: 3 €/90,40 Sk
Predaj vstupeniek: Miesto a spôsob predaja bude včas oznámený v januári 2009 na 

www.spisskanovaves.eu alebo www.vksnv.sk. Upozornenie: Všetky permanentky, platné pre sezónu 
2008/2009, na finálové zápasy Slovenského pohára NEPLATIA!



KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

6 JANUÁR 2009

SPRAVODAJSTVO
B

L
E

S
K

O
V

K
Y Mestu Spišská Nová Ves, ako tretiemu mestu na 

Slovensku, udelil minister hospodárstva SR Ľubomír 
Jahnátek čestný odznak ministra hospodárstva SR 
„Za zachovanie tradícií“ spolu s vecným darom - fo-
košom s vyrazenými iniciálmi MH SR. Čestný odznak je 
prejavom vďaky ministra za to, že dlhá história baníctva 
aj po jeho útlme našla v meste SNV svojich pokračovate-
ľov, ktorým mesto vytvorilo vhodné podmienky na oživo-
vanie baníckej histórie.

Marek KLUČÁR, nadaný študent 3.B triedy Gymná-
zia Javorová, absolvoval v termíne od 1. - 8. 11. po-
byt v špičkovom vedecko-výskumnom pracovisku 
vo švajčiarskom Cerne, Európskom ústave časticovej 
fyziky. Marekovi bola táto odmena udelená na základe 
vynikajúcich výsledkov vo fyzikálnych súťažiach.

Od 14. do 16. 11. prebiehala policajná akcia „Pripú-
taj sa k životu“ zameraná na kontrolu používania 
bezpečnostných pásov a zadržiavacích systémov 
počas jazdy v automobiloch. Celoslovenskú kampaň 
vyhlásilo Prezídium PZ SR.

Členovia Komisie cestovného ruchu pri KSK 
navštívili počas výjazdového zasadnutia SNV. Pre-
zreli si turistické atrakcie v meste a okolitom regióne 
a skontrolovali kvalitu poskytovaných služieb v cestov-
nom ruchu.

20. 11. sa v Dome Európskej únie v Bratislave usku-
točnila slávnosť pri príležitosti vyhlásenia výsledkov 
európskej plagátovej suťaže ,,Právo detí na ochra-
nu“. Na Slovensku sa prihlásilo 513 súťažných skupín. 
Z 1 120 odoslaných prác zabodoval aj plagát krea-
tívnych výtvarníkov tímu z Gymnázia Javorová s origi-
nálnym názvom RACHOT: Matej KUCHÁR (3.B), Ivana 
LAPŠANSKÁ (Sx.B), Diana MACALOVÁ (Sx.B), An-
drea ZAHURANCOVÁ (Sx.B).

22. 11. Mestská polícia v SNV úspešne ukončila 
1. ročník preventívneho projektu so študentmi ZŠ na 
Komenského ul. „Ja som bol jedným z nich“, o ktorom 
sme vás v Ičku už bližšie informovali.

2. ranný rýchlik 602 Čingov z Košíc do Bratislavy stál 
24. 11. v stanici Spišská Nová Ves o 15 minút dlhšie. 
Horel mu jeden vozeň súpravy. Požiar spôsobili zablo-
kované brzdy na poslednom vozni. Vozeň 1. triedy bolo 
našťastie možné rýchlo odpojiť a vlak vypraviť ďalej.

V priestoroch Obchodnej akadémie sa v dňoch 
26. - 28. 11. uskutočnil 6. ročník workshopu „Mladí 
ľudia a život“, ktorý pripravili OZ Mladí ľudia a život, Re-
gionálny úrad verejného zdravotníctva SNV a CVČ Adam. 
Workshop viedli PEER aktivisti a bol určený pre študen-
tov stredných škôl zo SNV a Levoče. Zúčastnilo sa 
ho vyše 200 študentov a organizátorov a jeho súčasťou 
bolo aj množstvo sprievodných podujatí.

Koncom novembra do jednej zo ZŠ v meste volali po-
líciu. Šiestak Tomáš P. (15) z Tepličky n. Hornádom 
chcel zaútočiť na zástupkyňu riaditeľky päsťami. 
Spolužiakom, ktorí to videli, sa vyhrážal, že ich po jed-
nom pozabíja, ak to na neho prezradia. Na rováši má 
aj šikanovanie a bitie svojich spolužiakov, ako aj vy-
krádačku spred roka. Polícia voči nemu začala trestné 
stíhanie za vydieranie.

Gymnázium na Školskej ul. v tomto roku po prvýkrát 
zorganizovalo deň otvorených dverí.

ZŠ na Ul. Ing. Kožucha už po 3. krát v rámci Týždňa 
vedy a techniky na Slovensku predstavila najlepšie 
ročníkové práce svojich nadaných žiakov. Bolo ich 
približne 40 a venovali sa rôznym témam počnúc prí-
rodou a končiac technikou. Tie najlepšie sa dostali na 
súťažnú prezentáciu do Bratislavy.

Liga za duševné zdravie SR oficiálne poďakovala 
mestu SNV za ochotu podporiť celoslovenskú verejnú 
zbierku Dni nezábudiek 2008 (8. - 10. 10. 2008), na 
ktorej sa v uliciach miest podarilo vlani vyzbierať sumu 
2 504 420,99 Sk, ktorá je určená na podporu starostli-
vosti o ľudí s duševnou chorobou.

V Squash centre (Smižany) koncom novembra maji-
teľ a zamestnanci nechali pre návštevníkov celý deň 
otvorené dvere. Akcia bola spojená s rôznymi súťažami 
a hrdinskými výkonmi. Najväčším lákadlom pre návštev-

Fórum u nás zorganizovalo Združenie Euroregión „Tatry“ 
z Kežmarku, ktoré úspešne existuje už takmer 15 rokov.  
Spoluorganizátorom bolo Slovensko-poľské združenie 
pre spoluprácu so sídlom v Spišskej Novej Vsi.
Pri tejto príležitosti do nášho mesta zavítalo i viacero 
významných hostí. Medzi nimi napríklad aj veľvyslanec 
Poľskej republiky na Slovensku Andrzej Krawczyk, ge-
nerálny konzul SR v Krakove Ivan Horský, či predseda 
Združenia Euroregión „Tatry“ Ivan Budiak. V úvode ich 
pobytu na Spiši ich spolu s ostatnými účastníkmi kon-
ferencie privítal na radnici primátor Ján Volný.
Hlavným poslaním fóra bolo zjednodušiť podmienky 
činnosti pre malé a stredné podnikateľské subjekty na 
oboch stranách. „Ekonomika a kvalita života nie vždy 
závisia len od veľkých podnikov. Do veľkej miery ju 
ovplyvňuje množstvo stredných a malých podnikov, 
ktoré zamestnávajú 5 - 10 zamestnancov. Dnes, 
keď už „nemáme“ hranice, je len samozrejmé, že 
podnikateľ zo Spiša má otvorené dvere na Podhalí 

a iný z Nového Targu môže podnikať v Kežmarku či 
Spišskej Novej Vsi. Našou úlohou na konferencii je 
sprístupniť podnikateľom tieto nové možnosti,“ zhr-
nul cieľ slovensko-poľského ekonomického fóra veľvy-
slanec Andrzej Krawczyk.
Súčasťou fóra bola konferencia v koncertnej sieni 
Reduty so zameraním na potravinársky priemysel 
a cestovný ruch, ktorej prioritou bolo vysvetliť legisla-
tívne rozdiely a poukázať na možnosti zjednodušenia 
administratívnych bariér na oboch stranách. Okrem 
nej v Redute prebiehali aj workshop združení ces-
tovného ruchu pôsobiacich na území Euroregiónu 
„Tatry“. Pred Redutou zároveň účastnícke firmy pre-
zentovali svoju ponuku verejnosti.
Je veľmi potešujúce, že poľská strana vysoko hodnotila 
nielen priebeh fóra, ale aj vysokú úroveň organizácie  
naším mestom. O tom svedčí napr. aj pochvalný list od 
p. Aleksandra Giertlera, predsedu Celopoľskej komory 
turistiky vo Varšave. JUDr. Jozef Biroš/LucK

EKONOMICKÉ FÓRUM NA TÉMU 
PODNIKANIA V SR A POĽSKU

Spoločnosti Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o., 
sa v r. 2008 podarilo získať prostriedky zo štát-
neho rozpočtu na základe projektu minimálnej 
pomoci na rastlinno-lekársku starostlivosť v na-
šich lesoch. Projekt bol vypracovaný na obdobie 
r. 2008 podľa predpísanej schémy. Jeho realizáciou 
sa prispeje k udržaniu a zlepšeniu zdravotného stavu 
lesov a podporí sa ich ekologická, ochranná a verej-
noprospešná funkcia. Taktiež sa prispeje k udržaniu 
alebo zlepšeniu biodiverzity a zdravotného stavu na-
šich lesov. 
Prostriedky sme získali na základe skutočných ná-
kladov v danom r. 2008. Vynaložili sme ich na nákup 
materiálu a práce spojené s kladením a evidenciou 
klasických lapákov, na prevádzku feromónových la-
pačov, pálenie haluziny a biologickú ochranu lesa. 
Celková suma dotácie na projekt rastlinno-le-
kárskej starostlivosti predstavuje 44 467,17 € 
(1 339 618,- Sk).
V užívaní LM SNV, s. r. o., je aj prírodná rezervácia „Mu-
ráň“ s 5. stupňom ochrany prírody. Nakoľko v tejto prí-
rodnej rezervácii je obmedzené bežné hospodárenie, 
požiadali sme Krajský lesný úrad v minulom roku o ná-
hradu za toto obmedzenie vo výške 215 754,16 €
(6 499 810,- Sk), ktoré sme aj obdržali. V budúcnosti 
v spolupráci so Správou NP Slovenský raj budeme 
musieť pristúpiť aj na aktívnu ochranu proti podkôr-

nemu hmyzu (ťažba živých chrobačiarov), lebo stav 
v prírodnej rezervácií Muráň je z roka na rok horší.
Množstvo získaných financií predstavuje iba malú 
časť celkových prostriedkov, ktoré naša spoločnosť 
vynakladá na pestovnú činnosť na ochranu a zlepše-
nie zdravotného stavu našich lesov. 
Ďalšie prostriedky by sme chceli získať v r. 2009 
z Fondu rozvoja vidieka cez projekt „Ozdravné 
opatrenia pre lesy LUC Lesy mesta SNV na ob-
dobie rokov 2009 - 2012“ v sume cca 199 164 € 
(6 mil. Sk).
V spolupráci s Národným lesníckym centrom vo Zvo-
lene je vypracovaný aj projekt hnojenia lesných po-
rastov mesta SNV na výmere 649,88 ha v sume 
689 196,37 € (20 762 730,- Sk) a projekt vápnenia 
lesných porastov mesta SNV na výmere 768,99 ha 
v sume 668 734 € (20 146 280,- Sk).
Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o., aktívne hľa-
dajú všetky možnosti využitia fin. prostriedkov z cu-
dzích zdrojov (z fondov EÚ a ďalších zdrojov, ktoré 
vyčlenila Vláda SR pre boj s podkôrnym hmyzom). 
Tieto získané prostriedky zďaleka nevykryjú dopady 
z hynutia smrekových porastov, ale aspoň čiastočne 
pomôžu k zníženiu hospodárskych a ekonomických 
dopadov pre našu spoločnosť.

Ing. Milan Sakmáry

riaditeľ a konateľ spoločnosti

LESY MESTA SPIŠ. N. VES HĽADAJÚ 
FINANCIE PRE ZMIERNENIE 
HYNUTIA MESTSKÝCH LESOV

Metropola Spiša sa v dňoch 27. - 28. novembra stala hostiteľským mestom Slovensko-poľ-
ského ekonomického fóra drobných a stredných podnikateľov. 

Dovoľujeme si Vás upozorniť, 
že Správa školských zariade-
ní mesta Spišská Nová Ves sa 
v decembri 2008 presťahova-
la zo Štefánikovho námestia 1 
do nových priestorov na 2. po-

schodí v budove Radnice na 

Radničnom námestí č. 7.

Oznam o sťahovaní úradu 
Daňový úrad v Spišskej Novej Vsi oznamuje daňovým subjektom, že 
od 15. 12. 2008 je daňový úrad presťahovaný do budovy Mestské-
ho úradu, Štefánikovo námestie 1 - vchod z ulice oproti hotelu 
Metropol. Na doručovanie písomností prostredníctvom Slovenskej 
pošty, a. s. sa používa pôvodná adresa - Školská 24, 052 73 Spiš-
ská Nová Ves. Tel.: podateľňa 053/41 56 173, Styk a služby pre 
verejnosť 053/41 56 130. Ďalšie telefonické kontakty nájdete na 
www.spisskanovaves.eu. JUDr. Peter Oltznauer, riaditeľ

OZNAM O PRESŤAHOVANÍ 

SPRÁVY ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ

DAŇOVÝ ÚRAD SPIŠSKÁ NOVÁ VES

ŠKOLSKÁ 24,  052 73  SPIŠSKÁ NOVÁ VES
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Yníkov bola možnosť využiť všetky atrakcie, ktoré centrum 
ponúka, úplne zadarmo. Nechýbali ani zaujímaví hos-
tia - známa kajakárka Elena Kaliská a kulturista Rasťo 
Solar. Slovom celú akciu doprevádzal Peter Vonc.

V prvý decembrový deň zavítali do Kina Mier Elá Hop, 
známi z televíznej obrazovky, s poetickou vianočnou 
veselou rozprávkou v záhoráckom nárečí Dohviezdny 
večer.

47-ročného obyvateľa Novoveskej Huty, nezvestné-
ho od 20. 11., našiel 2. 12. jeho brat mŕtveho v poto-
ku priamo pred jeho domom. Príčinou toho, že si telo 
nik po celých 10 dní nevšimol, môže byť aj napadaný 
sneh. Telo bolo nájdené, až keď sa sneh roztopil. Na 
zistenie príčiny smrti bola nariadená pitva.

Priestor pri radnici skrášľuje a atmosféru Vianoc od 
utorka - 2. 12. umocňuje okrem výzdoby i Vianočný 
strom, ktorý darovala spoločnosť Lesy mesta, s. r. o. 
Smrek obyčajný (Picea abies) je vysoký 15 metrov a má 
asi 40 rokov.

3. 12. sa v Spišskej knižnici konalo pri príležitosti 
740. výročia 1. písomnej zmienky o meste podujatie 
s názvom „Mesto, v ktorom žijem“ s fotografom Ladi-
slavom Jirouškom.

Súťaž baníckych spevokolov o zlatú karbidku a prehliad-
ku spišských speváckych zborov pod názvom „Spišské 
zborové dni a Barborské slávnosti 2008“ v Redute 
a Gréckokatolíckom chráme Premenenia Pána pripravili 
i úspešne 4. - 5. 12. zrealizovali pod záštitou primátora 
mesta Spišské osvetové stredisko, MKC, Banícky spo-
lok Spiš a Gréckokatolícky farský úrad v SNV. 

15 členov Fotografickej spoločnosti Spiš vystavo-
valo svoje fotografie od začiatku decembra až do Via-
noc pod Levočskou bránou. Autorom tejto myšlienky 
bol fotograf Miroslav Dibák, ktorý chcel, aby sa výstava 
dostala bližšie k ľuďom. Cez Vianoce výstavu vystriedal 
pod Levočskou bránou živý betlehem. 

5. 12. do mesta opäť zavítal Mikuláš a oceňoval pri Re-
dute všetky dobré spišskonovoveské deti. Potešil ich 
aj rozprávkou Vrabec Brmbolec od Karola Spišáka. 

Vypočujte si audiozáznam priameho prenosu slávnost-
nej nedeľnej bohoslužby z Rím.-kat. farského kostola 
Nanebovzatia Panny Márie vo vysielaní Slovenského roz-
hlasu z nedele 7. 12. na www.rozhlas.sk - Zvukový ar-
chív - Slovensko - Kresťanská nedeľa - Audio archív 
relácií - 07. 12. 2008: Rímskokatolícka sv. omša 
zo Spišskej Novej Vsi. Slávnostnú bohoslužbu celeb-
roval spišský diecézny biskup a predseda Konferencie 
biskupov Slovenska Mons. František Tondra, konce-
lebroval dekan spišskonovoveského dekanátu Anton 
Mišek. Priamy rozhlasový prenos sa konal pri príležitosti 
740. výročia 1. písomnej zmienky o meste vďaka inicia-
tíve primátora. 

Škôlkari z MŠ na Hanulovej ulici sa môžu tešiť z no-
vých preliezok v areáli, ktoré im tam chýbali už takmer 
20 rokov. Udialo sa tak vďaka Mestu SNV a Fondu so-
ciálneho rozvoja, ktorý financoval rekvalifikačný kurz 
stolárov cez Akadémiu vzdelávania v SNV, ktorí preliezky 
zhotovili.  

Policajti z Úseku prevencie kriminality ODI zorgani-
zovali so žiakmi ZŠ na Lipovej ul. na základe kam-
pane vyhlásenej Krajským riaditeľstvom PZ v Košiciach 
dopravno-preventívnu akciu „Mikuláš a Čert“. Kon-
trolovaných disciplinovaných vodičov obdarovali žiaci 
namaľovaným Mikulášom. Ak sa dopustili porušenia pra-
vidiel cestnej premávky, tak dostali čerta.

8. 12. sa v Koncertnej sieni Reduty konal 20. ročník 
predvianočného stretnutia rodín „Čaro Vianoc“, 
ktorý pripravila Obvod. org. Únie žien Slovenska v spo-
lupráci s MKC, Spišským osvet. strediskom, CVČ ADAM 
a Domom Matice slovenskej v SNV. Pri tejto príležitosti 
sa na radnici konalo i slávnostné prijatie vzácnych hos-
tí - srbských Slovákov z Padiny.

Na radnici sa 9. 12. konala tlačová beseda, na ktorej 
vedenie mesta informovalo médiá o aktuálnom dianí 
v SNV. Hovorilo sa o novom programovom rozpočte 
mesta na roky 2009 - 2011, o hlavných investičných 
akciách mesta v r. 2008, o skutočnostiach zistených hl. 

SPRAVODAJSTVO

V úvode rokovania primátor PhDr. Ján Volný informoval 
poslancov, že mesto v krátkom čase získa cca štvrť mi-
liardy korún (spolu sú schválené zámery už za viac ako 
400 mil. Sk), nakoľko boli úspešné ďalšie 2 projekty zákl. 
škôl (viac na str. 5) a ďalších 75 mil. Sk získame na výkup 
nehnuteľností, na ktorých sa plánuje výstavba novej prie-
myselnej zóny v lokalite Podskala. Bude mať rozlohu 
80 tis. m2, pričom 72 tis. m2 je už zazmluvnených novými 
investormi. Bude tu vytvorených niekoľko stoviek nových 
pracovných miest, hlavne strojárskeho charakteru.
Po prekontrolovaní plnenia uznesení MsZ prišla na rad 
Správa o výsledkoch kontrol vykonaných Útvarom 
hlav. kontrolóra (ÚHK) Mesta SNV, ktoré sa týkali hos-
podárenia za r. 2007 v ZOO, plnenia plánu zavedenia eura 
v podmienkach Mesta SNV, sťažností a petícií za obdobie 
16. 9. až 30. 11. 2008. Súčasťou materiálu bola i kontrola 
vysporiadania vlastníctva nehnuteľností a kontrola 
škôd spôsobených Mestu SNV z dôvodu nezíska-
nia nehnuteľnosti Sadová 1 (býv. ubytovňa Finiš) do 
vlastníctva mesta. Vykonanou kontrolou hl. kontrolórka 
Ing. Hyacinta Zozuľáková zistila celkom 14 porušení zá-
kona o rozpočt. pravidlách a zákona o účtovníctve. Mesto 
nedodržalo v r. 1997 - 1998 termíny na úhradu splátok 
kúpnej ceny v celk. výške 8,8 mil. Sk, ktoré boli stano-
vené v podmienkach kúpnej zmluvy. Po uzatvorení kúpnej 
zmluvy si neuplatnilo vlastnícke práva k tejto budove tým, 
že by ju do 3 rokov dalo zapísať do Katastra nehnuteľ-
ností. Budova sa tak de facto nikdy nestala vlastníctvom 
Mesta SNV. Dostala sa do evidencie správy jeho majetku 
v hodnote 16 719 969,- Sk (kúpna cena + investície na 
rekonštrukciu). Inventarizačné komisie, resp. ich členovia, 
v r. 2000 - 2007 nezisťovali pri inventarizácii majetku 
mesta, hoc im to zákon ukladá, či budova naozaj je vlast-
níctvom mesta. Na základe zistení bol v septembri 2008 
daný na Generálnu prokuratúru SR podnet na začatie 
trestného konania pre podozrenie zo spáchania trest-
ného činu. 
V rámci prerokovaného bodu Dodatok č. 3 k Poriadku 
odmeňovania zamestnancov mesta poslanci tiež na 
návrh predsedu Finančnej komisie pri MsZ Ing. Mariána 
Bubeníka odsúhlasili odmeny za celoročnú prácu MsZ 
vo výške 35 000,- Sk/1 poslanec, primátorovi vo výške 
32 % ročného platu, t. j. 397 824,- Sk a viceprimátorovi vo 
výške 30 %, t. j. 298 368,- Sk. J. Volný a M. Semeš, ako už 
skôr vyhlásili, sa rozhodli poskytnúť tieto odmeny na nové 
vianočné osvetlenie v meste.
Nasledovalo schválenie Plánu kontrolnej činnosti ÚHK 
na I. polrok 2009, Zmien v delegovaní zástupcov 
mesta v radách škôl, Zmeny Štatútu Rady šport. klu-
bov pri STEZ, ako aj Štatútu pre oceňovanie „Najlepší 
športovec mesta SNV“ (z titulu prechodu na euro sa me-
nila aj výška odmien, najbližšie sa bude oceňovanie konať 
19. 2. 2009 v Redute, návrhy na ocenenie je možné po-
dávať do 10. 1. 2009). 
Poslanci tiež prijali novelizované VZN o miestnych da-
niach, VZN o dani z nehnuteľností, VZN o miestnom 
poplatku za komun. odpady a drobné staveb. odpady, 
ktorým sa budeme bližšie venovať v budúcom Ičku. Zme-
nám sa nevyhlo ani VZN o Domovom poriadku a VZN 
o poskytovaní dotácií právnic. a fyzic. osobám - pod-
nikateľom, ktoré prinieslo viacero zmien, preto si ho pred 
žiadaním o dotáciu radšej najprv podrobne preštudujte.
Správa o stave prípravy projektov pre čerpanie 
prostriedkov z EÚ a o ďalších programových a projek-
tových zámeroch Mesta konštatuje, že k 30. 11. 2008 je 
z celkového počtu 57 plánovaných akcií (výstupov) vo vec-
nom vyjadrení: zrealizovaných 38; v plnení, t. j. pred ukon-

čením (do konca 02/2009) 6; v plnení s pokračovaním 
v tomto roku 9 a nezrealizovaných 4 (z dôvodu nezverej-
nených výziev v r. 2008, zmeny podmienok výziev, zmeny 
podmienok potenciálnych partnerov projektov).
MsZ sa tiež zaoberalo Správou o pokračovaní projektu 
Inštalácia kotlov na spaľovanie biomasy v kotolni Mier 
4 a návrhom na odsúhlasenie nových podmienok ko-
financovania projektu, ktoré vyplynuli z výzvy MŽP SR 
a tam uverejnených podmienok uchádzania sa o NFP. 
Podľa toho subjektom oprávneným uchádzať sa o NFP 
zo zdrojov EÚ nemôže byť Mesto SNV (pri 50 % kofinan-
covaní), ale ním musí byť samotná organizácia s licenciou 
na výrobu tepla, t. j. spoločnosť Emkobel, a. s., SNV (pri 
30 % kofinancovaní). Celkový náklad projektu predstavuje 
196 mil. Sk.
Schválený bol tiež plán zasadnutí mestskej rady a mest-
ského zastupiteľstva na I. polrok 2009.
Do siete škôl a školských zariadení pribudne Školské 
stredisko záujmovej činnosti pri ZŠ na Ul. Ing. Kožu-
cha, ktorého hl. úlohou bude podpora mládežníckeho 
športu na zákl. školách.
Schválená 4. zmena navýšila rozpočet mesta 2008 
o 27,892 mil. Sk na konečných 867,480 mil. Sk. Väčší 
časový priestor si následne vyžiadal Programový roz-
počet mesta na r. 2009 - 2011, ktorý je pre r. 2009 
vyrovnaný na úrovni 28 117 905 € (847,080 mil. Sk). 
Programové rozpočtovanie je povinné od r. 2009. Nový 
rozpočet mesta sa vo výdavkovej časti vnútorne člení 
na 13 programov - Manažment výkonu samosprávy mesta 
(40 995 €), Komunikujúce mesto (358 627 €), Podporné 
interné služby (3 497 177 €), Klientske služby (315 310 €), 
Manažment rozvoja mesta (690 432 €), Životné prostredie 
(2 677 853 €), Bývanie a nebytové priestory (1 209 288 €), 
Doprava a miestne komunikácie (1 757 618 €), Sociálna 
starostlivosť (2 349 466 €), Školstvo (11 503 885 €), Kul-
túra (496 116 €), Šport (2 522 074 €), Bezpečnosť ob-
čanov a návštevníkov mesta (699 064 €). Vďaka v úvode 
spomínaným úspešným projektom je takmer isté, že po 
zmenách v priebehu roka náš tohoročný mestský rozpočet 
po prvýkrát prekročí miliardovú hranicu.
MsZ tiež schválilo odpredaj časti mestských pozemkov 
vedľa malého podjazdu k Nemocnici s poliklinikou 
(v súčasnosti orná pôda) spoločnosti BARRIO, s. r. o., Bra-
tislava, ktorá tu chce stavať na celkovej ploche 29 000 
m2 na jar nákupné „HOBBY centrum“, ktoré by malo byť 
dokončené v lete 2010. Súčasťou bude 5 obchod. zón 
a 180 parkov. miest. Spoločnosť u nás už otvorila vedľa 
Kauflandu jednu predajňu.
Na zasadnutie prišli tiež prezentovať svoje investičné zá-
mery firmy uchádzajúce sa o odkúpenie pozemkov 
v lokalite pod Kauflandom. Spoločnosť ACCEPT, s. r. o., 
Prešov, by tu chcela postaviť komplex občianskej vybave-
nosti (3 obchodné objekty + 800 - 900 park. miest) o roz-
lohe 60 000 m2. Poslancov však viac zaujal druhý zámer 
– zámer spoločnosti IOF, s. r. o., Prešov, ktorá tu na 
pozemku o výmere do 62 000 m2 chce od jesene 2009 
začať stavať polyfunkčný komplex zahŕňajúci obchod. 
a administratívne priestory, bytové domy (asi 50 bytov) 
a pešie oddych. zóny za cca 600 mil. Sk. MsZ jej odsú-
hlasilo predaj žiadaných pozemkov za 800,- Sk/m2.
Záver patril Správe o financovaní investičnej bytovej vý-
stavby v lokalite Červený jarok, kde má vyrásť až 160 
rodinných domov, čo je doteraz najväčšia akcia takéhoto 
charakteru, aká kedy u nás bola. 
Prerokované materiály a prijaté uznesenia nájdete na 
www.spisskanovaves.eu - SNV - Samospráva - MsZ. 

LucK

Zo 17. riadneho zasadnutia mestského zastupiteľstva

EUROFONDY PRICHÁDZAJÚ 
(KONEČNE) DO SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
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Y kontrolórkou mesta týkajúcich sa ubytovne na Sadovej 1, 

o zámere opäť sprevádzkovať detské dopravné ihrisko, 
o zmenách v MVD od nového roku, o decembrovým 
podujatiach, o vzniknutej situácii v lokalite Pod Tepličkou 
v súvislosti s vytekajúcou banskou vodou z Novej Štôlne. 
Médiá boli informované o úspešnosti rozdávania štarto-
vacích eurobalíčkov seniorom od 70 rokov (z 2 690 sa 
k danému dňu odovzdalo už 2 240), o rozvoji športovísk 
v meste, o potencionálnom príchode ďalších nákupných 
centier do mesta. Spomenuté boli aj ďalšie úspešné 
projekty v oblasti školstva, získané dotácie pre Domov 
dôchodcov, nové zámery v oblasti dobudovania a inten-
zifikácie čističky odpadových vôd, kanalizácii a vodo-
vodov, modernizácia a rozšírenie kamerového systému 
MsP a podaný projekt Priemyselný park Podskala (v býv. 
areáli Pilvudu, investícia „brown field“ vo výške 175 mil. 
Sk, rozloha 80 tis. m2, z čoho 72 tis. m2 už je zazmluvne-
ných). Primátor Ján Volný tiež informoval, že spoločnosť 
Dorchester Group of Companies získala pozitívne hod-
notenie EIA štúdie na projekt Spišský raj.

10. 12. pri Pamätníku M. R. Štefánika na Štefániko-
vom nám. sme si pripomenuli spomienkovou sláv-
nosťou a kladením vencov 90. výročie vzniku ČSR. 
V úvode zaznela kedysi spoločná česko-slovenská 
hymna v podaní zmiešaného spev. zboru Chorus Iglo-
via. Po nej sa prihovoril primátor PhDr. Ján Volný, ktorý 
vysvetlil, že výročie si mesto pripomenulo preto neskôr, 
lebo až v decembri pred 90 rokmi Spiš akceptoval nový 
štát. Pozvanie do SNV prijali i dvaja zástupcovia nášho 
partnerského Havlíčkovho Brodu v ČR - vicestarosto-
via Libor Honzárek a Ing. Čeněk Jůzl, ako aj predseda 
Spolku Čechov na Slovensku Pavol Doležal. Následne 
sa na počesť tohto výročia v Evanjelickom kostole ko-
nal Vianočný koncert českého barytonistu Jakuba 
Pustinu, ktorý spieva po boku takých mien, ako je Peter 
Dvorský a Eva Urbanová. Predstavili sa aj jeho hostia, 
pianista Richard Pohl z ČR, naša sopranistka Mi-
chaela Kukurová a basbarytonista Vladimír Major, 
obaja zo SNV. Koncert zorganizovala Agentúra Igloneko, 
Cirkevný zbor ECAV a MKC.

11. 12. na poludnie sme slávnostne na parkovisku pred 
býv. SPŠ baníckou zatrúbením na klaxónoch uviedli 
do prevádzky 10 nových autobusov mestskej verej-
nej dopravy. 

Obyvatelia s návštevníkmi nášho mesta prežili spoloč-
ne adventný čas v jeho historickom centre i tento rok 
počas 18. Spišských vianočných trhov, ktoré trvali 
4 dni, od 11. - 14. 12. V deň ich otvorenia, okrem 
sprievodného programu, mesto navštívil i Coca Cola 
vianočný kamión, ktorý potešil svojimi atrakciami naj-
mä najmenších.  Námestie so svojimi predajnými stán-
kami, stánkami s občerstvením i zábavnými aktrakciami, 
obkolesilo 180 účastníkov trhu (6 právnických osôb, 
174 fyzických osôb, z toho 4 reštauračné zariadenia 
a 4 zábavné atrakcie). Sortiment ponúkaných tovarov 
bol naozaj pestrý a rôznorodý a každý si určite medzi 
nimi našiel to svoje.

Ak ste nestihli nové vysielanie TV Reduty, môžete 
si ho pozrieť ešte v ten deň už po 20.00 hod. na 
www.snv.sk - TV archív vysielania.

Praktickú školu pri Špeciálnej základnej škole 
Sv. Maximiliána Kolbeho ukončilo stužkovou slávnos-
ťou a do sveta „dospelákov“ takto vstúpilo jej 5 absol-
ventov.

Na Luciu k nám zavítali bratia Honza a František 
Nedvědovci. Spoločný vianočný koncert so skupinou 
odohrali v Športovej hale pri Hotel. akadémii na Marku-
šovskej ceste.

14. 12. sa v letohrádku Dardanely v Markušovciach, 
ktorý patrí pod Múzeum Spiša v SNV, konal jubilejný 
20. Vianočný koncert 2008. Predstavili sa na ňom: 
Tatiana Paľovčíková (spev), František Balún (spev), Emí-
lia Dzemjanová (organ-pozitív), Mária Dravecká (klavír) 
a Štefan Demeter (husle).

Od 1. 1. 2009 prechádzame na novú euromenu.

Ukončili sme rok 740. výročia 1. písomnej zmienky 
o meste Spišská Nová Ves a prvým januárom 2009 
sme sa prehupli do roku 800. výročia 1. písomnej 
zmienky o Spiši.

LISTÁREŇ
 Milí Novovešťania, táto rubrika poskytuje priestor pre 

Vaše listy, resp. otázky, pripomienky, podnety, a samozrejme, 

aj odpovede na ne od kompetentných. Prosíme vás, aby ste sa 

na všetky listy podpisovali, odpovede tak budete môcť dostať 

čo najskôr.  Ďakujeme! 

„Vážený pán primátor a mestské zastupiteľstvo! 
Že ste si aj na nás spomli, vďační vám budeme, 
za balíček EURO pekne ďakujeme. Pre nás je to 
uznanie, v núdzi podpora, je to dar od mesta, 
pána primátora. Prežili sme frontu, nedostatok, 
skromnosť v nás ostala, my vieme, ako by tie 
krivdy dnešná mládež prijala. Veríme, že ťažké 
časy sa ku nám nevrátia a tí, čo šíria zlobu sa 
navždy vytratia.“

vďační dôchodcovia, list, 9. 12. 2008

„Ulica Odborárov v SNV, smer Metropol - Želez-
ničná stanica a späť. Čo je to vlastne? Cestná 
komunikácia? Parkovisko? Alebo miesto na na-
kládku a vykládku tovaru? Je to cesta, na kto-
rej je jasne značená biela neprerušovaná čiara 
v strede celej komunikácie, takže podľa vyhlášky 
tam má byť v každom smere 3-metrový voľný 
jazdný pruh. Nie je...“ 

Miloš, e-mail, 19. 11. 2008

Keďže na túto podrobnú analýzu neexistuje uspo-
kojivá odpoveď, dovolím si Vás len informovať, že 
na odstránenie uvedených nedostatkov máme 
spracované kvalifikované riešenie (projektová do-
kumentácia). Ak táto problematika bude jednou 
z priorít a mesto vyčlení na jej realizáciu 33 mil. 
Sk, bude po problémoch. Lacné a jednoduché rie-
šenie neexistuje. 

Ing. Jozef Gonda, vedúci OVaD, MsÚ

„Nesmierne potešený som sa zoznámil s člán-
kom, ktorý ste pod názvom Kalendárium osob-
ností mesta uverejnili v novembrovom periodiku 
o mojom otcovi Jánovi Kukurovi. Som Vám za-
viazaný za to, že verejnosť prostredníctvom Vás 
má možnosť poznať dôležité osobnosti, ktoré 
sa zaslúžili o rozvoj krásneho mesta - Spišskej 
Novej Vsi...“

PaedDr. Marián Kukura, Poprad, 
e-mail, 1. 12. 2008

„Denne počúvam, akí sme my vodiči arogantní, 
ako nedodržiavame rôzne predpisy v premávke. 
Súhlasím, no mám jednu otázku. Chodec je tiež 
účastník cestnej premávky. Vodičov kontrolu-
jete, meriate rýchlosť... to všetko chápem. Čo 
však nechápem, je, že za všetky tie roky, ktoré 
žijem v tomto meste a pri práci, ktorú vykoná-
vam, som ani jediný krát nevidel, aby bola napr. 
akcia urobená na chodcov!... “ 

Miloš, e-mail, 19. 11. 2008

V období od 1. 1. do 31. 10. 2008 bolo len na 
Vami spomínanej križovatke vykonaných celkovo 
17 špeciálnych kontrol zameraných na nemotoro-
vých účastníkov cestnej premávky, t. j. na chod-
cov a cyklistov. Počas nich bolo celkovo zistených 
47 priestupkov chodcov a cyklistov, za ktoré im 
boli uložené blokové pokuty vo výške 49 000,- Sk. 
Zistené priestupky realizuje predovšetkým hliadka 
dopravného inšpektorátu, ktorá počas výkonu 
služby takýchto priestupcov sníma na videokameru 
a priestupky zisťuje skryte, aj neskryte. Zákon ne-
robí rozdiel v osobe priestupcu (výnimka ústavný 
činiteľ).   

pplk. Jaroslav Dulík, riaditeľ OR PZ SNV
  
„Oceňujem, že v meste SNV boli rozmiestnené 
kontajnery na separovaný zber. Chcem sa spý-

tať, či uvažuje mesto o zriadení kontajnera na 
TEXTIL...“

Katarína Petríková, e-mail, 4. 12. 2008

Mesto zatiaľ neuvažuje o rozšírení separovaného 
zberu o zložku textil. Jednak kvôli neexistencii 
dostupného odberateľa vyseparovanej suroviny 
a jednak kvôli vysokej finančnej náročnosti zave-
denia ďalšej zložky (nákup nových kontajnerov, za-
bezpečenie zberu, triedenie a následná preprava 
k zhodnocovateľovi). Aby sa však takýto odpad 
neváľal po zemi (vďaka našim spoluobčanom), je 
možné za určitých podmienok zabezpečiť uzamy-
kanie zberných nádob.

Ing. Slavomír Krieger, OKS, MsÚ

Pán primátor, Vaši predchodcovia sa za ničnero-
benie kráľovsky odmeňovali nehnuteľnosťami, 
z ktorých majú (oni a nie mesto) miliónové do-
životné príjmy. Za to, čo ste v meste dokázali, si 
Vy nezaslúžite odmenu? 

Eva S., e-mail, 14. 12. 2008

PRIMÁTOR: K minulosti sa nemá zmyslu vracať, treba 
sa z nej poučiť. Pre mňa bude dostatočnou od-
menou, ak budú ľudia spokojní s výsledkami na-
šej práce. 

„Kedy sa už konečne dá do poriadku spadnutý 
most v Novoveskej Hute?“ 

obyvateľ N. Huty, december 2008

Rekonštrukčné práce na moste v Novoveskej Hute 
na Kvetnej ulici je možné začať po spracovaní pro-
jektovej dokumentácie a vybavení príslušných 
povolení. Rekonštrukčné práce odhadujeme na 
1,2 mil. Sk. Finančné prostriedky sú v návrhu roz-
počtu na r. 2009. Pri riešení odškodnenia za škody 
spôsobené povodňami sme si cestou Obvodného 
úradu v SNV nárokovali na škody vo výške cca 
3,7 mil. Sk. Doposiaľ sme z tohto zdroja neob-
držali žiadne prostriedky. Riešenie provizórneho 
premostenia musí taktiež zodpovedať určitým 
bezpečnostným predpisom, ktoré pri verejných 
stavbách je potrebné dodržiavať. K realizácii 
tohto riešenia sme nepristúpili z týchto dôvodov 
a aj preto, že k nehnuteľnostiam je možný prístup 
z opačnej strany potoka. Predpokladaný termín za-
čatia prác je 05/2009.

Ing. Jozef Gonda, vedúci OVaD, MsÚ

„Máme predajňu v Spišskej Novej Vsi, platíme 
za odvoz odpadu, chcem sa opýtať, či je možné 
zabezpečiť aj odvoz separovaného odpadu ako 
je papier, ide nám hlavne o kartóny.“ 

Slávka K., e-mail, 3. 12. 2008

Pre podnikateľov je možné rovnako ako pre ob-
čanov zabezpečiť zber vyseparovaných zložiek. 
Spôsob odoberania a režim vývozu je individuálny 
podľa množstva odpadu a lokality umiestnenia pre-
vádzky. Podmienky je najlepšie si dohodnúť s pre-
vádzkovateľom separovaného zberu f. Brantner 
Nova, s. r. o., Sadová 13, SNV - kontakt Ing. Šlen-
ker - 0903 987 060, 446 62 66. 

Ing. Slavomír Krieger, OKS, MsÚ

Pán primátor, prečo ste vyhodili p. Baláža z TV 
Reduta? Teraz len špiní na Vás i celé mesto. 

Peter, e-mail, 12. 12. 2008

PRIMÁTOR: Pána Mareka Baláža nikto z TV Reduta 
nevyhodil, v posledných mesiacoch bol dokonca 
jej vedúci. Odišiel na základe vlastného rozhodnu-
tia. Je vecou jeho profesionality, objektívnosti a cti, 
aký obraz bude šíriť o svojom rodnom meste.



9Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
1/2009

Program Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov Slovenska 
Spišská Nová Ves v mesiaci január 2009

7. 1. 2009, streda
Zahájenie turistických vychádzok

Stretnutie účastníkov pri Základnej škole Z. Nejedlého (sídl. Mier). 
Smer - Košiarny briežok, Bikšova lúka, Čingov. 

Návrat autobusom z Čingova 13.30 hod., prípadne o 15.00 hod.

20. 1. 2009, utorok
Turistika: Starý Smokovec - Hrebienok - Rainerova chata.

Odchod: rýchlik 7.18 hod. smer Poprad

Prosíme účastníkov o primerané oblečenie a obuv!

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Spišská Nová Ves 

praje všetkým dôchodcom veľa šťastia, zdravia a Božieho požehnania 

v roku 2009 v kruhu svojich najbližších.

SPRAVODAJSTVO

RODOVÁ ROVNOSŤ 
REZONOVALA NA SPIŠI

Organizátorom konferencie, s finančnou podporou 
grantového programu Európskej Komisie „Európa 
pre občanov“, bolo ako spracovateľ projektu Mesto 
Spišská Nová Ves. Konferencia bola zameraná na 
podporu šírenia informácií a výmenu skúseností 
v oblasti rodovej rovnosti a rovnosti príležitostí v ši-
rokej verejnosti regiónu Spiš. Odbornú garanciu ak-
tivity zabezpečili Prof. PhDr. Anna Tokárová, Csc. 
a Doc. PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD. z Filozo-
fickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove. 
Aktívnym zapojením účastníkov podujatie spl-
nilo svoj cieľ, a to: „Vytvoriť priestor pre dialóg 
a výmenu skúseností subjektov ovplyvňujúcich 
oblasť rodovej rovnosti na lokálnej, regionálnej, 
národnej a nadnárodnej úrovni. Zároveň posilniť 
spoluprácu v rámci existujúcej siete partnerských 
miest mesta Spišská Nová Ves, so zámerom spo-
ločne identifikovať nové projektové zámery v da-
nej problematike.“
Závery konferencie sú uverejnené na webe nášho 
mesta (www.spisskanovaves.eu). V rámcoch vyjad-
rujú podporu rozvoja témy rovnosti príležitostí a ro-
dovej rovnosti s dôrazom na spoluprácu verejnej 
správy, univerzít, neziskového sektora a odbornej 

verejnosti. 
Mesto Sp. N. Ves konferenciou otvorilo diskusnú 
platformu na danú tému a privíta zaujímavé a uži-
točné podnety pre nové projektové zámery a spo-
luprácu v oblasti zatiaľ stále málo diskutovanej a do 
života spoločnosti veľmi málo zavádzanej, akou je 
téma rodovej rovnosti. 

Štefan Póhly, Útvar rozvoja mesta, MsÚ

foto: LucK

Do tematiky rodovej rovnosti 
účastníkov voviedla jedna z garantiek 
konferencie Prof. PhDr. Anna Tokárová

V dňoch 26. až 28. novembra sa v našom meste uskutočnila 3-dňová konferencia za účasti 
zástupcov partnerských miest Havlíčkův Brod a Grójec s názvom „Lokálna samospráva zvyšu-
júca povedomie občanov v regióne“. Hlavnou témou bola problematika rodovej rovnosti.

Vážení spoluobčania!
Každý z nás si povie „Ako ten čas rýchlo letí“. 
Opäť je tu nový rok plný očakávaní a našich 
tajných túžob. Rok 2009 je však v živote nás 
Slovákov veľkým medzníkom hlavne v súvislosti 
s prechodom na euromenu.
Chceli by sme sa touto cestou poďakovať 
všetkým našim členom, dobrovoľníkom, ale aj 
sympatizantom a podporovateľom za ich ak-
tívnu pomoc pri rozvoji činností nášho územ-
ného spolku SČK „SPIŠ“. Prajeme im, aj Vám 
všetkým, aby bol rok 2009 úspešný pre Vás 
v rodine i v práci.
V súvislosti s prechodom na euromenu dávame 
širokej verejnosti do pozornosti náš nový cenník 
služieb a tovarov.
Všetko dobré v novom roku 2009 želá vedenie 
ÚzS SČK „SPIŠ“!

CENNÍK NA ROK 2009
Služby:

1. Rekvalifikačný kurz 
„Opatrovateľská 
služba“ 283 Є/8 525,66 Sk

2. Osobný asistent zdravotne 
postihnutého  266 Є/8 013,52 Sk

3. Rekvalifikačný 
kurz „Masér“  322 Є/9 700,57 Sk

4. Školenie PP 8 hod.  24 Є/723,02 Sk
5. Základný kurz 

PP 16 hod.  47 Є/1 415,92 Sk
6. Kurz PP pre autoškoly  24 Є/723,02 Sk
7. Kurz PP pre autoškoly 

(BDK, člen SČK)  20 Є/602,52 Sk
Tovar:

1. Kniha PP - červená 
(Sklenaříková)  2 Є/60,25 Sk

2. Kniha Príručka 
PP - biela  9,50 Є/286,20 Sk

3. Kniha PP do vrecka  4 Є/120,50 Sk 
4. Autolekárnička  10 Є/301,26 Sk

Kvetoslava Maniaková

riaditeľka SÚS SČK „SPIŠ“

Spišská Nová Ves

Zoologická záhrada ďakuje 
všetkým svojim návštevníkom, 

priaznivcom a sponzorom.
Hlavné poďakovanie patrí vedeniu mesta 
a poslancom mestského zastupiteľstva za stálu 
podporu pri výstavbe a modernizácii, ktorá pri-
spieva k zviditeľňovaniu ako Zoologickej zá-
hrady, tak aj nášho mesta v rámci cestovného 
ruchu. Svedčí o tom nárast nielen domácich, ale 
aj zahraničných návštevníkov.

Prajeme Vám 
šťastný nový rok!

Na podnet vedenia mesta zabezpečilo začiatkom decem-
bra Oddelenie komunálneho servisu MsÚ vyčistenie 
Pamätníka 700-ročnice, ktorý sa nachádza na sídlisku 
Tarča. Konečne vyzerá ako nový a už ho „nezdobia“ rôzne 
sprejové nápisy, ktorých sa na ňom akosi za posledné 
roky nahromadilo. Skúste pri prechádzke mestom vyšľa-
pať tzv. „schodisko k 700-ročnici“ a pristaviť sa pri ňom.
Vynovenie podstúpil vďaka Oddeleniu výstavby a do-
pravy MsÚ aj pútač „Vitajte v Spišskej Novej Vsi“, ktorý 
sa nachádza vedľa štátnej cesty I/18 v smere od Popradu 
do Spišskej Novej Vsi v lokalite, kde dnes vyúsťuje nový 
diaľničný úsek Mengusovce - Janovce.

LucK, foto: OKS

AKO NOVÉ Rozpis pohotovostných 
služieb lekární

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

29. 12. 2008 - 4. 1. 2009  
Lekáreň Bonus, Detská poliklinika, 

Štefánikovo nám. 5, tel.: 053/446 47 67

5. 1. - 11. 1. 2009
Lekáreň Na Západe, Hutnícka 22, tel.: 053/443 21 00 

12. 1. - 18. 1. 2009  
Lekáreň Na Letnej, Letná 27, tel.: 053/442 51 32

19. 1. - 25. 1. 2009  
Lekáreň Na Mieri, Šafárikovo nám. 3, 

tel.: 053/446 59 37 

26. 1. - 1. 2. 2009  
Lekáreň Statim, Štefánikovo nám. 10, 

tel.: 053/442 82 77      
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SPRAVODAJSTVO

Ako rozvoj života v meste pokračuje nezadrža-
teľne ďalej, staré ustupuje novému a tvár mesta 
sa postupne mení. Mnohokrát však pritom strá-
came kus vlastnej histórie. Inak tomu nebolo 
ani v tomto roku, keď bol na konci terajšej ulice 
Ing. Rojkoviča zbúraný objekt, ktorý síce mno-
hým mladším občanom Spišskej Novej Vsi nič 
nehovoril, ale tí skôr narodení si dobre pamätali, 
že v tomto objekte bol umiestnený vojenský ho-
lubník.
Poštové holuby boli v minulosti využívané na po-
sielanie správ, ktoré boli pripevnené na nohu 
holuba. Holub dokázal za deň preletieť 40 až 
60 km. Túto schopnosť holubov využívala sa-
mozrejme aj armáda, a to už v časoch Rakúsko-
Uhorskej monarchie. Po vzniku Československa 
boli v rámci Československej armády zriaďované 
vojenské holubníky, ktoré mali za úlohu chovať 
a cvičiť poštové holuby tak, aby v prípade voj-

nového konfliktu boli schopné dopravovať tajné 
depeše. Ešte na začiatku 60. rokov 20. storo-
čia mal Generálny štáb ČSĽA zriadený vojenský 
holubník na pôjde budovy Ministerstva národnej 
obrany ČSSR v Prahe - Dejviciach.
Jeden z takýchto holubníkov, začlenený do 
29. pešieho pluku, bol umiestnený aj v Spiš-
skej Novej Vsi. O jeho existencii svedčí viacero 
zachovaných písomných dokladov, napr. ná-
kladný list Československých štátnych železníc, 
ktorý bol vystavený pri preprave živých holubov 
zo Spišského Podhradia do Spišskej Novej Vsi 
21. 5. 1927 alebo potvrdenka na prevzatie 2 ho-
lubov od p. Teliščáka zo Spišského Podhradia 
zo dňa 29. 8. 1927, z ktorej sa dozvedáme aj 
skutočnosť, že veliteľom vojenského materského 
holubníka č. 4 bol rotmajster Viktor Hruška. 
Tento vojenský holubník, ktorý vydržal v meste 
aj cez obdobie II. svetovej vojny a neskôr bol 

prestavaný na byt, však neprežil rok 740. výro-
čia prvej písomnej zmienky o Spišskej Novej Vsi. 
Schátraná budova ustúpila novým zámerom na 
využitie tejto časti mesta.
 František Divok

NECHALI SME ZBÚRAŤ ĎALŠIU PAMIATKU

Unikátne územie Slovenského raja, ktoré bolo po Tatranskom národnom 
parku druhým veľkoplošne chráneným územím na Slovensku (od roku 1964 
ako chránená krajinná oblasť), bolo po celkovom zhodnotení jeho prírod-
ných hodnôt prekategorizované za národný park s účinnosťou od 
1. 4. 1988.
Na jedinečnom území krasových planín a hlbokých divých roklín sa vysky-
tuje viac ako 300 druhov nižších a takmer 1 000 druhov vyšších rastlín. 

Medzi najbohatšie lokality patria Kopanecké lúky, kde sa vyskytuje 74 dru-
hov rastlín na m2, čím sa radia medzi druhovo najbohatšie lúky v Európe. 
Zo živočíchov sa tu nachádza viac ako 4 000 druhov bezstavovcov. Najlep-
šie preskúmanou skupinou sú motýle, z ktorých tu odborníci zistili takmer 
2 200 druhov. Z 200 druhov stavovcov je viac ako 100 druhov vtákov. V po-
slednom období vzrastá početnosť ohrozeného sokola sťahovavého, ktorý 
sa vrátil do Slovenského raja po vyše 30-ročnej absencii. V národnom parku 
žijú stabilné populácie veľkých šeliem - medveďov, vlkov a rysov.
Ročne si krásy Slovenského raja pozrie viac ako trištvrte milióna náv-
števníkov z rôznych krajín, ktorí uprednostňujú pešiu turistiku. Od leta 
tohto roku môžu získať informácie v novom informačnom stredisku na Pod-
lesku. Ďalšie informácie o národnom parku a jeho hodnotách sa môžu do-
zvedieť aj z 5 náučných chodníkov a z panelov náučných lokalít.
Počas konferencie, ktorá sa konala pod záštitou predsedu Košického sa-
mosprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebuľu, si stovka účastníkov vypočula prí-
spevky hodnotiace výsledky dosiahnuté pracovníkmi Správy NP Slovenský 
raj za uplynulé 20-ročné obdobie. Pri tejto príležitosti boli ocenení dlhoroční 
pracovníci Správy NP a spolupracujúce organizácie. V závere konferencie 
bolo poukázané na aktuálne úlohy ochrany prírody, ktoré očakávajú pracov-
níkov Správy Národného parku Slovenský raj v najbližšom období.

František Divok

Správa Národného parku Slovenský raj zorganizovala na Čingove - Hradisku v dňoch 20. - 21. novembra odbornú konferenciu, ktorá bola venovaná 
20. výročiu vyhlásenia Slovenského raja za národný park. 

SLOVENSKÝ RAJ SI PRIPOMENUL 20. VÝROČIE 
VYHLÁSENIA NÁRODNÉHO PARKU

Jedným z tohtoročných cieľov spoločnosti Embraco Slovakia bolo 
získanie certifikátu OHSAS 18 001, ktorý deklaruje funkčnosť Sys-
tému manažérstva bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP). 
Tento plán sa podarilo naplniť koncom októbra 2008, kedy slovenský 
závod úspešne prešiel certifikačným auditom.

Audit preveril zhodu so štandardom OHSAS 18 001, legislatívnymi požia-
davkami, požiadavkami korporácie a ďalšími, ktoré sa organizácia zaviazala 
plniť, nevynímajúc kolektívnu zmluvu s odbormi, v oblasti BOZP. „Náš tím 
identifikoval vysokú angažovanosť spoločnosti Embraco Slovakia 
v rámci BOZP. Silným pozitívom je záujem vedenia spoločnosti napĺňať 
požiadavky BOZP nielen v rozsahu platnej legislatívy, ale aj nad jej rá-
mec,“ zhodnotil výsledky auditu vedúci audítor Ing. Ján Pisoň z certifikač-
nej spoločnosti Bureau Veritas Certification Slovakia. Zdôraznil, že 
zavedenie princípov štandardu OHSAS 18 001 do praxe firmám pomáha 
zvýšiť kvalitu práce v spoločnosti. Embraco Slovakia úspešne absolvovalo 
v rovnakom termíne i recertifikačný audit na ISO 14 001 - Systém environ-
mentálneho manažérstva.  

EMBRACO - NA ZDRAVÍ 
A BEZPEČNOSTI NÁM ZÁLEŽÍKoncom novembra oslávila Materská škola na Ulici S. Tomášika 25 ro-

kov svojej existencie. Zamestnanci školy si na dvoch stretnutiach s rodičmi 
a zástupcami mesta, medzi ktorými nechýbali zástupca primátora PhDr. Miro-
slav Semeš, vedúca Školského úradu, oddelenia školstva, mládeže a športu 
PhDr. Ľubica Šefčíková a riaditeľ Správy školských zariadení Mgr. Jozef Bre-
zovský, pripomenuli významné medzníky z jej histórie. Jubilantku okrem ofi-
ciálnych hostí milým programom pozdravili deti, rodičia i bývalí zamestnanci. 
Vďaka dobrej spolupráci rodičov, rady školy, výboru rodičovského združenia, 
pedagógov a celého kolektívu sú vytvárané podmienky pre kvalitný výchovno-

vzdelávací proces. Uply-
nulých 25 rokov je výzvou 
a inšpiráciou do ďalších dní 
a rokov. Úcta a poďakovanie 
patrí všetkým, ktorí sa o to 
pričinili. Nech hnacou silou 
kolektívu je aj naďalej veľa 
šťastných detí, radosť v ich 
očkách, úspechy v ich roz-
voji a spokojnosť rodičov.   

Helena Valigová

OSLÁVILI 25 ROKOV
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Skupina zástupcov zo ZŠ Hutnícka sa zú-
častnila na VII. Európskom dni rodičov a škôl 
(EDRaŠ), ktorý prebiehal na národnom stupni 
v Košiciach. Domov priniesla viacero oce-
není. 

EDRaŠ bol organizovaný Európskou asociáciou 
rodičov so sídlom v Bruseli v spolupráci so Slo-
venskou radou rodičovských združení, Úradom 
vlády SR, Ministerstvom školstva SR, Minister-
stvom zahraničných vecí SR, Štátnou školskou 
inšpekciou, Štátnym pedagog. ústavom, Odbo-
rovým zväzom pracovníkov školstva a vedy, KSK, 
mestom Košice a Krajským školským úradom 
v Košiciach. Záštitu nad ním prevzal predseda 
Konferencie biskupov Slovenka Mons. František 
Tondra.
Pri tejto príležitosti boli komisiou vybratí na ude-
lenie ocenenia za svoju prácu v oblasti výchovy 
a vzdelávania:
1. kat. - pedagóg: Mgr. Ľudmila Chromá
2. kat. - zamestnanec iného subjektu, ktorý sa 
zaoberá výchovou a vzdelávaním: Mária Hu-
sová
3. kat. - nepedagogický zamestnanec: Mária 
Frankovičová
4. kat. - rodič: Ing. František Čekeľ
5. kat. - žiak/žiačka: Júlia Lengvarská (9.B)
Oceňovanie sa konalo v Dome Umenia na Moy-
zesovej ul. Všetkým oceneným srdečne blahože-
láme. RRZ pri ZŠ Hutnícka 16

ZŠ HUTNÍCKA 
OCENENÁ 
V KOŠICIACH

V priestoroch Krytej strelnice na Radlinského 17 
prebehla súťaž medzi pracovníkmi policajného 
zboru, mestských a obecných polícii a Colnej správy 
SR O putovný pohár riaditeľa OR PZ Spišská Nová 
Ves. Streleckej súťaže sa zúčastnilo 5 trojčlenných 
družstiev.
Vyhodnotení boli aj jednotlivci. Zo 16 strelcov 
sa najlepšie umiestnili: 1. Miroslav Ugray (MsP 
Kežmarok), 2. Miloš Kirner (Colný úrad Košice), 
3. Silvester Novysedlák (OO PZ Krompachy). 
Putovný pohár najlepšiemu družstvu odovzdal 
okresný riaditeľ Policajného zboru SNV pplk. JUDr. 
Jaroslav Dulík. Pohár neputoval ďaleko, získali ho 

policajti Obvodného oddelenia PZ Krompa-
chy Miroslav Turzak, Silvester Novysedlák a Jozef 
Kuna. Druhí boli policajti MsP Spiš. N. Ves Peter 
Hus, Pavol Jančík a Daniel Školník. Na 3. mieste 
sa umiestnili policajti MsP Kežmarok Viktor Olšav-
ský, Adela Džubasová a Miroslav Ugray.
Športové zápolenie našich strážcov zákona pre-
behlo v príjemnom priateľskom ovzduší. Zo slu-
žobných zbraní si policajti vystrelili na kruhový terč 
- mierenou streľbou zo vzdialenosti 25 metrov. Ďal-
šou disciplínou bola streľba na otočnú figurínu na 25 
metrov a  figurínu s rukojemníkom na 10 metrov. 
Držitelia putovného pohára budú svoju pozíciu ob-

hajovať znovu o rok.
Celú fotogalériu zo súťaže nájdete na www.strel-
nica.host.sk. Mgr. Gustáv Krajči

V piatok 21. novembra sa začala písať sympatická tradícia v športovom zápolení ozbrojených zborov Spiša.

O POHÁR  RIADITEĽA OR PZ V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

Významnou etapou rozvoja atletiky v našom meste 
bolo vybudovanie atletického štadiónu Tatran. 
Postupne sa začala organizovaná atletika robiť aj 
v Levoči, Gelnici a Krompachoch. Špičkové vý-
kony prišli s generáciou Igora Kováča (náš naj-
významnejší atlét - prekážkar, na fotke), Benka, 
Briňarského a ďalších. Na pódiu v Redute sa pred-
stavila a bola ocenená celá plejáda významných 
atlétov, funkcionárov a organizátorov zo Spiša. 
Marcelka Gajdošová z Levoče v krátkosti pripo-
menula míľniky atletiky v Levoči. Marta Bindia-
sová zase hodnotila úspechy atletiky v Gelnici. 
Aj primátorka Krompách Iveta Rušinová odmenila 

tamojších športových zanietencov. Nestor a spo-
luzakladateľ atletiky na Spiši Štefan Tkáč pred-
niesol podrobný prierez histórie atletiky v Spišskej 
Novej Vsi a na Spiši (nájdete na www.spisskano-
vaves.eu - Šport).
Vymenovať všetkých atlétov, organizátorov, roz-
hodcov, atď. by vyžadovalo veľa času a veľký 
priestor. Úcta a poďakovanie patrí všetkým, ktorí 
rozvoju atletiky na Spiši venovali svoj um, schop-
nosti a veľký kus srdca. Ostáva len veriť, že niečo 
podobné sa bude oslavovať aj o 10, 20 či viac 
rokov.

V. Ivančík, foto: mape

Pred 50 rokmi sa začali písať dejiny organizovanej atletiky na Spiši. V koncertnej sieni Reduty sa v stredu 26. novembra podvečer stretli všetci tí, 
ktorí písali jej históriu. 

POLSTOROČNICA ATLETIKY NA SPIŠI

Súťažná prehliadka vedecko-technických projek-
tov a výskumných prác mladých vedátorov sa usku-
točnila v dňoch 27. - 29. 11. 2008 v Bratislave pod 
záštitou prezidenta SR. Je to jedinečná prehliadka 
výsledkov vedecko-výskumnej činnosti mladých ľudí 
do 20 rokov. Tu majú možnosť obhajovať svoje práce 
pred odbornými komisiami, vymieňať si skúsenosti 
a nadväzovať priateľstvá so študentmi nielen z našej 

krajiny, ale aj z Francúzska, Španielska, Belgicka, 
ČR a Maďarska. Tak to bolo aj toho roku.
Našu školu Gymnázium Školská 7, Spišská Nová 
Ves reprezentoval žiak 3. D triedy Martin Duľa 
v kategórii etológia - environmentálna analýza. Práca, 
ktorú prezentoval, mala názov „Výskyt vydry riečnej 
na rieke Hornád v Spišskej Novej Vsi“. Získal za 
ňu 3 ocenenia, a to od The Society for In Vitro 
Biology - Certificate of Outstanding Achievment for 
Ability and Creativity in Vitro Biology. Bol tiež oce-
nený výkonným tajomníkom francúzskej orga-
nizácie MILSET Jeanom - Pierreom Trilletom, ktorý 
mu osobne odovzdal ich medailu. Získal aj hlavnú 
cenu Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komen-
ského v Bratislave za najlepší vedecký projekt 
prezentovaný na Festivale vedy a techniky 2008.
Blahoželáme Martinovi Duľovi a jeho konzultantke 
Mgr. Kláre Fiffikovej. 

PhDr. Ružena Kormošová

výchovná poradkyňa školy 

Zamestnanci spoločnosti Embraco Slovakia už 
tradične aj tento rok, po štvrtýkrát, zorganizo-
vali vianočnú zbierku pre Detské lôžkové od-
delenie NsP a deti z Detského domova Mlynky 
- Biele Vody. 

Zamestnanci darovali viac ako 12 vriec rôznych hra-
čiek, kresliacich potrieb, množstvo rozprávkových 
knižiek, maľovaniek. Nechýbal krásny vianočný 
stromček, hojdačka, elektrická autodráha, vláčik či 

funkčný počítač. Zbierka obsahovala aj potrebné, 
a malými príjemcami veľmi oceňované, oblečenie 
(mnohokrát i nové s visačkami), obuv, ale aj plienky 
a rôzne potreby. 
Veríme, že deťom urobia radosť a spríjemnia tak po-
byt v nemocnici počas choroby a deťom z detského 
domova vnesú aspoň trošku rodinnej lásky. 
Zamestnancom ďakujeme za ich ochotu a empatiu 
a všetkým prajeme hlavne veľa zdravia v novom 
roku! 

FESTIVAL VEDY A TECHNIKY 2008

OPÄŤ POMÁHAME TAM, 
KDE NÁS POTREBUJÚ
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Ráno, šesť hodín, mesto zahalené tmou, nikde ani nohy, ale my sme už vy-
rážali tam, kde sa len tak niekto  nedostane. Boli sme plní očakávaní a v na-
pätí... Po hodine už polovica autobusu spala (to robí tých šesť hodín ráno). 

Niečo pred obedom autobus zastavil a BOLI SME KONEČNE TAM! Mali 
sme priamy výhľad na obrovské chladiace veže, foťáky len tak cvakali, veď 
uznajte, toto sa predsa nevidí každý deň. Celým dňom nás sprevádzal sym-
patický pán, ktorý sa naozaj vyznal. Mali sme možnosť vidieť niekoľko sto 
tisícové skafandre, ktoré sa používajú pri hasení požiarov alebo aj pri pohy-
bovaní sa v priestoroch elektrárne. Videli sme ukážku hasenia mini požiaru, 
nabudúce nám ujo v skafandri vraj aj zatancuje... Nasledovali náučné filmy 
o elektrárni, žiareniach, výrobe energie a pod. Po prehliadke simulátora - 
mozgu elektrárne sme sa presunuli do strojovne, kde sme dostali super 
červené helmy a sympatický ujo sprievodca nám vysvetlil na modeli elek-
trárne, ako sa tá energia vlastne vyrába. Dozvedeli sme sa aj rozdiel medzi 
dnešnými elektrárňami a elektrárňou v Černobyle a čo povedzme... zlyhalo. 
Boli sme nadšení, ale zároveň so strachom v očiach sme prechádzali cez 
kontrolórku, ktorá nám oznámila, že sme všetci „clean“. Čiže ožiarenie sa 
nekonalo. V tejto zaujímavej prehliadke sme sa dozvedeli veci, o ktorých 
sme fakt ani netušili. Veľmi sa nám páčilo a ďakujeme našej super Javorovej 
školičke, že nám niečo také umožnila.  Peťka a Lucka

Niekoľko „vyvolencov“ (jeden plný autobus) sa 24. 11. zúčastnilo exkurzie v jadrovej elektrárni v Mochovciach. 

EXKURZIA V MOCHOVCIACH  
V RÁMCI TÝŽDŇA VEDY A TECHNIKY

Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. v Spiš-
skej Novej Vsi a jeho dcérocirkev Smižany 
prostredníctvom vnútro misijnej činnosti pri-
pravili malý projekt pre Detský domov Mlynky 
- Biele Vody s názvom „Detské srdcia“. 

Týmto projektom sme chceli darovať trochu kres-
ťanskej lásky opusteným deťom v detskom do-
move. V čase Adventu pri očakávaní príchodu 
Ježiša Krista priniesť pohodu a radosť. Malým 
darčekom od Mikuláša potešiť všetkých, na kto-
rých vlastní rodičia zabudli. Toto stretnutie v det-
skom domove sa uskutočnilo 6. decembra 2008. 
S deťmi sme strávili krásny čas pri spoločnom 
stretnutí s básničkami a pesničkami. 
Okrem finančnej čiastky vo forme charitatívnej 
zbierky organizátori obdržali aj vecné dary - veľké 

množstvo plyšových hračiek, knihy, sladkosti, 
ovocie, oblečenie, atď. Časť finančnej zbierky 
sa použila na prípravu mikulášskych balíčkov pre 
deti a kúpu plienok pre batoľatá. Kúpou týchto 
jednorázových plienok sme zároveň podporili aj 
organizáciu UNICEF k zakúpeniu vakcíny pre deti 
z rozvojových krajín sveta.
Keďže finančný obnos zo štedrej zbierky bol vyšší, 
farnosť darovala čiastku vo výške 5 000,- Sk 
aj Evanjelickej špeciálnej základnej škole in-
ternátnej pre hluchoslepé deti v Červenici.
Aj touto cestou sa chceme poďakovať všetkým, 
ktorí svojou štedrosťou a službou prispeli k zdar-
nému priebehu realizácie projektu „Detské srd-
cia“.
Štedrého darcu miluje Boh!

Výbor vnútornej misie ECAV SNV

DETSKÉ SRDCIA - PROJEKT LÁSKY A ŠTEDROSTI

Vzrastom i vekom „na chvoste“  pelotónu súťažiacich z celého Slo-
venska, no výkonom na čele skončilo spišskonovoveské Družstvo 
„rachotilkov“ zo ZUŠ na Fabiniho ulici. V dňoch 28. - 30. 11. 2008 
na Celoslovenskej prehliadke pantomímy a pohybového divadla 
„PAN 2008“ súťažilo O prestížny pohár primátora mesta Liptovský 
Mikuláš. 

Spolu s dvanástimi trojčlennými druž-
stvami si vyžrebovali témy a v troch ko-
lách počas troj, dvoj a jednominútovej 
prípravy, museli ukázať svoj dôvtip, 
pohotovosť, herecké a improvizačné 
schopnosti. Vtipným zvládnutím ab-
surdných tém („ako som sa stal vypí-
načom na stene“, „zlomený štipec na 
smetisku“ a „bláznivé huby“)  presved-
čili  medzinárodnú odbornú porotu 

a plné hľadisko divákov o svojom talente. Podľa diváckych ohlasov boli jed-
noznačne tým najpútavejším a najzaujímavejším, čo jubilejný 15. ročník PAN-u 
zaznamenal. Za zmienku stojí aj krásne gesto najväčšieho favorita súťaže, do-
máceho „Štúdia Kasprzyk“, ktoré tento pohár získalo 14-krát po sebe. Keďže 
už má vo svojich radoch aj študentov herectva, usúdili, že práve v tomto jubilej-
nom roku nastal čas prenechať žezlo ďalším, mladším ambicióznym mímom. 
To, že túto štafetu pod vedením p. učiteľky Evy Kopperovej prevzali práve 
naši maličkí herci Jakub Vaňo (8), Samko Cibula (9) a Zuzanka Ogurčá-
ková (9), nás napĺňa obrovskou hrdosťou a záväzkom zároveň. 
Blahoželáme! Vedenie ZUŠ

NAJMLADŠÍ A NAJLEPŠÍ
Vandalizmus sa nevyhol ani kontajnerom na separovaný zber. 

Cez víkend 6. - 7. 12. 2008 bol neznámym páchateľom podpálený obsah 
dvoch plastových kontajnerov na papier na sídlisku Mier. Kontajnery sa na-
chádzali na stanovišti na Štúrovom nábreží a na stanovišti pri OC CBA. Keďže 
na sídl. Mier za posledné obdobie zhoreli už 4 kontajnery, predpokladáme, 
že nejde len o náhodu. Vandali takýmto konaním znemožnili ľuďom bývajúcim 
v týchto lokalitách na dlhú dobu separovať. 
Je potrebné si uvedomiť, že tieto kontajnery sú určené pre občanov a mali 
by im slúžiť čo najdlhšie. Pre zabezpečenie funkčnosti systému je potrebné 
každý zničený kontajner nahradiť novým, poškodené opraviť a toto všetko 
je hradené z miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady - teda z peňaže-
niek nás všetkých. 
Pre ilustráciu - cena jed-
ného kontajnera je cca 
10 000,- Sk. 
Preto prosíme občanov, 
aby si viac všímali, čo 
sa deje pred ich bytov-
kou,  neboli slepí voči 
takémuto konaniu a van-
dalov ohlásili Mestskej 
polícii na bezplatnom 
čísle 159. 

MsÚ, oddelenie 

komunálneho servisu

I TAKTO SEPARUJEME...
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OZNAMY

GALÉRIA 
UMELCOV 

SPIŠA 
ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

pozýva širokú kultúrnu verejnosť 
na prehliadky výstav v mesiaci január 2009

STÁLE EXPOZÍCIE:
• JOZEF HANULA Kresba/maľba 
• UMELCI SPIŠA 
• ZÁHRADA UMENIA 

VÝSTAVY: 
• UMELCI SPIŠSKEJ NOVEJ VSI 
- výstava zo zbierok galérie pri príležitosti 
740. výročia prvej písomnej správy o meste 
Spišská Nová Ves  do 15. 2. 2009

Otváracie hodiny: 

Utorok - piatok 9.00 - 17.00 hod.
Sobota - nedeľa 9.00 - 13.00 hod.

KLUB DÔCHODCOV KOMENSKÝ
pozýva pedagogických pracovníkov, dôchodcov 
na stretnutie, ktoré sa uskutoční 
12. 1. 2009 (pondelok) 
v Klube dôchodcov 
na Levočskej ul.
Príďte si vyrovnať členské 
na r. 2009. S radosťou 
privítame aj nových členov. 
Tešíme sa na vás.
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PROGRAM MATERSKÉHO CENTRA DIETKA 
na mesiac január 2009
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„Láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“

STÁLA 
PROGRAMOVÁ 
PONUKA:

PORADENSTVO V DOJČENÍ  
Certifikovaná laktačná poradkyňa 
Hanka Ogurčáková, tel.: 0903 740 739, 
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: vo štvrtok o 16.15 hod.
Spoluorganizátor: MŠ Z. Nejedlého, 
ELC Košice (odborný garant)

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 
- výstavná sieň Múzea Spiša

 „GENIUS LOCI 
MESTA 21. STOROČIA“

4. 12. 2008 - 30. 4. 2009
Výstava je venovaná 740. výročiu mesta SNV 

a realizovaná v spolupráci s MV SR,
Štátnym archívom v Levoči 

- pobočka Spišská Nová Ves 
a Mestom Spišská Nová Ves.

SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
V HORIZONTE ČASU 

(... a z každodenného 
života)

Stála výstava od 4. 12. 2008 

KALENDÁRIUM OSOBNOSTÍ MESTA
JANUÁR

21. 1. 1854 
narodil sa v Spišskej Novej Vsi Koloman Münnich - 150. výročie
- banský inžinier, podnikateľ.
Absolvent Baníckej akadémie v Banskej Štiavnici, riaditeľ baní v Spišskej Novej Vsi, Dobšinej a železiarní 
v Krompachoch, zakladateľ Banskej spoločnosti na ťažbu hnedého uhlia v Drienovci. V r. 1885 - 1886 
vykonal meračské práce v jaskyni Baradla a vyhotovil jej mapu. Mal hlavný podiel na založení spišskonovo-
veských kúpeľov Iglofüred v Novoveskej Hute a vzniku Iglovskej elektrárne, účastinnej spoločnosti, ktorá sa 
v r. 1894 zaslúžila o elektrifikáciu mesta Spišská Nová Ves. Bol zakladateľom a riaditeľom spišskonovoves-
kej pobočky bratislavského Elektrotechnického zväzu, zakladateľom Pohornádskej železiarskej účastinnej 
spoločnosti, spišskej pobočky Krajinského baníckeho a hutníckeho spolku a iných spoločností. Zomrel 
v Spišskej Novej Vsi 3. 7. 1934 - 75. výročie. 

22. 1. 1864 
zomrel v Brne (ČR) Ján Juraj Lumnitzer - 145. výročie
- výtvarný pedagóg, maliar, grafik.
Narodil sa 31. 5. 1783 v Spišskej Novej Vsi v rodine Andreja Lumnitzera, učiteľa dievčenskej školy. Mal 
2 bratov - Ondrej bol modrotlačiarom a Ján Adolf evanjelickým a. v. farárom a maliarom - samoukom. Štu-
doval teológiu v Debrecíne a Lipsku, výtvarné umenie v Drážďanoch. Pôsobil ako vychovávateľ vo Viedni 
a Drážďanoch, od r. 1809 ako učiteľ kreslenia a matematiky na Evanjelickom lýceu v Kežmarku. Bol profe-
sorom a neskôr riaditeľom gymnázia v Českom Tešíne, od r. 1824 farárom v Brne, seniorom a od r. 1830 
superintendentom Moravy a Sliezska. V Kežmarku namaľoval množstvo portrétov tamojších rodín (napr. 
Petróciovcov), venoval sa väčšinou krajinomaľbe. Bol prívržencom vedutového názoru, podobizní histo-
rických osobností a zvieracích žánrov. K jeho známym dielam patrí: Portrét Františka Rákociho (medirytina 
1804), Pohľad na Kežmarok (1814), Portrét arcikniežaťa Jána a i.

29. 1. 1839
narodil sa v Kežmarku Imrich Kövi, vlastným menom Ján Steiner - 170. výročie
- pedagóg, priekopník slovenskej speleológie a turistiky.
Po absolvovaní maturitnej skúšky v Kežmarku študoval teológiu v Budapešti, filozofiu a prírodné vedy 
v Göttingene. V r. 1862 bol pozvaný za riadneho profesora Evanjelického a. v. hlavného gymnázia v Spiš-
skej Novej Vsi. Učil aritmetiku, zemepis, chémiu, nemecký jazyk, deskriptívnu geometriu a od r. 1871 pô-
sobil zároveň ako učiteľ kreslenia na miestnom učiteľskom ústave. Písal články, príručky a učebnice pre 
samoukov, učiteľov, vychovávateľov, rodičov a žiakov, napr. Smernice k cvičeniam z chémie pre študentov 
vysokej školy technickej a hlavne pre farmaceutov (Budapešť, 1855), Deskriptívna geometria, Návod na 
kreslenie prírody, Kreslenie na základnej škole (SNV, 1877). Vďaka Spišskému učiteľskému spolku vyšla 
v r. 1880 vo Weimare  jeho mapa Spišskej župy. V 90-tych rokoch vyšla v Spišskej Novej Vsi jeho zbierka 
príkladov a riešení z matematiky určená žiakom vyšších tried strednej školy. Pozornosť venoval aj spiš-
skému nemeckému dialektu, napísal jeho slovník, zozbieral a zostavil zbierku básni a poviedok spišských 
autorov, ktorá vyšla v r. 1912 v Kežmarku. Nemalou mierou sa pričinil o objavovanie zákutí Slovenského 
raja a Vysokých Tatier. Zomrel v Spišskej Novej Vsi 3. 8. 1917.

Pripravila: PhDr. Ružena Kormošová

KOMISIA PRE ŠKOLSTVO A VZDELÁVANIE PRI MsZ v Spišskej Novej Vsi Vás pozýva na

11. ples učiteľov
23. januára 2009 o 19.00 hod., koncertná sieň Reduty

DO TANCA HRÁ: Jozef Valkoššák a Ondrej Sakmár 
PREDAJ VSTUPENIEK: SPŠ strojnícka, t. č.: 053/446 62 49 

MsÚ - oddelenie školstva, t. č.: 053/415 22 35 CENA VSTUPENKY:  20 €/602,52 Sk
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KRÍŽOVKA

Milí Novovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. januára na adresu redakcie 
s heslom „krížovka“. Meno výhercu uverejníme vo februárovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: ...veľa zdravia, lásky, porozumenia... Výherkyňou 
minulomesačnej krížovky sa stáva Agáta Kulová, Spišská Nová Ves, ktorá získava knižnú publikáciu o meste Spišská Nová Ves. Blahoželáme!

Sútok Snívaj Kto nituje
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1. tajni ka
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Pokrik na 
koride

Okresával 
si

Pivovarn. 
surovina
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Cesta, po 
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Portugal. 
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motorov

Sídlo v 
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Symboly mesta Spišská Nová Ves - Erb
Základným symbolom každého mesta je erb, od ktorého sa odvodzujú ďalšie mestské symboly. Vzhľad nášho erbu sa v priebehu stáročí menil a jeho 
jednotlivé podoby je možné vidieť napríklad na (1. tajnička) i v jej obradnej miestnosti, v koncertnej sieni Reduty, ale aj v kamennej podobe na veži 
rím.-kat. kostola. 
Opis dnešného heraldicky správneho erbu nášho mesta: Patrónka mesta, korunovaná Panna Mária s gloriolou okolo hlavy a so žezlom v ľavej ruke 
zhora drží modrý štít so zeleným trojvrším v jeho spodnej časti. Na bočných kopcoch je po jednom striebornom baníckom kladive a zo stredného 
vyrastajú tri zlaté ruže. Túto, od roku 1991, platnú podobu erbu výtvarne spracoval Ján (2. tajnička) podľa predlohy PhDr. Jozefa Kuruca. 

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

PREDPREDAJ 
LÍSTKOV NA PLES
24. februára 2009 sa uskutoční 
4. PLES CENTRA VOĽNÉHO 
ČASU. Predpredaj lístkov v hodnote 
9 €/271,13 Sk  (v cene vstupenky je 
aj tombola) sa začne od 12. 1. 2009 
v CVČ Adam na Levočskej ulici - denne 
- v čase od 10.00 do 17.00 hod. 

TURNAJ MŠ 
V PREHADZOVANEJ
Podľa počtu získaných bodov v turnaji 
MŠ v prehadzovanej v školskom roku 
2008/09 sa jednotlivé MŠ umiestnili 

takto: 
1. MŠ Lipová ul.             98 bodov
2. MŠ Slovenská ul.         81 bodov
3. MŠ Gorazdova ul.        64 bodov
4. MŠ Tomašíkova ul.      41 bodov
5. MŠ I. Krasku                35 bodov
Vyhodnotenie turnaja bude 
21. 1. 2009 o 10.00 hod. 
v CVČ Adam. 

VÝTVARNÁ SÚŤAŽ 
TUNING 2008
Do súťaže sa zapojilo spolu 51 autorov 
so 119 prácami v 8 kategóriách.
Práce boli vystavené v priesto-

roch CVČ Adam od 27. 10. do 
27. 11. 2008, víťazi si prevzali ceny 
a diplomy 28. 10. 2008.
Víťazi jednotlivých kategórií:
6 - 7-roční: 
Filip Farkašovský, Jamník
8 - 9 roční: 
Zuzana Zamišková, Nálepkovo
10 - 11-roční: 
Róbert Jenčák, Sp. Nová Ves
12 - 13-roční: 
Mária Geletková, Nálepkovo
14 - 15-roční: 
Sabina Fintová, Sp. Nová Ves
stredné školy: 

Róbert Voško, Sp. Nová Ves
špeciálne školy: 
Martin Rusnák, Nálepkovo
dospelí: Dušan Korzár, Sp. Nová Ves 

NEMČINA 
PRE SPOLOČNÍČKY, 
OPATROVATEĽKY, 
OŠETROVATEĽKY 
a AU-PAIRKY
Jarný intenzívny 50-hodinový kurz 
začíname od 9. 2. 2009.
Informácie a prihlášky: 
Mgr. M. Buza, 0915 932 319
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KINO BANÍK

1. 1. o 19.00 hod., vst.: 1,96 €/59,- Sk 
MALÉ OSLAVY

Príbeh o vzťahu medzi matkou a dcérou v 
rytme salsy, ktorá je vraj rovnako dobrá ako 
sex. Slovensko/Česká republika/Taliansko, 
dráma, 94 min., MP-15, Continental film.

2. - 5. 1. o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk 

PAVUČINA LŽÍ
O tom, či sa Ferrisovi (Leonardo DiCaprio), 
agentovi amerických tajných služieb, po-
darí akciu prežiť, často rozhoduje len hlas 
na druhom konci bezpečnej telefónnej 
linky. USA, akčný/thriller, 128 min., MP-15, 
Continental film.

6. - 8. 1. o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

ČERVENÝ BARÓN
Film o živote slávneho nemeckého letca z 1. 
svetovej vojny, Manfreda von Richthofena, 
známeho tiež pod menom Červený barón a 
Eso všetkých čias. Nemecko/UK, vojnový/
akčný, 120 min., MP-12, Magic Box.

9. - 12. 1. o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

RALLYE SMRTI
Internetové stránky projektu Rallye smrti 
patria medzi najnavštevovanejšie. Beží na 
nich on-line prenos najbrutálnejších auto-
mobilových pretekov v histórii. USA, akčný, 

105 min., MP-15, Tatrafilm.

13. - 15. 1. o 17.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk 

MADAGASKAR 2
Rodinná animovaná rozprávka pre malých aj 
veľkých. USA, akčný/rodinný/dobrodružný/
animovaný, 100 min., MP, Tatrafilm.

13. - 15. 1. o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

ZAKÁZANÉ KRÁĽOVSTVO
Jason Tripikas (Michael Angarano) je se-
demnásťročný fanúšik kung fu, ktorý často 
sníva o príhodách Opičieho kráľa a naku-
puje lacné DVD s kung fu filmami u tajom-
ného slepého starca menom Starý Hop 
(Jackie Chan). USA, akčný/dobrodružný/
komédia, 113 min., MP-12, Palace cinema.

16. - 19. 1. o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk 

KONEČNE SPOLU
April Epnerová je deväťnásťročná newyor-
ská učiteľka, ktorá po krachu manželského 
vzťahu a smrti svojej nevlastnej matky 
hľadá novú životnú rovnováhu. USA, ko-
média/dráma/romantický, 100 min., MN, 
Tatrafilm.

20. - 22. 1. o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

KARANTÉNA

Reportérka Angela Vidal (Jennifer Carpen-
ter) a jej kameraman Scott (Steve Harris), 
ktorí natáčajú reality TV show o ľuďoch pra-
cujícúch v noci, zatiaľ čo ostatní spia, sú 
pridelení na nočnú službu s dvoma hasičmi 
na stanici v Los Angeles. USA, horor/thril-
ler, 86 min., MN, Itafilm.

23. - 26. 1. o 17.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

LOVECKÁ SEZÓNA 2
Pokračovanie príbehu Booga, zdomácne-
ného medveďa grizzlyho bez akýchkoľvek 
schopností nutných k prežitiu v divočine. 
USA, animovaný/dobrodružný/komédia, 
113 min., MP-12, Tatrafilm.

23. - 26. 1. o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

HIGH SCHOOL MUSICAL 3: 
POSLEDNÝ ROK

Film zachytáva Troye a Gabriellu vo chvíli, 
keď sa vyrovnávajú s tým, že každý pôjde 
na inú univerzitu. USA, muzikál/romantický, 
112 min., MP-12, Saturn.

27. - 28. 1. o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

KRÁĽOVA PRIAZEŇ
Historický výpravný veľkofilm Kráľova pria-
zeň sa odohráva na dvore Henriho VIII. 
Zrada aj milostné vzťahy sa odvíjajú na po-
zadí udalostí, ktoré odštartovali anglickú 

reformáciu. UK/USA, dráma/historický/
romantický, 115 min., MP-12, Palace ci-
nema.

29. 1. - 2. 2. o 17.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk
29. 1. o 19.00 hod.

NIKO A CESTA KU HVIEZDAM
NIKO a cesta ku hviezdam je veselý dob-
rodružný príbeh pre celú rodinu o malom 
sobíkovi Nikovi a jeho kamarátoch. Fínsko/
Dánsko/Nemecko/Írsko, 115 min., MP-12, 
Continental film.

30. 1. - 1. 2. o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

DVANÁSŤ
12 porotcov bojuje s rozhodnutím o osude 
čečenského teenagera, ktorý údajne za-
bil svojho ruského otčima. Rusko, krimi/
dráma/thriller, 159 min., MP-12, Continen-
tal film.

NA FEBRUÁR PRIPRAVUJEME:
Česť a sláva – dráma • 2 dni v Paríži – 
komédia • Deň, keď sa zastavila zem – 
sci-fi •Cesta na mesiac 3D – animovaný 
• Austrália – dráma • Yes men – komé-
dia • Rocknrolla – komédia •Zrkadlá – 
horor • Deti noci – tragikomédia • Pokoj 
v duši – dráma

Bližšie informácie na www.dksnv.sk

FILMOVÝ KLUB 
2. 1. o 19.00, 
vst.: člen.: 1,5 €/45,- Sk, 
nečlen.: 2,15 €/65,- Sk

NÁŠ VODCA
Volám sa Karo a všetci moji spolužiaci sa 
nechali nahovoriť na desivý experiment – 
vytvorili skupinu, nazvali sa VLNA, všetci 
sa obliekajú rovnako, majú dokonca svoj 
pozdrav... Dráma, Nemecko, r. 2008, 110 
min., české titulky, nevhodné pre vekovú 
skupinu do 15 rokov.

ROZPRÁVKA
3. - 5. 1. o 17.00, vst.: 1,65 €/50,- Sk 

KUNG FU PANDA 
Na scénu nastupuje mladý, nekľudný , roz-
tomilý a totálne nešikovný pandí chlapík 
Po, z ktorého sa stane legendárny Dračí 
bojovník. Animovaná komédia, slovenský 
dabing, 90 min., vhodný pre všetky ve-
kové skupiny maloletých.

3. - 5. 1. o 19.00, vst.: 1,65 €/50,- Sk 
MAMMA MIA

Idylický grécky ostrov, dievča na vydaj, 
jedna bláznivá matka, traja potenciálni ot-
covia a nesmrteľná ABBA. Muzikál, 108 
min., slovenské titulky, nevhodné pre ve-
kovú skupinu do 12 rokov.

FILMOVÝ KLUB 
9. 1. o 19.00, 
vst.: člen.: 1,5 €/45,- Sk, 
nečlen.: 2,15 €/65,- Sk

ABSURDISTAN
Groteskne ladené podobenstvo o „vojne 
pohlaví“ sa odohráva v malej dedinke Ab-
surdistan uprostred púšte, niekde medzi 
Európou a Áziou. Nemecko, r. 2007, ko-
média, 88 min., české titulky, nevhodné 

pre vekovú skupinu maloletých do 12 ro-
kov.

ROZPRÁVKA
9. - 12. 1. o 17.00, 
vst.: 2,29 €/69,- Sk 

MADAGASKAR II.
Rodinná animovaná rozprávka pre ma-
lých aj veľkých. USA, r. 2008, 100 min., 
slovenský dabing, vhodný pre všetky ve-
kové skupiny maloletých.

10. - 12. 1. o 19.00, 
vst.: 2,29 €/69,- Sk 

AUSTRÁLIA
Epická, romantická dráma Austrália pri-
náša príbeh o nenávisti a láske, o priateľ-
stvách a intrigách, o sebapoznaní a vôli 
zmeniť svoj život. USA, r. 2008, slovenské 
titulky, 170 min., nevhodné pre vekovú 
skupinu maloletých do 12 rokov.

FILMOVÝ KLUB
16. 1. o 19.00, 
vst.: člen.: 1,5 €/45,- Sk, 
nečlen.: 2,15 €/65,- Sk

MALÉ OSLAVY
Film o krutosti a absurdite všedného dňa, 
o salse, ktorá je vraj lepšia ako sex, ale aj 
o nehe, láske a nádeji v živote 14-ročnej 
Agáty krátko po tom, ako sa jej matke zrú-
til svet. Dráma, SR/ČR/Taliansko, 94 min., 
nevhodné pre vekovú skupinu maloletých 
do 15 rokov.

17. - 18. 1. o 19.00, vst.: 2 €/60,- Sk
PAVUČINA LŽÍ

O tom, či sa Ferrisovi (Leonardo DiCa-
prio), agentovi amerických tajných slu-
žieb, podarí akciu prežiť, často rozhoduje 
len hlas na druhom konci bezpečnej tele-

fónnej linky. Akčný thriller, USA, r. 2008, 
128 min., slovenské titulky, nevhodné pre 
vekovú skupinu do 12 rokov.

FILMOVÝ KLUB
23. 1. o 19.00, 
vst.: člen.: 1,5 €/45,- Sk, 
nečlen.: 2,15 €/65,- Sk

HANÁK, HAVETTA, JAKUBISKO
Pásmo šiestich krátkych študentských 
filmov troch tohtoročných jubilantov – 
Dušana Hanáka, Ela Havettu a Juraja Ja-
kubiska.
Réžia: Dušan HANÁK - 1. 6 otázek pro 
Jana Wericha, Československo, 1963, 
15 min.; 2. Alcron, Československo, 
1963, 10 min.
Réžia: Elo HAVETTA - 1. 34 dnů absolut-
ního klidu, Československo, 1965, 18 
min.; 2. Svatá Jana, Československo, 
1963, 7 min.
Réžia: Juraj JAKUBISKO - 1. Mlčení, Čes-
koslovensko, 1963, 22 min.; 2. Čekají na 
Godota, Československo, 1966, 30 min.

24. - 25. 1. o 19.00, vst.: 2 €/60,- Sk
NOCI V RODANTHE

V romantickej dráme sa predstaví Diane 
Lane ako Adrienne Willis, žena, ktorá 
prehodnocuje svoj doterajší život. USA, 
r. 2008, 97 min., slovenské titulky, ne-
vhodné pre vekovú skupinu do 12 ro-
kov.

FILMOVÝ KLUB
30. 1. o 19.00, 
vst.: člen.: 1,5 €/45,- Sk, 
nečlen.: 2,15 €/65,- Sk

CINKA PANNA
Príbeh najslávnejšej cigánskej primášky. 
SR, ČR, MAĎ., 2008, hudobný film, 122 

min., nevhodné pre vekovú skupinu do 
15 rokov.

ROZPRÁVKA
30. - 31. 1. a 1. 2. o 17.00, 
vst.: 2,29 €/69,- Sk 

MADAGASKAR II.
Rodinná animovaná rozprávka pre ma-
lých aj veľkých. USA, r. 2008, 100 min., 
slovenský dabing, vhodný pre všetky ve-
kové skupiny maloletých. 

31. - 1. 2. o 19.00, 
vst.: 2,29 €/69,- Sk 

SIROTINEC
Laura kúpi starý schátralý sirotinec a pre-
robí ho na zariadenie pre postihnuté deti. 
Mysteriózny thriller, Mexiko, Španielsko, 
r. 2007, 107 min., nevhodné pre vekovú 
skupinu do 15 rokov.

ROZPRÁVKA 
7. - 8. 2. o 17.00 

LOVECKÁ SEZÓNA II.

7. - 8. 2. o 19.00 
KARANTÉNA (QUARANTINE)

Pripravujeme: NESTYDA, SÚMRAK, 
ROLLING STONES, HIGH SCHOOL 

MUSICAL 3: POSLEDNÝ ROK, 
NÚDZOVÝ VÝCHOD, rozprávka NIKO

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

Bližšie informácie na www.snv.sk

MKC    KINO MIER

SPRÁVCOVSKÁ  FIRMA, s. r. o.• voda a kúrenie: 0905 215 732

BYTOVÉ DRUŽSTVO SNV 
výťahy • voda, ÚK • elektro: dispečing: 053/44 32 503 • mob.: 0905 499 881
plynové zariadenia: nepárne týždne: 0905 534 800 • párne týždne: 0905 241 080

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY Veľa zdravia, šťastia a úspechov 

v novom roku všetkým občanom praje 

Ing. Ondrej Majerník,

poslanec mestského zastupiteľstva.
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Knižné
novinky 

Spišskej knižnice 
v Spišskej Novej Vsiv

Výpožičná doba: počas školského roka od pondelka 
do piatka od 8.00 hod. do 18.00 hod., v stredu vždy 
zatvorené, v sobotu od 9.00 hod. do 11.45 hod.
Telefónne číslo:  053/446 47 57 - centrum, Letná 28
                            053/446 26 26 - pobočka Mier 
E-mail: sksnv@ke.telecom.sk
www.spisskakniznica.sk
(možnosť rezervovať si knihy cez internet)

PRE DETI

Ivan Moscovich – Veľká kniha hlavolamov. Pes-
trá, príťažlivá, poučná a zábavná kolekcia rébusov, 
záhad, hier a hádaniek. Kniha, ktorá povzbudí vaše 
myslenie a poteší vaše sivé bunky. Kniha, vďaka ktorej 
sa stanete zvedavšími a tvorivejšími ľuďmi.
Všetko o pirátoch. Vyrazte na napínavé dobrodruž-
stvo na palubách najbojovnejších pirátskych lodí. 
Spoznajte život nemilosrdných hrdlorezov, odhaľte 
najväčšie tajomstvá skutočných pirátov. Hľadajte spolu 
s nimi zaujímavý poklad, tajný kód, ktorý vám umožní 
pripojiť sa k internetu a získať nezvyčajnú odmenu.
Claire Summerscalová – Šach. Tento sprievodca 
svetom šachu od úvodného ťahu až k šach – matu vám 
pomôže hrať ako šampiónovi. Naučte sa tipy a tech-
niky, ktorými zlepšíte svoje zručnosti a vyriešite naj-
ťažšie šachové výzvy. Objavte taktiku a stratégie, ktoré 
dajú silu vašim útokom a posilnia vašu obranu.

POBOČKA MIER

Nikdy sa vopred nevzdávaj. Macko Puf a jeho ka-
maráti zo Stoakrového lesa sa každý deň naučia niečo 
nové, ako sa vopred nevzdávať.

PRE DOSPELÝCH – BELETRIA

Doanna Woolfolk Cross – Pápežka. Historický ro-
mán o tajomstvách cirkevných dejín a o tom, ako na 
pápežský stolec zasadla vzdelaná pápežka Johana.
Stephenie Meyer – Súmrak. Dej tohto výnimoč-
ného románu posúva vpred rovnako napätie ako aj 
romantika, ktoré prinútia čitateľa neprestajne prevra-
cať stránky.
Francoise Bourdin – Provensálčanka. Príbeh 
mladej ženy, ktorá napriek odporu svojich najbližších 
začína s výstavbou luxusného hotela, aby predišla exe-
kúcii dedičstva.

POBOČKA MIER

Denisa Fulmeková – Dve čiarky nádeje. Zložité 
osudy piatich žien, ich osobné tragédie, vášne, všedné 
starosti i radosti, vzťahy s mužmi a ich vzájomné pria-
teľstvá.

PRE DOSPELÝCH – NÁUČNÁ LITERATÚRA

Franz Ruppert – Trauma a rodinné konstelace: 
psychické disociace a jejich léčba. Kauzistiky 
z rodinnej psychoterapie.
Jeroným Klimeš – Partneři a rozchody. Popu-
lárno-náučný výklad partnerských vzťahov. Kauzis-
tiky.
Viktor Suvorov – Poslední republika I.: proč 
Sovětský svaz prohrál druhou světovou 
válku. Literatúra faktu o vojenskej stratégii v rokoch 
1939 – 1945.

POBOČKA MIER

Ondrej Sliacky – Dejiny slovenskej literatúry pre 
deti a mládež od roku 1960. Kniha zaznamenáva 
a súčasne zhodnocuje vznik a jednotlivé vývinové štá-
dia literatúry pre deti a mládež.

11. 1. (nedeľa) o 15.00 hod.   VSTUPNÉ: 2 €/60,25 Sk
Pavol Dobšinský - Miro Košický 

TROJRUŽA, MÚDRY MAŤKO A BLÁZNI
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 zaľúbe-
nie 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. 1. (piatok) o 9.45 hod. VSTUPNÉ: 2 €/60,25 Sk
Jan Makarius

BRÁNA SLNKA (MYTOLOGICKÝ, INDIÁNSKY PRÍBEH)
Ak máte radi indiánske báje, ak chcete načerpať niečo z indiánskej múdrosti a nechať si dušu pohladiť indiánskou 
hudbou, potom práve Vám je určená táto rozprávka. Medzinárodný tím tvorcov. Doteraz najbohatšia výprava v roz-
právkovej inscenácii! Mytológia.

18. 1. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 €/60,25 Sk
Pavol Dobšinský - A. Kret

O RUŽOVEJ ANIČKE (ROZPRÁVKA) 
Rozprávka s pesničkami na motívy slovenskej ľudovej rozprávky z Dobšinského pokladov. Odhalíme Vám rozpráv-
kové tajomstvo, posolstvo dobra a zla, svet fantázie a ilúzie.
Hudba: Peter Vaňouček a.h.

23. 1. (piatok) o 19.00 hod. VSTUPNÉ: 4 €/120,50 Sk
Anton Kret 

NA MESCICKYM TARHU 
Inscenácia pripravovaná k 740. výročiu prvej písomnej zmienky o meste, venovaná tradíciám, 
zvyklostiam mestských trhov na Spiši s pripomenutím spišského nárečia.
 
25. 1. (nedeľa) o 15.00 hod. VSTUPNÉ: 2 €/60,25 Sk
Miroslav Kasprzyk 

O ZÁZRAČNEJ KRHLIČKE (ROZPRÁVKA, PANTOMÍMA)
Rozprávočka o víle Kvetke a milých škriatkoch, ktorí zachránia lúku pred zlými bodliakmi. Inscenácia vhodná pre 
deti od 2 rokov. Režijne ju pripravuje Miroslav Kasprzyk popredný predstaviteľ slovenskej pantomimickej školy. 
Inscenácia je založená na minime slov s využitím pantomimicko-pohybových daností hercov.

Skupinové objednávky alebo rezervácie na tel. čísle: 053/417 32 75, 417 32 71, 
e-mailom: prevadzka@spisskedivadlo.sk, web: www.spisskedivadlo.sk

ZŠ, Komenského ul., Spišská Nová Ves 
Termín: od 15. 1. do 13. 2. 2009 
od 8.00 hod. do 15.00 hod.
Miesto: kancelária školy 
Doklady: rodný list dieťaťa a občiansky preukaz 
rodiča

ZŠ, Hutnícka 16, Spišská Nová Ves 
Termín: od 9. 2. do 11. 2. 2009 
od 14.00 do 17.00 hod.
Miesto: Triedy II. A a II. B (prízemie)
V prípade, že sa nemôžete zápisu zúčastniť v týchto 
dňoch, je možnosť zapísať dieťa do I. ročníka v ter-
míne od 15. 1. 2009 do 13. 2. 2009 v kancelárii 
školy.
Doklady: rodný list dieťaťa a občiansky preukaz 
rodiča
Ponuka: možnosť zakúpenia základných školských 
potrieb a pracovných zošitov

ZŠ, Nejedlého ulica, Spišská Nová Ves
Termín: od 15. 1. do 15. 2. 2009 
od 8.00 do 15.30 hod.
Miesto: kancelária zástupkyne školy

Doklady: rodný list dieťaťa a občiansky preukaz 
rodiča
Zápis so zábavnou činnosťou sa uskutoční 
od 19. do 21. 1. 2009 
od 15.30 do 17.00 hod. v budove školy, v priesto-
roch „Herne školského klubu“ (miest. č. 119).
Ponuka: trieda s preventívnym zdravotným  progra-
mom

ZŠ, Ing. Kožucha, Spišská Nová Ves
Termín: od 15. 1. do 31. 1. 2009 
od 13.00 do 15.00 hod. 
Doklady: rodný list dieťaťa a občiansky preukaz 
rodiča
Predbežný poplatok: za spoločne zakúpené 
pomôcky cca 13,30 €/400,68 Sk. 
Zápisu sa zúčastní aj budúci prvák.

ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Spišská Nová Ves
Termín: od 15. 1. do 30. 1. 2009 
od 8.00 do 15.30 hod. 
Miesto: budova ZŠ
Doklady: rodný list dieťaťa a občiansky preukaz 
rodiča

HARMONOGRAM ZÁPISU DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZŠ
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dňa 31. 1. 2009 (sobota)
o 16.00 hod. v spoločenskej sieni Reduty.

Účinkujú: deti z Domu charitas
 žiaci ZUŠ
 hudobná skupina AKCENT

Vstupné: dospelí:  10 €/301,26 Sk
 deti do 12 rokov: 6,5 €/195,82 Sk
 deti z DCHSJ a Klubu rodičov zdarma

Predaj vstupeniek: od 12. 1. 2009
v DCHSJ Wolkerova 41, p. Rošková, tel.: 053/419 06 14

Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves 
v spolupráci

so Spišskou katolíckou charitou
pripravuje

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy 
Fabiniho 1, Spišská Nová Ves

praje všetkým Novovešťanom
šťastný nový rok 2009
a zároveň pozýva rodičov

a priateľov hudby, tanca a spevu na

NOVOROČNÝ  
KONCERT ZUŠ

22. 1. 2008 o 17.00 hod.
v koncertnej sále ZUŠ.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Vďaka vám sa nám darí 
robiť dobré veci

pf 2009pf 2009
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E STOLNÝ TENIS: MEMORIÁL PETRA PODOLINSKÉHO: 

15. 11. sa konal 2. ročník turnaja v Letanovciach. V konku-
rencii 50 hráčov z košického, ale aj prešovského kraja sa 
v dvojhrách umiestnili na mieste 2. Adam Brincko a 3. Peter 
Petráš (obaja z BBF SNV). Víťazom štvorhry sa stala dvojica 
Brincko - Petráš (BBF SNV), ktorí vo finále zdolali dvojicu 
Mlynarčík - Klein (MPC SNV). MAJSTROVSTVÁ OKRESU 
SNV ŽIAKOV ZŠ: Spomedzi 17 družstiev a 82 chlapcov - 
žiakov ZŠ z celého okresu sa najlepšie darilo družstvu zo 
ZŠ Mlynky. Za ním sa umiestnilo družstvo zo ZŠ Spiš. Vla-
chy a ZŠ na Ul. Ing. Kožucha. MESTSKÉ MAJSTROVSTVÁ 
IMOBILNÝCH DETÍ: Na ZŠ na Nejedlého ul. sa konali tieto 
majstrovstvá na základe úspešného projektu, ktorý podpori-
lo Konto Orange. Súťaže sa zúčastnilo 6 vozičkárov, ktorých 
prišli podporiť ich rodinní príslušníci a kamaráti. Hlavnou 
rozhodkyňou bola účastníčka paraolympiády v Pekingu Oľga 
Barbusová. Víťazov, ktorými boli v konečnom dôsledku všet-
ci šikovní súťažiaci, čakali diplomy, medaily a krásna torta.
JAZDECTVO: V novembri sa v Tatranskej Lomnici konala 
Hubertova jazda, po ktorej sa preteky v parkúrovom skákaní 
definitívne presunuli z prírodných parkúrov do hál. Zároveň 
sa bilancovalo a medzi najlepšími jazdcami si ocenenie od-
niesla aj naša Svetlana Kočíková, ktorá sa v r. 2008 na ME 
detí a juniorov v Aténach prebojovala až do finálovej časti.
FUTBAL: MEMORIÁL LADISLAVA KRAJŇÁKA: Je to už 
skoro pol roka, čo nás nečakane opustil riaditeľ SOU sta-
vebného Ladislav Krajňák. Na jeho pamiatku 5. 12. zorga-
nizovali kolegovia a priatelia 0. ročník futbal. turnaja v telo-
cvični SOŠ. 6 mužstiev v systéme každý s každým odohralo 
spolu 15 15-minútových zápasov. Konečné poradie: 1. SOŠ 
SNV, 2. KSK Košice, 3. LK SNV, 4. Horný Benešov (ČR), 
5. Grybow (PL), 6. Bardejov. Česť jeho pamiatke! HALOVÝ 
TURNAJ ŽIAKOV 8. ROČNÍKOV: Konal sa koncom novem-
bra 2008 v rámci zimnej prípravy v SNV za účasti 8 mužstiev 
z Košíc, Popradu, Lipan, Spiš. Podhradia a SNV. Zorgani-
zovali ho tréneri žiakov Alexander Nagy a Branislav Sirko za 
spolupráce FK SNV a ZŠ Nejedlého ul. Družstvá boli rozde-
lené do 2 skupín, hrací čas bol 15 minút, hralo sa systémom 
každý s každým. Výsledky našich žiakov: SNV A - Poprad 
3:2, SNV A - Lipany 7:2, SNV A - KAC Košice 2:4, MFK 
Košice A - SNV B 11:0, SNV B - Spiš. Podhradie 6:1, SNV B 
- Poprad 0:3, SNV A - MFK Košice B 5:1. Konečné poradie: 
1. KAC Košice, 2. MFK Košice A, 3. SNV A, 4. MFK Košice 
B, 5. Spiš. Podhradie, 6. Lipany, 7. Poprad, 8. SNV B. 
ŠKOLA ROKA: Slovenská asociácia športu na školách vy-
hlásila v Redute Školu roka, najúspešnejších jednotlivcov, ko-
lektívy a trénerov. Prvenstvá získali: v kat. ZŠ nad 300 žiakov 
- ZŠ Levočská, v kat. stredných škôl - Gymnázium na Javoro-
vej ul., v kat. stredných odbor. škôl - SPŠ strojnícka a ZSŠ. 
Najlepšími kolektívmi sú volejbalistky a basketbalisti zo ZŠ 
Hutnícka, družstvo hal. futbalu ZSŠ, basketbalisti Gymnázia 
na Školskej ul., družstvo orient. behu zo ZŠ Kožuchova. Naj-
úspešnejšími jednotlivcami sú: Marek Stanko, Miroslav Čmeľ, 
Eva Farkašová. V oblasti výchovnej činnosti ocenenie získal 
Školský časopis OKO a Výtvarná liga ZŠ Kožuchova. 
VOLEJBAL: Volejbalistky SNV si i naďalej úspešne počína-
jú v extralige. Výsledky: 8. kolo: Senica - SNV 3:0, 9. kolo: 
SNV - Žiar n. Hronom 3:2, 10. kolo: Pezinok - SNV 3:0, 
11. kolo: SNV - Žilina 3:1, 12. kolo: Podbrezová - SNV 1:3, 
13. kolo: SNV - OŠG Nitra 1:3. V tabuľke sú na 4. mieste.
BASKETBAL: Krunoslav Krajnovič, tréner BK 04 AC LB 
SNV, začiatkom decembra skončil pôsobenie v pozícii tré-
nera. Vedenie klubu ho odvolalo s odôvodnením, že v dote-
rajšej časti sezóny neboli splnené výkonnostné ciele. Meno 
nového trénera bolo oznámené a jeho uvedenie do klubu 
BK SNV zrealizované pred zápasom Stredoeurópskej bas-
ketbalovej ligy mužov SNV - Nový Jičín. Jerzy Chudeusz je 
z Poľska a 22 rokov trénoval rôzne kluby v Poľsku. Želáme si, 
aby úspešne trénoval náš klub k spokojnosti jeho a všetkých 
priaznivcov basketbalu v SNV.
BEH: Veľmi dobré umiestnenie na 6. maratóne Perly Kar-
pát 23. 11. dosiahli bežkyne z nášho mesta. Eva Hatalová 
časom 4:01:20 hod. dobehla ako druhá. Hneď za ňou fini-
šovala Eva Berníková. Jej čas 4:16:33 hod.
JUBILEUM: Na konci roka 2008 maratónci zo Spišskej 
Novej Vsi oslavovali 15. výročie založenia maratónskeho 
klubu v SNV.
Najaktívnejšou členkou za rok 2008 sa stala Eva Hatalová, 
ktorá absolvovala 9 maratónov.
Blahoželáme!

NA PRELOME ROKOV
V závere roka, ako aj na prahu toho nastávajú-
ceho, ľudia zvyčajne bilancujú a zároveň si vy-
tyčujú ciele pre nový rok. Výnimkou nie sú ani 
naši športovci. Oslovili sme niekoľkých z nich 
s otázkami:
A: Ktorý výkon alebo úspech v roku 2008 si 

ceníte najviac?
B: Aký úspech v novom roku 2009 by vás 

najviac uspokojil?

Lukáš Daniel - športový strelec
A: Štart na Svetovom pohári v Mníchove, 
2. a 3. miesto v rýchlopalnej a štandardnej pištoli 
na Majstrovstvách Slovenska, štart na 2. Akade-
mických majstrovstvách sveta v Pekingu v Číne.
B: Zaznamenať čo najlepšie výkony na svetových 
pohároch v Európe a Ázii, úspešne reprezentovať 
Slovensko a mesto.

Eva Fabianová - volejbalistka VK SNV
A: Jednoznačne postup VK SNV do extraligy. 
B: V extralige sa umiestniť do 5. miesta.

Peter Hus - bežec
A: 2. miesto na Podvihorlatskom maratóne v Mi-
chalovciach, 3. miesto na Majstrovstvách Sloven-
ska v behu na 50 km v Žiline.
B: Zlepšiť osobný rekord v maratóne a dobre sa 

umiestniť na maratónoch v rámci Slovenska.

Lukáš Fabian - cyklista
A: 2. miesto v Slovenskom pohári, 14. miesto na 
Pretekoch mieru mládeže.
B: Umiestniť sa do 10. miesta na Pretekoch mieru 
mládeže, štartovať na Majstrovstvách sveta.

Marián Jankovčin - kulturista
A: 3. miesto v kat. mužov nad 180 cm na Maj-
strovstvách Slovenska v naturál. kulturistike 
v Banskej Bystrici a samozrejme najmä titul vice-
majstra sveta v naturál. kulturistike z Majstrovstiev 
sveta WFF v Bydgoszczi v Poľsku.
B: Umiestniť sa do 3. miesta v kat. nad 180 cm 
na Majstrovstvách Európy v naturál. kulturistike 
v Belgicku, čo najlepšie umiestnenie (podľa kon-
kurencie) na Majstrovstvách sveta v Juhoafrickej 
republike.

Na záver ešte pár novoročných želaní fanúšikov 
našim kolektívom:
Hokejistom HK SNV (mužom) ich fanúšikovia že-
lajú v roku 2009 postup do extraligy!
Fanúšikovia hry na zelenom trávniku želajú futba-
listom FK SNV (mužom) postup do I. ligy!

V. Ivančík

Poznáte športovca alebo športový kolektív, ktorý v roku 2008 úspešne reprezentoval naše mesto 
a chceli by ste ho navrhnúť na ocenenie? Môžete tak urobiť do 10. 1. 2009 zaslaním písom-
ného návrhu Mestskému úradu Spiš. N. Ves, oddeleniu školstva, Štefánikovo námestie 
č. 1, pričom nezabudnite v návrhu uviesť aj najvýznamnejšie dosiahnuté úspechy na ocenenie 
navrhovaného jednotlivca, resp. kolektívu. 
Požiadavky na predkladanie Vašich návrhov nájdete v Štatúte Ceny Najlepší športovec mesta 
SNV na www.spisskanovaves.eu - SNV - Osobnosti a ocenenia mesta - Najlepší športovci 
mesta.

NAJLEPŠÍ ŠPORTOVCI MESTA 
- VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV

V sezóne 2008 štartoval na 23 pretekoch doma 
i v zahraničí. Stal sa majstrom SR v časovke 
jednotlivcov, vicemajstrom SR v časovke do 
vrchu. Vyhral 8 pretekov zaradených do Sloven-

ského pohára, v troch pretekoch skončil na druhej 
priečke a v štyroch obsadil tretie miesto. Zvíťazil 
v konečnom poradí Slovenskej extraligy. 
V slovenskom reprezentačnom drese obsadzoval 
taktiež popredné priečky. Na Pretekoch mieru 
najmladších v českom Jevíčku, kde štartovalo 
125 pretekárov rôznych popredných tímových 
a reprezentačných družstiev Európy, sa umiest-
nil po 4 etapách v celkovom poradí na 4. mieste 
s tesnou stratou 4 sekúnd na druhé miesto. 
V štvrtej etape skončil druhý za víťazným prete-
károm z Dánska. 
Štartoval tiež na pretekoch medzi juniormi, teda 
o kategóriu vyššie. V preteku „Regionem Or-
licka Lanškroun 2008“ bol vyhlásený za 
najlepšieho kadeta a bol tiež nositeľom mod-
rého dresu. Preteku sa zúčastnilo 93 preteká-
rov z európskych krajín a celkovo skončil na 10. 
priečke.
Johannovi k jeho športovým výsledkom blaho-
želáme a prajeme do budúcnosti ešte mnoho 
ďalších úspechom korunovaných štartov! 

Johann SCHWABIK je exceletný vrchár, výborný časovkár a predovšetkým etapový pretekár.

ÚSPEŠNÁ SEZÓNA NÁŠHO 
CESTNÉHO CYKLISTU

Johann Schwabik v slovenskom 
reprezentačnom drese.
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www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTEZ

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

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN
UMELÁ TRÁVA III. GENERÁCIE 
Cenník prenájmu platný od 1. 7. 2008:
Hracia plocha 2 hod./1 zápas 132,77 €/4 000,- Sk
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas 165,97 €/5 000,- Sk
Hracia plocha k tréningovej jednotke 66,39 €/2 000,- Sk
Hracia plocha k tréningovej 
jednotke s osvetlením 82,98 €/2 500,- Sk
1/2 hracej plochy k tréningovej jednotke 33,19 €/1 000,- Sk
Podrobnejšie informácie u vedúceho futbalového štadióna.
Kontakt: Marián Jasenčák - 0903 381 380 

KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/442 62 18

POSKYTUJEME ZĽAVY PRE POISTENCOV:

VšZP                       PONDELOK  15.00 - 18.30 HOD.

                                 STREDA        13.00 - 20.30 HOD.

Zľava 0,66 €/20,- Sk z ceny vstupného.

Prevádzková doba krytej plavárne
Ranné plávanie Školy Verejnosť

Pondelok 6.30 - 7.45 15.00 - 20.30
Utorok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
Streda 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
Štvrtok 6.30 - 7.45 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
Piatok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
Sobota 9.00 - 20.30
Nedeľa 9.00 - 20.30
ZMENA PREVÁDZKOVÝCH HODÍN POČAS NOVOROČNÝCH SVIATKOV
Štvrtok 1. 1. 13.00 - 20.30
Piatok 2. 1. 9.00 - 20.30
Sobota 3. 1. 9.00 - 20.30
Nedeľa 4. 1. 9.00 - 20.30
Pondelok 5. 1. 9.00 - 20.30
Utorok 6. 1. 9.00 - 20.30
Streda 7. 1. 9.00 - 20.30

SAUNA T.: 053/442 62 18

Prevádzková doba SAUNY
Sauna s ochladzovacím 

bazénom
Sauna bez ochladzovacieho 

bazéna
Pondelok sanitárny deň sanitárny deň
Utorok 14.00 - 20.00 MUŽI 14.00 - 20.00 ŽENY
Streda 14.00 - 20.00 ŽENY 14.00 - 20.00 MUŽI
Štvrtok 14.00 - 20.00 MUŽI 14.00 - 20.00 ŽENY
Piatok 14.00 - 20.00 ŽENY 14.00 - 20.00 MUŽI
Sobota   7.30 - 12.00 MUŽI

13.00 - 19.00 ŽENY
   7.30 - 12.00 ŽENY
13.00 - 19.00 MUŽI

Nedeľa   7.30 - 12.00 MUŽI
13.00 - 19.00 ŽENY

   7.30 - 12.00 ŽENY
13.00 - 19.00 MUŽI

Sauna otvorená aj 1. 1. 2009 od 14.00 do 20.00 hod.

KOLKÁREŇ 
Sobota 17. 1. 10.00 Tatran - NK Hesta Prešov, 1. liga muži východ

Sobota 17. 1. 14.00 Svit - Jelšava, 1. liga muži východ

Nedeľa 18. 1. 10.00
Tatran dorci - Trstená dorky, 
dorastenecká liga východ

Nedeľa 18. 1. 12.30
Tatran dorky - Trstená dorci, 
dorastenecká liga východ

Nedeľa 25. 1. 10.00
Tatran dorci - Sučany, 
dorastenecká liga východ

Nedeľa 25. 1. 12.30
Tatran dorky - Vrútky, 
dorastenecká liga východ

Sobota 31. 1. 10.00 Tatran - Podbrezová "C", 1. liga muži východ

Sobota 31. 1. 14.00 Svit - Rimavská Sobota, 1. liga muži východ

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

Sobota 3. 1. Volejbalový turnaj firma Bečarik

Nedeľa 4. 1. 18.00 LB - Poprad, basketbal extraliga muži

Sobota 10. 1. 8.00 - 14.00 Futbalový turnaj p. Ogurčák

Nedeľa 14. 1. 8.00 - 14.00 Futbalový turnaj p. Ogurčák

Streda 14. 1. 9.00 - 15.00 VsFZ, SOFZ, futbalový turnaj SD

Piatok 16. 1. 8.00 - 13.00 Školská liga basketbal 3. kolo

Sobota 17. 1. LB - Levoča, basketbal SŽ

Sobota 17. 1. LB - AVE VODS Košice, basketbal SMŽ

Sobota 17. 1. 18.00
LB - Inter Bratislava, 

basketbal extraliga muži

Nedeľa 18. 1. 13.00 VK - Kežmarok, VOLEJBAL JUNIORKY

Streda 21. 1. Slovenský pohár v basketbale mužov

Štvrtok 22. 1. 8.00 - 17.00 Frankov memoriál - futbalový turnaj

Piatok 23. 1. 8.00 - 15.00 Frankov memoriál - futbalový turnaj

Sobota 24. 1. LB - Rožňava, basketbal SŽ

Sobota 24. 1. ŠKBD - L. Mikuláš, basketbal 1. liga ženy

Nedeľa 25. 1.
ŠKBD - Ružomberok "B", 

basketbal 1. liga ženy

Sobota 31. 1. 15.30
FINÁLE SLOVENSKÉHO POHÁRA VO VOLEJBALE 

- ŽENY

Sobota 31. 1. 18.00
FINÁLE SLOVENSKÉHO POHÁRA VO VOLEJBALE 

- MUŽI

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

Sobota   3. 1. 14.00 SNV - L. Mikuláš, dorast
Sobota   3. 1. 19.30 SNV - B. Bystrica, ženy
Nedeľa   4. 1. 10.00 SNV - Martin, dorast
Piatok   9. 1. 17.30 SNV - Topoľčany, 1. liga
Sobota 10. 1. 17.00 SNV - Košice, juniori
Utorok 13. 1. 17.30 SNV - D. Kubín, 1. liga
Streda 14. 1. 17.00 SNV - Nitra, juniori
Piatok 16. 1. 17.30 SNV - Michalovce, 1. liga

Pondelok 19. 1. 17.00 SNV - Topoľčany, 1. liga
Streda 21. 1. 17.00 SNV - Žilina, juniori
Sobota 24. 1. 14.00 SNV - B. Bystrica, dorast

Nedeľa 25. 1. 10.00 SNV - Zvolen, dorast

Utorok 27. 1. 17.30 SNV - Prešov, 1. liga

Streda 28. 1. 17.00 SNV - Zvolen, juniori

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE HLAVNÁ PLOCHA 

Nedeľa 4. 1. 18.00 - 19.30

Nedeľa 11. 1. 18.00 - 19.30

Nedeľa 18. 1. 18.00 - 19.30

Nedeľa 25. 1. 18.00 - 19.30

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE VONKAJŠIA MALÁ PLOCHA

Sobota 3. 1. 17.00 - 18.30

Streda 7. 1. 17.00 - 18.30

Sobota 10. 1. 17.00 - 18.30

Streda 14. 1. 17.00 - 18.30

Sobota 17. 1. 17.00 - 18.30

Streda 21. 1. 17.00 - 18.30

Sobota 24. 1. 17.00 - 18.30

Streda 28. 1. 17.00 - 18.30

Sobota 31. 1. 17.00 -18.30

Konverzný kurz 

1 € /30,1260 Sk

VONKAJŠIA MALÁ ĽADOVÁ PLOCHA VONKAJŠIA MALÁ ĽADOVÁ PLOCHA 
V PREVÁDZKE!V PREVÁDZKE!

Verejné korčuľovanie každú stredu a sobotu, Verejné korčuľovanie každú stredu a sobotu, 

vždy od 17.00 do 18.30 hod.vždy od 17.00 do 18.30 hod.
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V NOVEMBRI OSLÁVILI
100 rokov
Anna Vantušková

95 rokov
Emília Ondrejčíková

90 rokov
Helena Červinková
Mária Weisenpacherová
Ella Gajová
Ján Pitoňák
Žofia Kešeľáková

85 rokov
Anna Zvolenská

80 rokov
Margita Abrányiová
JUDr. Július Jaduščák
Ján Selnekovič
Ondrej Spodník
Alžbeta Bendžalová
Katarína Kuľová
Marta Töröková

Mária Bryndzová

75 rokov
Helena Krajňáková
Ondrej Rovder
MUDr. Vavrinec Mikulaj
Jozef Šefčík
Katarína Kočinská
Juraj Kavalec
Vilma Pivovarníková
Ferdinand Bušovský
Michal Labaš
Anna Valigurová
Ing. Ján Badiar
Imrich Kišiday
Ladislav Dono
František Balanean
Anna Kleinová
Mária Nováčková
Katarína Zahurancová
Ondrej Rušin

70 rokov
Karol Jurčák

Viera Boroňová

Mgr. Andrej Špes

Agnesa Slivošová

Anton Štefánik

Erhard Felber

Mária Šusterová

Oskár Varecha

Jaroslav Fibiš

Ján Toporcer

Jozef Baluch

Ján Mlynarčík

Anna Dlouhá

Valéria Kopperová

Katarína Andreanská

Václav Kysela

Katarína Brandoburová

Jolana Nikodemová

Štefan Kuzma

Livia Štubňová 1912
Michal Kupčík 1915
Margita Meilingerová 1917
Magdaléna Popovičová 1919
Katarína Cvengrošová 1922
František Kukura 1923

Ján Mihok 1924
Margita Bôžiková 1924
Agnesa Tekáčová 1927
Ján Slivoš 1928
Mgr. Tibor Žiak 1928
Marta Babejová 1930

Veronika Jasenčáková 1931
Ing. Rudolf Wachter 1931
Ján Turčanik 1934
Juraj Ďurša 1936
Jozef Vrana 1942
Ružena Gurková 1943

František Čapla 1947
Anna Gardošíková 1951
Erika Labajová 1954
Miroslav Mišovič 1961
Jaroslav Zajac 1961

V NOVEMBRI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

Odišiel ticho, nie je medzi nami, no v našich srdciach 
žije spomienkami.
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí sa prišli dňa 6. 11. 2008 rozlúčiť s mojím 
manželom, naším ockom, bratom a svokrom Františkom 
ČAPLOM, ktorý nás opustil vo veku 61 rokov.
manželka Marta, syn František s manželkou, dcéra 
Ingrid s manželom, vnúčatá Laurika, Lea, Anettka, Bianca 
a ostatná smútiaca rodina

Skromný vo svojom živote, veľký vo svojej láske a dob-
rote. Ten, kto Ťa poznal si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, 
nezabudne.
S hlbokým zármutkom v srdci vyslovujeme úprimné poďako-
vanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuz-
ným, priateľom, známym, ktorí sa prišli dňa 25. 11. 2008 
rozlúčiť s mojím manželom, naším otcom, starým otcom 
Jánom SLIVOŠOM.
Poďakovanie patrí i kolektívu ODCH NsP pod vedením 
MUDr. E. Zimovej, ošetrujúcej lekárke MUDr. K. Oberto-
vej, Rím.-kat. farskému úradu a Mestskému úradu v Sp. 
N. Vsi.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
manželka Terézia, deti a ostatná smútiaca rodina

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým 
príbuzným, priateľom, susedom, kolegom a známym, ktorí 
sa prišli rozlúčiť s mojím manželom, otcom, starým ot-
com, bratom Jozefom VRANOM, ktorý nás opustil dňa 
14. 11. 2008 vo veku 66 rokov. 
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
manželka Lýdia s deťmi a ostatná smútiaca rodina

More lásky si so sebou vzala, hory bolesti zanechala, 
prázdno je tam, kde znel Tvoj hlas, však spomienka na 
Teba zostane navždy v nás.
S hlbokým zármutkom vyslovujeme úprimné poďakova-
nie za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuz-
ným, priateľom, susedom a všetkým známym, ktorí sa dňa 
25. 11. 2008 prišli rozlúčiť s našou milovanou mamou 
Martou BABEJOVOU na jej poslednej ceste.
dcéry Mária, Daniela a Viera s rodinami

Dňa 13. 12. 2008 sme si s bolesťou v srdci pripomenuli 
prvé výročie, čo nás opustil môj milovaný manžel Juraj 
LABUDA. 
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste neza-
budli.
S láskou spomíname.
manželka, synovia a ostatní príbuzní

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

Šimon Šlenker

Daniela Žigová

Jessica Mária Lorincová

Patrícia Nováková

Alexej Gontkovič

Daniela Kertésová

Anton Petra

Laura Litecká

Natália Mikolajová

Leo Gašpar

Veronika Gabčová

Dávid Augustiňák

Estera Kroščenová

Filip Pokuta

Tímea Harviščáková

Sabina Mlynarčíková

Zuzana Knižková

Terézia Ogurčáková

Alex Szilvási

Tímea Rerková

Lukáš Jančura

Maxima Korkošová

Róbert Žiga

Michaela Cvengrošová

Rastislav Gabčo

Viktória Bodzionyová

Vojtech Giňa

Timotej Jozef Pacák
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Ty žiješ v nás.
Touto cestou úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom, kolegom a známym, ktorí sa dňa 
1. 12. 2008 prišli rozlúčiť na poslednej ceste s mojím 
manželom, otcom, starým otcom a bratom Ing. Rudolfom 
WACHTEROM, ktorý nás opustil vo veku 74 rokov. 
Zároveň ďakujeme kolektívu hematologickej ambulancie, 
ODCH a internému odd. NsP za dlhodobú starostlivosť 
a citlivý prístup. Ďakujeme rím.-kat. farskému úradu za dôs-
tojnú rozlúčku a tiež Pohrebným službám R. Findura.
manželka Adriana, deti Igor, Vlado, Adriana, Peter

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, kole-
gom a známym, ktorí sa dňa 5. 12. 2008 na poslednej 
ceste rozlúčili s našou drahou mamkou, babkou a praba-
bičkou Annou KLIMEŠOVOU. 
Ďakujeme za úprimné prejavy sústrasti a kvetinové dary. 
Vyslovujeme tiež úprimné poďakovanie MUDr. E. Zimo-
vej a celému kolektívu ODCH NsP za príkladnú starostli-
vosť a citlivý prístup v posledných chvíľach jej života. Za 
dôstojnú rozlúčku ďakujeme pánu kaplánovi Neupave-
rovi, Mestskému úradu v Sp. N. Vsi a Pohrebným službám 
R. Findura. 
dcéra Dáša a syn Ľubomír s rodinami

Odišla navždy. Zanechala žiaľ a pekné spomienky.
Dňa 5. 1. 2009 bude rok, čo nás opustila pani Irena 
MRÓZOVÁ.
Komu bola milá, nech chvíľu pomlčí a spomína s nami.
manžel, deti Svetlana, Radoslav a vnúčatá

Rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. Aj keď nie si 
medzi nami, v našich srdciach žiješ s nami.
Dňa 7. 1. 2009 si pripomenieme 1. výročie, čo nás navždy 
opustil syn, brat, krstný otec, švagor Marek KOVÁČ.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, ne-
zabudne.
rodičia, brat s rodinou

Ty zostávaš živý v nás, aj keď život zráňal čas. Spomienky 
tiché ostávajú a naše srdcia nezabúdajú.
Dňa 12. 1. 2009 si pripomenieme 1. výročie od chvíle, keď 
nás navždy opustil môj milovaný manžel, starostlivý otec, 
starý otec a prastarý otec Štefan MIKOLAJ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami pietnu spo-
mienku.
S úctou a láskou manželka Adela, dcéra Mária a synovia 
Jozef, Štefan, Ján a Peter s rodinami.

Odišla si od nás, my ostali sme v bôli a v žiali, no na-
vždy budeš v srdciach tých, čo Ťa milovali. 50 rokov si tu 
s nami žila a pred rokom si nás tak náhle opustila. V ne-
známy svet si odišla spať, zaplakal každý, čo Ťa mal rád.
Dňa 20. 1. 2009 s úctou a láskou budú spomínať na drahú 
manželku Olinku KONÁRSKU manžel Daniel, syn Martin 
s manželkou Peťkou, syn Matúš, dcérka Zuzanka, drahí 
rodičia Jozef a Oľga, svokrovci, švagor a švagriná, tety, ses-
ternice, ujovia a ostatná smútiaca rodina.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí na ňu neza-
budli.

Dňa 13. 1. 2009 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustil 
náš drahý manžel a otec Jozef KAČALA.
S láskou a úctou spomíname.
manželka Danuše, deti Daniel a Silvia s rodinami a sva-
tovci
Tí, ktorí Ťa poznali, si spomenú. Tí, ktorí Ťa mali radi, ne-
zabudnú.
 
Čas plynie, bolesť trápi, no Teba nám už nik nevráti. Oči 
sú plné sĺz i srdce plače stále, no iba tento svet vie, čo 
sú žiale.
Dňa 13. 1. 2009 si s bolesťou v srdci pripomenieme 
10. výročie úmrtia nášho milovaného manžela, otca 
Františka KLIMUŠA. 
V našich srdciach žije spomienkami.
manželka Jarmila, synovia Marek a František s manželkou 
Jankou

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, ne-
zabudne. Ani čas, ktorý uplynul, nezahojí ranu v našich 
srdciach.
Dňa 19. 1. 2009 uplynú tri roky, odkedy nás navždy opustil 
pri tragickej leteckej havárii náš milovaný syn, manžel, otec, 
brat kpt. Ing. Marián FÁBRY.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú rodičia, bratia, manželka, 
dcérka, synček a ostatná rodina.

„Zavreli ste oči, srdce prestalo biť, ale 
v našich srdciach, mamka, ocko, bu-
dete stále žiť.“
Dňa 25. 12. 2008 uplynulo 20 rokov, 
čo sa navždy zavreli oči nášmu ockovi, 
starému otcovi, bratovi a príbuznému 

Jozefovi BENEDEKOVI, ktorý nás po krátkej chorobe 
opustil vo veku 64 rokov.
Dňa 27. 1. 2009 uplynie rok, kedy nás po ťažkej a dlhej 
chorobe vo veku 77 rokov opustila aj naša mamka, babka, 
sestra, teta, švagriná a príbuzná Irena BENEDEKOVÁ, rod. 
Slavkovská.
S bolesťou v srdci a s úctou na nich spomínajú synovia 
Marián, Ondrej a dcéra Kvetoslava s rodinami, vnúčatá, 
pravnúčatá, sestry, švagriná a ostatná smútiaca rodina.

Čas plynie, ale bolesť v našich srdciach ostáva. Hviezdy 
Ti už prestali svietiť, slnečné lúče prestali Ťa hriať, ale 
tí, ktorí Ťa mali radi, nezabúdajú a neprestanú na Teba 
nikdy spomínať.
Dňa 23. 1. 2009 uplynie 1 rok, ako nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, otec, dedko Viliam SKALKA. 
S láskou a úctou spomínajú manželka Helena, dcéry 
Viktória, Helena, Angela, Mária, Etela, Sylvia a ostatná smú-
tiaca rodina.

Nezabudneme, len sa musíme naučiť žiť s tým, že už 
nie si medzi nami.
So zármutkom v srdci úprimne ďakujeme príbuzným, pria-
teľom a známym, ktorí dňa 28. 11. 2008 odprevadili na 
poslednej ceste Eriku LABAJOVÚ.
Ďakujeme za prejavy sústrasti, kvetinové dary a dôstojnú 
rozlúčku vedeniu mesta Spišská Nová Ves. Osobitné po-
ďakovanie patrí MUDr. Š. Zelenému a MUDr. Š. Kötele-
šovi a ich kolektívom za nezištnú pomoc a starostlivosť.
S láskou spomínajú manžel Emil, dcéry Lenka, Daška 
a ostatná smútiaca rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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DROBNÁ INZERCIA, INZERCIA

 Predám 3-izbový byt v OV v centre mesta. Plastové okná, vsta-
vané skrine, nová kuchynská linka, podlahy. 
T.: 0948 529 333, 0907 944 284

 Predám stavebné pozemky vhodné na výstavbu RD 
v okolí SNV a Levoče. Ďalej predám rodinné domčeky 
vhodné na bývanie či chalupovanie tiež v okolí SNV 
a Levoče. T.: 0908 814 543 

 Predám 4-izbový byt, komplet prerobený - nová kuch. linka, 2 roll-
door skrine + plastové okná, prerobená kúpeľňa s rohovou vaňou. 
Nutné vidieť. Byt sa nachádza na sídlisku Tarča v SNV. 
T.: 0902 274 266

 NECHTOVÝ DIZAJN „EXPA LADY“ - PLESOVÁ AKCIA!!! Mode-
láž gélom s kalciom na prírodné a poškodené nechty - 18,59 
€/560 Sk/ porcelánové nechty prémium - nová technológia, 
dlhá životnosť a lepšia priľnavosť - 18,59 € /560 Sk / gélové 
nechty - 15,27 €/460 Sk / živicové nechty - 14,61 €/440 Sk 
/ zdobenie (rôzne druhy a techniky) - nízke ceny / klas. ma-
nikúra + parafín ZDARMA / príležitostné nechty (plesy a stuž-
kové) - 7,63 €/230 Sk vrátane franc. manikúry. Dom kultúry, 
Štefánikovo nám. 4, SNV. T.: 0902 891 534

 Hľadám prácu ako ekonómka. T.: 0905 261 913
 Predám byt 4/4 p. alebo vymením za dom,  4-izbový byt sa na-

chádza v centre mesta, prerobený - murované jadro, euro okná, 
nová kuchynská linka, vstavané skrine, parkety po rekonštrukcii, 
zateplený od strechy. T.: 0908 973 658, 0907 540 995 

 Máte chuť zatancovať si alebo posedieť pri príjemnej 
hudbe? Hudobné duo GAMA vás zabaví pri rôznych príleži-
tostiach: životné jubileá, podnikové oslavy, recepcie, plesy, 
svadby, koncerty a iné. Kontakt: p. Maliňák - 0905 389 981, 
Mgr. Gánovská - 0904 085 026

 Predám pekné veci na oblečenie (chlapčenské), od 0 - 4 rokov. 
T.: 0908 973 658

 PEDIKÚRA „ EXPA LADY“ ponúka všetko pre zdravie va-
šich nôh. Klasická mokrá pedikúra, korekcia zarastajúcich 
nechtov, mediciálna pedikúra, odstraňovanie otlakov a ku-
rích ôk, lakovanie aj francúzske, zdobenie, modeláž špeciál-
nym gélom PEDI, parafín - najúčinnejšia výživa pre  pokožku 
a nechty. AKCIA!!! pri aplikácii parafínu na nohy 30 % zľava na 
klasickú pedikúru. Dom kultúry, Štefánikovo nám. 4, SNV. 
T.: 0902 891 534

 Predám sklokeramickú varnú dosku zn. PHILIPS. Nepoužívaná, 
výhodná cena. T.: 0907 339 682 - po 17.00 hod.

 Mäsiar / vykosťovač / porážač, Anglicko / 7,50 - 10,50 li-
bier/hod. Sprostredkovanie práce zdarma. APPRIME agency, 
Zimná 94, SNV. T.: 0910 694 287

 Predám manželskú posteľ. Cena dohodou. T.: 0904 803 643
 Ponúkame na prenájom 2 garáže stojace vedľa seba na sídlisku 

Západ I. (aj jednotlivo). Cena dohodou. 
T.: 0907 105 624, e-mail: reality.Tatry@gmail.com

 Ponúkam prestavby bytových jadier * vybúranie s odvozom 
jadra * vymurovku z ytong tvár. *obklady podľa výberu zákaz-
níka, vrátane sanity * rozvody vodo a elektro * upratanie po 
stav. prácach * výhodné ceny a kvalita práce * doba prestavby 
8 - 10 dní. T.: 0905 282 678 - od 7.00 do 20.00 hod. 
  Predám klavír „PIANO“ v dobrom stave. Cena dohodou. 
T.: 0902 240 502

 JŠ pri Dome MS otvára jazykový kurz pre záujemcov o ne-
mecký jazyk. Začiatočníci i mierne pokročilí, taktiež príprava 
na maturitu z NEJ. Literatúru bezplatne zabezpečí lektor. Zá-
pis do kurzu je 22. januára 2009 o 16.00 hod. v Dome MS na 
Zimnej ul. Informácie: 0904 527 819. 2 hodiny týždenne od 
24. 1. do 30. 6. 2009. Cena 1 500 Sk na celý kurz - 50 EUR.

 Umožním prácu 3 cieľavedomým ľuďom, ktorí chcú zarábať nad-
štandardné peniaze (1 000 EUR - 30 000 Sk). Práca v obchodnej 
a organizačnej oblasti. Požadujem vysoké pracovné nasadenie. 
T.: 0911 890 388

 Österreichische Hauskrankenpflege Verein sucht die Diplomierte 
Krankenschwestern und Pflegepersonal aus der Slowakei. Praxis 
und gute Deutschkenntnise erforderlich. 
T.: 0043650/482 18 56 ab 18 Uhr.

 Vedieme jednoduché a podvojné účtovníctvo s účtov-
nou uzávierkou, závierkou, s prechodom na Euro, vedieme 
mzdovú agendu a personalistiku, vyhotovujeme daňové pri-
znanie. T.:  0915 942 177, 0907 438 538

 Pripravím na talentové skúšky na stredné umelecké školy. 
T.: 0908 973 658

 Ponúkam do prenájmu jednu alebo dve miestnosti na námestí 
v Smižanoch (bývalá predajňa ERZONET) - Námestie M. Pajdušáka 
23, Smižany. T.: 0911 267 659, 0907 926 457

 VÝROBA KĽÚČOV, BRÚSENIE &  ZÁHRADKÁR

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru a v novom roku želáme 
veľa zdravia a úspechov. Ponúkame Vám výrobu kľúčov, au-
tokľúčov, prestavbu vložiek a vis. zámkov na 1 kľúč, euro-
pokladničky. V predaji už semená na novú sezónu, hnojivá, 
postreky, fólie rôznych šírok, bublinková fólia. Možnosť platby 
platobnou kartou, možnosť odpočtu DPH. Predajne: Zimná 
59 (poniže OD Spišan), Letná 46 (bývalá Sazka - Športka), 
T.: 0907 259 489

 Predám 2-izbový byt na sídl. Tarča. Cena dohodou. 
T.: 0907 940 051

Vážení zákazníci,
v novom roku 2009 vám prajeme veľa zdravia, šťastia, 
rodinnej pohody a veľa nákupov v predajniach COOP 
Jednoty. Ďakujeme za vašu priazeň.

vedenie COOP Jednoty

COOP Jednota Liptovský Mikuláš,

Spotrebné družstvo, divízia Sp. Nová Ves

Potápačský klub MANTA SNV a Potápačské centrum 
ZPS Ing. Olivera Krajňáka v Spišskej Novej Vsi, 

v spolupráci so STEZ Spišská Nová Ves

pozýva širokú verejnosť na 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ,
ktorý sa uskutoční 

4. 1. 2009 (nedeľa) od 9.00 do 14.00 hod.
v Krytej plavárni v Spišskej Novej Vsi.

Záujemcovia si môžu bezplatne vyskúšať 
prístrojové potápanie v bazéne pod vedením skúsených 

inštruktorov a asistentov CMAS a zistiť, ako chutí svet ticha pod hladinou.

Nenechajte si újsť nezabudnuteľný zážitok.

Využite služby najväčšej medzinárodnej realitnej
siete RE/MAX už aj vo vašom regióne

ZABEZPEČUJEME:
- predaj, prenájom a kúpu 

všetkých druhov nehnuteľnosti
- kompletný servis realitných služieb
- realitné a hypotekárne poradenstvo

HĽADÁME:
ambicióznych obchodníkov s nehnuteľnosťami

PONÚKAME:
- veľmi dobre ohodnotenie

- zázemie a podporu silnej a úspešnej značky

Úspešný nový rok Vám praje 

Štefánikovo námestie 13, 052 01 Spišská Nová Ves
0903 401 622

benard100@remax-slovakia.sk
www.remax-slovakia.sk/benard100
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INZERCIA

kúpeľňové štúdio
v nových priestoroch

Duklianska
38

Spišská Nová Ves
tel./fax: 053 44 21 321

 mobil: 0902 780 300
e-mail: plex@plex.sk

www.plex.sk

k realizáciiod projektu



ELEGANTNÝ
    A PRAKTICKÝ ZÁROVEŇ

Nová ŠkodaSuperb

Predaj Škoda: Tel.: 053 / 44 25 253
Požičovňa áut: Tel.: 0903 616 182
AUTOBAZÁR: Tel.: 053 / 44 14 140

SERVIS:  Tel.: 053 / 44 258 30, 0903 634 830 Nonstop
Odťahová služba:  Tel.: 0910 138 730
E-mail: autoves@autoves.sk               www.autoves.sk

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

Firma  AUTOVES, s.r.o., autorizovaný  predajca vozidiel ŠKODA,
Vám ďakuje za prejavenú dôveru a praje všetko najlepšie v novom roku 2009.

ŠkodaRoomster*

už od 114 997,- Sk / 3 817,20 €

ŠkodaFabia*

už od 93 300,- Sk / 3 096,99 €

ŠkodaOctavia TOUR*

už od 126 663,- Sk / 4 204,45 €

ŠkodaOctavia*

už od 139 997,- Sk / 4 647,05 €

NEMUSÍTE VIAC ČAKAŤ!
NOVOROČNÉ CENY UŽ DNES!

Využite fantastickú europonuku, ktorá platí pre všetky modely Škoda.
Vybrať si môžete aj modely ŠKODA                s bohatou výbavou
a cenovým zvýhodnením až do 94 400 Sk / 3 120,22 €, len do 31. 12. 2008.

Súčasné ceny v euro sú rovnaké ako ceny v euro na rok 2009. Výhodné financovanie na tretiny, zimné kolesá a poistenie finančnej

straty platia do 31. 12. 2008. Viac informácií získate u predajcov Škoda. Neplatí pre modely ŠkodaSuperb.

Konverzný kurz: 1€ = 30,1260 Sk

ZIMNÉ PNEUMATIKY 
S DISKAMI PRE 
BEZPEČNEJŠIU 

JAZDU ZDARMA

FINANCOVANIE
NA TRETINY

S 0 % ÚROKOM
POČAS CELEJ DOBY

*PRVÚ TRETINU ZAPLATÍTE
TERAZ, DRUHÚ O ROK

A TRETIU O DVA

POISTENIE 
FINANČNEJ STRATY 

AŽ DO VÝŠKY 100 % 
HODNOTY VOZIDLA

PRI ODCUDZENÍ 
A TOTÁLNEJ 

ŠKODE POČAS 
FINANCOVANIA

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

Pf 2009

už od 739.900,- Sk s DPH
Odpočet 

DPH -19%

24 560,18 €

PRVÝ 5-DVEROVÝ
             SEDAN NA SVETE


