
Ďalšia dobrá správa!
Aj námestie sa bude rekonštruovať za eurofondy.
Naše mesto uspelo v ďalšom podanom projekte. 
Na realizáciu projektu s názvom „Regenerá-
cia námestia v Spišskej Novej Vsi - III. etapa“ 
získalo z externých zdrojov 1 329 940,45 EUR 
(cca 40,066 mil. Sk). Schválením v poradí už osem-
násteho projektu sa bilancia úspešných projek-
tov mesta vyšplhala na čiastku približne 24,5 mil. 
EUR (cca 740 mil. Sk). 
Ako sme už informovali v septembrovom Ičku, pro-
jekt podalo Mesto Spišská Nová Ves začiatkom 
augusta 2009 v rámci výzvy Regionálneho operač-
ného programu 4.1a - 2009/01. Je zameraný na 
III. etapu regenerácie - rekonštrukcie Radničného 
námestia, a to v časti od sochy Generála Jána 
Nálepku až po budovu Radnice, vrátane parku, 
miestnej komunikácie a spevnených plôch na 
Zimnej ulici. Rekonštrukcia sa bude týkať činností 
a stavebných objektov, ktoré vytvárajú ucelenú 
funkčnú časť námestia. Pôjde o komunikácie, spev-
nené plochy a terénne úpravy (cyklotrasy, cesta 

a parkovisko, chodník pri ceste, chodníky v parku, 
prislúchajúca zeleň a autobusová zastávka), rozvod 
vody pre zavlažovanie parku a pitné fontány, daž-
ďovú kanalizáciu (hlavná vetva,odvodnenie spev-
nených plôch, domové dažďové prípojky) a prvky 
malej architektúry. 
Uvedená čiastka 1 329 940,45 EUR (cca 40,066 
mil. Sk) predstavuje 95 % oprávnených výdavkov 
na III. etapu rekonštrukcie nášho námestia, ktoré 
budú vyfinancované prostredníctvom nenávratného 
finančného príspevku z Európskeho fondu regionál-
neho rozvoja a zo štátneho rozpočtu. Mesto bude 
regeneráciu námestia spolufinancovať zo svojho 
rozpočtu v rokoch 2010/2011 celkovou sumou 
169 933,27 EUR (5,119 mil. Sk).
Dĺžka realizácie projektu je naplánovaná na 12 me-
siacov od doby podpísania zmluvy o poskytnutí 
nenávratného finančného príspevku, pričom sa 
predpokladá, že sa tak udeje v marci - apríli 2010. 

ing. lucia Kormošová
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Milí Spišskonovovešťania!
Nech sviatky vianočné 

rozohrejú naše mysle, srdcia, 
nech rozihrajú detské očká, 

nech v našich príbytkoch 
rozhostí sa láska, svornosť 

aj rozumná hojnosť.
Krásne, požehnané Vianoce, 

rok 2010 vrchovato naplnený 
zdravím, ľudskosťou, 

nádejou a chuťou do života 
praje 

Ján Volný

Dvojzápas

10 €
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Denník Korzár 26. 9. 2009 uverejnil článok pod ná-
zvom „Poslanec o ihrisku: Faktúry nezodpovedajú 
skutočnosti.“ V ňom poslanec MsZ v Spišskej Novej 
Vsi RNDr. Ladislav Ruttkay (SDKÚ) vyslovuje pochybnosti 
o procese výberu zhotoviteľa a následnej realizácii det-
ských ihrísk v Spišskej Novej Vsi. 
Na zasadnutí mestského zastupiteľstva 24. 9. 2009 sme 
sľúbili, že sa k tomu vyjadríme až po vyjadrení zodpoved-
ných pracovníkov MsÚ a vykonaní a ukončení kontroly 
hlavnou kontrolórkou mesta. 
Pretože do uzávierky Ička nebolo naše stanovisko zve-
rejnené v spomínanom denníku, prinášame ho Spišsko-
novovešťanom takouto formou.

Uvádzame nasledovné skutočnosti:
k procesu verejného obstarávania rnDr. ruttkay uvie-
dol: „podľa výzvy na obálkach malo byť napísané - sú-
ťaž 4 detské ihriská neotvárať – toto však na každej 
ponuke chýbalo. na každej obálke bol uvedený ne-
správny adresát...“
Fakty: Nedošlo k porušeniu zákona a neovplyvnilo to 
priebeh ani výsledok verejného obstarávania, pretože sa 
jednalo o zákazku s nízkou hodnotou. Zákon č. 25/2006 
Z. z. o verejnom obstarávaní nestanovuje povinnosť pri ta-
kýchto zákazkách doručovať cenové ponuky v obálkach 
s presne uvedeným označením. Obstarávateľ, t. j. Mesto 
Spišská Nová Ves, použil túto formu nad rámec zákona.

pán poslanec rnDr. ruttkay poukazuje na rovnako 
uvedenú cenu 1 892,05 € všetkými oslovenými fir-
mami v  kapitole demontáž, odvoz, uskladnenie 
a montáž zariadení.
Fakty: Jedná sa o tzv. nemerateľné položky. Obstaráva-
teľ - Mesto Spišská Nová Ves - pre vypracovanie súťaž-
ných ponúk spracoval výkaz - výmer pre všetky merateľné 
položky. Taktiež stanovil paušálnu čiastku pre nemera-
teľné položky, a to spomínaných 1 892,05 €. Ide o jednu 

z 32 položiek, ktoré bolo potrebné pri spracovaní ponúk 
stanoviť. Je prirodzené, že všetci uchádzači mali za po-
vinnosť túto čiastku vo svojej ponuke uviesť v tejto, t. j. 
rovnakej výške.

rnDr. ruttkay namieta: „...niektoré vyfakturované 
úkony nemohla dodávateľská firma reálne vykonať... 
Za tieto práce sú na faktúre uvedené sumy spolu vo 
výške takmer 8 tis. €“
Ide o vyjadrenie, ktoré sa nezakladá na pravdivých 
údajoch! Pán poslanec v čase svojho vyjadrenia ne-
poznal obsah uzavretých zmlúv a nevidel ani jednu 
faktúru! Napriek tomu posudzuje vykonané práce na ih-
risku na sídlisku Západ I a poukazuje na výkopové práce 
116 metrov kubických a návoz vo výške 100 metrov ku-
bických. Tvrdí, že za tieto práce sú na faktúre uvedené 
sumy vo výške 8 tisíc €. 
Mesto pri vypísaní verejného obstarávania na zhotoviteľa 
4 ihrísk predpokladalo ich osadenie na existujúce zelené 
plochy v jednotlivých lokalitách. Tie mali byť, a aj boli, 
jasne vymedzené dodatočne jednotlivými mestskými vý-
bormi. Takto to bolo i na sídlisku Západ. Namiesto pô-
vodne uvažovanej zelenej plochy v areáli ZŠ (ktorá by si 
vyžiadala výkopové práce) bola navrhnutá existujúca ne-
využitá betónová plocha nachádzajúca sa tiež v areáli ZŠ. 
Táto zmena podmienok pre osadenie detského ih-
riska bola zhotoviteľom stavby premietnutá do upra-
veného rozpočtu a potvrdená dodatkom k zmluve 
o dielo. Všetky tieto úkony sa uskutočnili ešte pred za-
čatím stavby tak, ako to ukladajú príslušné predpisy. To 
znamená, že práce pri stavbe ihriska na sídl. Západ 
popisované pánom poslancom neboli zo strany zho-
toviteľa stavby nikdy vyfakturované a ani mestom 
nikdy uhradené!!! Uhradené boli iba práce a činnosti za-
hrnuté a vopred stanovené v zmluvách. O týchto skutoč-
nostiach svedčia i príslušné doklady, ktoré mala hlavná 
kontrolórka mesta k dispozícii pri vykonávaní kontroly. 

rnDr. ruttkay uvádza: „na ihrisku chýba aj jedna z pru-
žinových hojdačiek, ktorá je uvedená vo faktúrach...“
Fakty: Áno, v súčasnej dobe je na ihrisku na sídlisku Zá-
pad osadených o jednu pružinovú hojdačku – žabu - me-
nej, pretože bola presunutá do areálu ZŠ Nad Medzou.
Po ukončení všetkých štyroch detských ihrísk bola 
stavba od zhotoviteľa zápisnične prevzatá s presne 
stanoveným a dodaným počtom prvkov. Tie boli  
následne zaradené do majetku mesta a odovzdané do 
správy príslušným správcom - ZŠ Hutníckej, ZOO, odde-
leniu komunálneho servisu MsÚ - ihrisko na sídlisku Mier 
a pri OD Lidl. Ďalší pohyb majetku, jeho presuny a pod. 
sú v kompetencii príslušných správcov majetku. Takto 
sa stalo i to, že došlo k presunu spomínanej osade-
nej pružinovej hojdačky - žaby - z ihriska na sídlisku 
Západ do areálu ZŠ Nad Medzou. Tento presun sa 
uskutočnil z priestorových dôvodov až po ukončení 
a odovzdaní stavby. Predchádzala mu povinná písomná 
agenda, ktorá je k dispozícii na oddelení správy majetku 
a oddelení komunálneho servisu MsÚ.

Čo povedať na záver?
Ak si tieto riadky prečíta súdny človek, iste ho napadne 
otázka: „Prečo pán poslanec a zároveň predseda ko-
misie kontroly nevyužil všetky možnosti, ktoré mu 
z týchto funkcií prináležia na zistenie kompletných 
údajov o stavbe a následne vystúpil v médiách?“ Možno 
nebolo jeho záujmom zistiť pravdu, ale týmto nekorekt-
ným spôsobom znehodnotiť úspešné obdobie mestskej 
samosprávy. 
Treba veriť, že štyri detské ihriská zrealizované v tomto 
roku sú po dlhom období len prvou lastovičkou pri ob-
nove zariadení pre deti v našom meste. Možno, že sa ča-
som zabudne i na p. poslanca a jeho polemiku, ale naše 
deti, pre ktoré sme toto dielo postavili, sa majú kde hrať, 
a to je z toho všetkého to najdôležitejšie!
 phdr. Ján volný, phd.

AKÁ JE PRAVdA O VýSTAVbE IhRISKA NA SídlISKU ZÁPAd I

ÚSPEŠNý PROJEKT OdPREZENTUJÚ VO ŠVédSKU
V roku 2008 realizovala Mestská polícia v SNV v na-
šom meste v spolupráci s vybranými 15 žiakmi ZŠ 
Komenského ul. projekt zameraný na prevenciu kri-
minality rizikovej mládeže. Niesol názov „Ja som bol 
jedným z nich“ a orientoval sa na mladistvých vo veku 
14  - 15 rokov, u ktorých vznikla trestno-právna zodpo-
vednosť, a ktorí boli evidovaní ako páchatelia protispo-
ločenskej činnosti bez trestnej zodpovednosti. 
Príležitosť prezentovať výsledky realizácie tohto pre-
venčného programu dostali jeho tvorcovia i účast-
níci na 6. medzinárodnej konferencii „bezpečná 
Európa“, ktorá sa konala 29. októbra 2009 v Koši-
ciach. Cieľom konferencie bolo zlepšenie informo-
vanosti - výmena skúseností a informácií o aktivitách 
vykonávaných v rámci prevencie protispoločenskej 

činnosti so zameraním na rizikovú mládež. 
„na tejto konferencii bol prezentovaný aj náš pro-

jekt „Ja som bol jedným z nich“ a zároveň bol 
i ocenený ako najúspešnejší projekt v rámci 
Košického kraja. následne sa v celoštátnom sú-
ťažnom kole umiestnil na 3. mieste. najbližšie sa 
9. decembra 2009 bude v štokholme konať sú-
ťaž o Európsku cenu za prevenciu kriminality 
(eCpa - european Crime prevention award), pri-
čom medzi prezentovanými projektmi z praxe 
nebude chýbať ani ten náš,“ informoval o veľ-
kom úspechu projektu MsP náčelník JUdr. Vladi-
slav Chroust.
V súčasnosti MsP realizuje pokračovanie tohto pro-
jektu, ktoré nesie názov „dajme im šancu“ a zapo-
jení sú do neho žiaci ZŠ na Hutníckej ul. 

lucK, foto: Tv reduta

konferencia: Jedna z účastníkov 
úspešného projektu pri prezentácii 
svojich osobných postrehov

POdAlI SME PROJEKT NA ObNOVU čISTIACEJ TEChNIKy 

Hovorilo sa o tom na predošlom 23. riadnom zasadnutí 
MsZ dňa 24. 9. 2009 (spomíname v Ičku 11/2009 na 
str. 9). Vtedy MsZ odobrilo projektový zámer a jeho za-
radenie do Akčného plánu rozvoja mesta na r. 2009, 
zaradenie spolufinancovania projektu do rozpočtu 
mesta na r. 2010, ako aj spracovanie a podanie žia-
dosti o nenávratný finančný príspevok (NFP) v zmysle 
vyhlásenej výzvy do 3. 11. 2009. V súlade s dodrža-
ním tohto termínu MsZ na mimoriadnom rokovaní dňa  
28. 10. 2009 dalo „zelenú“ predloženiu žiadosti o NFP 
v rámci výzvy Operačného programu Životné prostre-

die, Opatrenia 3.1 - Ochrana ovzdušia za účelom reali-
zácie projektu „MOdTECh - SNV: Moderná čistiaca 
technika ako predpoklad čistého mesta a skvalit-
nenia ovzdušia v Spišskej Novej Vsi“. Poslanci tiež 
schválili zabezpečenie realizácie tohto projektu v prí-
pade úspešnosti podanej žiadosti a jeho spolufinan-
covanie z vlastných zdrojov vo výške 5 % z celkových 
oprávnených výdavkov na projekt. Z fondov EÚ a zo 
štátneho rozpočtu mesto na nákup novej modernej 
čistiacej techniky chce získať zvyšných 95 %. Projekt 
vo finančnom vyjadrení predstavuje celkovú čiastku 

1 065 966,80 EUR (32,1 mil. Sk). 
V prípade úspechu projektu sa o čistotu v našom 
meste bude starať štvorica moderných mechanizmov, 
ktorá nahradí existujúcu zastaranú techniku. Pôjde  
o 1 kompaktný všestranný zametač s objemom  
2 m3 na zametanie chodníkov pešej zóny a parkovísk, 
1 kropiaci stroj slúžiaci na kropenie plôch v centre 
mesta a parkov, 1 cestný postrekový voz s cisternou 
o objeme 10 m3 na kropenie a umývanie miestnych ko-
munikácií a 1 cestný zametač na čistenie miestnych 
komunikácií. lucK

V závere októbra sa poslanci MsZ na 12. mimoriadnom rokovaní vrátili k problematike investovania do nákupu novej špeciálnej techniky  
na čistenie mesta.
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4. januára 2010 bude vydaná známka v hod-
note 60 centov s motívom gotického reli- 
kviára – pacifikálu z 2. štvrtiny 14. storočia, 
ktorý je uložený v Rímskokatolíckom far-
skom kostole Nanebovzatia Panny Márie 
v Spišskej Novej Vsi.
Návrh známky vypracoval akademický maliar 
Peter Augustovič a vyryl Ľubomír Žalec. „Naša 
známka“ je pokračovaním prvej slovenskej emi-
sie eurových poštových známok vydaných na za-
čiatku tohto roka. Pre ne - ako dokument zmien 
a vývoja tejto doby - bol zvolený aj nový dizajn. 
Ten vznikol na základe návrhu nášho dizajnéra 
svetového významu Petra Biľaka. Je absolven-
tom VŠVU v Bratislave a t. č. je pedagógom na 
univerzite v Haagu, pričom sa dokázal presadiť 
aj v holandskej známkovej tvorbe. Konečnú po-
dobu prvých eurových známok, ktorých charak-
teristickým znakom je dekoratívne šrafovanie, dal 
významný slovenský grafik a známkový tvorca Pe-
ter Augustovič.
Pokiaľ ide o námety slovenských eurových výplat-
ných známok, tie prezentujú pamiatky, ktoré súvi-
sia s historickými procesmi začleňovania našich 
predkov do európskych štátno-politických cel-
kov pripomínajúcimi proces nášho vstupu do EÚ 
a následné zavedenie pre nás novej meny.
V rámci uvedeného radu slovenských pošto-
vých známok ide o druhú známku zo Spiša. 
Prvou bola plastika (socha) známa ako biely 
lev, resp. leo albus zo Spišskej Kapituly, 
a reprezentovala obdobie predrománskych 
a románskych pamiatok 9. - 13. storočia. Re-
likviár z tunajšieho Rímskokatolíckeho farského 
kostola Nanebovzatia Panny Márie dokumentuje 
umenie gotiky, ktorá pre Spiš bola zlatým obdo-
bím rozkvetu. Z pohľadu nás, lokalpatriotov, 
by zrejme bol prijateľnejší iný, pre mesto cha-
rakteristickejší námet, ale - na druhej strane 
- nemali by sme byť hrdí na to, že umelecké 
dielo práve z nášho mesta reprezentuje ume-
nie gotiky na Slovensku? 
Preto túto novú slovenskú poštovú známku 
prijmime s vďakou a porozumením pre cieľ, pre 
ktorý je určená, a to tým skôr, že ňou sa konečne 
podarilo naplniť desaťročia trvajúce úsilie a sen 
našich filatelistov o spišskonovoveskej poštovej 
známke.

V rovnaký deň, ako bude známka uvedená do 
poštovej prevádzky na Slovensku - 4. januára 
2010, sa uskutoční v Spišskej Novej Vsi jej 
slávnostné uvedenie, súčasťou ktorého bude 
jej požehnanie Mons. prof. ThDr. Františkom 
Tondrom, spišským diecéznym biskupom. Sláv-
nostnú chvíľu obohatí i Novoročný koncert 
Komorného orchestra Štátnej filharmónie 
Košice. Celé podujatie bude prebiehať v Rím-
skokatolíckom farskom kostole Nanebovzatia 
Panny Márie so začiatkom o 16.00 hod. 
Mesto Spišská Nová Ves pri tejto príležitosti 
chystá vydanie pohľadnice, ktorá môže slúžiť - 

po doplnení všetkých súčastí (známka, otlačok 
príležitostnej pečiatky) - na vytvorenie tzv. cartes 
maxima s motívom spomínaného kostola a v ňom 
nachádzajúceho sa relikviára. Pohľadnicu získa 
zdarma každý účastník slávnostnej inaugurá-
cie poštovej známky. 
Pre túto slávnostnú príležitosť je zároveň pri-
pravená aj príležitostná poštová pečiatka. 
Autorom jej grafického návrhu je Ing. Emil 
labaj.
Bližšie informácie uverejníme v januárovom vy-
daní Ička.

František divok/ing. M. Kellner

SPRAVODAJSTVO

POŠTOVÁ ZNÁMKA ZO SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
Podarilo sa naplniť desaťročia trvajúce úsilie a sen našich filatelistov - Spišská Nová Ves sa dočkala známky s motívom z nášho mesta.

Návrh známky od prof. Jozefa 
Chrenku z levoče z roku 1947, 

ktorý však nebol realizovaný

Známka, 
ktorá vyjde 
4. 1. 2010

príležitostná 
poštová 
pečiatka

Rok 2009 sa celý niesol v duchu osláv 800. výročia prvej 
písomnej správy o Spiši. Ten sa po prvýkrát spomína v lis-
tine uhorského kráľa Ondreja II. z roku 1209, ktorý spiš-
skému prepoštovi Adolfovi a jeho sestre daroval zem na 
Spiši. Darované územie je v listine presne ohraničené. 
Podľa doterajších poznatkov ide o lokalitu medzi Veľkou 
Lomnicou, Starou Lesnou a Huncovcami. 
Pri príležitosti tohto výročia sa uskutočnilo množstvo 
podujatí.  Samotné oslavy odštartovala slávnostná pro-
mócia reprezentatívnej publikácie Region Spiš autorov 
Igora Bobáka a Márie Bobákovej. Na podnet Miestneho 
odboru Matice slovenskej sa počas roka uskutočnil cyk-
lus prednášok, ktorých hlavným organizátorom bolo Mú-
zeum Spiša. Témou poslednej prednášky budú „Kúpele 
na Spiši“, ktorú odprezentuje p. Danka Rosová, pracovníčka 
Múzea Spiša, dňa 10. 12. 2009. Touto prednášku bude zároveň 

ukončený celoročný súbor prednášok, ktorý bol venovaný jubilujú-
cemu Spišu.  

Za súčasť celého cyklu podujatí k 800. výročiu prvej písomnej 
zmienky o Spiši možno považovať aj používanie prísluš-
nej príležitostnej poštovej pečiatky, ktoré je pripravené 
na 10. 12. 2009. Špecifikom tejto pečiatky je skutoč-
nosť, že pôjde o jediný poštový produkt tohto druhu, 
ktorý bude spomenuté okrúhle výročie nás, Spišia-
kov,  pripomínať. Obrazová časť pečiatky dokumentuje 
niekdajšie hranice Spiša s jeho názvom v slovenčine, 
latinčine, maďarčine a nemčine. Autorom grafického 
návrhu je Ing. Marián Kellner. Pečiatka bude v uvedený 
deň k dispozícii na listovej priehradke  tunajšej „Hlavnej 
pošty“. Použitie pečiatky na listoch, korešpondenčných 
lístkoch  a pohľadniciach bude bezplatné.

redakcia

800. VýROčIE PRVEJ PíSOMNEJ ZMIENKy O SPIŠI

Relikviár 
Mimoriadne cenný liturgický predmet - relikviárový kríž z čiastočne po-
zláteného striebra z 2. štvrtiny 14. storočia. Na jeho čelnej strane sa za-
chovala liata figúra Ukrižovaného, na zadnej ostala dnes už len prázdna 
schránka na relikviu - zlomok dreva Sv. Kríža - pôvodne zakrytá priehľad-
ným horským kryštálom. Súčasťou figurálneho programu relikviára sú aj 
gravírované troj - a štvorlisty na ramenách kríža. Na čelnej strane Panna 
Mária a sv. Ján Evanjelista spolu so sv. Helenou a cisárom Konštantí-
nom; na zadnej symboly štyroch evanjelistov. Ďalšie gravúry, Bolestného 
Krista a donátorov, nachádzame na nohe. Aj tieto pôvodne prekrýval 
priesvitný farebný email, z ktorého sa však zachovali iba zvyšky. Podľa 
niektorých autorov bol tvorcom kríža dvorný zlatník Nicolaus Gallicus, 
podľa iných iniciály NC označujú možného donátora - spišského kaste-
lána Nicolausa Castellanusa. Mgr. dušan buran
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oZ činnosti PZ v SNV
25. 10. 2009 v čase od 4.10 hod. zasahovala dopravná 
a poriadková polícia v spolupráci s Hasičským a záchran-
ným zborom a Rýchlou zdravotnou pomocou pri doprav-
nej nehode na štátnej ceste vo Ferčekovciach. Vozidlo 
zn. Peugeot v smere od Novoveskej Huty prešlo do pro-
tismeru a vrazilo do stromu v blízkosti cesty. Pri nehode 
došlo k usmrteniu 24-roč. Spišskonovovešťana. Vodič 
vozidla 25-roč. Spišskonovovešťan utrpel ťažké zranenia. 
Na miesto bol privolaný znalec z odboru dopravy, miera 
zavinenia dopravnej nehody je predmetom vyšetrovania.     

28. 10. 2009 o 16.00 hod. vošiel do herne na Štefániko-
vom námestí zahalený muž, ktorý so zbraňou v ruke požia-
dal prevádzkarku o vydanie tržby. Táto z obavy z použitia 
zbrane mu vydala hotovosť vo výške 3 000 €. Už vo večer-
ných hodinách Kriminálna polícia zistila identitu muža a po 
preverení jeho pobytu a pohybu si ho vyzdvihla na druhý 
deň o 8.00 hod. z rodinného domu. Jedná sa o 18-roč. 
stredoškoláka, ktorému vyšetrovateľ vzniesol obvinenie 
pre zločin lúpeže. Na základe dôkaznej situácie mladý 
muž dobrovoľne vydal krátku strelnú zbraň, ktorá bola 
zaslaná na expertízu, značnú časť ukradnutých peňazí 
a oblečenie, v ktorom bol prepad uskutočnený. K zdar-
nému objasneniu výrazne napomohol kamerový systém 
nielen v samotnej herni, ale aj v ďalších preverovaných 
prevádzkach.    

7. 11. 2009 Obvodné oddelenie PZ SR v SNV zača-
lo trestné stíhanie vo veci prečinu nedovolenej výroby 
omamných a psychotropných látok, ktorého sa dopustil 
mladý muž zo SNV, ktorý o 23.10 hod. na Elektrárenskej 
ul. za nákupným strediskom prechovával pri sebe kovovú 
krabičku s usušenými časťami rastlín marihuany a vykazo-
val známky požitia tejto drogy. Tieto predmety boli zaiste-
né a zaslané na expertízne skúmanie. 

7. 11. 2009 v čase od 21.15 do 23.35 hod. v meste SNV 
neznámy páchateľ poškodil osobné motorové vozidlá - zn. 
Renault Megane Grandtour ryhami v karosérii, následne 
Mercedes Vito a taktiež BMW 318. Celková škoda na uve-
dených vozidlách dosiahla sumu približne 7 000 €. 

11. 11. 2009 v čase od 14.30 do 14.40 hod. na sídlisku 
Mier bola pod hrozbou použitia strelnej zbrane prepadnu-
tá pracovníčka stávkovej kancelárie, ktorej zamaskovaný 
muž podal igelitové vrecúško a požiadal ju o vydanie tržby. 
Ukradol drobnú hotovosť vo výške asi 60 €. Vo veci bolo 
začaté trestné stíhanie pre zločin lúpeže.

Z činnosti MsP v SNV
26. 10. 2009 o 21.57 hod. založila hliadka MsP na Ul. 
Odborárov technický prostriedok na zabránenie odchodu 
motorového vozidla na osobné motorové vozidlo, ktoré 
27-roč. vodič Branislav D. zo SNV odstavil na trvalej ze-
leni, čím hrubo porušil ustanovenie Zákona č. 8/2009 
o cestnej premávke. Následne o 23.30 hod. bol vodič za 
tento priestupok riešený v blokovom konaní.

V noci z 26. na 27. 10. 2009 neznámy páchateľ odcudzil 
zo zadného traktu Letnej ul. plastový kontajner na odpad, 
ktorý tam mala majiteľka pripravený na vysypanie. Spôso-
bil jej tým škodu vo výške cca 30 €.

Hliadka MsP 6. 11. 2009 o 23.00 hod. počas hliadko-
vania spozorovala na Elektrárenskej ul. skupinu mladíkov, 
ktorí mali pri sebe zariadenie na fajčenie marihuany (tzv. 
bongo) a jeden z mladíkov (posledný z uvedených) aj nie-
koľko dávok tejto drogy. Jednalo sa o 18-roč. Erika M., 
18-roč. Patrika P., 18-roč. Mariána P., 18-roč. Maroša 
S. a 20-roč. Mateja J., všetci zo SNV. Pre podozrenie zo 
spáchania trestného činu nedovolenej výroby omamných 
a psychotropných látok, jedov alebo prekurzorov, ich drža-
nia a obchodovania s nimi, bola na miesto privolaná hliad-
ka OO-PZ SR v SNV, ktorá vec prevzala k ďalšej realizácii.

Hliadky MsP 12. 11. 2009 počas nočnej služby v čase od 
20.00 do 8.00 hod. vykonávali monitoring prietoku vody 
vo všetkých vodných tokoch na území mesta SNV. Počas 
monitoringu nebolo zaznamenané rapídne zvýšenie vody, 
ani ohrozenie života a majetku na území mesta.

12. 11. 2009 o 11.00 hod. riešila hliadka MsP na Letnej 
ul. zistený priestupok proti verej. poriadku, ktorého sa 
dopustili 18-roč. Matúš L. z Hrabušíc, 19-roč. Michal V. 
zo SNV a 19-roč. Martin R. zo Smižian tým, že nakladali 
s pyrotechnickými výrobkami v rozpore so všeobecne zá-

Pri príležitosti 800. výročia 1. písomnej zmienky 
o Spiši, 40. výročia založenia Zväzu slovenských fila-
telistov (ZSF), ale predovšetkým pri príležitosti 70. vý-
ročia organizovanej filatelie v našom meste pripravil 
Klub filatelistov 54-03 Spišská Nová Ves v Múzeu 
Spiša výstavu pod názvom „Poštovníctvo na Spiši“. 
Vernisáž výstavy mapujúcej poštovú históriu v našom 
regióne a predstavujúcej výber zo zbierok tunajších 
filatelistov si 6. novembra 2009 nenechal ujsť ani 
predseda ZSF p. Miroslav Ňaršík. Zároveň pri tejto prí-
ležitosti za Ústredný výbor ZSF ocenil ďakovným listom 
a pamätnou medailou viac ako 40-ročnú filatelistickú 
činnosť nášho p. Ondreja Šefčíka a MUdr. Vlasti-
mila Flussa. Strieborný čestný odznak bol udelený aj 
filatelistovi a autorovi viacerých príležitostných pošto-
vých pečiatok Ing. Mariánovi Kellnerovi a filatelistovi  
Rudolfovi Grivalskému. Pamätné medaily za pod-
poru filatelie odovzdal i zástupcom Mesta SNV a Mú-
zea Spiša.
Okrem výstavy sa v novembri konala aj prednáška na 
tému „história pôšt na Spiši“ s predsedom spišsko-
novoveského klubu filatelistov Františkom divokom. 

A aká je história spišskonovoveskej filatelie?
 „po vydaní prvých poštových známok netrvalo dlho 
a mnohí si ich začali odkladať a vytvárať z nich zbierky. 
medzi prvých zberateľov patria určite angličania, ale 
prvý klub filatelistov vznikol v r. 1865 v paríži. prvým 
filatelistickým spolkom na slovensku bol kremnický 
album, založený v r. 1895. už pred i. svetovou vojnou 
vyvíjala činnosť na spiši Filatelistická výmenná spo-
ločnosť v levoči. Je veľmi pravdepodobné, že sa na 
jej činnosti podieľali aj filatelisti zo snv. o založení 
prvého spolku filatelistov v našom meste však exis-
tujú doklady v archíve až z 24. 2. 1939, keď sku-
pina filatelistov požiadala o registráciu stanov svojho 
spolku pod názvom spolok slovenských filatelistov 
v sNv. stanovy spolku boli schválené krajinským úra-
dom v bratislave až 31. 12. 1939. prvým predsedom 
spolku sa stal p. imrich ikrényi.
ukončenie ii. svetovej vojny umožnilo rozvoj spolo-
čenského života v meste. novoveskí filatelisti pod 
vedením prof. rudolfa Horníčka nezaháľali a už 
v dňoch 3. - 9. 5. 1947 usporiadali i. podtatranskú 
výstavu poštových známok. výstava bola umiest-
nená v priestoroch štátnej dievčenskej meštianskej 
školy. konala sa pri príležitosti Celoslovenského 
zjazdu slovenských filatelistických spolkov, ktorý 
sa uskutočnil 4. 5. 1947 v našej redute. 
klubová kronika sa stratila, preto informácie o čin-
nosti klubu z ďalších rokov chýbajú. v r. 1976 bol 
predsedom ing. Jaroslav kartusek, podpredsedom 
Gejza Jetš, člen úv ZčsF, tajomníkom Ján kaňuk, 
hospodár a vedúci novinkovej služby alexej vargov-
čík. Gejza Jetš bol za dlhoročnú obetavú prácu pri 
rozvoji filatelie ocenený Zväzom slovenských fila-
telistov. o rok neskôr bol zvolený za predsedu ka-
rel sedláček, ďalšími členmi výboru sa stali milan 
Hricko, Jozef Jahoda a ivan krajčír. 
v r. 1983 mal klub 95 členov. v dňoch 21. 2.  
- 1. 3. 1985 usporiadal klub v okresnom dome pi-
onierov a mládeže (oDpam) propagačnú okresnú 
výstavu poštových známok, ktorú si prezrelo 1 267 
návštevníkov. svoje exponáty širokej verejnosti 
predstavili - Jozef Jahoda, ivan krajčír, radoslav 
labuda, muDr. Dušan medera, František nikodém, 
pavol nikodém, karel sedláček a alexej vargovčík. 
v súťaži aktivity klubov filatelistov ZsF v r. 1985 ob-

sadil klub filatelistov v snv len 16. miesto z 18 klu-
bov východoslovenského kraja - diplom iii. stupňa  
- 99 členov. v dňoch 21. - 23. 3. 1986 klub uspo-
riadal v oDpam opäť propagačnú výstavu poš-
tových známok, na ktorej vystavili svoje exponáty 
filatelisti z celej podtatranskej oblasti. prezrelo si ju  
1 208 návštevníkov. súťaž aktivity klubov filatelistov 
ZsF v r. 1986 priniesla klubu v snv 13. miesto z cel-
kovo 40 klubov východoslovenského kraja a dip-
lom iii. stupňa. v tom čase mal klub už 102 členov.  
v r. 1987 sa počet členov zvýšil na 128. v r. 1988  
- 1998 bol predsedom klubu valentín Jalč.
Zvýšenie aktivity členov klubu prinieslo 50. výročie 
i. podtatranskej výstavy poštových známok a zjazdu 
filatelistov v snv v r. 1947. pri tejto príležitosti sme 
v múzeu spiša v dňoch 16. 5. - 30. 6. 1997 zorgani-
zovali výstavu „Filatelia a história pošty“. Z členov 
klubu vystavili výsledky svojej zberateľskej činnosti: 
ivan krajčír, ing. František mihalík, rudolf Grivalský, 
František Divok, ing. Ján petrulák, ing. peter kormoš, 
peter scholz a Ján kaňuk. okrem nich vystavili svoje 
exponáty aj filatelisti z kežmarku a krompách. k vý-
stave bola zabezpečená príležitostná poštová pe-
čiatka a prítlače na obálky a poštové lístky. 
Ďalšia výstava pripravená v spolupráci s múzeom 
spiša v snv a poštovým múzeom slovenskej po-
šty v b. bystrici pod názvom „Jubilujúca pošta, 
jubilujúci autori“ sa konala v dňoch 14. 10.  
- 6. 11. 2003 v múzeu spiša. bola venovaná 200. vý-
ročiu 1. známeho použitia poštovej pečiatky v sNv 
a životným jubileám 2 našich významných tvorcov 
známok - Jozefa baláža a Martina Činovského. 
k úspechu určite prispela aj osobná účasť akad. ma-
liara Doc. martin činovského, artD. s manželkou. 
pri príležitosti 750. výročia 1. písomnej zmienky 
o smižanoch klub usporiadal výstavu „dejiny pôšt, 
poštovníctva a 750 rokov smižian“, ktorá sa ko-
nala od 9. 2. do 19. 3. 2004 v národopisnom mú-
zeu v smižanoch.
svojimi exponátmi sa členovia klubu aktívne zúčast-
nili výstavy iii. stupňa popradFila 2006 a získali 
diplomy na veľkú pozlátenú medailu, pozlátenú me-
dailu a bronzovú medailu. exponátu „poštovníctvo 
na spiši do r. 1920“ z klubu pripadla aj cena pred-
sedu ZsF za najlepší exponát výstavy. 2 expo-
náty, ktoré získali kvalifikáciu pre účasť na výstave 
ii. stupňa, boli vystavené na výstave NiTra 2006, 
kde boli ohodnotené diplomom na pozlátenú a veľkú 
striebornú medailu.
Dlhoročná obetavá práca a aktivita viacerých čle-
nov novoveského klubu filatelistov neostala nepo-
všimnutá. v r. 2006 zlatý čestný odznak ZsF za 
činnosť získal p. ivan Krajčír a doc. phdr. ivan Cha-
lupecký, ktorý v r. 2008 získal aj Cenu ZkF východo-
slovenského regiónu.
v r. 2009 z príležitosti 40. výročia založenia ZsF sa 
uskutočnila národná filatelistická výstava slo-
vENsKo 2009. exponát „poštovníctvo na spiši 
do r. 1920“ získal na nej veľkú pozlátenú medailu 
a exponát „poštovníctvo na spiši v r. 1938 - 1948“ 
striebornú medailu. na všeobecnej súťažnej filatelis-
tickej výstave iii. stupňa KošiCE 2009 získal expo-
nát pavla rusnačka „listové zásielky i. triedy na 
slovensku po 31. 12. 2001“ diplom na striebornú 
medailu. 
v súčasnosti má klub filatelistov 54-03 v snv  
23 členov, aj keď zberateľov známok je v našom 
meste oveľa viac.“ František divok

70 ROKOV ORGANIZOVANEJ 
FIlATElIE V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
November sa niesol v duchu poštovníctva a filatelie.
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o väzným právnym predpisom. Priestupok vyriešený v kom-

petencii MsP.

14. 11. 2009 o 11.45 hod. hliadka MsP riešila na Javo-
rovej ul. v SNV zistený priestupok proti občianskemu spo-
lunažívaniu, ktorého sa dopustil 47-roč. Jozef P. zo SNV, 
nakoľko sa neprístojne správal k členom volebnej komisie 
na Javorovej ul. a slovne ich napádal. K zraneniu osôb 
nedošlo. Priestupok vyriešený v kompetencii MsP.

Na základe kamerového systému hliadka MsP riešila  
15. 11. 2009 o 11.00 hod. na Letnej ul. zistený priestu-
pok proti verej. poriadku, ktorého sa nerešpektovaním 
ustanovení VZN mesta SNV č. 6/2003 o čistote mesta, 
dopustil 31-roč. Bohuš P. bývajúci na tejto ul., keďže na 
verej. priestranstve umýval svoj automobil. Náprava bola 
zjednaná na mieste za prítomnosti hliadky MsP, priestu-
pok vyriešený v blokovom konaní.
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Y V období od 5. do 16. 10. sa zúčastnilo v prvom tur-
nuse 6 žiakov a 2 sprevádzajúce osoby zo Spojenej 
školy Stojan 1 projektu v rámci programu Leonardo 
da Vinci. Časť študentov absolvovala odbornú stáž 
v cvičnej firme Kumulus bettenparadies, Gmbh 
v Chemnitz (Nemecko), ktorej obchodnou činnos-
ťou je výroba a predaj postelí. Ďalší študenti absolvo-
vali odbornú stáž v meste havlíčkův brod (čR), kde 
praxovali vo firmách Tiskárny Havlíčkův Brod, a. s.,  
Měšťanský pivovar a pobočka ČSOB. 

V priestoroch Múzea špeciálneho školstva v Levoči 
sa uskutočnila výstava výtvarných prác a výrob-
kov žiakov Spojenej školy v SNV „Tvoríme s rados-
ťou“, ktorej vernisáž sa konala 7. 10. Žiaci a pedagó-
govia si takýmto zaujímavým spôsobom pripomínajú 
70. výročie založenia svojej školy, ktorá je historicky 
treťou najstaršou špeciálnou základnou školou na 
Slovensku.

Každoročne ZŠ na lipovej ulici usporadúva šar-
kaniu show pod názvom „Môj naj šarkan“. Žiaci 
1. stupňa sa 20. 10. popoludní stretli, aby zmajstro-
vali čo najzaujímavejších, najpútavejších a najkrajších 
šarkanov. Tí najkrajší boli patrične ocenení. Počasie 
bolo v tento deň priaznivo naklonené a púšťanie šar-
kanov sa mohlo začať. Vyšantení žiaci odchádzali 
domov s úsmevom na tvári a v rukách so svojimi naj 
šarkaníkmi.

Počas dvoch októbrových večerov (22. a 23. 10.) 
znela naším mestom zborová hudba. Spišskono-
voveskému publiku sa v rámci 19. ročníka „Spiš-
ských zborových dní“ predstavili svetské aj chrá-
mové zbory. Vo štvrtok v koncertnej sále Reduty sa 
predviedli domáce miešané spevácke zbory Chorus 
Iglovia a Chorus Cantoris, pôsobiaci pri našej ZUŠ, 
spolu s dievčenským speváckym zborom Iuventus 
Paedagogika z Levoče a Robotníckym spevokolom 
z Krompách. Program úvodného večera doplnilo aj 
vystúpenie hosťa - mestského speváckeho zboru 
Jasoň z partnerského mesta Havlíčkův Brod. V pia-
tok sa regionálna zborová prehliadka presunula do 
priestorov Gréckokatolíckeho chrámu Premenenia 
Pána, kde svoje umenie predviedli už spomínaný 
Jasoň, chrámový miešaný zbor Candica Christiana 
z Krompách, ženský spevácky zbor Dimitrios z Porá-
ča a domáci miešaný chrámový zbor Megalinarion. 

Záver októbra patril aj prehliadke nadväzujúcej na 
tradíciu známej celoštátnej súťažnej prehliadky najvy-
spelejších divadelných ochotníckych súborov „Diva-
delná Spišská Nová Ves“, ktorá sa v minulosti pravi-
delne konala u nás na Spiši. 22. 10. v SNV odštartoval  
1. ročník festivalu komorných inscenácií „diva-
delný Spiš 2009“. Festival trval do 27. 10. a na 
svoje si prišli všetci milovníci divadla. Na dosky Spiš-
ského divadla sa postavila postupne šestica divadel-
ných telies z celého Slovenska, ktorá uviedla spolu 
7 divadelných hier. Festival zorganizovalo Občianske 
združenie Spišské divadlo v spolupráci so Spišským 
divadlom za finančnej pomoci Ministerstva kultúry 
SR a Mesta Sp. N. Ves. Tak ako vlaňajší nultý ročník, 
aj prvý oficiálny sa tešil veľkému záujmu divákov. 

22. 10. sa v spišskonovoveskej športovej hale usku-
točnil už 4. ročník „Olympiády Nášho domu“. 

po mužovi vo veku od 20 do 35 rokov (na snímke), ktorý neoprávnene 
získal tankovaciu kartu Slovnaft s PIN kódom, patriacu spišskonovoves-
kej spoločnosti, a z tejto neoprávnene od 18. 9. 2009 do 14. 10. 2009 
na čerpacích staniciach Slovnaft v SNV, ale aj v ďalších rôznych mestách 
v SR, realizoval platby za nákup pohonných látok a drobného tovaru, 
čím pre poškodenú spoločnosť spôsobil škodu vo výške 5 310,46 €. 
V prípade zistenia informácií o takejto osobe, resp. aj k iným prípadom, 
môžete tieto oznámiť v okrese SNV na číslo 158.

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru SR v SNV pátra

dRAčIE JASKyNE NA SPIŠI

Cesta históriou jednej z najmladších vied - paleonto-
lógiou skúmajúcou skameneliny, ktorú priblížila prí-
tomným riaditeľka múzea Ing. Krempaská (na snímke) 
na svojej prednáške 27. októbra 2009, poodhalila, 
že pravda o „drakoch“ na Spiši sa skrýva tak trochu 
niekde inde.
Už od dávnych čias ľudia nachádzali vo svojom okolí 
v prírode rôzne skameneliny a veľké kosti, ktorých 
pôvod si nevedeli vysvetliť. Tak začali vznikať rôzne 
legendy a povery, ktoré boli kombináciou naozaj 
existujúcich živočíchov s rôznymi vybájenými. Nejako 
takto si ľudia vytvorili predstavu aj o tvorovi s veľkou 
hlavou a telom hada - „drakovi“. Túto vieru podporili 
dokonca aj niektoré súdobé vedecké štúdie. Jedna 
z nich patrila aj prešovskému lekárovi Johannovi 
Patersonovi hainovi (1615 - 1675), ktorý ako prvý 
popísal a nakreslil kosti (podľa neho) „draka“, ktoré 
sa našli v jaskyni Aksamitka v Pieninách. 
V tom čase ľudia ešte nevedeli 
vysvetliť napr. ani to, čo sú to 
jaskynné kvaple. Teóriu o „dra-
koch“ sa podarilo vyvrátiť až kon-
com 18. storočia, keď sa zistilo, 
že nájdené ostatky v rôznych jas-
kyniach na Spiši nepatrili „drakom“, 
ale tzv. medveďovi jaskynnému. Ne-
mecký odborník na anatómiu a nadšený speleo-
lóg Johann Christian Rosenmüller (1771 - 1820) 
v r. 1794 druh pomenoval ako ursus spelaeus. 
Tieto medvede žili v štvrtohorách v oblasti Európy, 
boli o tretinu väčšie ako ich dnešní potomkovia a vá-
žili do 1 000 kg. Vyhynuli asi pred 15 000 rokmi. Na 
zimný spánok sa ukladali do jaskýň, v okolí napr. do 

Važeckej, Ružínskej, Demänovskej, ale aj Medvedej 
v Slovenskom raji. Práve posledná menovaná - 497 
metrov dlhá Medvedia jaskyňa, objavená v r. 1952, 
sa stala predmetom medzinárodného výskumu 
Slovákov a Rakúšanov, ktorí tú bádali od r. 2007 

do r. 2009. Za toto obdobie sa paleontológom 
podarilo získať vyše 2 500 položiek, ktoré 

poputujú do zbierkového fondu nášho 
múzea. U týchto nájdených kostí 

sa potvrdil vek až 50 000 ro-
kov, čiže medvede pochádza-

júce z nášho Slovenského raja 
sú oveľa staršie. Na základe toho 

získal tento nový druh medveďa jas-
kynného označenie ako ursus ingressus.
Na záver dodajme, že k tejto zaujímavej 
téme sa v Spišskej Novej Vsi konalo v dňoch  
17. - 20. 9. 2009 aj 15. Medzinárodné sympó-
zium o medveďoch jaskynných za účasti odbor-
níkov z celej Európy. lucK

Koncom októbra prilákal tento tajuplný názov prednášky Ing. Zuzany Krempaskej do Múzea 
Spiša mnohých zvedavcov, ktorých zaujímalo, či draky, ktoré poznáme z rozprávok, naozaj 
na Spiši jestvovali. 

ObJAVUJEME RAdOSŤ Z POhybU

Stala sa základnou tézou vypracovania projektu  
„V lipke objavujeme radosť z pohybu“, určeného 
nielen pre deti našej MŠ, ale postupne sa doň zapojili 
aj deti z MŠ na Ul. I. Krasku. Ponuku prijali aj materské 
školy na Ul. E. M. Šoltésovej a S. Tomášika.

Cieľom projektu bolo predovšetkým vybaviť te-
locvičňu náradím, náčiním a rehabilitačnými 
pomôckami, a tak zabezpečiť v rámci neho vytvo-
renie detského fitness centra s pravidelnou po-
hybovou aktivitou detí a ich rodičov. Tento zámer 
bol o to výraznejší, že súčasná doba prináša so sebou 
skryté i otvorené úskalia rizík nedostatočného pohybu 
a s tým súvisiaci nárast obezity detí. Predškolský vek je 
najideálnejší na vytváranie základných návykov, vedo-
mostí a správania podporujúceho zdravie detí.
Naše úsilie bolo korunované úspechom - schválením 
projektu s finančnou dotáciou z Ministerstva školstva 
SR, dotáciou od zriaďovateľa - Mesta SNV a od SRRŠ 
pri MŠ Lipová. Doterajšie monitorovanie projektu ho-
vorí o tom, že deti sa tešia z pohybových aktivít, sú 
sebadisciplinovanejšie a fyzicky kondične zdat-
nejšie. 
 Kolektív materskej školy

Myšlienka J. A. Komenského „Kto sa usiluje o dobro pre dobrý cieľ, nech sa usiluje dobrými 
prostriedkami.“ oslovila aj nás, pedagógov z Materskej školy na lipovej ul. 21, pod vedením 
bc. Zdenky Kružlicovej. 
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YZorganizovalo ju Združenie na pomoc ľuďom s men-
tálnym postihnutím, Domov sociálnych služieb „Náš 
dom“, Chrapčiakova 13. Celkovo sa olympiády zú-
častnilo 42 účastníkov zo 6 zariadení.

Noc na nedeľu 25. 10. si mohli vychutnať najmä spá-
či, pretože sme si o tretej nadránom opäť na hodin-
kách odpočítali jednu hodinu. Z letného času sme 
prešli na zimný.

25. 10. sa na koncerte organizovanom pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším a venovanom 10. výročiu za-
loženia Slovenského zväzu zdravotne postihnutých 
v DK Mier predstavil Spišskonovovešťanom spevák 
Zdeněk Sychra. Najmä tí skôr narodení si spolu 
s ním zaspomínali na evergreeny 60-tych a 70-tych 
rokov.

27. 10. sa uskutočnil 17. ročník medzinárodnej 
barmanskej súťaže juniorov „Goral Eurocup 
2009“ v Prešove. Zúčastnilo sa na ňom 86 súťa-
žiacich z 13 krajín sveta. Tohtoročným prekvapením 
aj pre samotných organizátorov bola prítomnosť 
družstva až z Mexika. hotelovú akadémiu v SNV 
reprezentovalo družstvo v zložení: Ivana Kalafutová 
z 3.B triedy, ktorá získala cenu Slovenskej barman-
skej asociácie za najsympatickejší výkon a Katarína 
borovská z 2.C triedy. Tá sa umiestnila v súťaži jed-
notlivcov na 2. mieste. V silnej konkurencii družstvo 
obsadilo 1. miesto a škola získala putovný pohár 
predsedu Prešovského samosprávneho kraja. 

27. 10. sa uskutočnil 4. ročník „deň Ľudovíta 
Štúra“. Stretnutia pred sochou Ľ. Štúra v Levoči sa 
zúčastnili členovia Miestneho odboru Matice slo-
venskej z Levoče, Popradu a SNV, ako aj levočskí 
a spišskonovoveskí študenti. V rámci príhovorov 
predsedníčka MO MS v SNV Mgr. J. Prochotská 
zdôraznila aj 165. výročie príchodu 22 študentov 
do Levoče a vzniku hymnickej piesne „Nad Tatrou 
sa blýska“ pod názvom „Dobrovoľnícka“, ako aj 
60. výročie odhalenia sochy Ľ. Štúra. Po matičnej 
hymne „Kto za pravdu horí“ sa viac ako 50 matičia-
rov a študentov vybralo chodníčkom štúrovcov na 
Kohwald - Uhliská. Pod pamätnými lipkami zaznela 
Štúrova báseň „K lipám“. Účastníci si zaspomínali 
na pamätné udalosti viažuce sa k miestu, na ktorom 
stáli, a prezreli si obrazovú dokumentáciu v zrubovej 
chate, ktorú pri tejto príležitosti sprístupnilo Spišské 
múzeum v Levoči.

Pred 110 rokmi, t. j. v roku 1899, vznikla v našom 
meste podľa vzoru školy v Budapešti Vyššia priemy-
selná škola drevárska. Svoju históriu táto škola píše 
v SNV doposiaľ, dnes ako Stredná odborná škola 
drevárska. Pri príležitosti okrúhleho 110. výročia 
od založenia tejto najstaršej odbornej školy v na-
šom meste i regióne, ktorá má u odbornej verejnosti 
výborné meno a kredit a doposiaľ do života pripravila 
vyše 6 500 absolventov, sa 28. 10. v Spišskom di-
vadle uskutočnila slávnostná akadémia.

Už po 13-ty krát usporiadala Materská škola na  
Jilemnického ul. celoškolskú akciu pri príležitosti 
Mesiaca úcty k starším, kedy si stovka škôlkarov 
pre svojich starých rodičov pripravila milý kultúr-
ny program. Akcie sa zúčastnili aj seniori z Domova 
dôchodcov a program svojím vystúpením obohatila 
aj seniorská spevácka skupina Rozmarín.

31. 10. sa v OC Madaras konala veľká halloween-
ska párty. Okrem modelovania balónov, módnej 
show, animátorov, súťaží vo vyrezávaní tekvíc a iných 
atrakcií, bolo súčasťou programu aj symbolické po-
krstenie maskota centra, ktorým je orangutan Momo 
z našej ZOO. 

Miluje knihy, rada recituje, hrá divadlo a pantomímu. 
Kto? Zuzana Ogurčáková, žiačka 4.B triedy zo 
ZŠ Z. Nejedlého 2. Ako jediná účastníčka z nášho 
mesta vo svojej kategórii reprezentovala na súťaži 
„dobšinského Košice“ v prednese pôvodnej slo-
venskej a inonárodnej ľudovej a autorskej rozprávky 
v prozaickej podobe, kde v konkurencii 35 recitáto-
rov získala vynikajúce 2. miesto.

Hasičský a záchranný zbor zo SNV zasahoval 2. 11. 
ráno pri požiari na streche jedného z bytových 

SPRAVODAJSTVO

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

ROZVOJ REGIóNU SlOVENSKý RAJ

ZMENy V POdÁVANí A POžíVANí 
AlKOhOlICKýCh NÁPOJOV V MESTE

Hospodárska kríza má v našom regióne negatívny do-
pad aj na oblasť cestovného ruchu. Spôsobuje zníženie 
počtu návštevníkov z okolitých krajín, ale aj skrátenie 
doby ich pobytu u nás. S cieľom nájsť optimálne rie-
šenie a udať smer ďalšiemu rozvoju cestovného ruchu 
v našom regióne sa uskutočnilo v Spišskej Novej Vsi dňa 
10. novembra 2009 stretnutie pod názvom „Rozvoj 
regiónu Slovenský raj podporený jednotnou kon-
cepciou v cestovnom ruchu“. Zorganizovalo ho Zdru-
ženie turizmu Slovenský raj - Juh, Mesto Spišská Nová 
Ves a portál www.slovakiaeast.com.
Na stretnutí sa stretli zástupcovia miestnej samosprávy, 
Košického samosprávneho kraja, regiónu Slovenský 
raj, Slovenskej agentúry cestovného ruchu, ako aj pod-
nikatelia a poskytovatelia turistických služieb. Nechý-
bali ani hostia z praxe, ktorí prišli predstaviť osvedčené 
metódy propagácie regiónu ako cestovnej destinácie. 
Išlo predovšetkým o projekt vytvorenia tzv. klastra 
cestovného ruchu, resp. záujmovej organizácie 
destinačného manažmentu, ktorá by zjednotila roz-
drobený región Slovenský raj a združila regionálne 
subjekty pôsobiace v oblasti turizmu. Podobný klas-
ter už funguje na Liptove (www.klasterliptov.sk), kde 
sa inšpirovali vzorom z Rakúska. Združuje atraktívne 
lokality ako Bešeňová, Jasná, Tatralandia, ale aj mestá 
Ružomberok, Liptovský Hrádok a Liptovský Mikuláš. 
Ako uviedla jedna z jeho zakladateliek, jeho riaditeľka 
Ing. Iveta Niňajová, PhD., ide o prvý klaster tohto typu 
na Slovensku združujúci súkromný a verejný sektor. Za 
obdobie 1 roka existencie už zaznamenali na Liptove 

vďaka spoločnej propagácii pod jednou značkou 
regiónu („LIPTOV treba zažiť“), aj napriek existujúcej 
kríze, pozitívne výsledky. 
Jan Mlejnek zo spoločnosti Sitour, s. r. o., následne 
odprezentoval produkty na podporu cestovného ruchu, 
ktoré majú dosah aj do zahraničia a ktoré už využíva 
i Klaster CR Liptov. Ide o všetkým dobre známe vysiela-
nie živej panorámy v televízii, pričom zábery z kamier 
sa premietajú aj na viacerých slovenských a zahranič-
ných internetových portáloch cestovného ruchu. Ďalším 
je informačný a online rezervačný systém pre ces-
tovný ruch a destinačný manažment, tzv. IRS Deskline, 
ktorý zahŕňa 3 800 európskych destinácií, 80 000 uží-
vateľov a funguje v 17 jazykových mutáciách. S jeho po-
mocou si môžete jednoducho vyhľadať napr. ubytovacie 
služby v regióne. Doplnkovou službou sú aj elektro-
nické informačné terminály pre návštevníkov. Tieto 
spomínané produkty využívame už aj v našom meste. 
Posledným produktom na podporu cestovného ruchu 
v regióne je tzv. zľavová karta, ktorá sa hojne využíva 
najmä v zahraničí. Predstavuje systém zliav z rôznych 
poplatkov či vstupného do turisticky vyhľadávaných 
miest, ktoré získa návštevník pri príchode do regiónu. 
Výsledkom novembrového stretnutia bolo i predlože-
nie návrhu Memoranda o jednotnej spolupráci pri 
rozvoji cestovného ruchu v regióne Slovenský raj, 
ktoré podpísali prítomní účastníci. Snáď sa cieľ tejto ini-
ciatívy podarí čoskoro naplniť a rozvoj cestovného ruchu 
u nás bude podporený aj vznikom záujmového združe-
nia Klaster Slovenský raj. lucK

Ako sme už avizovali v novembrovom Ičku, na septem-
brovom zasadnutí mestského zastupiteľstva bolo schvá-
lené aj nové Všeobecne záväzné nariadenie (VZN) 
mesta Spišská Nová Ves č. 3/2009 o podmienkach 
predaja, podávania a požívania alkoholických nápo-
jov na území mesta. VZN reaguje na novelu Zákona NR 
SR č. 219/1996 Z. z. o ochrane pred zneužívaním alko-
holických nápojov a o zriaďovaní a prevádzke protialko-
holických záchytných izieb, účinnej od 29. 4. 2009.
Podľa nového VZN sa v našom meste okrem iného 
zakazuje predávať, podávať a požívať alkoholické 
nápoje (rozumejú sa nimi liehoviny, destiláty, víno, pivo 
a iné nápoje, ktoré obsahujú viac ako 0,75 objemového 
% alkoholu) osobám mladším ako 18 rokov. 
Osoby maloleté do 15 rokov sa nesmú zdržia-
vať bez dozoru svojich zákonných zástupcov po  
21.00 hod. na verejne prístupných miestach, v kto-
rých sa alkoholické nápoje podávajú. 
Osoby maloleté do 15 rokov a mladistvé do 18 ro-

kov sú povinné podrobiť sa orientačnej dychovej skúške 
alebo orientačnému vyšetreniu testovacím prístrojom na 
zistenie omamných alebo psychotropných látok. 
Za porušenie zákazu maloletou osobou môže Mesto 
Spišská Nová Ves uložiť jej zákonnému zástupcovi po-
kutu do výšky 33 €. Mladistvej osobe môže za porušenie 
zákazu uložiť pokarhanie a v odôvodnených prípadoch 
dokonca aj zákaz navštevovať verejne prístupné miesta 
a miestnosti, v ktorých sa podávajú alkoholické ná-
poje.
Oznamovaciu povinnosť voči Mestu Spišská Nová 
Ves o tom, že maloleté alebo mladistvé osoby požili al-
koholický nápoj alebo inú návykovú látku, majú policajti, 
riaditelia škôl a ostatní vedúci pedagogickí zamestnanci, 
ako aj zdravotnícki pracovníci. 
VZN nadobudlo účinnosť 9. 10. 2009.
Celé znenie VZN nájdete na: www.spisskanovaves.eu 
- modrá sekcia SNV - Samospráva - VZN.

l. Kormošová

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Sp. Nová Ves
2. 12. 2009, streda

Turistická vychádzka: levoča - Odorica - Danišovce
Odchod autobusom SAD, smer Levoča o 8.25 hod.

8. 12. 2009, utorok
Mikulášske posedenie v Klube dôchodcov na levočskej ul.

so začiatkom o 10.00 hod. (len pre členov JDS)

výbor Mo Jds praje všetkým ľuďom dobrej vôle príjemné prežitie 
vianočných sviatkov, veľa zdravia, šťastia a optimizmu v roku 2010!
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lISTÁREŇ
	 Milí	Spišskonovovešťania,	táto	rubrika	poskytuje	
priestor	pre	Vaše	listy,	resp.	otázky,	pripomienky,	podnety,	
a	samozrejme,	aj	odpovede	na	ne	od	kompetentných.	Pro-
síme	Vás,	aby	ste	sa	na	všetky	listy	podpisovali,	odpovede	
tak	budete	môcť	dostať	čo	najskôr.		 Ďakujeme!	

„obraciam sa na vás s požiadavkou o riešenie 
otázky súvisiacej s opravou a rekonštrukciou 
pasáže na obchodnom centre na tarči... uve-
dená budova a strop nad pasážou je v dezolát-
nom stave, v ohrození sú ľudia, padá omietka 
a celkový pohľad na tento objekt je otrasný. 
verím, že urobíte radikálne opatrenie voči ma-
jiteľovi tohto objektu...“
 občan z tarče, list, 7. 10. 2009

Objekt spomínaného obchodného centra nie 
je v majetku Mesta Spišská Nová Ves. Mestský 
úrad vykoná štátny stavebný dohľad na stavbe 
a v prípade zistenia skutočností, ktoré ohrozujú 
zdravie a bezpečnosť ľudí pohybujúcich sa 
v blízkosti objektu, nariadime majiteľovi objektu 
vykonanie nevyhnutných stavebných úprav.

Ing. Jozef Gonda, vedúci odb. výstavby, 
územ. plán. a dopravy, MsÚ

„Dovoľte mi, ako bývalej obyvateľke mesta 
a stálej návštevníčke, vyjadriť jeden postreh, 
ktorý ma dosť zamrzel. bývam v meste, nebu-
dem uvádzať, ktoré je takým „rivalom“ spiš-
skej novej vsi. Domáci stále „osočujú“ snv 
ako dedinu, kde sa nič nedeje, nie je tam čo 
vidieť, neporiadok a špina, nehovoriac o spo-
luobčanoch, ktorí  nedotvárajú ten správny ko-
lorit mesta... Ja som sa vždy nášho mesta ale 
zastala a bránila ho do krvi, pretože viem, čo 
môže ponúknuť návštevníkom aj domácim. 
práve včera som však ostala stáť s otvore-
nými ústami, a dá sa povedať, že po niekoľ-
kých týždňoch, ktoré som v snv nebola, som 
bola „šoknutá“ - či som to len doteraz nevidela 
alebo nevnímala a vždy to tak bolo? pohybo-
vala som sa okolo Jednoty a Domu služieb. 
vyzerá to tam katastroficky, to najhoršia vla-
ková stanica a podchod takto nevyzerá... ne-
poriadok, odpadky po zemi, preplnené koše 
a každý stĺp a každý kúsok voľného miesta 
kanárikovsky olepený plagátmi a letákmi od 
výmyslu sveta... proste celkový dojem: JeDen 
špinavý Cirkus. spomenula som si na časy, 
keď som pracovala v snv v súkromnej spo-
ločnosti, kedy - ak sme vyvesili nejaký leták, 
často v nevedomosti, na nesprávne miesto 
- mestskú políciu sme mali okamžite nastú-
penú v kancelárii = pokuta + odstránenie pla-
gátov... očividne sa táto praktika ale neujala 
a v snv sa rozmohlo masívne a nekontrolova-
teľné vylepovanie letákov, plagátov a reklám, 
hlava na hlavu a bezhlavo - a všade, kde ešte 
ostal cm2 priestoru... neviem, či je správne pri-
vierať nad týmto oči, možno sa mestskí poli-
cajti osobne poznajú s majiteľmi subjektov, 
ktoré tieto letáky vylepujú. možno sa mesto 
snv vzdalo pokutovania... ale toto mesto si to 
nezaslúži. Dom služieb nie je síce najmoder-
nejší, ale stále je centrom stretávania sa ľudí 
- najfrekventovanejšia autobusová zastávka, 
pošta, banky... Ľudí, ktorí sa tadiaľto preženú, 
je kvantum. myslím, že obyvatelia mesta aj 
návštevníci, ktorí hľadajú perlu spiša, ju ne-

všímavosťou kompetentných ani nenájdu, 
pretože je zasypaná odpadkami a haldami 
papiera...“

lucia blašková, e-mail, 27. 10. 2009

Mestská polícia v SNV sa zaoberá problema-
tikou vylepovania plagátov a nedovolených 
reklám. Od začiatku roka 2009 MsP riešila  
41 prípadov porušení týchto právnych noriem. 
Určite by ich bolo možné riešiť aj viac, vzhľadom 
na počet vylepovaných plagátov, ale táto čin-
nosť nie je jediným problémom v našom meste, 
s ktorým sa musí MsP zaoberať. Činnosť MsP je 
zverejnená na webovej stránke mesta SNV, na 
ktorej je možné porovnať aj výsledky práce MsP 
za predchádzajúce roky. Teší nás záujem obča-
nov o naše mesto a preto by sme uvítali aj spo-
luprácu občanov s políciou, ktorí by napomáhali 
pri odhaľovaní porušenia právnych noriem nie-
len anonymným oznamovaním, ale aj pomocou 
pri dokazovaní priestupkov. 

Andrej boroň, 
zástupca náčelníka MsP

Škoda, že nevieme, o ktorý konkrétny deň a čas 
ide. Spomínanej lokalite venujeme zvýšenú po-
zornosť aj z dôvodu väčšieho pohybu osôb. 
Bohužiaľ, dosť často sa stáva, že malé smetné 
koše sú využívané na odpad, ktorý doň nepatrí. 
Hlavne ide o rôzne väčšie obaly, ktoré potom za-
braňujú využitiu malých smetných košov na ich 
pôvodný účel. Vylepovania plagátov na nepovo-
lené miesta chceme riešiť špeciálnym náterom 
problematických stĺpov a plôch. Na takto natreté 
plochy sa letáky nedajú nalepiť.

Paeddr. Ján Olejník, 
vedúci odd. komunál. servisu, MsÚ

v akom štádiu je projekt kotolne na biomasu, 
ktorá mala byť na sídlisku mier?“ 

anonym, e-mail, 2. 11. 2009
 
Projekt na rekonštrukciu kotolne s využitím  
biomasy je vypracovaný a bude podaný v rámci 
podmienok a v čase vypísania relevantnej výzvy 
Ministerstvom životného prostredia SR v rámci 
štrukturálnych fondov. 
 Ing. Zuzana Záborská, 

vedúca útvaru rozvoja mesta, MsÚ 

„obyvatelia obytného domu na ul. J. Fabiniho 
č. 4 - 9 sa chcú týmto poďakovať vedeniu 
mesta za zlepšovanie životného prostredia 
pre nájomníkov v menovanom dome. mnohí 
si uvedomujeme, čo všetko sa pre zlepšenie 
podmienok bývania pre nájomníkov vylep-
šilo. napr.: časté opravy strechy, nedávne vy-
maľovanie schodísk, oprava parkoviska pred 
domom, výmena okien i balkónových dverí, 
vchodových brán a v poslednom čase zatep-
ľovanie celej budovy. už teraz cítime tú po-
hodu tepla v bytoch a uvedomujeme si, že tým 
spotrebujeme menej energie na ohrev bytu, 
a tým ušetríme na nákladoch, čo je pre dô-
chodcov veľkým prínosom. uvedomujeme 
si, že je za tým mnoho starostí a námahy na 
finančné i organizačné zabezpečenie, čo si 
veľmi ceníme, za čo sme veľmi vďační.“

Za obyvateľov mária pižemová, 
list, 10. 11. 2009

SPRAVODAJSTVO
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zatepľovacích prácach tu robotníci pracovali s otvo-
reným ohňom, od ktorého sa chytil horľavý inšta-
lačný materiál. Na mieste zasahovalo 5 požiarnikov  
a 2 cisternové vozidlá, ktorým sa oheň podarilo rých-
lo uhasiť.

5. 11. predsedníctvo Okresnej organizácie Jednoty 
dôchodcov Slovenska v SNV v spolupráci s MO JDS 
a Obecným úradom v Harichovciach uskutočnilo 
„deň ľudovej slovesnosti“ venovaný 115. výročiu 
narodenia Juraja Stolza - učiteľa, zberateľa ľudových 
piesní a tancov. Pri tejto príležitosti sa konala i výstava 
štyroch neprofesionálnych umelcov M. Cvengroša,  
T. Hrušovského, T. Gurina a M. Ogurčáka. Účastní-
ci si pripomenuli aj 160. výročie narodenia básnika  
P. O. Hviezdoslava. 

V dňoch 5. - 7. 11. sa v aule Prírodovedeckej fakulty 
UK v Bratislave uskutočnil „Festival vedy a techni-
ky 2009“, ktorého sa zúčastnili aj členovia Amavet 
klubu Domino č. 945 v Spišskej Novej Vsi. Jakub 
dovčík s prácou „Klimatické zmeny a ich eko-
nomické dôsledky“ získal medzinárodnú cenu 
Americkej meteorologickej spoločnosti.

6. 11. plaváreň ožila tradičným podujatím „Plavec-
ká štafeta“, ktoré organizuje Mestský úrad, odd. 
školstva, mládeže a športu Sp. N. Ves, Olympijský 
klub Sp. N. Ves a CVČ Adam. Súťažili jednotlivci 
i družstvá 8 základných a 7 stredných škôl v plávaní 
50 m voľným spôsobom. Najviac žiakov prišlo zo ZŠ  
Z. Nejedlého - 80, z SPŠ strojníckej 32.

Na Martina (11. 11.) spišskonovoveská firma 
STP A. P., s. r. o., so sídlom na Radlinského ul. 
oficiálne otvárala novú výrobnú halu a spúšťala 
novú výrobu plastových výrobkov pre automobilo-
vý priemysel. Spoločnosť, ktorá vznikla v r. 2003, 
do výstavby novej haly a prípravy výroby investovala 
okolo 700 000 €, pričom halu sa podarilo vybudovať 
už vlani. V súvislosti s novými zákazkami prijala od 
začiatku roka 2009 už 60 nových zamestnancov so 
zameraním na strojárenskú výrobu a do konca roka 
plánuje zamestnať ďalších 10. Výrobu plánujú roz-
širovať aj v roku 2010 s potenciálom vzniku ďalších 
pracovných miest. Celkovo by v prevádzke malo 
nájsť prácu spolu 130 zamestnancov.

Chrípkové prázdniny vyhlásili v polovici novembra 
na niekoľko dní na oboch našich gymnáziách. 

12. 11. sa k nám po 2 rokoch opäť vrátila slovenská 
hudobná formácia The backwards, ktorá si zvolila 
za svoju cestu vernú interpretáciu hudby a prejavu 
legendárnych The Beatles. Hoci existuje veľa kapiel 
schopných naučiť sa hrať repertoár tejto nezabud-
nuteľnej kapely, v prípade The Backwards nejde 
len o jednoduché imitovanie, ale o kompletné na-
študovanie od A po Z. K tomu riadna dávka talentu 
na správne zachytenie výrazu, zvuku, ducha hudby 
a doby a o nezabudnuteľný zážitok bolo vo vypre-
danej Redute postarané. Veď dokonalý zvuk a imidž 
tejto košickej skupiny bol ovenčený aj 1. miestom na 
jednej z najprestížnejších súťaží na svete New York 
Beatlefeste v r. 1998 a 2003. Ani spišskonovoves-
kému publiku neostali chlapci nič dlžní a nadelili mu 
v koncertnej sieni poriadnu dávku „Beatlesmánie“. 

K ďalšej novembrovej hudobnej lahôdke, ktorú pre 
Spišskonovovešťanov pripravilo Mestské kultúrne 
centrum, patril aj koncert charizmatického šou-
mena, speváka, herca, moderátora, textára, jed-
noducho legendy českej populárnej hudby Josefa  
laufera. Do metropoly Spiša zavítal po dlhých ro-
koch a so sebou priviedol aj fantastický orchester 
GOLEM Jána Václavíka a moderátora Petra Sala-
vu. Umelec, ktorý sa narodil vo francúzskom meste 
Sables d‘Olonne a tento rok oslávil v auguste okrúhle 
70. narodeniny, so šarmom sebe vlastným predvie-
dol strhujúcu hudobnú show plnú piesní zo svojej 
desaťročia trvajúcej hudobnej kariéry.

Víkend 14. a 15. 11. sa niesol v OC Madaras v du-
chu tradičných ľudových remesiel. Košikári, dro-
tári, rezbári či hrnčiari tu predvádzali nakupujúcim 
svoje zručnosti v rámci pripravených Remeselných 
dní.
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V meste Spišská Nová Ves sa z 30 384 oprávnených voličov volieb do KSK zúčastnilo 
6 522 občanov (21,47 %). Pre voľby predsedu KSK bolo odovzdaných spolu 6 009 
platných hlasov a pre voľby poslancov do zastupiteľstva KSK 6 417 platných hlasov. 
3 716 Spišskonovovešťanov odovzdalo svoj hlas Zdenkovi Trebuľovi. 
Najviac - 2 880 Spišskonovovešťanov sa rozhodlo dať svoj hlas primátorovi mesta Jánovi 
Volnému, ktorý celkovo získal 4 723 hlasov. Volebný obvod Spišská Nová Ves budú na 
základe výsledkov volieb zastupovať i ďalší traja kandidáti Smeru-SD - Lea Grečková, 
Miroslav Semeš a Juraj Beňa. Z dvanástich nezávislých kandidátov boli za poslancov 
KSK zvolení dvaja - Michal Komara a Pavol Bečarik. Koalíciu SDKÚ-DS, KDS, OKS, 
DS za obvod Spišská Nová Ves bude zastupovať Marián Hojstrič.

VýSlEdKy VOlIEb dO KOŠICKéhO 
SAMOSPRÁVNEhO KRAJA

Zvolení kandidáti za poslancov  KSK
Košický 

samosprávny 
kraj

Volebný obvod 
Spišská Nová Ves

Skratka politickej 
strany

alebo nezávislý 
kandidát

Počet platných 
hlasov 

odovzdaných
v meste 

Spišská Nová Ves

Počet platných 
hlasov

v rámci celého 
obvodu

Ján Volný SMER 2 880 4 723
Miroslav Semeš SMER 2 253 3 432
Juraj Beňa SMER 2 190 3 738
Michal Komara NEKA 2 119 4 738
Lea Grečková SMER 1 737 4 191
Pavol Bečarik NEKA 1 288 2 254

Marián Hojstrič SDKÚ-DS, KDS, 
OKS, DS 819 3 889

Počet platných hlasov odovzdaných pre kandidátov  
na predsedu KSK

Meno a 
priezvisko

Skratka politickej 
strany 

alebo nezávislý 
kandidát

Počet platných 
hlasov

odovzdaných 
v meste 

Spišská Nová Ves

Celkový počet
platných hlasov

KSK

Zdenko Trebuľa

SMER, SMK-MKP, 
ĽS-HZDS, SF, HZD, 
S.O.S., MOST-HÍD, 
LIGA

3 716 77 485

Ján Süli SDKÚ-DS, KDH, SaS, 
KDS, OKS, DS 1 637 29 908

Jozef Červeňák RIS 85 5 363
Michal Vajda ÚSVIT 174 5 037
Ján Slabý SNS 177 3 954
Stanislav Lábaj SDĽ 119 3 072
Peter Jacko ASV 57 2 516
Jozef Plachý SRS 44 1 261

Kandidáti, ktorí neboli zvolení za poslancov KSK
Košický 

samosprávny 
kraj

Volebný obvod 
Spišská Nová Ves

Skratka politickej 
strany

alebo nezávislý 
kandidát

Počet platných 
hlasov 

odovzdaných
v meste 

Sp. Nová Ves

Počet platných 
hlasov

v rámci celého 
obvodu

Marián Bubeník ĽS-HZDS, SZS 1 200 2 177
Marián Užák KDH 1 194 2 081
Iveta Rušinová NEKA 233 2 071
Cyril Hamráček KDH 769 2 034
Peter Pollák HZD, SF, S.O.S. 289 1 986
Štefan Zekucia NEKA 507 1 769

Pavel Kuchárek DS, KDS, OKS, SDKÚ-
DS 991 1 660

Miroslava Szitová KDH 613 1 617

Peter Vyparina DS, KDS, OKS, SDKÚ-
DS 764 1 350

Michal Bartoš NEKA 585 1 321
Zuzana Nebusová NEKA 357 1 258
Peter Oltznauer NEKA 806 1 256
Jozef Sendrei KDH 499 1 236
Ľubomír Fifik NEKA 143 1 218

Štefan Harenčár DS, KDS, OKS, SDKÚ-
DS 683 1 202

Michal Urban KDH 402 1 197
Stanislav Vospálek MOST-HÍD 308 1 158
Kvetoslava 
Kucharovičová NEKA 760 1 141

Stanislav Čurný NEKA 660 1 005
Jozef Krempaský NEKA 463 975
Gustáv Krajči LS 457 934
Ivan Čurilla LS 150 931
Rudolf Čiasnoha KSS 125 886
Adnan Akram SZ 577 865
Ladislav Dunka RIS 18 852
Ernest Jakubčo SNS 340 791
Peter Fekete NEKA 385 725
Vladimír Timko NEKA 249 712
František Žiga HZD, SF, S.O.S. 29 677
František Lipták SZ 339 635
Miloslav Masaryk SZ 106 620
Tomáš Beck SaS 308 595
Jaroslav Mižigár NEKA 58 553
Peter Mikuš RIS 26 513
Aladár Horváth RIS 21 503
Peter Petko SNS 290 499
Júlia Lindtnerová HZD, SF, S.O.S. 138 480
Miroslav Pomajdík KSS 246 473
Dezider Macko RIS 19 469
Miroslav Čuj KSS 193 451
Miriam Kolláriková LS 82 420
Ladislav Pokuta RIS 25 414
Kvetoslava 
Maniaková HZD, SF, S.O.S. 182 368

Ján Bartko ZRS 126 351
Rudolf Horváth SRK 18 349
Alojz Almassy KSS 196 334
Vojtech Červeňák RIS 26 262
Ján Kováč MOST-HÍD 109 213
Štefan Dzimko LIGA 39 202
Viktor Horváth RIS 14 173

ďaKujeme
Kandidáti na poslancov KSK za stranu SMER–SD  

vo volebnom obvode Spišská Nová Ves ďakujú všetkým občanom 
mesta, ktorí prišli voliť a prejavili tak svoj záujem o veci verejné.  

Zvlášť ďakujeme Spišskonovovešťanom   
za prejavenú dôveru, vďaka ktorej sme boli všetci zvolení   
za poslancov KSK a budeme presadzovať záujmy regiónu.

Lea Grečková, juraj Beňa, miroslav Semeš a ján Volný

Vážení spoluobčania,
vyslovujem úprimné poďakovanie za Vašu podporu a dôveru, 

ktorú ste mi prejavili vo voľbách  
do Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja.

juDr. michal Komara, PhD.
poslanec KSK
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A) Stručná charakteristika organizácie:
Domov dôchodcov je rozpočtová organizácia 
Mesta Spišská Nová Ves, Brezová ul. č. 32, 
IČO: 006 91 909

B) Náplň práce, informácie 
o pracovnom mieste:
-  riadenie organizácie
-  vedenie pracovného kolektívu
-  príprava pravidelných reportov

C) Požiadavky na uvedenú funkciu:
1. Kvalifikačné požiadavky:
-  vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa 
-  odborná prax z oblasti sociálnych služieb
-  prax v riadení kolektívu
-  znalosť súvisiacej legislatívy

2. Ďalšie požiadavky:
- manažérske znalosti problematiky riadenia
- samostatnosť, flexibilita, iniciatíva, dynamická 

osobnosť
- vlastná koncepcia riadenia uvedenej organi-

zácie

3. Požadované doklady:
-  profesijný životopis
-  doklad o dosiahnutom stupni vzdelania 

-  písomný súhlas uchádzača  so spracovaním 
jeho osobných údajov 

-  výpis z registra trestov  
(nie starší ako 3 mesiace)

D) Informácie o výberovom konaní:
- obhliadku  zariadení možno uchádzačom 

uskutočniť po dohode s Ing. Tatianou Mesar-
číkovou, tel. č.: 053/417 72 23 alebo  417 72 11

-  žiadosť o účasť na výberovom konaní je po-
trebné doručiť spolu s požadovanými do-
kladmi poštou alebo osobne do podateľne 
Mestského úradu do 10. decembra 2009 do 
15.00 hod. a obálku označiť v ľavom hornom 
rohu „NEOTVÁRAŤ - VÝBEROVÉ KONANIE  
Domov dôchodcov “ na adresu:

  Mesto Spišská Nová Ves
  Právny referát
  Štefánikovo námestie č. 1
  052 01 Spišská Nová Ves 
-  dátum, miesto a čas výberového konania 

budú uchádzačom, ktorí splnili podmienky, 
oznámené písomne. 

 V Spišskej Novej Vsi dňa 18. 11. 2009

PhDr. Ján VOLNÝ, PhD.
primátor mesta

VÝBeROVÉ  KONaNIe
Mesto Spišská Nová Ves v zmysle zákona č.  552/2003 Z. z., 

v zastúpení primátora PhDr. Jána VOLNÉHO, PhD., 
vypisuje výberové konanie na funkciu:

riaditeľ Domova dôchodcov  Spišská Nová Ves
Výzva na udelenie 

Ceny mesta 
Mesto Spišská Nová Ves v snahe oceniť 
aktivitu, pravidelnú činnosť, pomoc pri 

výstavbe a zveľaďovaní mesta, reprezentáciu 
mesta, ako aj podnietiť aktivitu obyvateľov 

každoročne udeľuje Cenu mesta.

Cena mesta sa udeľuje 
osobám a kolektívom za:

-  vynikajúce tvorivé výkony a významné 
výsledky vedeckej, technickej, umeleckej, 
publicistickej a verejno-prospešnej činnosti; 

-  činnosť, ktorou sa významným spôsobom 
pričinili o hospodársky a kultúrny rozvoj 
mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí;

-  záchranu ľudských životov a majetku mesta 
a jeho občanov. 

Mesto Spišská Nová Ves môže toto ocenenie 
udeliť kolektívu, ktorý viac rokov svojou 
prácou a aktivitou prináša trvalé hodnoty, 
alebo jednotlivcovi za dlhoročnú spoločensky 
významnú činnosť, ktorou sa výrazne zaslúžil 
o rozvoj a reprezentáciu mesta.

Vážení občania, 
svoje zdôvodnené návrhy na udelenie 
Ceny mesta môžete doručiť na adresu: 

Mestský úrad, Kancelária primátora, 
Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves 

najneskôr do 30. 12. 2009.

Dňa 1. júna 2009 vstúpila do platnosti novela zákona  
č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu, 
ktorý skrátene nazývame Pamiatkový zákon. Priniesla 
niekoľko zmien, ktoré upravujú vzťahy Krajský pamiat-
kový úrad (KPÚ) - vlastník pamiatky, resp. nehnuteľ-
nosti v pamiatkovom území. KPÚ vykonávajú štátnu 
správu v prvom stupni vo svojom územnom obvode, 
ktorý je totožný s územným obvodom kraja. Pre Spiš-
skú Novú Ves je územne spôsobilý KPÚ Košice, pra-
covisko Spišská Nová Ves so sídlom v Levoči. Týka 
sa to mesta, ako aj celého okresu. § 11 Pamiatko-
vého zákona, ktorý upravuje úlohy KPÚ, bol rozšírený 
o niekoľko odsekov. Jedna z hlavných zmien v znení 
paragrafu je v odseku e) zákona: jasne definuje, kedy 
sa KPÚ vyjadruje rozhodnutím, kedy záväzným sta-
noviskom a kedy stanoviskom. V § 32 odseku 5 si 
všimneme zmenu, ktorá sa týka vlastníkov nehnuteľ-
nosti v pamiatkovom území, ako aj postupu KPÚ. 
Vlastník takejto nehnuteľnosti musí rátať s etapizáciou 
rozhodovania KPÚ - v prvej fáze požiada o vydanie 
rozhodnutia o zámere úpravy nehnuteľnosti v pa-
miatkovom území, kde k žiadosti priloží údaje o ne-
hnuteľnosti, základné majetkoprávne údaje, plánované 
využitie a špecifikáciu plošných a priestorových zmien 
(všetky tieto údaje môže vlastník vyplniť na pracovisku 
KPÚ do prehľadného formulára a priložiť výpis listu 
vlastníctva, kópiu katastrálnej mapy, prípadne súhlas/
splnomocnenie vlastníka). Po tom, čo KPÚ vydá roz-
hodnutie o zámere úpravy nehnuteľnosti, vlastník 
predloží prípravnú a projektovú dokumentáciu úpravy 
nehnuteľnosti, ku ktorej (a ku každej osobitne) sa vy-

jadrí KPÚ záväzným stanoviskom. V priebehu spra-
covania je vlastník povinný prerokovať projektovú 
dokumentáciu s KPÚ (§ 32 odsek 9). Rozhodnu-
tie KPÚ je povinný si vlastník vyžiadať aj k umiest-
neniu reklamného, informačného, propagačného 
a technického zariadenia v pamiatkovom území 
(záväzné stanovisko k umiestneniu takého zariadenia 
si vlastník vyžiada vtedy, ak umiestnenie povoľuje sta-
vebný úrad). Pred novelizáciou Pamiatkového zákona 
si vlastník k týmto konaniam vyžiadal priamo záväzné 
stanovisko KPÚ. Vlastník pamiatky postupuje rovnako 
ako pred novelou - vyžiada si rozhodnutie KPÚ k zá-
meru obnovy pamiatky a následne predloží projek-
tovú dokumentáciu. Často sa stáva, že v časovej tiesni 
podá vlastník na KPÚ priamo projektovú dokumentá-
ciu a žiada urýchlene vydať rozhodnutie k danej veci 
(plynutie grantu, termín územného alebo stavebného 
konania) - preto je potrebné pri obnove pamiatky 
a úprave nehnuteľnosti rátať s lehotou na vydanie 
potrebných rozhodnutí a najprv žiadať o vyjadre-
nie k zámeru. Vlastník nehnuteľnosti v ochrannom 
pásme pamiatkového územia si vyžiada záväzné sta-
novisko o zámere úpravy; tam je proces rozhodovania 
z časového a vecného hľadiska jednoduchší.  
Rozhodnutia a záväzné stanoviská majú podľa no-
vely zákona obmedzenú časovú platnosť! Ak do 
troch rokov nebol vykonaný úkon, alebo neboli po-
užité na účel, pre ktorý boli určené, platnosť strácajú 
a je potrebné začať nové konanie vo veci (§ 44a).
Jedna zo zmien, ktorú priniesla novela Pamiat-
kového zákona, je vyhlasovanie veci za národnú 

kultúrnu pamiatku – NKP. Kým pred 1. júnom vec vy-
hlasovalo Ministerstvo kultúry SR, teraz táto právomoc 
prešla na Pamiatkový úrad SR (nie krajské pamiatkové 
úrady), od čoho si sľubujeme urýchlenie procesu vyhla-
sovania. Podnet na vyhlásenie veci za NKP môže prísť 
aj od právnických a fyzických osôb, následne určíme 
pamiatkové hodnoty veci, vypracujeme podklady na vy-
hlásenie a vec posunieme na Pamiatkový úrad SR. Od 
toho okamihu sa vlastník veci stáva účastníkom kona-
nia o vyhlásení za NKP, to znamená, že do rozhodova-
nia môže vstupovať ďalšími podaniami, ale rovnako je 
povinný chrániť vec pred poškodením, zničením, 
stratou, odcudzením alebo vývozom... a oznámiť 
pamiatkovému úradu zmenu vlastníctva. Tiež je po-
vinný v prípade potreby predložiť vec na odbornú do-
kumentáciu. Ak sa má vyhlásiť za NKP nehnuteľnosť, 
účastníkom konania je aj obec. Len pre úplnosť, pa-
miatkovú rezerváciu vyhlasuje vláda, pamiatkovú zónu 
ministerstvo a ochranné pásmo pamiatkovej zóny pa-
miatkový úrad. Vlastník národnej kultúrnej pamiatky 
môže požiadať štát o podporu pri jej obnove či re-
konštrukcii prostredníctvom programu Obnovme 
si svoj dom Ministerstva kultúry SR.
V ďalších príspevkoch budeme informovať o výsku-
moch, nálezoch na stavbách a priestupkoch, ktoré 
zásadne upravuje novela Pamiatkového zákona.
Celé znenie Pamiatkového zákona je možné nájsť 
napr. na www.zbierka.sk.

Jana Uhričíková, anton Karabinoš
Krajský pamiatkový úrad Košice, 

pracovisko sp. N. ves

ZMENy V ZÁKONE č. 49/2002 Z. z. 
O OChRANE PAMIATKOVéhO FONdU - I. čASŤ

SPRAVODAJSTVO, OZNAMy
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Je začiatok decembra a obchod s pyrotechnikou už za-
čal a s ním aj výbuchy pod rúškom tmy. Pyrotechnika 
v rukách, neraz opitých amatérov, spôsobuje nebez-
pečné úrazy. Nebezpečenstvo hrozí nielen ľuďom, ktorí 
pyrotechniku odpaľujú, ale aj ich okoliu. Najohrozenej-
šie sú ruky, oči a uši. Neočakávané odpálenie pyro-
techniky a hluk dosahujúci až 140 dB, ktorý je týmto 
javom sprevádzaný, spôsobuje bolesť a šok. I krátka 
expozícia môže vážne poškodiť sluch. Pre osoby s po-
ruchami srdcovej činnosti takýto šok môže mať až smr-
teľné následky.
V našom meste žijú spoluobčania mladí, silní, spoluob-
čania starí, chorí, malé deti, domáce zvieratá - títo všetci 
neskutočne trpia a s nimi ich blízki. 
Blížia sa Vianoce a Silvester, kedy je používanie zábav-
nej pyrotechniky najrozšírenejšie. Jej používanie by 
malo byť uvedomelé, aby sa zábava neskončila pora-
nením, popáleninami alebo poškodením sluchu. Preto 
osveta pred sviatkami by mala pomôcť orientovať sa pri 
nákupe aj používaní zábavnej pyrotechniky. 
Pyrotechnika je zmes horľavín, okysličovadiel, spojív 
a ďalších prídavných látok, čo tvorí výbušnú zmes, ktorá 
prechádza chemickou premenou vo forme rýchleho ho-

renia za vzniku svetelných, zvukových, dymových, tepel-
ných, tlakových a pohybových efektov.
Pyrotechnické výrobky na zábavné a oslavné účely sa 
zaraďujú podľa stupňa nebezpečenstva do tried I, II, 
III a IV. 
Najpoužívanejšie sú pyrotechnické predmety v triede I, II 
a III, ktorých predaj je možný v stánkoch s trvalým stano-
višťom, môžu ich predávať osoby s kvalifikáciou preda-
vača pyrotechnických výrobkov, musia byť označené 
stupňom nebezpečnosti, dátumom výroby, dátumom 
spotreby, musia mať návod na použitie a návod na zni-
čenie zlyhaných výrobkov. V súlade s Nariadením vlády 
Slovenskej republiky č. 485/2008 Z. z. o uvádzaní pyro-
technických výrobkov na trh sa nesmú predávať ani inak 
sprístupňovať spotrebiteľom, ktorých vek je nižší ako:

a) 15 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku triedy I,
b) 18 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku triedy II,
c) 21 rokov, ak ide o zábavnú pyrotechniku triedy III.

Predmety zábavnej pyrotechniky môžu priniesť nielen 
zábavu, ale aj vážne poranenia s celoživotnými násled-
kami, preto je potrebné vyvarovať sa:
• kupovania zábavnej pyrotechniky od predajcov bez 

stánku, skladu a povolenia,

• nesprávneho zaobchádzania so zábavnou pyrotech-
nikou, ako je odpaľovanie medzi skupinou ľudí alebo 
zvierat,

• nosenia pyrotechnických výrobkov vo vrecku,
• odpaľovania z kovovej alebo sklenenej nádoby,
• používania pyrotechniky v blízkosti otvoreného ohňa,
• opakovaného odpaľovania nevybuchnutých pyrotech-

nických predmetov.
Bezpečnosť je vždy o znižovaní rizika čo najbližšie k nu-
lovej hodnote. Preto vždy uskladňujte pyrotechnické vý-
robky v uzatvorených nádobách na suchom a chladnom 
mieste, ktoré by malo byť uzamknuté a mimo dosahu 
detí. Pred použitím sa presvedčte, či máte dosť priestoru 
na bezpečnom mieste. Domáce zvieratá nenávidia zá-
bavnú pyrotechniku a prílišný hluk, preto ich nechajte 
vnútri. Každú použitú prskavku odhoďte vždy do vedra  
s vodou a pri manipulácii používajte vždy rukavice. 
Za škodu spôsobenú používaním pyrotechnických vý-
robkov je zodpovedná osoba, ktorá ju zavinila. Preto py-
rotechniku používajte v súlade s návodom a spôsobom, 
aby ste neutrpeli majetkovú ujmu alebo so zranením ne-
museli vyhľadať lekársku pomoc. peter Klein

referent krízového riadenia, po a bpp MsÚ

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje anketu

O najlepšieho športovca mesta 
Spišská Nová Ves za rok 2009.

Kategórie: do 20 rokov nad 20 rokov kolektív

Návrhy na ocenenie môžete posielať do 31. 12. 2009. 
Návrh je potrebné doložiť prezentačným CD z činnosti navrhovaného športovca  

alebo kolektívu. Zároveň je potrebné, aby fyzické osoby aj športové kluby k návrhu pri-
ložili stanovisko oddielu, klubu. 

Kontaktná adresa: 
Mestský úrad, odd. školstva, mládeže a športu, 

Štefánikovo námestie č. 1, 052 01 Spišská Nová Ves
PaedDr. Štefan Šimko, tel.: 053/415 22 36, e-mail: s_simko@mestosnv.sk

MANdAlA 
Z CESTOVíN
Z príležitosti Svetového dňa cestovín (25. 10.) študentky 
a študenti SOŠ drevárskej pôsobiaci v stredoškolskom 
klube Niké pri CVč Adam vytvorili s materiálnou pomocou 
MPC Cessi, a. s., obrázok z cestovín. 
Pôvabnú ženskú tvár, ktorá sa objavila po šesťhodinovej  
výtvarnej práci, zaberala šesť metrov štvorcových a bola  
poskladaná z cca 80 kg trojfarebných cestovín, mali mož-
nosť obdivovať obyvatelia nášho mesta 26. 10. 2009 pod 
Levočskou bránou pri Reštaurácii Nostalgie. 
Radosť z tohto diela mali určite aj psíkovia zo Stanice pre 
odchyt túlavých zvierat, kde potom použité cestoviny sme-
rovali. Akcia mala medzi okoloidúcimi pozitívny ohlas a tí, 
ktorí mandalu z cestovín nevideli na vlastné oči, mohli sa 
o šikovnosti stredoškolákov nášho mesta presvedčiť v pod-
večerných správach TV Markíza. Foto: michal buza ml.

Prajeme vám, 
aby ste 

v čarovnej 
atmosfére Vianoc 

zabudli na starosti 
všedných dní 

a nový rok prežili 
čo najlepšie. 

redakcia
POZOR!!!

Uzávierka januárového vydania informátora 
je 10. decembra 2009.

NECh ZÁbAVNÁ PyROTEChNIKA OSTANE lEN ZÁbAVOU

SPRAVODAJSTVO, OZNAMy, POZVÁNKA
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1. - 4. 12. 2009 
Galéria umelcov Spiša 

PRečO SOm Na SVete  
RáD, RaDa?
Celoslovenská putovná výstava 
s protidrogovou tematikou, 
s medzinárodnou účasťou, zapožičaná 
Spišským osvetovým strediskom 
z Národného osvetového centra 
v Bratislave.

1. - 31. 12. 2009 
Galéria umelcov Spiša 

VÝtVaRNÉ ImPReSIe
Výstava výtvarných prác z plenéra 
neprofesionálnych výtvarníkov regiónu 
Spiš s medzinárodnou účasťou 
Hnilčík - Mráznica 2009. 

2. - 31. 12. 2009 
OC Madaras 

FOtOGRaFIa 2009
Výstava fotografií členov OZ Fotografická 
spoločnosť Spiš pri Spišskom osvetovom 
stredisku v Spišskej Novej Vsi.
Vernisáž: 2. decembra 2009 o 16.30 hod.

1. - 16. 12. 2009 
Spišské osvetové stredisko 

jeSeŇ S FOtOaPaRátOm
Výstava fotografií z plenéra 
neprofesionálnych fotografov 
regiónu Spiš s medzinárodnou účasťou 
- Palcmanská Maša - Dedinky 2009.
Výstava je sprístupnená 
pondelok - piatok 
od 8.00 do 16.00 hod.

Spišské osvetové stredisko, Zimná č. 47, 052 01 Spišská Nová Ves, tel.: 053/442 52 50
fax: 053/442 40 92, e-mail: osvetasnv@osvetasnv.eu, www.osvetasnv.eu

DeCemBeR 2009 
Program Spišského osvetového strediska 
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a.
skPROgRAM MATeRSKÉhO CeNTRA DIeTKA 

na mesiac december 2009 „láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“

piatok, 4. 12. 2009 o 16.30 hod.

DIeTKOVSKÉ POSeDeNIe S MIKUlÁšOM

oslávte spolu s vašimi deťmi a mC Dietkou mikuláša a prí-
chod čarokrásnych vianoc. čaká vás dobrá nálada, občer-
stvenie a balíček pre každé dieťatko. pozývame všetkých 
rodičov spolu s ratolesťami.
vašu účasť, prosíme, nahláste do 3. 12. na tel. č.: 
0905 938 774 alebo 0904 432 107.
Kde: Dom Charitas sv. Jozefa, Wolkerova ul., 
sídlisko mier, herňa - prízemie
poplatok: 2,50 €/balíček pre dieťa

Utorok, 8. 12. 2009 o 16.30 hod.

PReDNÁšKA: ÚSTNA hYgIeNA U DeTí

prednášajúci: p. vlčáková, rúvZ v snv

piatok, 11. 12. 2009 o 16.30 hod.

TVORIVÁ DIelňA „UčíMe SA hRAVO“

Chcete sa naučiť niečo nové, pripraviť darček či prekva-
penie pre svojich blízkych? materské centrum Dietka pre 
vás pripravilo tvorivý piatkový večer. pozývame rodičov 
spolu s deťmi. 
vašu účasť, prosíme, nahlásiť do 9. 12. na tel. č.:
0905 938 774.
Téma: „vianoCe“ (vianočné pozdravy a ozdoby)
Kde: Herňa mC Dietka, Zdravotné stredisko sídl. mier, 
šafárikovo nám. 3, snv
poplatok: 2,50 €/dieťa 

pondelok, 14. 12. 2009 o 15.00 hod.

2. STReTNUTIe PODPORNej SKUPINY 
DOjčIACICh MATIeK A TehUlIeK

Certifikovaná laktačná poradkyňa Hanka ogurčáková po-
zýva všetky mamičky a budúce mamičky, ktoré chcú vedieť 
viac o forme pomoci podpornej skupiny.
Kde: Herňa mC Dietka, Zdravotné stredisko sídl. mier, 
šafárikovo nám. 3
poplatok: 2,50 €

STÁlA PROgRAMOVÁ  
PONUKA:
heRňA MC DIeTKA - Zdravotné stredisko  
sídlisko Mier, šafárikovo nám. 3
Utorok, streda, štvrtok, piatok (mimo 4. a 11. 12.): 
16.00 - 18.30 hod.
poplatok za jednorazový vstup: 1 € /rodina
Členské do konca roka 2009: 10 € /rodina
Návštevníkov prosíme,  
aby si nosili so sebou prezuvky! 

ANglICKý KlUB BATOlIAT V MC DIeTKA  
pre deti od 2 r.
Kde: Herňa mC Dietka, Zdravotné stredisko 
sídl. mier, šafárikovo nám. 3
Kedy: každá sobota o 9.00 a o 10.00 hod. (2 skupiny)
lektor: mária klimová, tel.: 0904 887 239

PORADeNSTVO V DOjčeNí 
Certifikovaná laktačná poradkyňa Hanka ogurčáková,
tel.: 0903 740 739, volať môžete 
od 19.00 do 20.00 hod.

prázdniny: 23. 12. 2009 - 3. 1. 2010 a 6. 1. 2010

ObČIANSKE ZDRUžENIE 
bANÍCKy SPOlOK SPIŠ, 

SPIŠSKÁ NOVÁ VES
v spolupráci so Združením baníckych 

spolkov a cechov Slovenska, 
Mestským úradom v Spišskej Novej Vsi,
Obvodným úradom Spišská Nová Ves,

Mestským kultúrnym centrom 
v Spišskej Novej Vsi,

Spišským osvetovým strediskom 
v Spišskej Novej Vsi

srdečne pozýva na

bARbORSKé 
SlÁVNOSTI 2009

pod záštitou primátora mesta Spišská Nová Ves 
PhDr. Jána Volného, PhD.,
 ktoré sa uskutočnia 

2. - 3. decembra 2009
v Koncertnej sieni Reduty v Spišskej Novej Vsi.

Podujatie je realizované s finančnou podporou 
Združenia baníckych spolkov a cechov Slovenska 

a Mesta Spišská Nová Ves.

PROGRAM

2. december 2009
16.30 hod. Banská veža KLOPP ORTH  

- slávnostné otvorenie slávnosti
17.00 hod. Salamandrový sprievod mestom - veža  

KLOPP ORTH - Zimná ulica - Reduta
18.00 hod. Súťaž speváckych zborov o Banícku 
 karbitku v Koncertnej sieni Reduty

3. december 2009
18.00 hod. Slávnostný skok cez kožu  

- Šachtág 2009

tešíme sa na stretnutie.

Nech stromček zapáli svetlo vo všetkých nás, nech sviečka vyčarí úsmev zas.  
Hviezdička rozsvieti plamienok lásky v nás, želáme vám Vianoc šťastný čas.  
V novom roku 2010 želáme všetkým obyvateľom mesta Spišská Nová Ves  

veľa šťastia, lásky a rodinnej pohody. 
 Ďakujeme všetkým, ktorí nám pomáhali finančne, materiálne  

a prispeli 2 % z dane na činnosť našej organizácie.
Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím - DSS  

„Náš dom“ V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
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KUlTúRA, POZVÁNKy

GAléRIA 
UMElCOV 

SPIŠA 
Zimná 46, spišská nová ves

pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 
výstav v mesiaci december 2009

STÁle eXPOZíCIe:
• jOZeF hANUlA Kresba/maľba 

• UMelCI SPIšA 

• ZÁhRADA UMeNIA 

VýSTAVY: 
eMIl MlYNÁRčIK - hĽADANIe  
SVeTlA - výber maliarskej tvorby autora.

do 15. 12. 2009

UMelCI RZeSOWSKej UNIVeRZITY  
- kolektívna výstava súčasných poľských 
umelcov, pedagógov rzesowskej univer-
zity - Fakulty umenia, pripravená v spolu-
práci s poľským klubom v košiciach.  
 do 15. 1. 2010

IMRICh SVITANA - NOVý SKICÁR  
SOChÁRA - prierez fotografickou tvor-
bou akademického sochára i. svitanu. 
 do 31. 1. 2010

jOZeF lADA - RePRODUKCIe - výsta-
va predstavuje ladu, ako autora veselých 
kresieb a ilustrátora mnohých knižiek pre 
deti. 1. 12. - 31. 12. 2009

POl ART - výstava výtvarných diel, ktoré 
vznikli na medzinárodnom maliarskom 
sympóziu organizovanom poľským klu-
bom v košiciach. 
  15. 12. 2009 - 31. 1. 2010 
INÉ:
FAReBNÁ PAleTA SPIš 2009  
- kultúrno-vzdelávací program pre žiakov 
Zš a Zuš.

TVORIVÉ DIelNe  
Jozef lada - maľovaná pohľadnica

otváracie hodiny: 
pondelok  8.00 - 16.00 hod. 
utorok - piatok  8.00 - 17.00 hod.
sobota  8.00 - 12.00 hod.
nedeľa  zatvorené
vstupné: 
dospelí  1 €/30,13 sk
deti, dôchodcovia  0,50 €/15,06 sk
rodinná vstupenka (2 + 2) 2 €/60,25 sk
akceptujeme kultúrne poukazy.
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 www.muzeumspisa.com

PREDNÁŠKy K 800. VýROČIU 
1. PÍSOMNEJ ZMIENKy O SPIŠI
v spolupráci s MO Matice slovenskej v Spišskej 

Novej Vsi a Mestom Spišská Nová Ves
v prednáškovej miestnosti Múzea Spiša

 Kúpele na Spiši 
10. 12. 2009 o 15.00 hod. 

 s danou Rosovou

 Slávnostné ukončenie cyklu prednášok 
 10. 12. 2009 o 16.00 hod 

 s Mgr. Jolanou Prochotskou 
 a Phdr. Jánom Volným, Phd.

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
OZ Spišský klub vojenskej histórie 

„GVARdIJA“ Spišská Nová Ves
Mesto Spišská Nová Ves

vás pozývajú na výstavu

VOJNOVé UDAlOSTI NA SPIŠI 
V 20. STOROČÍ

10. 12. 2009 - 7. 2. 2010
Výstava je venovaná 95. výročiu začatia 1. sveto-
vej vojny, 70. výročiu začatia 2. svetovej vojny, 
70. výročiu Malej vojny v Spišskej Novej Vsi, 

65. výročiu SNP a 65. výročiu oslobodenia mesta. 
Klub vojenskej histórie Dukla Prešov

Klub vojenskej histórie Krasnogvardejci Košice
Numizmatická predajňa P. Endel, Sp. Nová Ves

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi - pobočka 
Národopisné múzeum v Smižanoch

vás pozývajú na výstavu

VEĽKé CICAVCE SPIŠA
19. 11. 2009 - 30. 4. 2010

Na Spiši žije 58 druhov cicavcov. Ale videli ste 
už zblízka diviaka, jeleňa, kamzíka, vlka, jazveca 
či zubra?

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Slovenské národné múzeum 

v bratislave - Prírodovedné múzeum
Geologický ústav SAV, PriF UK, ŠGÚdŠ, 

Geofyzikálny ústav SAV, SGS
vás pozývajú na výstavu

PlANéTA, 
NA KTOREJ 

žIJEME
15. 12. 2009 - 30. 4. 2010

Výstava je realizovaná v rámci Medzinárodného roku 
planéty Zem a venuje sa geologickej stavbe Zeme, 
atmosfére, hydrosfére v súvislosti s biosférou. 

Vernisáž výstavy 
o 15.00 hod. 

vo výstavnej sieni Múzea Spiša.

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 
- letohrádok dardanely v Markušovciach

vás pozývajú na koncert

VIANOCE 
V lETOhRÁDKU

12. 12. 2009 o 15.00 hod.
Účinkujú: študenti Konzervatória v Košiciach.

(Koncert je určený pre rodičov s deťmi.)
a

TRADIČNý VIANOČNý 
KONCERT 2009

13. 12. 2009 o 18.00 hod.
Účinkuje: dámske komorné trio TENEREZZA, ktoré 
sa predstaví vo sviatočne ladenom programe so zá-
verečnou Tichou nocou.

letohrádok dardanely v Markušovciach
SNM - Spišské múzeum v levoči

vás pozývajú na výstavu

DRObNÁ A SAKRÁlNA 
ARChITEKTúRA 

NA STREDNOM SPIŠI
4. 11. 2009 - 18. 4. 2010

Výstava prezentuje drobnú sakrálnu architektúru, 
kaplnky a prícestné kríže v obciach stredného 
Spiša.

DECEMbER 2009

KlUb DôChODCOV KOMENSKý
pozýva všetkých pedagogických 
pracovníkov, dôchodcov na stretnutie, 
ktoré sa uskutoční 14. 12. 2009 
(pondelok) o 10.00 hod. 
v Klube dôchodcov na Levočskej ul.
Tešíme sa na vás. 

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy, 
Fabiniho 1, Spišská Nová Ves 
pozýva rodičov a všetkých, ktorí si chcú 
v predvianočnom zhone oddýchnuť, na

VIANOČNý 
KONCERT ZUŠ, 
ktorý sa uskutoční dňa

21. decembra 2009 
o 17.00 hod. 
v Koncertnej sieni  
REDUTy.

Mesto Spišská Nová Ves
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

a Rímskokatolícky farský úrad 
v Spišskej Novej Vsi

vás pozývajú 
na tradičné vianočné predstavenie

Keď tá jasná 
hviezda...
žIVý bETlEhEM

25. decembra 2009
od 12.00 do 17.00 hod.

na námestí pri levočskej bráne.
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KRÍžOVKA

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 10. decembra na adresu 
redakcie s heslom „krížovka“. Meno výhercu uverejníme v januárovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: 1. tajnička: ...drevenú modlitebňu, 2. tajnička: 
alabastrový reliéf. Výherkyňou minulomesačnej krížovky sa stáva Katarína NOVÁKOVÁ, Sp. Nová Ves, ktorá získava CD Petra Stašáka. Blahoželáme!

ofúkol hlas zvona rodič zväz

vyslanec
zbavuj kôry

dobre (skr.)

2. tajnička

Asýrčan
lákame bratovrah

podstaty

upokoj, utíš

temno

omotaj
poumývaj

recipe

ovláda jemná hmla

obdobieokrúhlo

lebo
decimeter Tu máš!

nasával ako nonáter

šaty
predložka modravel 

rozum

1. tajnička

utešovať

Autor: 
František 
Cvengroš

sídlo 
v Namíbii

metropola 
Ruska

obyvateľ 
Ilýrie

kropením 
navlhči

10 x 10 
metrov

alkohol. 
nápoj

pomôcky: 
Epasha, 

hát, Opiná

nemecký 
maršál

čaj, 
po česky

škaredé 
ženy 

(expr.)

záves 
na dverách

umelý 
človek
chrbát, 

po maďar.

svetová 
strana

Cour 
de Justice

remíza 
v šachu

náš 
spisovateľ čínsky 

vodca

hlavné 
veliteľstvo

balík 
(zastar.)

Elemír 
(dom.) speváci 

v štýle rapu
vráť sa 

lietadlom
ruský 

revolu-
cionár

knokaut 
(skr.)

citosl. 
bolesti

čln 
na Rýne

pažravo 
jedol

žltočierny 
vták

udeľ vyššiu 
hodnosťzbožná 

úcta 995 v Ríme

prejav 
lásky

obec 
pri Koši-

ciach anatom. 
(skr.)

Intern. 
Standart. 
Organ.

opoj 
alkoholom

labor. 
stredisko

rastlina 
obsah. 
kokaín

suchá časť 
obilia

Kultúrno-historické pamiatky nášho mesta - Reduta - I. časť
Dodnes sa na Slovensku zachovalo osem historicky cenných divadelných budov. Poslednou, najmladšou z nich, je secesná budova Reduty v našom meste. Bezprostredným 
podnetom na stavbu tejto honosnej budovy bola výstavba divadla v Košiciach. Verejnú súťaž architektov spomedzi deviatich podaných návrhov vyhral Koloman Gerster, známy 
architekt z Budapešti. Stavebné povolenie bolo vydané 9. 6. 1899 a stavbyvedúcim sa stal Jakub Szalka. Predtým ešte prebehol vášnivý boj v mestskom zastupiteľstve o mieste 
výstavby. Stavba - spájajúca v sebe divadlo, hotel i vlastnú redutu a koncertnú sálu - stála nakoniec takmer pol milióna korún. Výstavba trvala od r. 1899 a slávnostné otvorenie bolo 
25. 10. 1902. Budova bola nielen architektonicky krásna, ale aj technicky vynikajúco vybavená. Mala nízkotlakové parné a teplovzdušné kúrenie s klimatizáciou. Hlavné sály boli 
prepojené s kaviarňami či bufetmi a tie pomocou výťahu s kuchyňou. Šlo vlastne o organické prepojenie troch budov pod spoločnou strechou: slávnostnej sály, hotela s reštauráci-
ou a kaviarňami a divadla. Reduta mala pôvodne aj viac menších miestností vhodných na zasadnutia rôznych spolkov alebo na rodinné oslavy. Poschodie i časť prízemia slúžili ako 
reštaurácie, kaviarničky a hotel. Trojpodlažná budova má štyri hranolové nárožné veže zakončené ozdobnými helmicami a lucernou. Nad strechou sa týči sediaca (1. tajnička), čo 
zvýrazňuje, že v tejto časti sa nachádza divadlo. Pred hlavným vchodom do budovy zo severnej strany je portikus spočívajúci na dvoch stĺpoch s jónskymi hlavicami, ktorého vrch je 
upravený ako terasa s balustrádami. Slávnostná sála je presne v strede budovy. Jej impozantný vzhľad zvýrazňovalo farebné ladenie: biela a zlatá. Bočné steny sály sú odľahčené 
štyrmi arkádami na každej strane, nad ktorými sú lodžie - balkóny s umelecky kovanými mrežami. Nad balkónmi sú (2. tajnička) prepúšťajúce denné svetlo do sály. Je zaujímavé, 
že výzdoba čelnej i zadnej steny je rovnaká: je to erb mesta a nad ním labuť ako symbol spevu a poézie. Krásu sály završuje zrkadlový strop s oválnym obrazom v strede. Nástenná 
maľba v ňom zobrazuje dvoch vznášajúcich sa amorkov držiacich lýru ako symbol umenia. Sálu dnes okrem okien osvetľujú aj dva krištáľové lustre.

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

MIKUlÁŠ 
PRIChÁDZA
Ponúkame rodinám s malými deťmi, materským školám, or-
ganizáciám a firmám v meste možnosť objednať si „MIKU-
LÁŠSKU NÁVŠTEVU“ v zostave Mikuláš, anjel a čert.
informácie: Z. vaňová

PREhADZOVANÁ
Každý pondelok vo vopred dohodnutom čase v telocvični 
CVČ Adam na Levočskej ulici.
informácie: Z. vaňová, m. kožušková

TUNING 2010
Výtvarná súťaž kreslených 
automobilov a motocyklov.
Výtvarné práce spĺňajúce 
podmienky zašlite do CVČ Adam najneskôr 
do 22. 2. 2010.
Podmienky: formát A4, kresba ceruzou, 
pastelkou, perom alebo tušom, prácu odovzdať 
v euroobale a označiť vizitkou - meno a priezvisko, 
vek autora, adresa bydliska, telefónny kontakt.
informácie na tel. č.: 053/442 57 59

všETKÝM dEŤoM, MládEŽi a rodiČoM praJEME poKoJNÉ viaNoCE a šTasTlivÝ NovÝ roK 2010. 
Kolektív pracovníkov CvČ adam

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

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární

30. 11. - 6. 12. 2009 
Lekáreň HORNÁD, Hviezdoslavova 24

7. 12. - 13. 12. 2009
Lekáreň BLAUMONT, Jánskeho 1, 

tel.: 053/419 91 80, 419 94 12         
14. 12. - 20. 12. 2009 

Lekáreň HARMÓNIA, Zimná 55, tel.: 053/441 16 37
21. 12. - 27. 12. 2009

Lekáreň FARMÁCIA, Ul. J. Fabiniho 521/15,  
tel.: 053/442 15 60

28. 12. - 3. 1. 2010       
Lekáreň SLÁVKA, Chrapčiakova ul.
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MKC KINO MIER

KINO bANÍK

1. - 3. 12. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2,3 €/69,29 sk

GAMER
blízka budúcnosť prináša nové zdroje 
zábavy. Ľudia po celom svete sa venujú 
tzv. simulačným hrám, v ktorých sa môžu 
anonymne prejaviť ich skryté túžby a fan-
tázie. usa, 2009, akčný, 95 min., mp-15, 
čt, palacepictures.

4. - 6. 12. 2009 o 17.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 sk

RICKy
stretnutie dvoch obyčajných ľudí spô-
sobí, že sa zrodí magický cit – láska. Z tej 
sa narodí neobyčajné dieťa ricky. Fran-
cúzsko/taliansko, 2009, komédia/sci-fi, 
90 min., mp-12, čt, Continentalfilm.

4. - 7. 12. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2,2 €/66,28 sk, 
dňa 7. 12. 2009 vst.: 1,8 €/54,23 sk

ZASTANEŠ A NEPREžIJES 2
Dvakrát intenzívnejší, dvakrát akčnejší, 
dvojnásobne silnejší adrenalínový záži-
tok, ktorý divákov nenechá vydýchnuť. 
usa, 2009, akčná komédia, 96 min., 
mp-15, čt, spi international.

8. - 10. 12. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2,3 €/69,29 sk

PIRÁTI NA VlNÁCh
čo všetko sa môže stať na lodi plnej bláz-
nov, ktorí sú na nej dobrovoľne uväznení 
24 hodín denne? usa/nemecko/Fran-
cúzsko/v. británia, 2009, komédia,  
134 min., mp-12, čt, tatrafilm.

11. - 14. 12. 2009 o 17.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 sk, 
dňa 14. 12. 2009 vst.: 1,8 €/54,23 sk

ČÍSlO 9

Ľudia sú preč. kedy a ako k tomu prišlo, 
nikto nevie. v troskách starého sveta pre-
žívajú len podivní handroví panáčikovia 
s číslami na chrbte. usa, 2009, animo-
vané sci-fi, 79 min., mp-12, čt, Continen-
talfilm.

11. - 14. 12. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2,2 €/66,28 sk, 
dňa 14. 12. 2009 vst.: 1,8 €/54,23 sk

2012
mayský kalendár by mal dosiahnuť svoj 
koniec 21. decembra 2012. po tomto dá-
tume podľa najmúdrejších mužov tejto 
prastarej civilizácie už nenasleduje nič. 
usa, 2009, akčný sci-fi thriller, 158 min., 
mp-12, st, itafilm.

15. - 17. 12. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 sk

COCO ChANEl
Film prináša skutočný príbeh Coco Cha-
nel, ženy, ktorá vyvolala revolúciu nielen 
vo svete módy, ale aj v myslení a posta-
vení žien v spoločnosti. Francúzsko, 
2009, životopisný film, 105 min., mp-12, 
čt, spi international.

18. - 20. 12. 2009 o 17.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 sk

G-FORCE: VEĽMI 
ZVlÁŠTNA JEDNOTKA

Hrdinami filmu sú tri morčatá vyzbro-
jené najmodernejšou high-tech techni-
kou, ktoré zistia, že osud sveta je v ich 
labkách. usa, 2009, rodinná komédia,  
89 min., mp, slovenský dabing, saturn.

18. - 21. 12. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2,2 €/66,28 sk, 
dňa 21. 12. 2009 vst.: 2 €/60,25 sk

NOC OžIVENýCh MŕTVOl

barbara a jej brat Johnny prichádzajú 
na pohreb milovanej tety a ocitajú sa 
priamo v nočnej more. usa, 2006, horor,  
80 min., mp-18, čt, saturn.

22. - 23. 12. 2009 o 17.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 sk

OPERÁCIA DUNAJ
operácia Dunaj bol krycí názov pre in-
váziu vojsk varšavskej zmluvy do čes-
koslovenska v auguste 1968. medzi 
poľskými tankami, ktoré vyrazili „oslobo-
diť“ svojho suseda, údajne ohrozeného 
kontrarevolúciou, je aj starý tank lienka. 
česká republika/poľsko, 2009, komédia,  
104 min., mp-12, Garfieldfilm.

22. - 23. 12. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 sk

žENA CESTOVATEĽA V ČASE
toto je príbeh jednej lásky, ktorá doká-
zala prekročiť aj hranice času... usa, 
2009, romantická dráma, 110 min.,  
mp-12, st, Continentalfilm.

25. - 27. 12. 2009 o 17.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 sk

ASTRO bOy
vedec smútiaci nad stratou svojho syna 
si vytvorí robota astro boy, ktorý si ale 
uvedomí, že neplní vedcove predstavy 
a rozhodne sa utiecť. Hong kong/usa/
Japonsko, 2009, akčný animovaný,  
94 min., mp, český dabing, palace pic-
tures.

25. - 27. 12. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 sk

bIElA SMRť
antarktída. najchladnejšie a najopuste-
nejšie miesto na Zemi. už o 3 dni slnko 
zájde na veľmi dlhý čas, stanica zostane 

bez energie a osamelá strážkyňa zákona 
Carrie stetková sa konečne dostane 
preč. kanada/usa, 2009, mysteriózny 
thriller, 101 min., mp-15, st, Continen-
talfilm.

28. - 30. 12. 2009 o 17.00 hod., 
vst.: 2,2 €/66,28 sk

2 bObUlE
2 bobule sú voľným pokračovaním 
úspešnej filmovej komédie z idylického 
prostredia juhomoravských viníc. česká 
republika, 2009, komédia, 94 min., mp, 
magicbox.

28. - 30. 12. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 sk

ROZORVANé ObJATIA
slávny španielsky oscarový scenárista 
a režisér pedro almodóvar sa vracia tri 
roky po snímke volver aj so svojím he-
reckým talizmanom, čerstvou držiteľ-
kou oscara penélope Cruz. španielsko, 
2009, dráma/thriller, 128 min., mp-12, 
čt, Continentalfilm.

pripravujeme na január:
Mary a Max – animovaná komédia, 
bratia bloomovci – dobrodružná ko-
média, psycho – horor, Farma zvie-
rat – animovaný, líštičky – dráma, 
babička – tragikomédia, vianočná 
koleda – rodinný animovaný, Chceš 
ma, chcem ťa – romantická komédia, 
láska na druhý pohľad – romantická 
dráma, paranormal activity – horor, 
Muži v ruji – komédia, Halloween 2 
– horor, alvin a Chipmunkovia 2 – ro-
dinná animovaná komédia, Twilight 
sága: Nov – fantasy/horor

bližšie informácie na www.dksnv.sk

Milí priaznivci filmového klubu, ponú-
kame vám možnosť zakúpiť si už nový 
členský preukaz, ktorý vám platí celý 
rok 2010 na celom slovensku, stojí 
3 €/90,- sk a na každý klubový film 
máte zľavu. vstup pre neklubistov je 
neobmedzený, ale za drahšie vstupné. 
Tešíme sa na stretnutie s vami každý 
piatok pri dobrom filme v Kine MiEr.

FIlMOVý KlUb
4. 12. o 19.00, 
vst.: člen.: 1,5 €/45,19 sk, 
nečlen.: 2,15 €/65,07 sk

WRESTlER
Wrestler randy je po 20-tich rokoch nú-
tený skončiť kariéru kvôli srdcovému in-
farktu. Dávno získaná wrestlerská sláva, 
ktorej sa držal zubami-nechtami, je zrazu 
preč. Dráma, usa, Franc., 111 min., ne-
vhodné pre vekovú skupinu do 15 rokov.

ROZPRÁVKA - SlOVENSKý DAbING 
5. - 7. 12. o 17.00, vst.: 2 €/60,25 sk, 
6. 12. MiKUlášsKa ZĽava 
vst.: 1,5 €/45,19 sk

OblAČNO, MIESTAMI FAŠÍRKy
Film inšpirovaný obľúbenou detskou 
knižkou privádza divákov do mesta, kde 
z neba miesto dažďa padá jedlo! ro-
dinná animovaná komédia, usa, 90 min., 
vhodné pre všetky vekové kategórie.

5. - 7. 12. o 19.00, vst.: 2 €/60,25 sk, 
7. 12. zľava vst.: 1,80 €/54,23 sk

ŠTVRTé PROROCTVO
v roku 1959 bola ako súčasť slávnostnej 
ceremónie na počesť otvorenia novej zá-
kladnej školy uložená časová kapsula. tá 
obsahovala výkresy niektorých študen-
tov a list papiera so zdanlivo náhodnými 
radmi čísel. mysteriózny thriller, usa,  
r. 2009, 129 min., titulky, nevhodné pre 

vekovú skupinu do 12 rokov.

8. - 10. 12. o 19.00, 
vst.: 2,2 €/66,27 sk 

2012
apokalyptický osud ľudstva v neďalekej 
budúcnosti… sci-fi, usa, r. 2009, 146 
min., slovenské titulky, nevhodné pre ve-
kovú skupinu do 15 rokov.

FIlMOVý KlUb 
11. 12. o 19.00, 
vst.: člen.: 1,5 €/45,19 sk, 
nečlen.: 2,15 €/65,07 sk

ZAžIť WOODSTOCK
šesťdesiate roky sa chýlili ku koncu a vo 
vzduchu je cítiť zmenu. najväčšia, nielen 
hudobná, udalosť tej doby privádza do 
mestečka Woodstock tisíce ľudí a životy aj 
tých najzatvrdnutejších starousadlíkov sa 
dočkajú veľkých zmien. komédia/dráma, 
110 min., titulky, nevhodné pre vekovú 
skupinu do 15 rokov.

13. - 14. 12. o 19.00, 
vst.: 2 €/60,25 sk

OPERÁCIA DUNAJ
satirický pohľad na dramatické udalosti 
v roku 1968. trpká komédia, čr/poľsko, 
r. 2009, 104 min., nevhodné pre vekovú 
skupinu do 15 rokov.
 
FIlMOVý KlUb - PROJEKT 100 
18. 12. o 19.00, 
vst.: člen.: 1,5 €/45,19 sk, 
nečlen.: 2,15 €/65,07 sk
REMbRANDTOVA NOČNÁ hlIADKA
slávny maliar a jeho najslávnejší skupi-
nový portrét nočná hliadka pohľadom 
režiséra petra Greenawaya. Životopisný 
historický, veľká británia/poľsko/kanada/
Holandsko, 137 min., české titulky, ne-
vhodné pre vekovú skupinu do 15 rokov.

19. - 21. 12. o 19.00, 
vst.: 2 €/60,25 sk

bIElA SMRť
antarktída. najchladnejšie a najopuste-
nejšie miesto na Zemi. už o 3 dni slnko 
zájde na veľmi dlhý čas, stanica zostane 
bez energie a osamelá strážkyňa zákona 
Carrie sa konečne dostane preč. Jej plány 
však dostanú vážnu trhlinu. mysteriózny 
thriller, kanada, 101 min., slovenské ti-
tulky, nevhodné pre vekovú skupinu do 
15 rokov.

ROZPRÁVKA - SlOVENSKý DAbING
28. a 30. 12. o 17.00, 
vst.: 1,8 €/54,20 sk

hORE
starý predavač balónov Carl žije v ma-
lom útulnom domčeku. Jedného dňa sa 
rozhodne splniť si dobrodružný cestova-
teľský sen. animovaná rodinná komédia, 
usa, 96 min., nevhodné pre vekovú sku-
pinu do 7 rokov.

28. - 30. 12. o 19.00, 
vst.: 1,8 €/54,20 sk

NEZVRATNý OSUD 4
mal to byť len obyčajný deň plný zábavy 
na automobilových pretekoch. Zmení sa 
však na nočnú moru, keď má nick hroznú 
predtuchu. thriller, usa, slovenské titulky, 
nevhodné pre vekovú skupinu do 15 ro-
kov.

ROZPRÁVKA - SlOVENSKý DAbING
2. - 4. 1. o 17.00, vst.: 2 €/60,25 sk 

G-FORCE
rodinná komédia o tajných agentoch mi-
niatúrnych rozmerov. nevhodné pre ve-
kovú skupinu do 7 rokov.

2. - 7. 1. o 19.00, vst.: 2,5 €/75,- sk, 
4. 1. zľava vst.: 2 €/60,25 sk

SúMRAK II
v druhom pokračovaní mega úspešnej 
twilight ságy oslavuje bella svoje osem-
náste narodeniny. keď sa poreže na prste, 
kvapka jej krvi vyvolá u Jaspera Cullena 
neovládateľnú reakciu a bellu napadne. 
romantický horor, usa, 130 min., ne-
vhodné pre vekovú skupinu do 12 rokov.

FIlMOVý KlUb 
8. 1. o 19.00, 
vst.: člen.: 1,5 €/45,19 sk, 
nečlen.: 2,15 €/65,07 sk

KDOPAK by SE VlKA bÁl
klasický milostný trojuholník ženy medzi 
dvoma mužmi. uprostred tohto trojuhol-
níka stojí zmätené malé dieťa, ktoré má 
veľa otázok, na ktoré ale nedostáva žiadne 
odpovede... čr, 91 min., nevhodné pre 
vekovú skupinu do 15 rokov.

8. 1. o 17.00, 9. - 10. 1. o 19.00, 
vst.: 2,2 €/66,27 sk

lOVE AND DANCE
Film, v ktorom sa medzi rytmom a tancom 
rodí láska, v ktorom prvé krôčiky hrdinov 
na pop parkete strhnú lavínu nečaka-
ných udalostí. tanečný, poľsko, r. 2009, 
slovenské titulky, 123 min., nevhodné pre 
vekovú skupinu do 12 rokov.

pripravujeme: rozorvané objatia,  
Zombieland, Klony, sherlock Holmes 

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
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11. 12. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 4 € (120,50 Sk) 

MIRO GAVRAN: „VšetkO O MužOch“
Chorvátsky dramatik s nadhľadom sebe vlastným odhaľuje v humorných i vážnych životných situáciách mužské 
šablóny správania. Témou je mu narcistné „mačovstvo“, večne komplikovaný vzťah syna s otcom, mafiánske la-
vírovanie na hranici sebaúcty, žiarlivosť, ale aj staroba. Odkrýva mužskú pravú prirodzenosť, ktorá je takmer vždy 
sebastredná, pyšná, mysliaca len na seba. Zrkadlo nie je krivé, ale skôr obraz dnešného muža v ňom.

13. 12. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € (60,25 Sk), dôchodcovia zo SNV vstup zdarma  

MIRO kAspRzyk: „O zÁzRAČNeJ kRhLIČke“
Víla Kvetka a milí škriatkovia sa spoločne starajú o kvietky a celú lúku. No objavia sa zlí bodliaci, ktorí chcú lúku 
obsadiť a vykynožiť z nej kvety. Majú podrobne premyslený plán, ako sa lúky zmocnia. Či sa im to podarí a ako 
súboj víly Kvetky a dobrých škriatkov s bodliakmi dopadne, to sa dozviete v našom príbehu. Rozprávka používa 
najmä obrazný vyjadrovací jazyk, ktorý eliminuje slovo a pracuje s pantomimicko-pohybovými danosťami hercov. 
Inscenácia je vhodná pre deti od dvoch rokov, rozvíja detskú imagináciu a fantáziu.

18. 12. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 4 € (120,50 Sk)

MIRO GAVRAN: „VšetkO O žeNÁch“ 
Ženy dokážu rovnakou intenzitou milovať i nenávidieť, dopriať si navzájom, ale aj nenáležite žiarliť na úspech tej 
druhej. M. Gavran sa zamýšľa, či je priateľstvo vôbec kódom ženských vzájomných medziľudských vzťahov. Dob-
rosrdečne, no s citom pre realitu, sa dotýka ženského sveta lásky, ktorý je pre ženu jediným možným svetom.

20. 12. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € (60,25 Sk)

pAVOL DObšINský - ANtON kRet: 
„O RužOVeJ ANIČke“  
Rozprávka s pesničkami na motívy slovenskej ľudovej rozprávky z Dobšinského pokladov. Odhalíme vám rozpráv-
kové tajomstvo, posolstvo dobra a zla, svet fantázie a ilúzie. 

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

KUlTúRA

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice  
v Spišskej Novej Vsi

letná 28

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

CeNTRÁlNA BUDOVA, leTNÁ UlICA 28

PRe DeTI

Václav čTVRTeK: Neplechy kocúrika Damiána. Damián 
býva so svojou rodinou v mačacom meste. spolu so svojimi kama-
rátmi zažíva veľa dobrodružstiev a vymýšľa samé neplechy. príbeh 
o kocúrikovi Damiánovi sa dočkal aj televízneho spracovania.
Cathy hOPKINS: Do raja tadiaľto. vo svojej veľkej chaotickej 
rodine je známa ako škoricové dievča. narodila sa v indii, žila na 
rôznych miestach po celom svete. ale to, čo naozaj chce, je pre-
stať cestovať a mať skutočný domov. autorka s humorom a dôvti-
pom rozoberá problémy, ktoré sú pre tínedžerov naozaj dôležité.
Fiona WATT: Kúzlenie s papierom. veľká kniha pre malých 
výtvarníkov. trojrozmerné nádoby, koláže, rámčeky na obrázky, 
vzorované papiere a mnohé ďalšie zaujímavé veci. na dosiahnu-
tie skvelých výsledkov stačí, keď budete postupovať podľa uve-
dených návodov.

PRe DOSPelýCh - BeleTRIA

Rebecca MIlleR: Tajné svety Pippy leeovej. obrazy z búr-
livého vnútorného sveta neposlušného dievčaťa, ktoré vyskúšalo 
drogy a rôzne mužské spoločnosti.
john gRIShAM: hra o pizzu. príbeh talentovaného futbalistu, 
ktorý za zbabraný zápas dostáva výpoveď. podarí sa mu vyrovnať 
s minulosťou a znova sa tešiť z hry?
javier MORO: Indická princezná. pravdivý príbeh španielskej 
tanečnice, vydatej za bohatého maharadžu. Jej rozprávkový prí-
beh sa však končí fiaskom.

PRe DOSPelýCh - NÁUčNÁ lITeRATÚRA

František DlUgOš: Prierez cirkevnými dejinami. Cieľom 
publikácie bolo uľahčenie a do istej miery aj obohatenie puto-
vania za dejinami katolíckej cirkvi o nové poznatky, skúsenosti, 
súvislosti a zážitky.
Alexa KRIele: Rozhovory s anjelmi o zmysle života. aký 
zmysel má život či určité udalosti a stretnutia, ako nájsť podstatu 
života, prečo sú vojny a prečo boh nezasiahne? tieto otázky 
a mnoho ďalších položila autorka anjelom - a oni jej dali objasňu-
júce a zároveň dojímavé odpovede.
josef KIRSChNeR: Ako zvíťaziť bez boja: Prekonaj sám 
seba. kniha popisuje sedem víťazstiev, ktoré by mal v živote do-
siahnuť každý, sedem prekážok, ktoré týmto víťazstvám stoja 
v ceste, a trinásť stratégií proti agresívnosti, s ktorou sa stretá-
vame v každodennom živote.

POBOčKA MIeR, KOMeNSKÉhO 25

PRe DeTI

O troch kamarátoch: medvedík lacko, neposedný žabiak 
Jaško a ich kamarátka berta putujú krajinou cez lesy, vrchy a sla-
tiny až k moru...

PRe DOSPelýCh - BeleTRIA

julianna BAggOTT: Všetky manželove milenky. mladá, 
ambiciózna lucy žije spokojne v manželstve, kým nezistí, že jej 
o osemnásť rokov starší manžel artie ju podvádza...

PRe DOSPelýCh - NÁUčNÁ lITeRATÚRA

Yehuda lAhAV: Odsúdení spolu žiť. črty, ktoré predkladá au-
tor slovenským čitateľom svedčia o tom, čo sprevádza izraelsko-
palestínske vzťahy a peripetie v novodobých dejinách.

DivaDlo Kontra 
(Dosky 2007 - objav sezóny 2006/2007, Prekvapenie novej Drámy 2007) 

pozýva svojich priaznivcov a všetkých tých, ktorí chcú zažiť kvalitné divadlo na vlastnej koži,
do nových priestorov, kde sa budú cítiť ako doma!

Divadlo Kontra vďaka podpore Domu Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi bude mať v našom meste 
stálu scénu. V klubových priestoroch Domu Matice slovenskej na Zimnej ul. chceme našim Spišiakom 
sprístupniť divadlo, aké sa hráva v Londýne, v New Yorku, v metropolách Európy.
Sme divadlo, ktoré uvádza na Slovensku jedinečné tituly, ktoré ešte neboli u nás realizované. Tým, že 
sme získali stály priestor, chceme pravidelne ponúkať hry, ktoré sme s obrovským úspechom uviedli 
v Edinburghu, Bristole, Londýne, Prahe, Varšave, Krakove, Bratislave a teraz aj v Spišskej Novej Vsi.
naše heslo znie: V Spišskej Novej Vsi sme doma a divák je pre nás náš hosť!

V decembri vás pozývame na naše predstavenia - 3 jednoaktovky najväčšieho dramatika 
20. storočia Samuela Becketta „Smiech v Temnote” a one man show na írsky spôsob  

- hru Conora McPhersona „Rum a Vodka”.

19. a 20. december (sobota, nedeľa) o 19.00 hod. 

Samuel Beckett „Smiech v temnote”
- prvýkrát na Slovensku uvedené 3 jednoaktovky S. Becketta, 

v ktorých nechýba čierny humor a sarkazmus. 
Réžia: Klaudyna Rozhin. Hrajú: M. Macala, P. Čižmár a V. Kunst. 

Vstupné: 3 €

21. december (pondelok) o 19.00 hod. 

conor mcPherson „rum a voDKa”
- bláznivá jazda mladého muža počas víkendu v baroch Dublinu! 

Nepriveď na to svoju mamu, priveď niekoho, kto bežne do divadla nechodí!
Réžia: K. Rozhin. Hrá P. Čižmár.

Vstupné: 3 €

Pred predstavením príjemné občerstvenie. Kvôli klubovým priestorom 
je lepšie rezervovať si dopredu miesto!

rezervácie - denne na tel. č.: 0907 908 986.

DivaDlo Kontra Sa teŠÍ na vÁS!
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8. 12. 2009 (utorok), pódium pred Redutou

PRÍChOd MiKULáŠa 
15.00 Mikulášsky batôžtek
 plný vianočných piesní, kolied, tanca a pozdravov od Mikuláša
 Účinkujú: žiaci ZUŠ Smižany
16.00 Privítanie Mikuláša
16.30 Príchod vianočného kamiónu COCA-COlA 
 plného prekvapení
V deň konania akcie vyrastie vianočná dedinka s malými domčekmi a už od  
15.00 hod. tu nájdete obchodíky s vianočnými darčekmi a občerstvením a domčeky 
so zábavnými atrakciami. Návštevníci môžu poslať svoj vianočný pozdrav priamo 
z kamióna alebo si vyrobiť vlastnú vianočnú kométu, ktorou potom doma ozdobia 
svoj vianočný stromček. Záujemcov škriatkovia vyfotia so Santa Clausom. Fotografie budú potom umiestnené  
na internetovej stránke www.vanocnikamion.com, odkiaľ si ich bude možné stiahnuť. 
Celý výťažok z akcie venuje firma Coca-Cola Mestu Spišská Nová Ves.  

11. 12. 2009 (piatok) o 16.00 hod., pódium pred Redutou

OtvORenie vianOČnÝCh tRhOv
prišli sme k vám s muzikou, že vám rozpovieme, 
čo dobrému chlapovi na dne srdca drieme.
prišli sme k vám s muzikou, že sme vám dopriali,
aby vám z čela chmáry pesničky odviali...
Kočovné divadlo draK Prešov
MAĽOVANé NA SKlE
Muzikálový recitál najkrajších piesní z legendárneho predstavenia Na skle maľované.

26. 12. 2009 (sobota) od 19.00 do 3.00 hod., Koncertná sieň Reduty  

ŠteFansKá záBava
Do tanca hrá: Ľudová a tanečná hudba Romana Barabasa
Vstupné: 6 €/180,76 Sk
Konzumácia: 4 €/120,50 Sk

31. 12. 2009, pódium pred Redutou

siLvesteR 2009
22.30 ROCKOVÁ ROZlúČKA SO STARýM ROKOM
 AbATON Spišská Nová Ves
23.45 KAROlÍNA - top-svetové hity v podaní známej slovenskej speváčky
23.55 PRÍhOVOR PRIMÁTORA MESTA JÁNA VOlNéhO
00.00 OhŇOSTROJ (zabezpečený sponzorsky)
do 1.00 NOVOROČNÁ DISCO ShOW

Pripravujeme: 
4. 1. 2010 (pondelok) o 16.00 hod., Rím.-kat. kostol Nanebovzatia Panny Márie

KOMORnÝ ORChesteR  
Štátnej FiLhaRMónie KOŠiCe 
Koncert pri príležitosti slávnostnej inaugurácie poštovej známky s motívom z mesta SNV.

Informácie a predpredaj vstupeniek: MKC - Reduta, 053/44 632 49, 42 992 51, 
Kino Mier - 053/44 287 66, TIC - letná ul. 49, 053/161 86

Riaditeľstvo Základnej 
umeleckej školy,

Ul. J. Fabiniho 1 v Spišskej Novej Vsi
vás pozýva

na vianočné predstavenie

zázRaČná 
KRajina

Na zemi sa budú diať čudné veci. 
Búrky, povodne, sneh v lete... 
Nikto nevie, čo sa deje, okrem 
škriatka Mikyho a víly Jessici...

Ak ste zvedaví, ako sa bude vyvíjať 
táto rozprávka, príďte sa pozrieť: 

Kde?  Spišské divadlo
Kedy? 15. a 16. decembra 2009
čas? 18.00 hod.
Vstupné? 2 € - Spišské divadlo  
 pred predstavením

Tešíme sa na vás!

Dovoľujeme si pozvať všetkých rodičov a priateľov školy na 

vianočný koncert študentov 
Gymnázia na Školskej ulici 
v Spišskej Novej Vsi, ktorý sa uskutoční dňa 21. 12. 2009 o 16.00 hod. 
(pondelok) v dome kultúry Spišská Nová Ves. 

na vašu účasť sa tešia študenti školy. 

Mesto Spišská Nová Ves, 
SŠ klub Niké pri CVč Adam, 
Mestské kultúrne centrum,

Restaurant - Café Nostalgie, 
bagetéria Sun Food

Rande sO 
stRiGaMi

netradičné predvianočné stretnutie 
pre všetky vekové kategórie
17. december 2009

park pred rímskokatolíckym kostolom

16.00  Otvorenie, vystúpenie  
 Folklórneho súboru čačina
20.00  Chorus Iglovia  
 - vianočné chorály

* Sun-Food - zahryznite sa do bagety 
„Striga v pá(a)rku“

* Café Nostalgie - horúce nápoje  
pre malých aj veľkých

* Stánky s vianočným tovarom

* Zber obnoseného šatstva a hračiek

* Stromček splnených želaní

* Súťaž O najkrajší vianočný medovník

* Súťaž O najkrajšie dievčenské oči

* Zabíjanie klincov do pňa

* Netradičné výstupy do veže kostola

... a každú hodinu priletí striga...
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NOVÁ NAFUKOVACIA TENISOVÁ hAlA 
3 ANTUKOVé dVORCE V PREVÁdZKE!
Tenisový klub, Jánskeho 1, Sp. Nová Ves

Otváracie hodiny: Po - Ne  7.00 - 22.00 hod.

Cenník: Po - Pia   7.00 - 16.00   10 €/hod.
 Po - Pia 16.00 - 22.00   13 €/hod.
 So - Ne    7.00 - 22.00   10 €/hod.  
Objednávky: Peter Vlk - 0918 589 024
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E VODNé lyžOVANIE: V dňoch 22. - 24. 10. 2009 
sa náš vodný lyžiar Martin bartalský zaskvel na  
31. ročníku UNIVERZITNÝCH MAJSTROVSTIEV 
USA VO VODNOM LYŽOVANÍ v Kalifornii v Ba-
kersfield. Spolu so svojím tímom z Univerzity  
v Louisiane - Monroe sa im tieto preteky podarilo 
vyhrať v súťaži družstiev, a to v konkurencii 12 ame-
rických škôl nominovaných z kvalifikačných prete-
kov. Louisianská univerzita si tak pripísala na svoje 
konto už 22. víťazstvo v histórii tohto preteku. Vodní 
lyžiari, medzi nimi aj náš mladý Spišskonovovešťan, 
si tak zabezpečili študijné štipendium na škole na 
ďalší rok. Martinovi sa podarilo zvíťaziť aj v súťaži 
jednotlivcov v kategórii slalom. Následne v dňoch  
28. 10. - 1. 11. 2009 reprezentoval Slovensko na 
MAJSTROVSTVÁCH SVETA VO VODNOM LYŽOVA-
NÍ DO 21 ROKOV v Chapala v Mexiku. V celkovom 
hodnotení sa tu umiestnil na peknom 5. mieste.  
Blahoželáme!
VOlEJbAl: EXTRALIGA ŽENY: 5. kolo (24. 10.) 
COP Nitra - VK SNV 3 : 0, 6. kolo (31. 10.) SNV  
- ZŠK UKF Nitra 3 : 1, 7. kolo (7. 11.) VK Senica - SNV 
3 : 1, 8. kolo voľno, 9. kolo (17. 11.) MŠK Žiar nad 
Hronom - SNV 2 : 3, 10. kolo (21. 11.) SNV - VTC 
Pezinok 3 : 0. SLOVENSKÝ POHÁR: zápasy 2. kola: 
(27. 10.) SNV - ŠK ŽU Žilina 0 : 3, (11. 11.) Žilina  
- SNV 3 : 0, na zápasy vyhrala Žilina a postúpila do 
3. kola SP.
hOKEJ: EXTRALIGA MUŽI: 17. kolo (27. 10.) MHC 
Martin - HK SNV 3 : 2 pp, 18. kolo (30. 10.) HK SNV 
- HC Košice 3 : 7, 19. kolo (1. 11.) MsHK Garmin 
Žilina - HK SNV 3 : 1, 20. kolo (13. 11.) HK SNV  
- HK Nitra, a. s. 2 : 3, 21. kolo (15. 11.) Dukla Tren-
čín - HK SNV 8 : 2, 22. kolo (17. 11.) HK SNV - HC 
05 B. Bystrica, a. s. 1 : 4, 23. kolo (20. 11.) voľno,  
24. kolo (22. 11.) HK Orange 20 - HK SNV 3 : 2 pp.
bASKETbAl: EXTRALIGA MUŽI: 10. kolo  
(28. 10.) BK 04 AC LB SNV - BC Prievidza 67 : 63,  
11. kolo (31. 10.) MBK Rieker Komárno - SNV 94 : 83,  
12. kolo (7. 11.) voľno, 13. kolo (11. 11.) SNV  
- BK SPU Nitra 99 : 104, 14. kolo (14. 11.) BK Svit  
- SNV 71 : 74, 15. kolo (18. 11.) SNV - Basketbal Pezi-
nok 63 : 76, 16. kolo (21. 11.) MBK Handlová - SNV  
78 : 65.
KOlKy: EXTRALIGA MUŽI: 3. kolo (19. 9.) ŽP Šport 
Podbrezová „B“ - Tatran SNV 6 : 2, 4. kolo (26. 9.) 
Inter „B“ - SNV 3 : 5, 5. kolo (10. 10.) SNV - Lokomo-
tíva Vrútky 3 : 5, 6. kolo (17. 10.) ŠKK Trstená - SNV 
7 : 1, 7. kolo (24. 10.) SNV - Tatran Sučany: zápas 
presunutý na náhradný termín, 8. kolo (7. 11.) Inter 
„A“ - SNV 7 : 1. V 9. kole (14. 11.) naši hráči z Tat-
rana SNV sa predstavili vo Veľkom Šariši. Výsledok:  
TJ Slavoj Veľký Šariš „A“ - Tatran SNV 6 : 2.
bEDMINTON: V telocvični Spojenej školy sa usku-
točnili Obvodné majstrovstvá v bedmintone žiakov 
základných a stredných škôl, ktorých sa zúčastnili 
súťažiaci zo 6 základných a 8 stredných škôl.
TENIS: Milovníci tzv. bieleho športu v našom 
meste sa od novembra tešia z novej nafukovacej 
tenisovej haly, ktorá vyrástla v areáli tenisových 
kurtov pod blaumontom. 
FITNESS: Dňa 24. 10. 2009 sa v Dunajskej Stre-
de uskutočnil 1. ročník naturálnej súťaže ŽITNOOS-
TROVSKÝ POHÁR 2009 v kulturistike mužov a fitness 
žien federácie SSNKF. Na súťaži s medzinárodnou 
účasťou sa darilo aj našim fitnesskám. V kategórii 
šport figúra získala Ivana Šarišská skvelé 1. miesto. Aj 
2. priečka patrila Spišiačke - Anne Bigošovej. Presne 
o týždeň neskôr cestovali obe športovkyne na očaká-
vanú pohárovú súťaž v naturál. kulturistike BANSKO-
BYSTRICKÚ GRAND PRIX 2009, kde opäť potvrdili 
svoje kvality - za súťažiacou zo Zvolena skončila Ivana 
na 2. a Anna na 3. mieste. Blahoželáme!

S myšlienkou založiť žiacky vodnopólový oddiel 
v Spišskej Novej Vsi prišiel osloviť vedenie mesta 6-ná-
sobný najlepší vodný pólista SR, Košičan Phdr. Karol 
bačo. Podľa jeho slov už v dohľadnej dobe by v spolu-
práci s Mestom SNV chcel založiť u nás žiacky oddiel - 
klub vodného póla, ktorý by bol oficiálne zaregistrovaný 
na Slovenskom zväze vodného póla. Vedenie mesta 
túto iniciatívu privítalo a oslovilo pre spoluprácu ZŠ 
na Ul. Z. Nejedlého, ktorá disponuje 25-metrovým 
plaveckým bazénom a organizuje pre školákov aj záuj-
mové útvary plávania. Spolu s riaditeľom školy Mgr. Mi-
roslavom Nováčekom sa následne dohodli základné 
kroky, ktoré povedú k založeniu oddielu. „úlohou školy 
bude podnietiť základný záujem u detí a s tým spo-
jený prechod detí, ktoré budú mať záujem venovať 
sa vodnému pólu, do klubu, ktorý tu chceme založiť. 
snahou je založiť klub v čo najbližšom čase. bol by 
som rád, ak by deti prejavili záujem čo najskôr, aby 
klub mohol začať fungovať už tento školský rok,“ 
uviedol pre Ičko Karol bačo.
Ako dodal, optimálne je začať pracovať s deťmi vo veku 
8 - 9 rokov, keďže prvé súťažné vodnopólové zápasy 

v žiackych kategóriách hrajú 11-roční. Prihlásiť sa 
bude môcť každý, kto má záujem a zvláda aspoň 
základy plávania, t. j. prepláva aspoň 25-metrový 
bazén. „Deti sa budú pod vedením trénera mgr. mi-
roslava murgáča, ktorý má osobné skúsenosti s vod-
ným pólom, učiť plávať a postupne sa v oddiele 
začnú venovať základom techniky vodného póla - 
práci s loptou. tým najtalentovanejším chceme tiež 
ponúknuť možnosť pôsobenia od 6. ročníka na špor-
tovom gymnáziu v košiciach, kde by mohli ďalej pô-
sobiť v tamojších kluboch.“
Prečo sa Karol bačo rozhodol priniesť vodné pólo 
práve k nám? „mojou snahou je dostať vodné pólo aj 
do iných miest. Je to veľmi zdravý a zaujímavý šport, 
ktorý nie je pre rodičov finančne náročný. myslím si, 
že v dnešnej dobe je veľmi dôležité ponúknuť deťom 
čo najväčší výber možností pohybovej aktivity. Je 
pravdou, že v spišskej novej vsi klub vodného póla 
nikdy nebol, to ale neznamená, že by sme to nemohli 
skúsiť,“ zdôvodnil svoju iniciatívu úspešný 31-ročný 
Košičan, ktorý s vodným pólom začal ako 6-ročný, 
od 17 rokov reprezentuje v tomto športe našu krajinu,  
4 roky pôsobil v Španielsku, 2 roky v Maďarsku, zú-
častnil sa Olympijských hier v Sydney, 3-krát Majstrov-
stiev sveta, 6-krát Majstrovstiev Európy, v súčasnosti 
pôsobí v klube ČH Hornets Košice a ktorý v Košiciach 
spolu s otcom založil vodnopólovú školu pre deti.
Ak sa všetko podarí, už najbližšie leto by chcel p. Bačo 
zorganizovať na našom letnom kúpalisku v plaveckom 
bazéne turnaj detí vo vodnom póle, ktorý bude mať 
možnosť sledovať aj široká verejnosť.
bližšie informácie záujemcovia o vodné pólo získajú 
u Mgr. M. Murgáča na tel. č. 0904 311 088.

Za informácie ďakuje ing. lucia Kormošová

Do nového ročníka 2009/2010 vstupovali po kvalitnej 
letnej príprave hráči mužstva dospelých s ambíciami hrať 
opäť v popredí druholigovej tabuľky, k čomu ich oprávňovali 
kvalitné výkony počas celej jarnej časti. Káder v lete posil-
nili obranca Karol Sedláček a záložník Volodymyr Melnyk, 
ktorí už v mužstve pred časom pôsobili. V priebehu jesene 
sa ukázalo, že aj napriek snahe nedokázali celkom plnohod-
notne nahradiť zraneniami dlhodobo laborujúcu oporu Ru-
dolfa Pavlíka. K tomu sa pridali v priebehu súťaže dlhodobé 
zranenia Maxima, Hamráčka a čiastočne aj Kandráča a tiež 
disciplinárne postihy Petruša a neskôr Sedláčka, čo malo 
za následok, že z kvalitatívne a kvantitatívne silného kádra 
zostalo v mnohých stretnutiach len torzo. Preto je konečné  
9. miesto po jeseni pre viacerých možno sklamaním, no 
zároveň ho možno považovať za reálne vyjadrenie momen-
tálnych schopností okliešteného mužstva. Zo zápasov vonku 
mužstvo dokázalo priviezť 7 bodov, no v domácom prostredí 
ich stratilo až 8. Svetlým momentom bolo vyradenie corgoň-
ligovej MFK Dubnica v 2. kole Slovenského pohára.

Jesenná štatistika: 
Celkovo v tabuľke: 9. miesto 15 5 5 5 22 : 23 20 b.
Domáce stretnutia: 7  4 1 2  13 : 10 13 b.
Stretnutia vonku:  8 1 4 3     9 : 13 7 b.

Strelci gólov: Horváth 6, Sadnyk 5, Čekovský a Sirko 2, 
Hamráček, Ondáš, Čomič a Kandráč 1.

patrik brezovaj, v. ivančík

VOdNé PólO NA SPIŠI

JESENNÁ čASŤ FUTbAlISTOV FK SNV

Na radnici sa 21. septembra konalo stretnutie na veľmi zaujímavú tému.

Zvolen - SNV  2 : 2
SNV - Stará Ľubovňa  1 : 0
Vranov - SNV  4 : 1
SNV - Prešov „B“  0 : 3
Moldava - SNV  2 : 1
SNV - Humenné  0 : 1
B. Bystrica - SNV  0 : 1

Trebišov - SNV  1 : 0
SNV - Čadca  3 : 0 kont.
Podbrezová „B“ - SNV  1 : 1
SNV - Košice „B“  3 : 1
Poprad - SNV  2: 2
Lipany - SNV  1 : 1
SNV - Žilina „B“  3 : 3

SNV - Dukla B. Bystrica „B“ 3 : 2

Rekapitulácia výsledkov jesennej časti:
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ŠPORTOVÁ hAlA T.: 053/442 62 40, 0903 381 380 
sobota 5. 12. lb - levoča, basketbal sŽ
sobota 5. 12. lb - levoča, basketbal 1. liga muži
sobota 5. 12. 14.00 vK - sopM Nitra
sobota 5. 12. 18.00 lb - levice, basketbal extraliga
Nedeľa 6. 12. šKbd - Cassovia Košice, basketbal juniorky
Nedeľa 6. 12. lb - svit, basketbal 1. liga muži
Nedeľa 6. 12. vK - Zvolen, volejbal juniorky
Nedeľa 13. 12. šKbd - ružomberok, basketbal kadetky
streda 16. 12. 18.00 lb - Komárno, basketbal extraliga
štvrtok 17. 12. 8.00 - 14.00 Futbalový turnaj „95“
sobota 19. 12. 18.00 vK - senica, volejbal extraliga
Nedeľa 20. 12. vK - Žiar nad Hronom, volejbal juniorky
Utorok 22. 12. 8.00 - 13.00 školská liga basketbal

ZIMNý ŠTADIÓN T.: 053/446 10 86, 0903 630 982 
sobota   5. 12. 14.00 sNv - Žilina, juniori
Nedeľa   6. 12. 10.30 sNv - Martin, juniori
Nedeľa   6. 12. 17.00 sNv - Zvolen, extraliga
štvrtok 10. 12. 18.00 sNv - Martin, extraliga
sobota 12. 12. 14.00 sNv - poprad, dorast
Nedeľa 13. 12. 10.30 sNv - l. Mikuláš, dorast
sobota 19. 12. 11.45 sNv - b. bystrica, dorast
Nedeľa 20. 12. 10.30 sNv - Zvolen, dorast
Utorok 29. 12. 17.00 sNv - Žilina, extraliga

  MEDZIŠTÁTNE ZÁPASy (vstupné 10 € /dvojzápas)
Piatok 18. 12. 17.00 Bielorusko - švajčiarsko, 
Sobota 19. 12. 17.00 Slovensko - švajčiarsko, 

KOlKÁREŇ 
sobota 5. 12. 10.00 svit - Zvolenská slatina, 1. liga muži východ
sobota 5. 12. 14.00 Tatran - šK Modranka, extraliga
Nedeľa 6. 12. 10.00 Tatran dorci - Trstená „a“, dorastenecká liga východ
Nedeľa 6. 12. 12.30 Tatran dorky - Trstená „b“, dorastenecká liga východ

MeSTSKÁ lIgA NeRegISTROVANýCh hRÁčOV 
V KOlKOCh - ROčNíK 2009

UToroK 1. 12. 18.00 dráČiK 09 - parMas
19.00 sToliMEr - oElTo sTar

poNdEloK 7. 12.
17.00 NdH aTYp - dráČiK
18.00 srT KEGl - sToliMEr
19.00 parMas - Mv NábYToK

UToroK 8. 12.
18.00 Midapa - sTEZ
19.00 oElTo sTar - slZa
19.00 Mv NábYToK - srT KEGl

VEREJNé KORČUĽOVANIE - hlAVNÁ PlOChA
sobota 5., 12., 26. 12. 18.00 - 19.30
Nedeľa 13., 20. 12. 18.00 - 19.30

VEREJNé KORČUĽOVANIE - VONKAJŠIA MAlÁ PlOChA
streda 2., 9., 16., 23., 30. 12. 17.00 - 18.30
piatok 4., 11. 12. 17.00 - 18.30
Nedeľa 27. 12. 17.00 - 18.30

pondelok 28. 12. 17.00 - 18.30

Otváracia doba krytej plavárne počas vianočných sviatkov a prázdnin
pondelok 21. 12. 14.00 - 20.30

Utorok 22. 12.   9.00 - 20.30
streda 23. 12.   9.00 - 20.30
štvrtok 24. 12. ZATVOReNÉ
piatok 25. 12. 13.00 - 20.30
sobota 26. 12.   9.00 - 20.30
Nedeľa 27. 12.   9.00 - 20.30

pondelok 28. 12. 14.00 - 20.30
Utorok 29. 12.   9.00 - 20.30
streda 30. 12.   9.00 - 20.30
štvrtok 31. 12. 2009   9.00 - 14.00
piatok   1. 1. 2010 13.00 - 20.30
sobota   2. 1.   9.00 - 20.30
Nedeľa   3. 1.   9.00 - 20.30

pondelok   4. 1. 14.00 - 20.30
Utorok   5. 1.   9.00 - 20.30
streda   6. 1.   9.00 - 20.30
štvrtok   7. 1.   9.00 - 20.30
piatok   8. 1.   9.00 - 20.30

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 0,70 € z ceny vstupného pre dospelých, 
0,50 € z ceny pre deti a dospelých nad 60 rokov.

Prevádzková doba krytej plavárne
Ranné plávanie školy Verejnosť

pondelok 6.30 - 7.45 sanitár 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

Cenník: Celodenný vstup 1 hod. pred ukon-
čením prevádzky

dospelí: 2,20 €/66,28 sk 1,80 €/54,23 sk
deti od 3 do 15 rokov, 
dospelí nad 60 rokov, ZŤp a ZŤp-s 1,50 €/45,19 sk 1,30 €/ 39,16 sk 

MASÁžE 
klasická • reflexná • thajská • anticelulitídna • kozmetická lymfodrenáž 
• lymfodrenáž celého tela • detoxikačná medová masáž • segmentová masáž
Utorok - piatok: 14.00 - 20.00 hod.; sobota - nedeľa: 9.00 - 20.00 hod.
v ponuke vianočné poukážky v hodnote 10 € a 20 €.
Mimo uvedený čas možnosť objednávky na t. č.: 
0903 675 380, 0905 954 792, 0904 325 343.

SAUNA T.: 053/442 62 18
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
Otváracia doba sauny počas vianočných sviatkov a prázdnin

streda 23. 12. 14.00 - 20.00
štvrtok 24. 12. ZaTvorENá
piatok 25. 12. 14.00 - 20.00
26. 12. - 30. 12. podľa týždenného rozpisu
štvrtok 31. 12. 2009 ZaTvorENá
piatok    1. 1. 2010 14.00 - 20.00
od 2. 1. 2010 podľa týždenného rozpisu

CERAGEM - masážne stoly

sobota 8.00 - 19.00
Nedeľa 8.00 - 19.00
23., 24., 25., 
31. 12. 2009 ZaTvorENÉ

1. 1. 2010 ZaTvorENÉ

pondelok sanitárny deň
Utorok 9.00 - 19.00
streda 9.00 - 19.00
štvrtok 9.00 - 19.00
piatok 9.00 - 19.00

FUTbAlOVý ŠTADIÓN
UMElá Tráva iii. GENEráCiE/Cenník prenájmu:
Hracia plocha 2 hod./1 zápas 135 €/4 067,00 sk
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas 170 €/5 121,40 sk
Hracia plocha k tréningovej jednotke 70 €/2 108,80 sk
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením 85 €/2 560,70 sk
1/2 hracej plochy k tréningovej jednotke 35 €/1 054,40 sk
podrobnejšie informácie u vedúceho futbalového štadióna.
Kontakt: Marián Jasenčák - 0903 381 380 

Konverzný kurz 
1 € /30,1260 Sk
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Môžete nám priblížiť počiatky vzniku AŠK Slávia 
SNV?
„ašk slávia pri Základnej škole na lipovej ulici v snv 
vznikol z veľmi úspešných športových tried atletiky, 
ktoré v nedávnej minulosti dosahovali vynikajúce  
výsledky nielen v rámci slovenska, ale aj v rámci čssr. 
boli tu absolútni majstri čssr v pohári rozhlasu, majstri 
čssr v medzinárodnom štvorboji, úspešne reprezen-
tovali na kube, vo v. británii, nemecku, rumunsku, ma-
ďarsku. vyrástli tu aj úspešní reprezentanti igor Kováč 
a Miriam bobková. ašk slávia začal oficiálne svoju 
činnosť 1. 1. 2003 pri Zš lipovej, kedy boli do oddielu 
zaregistrovaní žiaci a absolventi športových tried.“
Javí mládež záujem o atletiku?
„kým v minulosti sme otestovali celú populáciu 4., 
resp. 5. ročníkov zo všetkých Zš v snv a okolí, v sú-
časnej dobe sa tento výber veľmi zúžil. školy získali 
právnu subjektivitu a my nemáme možnosť vyberať ta-
lentovaných žiakov pre atletiku. napriek tomu sa nám 
v posledných rokoch podarilo otvoriť športovú triedu, 
kde máme viacero talentovaných športovcov, čo potvr-
dili na ostatných majstrovstvách východoslovenského 
kraja, kde vybojovali 35 medailových umiestnení.“
Fungovanie klubu si akiste vyžaduje aj pomoc z rôz-
nych strán. Ako je to u vás?
„klub je zriadený pri Zš lipovej, takže spolupráca so 
školou je veľmi dobrá. najmä zásluhou p. riaditeľky 
mgr. Zlatuše Habasovej, ktorá vypracovala niekoľko 
úspešných projektov, vďaka ktorým sa zlepšili pod-
mienky aj úroveň činnosti atletického oddielu slávia. 
veľmi dobrá je aj spolupráca s mestom snv, ktoré 
finančne podporilo najväčšiu investíciu na škole - vý-
stavbu tartanovej dráhy a každý rok poskytuje dotácie 
na činnosť ašk. úzka spolupráca je aj s ministerstvom 
školstva sr, cez ktoré plynú dotácie pre športovú triedu, 
a s rodičmi, ktorí pracujú vo výbore nášho klubu.“
Ako ste na tom s materiálnym vybavením, podmien-
kami na tréning?
„po zrealizovaní výstavby tartanovej atletickej dráhy sa 
tréningové podmienky zlepšili o 180 stupňov. Dráha má 
280 metrov, je 4-miestna so 120-metrovou 6-miestnou 
rovinkou. veľmi kvalitné sú sektory pre skok do výšky, 
skok do diaľky, vrh guľou a hod oštepom. Získali sme 

nové doskočisko pre skok do výšky a sadu prekážok 
pre prekážkové behy. v zimnej príprave sú k dispozícii 
dve telocvične a posilňovňa, takže podmienky pre tré-
ningový proces v súčasnej dobe sú veľmi dobré.“
dobrú prácu učiteľov, trénerov, samotných žiakov - 
atlétov potvrdzujú skvelé výsledky.
„výsledky ašk slávia boli od jeho vzniku veľmi dobré, 
čím sa zaradil medzi najúspešnejšie atletické oddiely 
v sr, najmä v kategóriách mládeže. medzi našimi 
najúspešnejšími atlétmi boli: Martina Zaťková (nie-
koľkonásobná majsterka sr od mládež. kategórií až 
po dospelých, úspešne štartovala na majstrovstvách 
sveta juniorov a európskom pohári dospelých), ras-
tislav vonga (majster sr v prekážkovom behu, repre-
zentoval sr od žiakov až po juniorov, v súčasnej dobe 
sa pripravuje na zimnú olympiádu v jazde na boboch), 
roman Tököly (viacnásobný majster sr v prekážko-
vom behu a skoku do diaľky, reprezentant sr v kat. 
žiakov, dorastu a juniorov), dominik lopuch (juniorsky 
majster sr v skoku do výšky, reprezentant sr v kat. 
dorastu a juniorov, v súčasnosti člen Dukly b. bys-
trica), liana Takáčová (halová majsterka sr v behu 
na 300 m a druhá v behu na 400 m), Zuzana Zaťková, 
Filip boman (medailisti na m-sr a reprezentanti v kat. 
žiakov a dorastu), Mária Gromanová (2. miesto na 
m-sr v behu na 600 m žiakov). v prvých rokoch pre-
tekalo za sláviu aj niekoľko atlétov zo smižian. Z nich 
najlepšie výsledky dosiahli: stanislava Kľučárová 
(viacnásobná majsterka sr a reprezentantka sr od 
žiackych kat. až po dospelých, zúčastnila sa európ-
skeho festivalu olympijských nádejí v taliansku), lukáš 
szita, patrik sako (medailisti na m-sr, reprezentanti 
sr v žiackych kat.). aj v súčasnosti, napriek tomu, že 
máme len mládežnícke kategórie, dosiahli naši atléti 
veľmi dobré výsledky na majstrovstvách kraja žiakov - 
ako som už spomínal, získali tu 35 medailových umiest-
není. majstrami kraja sa stali: barbora plešavská (beh 
na 400 m), stanislav brutovský (beh na 60 m prek. 
a 300 m), Jakub petrovič (skok do výšky), samuel 
bučák a Michaela Gondová (chôdza na 2 km), Mar-
tina veisenpacherová (beh na 1 500 m), štafeta žia-
kov i žiačok v behu na 4 x 60 m. Ďalšie medaily získali: 
dominika Kráľová (beh na 60 m prek. a 150 m), Kata-

rína Fabinyová (skok do diaľky), Jakub petrovič (hod 
kriket. loptičkou), Martin Tököly (vrh guľou), petra Ko-
čišová a Martin vaškovič (chôdza na 2 km), štefan 
Kotlár (beh na 60 m, skok do diaľky), andrej Mitrík 
(beh na 400 m).“
V Slávii sa venuje veľká pozornosť aj štúdiu a pro-
spechu žiakov.
„napriek veľkej snahe o čo najlepší prospech žiakov 
športových tried sa nám to nie vždy darí. najlepší žiaci 
totiž odchádzajú na osemročné gymnázium, ďalší do 
matematických tried a my môžeme vyberať a pracovať 
len s tými, čo ostali. snažíme sa, aby z týchto žiakov vy-
rástli nielen dobrí športovci, reprezentanti, ale aby sa 
z nich stali aj ľudia, ktorí sa budú vedieť v budúcnosti 
úspešne zaradiť do spoločnosti.“
čo by bolo podľa Vás potrebné v budúcnosti zlepšiť? 
Samozrejme v reálnej polohe súčasnej doby.
„ak chceme v najbližšom období organizovať atletické 
podujatia v rámci mesta, okresu a kraja, je potrebné 
dokončiť oplotenie areálu a zábradlie vedľa dráhy (ro-
vinky). pre zlepšenie a skvalitnenie tréningového pro-
cesu perspektívne vybaviť, zmodernizovať posilňovňu 
a získať sponzorov pre činnosť ašk slávia.“ 

Za rozhovor ďakuje v. ivančík

AŠK SlÁVIA SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Takpovediac v tieni hokeja, basketbalu, volejbalu a futbalu reprezentujú úspešne naše mesto aj 
mladí atléti Atletického športového klubu (AŠK) Slávia Spišská Nová Ves. dnes vám tento klub 
predstavíme a pomôže nám pri tom tréner Ľudovít Strache.

najúspešnejšou atlétkou ašk slávia snv  
v r. 2009 je barbora plešavská, ktorá získala  
2. miesto na m-sr v behu na 300 m a je žiackou 
reprezentantkou sr v tejto disciplíne.

úspešné plavkyne - sestry Jana (vľavo)
a Želmíra kuľové

Náročná letná príprava sa prejavila i na výsledkoch dosiah-
nutých na súťažiach plavcami Klubu plávania od začiatku 
tohto školského roka.
V Púchove dňa 19. 9. 2009 štartovali naši plavci na  
9. ročníku Memoriálu Pavla Vajdu. Bol to pretek 
pre žiakov do 12 rokov. V kategórii najmladších žiakov  
(7 - 8-roč.) získala v trojboji pohár Jana Kuľová. V kategó-
rii  9 - 10-roč. žiakov získala želmíra Kuľová v disciplínach 
100 m VS, 50 m VS a 50 m Z strieborné medaile. V kate-
górii 11 - 12-roč. žiakov bola Aneta Smiková tri krát tretia. 
Bronzové medaily v tejto kategórii v disciplíne 100 m P zís-
kali i daniel hanuščin a Simona barabasová.
Na Veľkej cene Matadoru Púchov dňa 10. 10. 2009 
v kategórii 9 - 10-roč. žiakov v disciplíne 50 m znak zvíťa-
zila želmíra Kuľová. Striebro získala v disciplíne 100 m 
VS, 50 m VS, 100 m mot. a 100 m znak. 2 x druhé miesto 
obsadil i Tomáš želikovský. V kategórii  11 - 12-roč. v dis-
ciplíne 200 m mot. zvíťazila Aneta Smiková pred bar-
borou Mišendovou. V kategórii 13 - 14-roč. v disciplíne 
50 m P zvíťazil Milan Klempay časom 35,63 s pred Jo-
zefom Štofanom.
Na medzinárodných plaveckých pretekoch žiakov  

„15. ročník O pohár delfína“ za účasti plavcov Ru-
munska, Maďarska a SR 24. - 25. 10. 2009 v Nových 
Zámkoch, získali plavci Spišskej Novej Vsi 13 zlatých,  
7 strieborných a 10 bronzových medailí. O tento úspech 
sa zaslúžili: barbora Mišendová, lucia havašová, 
Aneta Smiková, Jana Kuľová, želmíra Kuľová, Milan 
Klempay, daniel hanuščin, Jozef hanuščin, Jozef Što-
fan a Tomáš želikovský.
Spišská Nová Ves bola dňa 17. 10. 2009 dejiskom  
I. kola a Humenné dňa 7. 11. 2009 II. kola Zimných maj-
strovstiev východoslovenskej oblasti. Zúčastnili sa ich 
plavci z 9 klubov Prešovského a Košického kraja.
• Kategória 9 - 10-roč. - Tomáš želikovský a želmíra 

Kuľová
• Kategória 11 - 12-roč. - Aneta Smiková a barbora Mi-

šendová
• Kategória 13 - 14-roč. - Milan Klempay, Jozef Štofan, 

Marián Teplan a lucia havašová
• Kategória juniorov - Marek Stanko a dávid hanuš-

čin.
Veríme, že naši plavci budú úspešní i na tohtoročných Zim-
ných majstrovstvách SR. 

ÚSPEŠNÁ JESEŇ PlAVCOV KP SNV
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ŠPORT, OZNAMy, POZVÁNKy

Divadelné štúdio pri 
Dome Matice slovenskej
Zimná ul. č. 68, 
Spišská Nová Ves
vás srdečne pozýva 

5. 12. 2009 o 16.00 hod.
SNEžNÍ ĽUDKOVIA
Premiéra rozprávky Alexandra Veselova.
Dojímavý príbeh dvoch snehuliakov, 
ktorí putujú za slniečkom.
Účinkuje: Bábkové divadlo spod Spišského 
hradu

11. 12. 2009 o 17.00 hod.
FOTOhRÁTKy
Verejná prezentácia tvorby troch spišských 
fotografov.

19. 12. 2009 o 16.00 hod.
JOhANKINE lAbUTE
Rozprávka prekliatych sestier, ktoré spod 
kliatby zachraňuje skromná Johanka.
Účinkujú: Lucia Majerníčková, Marek 
Andreánsky, Júlia Detvaiová, Petra 
Jozefčíková, Viktória Bigošová, Jana 
Žifčáková, Kristína Ochmírová

21. 12. 2009 o 16.00 hod. 
ŠTEDRý VEČER 
V DIVADElNOM ŠTúDIU

I. ročník behu
Ferčekovce - Novoveská 

huta a späť
Mestský výbor č. 3 - Ferčekovce, Občian-
ske združenie Novoveská Huta a Mestský 
výbor č. 1 - Novoveská Huta usporiadali dňa  
15. 11. 2009 cezpoľný beh pri príležitosti Dňa 
študenstva s týmito výsledkami:

žENy
do 39 rokov: 1. miesto - Lenka Baronová
 2. miesto - Janetta Šargová

nad 40 rokov: 1. miesto - Zuzana Kartusková 

MUžI
do 49 rokov: 1. miesto - Milan Hrušovský
 2. miesto - Ondrej Chabada
 3. miesto - Vladimír Klika

nad 50 rokov: 1. miesto - Ján Dominik
 2. miesto - Miroslav Palička st.
 3. miesto - Alfréd Pohly

Ďakujeme za účasť a tešíme sa na ďalší ročník!
ing. ondrej Majerník

predseda Msv č. 3

Blíži sa koniec roka a s ním aj koniec Roka astronómie. 
Aj keď tento rok bol chudobný na astronomické úkazy, 
ako keby symbolicky sa chcel s nami rozlúčiť čiastočným 
zatmením Mesiaca 31. 12. 2009. Pozorovaním tohto za-
tmenia si môžeme spestriť silvestrovské oslavy a vítanie no-
vého roku 2010. čiastočné zatmenie Mesiaca je možné 
pozorovať v Európe, Ázii, na väčšine územia Afriky  
a Indického oceánu. 
časový priebeh zatmenia (31. 12. 2009)
Stav čas
Východ Mesiaca  15.43 h
Vstup Mesiaca do polotieňa 18.19 h
Začiatok čiastočného zatmenia 19.54 h 
Stred zatmenia 20.24 h
Koniec čiastočného zatmenia 20.54 h
Výstup Mesiaca z polotieňa 22.28 h

21. 12. 2009 o 18.47 h nastáva začiatok zim-
ného slnovratu – začiatok astronomickej zimy. 
Slnko vstupuje do znamenia Kozorožec. 
Slnovraty slávili už aj starí Slovania. Na prelome rokov mô-
žeme pozorovať predĺženie dňa. Hovoria o tom ľudové múd-
rosti: „Na nový rok o sliepačí krok.“, „Na Tri krále o krok 
dále.“, „Na Hromnice o hodinu více.“
Tieto pranostiky sú odpozorované z prírody. 

Planéty:
Merkúr je pozorovateľný večer nízko nad juhozápadným 
obzorom v súhvezdí Strelec. Zapadá po 17.00 h. 
Venuša je nepozorovateľná – je väčšinou na rannej ob-
lohe.
Mars môžeme pozorovať v súhvezdí Leva. Vychádza po 

20.00 h.
Jupiter je na večernej oblohe v súhvezdí Ko-

zorožec. Zapadá 8. 12. 2009 o 20.42 h  
a 28. 12. 2009 o 19.22 h. 21. 12. 2009 
o 16.00 h nastane konjunkcia Jupitera 
s Mesiacom.
Saturn pozorujeme v druhej polovici noci 
v súhvezdí Panna. Vychádza 8. 12. 2009 
o 00.54 h a 28. 12. 2009 o 23.37 h.

Meteorické roje:
V decembri môžeme pozorovať Geminidy. 

Obdobie činnosti je od 4. do 17. 12. 2009. Ma-
ximum dosiahnu 14. 12. 2009 v noci. Pozorovanie 

nie je Mesiacom rušené. Priemerná hodinová frekvencia 
je 80 meteorov. 

pozn.: všetky časové údaje sú seč.
všetkým čitateľom informátora a priaznivcom astro-
nómie prajem za Mo sZaa veľa úspechov aj v novom 
roku 2010. F. sejut, Mo sZaa

POZORUJTE S NAMI

Spevácka skupina Rozmarín 
 pri Klube dôchodcov Levočská 1, Sp. Nová Ves

 ďakuje všetkým sponzorom, 
ktorí prispeli k zdarnej oslave 

10. výročia založenia speváckej skupiny 
dňa 16. 10. 2009 v Koncertnej sieni Reduty. 

Všetkým, ktorí ste prišli spolu s nami 
toto jubileum osláviť, srdečne ďakujeme!

Ad hOC POdPORA NAdAčNéhO FONdU 
SlOVAK TElEKOM

Dlhodobo otvorená schéma.
Ciele programu: Podpora inovatívnych projektov, ktoré svojím zameraním nespadajú do žiadneho 
z ostatných programov Nadačného fondu Slovak Telekom. Podporené môžu byť inovatívne projekty  
v oblasti kultúry, vzdelávania, znevýhodnených skupín obyvateľstva, životného prostredia, zdravotníctva, 
športu alebo charity, alebo projekty zamerané na pružné riešenie problémov  
v nepredvídaných situáciách ako napr. ad hoc humanitárna pomoc v prípade  
živelnej alebo inej katastrofy. 
oprávnení žiadatelia: občianske združenia, neziskové organizácie,  
nadácie, príspevkové organizácie, jednotlivci od 18 rokov
prijímanie žiadostí: priebežne do 15. 12. 2009
realizácia projektov: do 31. 5. 2010
Grantové podmienky a projektové formuláre:  
Nadácia Intenda, Pražská 11, 811 04 Bratislava, 
tel.: 02/57 29 79 02, e-mail: fondst@intenda.sk, 
web: www.intenda.sk

čaRO VIaNOC 2009
Únia žien Slovenska, obvodná organizácia a základné organizácie v okrese Spišská Nová Ves, 

Spišské osvetové stredisko, Centrum voľného času ADAM,  
Dom Matice slovenskej a Mestské kultúrne centrum v Spišskej Novej Vsi

vás srdečne pozývajú na 21. ročník predvianočného stretnutia rodín
„čaRO VIaNOC“ dňa 7. decembra 2009 so začiatkom o 17.30 hod.

v koncertnej sieni Reduty v Spišskej Novej Vsi.
 V programe „čaS RaDOStI, VeSeLOStI...“ vystúpia:  

deti z MŠ na Hanulovej ulici a Centra voľného času ADAM, ľudová hudba „Spjevanka“  
a tanečný kolektív „HANDS“ pri ZUŠ v Spišskej Novej Vsi, víťazi súťaže stredoškolskej  

mládeže v speve „TALENT - ART 2009“ Michaela Kopecká a Filip Kavoň  
a folklórna skupina „HARIHOVČAN“ z Harichoviec.

 Vstupné: dobrovoľné                                                              Tešíme sa na stretnutie s vami. 
Dr. Monika Nováčeková, predsedníčka OO Únie žien Slovenska    

Riaditeľstvo ZŠ Nad Medzou 1 v Spišskej Novej Vsi 
oznamuje rodičom budúcich prvákov mesta a blízkeho okolia, že 

ZáPIS DO 1. ROčNíKa 
na školský rok 2010/2011 sa uskutoční v pracovných dňoch  

v termíne od 18. 1. 2010 do 12. 2. 2010 v hlavnom pavilóne ZŠ v čase od 13.30 do 15.30 hod.
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Touto cestou chceme úprimne poďakovať za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary celej rodine, priateľom, známym a športovcom, ktorí sa 
dňa 19. 10. 2009 prišli rozlúčiť s naším milovaným otcom, svokrom, 
dedkom a pradedkom Mgr. Štefanom RUSNÁKOM, ktorý nás na-
vždy opustil vo veku 84 rokov. 
Zároveň ďakujeme primátorovi mesta PhDr. Jánovi Volnému, PhD. 
za dôstojnú rozlúčku s naším otcom. Poďakovanie patrí tiež  
Pohrebným službám R. Findura.
S láskou a úctou si Ťa ukladáme navždy do srdca.
synovia Anton a Štefan s manželkami, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná 
smútiaca rodina

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuz-
ným, priateľom, susedom, známym a zástupcom Klubu vojenských 
dôchodcov, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 21. 10. 2009 na poslednej 
ceste s mojím manželom, naším ockom, bratom, švagrom, zaťom, 
ujom a krstným otcom Štefanom PÁlKOVÁCSOM.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste 
sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Zároveň ďakujeme MUDr. Mitrí-
kovej. Za dôstojnú rozlúčku patrí naše poďakovanie Rím.-kat. far-
skému úradu v Spišskej Novej Vsi.
manželka a synovia

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým prí-
buzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s naším otcom Jánom hATAlOM, ktorý nás navždy opustil dňa  
26. 10. 2009 vo veku 91 rokov. 
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.

nezomrel ten, kto ostáva v ľudských srdciach.
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým prí-
buzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlú-
čiť s Justínou PARAčKOVOU, ktorá nás náhle opustila dňa  
28. 10. 2009 vo veku 77 rokov.
Žila pre nás a nesmierne nás milovala.
smútiaca sestra Mária s rodinou

Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa  
28. 10. 2009 s našou mamkou, babkou, prababkou, sestrou a prí-
buznou Margitou lIPOVSKOU, ktorá nás opustila vo veku 80 ro-
kov. 
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Zároveň 
ďakujeme Pohrebným službám S. Badzíková.
smútiaca rodina

najkrajšia láska na svete zomiera, keď dieťa oči navždy za-
viera... 
Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary celej rodine, priateľom, kolegom a známym, ktorí sa prišli dňa 
29. 10. 2009 rozlúčiť s naším milovaným synom, bratom a vnukom  
Ing. Róbertom bURINOM, ktorý nás nečakane opustil vo veku  
24 rokov.
smútiaca rodina

S nezabudnuteľným smútkom a láskou spomíname na našu drahú 
a obetavú mamku helenu hRICOVÚ, rod. Krotkú, ktorá nás navždy 
opustila 19. novembra pred 14-timi rokmi po prácou a láskou pre 
rodinu naplnenom živote.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, prosíme, spomínajte s nami.
deti s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá

odišiel si nám, už sa nevrátiš. len ten, kto s tebou žil, vie, čo stra-
til. Zhasli láskavé oči, dotĺklo zlaté srdce, prestali sa ústa smiať. 
čas plynie a bolesť trápi, teba nám už nik nevráti. 
Dňa 24. 11. 2009 uplynulo 24 rokov, odkedy nás navždy opustil 
náš milovaný syn Peter SChNEIdER.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou rodičia, sestra Vlasta s deťmi a brat Jozef 
s deťmi.

prešiel rok, čo nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ 
spomienkami.
Dňa 25. 11. 2009 uplynul rok, čo nás opustil náš otec, starý otec 
a svokor Rudolf NOVOTNý.
Za tichú spomienku ďakujú syn a dcéra s rodinami.

ticho trpel, s chorobou zápasil, ubolené srdce prestalo mu biť. 
tíško odišiel, hoci tak veľmi chcel s nami žiť. Za lásku a dobrotu 
mu už nemôžeme nič dať, len kytičku kvetov, sviečku na hrob 
a v tichosti spomínať.
Dňa 22. 10. 2009 nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, 
syn, brat, švagor a strýko Marcel SZAbO. Ďakujeme za všetky 
prejavy úcty a kvetinové dary, osobná vďaka patrí MUDr. Gabrie-
lovi Tóthovi.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou manželka s deťmi, rodičia a ostatná smútiaca rodina.

SPOMIENKy A POĎAKOVANIA

Ján Hatala 1918
adela baradlaiová 1919
mária Hrehová 1921
Ján sohn 1922
margita majkutová 1923
mária števčíková 1924

mária oravcová 1924
mgr. štefan rusnák 1925
mária polačeková 1925
michal prach 1927
anna mulíková 1928
margita lipovská 1929

ladislav porada 1931
Jozef vozár 1931
Justína paračková 1932
magdaléna macejková 1933
anizia kolcunová 1933
milan pavlík 1933

albín lesňák 1936
štefan pálkovács 1938
elena šomšáková 1939
ladislav Žiga 1942
marta lukášiková 1945
viktor pastva 1950

ing. mária korečková 1954
Jozef skokan 1957
marcel szabo 1967
kamila tomčányová 1968
ing. róbert burin 1985

V OKTóbRI NÁS NAVždy OPUSTIlI

VITAJTE MEdZI NAMI VýZNAMNé žIVOTNé JUbIlEÁ V OKTóbRI OSlÁVIlI
98 rokov
marta vizváriová

90 rokov
mária kotočová
Gustav urban
Cecília macková
karol moflár

85 rokov
Jozef Gerši
michal Giľák
antónia novotná
Ľudovít sanetrík
štefan šumanský

80 rokov
mária mrnková
Františka kováčová
božena sitková

viliam klein
štefan Džubák
otília kašperová
Zoltán petruščák
karol mišenda
anna kováčová
alžbeta petáková

75 rokov
alžbeta vechová
mária mišendová
Helena šarišská
Helena pavličková
martin bučák
margita Hanďáková
ing. Ján lehoczký
vincent matunák
mária štofková
štefan stoličný

andrej kovalčík
edita lukáčová
Cecília biacovská
ondrej lengvarský
alžbeta nagyová

70 rokov
ing. Ján baculák
marta švartzová
katarína šumáková
tibor Jakubec
Hedviga koňaková
Ján kolesár
štefánia kyselová
Ján katrenič
terézia bandžuchová
František Holečko
ing. František mihalík
magdaléna kupčíková

Helena bendiková
viktória Hozová
ladislav nováček
valéria Hudáčeková
anna šteinerová
irena kubíková
ladislav mikolaj
ladislav Fábry
karol kačír
Ján Gromovský
anna šimkovičová
štefan šušor
anton šimčák
alžbeta klembarová
Jozef pamula
anna platková
ivanka nováková
veronika Gromovská

alexandra šoltésová
Jozef pidík
michal takáč
Filip mikita
miroslava čonková
katarína melegová
paulína pencáková
Juraj Jurčík
Zuzana sarnová
adam štofko
Juraj kordovaník
nikolas pecha
valentína klempárová
alex blaško
ema Drabová
lenka pavlíková
karolína kočišová
lia kovalčíková

matúš bašťovanský
tomáš štofan
Ľubica vašková
lukáš tancoš
adam klein
tomáš Janečko
tomáš Dužda
matúš Zempléni
paulína polláková
adam kakalejčík
martin petruščák
sebastián Harviščák
oliver čech
paula Ľachová
adam bizub
alexandra smoradová
alan schlosser
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Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým. už nič nie je také, 
aké bolo predtým. to, že sa rana zahojí, je klamné zdanie. v srdci 
nám bolesť zostala a tiché spomínanie.
Dňa 2. 12. 2009 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša milovaná 
a starostlivá mamka, babička a prababička Anička KlIMEŠOVÁ. 
Tí, ktorí ste na ňu nezabudli, venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami.

čas plynie, ale bolesť v našich srdciach zostáva.
Dňa 9. 12. 2009 uplynú 4 roky, čo nás opustil milovaný manžel 
a otec dušan SIVAčKO.
S láskou a úctou spomíname.
manželka Mária, dcéry Katka, Lucka a ostatná rodina

Dňa 10. 12. 2009 uplynie 1 rok od smrti mojej manželky, mamky 
a babky Márie SAMOĽOVEJ. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
manžel, dcéra s rodinou, syn s manželkou

prešli roky, čo nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ  
spomienkami.
Dňa 16. 12. 2009 uplynie 20 rokov od chvíle, čo odišiel do večnosti 
môj manžel a otec Ondrej SARNA.
S úctou spomínajú manželka, deti s rodinami a ostatná rodina.

už len tichá spomienka navždy ostáva, no naše srdcia nikdy 
nezabudnú.
Dňa 16. 12. 2009 si s hlbokým zármutkom pripomenieme 3. výro-
čie, kedy nás navždy opustil môj milovaný manžel, starostlivý otec 
a láskavý starý otec ladislav MOdROCKý.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku - ďakujeme.
S úctou, láskou a vďakou spomína manželka, synovia Dušan a Igor 
s rodinami a ostatní príbuzní. 

Dňa 17. 12. 2009 uplynie 10. výročie od úmrtia nášho milova-
ného manžela, otecka, starého a prastarého otca a príbuzného  
Františka lEŠKA. 
S láskou a úctou spomína manželka Helena, synovia František,  
Dušan a dcéra Ľubomíra s rodinami.

Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi.
Dňa 23. 12. 2009 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil náš milo-
vaný manžel, otec, dedko, príbuzný a známy Štefan ORAVEC.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka, dcéra a syn s rodinami.

ticho trpel, s chorobou zápasil, ubolené srdce prestalo mu biť. 
tíško odišiel, hoci tak veľmi chcel s nami žiť. Za lásku a dobrotu 
mu už nemôžeme nič dať, len kytičku kvetov, sviečku na hrob 
a v tichosti spomínať.
Dňa 20. 12. 2009 si pripomenieme 25. výročie úmrtia Jána  
KlAPÁKA.
S láskou a úctou spomínajú manželka Izabela, dcéry Mária, Renáta 
a syn Tibor s rodinami.

Dňa 21. 12. 2009 uplynie 10 rokov, čo nás opustila drahá manželka 
a mamička, milovaná stará mamka Mária JAVORSKÁ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ju poznali, mali radi 
a nezabudli.
S láskou a úctou spomína manžel a dcéry s rodinami.

to, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie, ostala nám bolesť 
a tiché spomínanie.
Dňa 23. 12. 2009 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil môj  
manžel, otec a dedko Jaroslav KlINGA.
S láskou a úctou spomína manželka Eva, dcéra Eva a synovia  
Jaroslav a Vladimír s rodinami.

Dotĺkli srdcia, ktoré sme tak milovali, klesli 
ruky, čo pre nás pracovali. Zhasli oči, stíchol 
hlas, vďaka vám, mamka a tatko, za všetkých 
nás.
Dňa 27. 10. a 26. 12. 2009 si pripomíname  
1. výročie smrti našich rodičov ŠTEFANA 
a ANNy bEčARIKOVCOV.
S láskou a modlitbou spomínajú dcéry s rodi-

nami a ostatná rodina.
 
Život je občas krutý, nevráti, čo nám vzal, zostanú iba spomienky 
a v srdci žiaľ. rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. aj keď 
nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ s nami. 
Dňa 29. 12. 2009 si pripomenieme 10. výročie úmrtia nášho dra-
hého manžela, otca, svokra a starého otca Michala KUChÁRA.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Mária, dcéry Anna s rodi-
nami, synovia Ján, Michal, Zdenek s rodinami a vnúčatá.

odišla tíško, už nie je medzi nami, no v našich srdciach žije 
spomienkami.
Dňa 31. 12. 2009 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustila moja 
milovaná dcéra Gitka KARAŠOVÁ.
Ak ste nezabudli, spomeňte si spolu s nami.
S láskou mama, sestry s rodinami a najbližší príbuzní.

odišiel si rýchlo, nečakane, ako vietor v búrke, keď stromy láme. 
bolestný je pre nás tvoj odchod náhly, v našich srdciach však 
zostaneš navždy s nami.
Dňa 5. 12. 2009 si pripomenieme 1. výročie, čo nás náhle a ne-
čakane navždy opustil môj milovaný manžel, náš otec a dedko  
Jozef KAŠčÁK. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Viera, deti Monika, Jozef, Marek s rodinami a ostatná 
smútiaca rodina 

odišli ticho, nie sú medzi nami, ale v našich 
srdciach žijú spomienkami.
Dňa 9. 12. 2009 uplynie rok, čo nás na-
vždy opustila naša milovaná mamka Mária  
bAUEROVÁ a dňa 13. 12. 2009 uplynie  
25 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný 
otec Jozef bAUER.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spo-

mienku, lebo v našich srdciach žijú stále.
S láskou a úctou spomínajú synovia Jaroslav a Ladislav s rodi-
nami.

„v teba pane som dúfal, nebudem zahanbený naveky.“  
Žalm 71,1
Dňa 28. decembra 2009 si v modlitbách pripomenieme sté výro-
čie narodenia nášho drahého manžela, otca, dedka a pradedka  
Štefana MITRíKA, dlhoročného učiteľa, rím.-kat. organistu a vče-
lára, známeho mnohým Novovešťanom. Pochádzal z Jakloviec.  
Zomrel 12. septembra 1983 vo veku nedožitých 74 rokov.
S pokorou a pod ochranou Panny Márie prežil celý svoj pracovitý 
život, tiež utrpenie cez vojnu na nútených prácach na Donbase 
a prenasledovanie za svoje kresťanské presvedčenie.
S hlbokou úctou a vďakou spomínajú manželka Júlia, deti Juliana,  
Pavol, Karol, Tomáš, Mária a Eleonóra s rodinami.

SPOlOČENSKÁ KRONIKA

Úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 30. 10. 2009 s našou ma-
mou Adelou bARAdlAIOVOU. Ďakujeme všetkým priateľom, známym a susedom za 
prejavy sústrasti a kvetinové dary. 
Edgar Baradlai s rodinou

Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, 
susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou milovanou dcérou, sestrou a príbuz-
nou Vierkou MATIŠÁKOVOU, ktorá nás po dlhej a ťažkej chorobe navždy opustila dňa 
31. októbra 2009 vo veku 46 rokov. 
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.-kat. farskému úradu v Spišskej Novej Vsi  
a Pohrebným službám R. Findura.
rodina Matišáková

Vyslovujeme úprimné poďakovanie primárke MUDr. Erike Zimovej, ošetrujúcej lekárke 
Alexandre Čekelovej, staničnej sestre Marte Palenčárovej, všetkým zdravotným ses-
trám a ošetrujúcemu personálu Oddelenia dlhodobo chorých pri Internom oddelení 
NsP v Spišskej Novej Vsi za vysoko profesionálny, odborný a hlboko ľudský prístup 
počas liečenia našej drahej mamy Márie PAVlISOVEJ.
deti Mária, Jozef, Ján a Peter s rodinami
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Marián schmidt

Zimný kurz 
spoločenských tancov 

pre dospelých od 13. 1. 2010
(manželské páry, slobodní páni i dámy)

obmedzený počet párov – individuálna výučba
v Zš levočská ul. každú stredu od 18.30 do 20.30 hod.

 informácie aj zápis telefonicky  
na t. č. 0904 459 110.

OZNAMy, POZVÁNKy, INZERCIA

KAlENdÁRIUM OSObNOSTí MESTA

DECEMbER
3. 12. 1959
zomrel v Budapešti, Maďarsko pavol Mazalán - 50. výročie
- geofyzik, hydrometeorológ.
Narodil sa v Spišskej Novej Vsi 29. 5. 1891. Po ukončení miestneho gymnázia vyštudoval banskú 
akadémiu v Banskej Štiavnici. Ako banský inžinier od r. 1920 pôsobil v Maďarsku. Podieľal sa na 
prieskumoch termálnych prameňov, v r. 1924 objavoval ložiská ropy v Novej Guiney, v r. 1926 pô-
sobil v Japonsku. Kandidát technických vied. Pôsobil na univerzite v Budapešti.

10. 12. 1979
zomrel v Bratislave Maximilián Ujtelky - 30. výročie
- právnik, redaktor, medzinárodný šachový veľmajster. 
Narodil sa 26. 4. 1915 v Spišskej Novej Vsi v rodine lekára. Študoval na miestnom gymnáziu  
v r. 1925 - 1933. Ukončil Právnickú fakultu UK v Prahe. Ako doktor práv pracoval na Daňovej správe 
Povereníctva financií. Bol mnohonásobným reprezentantom v šachu, účastníkom šachových olym-
piád družstiev v Amsterdame, Lipsku, Havane, na ME v Oberhausene v r. 1961 sa umiestnil na 
4. mieste, na ME vo Viedni v r. 1975 získal 3. miesto. Pôsobil ako predseda Slovenskej šachovej 
sekcie. V 60-tych rokoch začal používať originálnu výstavbu čiernymi figurami, čiastočne príbuznú 
Pircovej obrane. Keď ňou získal na medzinárodnom turnaji v Soči v r. 1965 i niekoľko veľmajstrov-
ských skalpov, začal sa vo svete objavovať názov „Ujtelkyho systém”. Niet pochýb o tom, že mu 
patrí miesto v galérii najlepších slovenských šachistov všetkých čias. Ovládal aktívne 10 jazykov, 
nikdy nepotreboval tlmočníka.

19. 12. 1919 
narodil sa v Barbertone v štáte Ohio (USA) igor dibák, st. - 90. výročie
- dirigent, skladateľ, hudobný pedagóg.
Keď bol ešte dieťa, rodičia sa vrátili na Slovensko. Začal študovať na konzervatóriu v Bratislave, 
ale pre vojnové udalosti štúdium neukončil. Po absolvovaní vojenskej služby a účasti v Slovenskom 
národnom povstaní sa usadil v r. 1946 v Spišskej Novej Vsi. Večerne ukončil obchodnú akadémiu 
a pôsobil ako administratívny pracovník v Rušňovom depe v Spišskej Novej Vsi. Aktívne pracoval 
vo vedení spišskonovoveskej železničiarskej dychovej hudby, ktorej dirigentom bol neuveriteľ-
ných 43 rokov. Pod jeho vedením dychová hudba Železničiar dosiahla vysokú umeleckú úroveň 
a mnohé úspechy v prehliadkach na Slovensku. Okrem toho vyučoval hru na husliach v Ľudovej 
škole umenia (dnešná ZUŠ), kde založil mládežnícky dychový súbor. Komponoval tiež skladby pre 
dychovú hudbu. Niektoré hrávala aj Ústredná vojenská dychová hudba v Bratislave. Bol aj vyuče-
ným husliarom, vyrobil niekoľko huslí a preto často žiakom a kolegom opravoval hudobné nástroje. 
Zomrel 3. 5. 1990 v Spišskej Novej Vsi. Z jeho 4 detí sa hudbe venuje syn Igor, ktorý je hudobným 
skladateľom. pripravila: phdr. ružena Kormošová

TIChÁ NOC 2009,
ktoré zaznejú v Koncertnej sieni Reduty v Sp. Novej Vsi 

v sobotu 19. 12. 2009 o 16.00 a 19.00 hod.
hosť koncertov: 

Chlapčenský spevácky zbor z Mukačeva - Ukrajina,
Komorný sláčikový orchester, ZUŠ Spišská Nová Ves

Počas prestávky si môžete kúpiť DVD z doterajších koncertov 
CHORUS IGLOVIA. 

Predaj vstupeniek: TIC - letná ul. a MKC (zadný vchod Reduty)
Cena: 3,00 € (90,38 Sk) - dospelí; 0,50 € (15,06 Sk) - deti do 15 rokov

Miešaný spevácky zbor ChORUS IGlOVIA srdečne pozýva všetkých priaznivcov  
zborového spevu na vianočné koncerty

 Občianske združenie život a zdravie
KlUb ZdRAVIA v Spišskej Novej Vsi

Pripravili sme pre vás vzdelávací program 
zameraný na prevenciu civilizačných 

ochorení a zdravý životný štýl

AKO ChUTí ZDRAVIe
(praktický kurz varenia)

PROGRAM

• prednáška, diskusia 
• príprava zdravých jedál
• ochutnávky a recepty 

15. 12. 2009
Potrava pre kožu

Emília Katonová

KdE: Školská 22, Spišská Nová Ves 
KEdy: vždy v utorok o 17.00 hod.

Vstup voľný!

Poradensko-terapeutické	
centrum,	o.	z.	(PTC)	

Pre tých, ktorí potrebujú pomoc a podporu v rôz-
nych životných situáciách alebo majú chuť praco-
vať na svojom osobnostnom rozvoji, ponúkame 
odbornú poradenskú a terapeutickú pomoc.

Ponuka služieb pre: deti, mladých ľudí, ich 
rodičov alebo zákonných zástupcov a všetkých 
tých, ktorí pociťujú potrebu riešiť problémové 
oblasti vo svojom živote.

Trápia vás: rodinné problémy; manželské - 
partnerské problémy; problémy so sebavedo-
mím, pocity menejcennosti; výchovné problémy, 
problémové správanie detí; závislosti rôzneho 
druhu; strachy, úzkosti, depresie; ťažkosti v ko-
munikácii, konfliktné vzťahy; prázdnota preží-
vania, obavy a strach zo zlyhania; tréma, stres; 
emocionálne problémy…?

Spolu nájdeme na vaše otázniky 
a problémy odpovede. 
všetko, čo vás trápi, 

je hodné pozornosti...

Nájdete nás v budove detskej polikliniky, 
Námestie SNP 2, Spišská Nová Ves, 

5. poschodie, č. dverí 506, 
na tel. č.: +421 948 040 270 

alebo na e-mail adrese: 
ptc.centrum@gmail.com

Tešíme sa na stretnutie s vami.
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Basket
SH       P

Novootvorená predajňa

športová hala
Spišská Nová Ves

Čo vám ponúkame? 
- oblečenie, obuv a doplnky 

svetovej basketbalovej 
značky AND1 

Potešte seba a svojich blízkych 
nákupom značky AND1

INZERCIA

lyžiarske stredisko SPIŠSKÁ NOVÁ VES - RITTENbERG
oznamuje širokej lyžiarskej verejnosti

otvorenie	lyžiarskej	sezóny	2009/2010	
v	decembri	2009	podľa	poveternostných	podmienok.

Prevádzka lyžiarskych vlekov: denne od 8.30 do 15.30 hod.
Večerné lyžovanie: denne od 18.00 do 20.30 hod.
Vleky: 3 x Tatrapoma s kapacitou 1 350 os./hod. 

Umelé zasnežovanie a denná úprava svahu snežnými vozidlami zaručuje 
veľmi dobré podmienky na lyžovanie aj pre náročnejších lyžiarov.

Občerstvenie v bufete počas celej prevádzky.
Ubytovanie priamo na svahu.

Týmto vás srdečne všetkých pozývame.

SKIlAb, s. r. o. • Tel.: 053/442 47 40, 419 23 22, 
priamo na svah: 0905 518 360, 0905 853 140, fax: 053/442 77 35, 

e-mail: elsro@elsro.sk, http://www.elsro.sk, www.horskipark.eu
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POZVÁNKA

11. - 13. 12. 2009

OTVORENIE VIANOČNýCh TRhOV
Prišli sme k Vám s muzikou, že Vám rozpovieme, čo dobrému chlapovi na dne srdca drieme.
Prišli sme k Vám s muzikou, že sme Vám dopriali, aby Vám z čela chmáry pesničky odviali...
Kočovné divadlo draK Prešov
MAĽOVANé NA SKlE
Muzikálový recitál najkrajších piesní z legendárneho predstavenia Na skle maľované.

11. 12. 2009 (piatok) - pódium pred Redutou
16.00 hod.
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INZERCIA

Peniaze na čokoľvek
Poznáte to. Dostanete chuť na kávu, 

pokazí sa vám rýchlovarná konvica. 
Chystáte sa na vianočné pečenie, sporák 
odmietne  poslušnosť. Tak si zapnete te-
levízor, ale ani obraz, ani zvuk. A navyše 
už dlho túžite po novej sedačke... Kde na 
to však vziať? 

Natália Neupauerová to vie. A nielen  
preto, že pracuje v Poštovej banke a denne  
radí svojim klientom, ako si bez starostí 
zadovážiť všetko, čo práve potrebujú. Ani ju  
neobchádzajú drobné nehody, aj ona má  
svoje plány. Pozrime sa teda na jej riešenie. 

Dnes skutočne nie je ľahké vytvoriť si 
finančnú rezervu. Náklady na chod domác-
nosti sú vysoké, príjem mnohých ľudí je 
neistý. Uživiť malé aj odrastené deti, to chce 
veľkú dávku fantázie a energie. Na ostatné  
veci v domácnosti už potom peniaze  
nezvýšia. Preto nákupy potrebných vecí  
odkladáme na neurčito... 

V našej banke myslíme práve na týchto  
ľudí. Preto vznikol produkt – dostupnápô- 
žička na výdavky od 400 € (12 050,40 Sk)  
až do 3 500 € (105 441 Sk).   

Keďže väčšina bánk pri poskytnutí 
pôžičky účtuje rôzne poplatky, klienti 
určite ocenia, že v prípade čerpania do-
stupnejpôžičky na účet v Poštovej banke  
ju získajú úplne bez poplatkov! Porovnajte 
si koľko zaplatíte na poplatkoch, ak si naprí-
klad zoberiete 3 500 € (105 441 Sk) na 70  
mesiacov:

Poplatok
Poštová
banka

Bežná 
banka

za poskytnutie úveru  
na účet v danej banke

0 €  
(0,00 Sk)

70 €  
(2 108,82 Sk)

za vedenie 
úverového účtu

0 €  
(0,00 Sk)

139,30 €  
(4 196,56 Sk)

Spolu zaplatíte 0 €   
(0,00 Sk)

209,30 €   
(6 305,38 Sk)

Konverzný kurz: 1 EUR = 30,1260 SKK

Samozrejme. Klienti pri jej vybavovaní 
nebudú potrebovať ručiteľa ani potvrdenie 
o príjme, a navyše im garantujeme, že splátka 
sa im počas doby splácania pôžičky nezvýši.

Určite nie. Veď preto je dostupná. Stačí 
sa zastaviť na ktorejkoľvek pošte alebo 
pobočke Poštovej banky, tam sa odo mňa 
alebo od mojich kolegov dozviete potrebné 
informácie. Môžete tiež využiť infolinku  
0850 211 211.

Ak aj vám pripomenul tento rozhovor, 
čo vám doma chýba alebo po čom túžite,  
zastavte sa po svoju finančnú rezervu na čo-
koľvek.   

V čom vidíte najväčšiu výhodu 
dostupnejpôžičky oproti podobným 
pôžičkám z iných bánk?

Má dostupnápôžička ešte nejaké  
ďalšie výrazné výhody?

Je zložité vybaviť si dostupnúpôžičku?

Môžeme si podľa vás aj v dnešnej 
dobe bez rizika dopriať to, po čom 
túžime?

Slovenská pošta Spišská Nová Ves
Natália Neupauerová
Štefánikovo námestie 7
telefón: 0910 511 392
Call centrum: 0850 211 2111
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DRObNÁ INZERCIA, INZERCIA

VYKuPujeme a PReDáVame
V BaZáRe NajKa

• nábytok
• sedacie súpravy
• kuchynské linky

• vykurovacie telesá
• a iné.

Adresa: Ul. Odborárov 30, SNV
Tel.: 053/442 82 09, 0903 638 459

StaVeBNINY NajKa
Pozývame vás na nákup stavebného materiálu.

Ponúkame:
• tatranský profil I. a II. tr.
• pletivo PVC, oko 60 x 60 
 - v decembri AKCIA -11 % 

• lepidlo DBK fasádne - cena 6 €.
Adresa: Ul. Odborárov 30, SNV

Tel.: 053/442 82 09, 0903 638 459
www.pletivonaplot.eu

 PREDÁM - PRENAJMEM

 Predám slnečný 2-izbový byt v centre mesta SNV. Byt sa na-
chádza v malej tehlovej bytovke (bez výťahu), má balkón s vý-
hľadom do záhrady a je situovaný na juh. Byt je po čiastočnej 
rekonštrukcii a patria k nemu aj dve pivnice. Cena dohodou.  
T.: 0905 293 420

 Predám byt 3 + 1 v OV na sídl. Západ v Levoči, 3. poschodie. 
Cena 36 000 €. T.: 0903 630 656 

 Predám byt 3 + 1 v OV na sídl. Tarča, Javorová ul., 1. po-
schodie. Možnosť predaja s garážou v blízkosti obytného domu.  
T.: 0908 361 626

 Predám chalupu, príslušenstvo a pozemok v osade Bindt - 
Hnilčík. Pekné tiché prostredie na oddych a chalupárčenie.  
T.: 0910 958 823

 Predám garáž na sídl. Západ I v SNV za meniarňou. Cena do-
hodou. T.: 0905 908 032

 Prenajmem 2 1/2 -izbový byt v centre mesta. 
T.: 0908 326 965

 Dám do prenájmu 2-izbový byt v SNV v centre mesta. 
T.: 0905 383 136

 Ponúkam do dlhodobého prenájmu kompletne zariadené ka-
derníctvo na Ul. E. M. Šoltésovej 7 v SNV. T.: 0903 740 739

 Predám carvingové lyže s viazaním, užívané 1 sezónu: zn. ELAN 
- dĺžka 168 cm, zn. ROSSIGNOL - dĺžka 160 cm. Predám lyžiar-
ske topánky zn. ROSSIGNOL: pánske č. 9 - 10, dámske č. 5 - 6. 
Cena dohodou. T.: 0903 434 832 

 Predám akordeón DELICIA - MODEL CARMEN XII, modrej 
farby, 80-basový. Cena dohodou. T.: 0903 434 832

 Predám klavír zn. HUGO STELZHAMMER WIEN, v čiernej 
farbe. Cena 600 €. T.: 053/446 16 46, 0905 168 242

 Ponúkame pitvané, čistené morky, váha 10 - 15 kg, cena 
3,20 €/kg. Dodávka po 10. 12. 2009. Informujte a hláste sa na 
tel. č.: 053/441 00 52 alebo 0902 633 109.

 Predám kvalitný tmavý lesný med. Cena = kvalita. 
T.: 0908 525 779, 0902 781 078

 Lacno predám kvalitnú izoláciu zo sklenej vaty v rolkách. 
T.: 0903 156 333

 KúPIM

 Kúpim rodinný dom alebo pozemok v SNV, Levoči alebo v ich 
okolí. T.: 0908 814 543
  PRÁCA

 Práca v ŠAlÁTOVýCh a PEKÁRENSKýCh závodoch 
v ANGlICKU. APPRIME agency. 
T.: 052/478 29 09 alebo  0911 172 278.

 GWA, s. r. o., letná 47, SNV ponúka sprostredkovanie 
práce do zahraničia aj bez znalosti cudzieho jazyka. 
T.: 0907 930 524, 0903 638 034

 Hľadám dôchodkyňu alebo pani na invalidnom dôchodku denne 
na 4 hodiny do novinového stánku v budove Mestského úradu, 
Štefánikovo nám. 1, SNV. Informácie priamo v stánku. 

 RôZNE

 hĹbKOVé čISTENIE KObERCOV, SEdAčIEK. Aj u Vás 
doma alebo vo firme!!! Ponúkame za rozumné ceny čistenie: 
sedacích súprav, matracov, kobercov, autočalúnení. Kvalit-
nou čistiacou technológiou odstránime silné znečistenie, 
nežiaduci zápach, oživíme farby. T.: 0918 751 386

 Ponúkam komplexné spracovanie jednoduchého a podvoj-
ného účtovníctva vrátane miezd. T.: 0903 368 692

 Od 1. 1. 2010 otvárame detskú opatrovňu CENTRUM USMIE-
VAČIK na Ul. J. Fabiniho 11 - oproti Železničnej stanici v SNV. 
Informácie - Bc. Jarmila Marcinková. T.: 0904 418 765, 
e-mail: marcinkova1@post.sk

 NEChTOVý dIZAJN „EXPA lAdy“ - VIANOčNÁ A PlE-
SOVÁ AKCIA!!! - pri aplikácii umelých nechtov gélom alebo 
acrylom získava každý pedikúru (ošetrenie nôh) len za po-
lovicu! Príležitostné nechty (plesy a stužkové) - množstevná 
zľava, informácie osobne alebo tel. NOVINKA - modelovanie 
na typy Russia Stiletto - exkluzívne špicaté typy, modeláž 
gélom s kalciom na prírodné a poškodené nechty, gélové 
nechty - 15,93 €, živicové nechty - 15,60 €, zdobenie (rôzne 
druhy a techniky) / klas. manikúra + parafín ZdARMA. Mož-
nosť zakúpenia darčekových poukážok podľa vlastného vý-
beru. T.: 0902 891 534. dom kultúry, 
Štefánikovo nám. 4, SNV. 

 Doučím slovenský jazyk, príprava na monitor a prijímacie 
skúšky. T.: 0908 385 281

 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 20 % zľava 
na klasickú pedikúru, pri aplikácii pedikúry každý získava 
klasickú manikúru len za polovicu, ZĽAVA aj pre dôchodcov 
a ZŤP 15 %. Možnosť zakúpenia darčekových poukážok. 
T.: 0902 891 534. dom kultúry, Štefánikovo nám. 4, SNV.

 Ponúkam kvalitné murárske práce (stierkovanie, 
maľovanie, kladiem plávajúcu podlahu), za dobré ceny. 
T.: 0907 339 682

 Doučím matematiku ZŠ. T.: 0908 843 824
 TANEčNÁ ŠKOlA Jany Plichtovej v SNV organizuje kurzy: 

*všeob. rytmicko-pohyb. prípravy pre deti od 4 do 7 r. *spo-
ločenského tanca pre deti a mládež od 7 do 18 r. *tanca 
a spoloč. výchovy pre žiakov ZŠ - príprava na rozlúčku so ZŠ, 
*tanca pre žiakov SŠ - príprava na stužkovú slávnosť a plesy, 
*tanca pre dospelých, *tanca pre budúcich manželov a sva-
dobných hostí. Zabezpečuje vystúpenia na plesoch, zába-
vách, podujatiach. T.: 0905 635 792, plichtova@szm.sk
druhý kurz pre dospelých od januára do marca 
od 15. 1. 2010 o 19.00 hod. na Markušovskej 1.

 GWA, letná 47, SNV ponúka: *kurz nemeckého jazyka 
pre opatrovateľky s násl. umiestnením v rodinách v Rakúsku 
a Nemecku - začiatok kurzu 5. 1. 2010 *kurz anglického 
jazyka pre opatrovateľky s násl. umiestnením v rodinách 
v holandsku - začiatok kurzu 6. 1. 2010 *študijné jazykové 
pobyty v zahraničí pre deti, dospelých, ale aj managerov 
(Malta, Vb, Nemecko, Rakúsko, USA, Kanada). NOVINKA - 
ROK NA STREdNEJ ŠKOlE V ZAhRANIčí. Prihlášky na šk. 
rok 2010/2011 prijímame len do konca decembra! Využite 
aj ako možnosť originálneho vianočného darčeka. 
T.: 0907 930 524, 0903 638 034, 053/441 04 67

 Prestavujeme bytové jadrá (kúpeľne a WC), ponúkame mu-
rárske a vodárenské práce, podlahy, omietky, rekonštrukcie 

bytov a domov. Výmena radiátorov v decembri 2009, januári 
a februári 2010 - 30 % zľavy. Práce sú s dodávkou materiálu 
podľa vášho výberu. T.: 0903 277 634

 PROFESIONÁlNy UPRATOVACí SERVIS ďakuje všetkým 
klientom za využitie našich služieb a praje pekné vianočné 
sviatky a úspešný nový rok 2010. 
T.: 053/444 0119, 0903 100 508, 0903 661 891

 Ponúkam individuálne doučovanie anglického jazyka pre 
deti aj dospelých, všetky úrovne, príprava na maturitu alebo 
vysokú školu, aj preklady z AJ do SJ a naopak. 
T.: 0907 129 339

 VýRObA KĽÚčOV & ZÁhRAdKÁR. Ponúkame: slnečnicu 
pre vtáčiky, posypovú soľ, 50 % zľava na semená. Zľava na 
interiérové kľučky, poštové schránky. Zhotovujeme vložky 
na 1 kľúč, výroba autokľúčov aj hadíkových a čipových. 
brúsime nože, šajby do mlynčekov, nožnice, záhr. nožnice. 
Predajne: Zimná 59 (poniže Od Spišan) a letná 46 (bývalá 
Sazka - Športka). T.: 0907 259 489

 Novootvorené dÁMSKE a PÁNSKE KAdERNíCTVO, Staro-
saská 11, SNV - oproti hotelu Metropol, vedľa Šport bazáru. 
T.: 053/451 01 71

 Chcete prekvapiť svojich blízkych pekným darčekom 
a chýbajú vám peniažky? Zavolajte! 
T.: 0908 256 392, 053/381 00 26 
Poskytneme vám rýchlu pôžičku. 
Šťastné a veselé Vianoce.

 Novootvorená predajňa SlOVENSKý TEXTIl vás pozýva 
na nákup kvalitného pleteného domáceho ošatenia. Ponú-
kame: domáce úbory, župany, polokošele, tričká, mikiny, 
tielka, termoprádlo. Uvádzacie zľavy na vybrané druhy to-
varu až do výšky 20 %. levočská ul. - 50 m za levočskou 
bránou. T.: 0902 613 077

 VIETE, KTO NAJlEPŠIE čISTí KObERCE, SEdACIE SÚ-
PRAVy, AUTOSEdAčKy, KRyŠTÁlOVé lUSTRE? čistiaca 
technológia - jediná v okrese SNV, vhodná najmä na silne 
znečistené koberce vo firmách. Odvoz a dovoz kobercov 
zdarma, do 24 hodín + NOVÁ SlUžbA - SŤAhOVANIE NÁ-
byTKU. Zabezpečíme ľudí aj dopravu. 
T.: 0905 209 347, 0904 865 262

 Firma ZAFA (bEZA) - KĽÚčOVÁ SlUžbA sídli v budove Vd 
Združena (pri trhovisku). V mesiaci december zľava 10 % na 
zad. zámky a interiérové a bez. kovanie. Ponúka tiež služby: 
výroba fab auto, dózické kľúče, oprava dáždnikov a fab 
vložiek, prestavba fab vložiek na 1 kľúč, brúsenie nožov, 
nožníc, sekier, šájb do mlynčekov, atď. T.: 0904 225 209, 
0907 465 601 

 ChCETE STAVAŤ, PRESTAVOVAŤ, MOdERNIZOVAŤ? Po-
núkam kvalitné stavebné práce - *prestavby bytových jadier, 
*keramické obklady a dlažba, *plávajúce podlahy, *omietky, 
*maliarske práce, *voda a elektroinštalácia, *autodoprava, 
*vyklápač. Naše služby, vaše ceny. T.: 0904 974 481, 
e-mail: kupelnemikolaj@centrum.sk

 STAVEbNé PRÁCE - REGEC PETER. Prestavba bytového 
jadra - na kľúč, sociálne kúpeľne, zatepľovanie, všetky sta-
vebné práce, montáž teplovzdušných krbov. AKCIA - ZĽAVA 
25 % v mesiaci december, január. T.: 0903 373 486

 ER UPRATOVANIE SNV ponúka upratovanie spoločných 
priestorov bytových domov. Nechajte upratovanie na nás. 
Upraceme celý dom, za všetkých, kvalitne a lacno. bližšie 
informácie vám radi poskytneme v popoludňajších hodinách 
na t. č.: 0907 928 031, e-mail: erupratovanie@zoznam.sk

 Novootvorená predajňa „J & V SPORT“ v Smižanoch, Ná-
mestie M. Pajdušáka 25, vás pozýva na nákup ZNAčKO-
VéhO TEXTIlU pre dámy a pánov. Otváracie hodiny: 
Po - Pia 10.00 - 17.00 hod. (obed. prestávka 
12.00 - 13.00 hod.), So 9.00 - 12.00 hod. 
T.: 0903 735 523, 0915 420 250 
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INZERCIA

• NÁRADIE • ZÁHRADA • BRUSIVÁ, TMELY • DRÔTY
• SKRUTKY • REŤAZE • HOBBY • STOLÁRSKE POTREBY

Ďakujeme Vám za priazeň
v uplynulom roku,
prajeme šťastné sviatky
a veľa osobných a pracovných
úspechov v novom roku.

Zimná 87/223, Sp. Nová Ves, tel.: 053/42 98 767
e-mail: majstercentrum@mail.t-com.sk

www.majstercentrum.sk

Majster Centrum

KÚPEĽŇOVÉ ŠTÚDIO, Sp. Nová Ves, Duklianska 38
tel./fax: 053 44 21 321, mob.: 0902 780 300, e-mail: plex@plex.sk, www.plex.sk

ĎAKUJEME VÁM ZA PREJAVENÚ  VÁM ZA PREJAVENÚ  VÁM ZA PREJAVENÚ  VÁM ZA PREJAVENÚ  VÁM ZA PREJAVENÚ  VÁM ZA PREJAVENÚ  VÁM ZA PREJAVENÚ 
DÔVERU, PRAJEME PRÍJEMNÉ DÔVERU, PRAJEME PRÍJEMNÉ DÔVERU, PRAJEME PRÍJEMNÉ DÔVERU, PRAJEME PRÍJEMNÉ DÔVERU, PRAJEME PRÍJEMNÉ 

PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV PREŽITIE VIANOČNÝCH SVIATKOV 
A ŽELÁME ÚSPEŠNÝ ROK 2010.A ŽELÁME ÚSPEŠNÝ ROK 2010.A ŽELÁME ÚSPEŠNÝ ROK 2010.A ŽELÁME ÚSPEŠNÝ ROK 2010.A ŽELÁME ÚSPEŠNÝ ROK 2010.A ŽELÁME ÚSPEŠNÝ ROK 2010.A ŽELÁME ÚSPEŠNÝ ROK 2010.A ŽELÁME ÚSPEŠNÝ ROK 2010.A ŽELÁME ÚSPEŠNÝ ROK 2010.



www.pkosnv.sk

Navštívte pracovisko kontroly originality
a objednajte sa online na www.pkosnv.sk

KONTROLA ORIGINALITY

PKO, Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves

Objednajte sa telefonicky
alebo emailom:

Telefón: 053 / 44 13 237
Mobil: 0903 616 182

E-mail: kosnv@centrum.sk
www.pkosnv.sk

Predaj Škoda 053 / 44 25 253
Požičovňa áut 0903 616 182
SERVIS 053 / 44 258 30
 0903 634 830 Nonstop

Autobazár  053 / 44 25 253
Odťahová služba 0910 138 730
E-mail  autoves@autoves.sk

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

F� ma Auto�  , s.r.o.,
aut� izo� ný predajca vozi� �  Škoda
Vám ď� uje za preja�  ú dô�  u
a praje príj�  é prežitie � � očný�  s� @ kov
a vše� o najlepšie v novom roku 2010.

P�   f� icit�          2010


