
Na Mieri pribudli garáže
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Nové garáže vyrástli na svahu pri križovatke ulíc 
J. Wolkera a Z. Nejedlého. Postavil ich súkromný 
investor Expo-Credit Košice SK, s. r. o., na mest-
ských pozemkoch. Výstavba prebiehala od mája 
2010 a stála celkovo približne 597,5 tis. €.
Pôvodne mal investor v pláne postaviť tento rok 
v rámci prvej etapy 60 nových garáží v dvoch ra-
doch - v prvom 22 a v druhom 38. Pre veľký záujem 
však nakoniec realizoval už aj druhú etapu výstavby. 
V rámci postaveného tretieho radu garážových bo-
xov nové miesto pre svoje vozidlo získalo ďalších  
42 obyvateľov sídliska.
Mesto Spišská Nová Ves sa podieľalo na vý-
stavbe technickej vybavenosti ku garážam. Cel-
kové náklady na infraštruktúru boli vyčíslené na  
500 tis. €, pričom na základe dohody s košickou 
spoločnosťou mesto zaplatí 50 % tejto čiastky, a to 
v troch splátkach. V roku 2010 mestské zastupiteľ-
stvo na tento účel vyčlenilo 70 tis. €, v roku 2011 
mesto zaplatí 100 tis. € a v roku 2012 doplatí zvyš-
ných cca 80 tis. €.
Garážové boxy na sídlisku Mier boli skolaudované 

16. novembra. V tento deň boli i slávnostne otvo-
rené. Majiteľ a konateľ spoločnosti Expo-Credit 
Košice SK RNDr. Peter Kavuľa primátorovi mesta 
odovzdal symbolický kľúč od garáží a poďakoval za 
spoluprácu poslancom mestského zastupiteľstva, 
členom mestského výboru sídliska Mier a zástup-
com dodávateľských firiem.

Zaujímavosti z výstavby:
• Okrem budúcich majiteľov sa z výstavby garáží 

tešia aj záhradkári, ktorí takto k záhradkárskej 
osade pod  letiskom dostali  novú betónovú 
príjazdovú cestu. Zároveň pre nich investor vylo-
boval u VSE, a. s., možnosť pripojiť sa na elek-
trinu, čo záhradkári žiadali dlhé roky.

• Pridruženou výhodou výstavby nových garážových 
boxov na Mieri je i fakt, že investor pri výstavbe 
zachytil a odviedol pramene spodnej vody, 
ktoré vyvierali zo svahu na povrch a vytekali na pri-
ľahlé komunikácie a sídliskové plochy.

ing. lucia Kormošová
foto: autorka
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garážové boxy sú postavené v troch dvojpodlažných radoch.

Keď sa rozhorí 
vianočná sviečka,
nech vstúpi neha 

do srdiečka,
keď sa rozžiari 
prskaviek jas,
nech zavládne 

pokoj vôkol nás.
Krásne Vianoce praje 

redakcia
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SPraVODaJSTVO

KONFERENCIA O MESTE

Odborná konferencia v takom rozsahu a forme 
organizovaná samosprávou sa v našom meste 
konala po prvýkrát. Zámerom jej usporiadania 
bolo vytvoriť priestor pre odbornú komuni-
káciu k pripravovanému rozvojovému doku-
mentu  „Plán hospodárskeho a sociálneho 
rozvoja  mesta  Spišská  Nová  Ves  na  roky 
2011  -  2018“. V rámci jednotlivých predná-
šok vznikla tiež platforma vhodná pre priblíženie 
úlohy a poslania samosprávy nášho mesta v roz-
voji regiónu a ako inovačného pólu rastu Košic-
kého kraja. Zhodnotené boli prínosy a výsledky 
rozvoja mesta za obdobie posledných štyroch 
rokov a predstavená bola zároveň politika a stra-
tégia rozvoja mesta do roku 2020. Vyzdvihnutý 
bol význam vzájomnej spolupráce miest pre ich 
rozvoj a rozvoj regiónu. Ako dôležitá sa javí aj spo-
lupráca s podnikateľskou sférou, čoho dôkazom 
boli i prezentované výsledky prieskumu spoločen-
skej zodpovednosti, ktorý realizovala spoločnosť 
Embraco Slovakia (bližšie na str. 6).
Pozvanie na konferenciu prijalo 120 účastní-
kov. Okrem predstaviteľov nášho mesta, lokál-
nych a regionálnych inštitúcií a organizácií na nej 

nechýbali ani zástupcovia Košického samospráv-
neho kraja, predstavitelia miest Krompachy, Gel-
nica, Spišské Vlachy, Levoča, ako aj Združenia 
miest a obcí Spiša.
„Hlavným cieľom bol odkaz toho, aká je pred-
stava o budúcnosti rozvoja tohto mesta. aby 
všetci, ktorí boli účastní tejto konferencie, 
mohli prispieť svojím názorom, návrhom, odpo-
rúčaním aj kritikou. aby sme vedeli navrhované 
smerovanie rozvoja mesta v jeho prioritách do-
tiahnuť do zdarného konca tak, aby sme vedeli 
naplánovať potrebné zdroje a aby sme naozaj 
vedeli naplánované akcie dostať až do fázy rea-

lizácie,“ zhrnula zámer konferencie Ing. Zuzana 
Záborská, vedúca útvaru rozvoja mesta.
Pri tejto príležitosti bola vydaná i 60-stranová bro-
žúra s názvom „Mesto Spišská Nová Ves 2007 
- 2010“, ktorú nájdete na webe mesta www.spis-
skanovaves.eu v sekcii SNV/Edičná činnosť.
Súčasťou konferencie bola výstava výtvarných 
prác detí základných škôl mesta v rámci súťaže 
na tému „Moje mesto v roku 2020“. O naj-
krajšom výtvarnom diele - najzaujímavejšej pred-
stave o budúcnosti nášho mesta hlasovali všetci 
prítomní. Cenu účastníkov konferencie získala 
Paulína Mária Nálepová. Ocenenia na základe 
vyhodnotenia odbornej poroty si v závere konfe-
rencie prevzali:
• Kat. 1. - 4. roč. ZŠ: 1. Alenka Kandrová (ZŠ 

Levočská), 2. Lucia Marchynová (ZŠ Levoč-
ská), 3. Esterka Bigošová (ZŠ Ing. O. Kožu-
cha)

• Kat. 5. - 9. roč. ZŠ: 1. Paulína Mária Nále-
pová (ZŠ Komenského), 2. Matúš  Novák 
(ZUŠ - žiak ZŠ sv. Cyrila a Metoda), 3. Viktó-
ria Vargová (ZŠ Nad Medzou)

lucK, foto: autorka

„Súčasnosť a budúcnosť mesta Spišská Nová Ves v kontexte rozvoja regiónu“ je názov konferencie, ktorú 3. novembra 2010 usporiadalo 
Mesto Spišská Nová Ves v Koncertnej sieni Reduty.

ZAčALA VýSTAVBA NA čERVENOM JARKu

Ako sme už informovali v júnovom Ičku, v apríli 
Ministerstvo životného prostredia SR oznámilo 
schválenie projektu „Inžinierske siete - vodo-
vod a kanalizácia v  lokalite červený  jarok 
v Spišskej Novej Vsi“, kde mesto pripravuje 
územie pre individuálnu bytovú výstavbu - ro-
dinné domy. Z Kohézneho fondu EÚ a štátneho 
rozpočtu v rámci Operačného programu Životné 
prostredie mesto získalo na technickú vybave-
nosť nenávratný finančný príspevok vo výške 
2 347 481,41 €, t. j. 95 % z celkových výdavkov 
na projekt. Zvyšných 5 % bude spolufinancova-
ných na základe zmluvy o združení finančných 
prostriedkov stavebníkov rodinných domov.
S prácami na inžinierskych sieťach, ktoré zabez-
pečia zásobovanie budúcich obyvateľov lokality 
Červený jarok pitnou vodou z verejných vodovo-

dov, sa začalo slávnostným výkopom 12. novem-
bra 2010. Práce potrvajú do decembra 2011. 
V súčasnosti sa územie taktiež plynofikuje. Na 
budúci rok je naplánovaná výstavba vedenia vy-
sokého napätia a trafostanice, ako aj vedenia 
nízkeho napätia a verejného osvetlenia. Potom 
príde na rad výstavba komunikácií a chodníkov 
s plánovaným ukončením v decembri 2012.
Lokalita Červený jarok sa nachádza v juhozápad-
nej časti mesta, za letiskom, v tichom prostredí 
na hranici Slovenského raja s panoramatickým 
výhľadom na Spišskú Novú Ves a Vysoké Tatry. 
V prípade, že plánujete realizovať v blízkej bu-
dúcnosti novostavbu rodinného domu a hľadáte 
vhodný pozemok, bližšie informácie získate na 
www.cervenyjarok.sk.

ing. lucia Kormošová

V novembri sa rozbehli práce súvisiace s prípravou územia pre individuálnu bytovú výstavbu v lokalite červený jarok. Inžinierske siete k budú-
cim rodinným domom sú už vo výstavbe.

NAšLI STREdOVEKú TOALETu

Prebiehajúci prieskum v priestoroch niekdajšieho 
sídla Provincie XVI spišských miest financuje Ko-
šický samosprávny kraj, zriaďovateľ Múzea Spiša. 
V podzemí jednej z troch budov sa v novembri na-
šlo historické WC. S určitosťou sa zatiaľ dá pove-
dať len to, že toaleta existovala už v 18. storočí. 
„Zachovaný pôdorys budovy z roku 1786 uka-
zuje, že v druhej časti, ktorá slúžila ako mest-
ská väznica, bol situovaný aj tento záchod, 
ktorý už je v materiáloch zakreslený,“ uviedla 
na margo nálezu Ing. Zuzana Krempaská, ria-
diteľka Múzea Spiša.
Hygienicky „bezproblémovému“ chodu sociál-
neho zariadenia napomáhal pravdepodobne sys-

tém chodieb, ktorý sa tiež našiel pod múzeom 
a zrejme slúžil ako kanalizácia. Systém zodpo-
vedá obdobiu stredoveku, preto sa predpokladá, 
že aj samotná toaleta je oveľa staršia ako rok 
1786. Či ide naozaj o najstaršiu zachovanú su-
chú toaletu s kanalizáciou v našom meste, ukáže 
až rozsiahlejší výskum pomocou štyroch archeo-
logických sond. Jeho výsledky by mali byť známe 
v polovici decembra. Určite budeme o nich ešte 
v Ičku informovať.
V každom prípade platí, že pre návštevníkov Mú-
zea Spiša po zrekonštruovaní Provinčného domu 
bude toaleta určite zaujímavou súčasťou historic-
kej expozície. lucK, foto: autorka

Pri pamiatkovom a architektonicko-historickom výskume Provinčného domu, v ktorom sídli Múzeum Spiša, sa našla pravdepodobne najstaršia 
a aj jediná zachovaná suchá toaleta, pamätajúca si možno ešte stredovekú Spišskú Novú Ves.

červený jarok. v budúcnosti by tu 
malo stáť 133 rodinných domov.
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GENIuS TEMPORIS - duCh čASu

Podujatie prebiehalo od 4. do 22. novembra a pozostávalo 
z viacerých akcií.
Prvou z nich bola „netradičná hodina dejepisu“ určená 
pre žiakov druhého stupňa základných škôl a študentov 
stredných škôl. Skladala sa z dvoch častí. Prvá časť 
hodiny pozostávala z prehliadky Provinčného domu 
a druhá z prehliadky Radnice. V oboch budovách sa 
v minulosti rozhodovalo o dôležitých medzníkoch v deji-
nách mesta. Slúžili totiž pre administratívne účely samo-
správy. Provinčný dom bol postavený ako radnica mesta 
v 15. storočí. Výnimočnosťou tejto radnice bolo jej posta-
venie v rade domov, nie uprostred námestia, ako to bývalo 
zvykom. Spišská Nová Ves spolu s ďalšími spišskými mes-
tami bola daná v roku 1412 kráľom Žigmundom do zálohy 
poľskému kráľovi Vladislavovi Jagelonskému za poskyt-
nutú pôžičku na vojnu proti Benátkam. Počas zálohu Po-
liaci uznali samosprávu spišských miest, ako na mestskej, 
tak i na úrovni provincie. Záloh mal pôvodne trvať do doby 
vrátenia požičanej sumy. Tá však nebola nikdy vrátená. Po 
360 rokoch trvania zálohu boli mestá opäť včlenené do 
Uhorska. Slávnostný akt ich znovuzačlenenia do uhor-
ska bol vykonaný 5. novembra 1772 v Spišskej Novej 
Vsi pravdepodobne v tejto budove za predsedníctva 
spišského hlavného župana Jána Csákyho, ktorého 
tým poverila Mária Terézia. Tá predpokladala, že vrátené 
mestá sa stanú súčasťou Spišskej župy. No výsledkom vy-

slanej deputácie do Viedne, v ktorej sa mestá naďalej do-
máhali svojich starých práv, bolo Miestodržiteľskou radou 
vyňatie 13 spišských miest spod právomoci Spišskej župy 
a utvorenie samostatnej provincie. 17. marca 1775 sa 
postavenie tejto budovy ako radnice končí. Na základe 
potreby vlastniť svoje administratívne sídlo provincia od-
kúpila od mesta budovu za 9 000 uhorských zlatých. Aj 
dnes používaný názov budovy „Provinčný dom“ pripomína 
časy, kedy bola Spišská Nová Ves sídlom Provincie XIII, 
neskôr XVI spišských miest, a kedy v ňom sídlili administra-
tívne a súdne orgány provincie (1774 - 1876, 1785 - 1791, 
1850 - 1861). 
Mesto Spišská Nová Ves si v rokoch 1777 - 1779 za 
11 569 zlatých a 51 grajciarov postavilo novú radnicu. 
Na tento okamih histórie mesta nadviazala druhá časť 
„hodiny dejepisu“, kedy sa študenti presunuli do sú-
časnej budovy Radnice. Zaujímavosťou je, že tu v minu-
losti sídlil aj Policajný kapitanát mesta a časť pivničných 
priestorov bola využívaná do roku 1945 ako mestské väze-
nie. Študenti tu mali možnosť nahliadnuť do pamätných 
kníh, kroník mesta, pozrieť si zoznam mešťanostov, 
richtárov, predsedov a primátorov mesta, primátorskú 
reťaz. Azda najatraktívnejším prvkom prehliadky bol v roku 
2010 reštaurovaný originál sochy Immaculaty umiest-
nený vo foyer. Naň nadviazali bannery zobrazujúce proces 
rekonštrukcie sôch evanjelistov a Immaculaty. Zaujal i po-
stupne dopĺňaný plán mesta Spišská Nová Ves z rokov 
1783 - 1910 s najvýznamnejšími historickými budo-
vami, autorom ktorého je Ing. Ladislav Jakubčo (foto 1). 
Postupný vývoj najstaršieho symbolu mesta - erbu - 
zachytávali ukážky nedatovaných pečatí a pečatí z ro-
kov 1663, 1761, 1991. Záujemcovia mali možnosť vyrobiť 
si tzv. odtlačok suchej pečate a k dispozícii mali aj mag-
netky zachytávajúce podobu súčasnej i minulej radnice. 
Vďaka pomoci Štátneho okresného archívu mesto zabez-
pečilo zhotovenie kópií významných historických listín 
(foto 2), medzi ktorými sa nachádzali: 
• Listina ostrihomského arcibiskupa Filipa zachytávajúca 

1. písomnú zmienku o meste Spišská Nová Ves, 
• Kniha prísah richtára, notára, úradníkov mestskej samo-

správy a hajdúchov z roku 1723,
• List napísaný 24. januára 1785 richtárom Matejom Ga-

rajom Mestskej rade v Spišskej Novej Vsi, v ktorom žiada 
spravodlivé potrestanie vraha,

• Listina, v ktorej sú zapísané základné pravidlá Baníckeho 
bratstva sv. Barbory z 24. júla 1613,

• Listina vydaná 15. marca 1581 vo Varšave poľským krá-
ľom Štefanom, v ktorej povoľuje obchodníkom zo Spiša 
slobodné obchodovanie,

• Odpis listiny vyhotovenej Spišskou Kapitulou 2. februára 
1574, v ktorej panovník Maximilián II. vo Viedni 6. decem-
bra 1567 nariaďuje vyberačom tridsiatkov a mýtnikom, 
aby obyvateľov Spišskej Novej Vsi nenútili platiť mýtne,

• Úvodná strana Artikúl mesta Spišská Nová Ves, ktoré sú 
spísané v Pamätnej knihe mesta z rokov 1634 – 1738,

• Zápis a zoznam novozvolených funkcionárov mesta z 18. 
januára 1649,

• Listina vydaná 8. marca 1550 vo Viedni panovníkom 
Ferdinandom I. potvrdzujúca vtedajšie výsady mesta - 
konanie slobodného týždenného trhu v sobotu, týčenie 
chotárskych hraníc mesta, právo ťažiť v mestských ba-
niach striebro, meď a železo, právo slobodného obcho-
dovania, 

• 5. februára 1806 richtárom a Radou mesta Spišská Nová 
Ves potvrdené a spísané pravidlá súkenníckeho cechu. 

Tieto listiny budú verejnosti prezentované i prostredníctvom 
kalendára Spišskej Novej Vsi na rok 2011. 
S časťou dejín mesta, kedy vzniká dnes už neexistu-
júca šestnástka - 16 domov, v ktorých bývali zástupcovia 
všetkých 16 spišských miest počas zasadaní provinčnej 
rady, sa študenti oboznámili priamo v pracovni primátora. 
V nej sa totiž nachádza obraz insitného umelca Tibora 
Gurína, ktorý zobrazuje spomínanú časť mesta. K dispo-
zícii bol aj Plán tzv. šestnástky v Spišskej Novej Vsi 
z roku 1782. 
Prehliadkou obradnej siene radnice netradičná hodina de-
jepisu skončila. Tu sa však uskutočnila ďalšia z akcií - pri-
jatie a ocenenie najúspešnejších žiakov a študentov 
spišskonovoveských škôl. 
diskusné fórum so študentmi stredných škôl odha-
lilo pozitívny fakt, a to, že mladí ľudia vnímajú krásy nášho 
mesta, množstvo pamiatok a centrum mesta. Pozitívne 
hodnotili kultúrno-spoločenské podujatia v meste. Ako ne-
dostatok vidia priestorové a technické vybavenie CVČ. Zau-
jímali sa o rozšírenie areálu ZOO, rekonštrukciu atletického 
štadióna Tatran či letného kúpaliska. 
Sily si študenti mali možnosť zmerať aj v študentskom 
trojboji a súťažnej štafetovej hre TETRAhOMO podľa 
princípov stredovekých filozofií, chápajúcich človeka ako 
skladačku srdca, rozumu, tela a duše. 
uskutočnil sa už tradičný Mix volejbal Sš, víťazom kto-
rého sa stalo družstvo Gymnázia školská ul. V OC Ma-
daras prebiehala prezentácia škôl, módna prehliadka. 
Nechýbali  ani  vystúpenia  najlepších  z  castingov  
„Aj Spiš má talent“. Podaril sa ďalší slovenský rekord  
vo vytvorení najdlhšej cestovinovej reťaze, ktorá me-
rala 286,6 m (viac na str. 7). 
Pre širokú verejnosť mesto po prvýkrát pripravilo kul-
túrny program v priestoroch spomínaného obchodného 
centra. Návštevníci mali možnosť nahliadnuť aj do vyššie 
spomínaných dobových artefaktov. 
Na zabezpečení podujatia  sa  spolupodieľali Štátny 
okresný archív v Spišskej Novej Vsi, Múzeum Spiša v Spiš-
skej Novej Vsi, Centrum voľného času v Spišskej Novej 
Vsi, Mestské kultúrne centrum v Spišskej Novej Vsi a OC 
Madaras. ing. andrea Jančíková

foto: ing. Miroslav dibák, ing. lucia Kormošová 

Mesto Spišská Nová Ves pri príležitosti 742. výročia 1. písomnej zmienky o meste a dňa študentstva pripravilo rad podujatí pod názvom  
Genius temporis - duch času. 

rokoková štuková výzdoba provinčného domu so 
šiestimi kartušami symbolicky vyjadruje vlastnosti, 
ktoré musel mať funkcionár mesta či provincie. 
pondere solo - len podľa závažnosti
utQuis meretur - ako si kto zaslúži
suum cuiQue - každému to, čo mu patrí
die noctuQue - vo dne i v noci (foto) 
in somnis custos - strážca v snách
Hinc oculos nusQuam - neodvracať oči nikam
vo voľnom preklade hovoria o nasledovnom:
činiteľ sa pri výkone svojej funkcie (vysluhovanie 
spravodlivosti - každému, čo mu patrí) musí riadiť 
len materiálnou (váha) a morálnou (zásluha) pod-
statou veci, a bez ohľadu na akékoľvek iné okolnosti 
(vo dne i v noci) ho ani vo sne nesmie napadnúť 
(strážca v snách) nepridržiavať sa prísne litery zá-
kona (odtiaľ oči nikam).

foto 1

foto 2
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V auguste 2009 rozhodlo Ministerstvo školstva SR o pri-
delení nenávratného finančného príspevku na realizáciu 
projektu „7DEM s, r, o“ vo výške 165,4 tis. €. Projek-
tové aktivity bežia od októbra 2009, trvať budú spolu  
24 mesiacov.
Pracovné tímy zložené z vyučujúcich siedmich základných 
škôl mesta po odborných seminároch a školeniach pri-
pravovali od marca 2010 školské vzdelávacie programy, 
aktualizovali a spracovali ich do takej podoby, aby zohľad-
ňovali spoločné i špecifické potreby jednotlivých škôl. 

V septembri sa skončila táto fáza a učitelia pripravili prak-
tické výstupy.
V dňoch 19. až 28. októbra 2010 sa uskutočnila ďalšia 
časť projektu, tzv. Program otvorených hodín. Starší 
pedagógovia si pamätajú túto formu vzdelávania pod 
názvom „Metodické dni“. V  siedmich  vzdelávacích 
oblastiach (Matematika a práca s informáciami, Jazyk 
a komunikácia, Človek a príroda, Zdravie a pohyb, Človek 
a spoločnosť, Umenie a kultúra, Človek a svet práce) na 
24 hodinách prezentovali učitelia metódy a formy vy-
učovania s použitím inovatívnych metód. Po otvorenej 
hodine nasledoval rozbor a diskusia.
Zúčastnení učitelia získali podnety pre svoju prácu, hod-
notili kriticky, ale reakcie na odučené hodiny boli pozi-
tívne. Skupinové vyučovanie, projektová metóda, prvky 
tvorivého písania, samostatná práca, inscenačná metóda, 
použitie interaktívnej tabule, rôzne didaktické hry, akčná 
maľba... Každý zo zúčastnených si určite našiel inšpirá-
ciu pre svoju prácu. Navyše z jednotlivých hodín vznikne 
DVD a metodická príručka, ktoré budú slúžiť ako študijný 
materiál.
Tento druh aktivít by nemal zostať nepovšimnutý. Je prvou 
a určite nie poslednou aktivitou, ktorá nielenže upozor-
ňuje na potrebu vzdelávania učiteľov, ale zároveň ponúka 
jednu z možných alternatív. Š. Šimko, lucK
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Oz činnosti Pz Sr v SnV
14. 10. 2010 o 17.47 hod. hliadka OO PZ v SNV 
podľa § 85/2 Trestného poriadku obmedzila osob-
nú slobodu trom osobám z obce Smižany, ktoré 
boli prichytené pri OD Kaufland na Duklianskej ul. 
pri krádeži horského bicykla zn. Piraňa. U jedného 
z páchateľov boli zaistené pákové kliešte a športový 
ruksak.

19. 10. 2010 v čase od 19.00 do 21.00 hod. na 
Zvonárskej ul. pred rodinným domom č. 3 doposiaľ 
neznámy páchateľ napadol E. S. zo SNV a to tak, že 
ho zozadu rukami sotil do chrbta a po tom, čo po-
škodený spadol tvárou na zem, ho neznámy pácha-
teľ pritlačil rukami k zemi, rozopol mu zadné vrecko 
nohavíc, odkiaľ mu vytiahol peňaženku s obsahom 
finančnej hotovosti 200 € a osobné doklady. Poško-
denému spôsobil celkovú škodu 210 €. K zraneniu 
poškodeného nedošlo.

Poverený príslušník OO PZ v SNV obvinil z preči-
nu ublíženia na zdraví podľa § 156/1, 2a v súbehu 
s prečinom výtržníctva podľa § 364/1a Trestného 
zákona dve osoby zo SNV, ktoré ešte 13. 8. 2010 
v čase okolo 23.00 hod. na Tkáčskej ul. za obytným 
blokom fyzicky napadli poškodeného T. Š. zo Smi-
žian. Toho najmenej 3-krát udreli rukou do oblasti 
hlavy a následne 10-krát kopli, čím mu spôsobili 
zranenia s dobou liečenia nad 7 dní.

19. 10. 2010 poverený policajt OO PZ v SNV vznie-
sol obvinenie pre prečin krádeže podľa § 212 ods. 
1 Trestného zákona P. P. z Rudnian, ktorý v ten deň 
v čase okolo 15.45 hod. vošiel do predajne Potra-
vín v bráne na Letnej ul. a využitím nepozornosti 
predavačky z otvorenej pokladne odcudzil finančnú 
hotovosť 450 €, následne z predajne odišiel, čím 
majiteľke potravín spôsobil škodu 450 €.

z činnosti MsP v SnV
20. 10. 2010 o 8.50 hod. riešila hliadka MsP na 
Triede 1. mája priestupok proti verejnému poriad-
ku, ktorého sa dopustil 53-roč. Jozef Š. z tejto ulice 
tým, že neodstránil vytekajúci olej z jeho odstave-
ného osobného motorového vozidla. Náprava zjed-
naná za prítomnosti hliadky, priestupok v riešení 
MsP.

22. 10. 2010 o 19.10 hod. počas hokejového zá-
pasu na zimnom štadióne použila hliadka MsP do-
nucovacie prostriedky - hmaty a chvaty sebaobrany 
a následne na útvar MsP predviedla 26-roč. Jána 
S. z Lipt. Mikuláša - Podbrezín, ktorý sa počas zá-
pasu hrubo správal, fyzicky napadol usporiadateľov 
a nereagoval na výzvy hliadky. Priestupok riešený 
v kompetencii MsP.

Hliadka MsP riešila 23. 10. 2010 o 20.45 hod. na 
Baníckej ul. priestupok proti občianskemu spoluna-
žívaniu, ktorého sa dopustili 18-roč. Pavol S. z tejto 
ulice a 17-roč. Zdenko S. z Harichoviec tým, že pod 
vplyvom alkoholu verbálne napádali okoloidúcich 
a štvali proti nim svojho psa. K zraneniu osôb nedo-
šlo. Hliadka situáciu upokojila, vec riešená v kom-
petencii MsP.

1. 11. 2010 o 22.50 hod. asistovala hliadka MsP 
príslušníkom Hasičského a záchranného zboru pri 
likvidácii drobného požiaru na Starom cintoríne. 
Požiar vznikol v dôsledku nahromadeného sviečko-
vého vosku.

5. 11. 2010 o 2.50 hod. zistila hliadka MsP na Let-
nej ul. narušenie objektu „Ex bar“. Následne boli 
hliadkou pri úteku zadržaní dvaja páchatelia, ktorí 
sa vlámali do objektu a odcudzili odtiaľ tovar. Po vý-
strahe hliadky, že bude použitý služobný pes, boli 
zadržaní aj ďalší dvaja páchatelia, ktorí sa ukrývali 
v objekte. Nakoľko konanie páchateľov naplnilo 
znaky skutkovej podstaty trestného činu krádeže, 
na miesto boli privolané hliadky PZ SR, ktoré vec 
prevzali k realizácii. Ako páchatelia boli stotožnení 
18-roč. Marek M. a 21-roč. Tibor G. z Krompách, 
29-roč. Jozef H. zo Žehry a 49-roč. Jozef M. z Les-
nej ul. v SNV. 

NÁVšTEVA ZďALEKA
Hostia z tropickej krajiny nachádzajúcej sa uprostred 
Karibiku zavítali do Spišskej Novej Vsi po prvýkrát, a to 
na základe iniciatívy p. Jána Princa zo Spišskej Novej 
Vsi, ktorý tam žije. Dominikánci sa v priateľskej debate 
zaujímali napríklad o náš systém autobusovej mestskej 
hromadnej dopravy a okrem Radnice navštívili aj spiš-
skonovoveský podnik na výrobu autobusov. Vedeniu 
mesta pri svojej návšteve darovali vzácne dominikánske 
cigary. Po prijatí v kancelárii primátora využili hostia prí-
ležitosť a vystúpili spolu so sprievodkyňou na našu naj-
vyššiu kostolnú vežu na Slovensku.
 lucK, foto: autorka

dňa 22. októbra navštívila vedenie nášho mesta delegácia z ďalekej dominikánskej republiky.

PROGRAM OTVORENýCh hOdíN
Projekt „7dEM s, r, o - 7 základných škôl Mesta Spišská Nová Ves spoločne, rozvážne a odborne 
v reforme školstva“ pokračuje. 

dIVAdLO KONTRA úSPEšNé 
AJ ZA hRANICAMI
Spišskonoveské divadlo Kontra (Objav sezóny 2007 
- Dosky, Prekvapenie Novej Drámy 2007) vystúpilo  
8. 11. 2010 o 19.00 hod. v jednom z najprestížnej-
ších divadiel Teatr Studio v hlavnom meste Poľskej 
republiky, vo Varšave. S veľkým úspechom tam uvie-
dlo 3 jednoaktovky Samuela Becketta - Divadelný 

fragment I, Akt bez slov II a Divadelný fragment II pod 
spoločným názvom „Smiech v temnote“. Tri krátke hry 
neopakovateľného beckettovského divadla, skúmajú-
ceho ideu života a smrti, okorenené čiernym humorom 
a sarkazmom, pochádzajú z tvorby nositeľa Nobelovej 
ceny a jedného z najvýznamnejších dramatikov 20. sto-
ročia. 
Predstavenie bolo zrealizované na základe pochvalných 
odporúčaní jedného z najväčších svetových becketto-
lógov Antoniho Liberu, ktorý ho zhliadol v Bratislave, 
a následného pozvania poľským Teatrom Studio a re-
komandácie hlavnej odborníčky pre otázky divadla na 
oddelení kultúry mesta Varšava Nataszy Czapskej.
Predstavenia, ktoré dosiahlo veľmi vysokú návštev-
nosť, sa zúčastnili taktiež významní poľskí kritici, nevyní-
majúc profesorov, študentov aj predstaviteľov slovenskej 
ambasády. Tri jednoaktovky boli s nadšením prijaté u di-
váckej i odbornej verejnosti. Predstavenie podporili 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky a Slovenský 
inštitút vo Varšave.
Viac informácií na http://www.teatrstudio.pl/teatr/ 
repertuar_akt.html 
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9. 11. 2010 v Spišskej Novej Vsi 63 členov Jednoty 
dôchodcov na Slovensku (JdS) si vypočulo 11 re-
citátorov balád a povestí zo Spiša. Prezentovali zá-
kladné organizácie JDS Spišská Nová Ves, Krompachy, 
Spišské Vlachy, Harichovce a Markušovce. Folklórne 
súbory Harichovčan, Markušovčan a manželia Gregovci 
zo Spišských Vlách dali nášmu stretnutiu príležitosť si aj 
zaspievať. Stručným životopisom, ukážkou z jeho spiš-
ských klapancií a minútou ticha sme si pripomenuli nášho 
rodáka Mgr. Milana Barbuša. Naše stretnutie s ľudovou 
slovesnosťou prišli pozdraviť aj žiaci Základnej umeleckej 
školy svojím spevom ľudových piesní a prednesom po-

vestí, s ktorými úspešne uspeli v súťaži „Šaliansky Maťko“. 
Scenár a moderovanie bolo v rukách podpredsedníčky 
OO JDS Mgr. Jolany Prochotskej.
Prítomnosť primátora mesta PhDr. Jána Volného, PhD. 
a jeho zástupcu PhDr. Miroslava Semeša, PhD. umož-
nila predsedovi OO JDS Ing. Ladislavovi Dulovi odovzdať 
Mestu Spišská Nová Ves osobne ďakovný list pri prí-
ležitosti  20.  výročia  založenia  JdS  na  Slovensku 
a tým poďakovať mestu (všetkým mestám a obciam) za 
ich podporu. Záverom si účinkujúci z rúk predsedu pre-
vzali účastnícke listy a štafetu odovzdali MO JDS v Krom-
pachoch.  Mgr. Jolana prochotská
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lila  nášmu  mestu  k  17.  9.  2010  ratingové 
hodnotenie  Aa1.sk  s  negatívnym  výhľadom. 
„národný rating mesta spišská nová ves aa1.
sk odráža dlhodobo stabilný rozpočet, čo doka-
zujú aj kontinuálne prevádzkové prebytky a stá-
le nízka, aj keď zvyšujúca sa zadlženosť. ra-
ting je však obmedzený súčasným zhoršením 
finančnej situácie mesta, ktorá je zapríčinená 
poklesom daňovým príjmov, ako aj príklonom 
vedenia mesta k expanzívnejšej investičnej 
politike. napriek tomu, že väčší finančný defi-
cit v roku 2010 spôsobí zvýšenie zadlženosti, 
zostane celková dlhová záťaž na nízkych až 
mierne zvýšených úrovniach,“ uvádza sa v zdô-
vodnení ratingu. V porovnaní s inými slovenskými 
municipalitami mesto Spišská Nová Ves patrí 
medzi najlepšie hodnotené slovenské mestá, 
ktorých ratingy majú hodnoty od Aa1.sk do Aa2.
sk. Mesto vykazuje zadlženie a dlhovú službu na 
úrovniach, ktoré sú pod mediánom slovenských 
municipalít s ratingom Aa.sk, a hrubý prevádzko-
vý výsledok, ktorý v roku 2009 klesol na úroveň 
mediánu.

Začiatkom októbra primátor mesta Ján Volný ob-
držal ďakovný  list  od Alfreda A.  Labbé Villa, 
veľvyslanca čile vo Viedni. Veľvyslanec poďa-
koval za list, v ktorom náš primátor v mene oby-
vateľov Spišskej Novej Vsi a všetkých baníkov zú-
častnených na augustovom 3. stretnutí banských 
miest a obcí Slovenska vyjadril spolupatričnosť 
s 33 čílskymi baníkmi v tom čase ešte uväzne-
nými v bani San José. Baníkov sa podarilo dostať 
na zemský povrch 13. 10. po neuveriteľných  
69 dňoch. 

Spoločnosť  Milana  Rastislava  štefánika 
(S MRŠ) Brezová pod Bradlom si pripomenula 
20. výročie svojho ustanovenia. 16. 10. v Pieš-
ťanoch XX. valné zhromaždenie S MRŠ správou 
predsedu Ing. Jána Tataru hodnotilo činnosť, vy-
zdvihlo prácu klubov a poďakovalo prvému pred-
sedovi (13 rokov viedol spoločnosť) Mgr. Petrovi 
Uhlíkovi. Odovzdávali sa dekréty o čestnom člen-
stve (PhDr. Mgr. Pavol Kanis, CSc., Ján Solovič, 
Stanislav Štepka,...) a ocenenia pre mládež za 
literárne a výtvarné stvárnenie tém k osobnosti  
M. R. Štefánika (najlepšie práce boli vybrané spo-
medzi 660 prác). Celé pracovno-slávnostné za-
sadanie umocnil kultúrny program a premietanie 
filmu o živote M. R. Štefánika - 4. diel „Vlasť“, za 
účasti autora P. Kanisa. Pozvanie na túto krásnu 
akciu dostala aj Mgr. Jolana Prochotská ako 
prejav  úcty  mestu  SNV  za  udržiavanie  spo-
mienky na M. R. štefánika, ktorej sa v našom 
meste zúčastnil aj predseda Ing. J. Tatara. Mgr. J. 
Prochotská vystúpila v diskusii, odovzdala dele-
gátom a hosťom pozdrav zo Spiša, kde meno M. 
R. Štefánik je ctené. Súčasne predstavila propa-
gačný materiál o tejto osobnosti, ktorý pripravila 
PhDr. Ružena Kormošová a vydal ho MO Matice 
slovenskej v SNV s finančným prispením mesta.

„Keď veľa mladých ľudí na mnohých miestach uro-
bí veľa malých skutkov, môžu zmeniť tvár sveta.“ 
Tieto zmeny robia už 6. rok žiaci zo Zš na ul. 
Ing. O. Kožucha v rámci projektu Zelené ško-
ly. V dňoch 21. - 22. 10. sa učitelia ZŠ zúčastnili 
vo Zvolene slávnostnej certifikácie a odovzdania 
zelených vlajok školám, ktoré sú zapojené do me-
dzinárodného environmentálneho projektu Eco-
Schools. Medzi 85 školami, ktoré si certifikáty 
prevzali z rúk Richarda Medala a ďalších, bola aj 
ZŠ Ing. O. Kožucha. Prácou žiakov, učiteľov a za-
mestnancov školy, rodičov a ostatných spolupra-
cujúcich organizácií škola obhájila titul „Zelená 
škola“ i v školskom r. 2009/2010. Zároveň sa 
zaviazala, že aj tento školský rok bude realizovať 
množstvo praktických aktivít s cieľom ochrany 
a tvorby životného prostredia a plnenia certifikač-
ných podmienok. Do projektu Eco-Schools je glo-

VýSLEdKy PRIESKuMu EMBRACO 
SLOVAKIA V REGIóNE

4. ROčNíK ľudOVEJ SLOVESNOSTI 
PREZENTOVANEJ BALAdOu, 
PIESňOu I POVESťOu ZO SPIšA

Závod brazílskej korporácie na výrobu chladiarenských 
kompresorov a kondenzačných jednotiek prakticky celú 
produkciu vyváža. Kríza ho zasiahla na Slovensku me-
dzi prvými. „veľký prepad objednávok vyvrcholil práve 
pred dvoma rokmi, keď sme boli nútení ukončiť spo-
luprácu s približne pätinou zamestnancov,“ uviedol 
Norbert Brath, súčasný generálny riaditeľ Embraco 
Slovakia. 
Aktuálny prieskum na vzorke 800 obyvateľov okresov 
Spiš. N. Ves a Levoča ukázal, že 47 % opýtaných spätne 
hodnotí toto prepúšťanie ako „asi nevyhnutné“ a ďal-
ších 13 % za „úplne nevyhnutné“. „to sú veľmi vysoké 
čísla, ktoré hovoria o vnímaní prepúšťania ako o ‚ne-
vyhnutnosti‘ v prípade krízy,“ hovorí riaditeľ agentúry 
Focus Ivan dianiška. „medzi ľuďmi na slovensku je vo  
všeobecnosti rozšírenejší názor, že hromadné pre-
púšťania neboli nevyhnutné a že zamestnávatelia brali 
krízu často ako výhovorku, pričom skutočným cieľom 
prepúšťania bolo zbaviť sa ‚nadbytočných‘ pracovní-
kov a udržať zisky firiem.“ 
Najväčší zamestnávateľ v regióne je jeho obyvateľom 
známy a teší sa solídnej povesti. S tvrdením „je dobré, 
že Embraco podniká práve v našom regióne“ súhlasilo 
99 % opýtaných. Ľudia najčastejšie získavajú informácie 

o firme od známych a priateľov, nasleduje regionálna 
tlač, internet a lokálne televízne stanice. Prieskum sa 
zameral na imidž a vnímanie spoločnosti vo verejnosti 
i medzi zamestnancami. Druhým okruhom záujmu boli 
aktivity spoločenskej zodpovednosti - dobrovoľníctvo, 
darcovstvo a partnerstvá. „tu sa potvrdilo, že našu po-
moc v komunite ľudia očakávajú a vnímajú ju veľmi 
pozitívne. v externom prieskume označilo každý náš 
verejnoprospešný projekt za potrebný minimálne  
90 percent opýtaných, najvyššie skóre dosiahla po-
moc v zdravotníctve a sociálnej sfére. Zamestnanci 
zasa prejavili dobrú znalosť našich filantropických 
a dobrovoľníckych aktivít,“ pripomína Katarína drží-
ková, líder oddelenia komunikácie. 
Aj interný prieskum priniesol viaceré zaujímavé údaje. 
Spokojnosť s prácou vo firme vyslovilo vyše 87 % zamest-
nancov. Na dobrovoľný odchod zo spoločnosti nikdy 
nemyslí 22 % a len zriedkakedy 24 % pracovníkov. Na 
druhej strane sa 47 % opýtaných viac či menej obáva 
o stratu zamestnania. Napriek tomu by veľká väčšina od-
poručila prácu v Embracu aj príbuzným a známym - ce-
lých 85 % („určite áno“ 35 % a „skôr áno“ 50 %).
Embraco Slovakia v súčasnosti pripravuje zavedenie 
výroby nového kompresora EMX3 pre domáce chlade-
nie. Produkcia by mala odštartovať budúcu jar a priniesť  
300 priamych a 160 dodávateľských pracovných miest.
 Tlačová správa, 

embraco Slovakia, 3. 11. 2010

Väčšina obyvateľov Spišskej Novej Vsi a okolia sa stotožňuje s tvrdením, že prepúšťanie v spoloč-
nosti Embraco Slovakia v závere roka 2008 spôsobila hospodárska kríza. Téma bola súčasťou 
unikátneho sociologického prieskumu, ktorý si firma nechala vypracovať u renomovanej agen-
túry Focus. Výsledky tiež potvrdili, že významným zdrojom informácií o Embracu sú pre obyva-
teľov Spiša regionálne médiá.

A opäť krásne strávený čas v kruhu priateľov a známych.
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Ybálne zapojených vyše 31 000 škôl zo 46 krajín.

Október - Mesiac úcty k starším aj  tento  rok 
oslavovali klienti domova dôchodcov na Bre-
zovej ul. Zaspievať a zatancovať im prišli folkloristi 
z Domaňoviec. Ich vystúpenie sa nieslo v zname-
ní pečenia chleba. So seniormi z Domova dô-
chodcov svoj sviatok takto slávili aj dôchodcovia 
zo sídliska Tarča.

V dňoch 21. - 25. 10. sa v našom meste konal 
2.  ročník  festivalu komorných  inscenácií di-
vadelný Spiš. Na spišskonovoveských divadel-
ných doskách sa v rámci neho predstavili Štátne 
divadlo Košice, Divadlo Jozefa Gregora Tajov-
ského Zvolen, ďalej Divadlo Jána Palárika Trnava 
a Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov. Záver 
patril domácemu Spišskému divadlu. Pätica pro-
fesionálnych divadiel tento rok priniesla do SNV 
komediálny žáner. Festival zorganizovalo Spišské 
divadlo a občianske združenie s rovnomenným 
názvom.

Atmosféra v Kine Mier sa 23. 10. niesla v rytme 
orientálnych tancov. Konala sa tu dvojhodinová 
Bahar Sultana Show 2010 v podaní trenčian-
skych tanečníc. Repertoár bol široký, diváci vide-
li klasické a moderné orientálne tance, egyptský 
folklór, tance so závojmi či krídlami Isis, latino 
orientálne tance, ale aj temperamentné cigánske 
či araboflamenco. Ako hostia večera vystúpili ta-
nečnice z košickej Soraye a domácej Afry.

23. 10. sa v Gréckokatolíckom chráme Preme-
nenia Pána konal ďalší ročník Spišských zbo-
rových  dní. Predstavili sa na ňom dve stovky 
účinkujúcich. Podujatie už tradične usporiadalo 
Spišské osvetové stredisko v spolupráci s Gréc-
kokatolíckou farnosťou v SNV.

24. 10. sa v OC Madaras uskutočnil pestrý 
program pri príležitosti Dňa cestovín. Okrem 
rôznych súťaží prebiehal aj pokus o vytvorenie 
rekordu v konzumácii cestovín. Najrýchlejším 
slovenským  cestovinovým  „papkáčom“  sa 
stal Matúš Pramuka, ktorý 250-gramovú por-
ciu špagiet zjedol za 49 sekúnd. Za odmenu bol 
od spoluorganizátora vyvážený, ako inak, ces-
tovinami a zapísaný bude do Knihy slovenských 
rekordov.

Obvodný úrad  v SNV má nového prednostu. 
Doterajšieho Ing. Mariána Bubeníka vystriedal na 
tomto poste Ing. Imrich holečko.

26. 10. na poludnie bolo do  prevádzky  sláv-
nostne  uvedené  nové  dopravné  prepojenie 
duklianskej  a  Matuškovej  ulice  na  sídlisku 
Mier. Po novom moste, dvoch kruhových križo-
vatkách a nových komunikáciách symbolicky ako 
prvé prešli historické vozidlá zo Spišského vete-
rán klubu.

27. 10. sa v Zš na Lipovej ul. konala slávnostná 
imatrikulácia - prijatie prvákov do cechu žiac-
keho. Rodičia a starí rodičia mali možnosť vidieť, 
čo dokážu starší spolužiaci ich detí, ale aj ich 
vlastné ratolesti, ktoré svoju šikovnosť preukázali 
pri plnení rôznych úloh. Po tom, ako prváčikovia 
zvládli úlohy, boli šabličkou pasovaní za „Lipáči-
kov školy“.

špeciálne  blahoželanie  dostali 27. 10. pri 
príležitosti Mesiaca úcty k starším starí  rodičia 
škôlkarov  z  Mš  na  ul.  S.  Tomášika. Detičky 
im na ich počesť pripravili v škôlke milý program, 
v ktorom ukázali, čo všetko už vedia, a poďako-
vali im za ich lásku a starostlivosť. Takáto akcia 
sa v škôlke konala po prvýkrát, ale určite nie na-
posledy.

Svoje 13. narodeniny oslávila  kapela Smola 
a  hrušky  šnúrou  koncertov v rámci Topfest  
13 životov Tour 2010. Na turné Spišskonovo-
vešťania vyrazili 27. 10. do Zvolena a ukončili ho  
27. 11. v Poprade. K „trinástinám“ si kapela da-
rovala aj DVD mapujúce jej históriu. Číslo 13 má 

SPraVODaJSTVO

OSLAVy 60. VýROčIA ZALOžENIA 
STREdNEJ PRIEMySELNEJ šKOLy 
V SPIšSKEJ NOVEJ VSI
26. 10. 2010 si bývalí i súčasní žiaci a učitelia, pred-
stavitelia mesta a kraja, partneri, sponzori a sympa-
tizanti školy pripomenuli a zároveň oslávili históriu, 
pôsobenie a význam SPŠ v Spišskej Novej Vsi. 
Príbeh Strednej priemyselnej školy, ktorá je po roku 
1992 pokračovateľkou  Strednej  priemyselnej 
školy baníckej a geologickej v Spišskej Novej Vsi, je 
príbehom dlhým a zaujímavým. Nie preto, že by 60 ro-
kov bol výnimočne dlhý vek, ale preto, že počas jej pô-
sobenia ukončilo štúdium 7 019 absolventov, z nich 
mnoho významných odborníkov, ktorí šíria dobré 
meno svojej Alma mater na celom svete, počnúc Spo-
jenými štátmi americkými a končiac Austráliou. V tejto 
škole študovali žiaci zo všetkých kútov Slovenska, 
v jednotlivých etapách vznikali rôzne odbory, z kto-
rých si mohli vyberať. Dnes môžeme konštatovať, že 

v priebehu rozvoja školy ich bolo 30.
Slávnostnú akadémiu obohatili milé a povzbudivé 
slová mnohých hostí, ktorí vyjadrili uznanie, poďako-
vanie, pochvalu a pripojili aj osobné dojmy a pocity, 
ktoré ich spájajú so SPŠ. Škola za uplynulých 60 ro-
kov prešla úspešnou, ale zložitou cestou, prekonala 
vo svojom vývoji mnohé úskalia, aby dosiahla žela-
teľné úspechy. 
Aj v tejto dobe vyvíja pedagogický zbor maximálne 
úsilie, aby si v konkurenčnom boji počas demografic-
kého poklesu udržala škola svoje historické miesto 
v sieti stredných škôl. Škola poskytuje žiakom kva-
litné vzdelanie a výchovu, dôkazom čoho sú mnohí 
úspešní študenti na vysokých školách alebo absol-
venti úspešní v pracovnom procese.

phdr. lucia Smolejová

Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská nová Ves
usporiada

11. decembra 2010 (sobota) od 9.00 do 13.00 hod.  
a 15. decembra 2010 (streda) od 9.00 do 17.00 hod.

DeŇ OTVOrenÝcH DVerÍ. 
V priebehu týchto dní sa uchádzači o štúdium budú môcť oboznámiť s požiadavkami, 

ktoré musia splniť pre prijatie do uvedených odborov:

Študijné odbory
3336 6  drevárstvo a nábytkárstvo
3336 6  drevárstvo a nábytkárstvo  
 s rozšíreným vyučovaním športovej  
 prípravy (zameranie na futbal  
 a hokej) 
3341 4  operátor drevárskej  
 a nábytkárskej výroby
8221 6  dizajn
8260 6  propagačné výtvarníctvo
8269 6  tvorba nábytku a interiéru
8279 6  dizajn a tvarovanie dreva 

Učebné odbory
3355 2  stolár
8555 2  umelecký rezbár
8559 2  umelecký čalúnnik a dekoratér

nadstavbové štúdium
3347 4  drevárska a nábytkárska výroba

Od 1. 9. 2011 otvárame 
nové študijné odbory

8261 6  propagačná grafika
8297 6  fotografický dizajn

a nový 2-ročný učebný odbor
3383 0  spracúvanie dreva.

Žiakom, ktorí majú záujem o štúdium vo výtvar-
ných študijných odboroch skupiny 82, umož-
níme vypracovať niekoľko úloh, v ktorých budú 
mať možnosť prejaviť svoje výtvarné nadanie. Na 
základe hodnotenia týchto úloh a domácich vý-
tvarných prác ich usmerníme v ďalšej príprave na 
talentové skúšky.
Prosíme záujemcov o výtvarné študijné odbory, 
ktorí majú záujem o prejavenie svojho výtvarné-
ho nadania, aby si so sebou priniesli domáce 
výtvarné práce a základné kresliarske potreby. 
 ing. Vladimír Jančík, riaditeľ školy

NAJdLhšIA CESTOVINOVÁ REťAZ

Vo štvrtok 18. novembra 2010 dopoludnia sa v obchod-
nom centre Madaras uskutočnil pokus o vytvorenie 
najdlhšej reťaze z cestovín. Približne 150 stredoško-
lákov z Gymnázia na Javorovej ulici, Strednej odbornej 
školy drevárskej, Strednej odbornej školy ekonomic-
kej, Strednej priemyselnej školy, Hotelovej akadémie 
a Cirkevného gymnázia Štefana Mišíka v Spišskej Novej 
Vsi navliekalo cestoviny na šnúrky. Počas 90-tich mi-
nút študenti spotrebovali približne 35 kilogramov ces-
tovín. Konečná dĺžka cestovinovej reťaze sa zastavila 
na úctyhodnom čísle 286,6 metrov. Priebeh celého 
pokusu bol zdokumentovaný a bude zaslaný do Knihy 
slovenských rekordov so žiadosťou o oficiálne uznanie 
slovenského rekordu.
Na pokuse o vytvorenie najdlhšej cestovinovej reťaze 

sa okrem študentov spomínaných stredných škôl po-
dieľali organizátori OC Madaras, MPC Cessi, a. s., 
a Centrum voľného času Adam. 

lucK, foto: OC Madaras

Pri príležitosti tohtoročného dňa študentstva sa v Spišskej Novej Vsi uskutočnil pokus o slovenský 
rekord. študenti šiestich stredných škôl tvorili najdlhšiu cestovinovú reťaz.
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Y v bilancii doterajšieho života kapely opodstatne-
né miesto. Nielenže na hudobnom poli pôsobí 
už 13 rokov, 13 sa v nej tiež vystriedalo členov, 
tour mala 13 zastávok, číslo 13 tiež korešpondu-
je s názvom kapely „Smola“. Bližšie informácie 
o ešte „horúcom“ DVD získate na www.smolaa-
hrusky.sk. 

Prváci Zš na Komenského ul. boli 27. 10. de-
viatakmi slávnostne pasovaní do stavu prvác-
keho. Pre najmladších žiakov bolo pripravených 
niekoľko úloh. Najprv si vlastným odtlačkom prsta 
označili svoju veľkú prvácku jednotku. Potom mu-
seli prejsť po lavičke s plne naloženou aktovkou, 
ktorú sa o chvíľu snažili zdvihnúť čo najvyššie nad 
hlavu. Vzápätí ich čakala „mokrá“ prekážka - lavór 
plný vody, ktorý bolo potrebné preskočiť. Ak to 
všetko zvládli, stali sa ozajstnými prvákmi a boli 
veľkým školským pravítkom pasovaní za prvákov. 
Dostali sladkú odmenu a od riaditeľa školy Imat-
rikulačnú listinu, ktorá im bude pripomínať tento 
slávnostný deň. Na záver školskej slávnosti prváci 
zložili sľub a zaspievali Prvácku hymnu.

Okresné  riaditeľstvo  Policajného  zboru  SR 
v SNV vedie nový  riaditeľ. Na tomto poste od 
októbra pôsobí plk. Ing. Peter Bednár. Vymenil 
tak doterajšieho okresného policajného riaditeľa 
plk. JUDr. Jaroslava Dulíka.

Predposledný  októbrový  deň  patril  horskej 
službe  Slovenský  raj.  Na dolnom parkovisku 
na Čingove pripravili záchranári pre verejnosť 
ukážky zo svojej činnosti, pri ktorej ide častokrát 
v boji o záchranu ľudského života doslova o minú-
ty a sekundy. Deň horskej služby sa pravidelne 
koná od roku 1956, t. j. od jej vzniku v Sloven-
skom raji. Tento ročník bol výnimočný prijatím 
dvoch nových členov - Jozefa Knúrovského a Mi-
lana Starinského.

V Zš Lipová sa posledný októbrový a prvý no-
vembrový týždeň niesol v znamení „dní zdravej 
výživy“ 1. - 4. ročníka. Najprv sa uskutočnil beh 
„Októbrová míľa“. Nasledoval „Ovocno-zeleni-
nový deň“, kedy si žiaci priniesli do školy rôzne 
druhy ovocia a zeleniny, z ktorých vytvorili krás-
ne ovocno-zeleninové obrazy. Na záver sa konal 
Taebo aerobik. Akcie splnili svoj účel - podnietiť 
deti k zamysleniu sa nad zložením svojej výživy 
a k podpore zdravého životného štýlu.

Sviatok všetkých svätých (1. 11.) tento rok v SNV 
patril najmä štyrom z nich. Nové sochy štyroch 
evanjelistov, verné kópie pôvodných originálov, 
na priečelí vstupného portálu starého cintorína 
sa dočkali svojho slávnostného požehnania. 
Po bohoslužbe vo farskom kostole spišský die-
cézny biskup Mons. František Tondra požehnal 
sochy sv. Mareka, sv. Lukáša, sv. Jána a sv. Ma-
túša. Prítomní obyvatelia mesta, ale i okoloidúci  
návštevníci cintorína pri tejto príležitosti mohli 
získať príležitostnú poštovú pečiatku a zdarma 
kalendár na rok 2011 s vyobrazenou zrekonštru-
ovanou Immaculatou, ktorý vydalo Mesto SNV.

Miestny  odbor  Matice  slovenskej  v  SNV 
oslávil  90.  výročie  založenia. Sériu podujatí, 
organizovaných počas celého roka pri príleži-
tosti jubilea, zavŕšilo 5. 11. slávnostné prijatie 
primátorom mesta PhDr. Jánom Volným, PhD. 
v obradnej sieni Radnice. Zišli sa tu všetci žijú-
ci funkcionári miestneho odboru, najstarší čle-
novia, zástupcovia spolupracujúcich kultúrnych 
inštitúcií i sponzorov. Poďakovanie a ocenenie 
pre Mgr. Jolanu Prochotskú, Ing. Evu Kalafutovú, 
Magdalénu Spáčovú a Františka Sejúta priniesol 
a osobne odovzdal predseda Matice slovenskej 
Ing. Jozef Markuš, DrSc. Slávnostné stretnutie 
podčiarkol pamätný list s príležitostnou pečiat-
kou autora Ing. Mariána Kellnera. Po prijatí novej 
členky PhDr. Ruženy Kormošovej a gratuláciách 
zástupcov MO MS Levoča Mgr. Heleny Biringe-
rovej a Margity Antošovej i zástupcov MO MS 
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TAJOMNý VEčER KNíh

Základná škola na Komenského ulici zorganizovala 
zaujímavý večer čítania. Celý sa niesol v duchu ča-
rodejníkov, čo korešponduje s najobľúbenejšou sériou 
kníh posledných rokov o Harry Potterovi.
Keď sa škola zahalila do tmy, rôzne strašidlá, strigy, do-

konca aj samotný Harry Potter blúdili s lampášmi v ruke 
a hľadali najtajomnejšiu miestnosť, v ktorej mali nájsť 
ukrytý poklad. Malí piataci, rozdelení do troch skupín, 
súťažili s obrovským nadšením, odhodlaním a hlavne 
s veľkou dávkou odvahy. Snažili sa čím skôr nájsť indí-
cie, ktoré ich mali priviesť až do školskej knižnice k ukry-
tému pokladu - knihám.
Základom podujatia bolo skĺbenie troch aktivít - čítanie, 
percepcia textu a jeho následná analýza a interpretácia. 
Zábavnými formami práce s knihou sme chceli podporiť 
u mladých čitateľov dobrý a trvalý vzťah ku knihe, ku škol-
skej knižnici a k čítaniu, poznávaniu nového. 
Žiaci podujatie hodnotili kladne, najviac sa im páčilo 
„strašenie“, ale aj kvízy a rôzne formy čítania. A my, dos-
pelí, môžeme ďalej rozmýšľať, ako dostať deti ku knihe 
a vytvoriť tak pozitívny vzťah k čítaniu.

Šofranková, ZŠ Komenského

Slovenská pedagogická knižnica každý rok vyhlasuje „Súťaž o najzaujímavejšie podujatie školskej 
knižnice“ pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Podujatie sa uskutočňuje každý 
rok vo štvrtý októbrový pondelok.

NA ROVINu O ZÁVISLOSTIACh...
Na rovinu o rôznych druhoch závislostí pozval žiakov  
8. a 9. ročníka ZŠ na Lipovej ulici porozprávať sa p. Li-
bor Votoček, zástupca spoločnosti MARANATHA, o. s., 
Praha.
Žiaci i prítomní vyučujúci s veľkým záujmom počúvali, ako 
závislosť vzniká, čo spôsobuje a ako postupne mení mys-
lenie a charakter človeka. Na základe výkladu p. Votočka 
pochopili, že závislosť na drogách, pornografii, ale aj hudbe 
vzniká postupne, ale je ťažké a častokrát i nemožné sa z nej 
vymaniť. Aj preto je jednoduchšie povedať drogám a iným 
druhom závislosti NIE hneď na začiatku, ako ju neskôr liečiť. 
 Mgr. V. Krišandová, ZŠ lipová foto: paeddr. a. sanetríková

SPIšSKÁ NOVÁ VES SúčASťOu 
CESTy MAGNA VIA

Vďaka nitrianskemu združeniu Magna Via vzniká v ostat-
ných rokoch na Slovensku nová tematická cesta, ktorá 
svoj vzor našla v historických obchodných cestách i ces-
tách panovníkov. Hlavným vodiacim prvkom pri jej vzniku 
bola najmä tzv. Kráľovsko-cisárska  poštová  cesta, 
ktorej história siaha do 16. storočia a obdobia tureckých 
vojen. Cesta mala 56 poštových staníc a prechádzala úze-
mím dnešného Rakúska, Slovenska, Ukrajiny, Maďarska 
a Rumunska. Po dobudovaní v roku 1558 bola jedným 
z najdlhších poštových a dopravných spojení, merala viac 
ako 1 000 km, pričom približne 500 km viedlo slovenským 
územím. Svojho času to bola jedna z najdôležitejších ob-
chodných a poštových ciest v rakúsko-uhorskej monarchii. 

Práve na jej históriu pred niekoľkými rokmi nadviazalo zdru-
ženie Magna Via so svojím projektom poznávacej cesty. 
„vo svete nie sú nijakou výnimkou rôzne historické trasy 
pre vyznávačov špecializovaného cestovného ruchu, 
ktorí chcú svoj voľný čas využiť aktívne. aj na slovensku 
sa môžeme popýšiť viacerými cennými cestami, napr. 
Gotickou cestou, Železnou cestou a pod. ich cieľom 
je nielen vzájomne spájať ľudí, ale tiež oživiť tradície, 
priblížiť vzdialenú históriu, v ucelenom okruhu predsta-
viť najzaujímavejšie a najvzácnejšie skvosty nášho re-
giónu, ale tiež prispieť k rozvoju cestovného ruchu vo 
všetkých jeho formách. prostredníctvom kultúrnej cesty 
magna via chceme zviditeľniť, podporiť a chrániť naše 
spoločné kultúrne dedičstvo a v spojení s prezentáciou 
prírodných krás a atraktivít napomôcť i rozvoju cestov-
ného ruchu,“ priblížil cieľ projektu doc. Ing. Jozef húska, 
CSc., predseda združenia.
Okrem miest a obcí sú držiteľmi tabuliek „Magna Via“ v ko-
ridore historickej cesty aj vybrané školy a poskytovatelia 
služieb v oblasti cestovného ruchu. Čoskoro by sa medzi 
nich mali zaradiť aj Hotelová akadémia v Spišskej Novej 
Vsi a Penzión Ľubica v neďalekej Tepličke.
Ambíciou združenia Magna Via je, aby raz bola táto cesta 
do minulosti, ktorej história sa vinie dejinami až po súčas-
nosť, oficiálne zaregistrovaná do siete Európskych kultúr-
nych ciest. Viac o ceste na www.magnavia.eu.

ing. lucia Kormošová, foto: autorka

Kultúrno-historická cesta Magna Via spája už štyridsiatku miest a obcí Slovenska. Koncom októbra 
sa k nim pridala i Spišská Nová Ves. Aj najnovšiu zastávku poznávacej cesty, tak ako všetky ostatné, 
označuje dlažobná kocka „Magna Via“ umiestnená na pešej promenáde v centre nášho mesta.

Žulovú dlaždicu „magna via“ nájdete pred turistickým 
informačným centrom na letnej ulici.
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YPoprad Rudolfa Šustera a JUDr. Dušana Petri-
gáča sa účastníci presunuli na slávnostný obed. 
Záujemcovia si na Pošte 1 mohli dať opečiatkovať 
svoje písomnosti príležitostnou poštovou pečiat-
kou presne v deň 90. výročia MO MS - v sobotu 
6. 11.

V dňoch 5. - 7. 11. sa na Podlesku konal 8. roč-
ník odborných námetovo-tematických pretekov 
posádok Rýchlej zdravotnej služby s názvom 
Rescue Lesnica 2010 Slovenský raj. Spome-
dzi 28 zúčastnených posádok RZP zo SR aj ČR 
sa zadarilo i trojici záchranárov z Nemocnice 
s poliklinikou v SNV. Bc.  Juraj  Kukura,  Lívia 
Vietorisová a Bc. Peter Nemec na 19 km dlhej 
trati s množstvom stanovíšť s náročnými úlohami 
získali skvelé 2. miesto.

V piatok 5. 11. pre  budúcich  obyvateľov  pr-
vého bytového domu VillaNova nastala dlho 
očakávaná chvíľa. Do rúk sa im konečne dostali 
kľúče od ich novučičkých bytov. Šesťposchodo-
vý bytový dom bol slávnostne otvorený pokrste-
ním spomínaných kľúčov šampanským. 

Slávnostne  bolo  imatrikulovaných  ďalších  
35 študentov univerzity tretieho veku, ktorá je 
v našom meste aktívna pod záštitou Prešovskej 
univerzity v Prešove v spolupráci s Akadémiou 
vzdelávania v SNV.

Počas celej nedele 7. 11. bol úsek cesty II/536 
medzi závodom Embraco pri Spišskej Novej 
Vsi a odbočkou na Danišovce uzavretý. Dôvo-
dom bola realizovaná prekládka pontónového 
mosta ponad Levočský potok o 9 metrov. Tá 
odštartovala  práce  na  rekonštrukcii  povod-
ňou  zničeného mosta, na ktorý 900 tis. € zo 
svojej rezervy uvoľnila predsedníčka vlády Iveta 
Radičová. Nový most bude dlhší aj širší ako pô-
vodný - dlhý bude 24, široký 10 metrov. Ukonče-
nie výstavby je naplánované na máj 2011, avšak 
Košický samosprávny kraj, správca cesty, sa 
snaží o to, aby nové premostenie bolo hotové už 
do konca tohto roka. Všetko závisí od počasia. 
Nákladná doprava nad 5 t je z tohto cestného uzla 
natrvalo vylúčená až do doby sprejazdnenia re-
konštruovaného mosta.

V Spišskej knižnici sa uskutočnila pre stredoško-
lákov beseda s Mons. Františkom dlugošom, 
profesorom cirkevných dejín na Teologickom 
inštitúte Teologickej fakulty Katolíckej univerzity 
v Ružomberku so sídlom na Spišskej Kapitule. 
Témou bola jeho knižná trilógia „Profily odvahy 
a viery“, v ktorej sa venuje perzekúcii kňazov  
v 2. polovici minulého storočia.

V nedeľu 7. 11. opäť u nás koncertovala česká 
speváčka a gitaristka Lenka  Filipová. Koncert 
pripravilo Mestské kultúrne centrum SNV.

žiaci 8. ročníka Zš Ing. O. Kožucha spoznáva-
li svoju krajinu. Pracovníčky detského oddelenia 
Spišskej knižnice ich pútavou formou oboznámili 
s literatúrou, ktorá opisuje krásy našej krajiny. 
Ôsmaci si mohli takto vhodne doplniť svoje vedo-
mosti o Slovensku, za čo pracovníčkam knižnice 
ďakujú.

do Spišskej Novej Vsi zavítali zdravotní klau-
ni. Doktor Citrón a sestrička Vydarená 9. 11. nav-
štívili detských pacientov v našej Nemocnici s po-
liklinikou, kde ich liečili v duchu hesla „Smiech 
lieči“ a vyčarili im na ich tváričkách prepotrebný 
úsmev. Zdravotné klauniády sa v súčasnosti pra-
videlne konajú v 14-tich nemocniciach na Sloven-
sku. Patria medzi ne 3 nemocnice v Bratislave, 
1 v Žiline, Banskej Bystrici, Košiciach, Prešo-
ve, Martine, Liptovskom Mikuláši, Nitre, Trnave 
a od tohto roku aj v Komárne, Nových Zámkoch 
a Trenčíne. V rámci programu „Niečo naviac“ 
však tridsiatka profesionálnych zdravotných klau-
nov z o. z. Červený Nos Clowndoctors každý 
rok poteší i detských pacientov v nemocniciach, 

TOuROPERÁTORI Z MAďARSKA

Delegáciu tvorili vedenie klastra, rektorka a prorektorka vy-
sokej školy v Szolnoku - fakulty turizmu, majitelia a riaditelia 
wellness hotelov a pracovníci informačných centier.
Cieľom ich návštevy bolo spoznať systém, fungovanie, 
financovanie a jednotlivé produkty cestovného ruchu 
v našom regióne. Počas svojho pobytu navštívili Úrad Ko-
šického samosprávneho kraja - oddelenie cestovného 
ruchu, Klaster Košice, Kaštieľ v Hodkovciach (sociálny 

turizmus), zoznámili sa so Slovenským rajom, Tatrami, Pie-
ninským národným parkom a zavítali aj do mesta Spišská 
Nová Ves, kde okrem iného absolvovali i stretnutie s vede-
ním mesta v Radnici (na snímke).
Program a sprievodcovstvo pre hostí z Maďarska zabez-
pečovalo Turistické informačné centrum v Spišskej Novej 
Vsi pod vedením Ing. Zuzany Kóšovej.

lucK, foto: autorka

V dňoch 19. až 22. októbra navštívila náš región pracovná skupina Klaster župy Szolnok.

NA VýSTAVE V BudAPEšTI

Maďarská HÓ SHOW je jediným zimným veľtrhom ces-
tovného ruchu a zimných športov, ktorého sa pod záštitou 
Slovenskej agentúry pre cestovný ruch (SACR) zúčastnilo 
aj naše mesto. SACR tento rok v národnom stánku Sloven-
ska predstavila zimné produkty a novinky 12-tich subjek-
tov, najmä miest a obcí. Vo vlastnom prezentačnom pulte 
Spišskú Novú Ves zastupovali Barbora Sedláková z referátu 
zahraničných vzťahov MsÚ a Ing. Zuzana Kóšová z Turistic-
kého informačného centra (na snímke).
Do slovenského stánku venovaného zimným zážitkom lákal 
návštevníkov orchester Zlaté husle, slovenské gastrono-
mické špeciality, ako aj animačné aktivity pre deti. Atrakciou 
bol aj lyžiarsky trenažér. SACR za národný stánok ladený 
v bielo-modrých farbách získala 1. cenu za najkrajšiu ex-
pozíciu na veľtrhu.
Veľtrh poskytol svojim návštevníkom aj atrakcie ako klzisko 
a lyžiarsku bežkársku dráhu. Na výstavnej ploche 5 106 m2 
bolo 139 vystavovateľov. Veľtrh navštívilo 20 000 vyzná-
vačov zimnej turistiky. Súbežne prebiehal aj 10. ročník 
veľtrhu Spa & Wellness. ing. Zuzana Kóšová, TiC SNV

V dňoch 12. - 14. 11. 2010 sa v Budapešti uskutočnila špecializovaná výstava cestovného ruchu 
hó ShOW (snehová šou). Na tohtoročnom, v poradí už 20. veľtrhu zimných športov, dobrodružstiev 
a zážitkov nechýbalo ani Mesto Spišská Nová Ves.

VIETE, AKé CENNé PAPIERE 
MÁTE NA účTE?
Pamätáte sa ešte na kupónovú privatizáciu? Bolo to už 
dávno. Možno ani neviete, že doteraz z nej máte cenné 
papiere na svojom účte v Centrálnom depozitári 
cenných papierov SR, a. s., s ktorými sú spojené ná-
klady. Mnohé z týchto cenných papierov možno ne-
majú pre vás žiadnu cenu. Už rok máte možnosť tieto 
cenné papiere bezodplatne previesť na Fond národ-
ného majetku SR (FNM). Je najvyšší čas zistiť, ako sú 
na tom vaše cenné papiere. Ak o ne nemáte záujem, 
využite možnosť bezodplatného prevodu na FNM, 
nakoľko nový Cenník Centrálneho depozitára cen-
ných papierov SR, a. s., spoplatňuje od 1. 1. 2011 
aj účty, ktoré doteraz spoplatnené neboli.
Majiteľom účtov cenných papierov, ktorí dostali faktúru 
za vedenie účtu, môžu byť tieto poplatky zo strany FNM 
vrátené. Vrátenie poplatkov je podmienené prevede-
ním cenných papierov na FNM. Ak sa rozhodnete, 
že prevediete na FNM iba niektoré cenné papiere, 
FNM za vás uhradí alebo vám vráti pomernú časť 

poplatku zodpovedajúcu preve-
deným cenným papierom. 
Pozor! Tí, čo ste v roku 2008 mali 
na účte cenné papiere v menovitej hodnote nad 
6 639 EuR, mali by ste sa rozhodnúť a urobiť pre-
vod cenných papierov, o ktoré nemáte záujem, do 
17. decembra 2010!
Hodnotu vašich cenných papierov si môžete zistiť 
v bankách, u obchodníkov s cennými papiermi a prí-
padne na Burze cenných papierov v Bratislave, a. s. 
(www.bsse.sk).
Bližšie informácie nájdete na www.cdcp.sk, na www.
natfund.gov.sk alebo na pracoviskách, ktoré vám po-
skytnú jeden bezplatný aktuálny výpis z účtu majiteľa 
a ktoré zabezpečujú aj bezodplatné prevody cenných 
papierov, o ktoré nemáte záujem, na FNM (RM-S Mar-
ket, o. c. p., a. s., a vybrané pracoviská Slovenskej 
pošty, a. s.), prípadne na bezplatnej telefonickej linke 
(aj z mobilu) 0800 888 250 alebo 0800 888 260. 
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mor a dobrú náladu prinesú klauni ročne takmer  
25-tim tisíckam malých pacientov.

V r. 2004 vznikla v Litve informatická  súťaž 
Bebras - Informatický bobor (iBobor). Úspešná 
súťaž sa odvtedy rozšírila do ďalších európskych 
krajín. Jej cieľom je podporiť záujem o informač-
né a komunikačné technológie (IKT) u všetkých 
žiakov, pričom chce iniciovať v deťoch využívanie 
IKT, posmeliť ich k intenzívnejšiemu a kreatív-
nejšiemu používaniu moderných technológií pri 
učení sa. Symbolom súťaže sa stal usilovný, in-
teligentný a čulý bobor. V školskom r. 2010/2011 
sa  do  súťaže  zapojili  aj  žiaci  5.  -  9.  roč.  Zš 
Ing. O. Kožucha. V celoslovenskom kole sa Kris-
tína Barbušová umiestnila na skvelom 2. mies-
te v kat. mladších žiakov Benjamín. Úspešným je 
však i každý z ďalších riešiteľov súťaže, ktorý sa 
so záujmom zúčastnil informatického zápolenia.

10. 11. sa v našom partnerskom meste havlíčkův 
Brod  (čR) konalo ustanovujúce  zasadnutie 
nového  25-členného  zastupiteľstva  mesta, 
ktoré si zvolili obyvatelia v októbrových voľbách. 
Jeho hlavným programom bola voľba členov no-
vého vedenia a  rady mesta. Starostom mesta 
sa stal Bc. Jan Tecl, jeho zástupcom Ing. Čeněk 
Jůzl, druhý post miestostarostu obsadil Ing. Ivan 
Kuželka a uvoľneným radným sa stal Libor Hon-
zárek. Sedemčlennú radu mesta Havlíčkův Brod 
doplnili Jiří Kopic, Petr Doucha a Ing. Tomáš Her-
mann. Vedenie mesta Spišská Nová Ves zaslalo 
novým predstaviteľom havlíčkobrodskej radnice 
a zastupiteľstvu pozdrav s prianím úspešného vo-
lebného obdobia 2010 - 2014.

Dobročinnosť bola hlavným motívom koncertu, 
ktorý sa v nedeľu 14. 11. uskutočnil v Kine Mier. 
Koncert  pre  Romanku, ťažko postihnuté de-
väťročné dievčatko, na základe prosby o pomoc 
Romankinej rodiny zorganizovali spoločnými sila-
mi Roman Barabas so svojou Ľudovou hudbou, 
Mestské kultúrne centrum prostredníctvom svoj-
ho Folklórneho súboru Čačina a ľudová speváčka 
Hanka Servická. Výťažok z benefičného koncertu 
vo výške 650 € bude použitý na finančne náročnú 
liečbu a rehabilitáciu Romanky.

Svetový  deň  diabetu (14. 11.) si pripomenuli 
aj v našom meste všetci tí, ktorých sa diabetes 
bytostne dotýka. Združenie rodičov a priateľov 
diabetických detí Spišiačik zo SNV zorganizova-
lo pri tejto príležitosti spoločné stretnutie svojich 
členov. Rozveseliť ich prišla Zuzka Haasová so 
svojím retro vystúpením.

16. 11. pri  príležitosti  dňa  boja  za  slobodu 
a demokraciu položilo vedenie nášho mesta na 
cintoríne k Martýriu vence. Kladenia vencov sa 
zúčastnili aj zástupcovia Konfederácie politických 
väzňov Slovenska.

Vo štvrtok 18. 11. Spišská Nová Ves hostila už 
IX.  Slovensko-poľské  hospodárske  fórum. 
Pod záštitou veľvyslanca Poľskej republiky na Slo-
vensku J. E. Andrzeja Krawczyka ho zorganizovali 
Združenie Región „Tatry“ v Kežmarku, Zväzok Eu-
roregión „Tatry“ v Nowom Targu, Poľsko-sloven-
ská priemyselno-obchodná komora Krakow, Slo-
vensko-poľské združenie pre spoluprácu Sp. N. 
Ves, Slovenská obchodná a priemyselná komora 
Sp. N. Ves, Mesto Sp. N. Ves a Obchodno-eko-
nomické oddelenie Veľvyslanectva SR vo Varša-
ve. Fórum bolo tento rok tematicky venované mož-
nostiam podnikania slovenských firiem v Poľsku. 
Účastníkov fóra v našom meste privítal primátor 
slávnostným prijatím v obradnej sieni Radnice.

Premiérou hry švédskeho dramatika Augusta 
Strindberga „Slečna Júlia“ Spišské  divadlo 
uviedlo  19.  11.  do  života  nové  štúdio. Malá 
scéna bude v stredu ponúkať repertoár pre ná-
ročnejšieho diváka. Je to vítaná novinka spišsko-
novoveského divadelného života.

	 Milí	Spišskonovovešťania,	táto	rubrika	poskytuje	priestor	
pre	Vaše	listy,	resp.	otázky,	pripomienky,	podnety,	a	samozrejme,	aj	
odpovede	na	ne	od	kompetentných.	Vzhľadom na priesto-
rové obmedzenie rubriky uprednostníme pred 
anonymnými príspevkami tie, ktoré sú odosie-
lateľmi podpísané! Prosíme	Vás	preto,	aby	ste	sa	na	všetky	
listy	podpisovali.	 Ďakujeme!	

„chcel by som sa opýtať, kedy plánuje polícia riešiť 
situáciu na križovatke ulíc duklianska - chrapčiakova 
pred firmou milanko? autá tam stoja už pomaly na prie-
chode pre chodcov na oboch stranách cesty a neraz 
tam došlo ku kolíznej situácii, kedy sa majú 2 autá 
problém vyhnúť sebe, nehovoriac o tom, že po odbo-
čení z duklianskej na chrapčiakovu niekedy niet kam 
vojsť. dajte tam zákaz zastavenia aspoň 100 m od kri-
žovatky alebo treba až nehodu?“

anonym, e-mail, 18. 10. 2010

Problém parkovania a odstavovania vozidiel na Chrap-
čiakovej ulici má dlhodobý charakter a bezprostrednou 
príčinou tohto problému je vznik prevádzok v jednotlivých 
budovách na ulici, bez riešenia parkovacích možností 
pre vozidlá. Okresný dopravný inšpektorát OR PZ v SNV 
môže danú situáciu monitorovať a riešiť len v rámci svojich 
fyzických možností. Hlavnou náplňou práce ODI je ce-
lookresná pôsobnosť pre okresy SNV a Gelnica so zame-
riavaním sa na dopravne významné krajské komunikácie, 
na cesty so zvýšenou dopravnou nehodovosťou a pod. 
Miestna komunikácia na Chrapčiakovej ulici je z doprav-
ného hľadiska komunikáciou s nižším dopravným význa-
mom, a preto kontrola spôsobu parkovania na tejto ulici by 
mala byť najmä náplňou práce a činnosti Mestskej polície 
SNV. Aj napriek vyššie uvedenému ODI opätovne vstúpi 
do jednania s Mestom Spišská Nová Ves vo veci riešenia 
a dobudovania odstavných pruhov na parkovanie.

plk. Ing. Peter Bednár, riaditeľ OR PZ SR v SNV

„plánuje sa na sídlisku tarča výstavba aspoň jed-
ného detského ihriska? bývam tu od narodenia a mrzí 
ma, že moja malá dcéra nemá kam ísť, okrem zastara-
ných preliezok a kolotoča (brezová a agátová ul.). ak 
to porovnám s trnavou, kam chodíme za rodinou,  tam 
si neviem vybrať, na ktoré ihrisko pôjdem skôr. sú vyba-
vené najmodernejšími preliezkami, hojdačkami aj pre 
najmenšie deti, rôznymi šmýkalkami, malou trampolí-
nou, samozrejme pieskoviskom, povrch niektorých je 
vysypaný drobnými kamienkami, do ktorých sa zabo-
ríte, takže deťom stačí vedierko a lopatka a ani pies-
kovisko nechýba. vždy, keď príde švagriná so synom 
k nám, ostáva mi iba zahanbene povedať, že u nás 
okrem zoo, kde je síce detské ihrisko pekné, ale za 
poplatok vstupného do zoo!, nemajú kam ísť!“
martina vantušková, brezová ul., e-mail, 19. 10. 2010

Údržbu a opravy detských ihrísk mestský úrad vykonáva 
priebežne, to platí aj pre sídlisko Tarča, kde aj v roku 
2010 boli realizované viaceré opravy už existujúcich ih-
rísk. Bohužiaľ, v mnohých prípadoch je to iba na pár dní, 
ba aj hodín, vandalizmus je prakticky všade a naše mesto 
nie je výnimkou. Už viackrát sme prezentovali, že mesto 
má záujem vybudovať „centrálne“ detské ihriská na kaž-
dom sídlisku v meste. Niečo podobné, ako je na sídlisku 
Západ a Mier. V roku 2011 pripravujeme výstavbu spo-
mínaných ihrísk na sídlisku Tarča a Východ. Ich realizácia 
je podmienená dostatkom finančných prostriedkov v roz-
počte mesta na rok 2011. Sídlisko Mier a Západ sa pri vý-
stavbe ihrísk uprednostnili z dôvodu toho, že obe sídliská 
majú najmenej zelene a oddychových plôch v porovnaní 
s ostatnými časťami mesta.

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

ZVONy PRE 
FERčEKOVCE

Bohoslužbu o 10.30 hod. pri tejto príležitosti celeb-
roval a zvony posvätil spišský diecézny biskup Mons. 
František Tondra spolu so spišskonovoveským deka-
nom Antonom Mišekom. Prítomných bolo približne  
300 veriacich.
Nové zvony boli odliate v zvonárskej dielni Marie To-
máškovej - Dytrychovej v Brodku u Přerova. Sú za-
svätené Svätému Jozefovi, Panne Márii a najväčší 
z nich Najsvätejšiemu srdcu Ježišovmu.
Po dokončení bude kostol na Ferčekovciach zasvätený 
Panne Márii Fatimskej. lucK, foto: autorka

V nedeľu 21. novembra sa konala slávnostná 
vysviacka troch zvonov, ktoré budú inštalované  
v novom rímskokatolíckom kostole na Ferče-
kovciach.

Výzva na udelenie 
Ceny mesta 

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

výstavbe a zveľaďovaní mesta, reprezentáciu 
mesta, každoročne udeľuje Cenu mesta.

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. 2010.
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 „kedy sa mestská polícia a kompetentní prídu pozrieť 
aj na ulicu ing. rojkoviča? celá ulica je zaprataná par-
kujúcimi autami, ktoré často parkujú v protismere, na 
trávniku a nie je žiadnou výnimkou ani parkovanie v kri-
žovatke. a to nehovorím o výjazde z dvorov na ulicu 
osobnými autami, no hotový horor! teraz nedávno ktosi 
otočil dopravnú značku pri proelektre a tým označil ul. 
ing. rojkoviča ako parkovisko... to si už vážne môže 
robiť, kto chce čo chce?! veď to bola taká pokojná 
ulica...“ anonym, e-mail, 19. 10. 2010

Mestský úrad, oddelenie výstavby a dopravy, obdržal 
petíciu občanov smerujúcu k riešeniu dopravy na Ul. 
Ing. Rojkoviča. S problematikou sme sa zaoberali spolu 
s ODI PZ SR a zaslali odpoveď. Obsahom odpovede 
bolo, že v súčasnosti dochádza k podstatným zmenám 
v organizácii dopravy na Sládkovičovej ul. smerom na 
nové premostenie na sídlisko Mier. Medzi podstatné 
zmeny bude iste patriť i postupné odovzdávanie bytov 
na Slnečnom nábreží. Keďže nevieme presne určiť, aké 
zmeny v doprave tieto aktivity prinesú, ponechali sme 
celú situáciu v sledovaní. K vyhodnoteniu sa z vlastnej 
iniciatívy vrátime po posúdení skutkového stavu v neskor-
šom období. Pripomienky občanov berieme ako dôležité 
informácie na dokreslenie celej situácie. Doriešenie tejto 
problematiky si vyžaduje od všetkých primeranú mieru 
trpezlivosti a tolerancie.
 Ing. Jozef Gonda,  
vedúci odb. výstavby, územ. plán. a dopravy, Msú 

„kto a na základe čoho rozhodol o umiestnení doprav-
nej značky Zákaz státia a najnovšie aj „osadení“ žltej 
čiary na vozovke na ulici e. m. šoltésovej, presnejšie 
na vozovke okolo trojuholníkovej trávnatej plochy na 
tejto ulici (pred obytným domom s popisným č. 3 a 5 
na ceste popri rodinných domoch)? na danej ulici je 
akútny problém s parkovaním a na danom úseku cesty, 
kde je teraz zakázané státie, bez problémov mohli par-
kovať ďalšie 4 osobné autá. koho je to iniciatíva? Za-
parkované autá nebránia žiadnemu výjazdu z nejakého 
rodinného domu. ak autá parkujú na úplnom kraji vo-
zovky, nie je pre ostatné autá problém obísť ich (uzná-
vam, že jazdu po trávniku, resp. státie na ňom, je treba 
prísne pokutovať). považujem riešenie, ktoré je v sú-
časnej dobe platné, za nešťastné...“
michal tekáč, e. m. šoltésovej 5, e-mail, 20. 10. 2010

V odpovedi Mestského úradu SNV zaslanej p. Tekáčovi 
dňa 22. 10. 2010 je povedané asi všetko k danej prob-
lematike. Šírkové parametre tejto komunikácie medzi do-
mami č. 2 - 4 a aj medzi domami č. 4 - 10 neumožňujú 
prejazd vozidiel a zároveň aj parkovanie vozidiel na vo-
zovke. Pri odstavovaní vozidiel na vozovke bol prechá-
dzajúcimi vozidlami vyjazdený trávnik práve z dôvodu 
nevhodných šírkových pomerov. Z tohto dôvodu po kon-
zultácii s ODI OR PZ v SNV správca miestnej komuni-
kácie zabezpečil vyznačenie vodorovnej DZ V12b (žltá 
neprerušovaná čiara) a pred jednotlivými vjazdmi na po-
zemky rodinných domov bolo zabezpečené vodorovné 
DZ V12a (žltá kľukatá čiara). Pokiaľ si žiadateľ všimol, 
v uplynulých rokoch boli v danej lokalite riešené aj nové 
parkovacie miesta. MsÚ nevylučuje do budúcnosti aj bu-
dovanie nových parkovacích miest, táto úloha by sa však 
mala nachádzať v úlohách alebo požiadavkách tamoj-
šieho mestského výboru.
   kpt. Ing. Martin Lukáč, 

Okresný dopravný inšpektorát SNV

Umiestnenie dopravných značiek bolo na základe požia-
davky inej skupiny občanov, ktorá bola priamo v tomto 
území postihnutá. Umiestnenie DZ bolo odsúhlasené ODI 
PZ v SNV. Keďže tento krok znižuje možnosti parkovania 

v tejto lokalite, zvažujeme pre ďalšie obdobie vytvorenie 
nového parkoviska na existujúcej zelenej ploche.
 Ing. Jozef Gonda, vedúci OVúPad, Msú 

„akosi sa pozabudlo na budovanie oc tulip??? termín 
ukončenia stavby bol 3. kvartál 2010, ak sa nemýlim, 
no po oc ani stopy. môže mi niekto povedať, či tento 
zámer je aj naďalej aktuálny (ak áno, tak kedy bude v na-
šom meste nové oc?) alebo sa od neho upustilo?“ 

anonym, e-mail, 26. 10. 2010

Investičný zámer Tulip je súkromnou investíciou. Inak po-
vedané, Mesto SNV sa na realizácii podieľa len nepriamo, 
napr. je príslušným orgánom usmerňujúcim rozvoj zámeru, 
určuje podmienky a možnosti využitia územia v súvislosti 
s touto aktivitou. Zhmotnením spoločne vykonaných ne-
priamych krokov je právoplatné územné rozhodnutie vy-
dané stavebným úradom Mesta SNV. Priama investičná 
a termínová zodpovednosť za realizáciu diela je na spo-
ločnosti Tulip. Mesto zatiaľ nemá odozvu od spoločnosti 
o zmrazení zámeru. Veríme, že táto investícia bude pokra-
čovať, aj keď pravdepodobne s istým oneskorením. Sme 
presvedčení, že bude prínosom pre všetkých. V prípade 
nových informácií budeme verejnosť informovať. Ak máte 
potrebu sa o zámere dozvedieť viac alebo kontaktovať ve-
denie spoločnosti, môžete tak učiniť cez www.tulipsnv.sk.
 Ing. arch. Teodor štubňa, 

vedúci odd. územ. plán. a staveb. poriadku, Msú 

„Ďakujeme za otvorenie mostu matuškova, je to per-
fektné pre nás, čo bývame na mieri hneď pod kauflan-
dom. nemusíme ísť dookola. Hneď prvý deň po moste 
prešlo veľa áut. Ďakujeme.“
 anonym, e-mail, 26. 10. 2010

„nový most má pracovný názov matuškova. bude sa 
meniť a aké mená majú vlastne ostatné mosty (ak 
majú)?“ anonym, e-mail, 28. 10. 2010

Pracovne nazývame mosty podľa lokalít. Napr. Most pri 
Sade mládeže, Most pri Zimnom štadióne, Most pri Pre-
veze, Most pri Panoráme a teraz Most Matúškova ul. 
O inom názve sme doposiaľ neuvažovali.

Ing. Jozef Gonda, vedúci OVúPad, Msú

„pred dvoma dňami ste otvorili most matuškova, zau-
jímalo by ma, prečo je z kruhovej križovatky na brehu 
Hornádu pod kauflandom zákaz vjazdu motorovým 
vozidlám smerom k novej poliklinike a od nej smerom 
k novému mostu. nevidím význam, aby som obchádzal 
celé sídlisko mier až k od lidl, aby som sa dostal po 
starej pôvodnej ceste k novej poliklinike.“
 anonym, e-mail, 28. 10. 2010

„prečo pri novopostavenej ceste od kruháča pod kauf-
landom k lidlu nie je chodník? tá cesta funguje len 
pár dní a už som tam zažil pár problémových situácií. 
bude chodník budovať firma stavajúca bytovky alebo 
tam chodci nemajú chodiť vôbec?“
 anonym, e-mail, 3. 11. 2010

Komplexné dobudovanie dopravného koridoru od kru-
hovej križovatky na ľavej strane Hornádu k Panoráme 
nebolo súčasťou stavby „Most Matuškova s dopravným 
prepojením“. Výstavbou mosta a komunikácií na brehu 
Hornádu sa sprístupnilo územie v majetku Mesta Spišská 
Nová Ves, ktoré je vhodné na výstavbu nových obchod-
ných prevádzok. Keďže v súčasnosti nepoznáme zámery 
v tejto oblasti výstavby, bolo by z našej strany nehospo-
dárne investovať do trvalých peších a cyklistických chod-
níkov. Máme záujem pri odpredaji predmetných pozemkov 
túto povinnosť zakotviť do zmlúv pre budúcich investorov. 

Dopravné značenie, ktoré je v tejto časti, bolo schvá-
lené dopravným inšpektorátom a bolo dňa 29. 10. 2010 
skolaudované. Jednou z podmienok pri kolaudácii tohto 
dopravného komplexu zo strany Dopravnej polície bolo 
sprístupnenie novej komunikácie smerom k Panoráme iba 
pre dopravnú obsluhu! Spriechodnenie komunikácie pre 
všetku verejnosť bude iba po dobudovaní peších a cyklis-
tických komunikácií smerom k Panoráme.

Ing. Jozef Gonda, vedúci OVúPad, Msú

„Ďakujem za seba i za spoluobyvateľov našej bytovky 
za zrekonštruované parkovisko pred naším blokom Hut-
nícka 14. konečne po 21 rokoch budeme môcť nastú-
piť do áut bez mokrých nôh a budeme parkovať ako 
ľudia na krásnej zrekonštruovanej parkovacej ploche. 
Ďakujem.“

karol nagy, Hutnícka 14, e-mail, 29. 10. 2010

„neviem, komu patrí cesta smerom na polikliniku k zad-
nému traktu. v tejto časti je neskutočne rozbitá a po 
daždi je to hrozné. autá parkujú pozdĺž cesty z oboch 
strán, čo nebývalo, lebo je tam chodník pre chodcov. 
v tejto situácii, keď sa na ceste stretnú dve autá, jedno 
či druhé musí cúvať späť a už vôbec si neviem predsta-
viť, keď tam príde auto pre kontajner s odpadom, ako 
to tam zmanévruje, keď samotné sanitky, ktoré tam pri-
vážajú pacientov, majú s tým problém a pacienti musia 
vystúpiť do mláky či rozbitej priehlbiny. Jedine, ak šofér 
so sanitkou vyjde na chodník, tak výstup zo sanitky je 
lepší.“ anonym, e-mail, 10. 11. 2010

Prístupová komunikácia k zadným traktom Nemocnice 
s poliklinikou (NsP), ako aj parkoviská pred NsP sú v ma-
jetku Košického samosprávneho kraja a v správe NsP 
Spišská Nová Ves. Mesto SNV udržiava iba miestnu ko-
munikáciu na Ulici J. Jánskeho vedúcu v trase mestskej 
verejnej dopravy. V tejto časti sa vykonáva i zimná údržba 
komunikácií. V minulosti Mesto SNV z vlastných prostried-
kov zrekonštruovalo chodník vedúci na NsP pozdĺž komu-
nikácie až k zadnému traktu budovy. V posledných dňoch 
bola z prostriedkov MsÚ opravená autobusová zastávka 
MVD pri NsP.

Ing. Jozef Gonda, vedúci OVúPad, Msú

Cesta medzi hlavnou budovou nemocnice a budovou ku-
chyne patrí Košickému samosprávnemu kraju. NsP Sp. 
N. Ves, a. s., ju má, tak ako ostatný majetok, v prenájme. 
Pri spravovaní majetku prioritne zabezpečujeme opravy  
a údržbu zdravotníckej techniky, tak aby bol zachovaný roz-
sah a kvalita poskytovanej zdravotnej starostlivosti. Opravu 
spomínanej komunikácie máme v pláne, všetko závisí od 
finančných možností. Tu však musím pripomenúť, že uve-
dená komunikácia nie je určená pre individuálnu dopravu, 
na jej začiatku je dopravná značka „Zákaz vjazdu všetkých 
vozidiel“ s dodatkovou tabuľou „Dopravnej obsluhe a za-
mestnancom vjazd povolený“. Dodržiavanie zákazu vjazdu 
aj v zmysle uvedenej pripomienky budeme sledovať v spo-
lupráci s mestskou políciou. Pre pacientov a aj návštevy je 
určený hlavný vchod do budovy nemocnice, pred ktorým 
sú 4 parkoviská s kapacitou viac ako 115 vozidiel, teda 
pisateľa prosím, aby pri príchode do nemocnice použil 
hlavný vchod a problému, ktorý popisuje sa vyhne.
Ing. dušan Majerník, vedúci prevádzkovo-technic-

kého odboru NsP SNV, a. s.

„vlastníci bytov na triede 1. mája 21, 23, 25 a 27 ďa-
kujú za výsadbu zelene pred naším domom. pracovníci 
oddelenia komunálneho servisu, konkrétne pán p. ne-
uwirth zabezpečil skrášlenie okolia domu. naša vďaka 
patrí všetkým, ktorí sa na výsadbe podieľali.“

predsedníčka svb marta ivanovová, 
e-mail, 18. 11. 2010

liSTáreŇ
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kUlTúra, POzVánky

DivaDlo 
Kontra 

(Dosky 2007 - Objav sezóny 2006/2007, 
Prekvapenie novej Drámy 2007) 

pozýva svojich priaznivcov a všetkých tých, ktorí 
chcú zažiť kvalitné divadlo a svetový repertoár 

na vlastnej koži, do priestorov 
v dome Matice slovenskej na Zimnej ulici 68.

najnovšie predstavenie!

Žena v čiernom
(the Woman in blacK)
Divadelná adaptácia Stephena Mallatratta 

podľa románu Susan Hill.

10. december (piatok) o 19.00 hod.
11. december (sobota) o 19.00 hod.
29. december (streda) o 19.00 hod.

Žena v čiernom „straší“ na West Ende v Londýne 
a na celom svete už 21 rokov! Legendárnu adap-
táciu románu Susan Hill videlo viac ako 7 miliónov 
divákov. Mrazivý príbeh mladého londýnskeho ad-
vokáta Arthura Kippsa, ktorý prichádza do odľah-
lého domu na úhorných močariskách, aby uspori-
adal pozostalosť po nebohej pani Drablowej. Krok 
za krokom sa pred vami odhalia desivé tajomstvá 
ponurého sídla... Jedna z najstrašnejších a naj-
úspešnejších hier všetkých čias! 

Budete sa báť vlastnej predstavivosti... 

Príďte sa báť do Kontry! Jedno z divácky najúspeš-
nejších predstavení Divadla Kontra, ktoré musíte 
určite vidieť!

Preklad: Juraj Šebesta
hrajú: Miki Macala, Peter Čižmár 
a Denisa Ďuratná
Réžia: Klaudyna Rozhin

predstavenie podporilo ministerstvo kultúry sr, 
british council a poľský inštitút v bratislave.

Vstupné: 5 €

conor mcPherson: 

Sv. miKuláš
18. december (sobota) o 19.00 hod.

To tu ešte nebolo! Rozprávka v Divadle Kontra! 

Len pre dospelých! Ale nielen pre tých, čo 
neznášajú divadelných kritikov! Alegorický príbeh 
o tom, čo znamená byť človekom. Prečo je lepšie 
hovoriť vždy pravdu, nezamilovávať sa do here-
čiek a večer čo večer rozsypať na parapete ryžu. 

Doposiaľ ešte neuvádzaná hra autora úspešnej 
hry „Rum a Vodka”.

Réžia: Klaudyna Rozhin
hrá: Peter Čižmár
 

Kapacita sedadiel v divadelnej sále 
na jedno predstavenie je 30 miest. 
Kvôli tomu je lepšie rezervovať si 

miesto vopred!
rezervácie denne: 0907 908 986

Tešíme sa na vás!
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kUlTúra, POzVánky

GalÉria 
UMelcOV 

SPiŠa 

Zimná 46, spišská nová ves
pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 

výstav v mesiaci december 2010

STÁLE EXPOZÍCIE
• JOZEF HANULA Kresba/maľba 
• ZÁHrAdA UmENIA 

VýSTAVy 
INVENCIE. KrEÁCIA. POZNANIE
výstava prác učiteľov a žiakov výtvarného od-
boru pri príležitosti 70. výročia vzniku Základ-
nej umeleckej školy v spišskej novej vsi.

do 15. 1. 2011
dESAť rOKOV PO…
protivojnová výstava v koncepcii stane ribiča 
predstavuje pri príležitosti 10. výročia od bom-
bardovania srbska dokumentárne fotografie 
martina candira z nového sadu (srbsko). výs-
tava poukazuje na udalosti, ktoré by sa nikdy 
a nikde nemali zopakovať.

do 10. 1. 2011
SACrAL ELEmENTUm 
V TVOrbE UmELCOV SPIšA
rok 2010 bol vyhlásený za rok kresťanskej 
kultúry na slovensku. pri tejto príležitosti pred-
stavia svoju tvorbu umelci zo spiša, ktorí pou-
žívajú vo svojej tvorbe sakrálny motív v rôznych 
podobách. (š. Hudzík, J. kopnický, o. korkoš, 
i. svitana, m. lányi, b. kopnická, a. mikulíková,  
v. šoltisová)

Vernisáž: 2. 12. 2010 o 16.00 hod.

mImOVýSTAVNÁ čINNOSť
VIANOčNÁ dLAŽdICA - tvorivá dielňa
výroba vianočného darčeka zameraná na 
netradičné techniky: odlievanie sadrou, rytie 
a maľovanie, určená pre žiakov Zš. termín je 
potrebné vopred dohodnúť. 
VIANOčNÁ šKÔLKA
tvorivé a zábavné stretnutie so skautmi počas 
vianočného trhu 2010.
Hry, hudba, maľovanie, kreslenie a výroba via-
nočných darčekov. 
Kde? Galéria umelcov spiša, 
 Zimná 46, spišská nová ves
Kedy? 10. 12. 2010 (piatok) 
 od 15.00 do 17.00 hod.
 11. 12. 2010 (sobota)
 od 9.00 do 16.00 hod.
Vstupné zľavnené: deti 0,20 €
 
Otváracie hodiny: 
pondelok   8.00 - 16.00 hod. 
utorok - piatok   8.00 - 17.00 hod.
sobota   8.00 - 12.00 hod.
Vstupné: 
dospelí   1 €
deti, študenti a dôchodcovia  0,50 €
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Info - tel. č. 053/442 37 57 • www.muzeumspisa.com

Letná 50, Spišská Nová Ves

Planéta, na ktorej žijeme
expozičné priestory Múzea Spiša 

Komplexná názorná prezentácia dejov 
v atmosfére, hydrosfére, litosfére a biosfére, 

vo vzájomných súvislostiach.
Výstava potrvá do 31. 12. 2010. 

Mimoriadna ponuka v závere výstavy: 
Interaktívne programy pre základné školy 
a prednášky pre žiakov II. stupňa z oblasti 

mineralógie, geológie a paleontológie. 
Prednášajúci: Ing. Zuzana Krempaská 

Nahláste sa, prosíme, na lektorskom oddelení múzea 
053/442 37 57, lektorky@atlas.sk

a SlOVO Sa TelOM STalO...
Betlehemy a kostolné veže na Gotickej ceste

Fotografie JÁN KOTRAS
Výstava betlehemov a autorských dokumentárnych 

fotografií kostolných veží na Gotickej ceste.
29. 11. 2010 - 15. 1. 2011

Slovensko na Spiši
foyer Múzea Spiša

Autorská výstava Ondreja Frankoviča z Iliašoviec. 
Prierez mestských a obecných erbov Slovenska.

Výstava potrvá do 31. 12. 2010.

Tvoríme, vyrábame, 
vystavujeme, predvádzame

foyer Múzea Spiša
Výstava dokumentuje 15 ročníkov 

Trhu ľudových remesiel v našom meste.
Výstava potrvá do 31. 12. 2010.

Národopisné múzeum, Smižany

Veľké cicavce Spiša
výstavné priestory 

Národopisného múzea v Smižanoch
Na Spiši žije 58 druhov cicavcov. 

Ale videli ste už zblízka diviaka, jeleňa, 
kamzíka, vlka, jazveca či zubra?
Výstava potrvá do 31. 12. 2010

Letohrádok dardanely, Markušovce

VianOce V leTOHráDkU
11. 12. 2010 o 16.00 hod.

Koncert vhodný aj pre rodiny s deťmi.
Vstupné: 4 €, 2 €

VianOČnÝ kOncerT
12. 12. 2010 o 18.00 hod.

22. ročník tradičného vianočného koncertu
Vstupné: 5 €

Rezervácia vstupeniek na telefónnom čísle: 
0917 746 339

DeceMber 2010

DiVaDelnÉ ŠTúDiO 
pri Dome Matice slovenskej, 
zimná ul. č. 68, Sp. nová Ves 

18. 12. 2010 (sobota) o 16.00 hod. 

rozprávka SneŽnÍ ĽUDkOVia
Dojímavý príbeh dvoch snehuliakov, 
ktorí putujú za slniečkom.
účinkuje: Iva Liptáková - Bábkové divadlo spod 
Spišského hradu
Réžia: Aneta Beťková
Scénografia: Amálka Ľudmila Valenčíková
hudba: Michal Paľko

22. 12. 2010 (streda) o 16.00 hod.

ŠTeDrÝ VeČer  
v Divadelnom štúdiu
Len pre členov klubu.

30. 12. 2010 (štvrtok) o 10.00 hod.

PreDSilVeSTrOVSkÝ VÝSTUP 
na TOMaŠOVSkÝ VÝHĽaD
Zraz: na Džurkovci

31. 12. 2010 (piatok) o 18.00 hod.

SilVeSTer v Divadelnom štúdiu

riaditeľstvo základnej umeleckej školy, 
J. Fabiniho 1, Spišská nová Ves 
pozýva rodičov a všetkých, ktorí si chcú 
v predvianočnom zhone oddýchnuť, na

VianOČnÝ 
kOncerT zUŠ, 
ktorý sa uskutoční

20. 12. 2010 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 2010

o 12.00, 14.00, 15.00, 16.00 a 17.00 hod.
na Radničnomnámestí pri Levočskej bráne.
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krÍŽOVka, OznaMy

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. mestečko  farmárov, 2. študijných  pobytov. 
Zo správnych odpovedí sa výherkyňou stáva Eleonóra RAKyTOVÁ zo Spišskej Novej Vsi, ktorá získava CD Romantic melody. Blahoželáme!
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Vianočná nálada 
ku nám sa vkráda, 

šťastie a lásku 
do sŕdc nám vkladá. 

Nech nás vždy sprevádza 
na každom kroku... 

(TAJNIČKA)

deCember 2010 

Program Spišského 
osvetového strediska 

Spišské osvetové stredisko, 
Zimná č. 47, 052 01 Spišská Nová Ves, 

tel.: 053/442 52 50, fax: 053/442 40 92, 
e-mail: osvetasnv@osvetasnv.sk, 

www.osvetasnv.sk

6. 12. 2010, Koncertná sieň Reduty

Čaro VianoC 
Predvianočné stretnutie rodín

9. 12. 2010, Galéria umelcov Spiša

Ľudské práVa 
na každý deň
Súťaž stredoškolákov 
ku Dňu ľudských práv.

1. 12. 2010 - 28. 1. 2011
Spišské osvetové stredisko 

v Spišskej Novej Vsi

Výstava fotografií 
martina Janikova

amerika moJimi oČami
Výstava fotografií študenta strednej školy.

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

Dohodnite si telefonicky návštevu
MikUláŠa, ČerTa a SneHUlienky

v materskej škole, v rodinách, vo firme na tel. č.:
053/442 57 59 alebo 0903 016 202 - Zuzana Vaňová

nOVOrOČnÝ VÝSTUP 
na MaTkU bOŽiU

z Košiarneho briežka organizujeme 1. januára 2011
stretnutie o 10.00 hod. pri Novákovej chate.

Informácie: Mgr. Michal Buza - 0915 932 319

MySliTe UŽ Teraz na leTO
10-denný detský prázdninový tábor

Lido Degli Estensi (Taliansko)
249 € (4 splátky - prvá vo februári 2011)
Informácie: Pitko, Žifčáková, Vojtášová

0907 958 082, 0915 926 765, 0948 035 578

Všetkým členom našich krúžkov, 
súborov a klubov, 

ich rodičom a kolegom 
v pedagogickej brandži želáme

POkOJnÉ VianOce a VeĽa ŠŤaSTia 
V nOVOM rOkU 2011.

kolektív pracovníkov CVČ adam 

nezisková organizácia 
beTezDa
Vás pozýva na

21. január 2011 o 18.00 hod.
Koncertná sieň Reduty

Do tanca hrá „ROCKWELL“

Vstupné: 25 €

Predaj vstupeniek: 
Evanjelický farský úrad, 
Letná 35, Sp. Nová Ves

Po - pia: 8.00 - 15.30 hod.
Tel. č.: 053/446 51 25, efu@ecavsnv.sk

Srdečne vás všetkých pozývame.
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FILmOVý KLUb mKC
Vážení priaznivci dobrého filmu. Od sep-
tembra do decembra 2010 prebieha vo 
filmovom klube prehliadka najlepších 
filmov, ktoré boli natočené za posled-
ných 100 rokov. Tieto sú označené pred 
filmom znakom prOJeKT 100. 
Milí priaznivci filmového klubu, ponú-
kame vám možnosť zakúpiť si nový 
členský preukaz, ktorý vám platí celý rok 
2011 na celom Slovensku, stojí 3,00 € 
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 dob-
rom filme v Kine Mier.

FilMOVÝ klUb - PrOJekT 100
3. 12. piatok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 €

zaHraJ TO znOVU SaM
v prológu sleduje filmový kritik allan Fe-
lix s dojatím finále romantického hitu 
casablanca (1942). usa, české titulky,  
r. 1972, 82 min.

4. - 6. 12. sobota, nedeľa, pondelok 
o 19.00, vst.: 2,00 €

(k)laMaČ SŕDc
alex so svojou sestrou prevádzkuje spo-
ločnosť, ktorá poskytuje naozaj „špe- 
ciálne” služby. komédia, Franc./monako, 
105 min., české titulky, mp-12.

MikUláŠSke PreDSTaVenie 
Pre ŠkOlSkÉ klUby
6. 12. pondelok o 14.00, vst.: 1,50 €

TOy STOry 3: PrÍbeH HraČiek
rodinná animovaná komédia pre malých 
aj veľkých. slovenský dabing, usa, r. 2010, 
103 min., mp.

FilMOVÝ klUb
10. 12. piatok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 € 

GainSbOUrG
bol to jeden z mála skutočných rebelov 
šoubiznisu. chlap, ktorý žil naraz hneď 
niekoľko životov. Fr/usa, české titulky,  
r. 2010, 130 min., mp-15.

11. - 13. 12. sobota, nedeľa, pondelok 
o 19.00, vst.: 2,10 €

SOciálna SieŤ
na jeseň v roku 2003 si mark Zuckerberg, 
ktorý má za sebou Harvard a je géniom 
v oblasti počítačového programovania, 
sadá k počítaču a vzrušene začína pra-
covať na novej myšlienke. dráma, titulky, 
usa, r. 2010, 121 min., mp-12.

16. - 20. 12. štvrtok, piatok, sobota, 
nedeľa, pondelok o 17.00, vst.: 2,50 €,
21. 12. utorok o 19.00, pondelok a uto-
rok zľava vst.: 2,30 €
Harry POTTer a Dary SMrTi

najočakávanejšia siedma a posledná časť 
zo série filmov „Harry potter“ prichádza 
v dvoch častiach pod názvom „Harry potter 
a dary smrti”. dobrodružný, usa, r. 2010, 
slovenský dabing, 146 min., mp-12.

rOzPráVka - SlOVenSkÝ DabinG
22. 12. streda o 17.00, vst.: 2,20 €

prázdninové premietanie 
23. 12. štvrtok o 10.00, 
zľava vst.: 2,00 €
27. 12. pondelok o 17.00, vst.: 2,20 €
28. 12. utorok o 10.00, 
zľava vst.: 2,00 €
29. 12. streda o 17.00, vst.: 2,20 €

MeGaMOzOG 
megamind je najviac žiarivý super dare-
bák, ktorého svet poznal. a tiež najmenej 
úspešný. počas rokov sa niekoľkokrát po-
kúsil dobyť metro city každým predstavi-
teľným spôsobom... rodinná komédia, 
usa, 90 min., mp-7.

27. - 29. 12. pondelok, utorok, streda 
o 19.00, vst.: 2,00 € 

JeDz, MODli Sa 
a MilUJ

po mnohých nezdaroch a rozvode sa 
35-ročná elizabeth so zlomeným srdcom 
rozhodne absolútne zmeniť svoj život 
a vydá sa na ročnú cestu okolo sveta, na 
ktorej chce nájsť samu seba. dráma, usa, 
titulky, r. 2010, 123 min., mp-12.

3. - 4. 1. 2011 pondelok, utorok 
o 19.00, vst.: 2,00 €

THe eXPenDableS
príbeh začína vo chvíli, keď skupina 
ostrých chlapov dorazí na miesto určenia, 
ostrov vilena, a postupne zisťuje, že misia, 
ktorej cieľom je zlikvidovať nebezpečného 
diktátora, rozhodne nebude taká jednodu-
chá, ako sa spočiatku zdalo. dobrodružný 
akčný thriller, usa, 99 min., české titulky, 
r. 2010, mp-15.

rODinnÝ FilM - slovenský dabing
5. - 10. 1. streda, štvrtok, piatok, sobota, 
nedeľa o 17.00, vst.: 2,10 €, 
pondelok 10. 1. zľava vst.: 2,00 €

narnia: DObrODrUŽSTVá 
lODe rannÝ PúTnik

lucinka a edmund trávia prázdniny so 
svojím bratrancom eustacom, ktorý je po-
merne tvrdohlavý. deti sú nečakane zavo-
lané do narnie, keď obraz lode na stene 
lucinkinej izby ožije a oni padnú do oceá-
nu. v. británia, r. 2010, dobrodružné fan-
tasy, 115 min., mp-12, slovenský dabing.

FilMOVÝ klUb
7. 1. piatok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 €, 
8. - 9. 1. sobota, nedeľa o 19.00, 
vst.: 2,00 € 

SinGle Man
single man režiséra toma Forda, pôvodne 
módneho návrhára, ktorý oživil značky 
Gucci a Yves saint laurent, je príbehom 
o láske a osamelosti. dráma, usa, r. 2009, 
titulky, mp-15.

pripravujeme: Na VláSKu - rozprávka, 
TaCHO, preMeNa, preCiOuS

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

bližšie informácie na www.snv.sk

Mkc kinO Mier

kinO banÍk

1. - 2. 12. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2,00 €
zlÝ POliŠ

nicolas cage v úlohe policajta závislého  
na návykových látkach podáva jeden zo 
svojich najlepších hereckých výkonov. 
usa, 2009, krimi dráma, 122 min., mp-15, 
čt, continental.

3. - 6. 12. 2010 o 17.00 hod., vst.: 2,00 €, 
dňa 6. 12. 2010 vst.: 1,80 € 

Ja, zlODUcH
na ospalom predmestí plnom milých 
domčekov s upravenými predzáhradkami 
žije ten najväčší zloduch pod slnkom. Gru 
sa nezastaví pred žiadnou podlosťou, udr-
žať sa na špici svetového zločinu mu však 
dá poriadne zabrať. usa, 2010, komédia, 
95 min., mp-7, slovenský dabing, tatrafilm.

3. - 5. 12. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2,20 €
PreMena

Jeanne, matka dvoch detí, je úspešná au-
torka biografií, ktorá práve píše svoj prvý 
román. Je úplne pohltená písaním, po-
stupne si však začína všímať, že sa okolo 
nej a najmä s ňou dejú zvláštne veci. Fran-
cúzsko/taliansko/luxembursko/belgicko, 
2009, mysteriózny thriller, 111 min., mp-15, 
čt, Film europe.

6. - 8. 12. 2010 o 19.00 hod., vst.: 1,90 €
rOMán Pre MUŽOV

Film je príbehom troch súrodencov cy-
rila, bruna a anety. pevné puto, ktoré sa 
medzi nimi utvorilo po tragickej smrti rodi-
čov, kedy starostlivosť o mladšieho brata 
aj sestru prebral najstarší cyril, prechádza 

zvláštnou skúškou. česká republika, 2010, 
komédia, 100 min., mp-12, Garfield.

SlOVenSká PreMiÉra
9. - 15. 12. 2010 o 17.00 hod., vst.: 2,30 €, 
dňa 13. 12. 2010 vst.: 2,00 €

narnia: DObrODrUŽSTVá 
lODe rannÝ PúTnik

lucinka a edmund trávia prázdniny so 
svojím bratrancom eustacom, ktorý je po-
merne tvrdohlavý a celkom odvážny malý 
chlapec. deti sú nečakane zavolané do 
narnie, keď obraz lode na stene lucinki-
nej izby ožije a oni padnú do oceánu. v. bri-
tánia, 2010, dobrodružné fantasy, 115 min., 
mp-12, slovenský dabing, tatrafilm.

9. - 12. 12. 2010 o 19.00 hod., 
vst.: 2,00 €

MacHeTe
vyzeral ako celkom obyčajný robotník 
z ulice a bol ideálnym kandidátom na to, 
aby naňho hodili vraždu. ale ukázalo sa, 
že je to machete, legendárny bývalý elitný 
agent, ktorého sa neoplatí nahnevať. usa, 
2010, akčný, 105 min., mp-18, čt, palace-
pictures.

13. - 16. 12. 2010 o 19.00 hod., 
vst.: 2,00 €

THe eXPenDableS
príbeh začína vo chvíli, keď skupina ostrých 
chlapov dorazí na miesto určenia, ostrov 
vilena, a postupne zisťuje, že misia, ktorej 
cieľom je zlikvidovať nebezpečného diktá-
tora, rozhodne nebude taká jednoduchá, 
ako sa spočiatku zdalo. usa, 2010, akčný 

thriller, 99 min., mp-15, čt, continental.

MiMOriaDne FilMOVÉ 
PreDSTaVenie

14. 12. 2010 o 12.15 hod., vst.: 1,30 € 
kaTka

Film Heleny třeštíkovej je unikátnym ča-
sozberným dokumentom, mapujúcim štr-
násť rokov v živote mladej narkomanky a jej 
márneho zápasu so závislosťou. česká re-
publika, 2010, dokument, 90 min., mp-12, 
asFk.

17. - 19. 12. 2010 o 17.00 hod., 
vst.: 2,00 € 

POUTa
československo, 1982. totalitný režim sa 
zdá byť nekonečný. antonín, príslušník taj-
nej polície, je vnútorne rozorvaný, možno 
až psychopatický násilník, plný neartikulo-
vaného hnevu a zúfalstva. česká republika, 
2010, thriller, 146 min., mp-12, tatrafilm.

17. - 20. 12. 2010 o 19.00 hod., 
vst.: 2,20 €, dňa 20. 12. 2010 vst.: 2,00 €

22 VÝSTrelOV
charizmatický Jean reno ako charly mat-
teë hrá bývalého mafiána, ktorý posledné 
tri roky vedie pokojný život v ústraní a ve-
nuje sa rodine. raz ráno ho na parkovisku 
prepadnú maskovaní muži a zasiahnu ho  
22 guľkami. Francúzsko, 2010, akčný thril-
ler, 118 min., mp-15, čt, magicbox.

21. - 23. 12. 2010 o 19.00 hod., 
vst.: 2,20 €

TaJOMSTVO MúMie

v dobovom akčnom snímku zo začiatku 
20. storočia predstavuje indianu Jonesa 
v sukni svojrázna, pôvabná reportérka 
adéle. Francúzsko, 2010, dobrodružno-
akčné fantasy, 107 min., mp-12, čt, con-
tinental.

25. - 27. 12. 2010 o 19.00 hod., 
vst.: 2,20 €

DeaDline
architekt peter Highman sa nutne potre-
buje dostať z atlanty do los angeles, aby 
stihol pôrod svojho prvého dieťaťa. na le-
tisku sa stretáva so snaživým a naivným za-
čínajúcim hercom ethanom tremblayom. 
usa, 2010, komédia, 95 min., mp-15, st, 
continental.

28. - 30. 12. 2010 o 19.00 hod., 
vst.: 2,00 €

DiabOl
v jeden obyčajný deň sa pätica ľudí stretne 
vo výťahu. všetci majú za sebou svoju mi-
nulosť, niekto horšiu, iní lepšiu. pokojná 
atmosféra nevinnej jazdy naprieč poscho-
diami sa zmení v okamihu, keď vo výťahu 
uviaznu. usa, 2010, horor, 80 min., mp-15, 
st, tatrafilm.

pripravujeme na január:
Tacho - komédia, Fotri sú lotri - komé-
dia, red: Vo výslužbe a extrémne ne-
bezpečný - akčná komédia, Harry potter 
a dary smrti i - dobrodružné fantasy, Me-
gamozog - rodinný animovaný

bližšie informácie na www.dksnv.sk

SPrÁVCOVSKÁ FIrmA, s. r. o.
voda a kúrenie: 0905 215 732

brANTNEr NOVA, s. r. o., SNV
oprava verejného osvetlenia: 

053/446 62 66

byTOVÉ drUŽSTVO SNV 
výťahy • voda, ÚK • elektro: 

dispečing: 053/416 65 04 • mob.: 0905 499 881
plynové zariadenia:

nepárne týždne: 0905 534 800 
párne týždne: 0905 241 080

POHOTOVOSTnÉ SlUŽby
POzOr!!!

uzávierka januárového 
vydania informátora 

je 10. decembra 2010.
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2. 12. (štvrtok) o 9.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 €
5. 12. (nedeľa) o 15.00 hod.  

Monika Gerbocová: 

 „SneHULienka a SeDeM TrPaSLÍkov“ 35. rePrÍza
Mnoho generácií detí odrástlo na tomto krásnom príbehu, kde dobrí siedmi trpaslíci prichýlia, aj keď neochránia Snehu-
lienku pred zlou kráľovnou. To sa podarí až... no veď príďte a uvidíte, ako to dopadlo.

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

Miro Gavran: „všeTko o MUžocH“
Témou je mu narcistné „mačovstvo“, večne komplikovaný vzťah syna s otcom, mafiánske lavírovanie 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.

6. 12. (pondelok) o 8.15 hod.  VSTUPNÉ: 2 €
7. 12. (utorok) o 9.00 hod. 

PeTra šTorceLová: „LoMiDrevo“
Krásny príbeh na motívy slovenskej ľudovej rozprávky Pavla Dobšinského o veľkom silákovi Lomidrevovi a jeho kamarátoch 
Valivrchovi a Miesiželezovi, ktorí na ceste plnej obrovských vylomenín i neuveriteľných dobrodružstiev spoznávajú, v čom 
sa skrýva tá naozajstná? 

8. 12. (streda) o 10.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 €
Predstavenie pre dôchodcov Mesta Spišská Nová Ves a okolie  

Miro Gavran: „všeTko o MUžocH“
17. 12. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 5 € 

PeTer rašev: „SanaTÓriUM“ PreMiÉra
Päť zločincov, ktorí namiesto väzenia trávia čas v Sanatóriu, majú možnosť konfrontovať svoje príbehy s publikom a jeho 
sympatiami - a dokonca si vybrať: odmenu alebo smrť v priamom prenose... Hra je obohatená o pesničky s úžasný-
mi textami Ľubomíra Feldeka, pričom hudbu skomponovali známi slovenskí hudobníci - Marián Čekovský, Tomáš Okres  
a Peter Breiner. 

19. 12. (nedeľa) o 15.00 hod., štúdio Sd SNV  VSTUPNÉ: 2 €

šTefan kaSarDa: „MarTinko kinkaš“
Známy rozhlasový autor, dramatik, dramaturg napísal pre súbor Spišského divadla dramatizáciu známeho rozprávkového 
príbehu škriatka Martinka. Dramatizátor však nevychádzal z Dobšinského rukopisu, ale z prózy Boženy Němcovej, ktorá 
hľadala v studnici našich rozprávok. V spišskonovoveskom stvárnení Martinka Kinkaša výrazne dominuje hudobno-insce-
načná zložka a najmä pesničky oslovujúce publikum všetkých vekových i generačných vrstiev.

1. 12. (streda) o 19.00 hod., štúdio Sd SNV  VSTUPNÉ: 2 €

aUGUST STrinDberG: „SLeČna JÚLia“
Slečna Júlia je hra plná vášní, magických vzplanutí, nenaplnených túžob a očakávaní medzi mužom a ženou z iných spo-
ločenských tried a odlišných citových sfér. Postavy tohto príbehu hnané vlastnými túžbami búrajúc bariéry postupujú až na 
hranicu života a smrti. Tri osoby a jedna miestnosť stačia na to, aby nám otec moderného divadla, ako najčastejšie nazývajú 
dramatika Augusta Strindberga, mimoriadne vnímavého autora, ktorý vlastné životné skúsenosti pretavil do hier hraných 
na javiskách po celom svete, zobrazil rozpoltenosť, odvahu a večnú túžbu človeka po zmene. Hra je mimoriadne zaujímavá 
v kontexte moderného života a sveta. 

10. 12. (piatok) o 19.00 hod., štúdio Sd SNV                       PrEmIÉrA  VSTUPNÉ: 3 €
15. 12. (streda) o 19.00 hod., štúdio Sd SNV VSTUPNÉ: 2 €
22. 12. (streda) o 19.00 hod., štúdio Sd SNV  VSTUPNÉ: 2 €

GeorGe bernarD SHaw: „Don JUan v PekLe“ 
Slávny írsky dramatik poslal Dona Juana, jedného z najväčších záletníkov svetovej dramatiky, za svoj hriešny život do pekla. 
Tu sa okrem diabla stretáva i so svojimi obeťami a v ironických dialógoch sa dozvedáme, že za svoje hriechy nie je zodpo-
vedný len on sám. Komédia iskrí tradičnými Shawovskými prednosťami - vtipom, iróniou a sarkazmom. 

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: 
pondelok až piatok od 8.00 do 18.00 hod.
sobota od 9.00 do 11.45 hod.
streda - zatvorené
Telefónne číslo: 053/446 47 57 - centrum, letná 28
053/446 26 26 - pobočka mier 
e-mail: sksnv@ke.telecom.sk, www.spisskakniznica.sk
(možnosť rezervovať si knihy cez internet)

PrE dETI
Franziska GEHm: Upírie sestry 1: Kamoška na 
zahryznutie. dvojčatá daka a silvánia sa sťahujú do 
nemeckého mestečka. nebolo by na tom nič zvláštne, 
keby ich otec nebol upírom a nežili by vo svojej rodnej 
transylvánii zábavným upírskym životom.
Kjartan POSKITT: Urgum v plameňoch. Je späť 
a celý žeravý. urgum sa vracia s dobrodružstvami na-
plnenými teraz ešte čudnejšími tvormi.
Sergej Gennadievič ArťOmOV: rozprávkové 
počítanie. kniha ponúka rozprávky s didaktickým 
prvkom. tí najmenší pri počúvaní príbehu, odohrávajú-
ceho sa v rozprávkovej lesnej škole, sa ľahko a rýchlo 
naučia počítať a riešiť jednoduché úlohy.

Pobočka mIEr
Heather Vogel FrEdErICK: myší špióni. pia-
taci oz levinson a delilah beanova sú šikovné deti, 
ktoré trápi šikanovanie staršími spolužiakmi. kto im 
pomôže?

PrE dOSPELýCH - beletria
rebecca JAmES: Krásna beštia. katherine, štu-
dentka v sydney, spoznáva na vlastnej koži, aká krutá 
býva pomsta. nebezpečná hra na priateľstvo a lásku sa 
môže stať osudnou.
dominik dÁN: mucholapka. detektívny román 
o vrahovi, ktorý vraždil staršie ženy v ich bytoch.
Petra NAGyOVÁ-dŽErENGOVÁ: Ženy nášho 
rodu. osudy troch žien, ktoré s pokorou znášajú svoj 
osud a pre dieťa sú ochotné obetovať všetko.

Pobočka mIEr
robert HArrIS: duch. profesionálny spisovateľ 
prijme lákavú ponuku napísať memoáre bývalého po-
predného britského politika. toto rozhodnutie osudovo 
zasiahne do jeho života.

PrE dOSPELýCH - náučná literatúra
Ľubica KEPšTOVÁ: Slovenská detská kniha. 
publikácia je prezentáciou slovenskej detskej knihy 
doma i v zahraničí. okrem štúdií, ktoré sa venujú histo-
rickému a vývinovému exkurzu autorskej a ilustračnej 
zložky detskej knihy, prináša aj portréty najfrekventova-
nejších slovenských spisovateľov a ilustrátorov, ktoré 
zahŕňajú ich najnovšiu tvorbu.
Karol TAUbEr: Aj knihy majú svoje osudy. cie-
ľom knihy je predstaviť diela svetovej literatúry. nájdete 
v nich všetko, čo potrebuje duša dieťaťa a dospievajú-
ceho v čase svojho najintenzívnejšieho vývoja - vieru 
v lásku, dobro a spravodlivosť, odvahu ísť svojou ces-
tou, dobrodružstvo, fantáziu i nadšenie objavovania.
Pavol SUrŽIN: Spln duše. výber zo zbierok, už 
stúpa prach, spi krásna verona, v ťahu hrobov, šašo 
v prstoch lásky, pokiaľ má ma život, perie a skaly...

Pobočka mIEr
Cheryl OWEN: Papierové inšpirácie. kniha vám 
ukáže možnosti použitia rôznych druhov papiera. podľa 
ilustrovaných návodov zhotovíte nápadité fantastické 
ozdoby, darčekové predmety, vianočnú výzdobu...
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5. 12. 2010 (nedeľa) o 17.00 hod., Kino mier

SlovenSKÝ ĽuDovÝ umelecKÝ KoleKtÍv
Vianočný koncert ľudovej hudby a speváckej skupiny.
Vstupné: 8 €

7. 12. 2010 (utorok), pódium pre redutou

zaDuj vÍchor, vločKY SPlaš,  
nech uŽ je tu miKuláš...
16.00 hod.  - Mikulášsky program detí ZŠ Nad Medzou
16.30 hod.  - Príchod Mikuláša so sprievodom a rozsvietenie vianočného stromčeka
17.00 hod.  - Príchod Vianočného kamióna 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 via-
nočný pozdrav priamo z kamióna alebo si vyrobiť vlastnú vianočnú kométu, ktorou potom ozdobia svoj vianočný 
stromček. Záujemcov škriatkovia vyfotia so Santa Clausom. Fotografie budú umiestnené na internetovej stránke  
www.vianocnykamion.sk, odkiaľ si ich bude možné stiahnuť.
Celý výťažok z akcie venuje firma Coca–Cola pre ťažko postihnutú Romanku.

8. 12. 2010 (streda) od 19.00 hod., pódium pred redutou

john lennon´S DaY  
- Pocta johnovi lennonovi
Mega stretnutie troch generácií priaznivcov The Beatles a Johna Lennona, na ktorom si pripomenieme 30. výro-
čie násilnej smrti rockovej legendy, rebela, spisovateľa a bojovníka za mier. Na jeho počesť spolu zapálime 1 000 
sviečok a na záver si spoločne zaspievame nezabudnuteľný hit Give peace a chance - Dajme šancu mieru. 
účinkujú: KARAVANA, THE COLT, SHAKE ROCK, ES-ENVY a hosť DAVE GOODMAN (Kanada)
POzOr SúŤaŽ! Najoriginálnejší pár (jednotlivec), ktorý bude mať kostým a účes zo 60-tych rokov, resp. hip-
pies získava dar od YAMAHA a JV Music - akustickú gitaru s autogramom Mira Žbirku!!!

14. 12. 2010 (utorok) o 18.00 hod., Koncertná sieň reduty

Schola GreGoriana PraGenSiS
Súbor patrí medzi popredných svetových interprétov stredovekej duchovnej tvorby, zameranej na gregoriánske 
chorály, unikátne nové objavné skladby z 13. - 15. storočia. V širokom spektre repertoáru zaznejú aj skladby sú-
časnej tvorby.
umelecký vedúci: David Eben
Vstupné: 6 € 

26. 12. 2010 (nedeľa) od 19.00 do 3.00 hod., Koncertná sieň reduty

šteFanSKá zábava
Spoločenské posedenie s tancom a ĽUDOVOU HUDBOU ROMANA BARABASA.
Vstupné: 6 €; konzumácia: 4 €

30. 12. 2010 (štvrtok) o 19.00 hod., Kino Kd mier

lá DŽabaninY
Skvelá zábava v originálnom kabarete: silvestrovská humortreska autora a scenáristu Karola Bendžalu. účin-
kujú: Albín Medúz, Karol Bendžala, Štefan Péchy, Peter Plačko, Blažena Kovalíková, Jana Puklušová a ďalší... 
Vstupné: 4 €

31. 12. 2010 (piatok) od 23.00 do 1.00 hod.

SilveSter 2010 PreD reDutou 
Tradičná rozlúčka občanov mesta s uplynulým rokom a uvítanie nového roka.  
Dobrá nálada, hudba a tanec samozrejmosťou.

Informácie a predpredaj vstupeniek: MKC - Reduta, 053/446 32 49, 429 92 51, 
Kino Mier - 053/442 87 66, TIC - Letná ul. 49, 053/16 186

kUlTúra

5. 12. 2010 (nedeľa) o 15.00 hod. 
- kino pre verejnosť, 
detské predstavenie, Spoločenská sála KD 

Ja, ZLoduCH
Réžia: Pierre Coffin, Chris Renaud
Na ospalom predmestí plnom milých domčekov 
s upravenými predzáhradkami žije ten najväčší 
zloduch pod slnkom. Gru sa nezastaví pred 
žiadnou podlosťou, udržať sa na špici svetového 
zločinu mu však dá poriadne zabrať.
Hrajú (v slovenskom znení): Ján Galovič, Oľga 
Šalagová, Andrej Bičan, Ján Greššo, Marián Slovák, 
Zuzana Tlučková, Hera Turban, Bianka Bučková, 
Ivana Klamová
Vstupné: 2 €  

6. 12. 2010 (pondelok) o 16.30 hod., 
Kultúrny dom 

priVÍTanie mikuLáŠa
Zapálenie vianočného stromčeka, vystúpenie detí 
MŠ, ZŠ a ZUŠ pred Kultúrnym domom spojené 
s „Mikulášskym prekvapením“. 

12. 12. 2010 (nedeľa) o 16.00 hod., 
Spoločenská sála KD  

VianoCe  
V kaViarni sLáVia...

Koncert Petra Stašáka a jeho hostí.
V programe účinkujú aj deti zo ZUŠ Smižany. 
Vstupné: 8 €

16. a 17. 12. 2010 (štvrtok, piatok) o 17.00 hod., 
Spoločenská sála KD 

CesTa okoLo sVeTa  
Za 80 dnÍ 

Organizátor: ZUŠ Smižany. Vstupné: 1 €
Rezervácia a predpredaj vstupeniek: Základná 
umelecká škola D. Štraucha, Nám. M. Pajdušáka 
2, Smižany, tel. 053/429 79 90 alebo 30 min. pred 
predstavením v KD v Smižanoch.   

Zmena programu vyhradená!
Informácie, rezervácia a predpredaj 

vstupeniek: OKC Smižany, 
Kultúrny dom Smižany, Tatranská 80, 

tel. č.: 053/429 89 39, 0908 982 722
www.smizany.sk

deCember 2010

Divadelný súbor Hviezdoslav pri Mkc Spišská nová Ves
pozýva svojich členov a priaznivcov na

VeČer POÉzie Jána kOSTrU
3. 12. 2010 (piatok) o 17.00 hod.

Miestny odbor Matice slovenskej 
v Spišskej novej Vsi

pozýva na

stretnutie s poéziou
SVeTOSlaVa VeiGla

(vlastným menom Ferdinand Veigl)
dňa 13. 12. 2010 o 15.30 hod. v Spišskej knižnici

pri príležitosti 95. výročia narodenia autora.
Realizované v spolupráci so Spišskou knižnicou 

a Divadelným súborom Hviezdoslav.
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JOHN LENNON’S DAY
POCTA JOHNOVI LENNONOVI

1940 - 1980

8. 12. 2010 
Spišská Nová Ves
pódium pred Redutou

Mega stretnutie troch generácií priaznivcov The Beatles 
a Johna Lennona, na ktorom si pripomenieme 30. výročie 
násilnej smrti rockovej legendy, rebela, spisovateľa a bojovníka 
za mier. Počas celého dňa spolu zapálime 1 000 sviečok 
a na záver si spoločne zaspievame nezabudnuteľný hit 
Give peace a chance - Dajme šancu mieru. 

19.00
ÚČINKUJÚ
KARAVANA, THE COLT, SHAKE ROCK, ES ENVY 
HOSŤ 
DAVE GOODMAN (Kanada)

SÚŤAŽ
Pár alebo jednotlivec, ktorý bude mať najoriginálnejší kostým 
a účes zo 60-tych rokov v štýle HIPPIES, získava akustickú gitaru 
s autogramom Mira Žbirku
www.spisskanovaves.eu

Návštevníci môžu poslať svoj vianočný pozdrav priamo 
z kamióna alebo si vytvoriť vlastnú vianočnú kométu, 
ktorou ozdobia vianočný stromček. Záujemcov vyfotia 
škriatkovia so Santa Clausom. Fotografie budú 
umiestnené na www.vianocnykamion.sk, odkiaľ si ich 
bude možné stiahnuť. Celý výťažok z akcie firma Coca-cola 
venuje na dobročinné účely. Tento rok to bude príspevok 
na rehabilitáciu pre ťažko telesne postihnutú Romanku.

Vianočný

kamión

15.00 - 18.00 hod.  

Vianočná dedinka
•aktivity pre deti•obchod s vianočnými darčekmi
•osvieženie (Coca-cola nápoje)
•detská dielnička•rozprávkový stromček 

16.00 hod.

Mikulášsky program detí Zš Nad Medzou 

16.30 hod.  

Príchod Mikuláša so sprievodom  
a rozsvietenie vianočného stromčeka

17.00 hod.  

Príchod Vianočného 
Coca-cola kamióna plného prekvapení  

7. december 2010 
priestor pred Redutou

POzVánky
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10. - 12. 12. 2010

10. 12. 2010 (piatok) - pódium pred redutou

otvorenie vianočného trhu

Prišli Sme K vám S KoleDou...
Účinkujú:  mrchane - humorno-spevácka skupina z Bánova - častušky s humorným textom
 Folklórna skupina harihovčan z Harichoviec - vianočné piesne a tance

vianočná šKÔlKa
Tvorivé a zábavné stretnutie so skautmi počas Vianočného trhu 2010.
Hry, hudba, maľovanie, kreslenie a výroba vianočných darčekov. 
Kde? Galéria umelcov Spiša, Zimná 46, Spišská Nová Ves
Kedy? 10. 12. 2010 (piatok) od 15.00 do 17.00 hod., 11. 12. 2010 (sobota) od 9.00 do 16.00 hod.
vstupné zľavnené: deti 0,20 €

16.00 hod.

20.vianočný trh

POzVánka
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beH SUPerVyTrValca: 16. 10. sa uskutočni-
li Majstrovstvá Slovenska v behu na 50 km v rámci  
21. ročníka Dňa supervytrvalca. V Žiline zvíťazil Peter 
Tichý s časom 3:18:41 hod. Medzi ženami dobeh-
la ako druhá naša Eva Hatalová z BK Cyklosun Plus 
v čase 4:36:15 hod.
(POl)MaraTÓn:  Na jubilejnom 30. ročníku Lip-
tovského maratónu štartovalo 119 bežcov a 10 bež-
kýň. Zvíťazil Krzysztof Bartkiewicz z Poľska časom 
2:37:46 hod. Naši dobehli nasledovne: Kat. „A“:  
4. Peter Hus (BK Cyklosun Plus) - 3:03:03 hod. Kat. 
„B“: 7. Ondrej Chabada (MK Tatran SNV) - 3:10:16 
hod. Kat. „D“: 7. Jaroslav Tekely (BK Cyklosun Plus) 
- 3:50:06 hod., 8. Július Smolár (MK Tatran SNV) 
-3:50:07 hod. Ženy: 4. Eva Hatalová (BK Cyklosun 
Plus) - 3:51:11 hod. Súčasťou maratónu je aj Liptov-
ský polmaratón. Na jeho 6. ročníku naše mesto repre-
zentovali 4 členovia OR HaZZ. Tu zvíťazil známy bežec 
z Nových Zámkov Imrich Magyar v čase 1:13:04 hod. 
Medzi 178 účastníkmi dobehli naši nasledovne: 41. 
Tomáš Smorada - 1:30:56 hod., 76. Róbert Feren-
čák - 1:39:26 hod., 80. Karol Kampczyk - 1:40:06 
hod., 91. Ján Tokarčík - 1:41:43 hod.
beH  FerČekOVce  -  nOVOVeSká  HUTa:  
17. 11. sa konal 2. ročník behu organizovaného pri 
príležitosti Dňa študentstva. Zorganizovali ho mest-
ské výbory č. 3 a č. 1 spolu s OZ Novoveská Huta. 
Výsledky: ŽENY: do 18 r.: 1. Katarína Pohánková,  
2. Katarína Barbušová, 3. Renáta Fedorová; do 34 r.: 
1. Lenka Baronová, 2. Lenka Trošanová, 3. Katarína 
Barbušová; nad 35 r.: 1. Zuzana Kartusková. Muži: 
do 18 r.: 1. Tomáš Spodník, 2. Tomáš Veľký; do 39 r.: 
1. Tomáš Kamas, 2. Marek Sumerling, 3. Peter Hus; 
do 49 r.: 1. Ľudovít Morihladko, 2. Ondrej Chabada, 
3. Vladimír Klika; do 59 r.: 1. Ján Dominik, 2. Vladimír 
Šmida, 3. Vladimír Psocík; nad 60 r.: 1. Jaromír Sertl, 
2. Ondrej Kozák, 3. Jaroslav Tekely.
TUrnaJ  neViDiacicH  a  SlabOzrakÝcH: 
13. 11. sa v našej kolkárni uskutočnil medzinárodný 
kolkársky turnaj tých, ktorým oči neslúžia tak dobre, 
ako by mali. Turnaja sa zúčastnila tridsiatka súťažia-
cich zo SR, ČR a Poľska. Súťažilo sa v kategóriách 
B1 - úplne nevidiaci, B2 - prakticky nevidiaci a B3 - 
slabozrakí. Každý zo súťažiacich bol na dráhe 2 ho-
diny. V súťaži družstiev zvíťazilo poľské družstvo KS 
Korszow pred TJ Lokomotíva Vrútky a HS Košice.
VOleJbal:  Ženy VK SNV: EXTRALIGA: 4. kolo  
(23. 10.) SNV - COP Nitra 2 : 3, 5. kolo (24. 10.) 
TJ Spoje Uninova Bratislava - SNV 1 : 3, 6. kolo  
(30. 10.) SNV - VK Senica 3 : 2, 7. kolo (8. 11.) SNV - 
UKF Nitra 1 : 3, 8. kolo (7. 11.) SNV - ŠK ŽU Žilina 3 : 1,  
9. kolo (13. 11.) VTC Pezinok - SNV 3 : 1, 10. kolo 
(17. 11.) SNV - MŠK Žiar n/H 3 : 0, 11. kolo (20. 11.) 
COP Nitra - SNV 3 : 1. Po 11. kole sú naše volejba-
listky na 3. mieste v tabuľke. SLOVENSKÝ POHÁR:  
2. kolo (28. 10.) SNV - ŠK ŽU Žilina 3 : 1. 
baSkeTbal: Muži BK 04 AC LB SNV: EXTRA-
LIGA: 8. kolo (20. 10.) voľno, 9. kolo (23. 10.) BK 
Iskra Svit - SNV 77 : 76, 10. kolo (27. 10.) SNV - 
BK SPU Nitra 84 : 93, 11. kolo (30. 10.) BK Inter 
Bratislava - SNV 79 : 53, 12. kolo (6. 11.) SNV - BK 
Váhostav - SK Žilina 79 : 68, 13. kolo (10. 11.) Astrum 
Levice - SNV 85 : 83, 14. kolo (13. 11.) SNV - MBK 
Handlová 80 : 76, 15. kolo (17. 11.) MBK Rieker Ko-
márno - SNV 83 : 85, 16. kolo (20. 11.) SNV - ŠKP 
B. Bystrica 72 : 60.
kOlky:  Muži Tatran SNV: EXTRALIGA: 1. kolo  
(4. 9.) Inter „A“ - SNV 7 : 1, 2. kolo (12. 9.) TKK Tren-
čín - SNV 1 : 7, 3. kolo (18. 9.) KK Tatran Sučany 
„A“ - SNV 6 : 2, 4. kolo (26. 9.) SNV - ŠK Modran-
ka 4 : 4, 5. kolo (2. 10.) Slavoj Sládkovičovo - SNV 
3 : 5, 6. kolo (17. 10.) SNV - PKŠ Košice 7 : 1, 7. kolo  
(28. 10.) TJ Lokomotíva Vrútky - SNV 6 : 2, 8. kolo 
(7. 11.) ZP Sport Podbrezová - SNV 6 : 2, 9. kolo  
(14. 11.) SNV - KK MTK Tatran Žarnovica 6 : 2. 
HOkeJ: Po 24. kole (19. 11.) je HK SNV v tabuľke 
I. ligy na 3. mieste.

Š
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Posledné stretnutie jesennej časti II. slovenskej ligy 
skupiny Východ hrali futbalisti Futbalového klubu Spiš-
ská Nová Ves na ihrisku súpera v Dolnej Ždani. Aj na-
priek prehre 0 : 1 (gól: Páleník, počet divákov: 1 200) 
si Spišiaci po 15-tich kolách jesennej časti udržali  
1. miesto v tabuľke. 
Celú športovú verejnosť na Spiši teší hra i postavenie 

našich futbalistov v tabuľke. Sledovali sme dobré, ale 
aj slabšie zápasy. V každom prípade je to dôkaz dob-
rej práce v „A“ mužstve i v FK SNV. Výsledky nie sú 
náhodné, tešia, ale netreba ich preceňovať. Len tvrdá 
zimná príprava, dôslednosť v každej činnosti mužstva 
a celého klubu môžu priniesť aj po jarnej časti II. ligy 
podobný úspech ako po jesennej. V. ivančík

SKONčILA FuTBALOVÁ JESEň 2010

Na prestížnom turnaji v D-skupine štartovali HC Osy 
SNV, SC Miercurea Ciuc (Rumunsko), EHV Sabres Vie-
deň (Rakúsko) a UTE Marilyn Budapešť (Maďarsko).
Výsledky Spišskonovovešťaniek:
• HC Osy SNV - SC Miercurea Ciuc 12 : 1 (góly: Sro-

ková 4, Ihnáťová 2, Balašová 1, Lesňáková 1, Mu-
chová 1, Plencnerová 1, Turcsányiová 1, Staroňová 
1)

• HC Osy SNV - EHV Sabres Viedeň 0 : 11
• HC Osy SNV - UTE Marilyn Budapešť 3 : 1 (góly: Sta-

roňová 2, Výboštoková 1)
Konečné poradie: 1. EHV Sabres Viedeň, 2. HC 
Osy SNV, 3. UTE Marilyn Budapešť, 4. SC Miercu-
rea Ciuc
Na turnaji štartovali: brankárky Budajová, Nováková; 
obrana: Kežmarská, Majkuthová, Turcsányiová, Bení-
ková, Hošíková, Balášová; útok: Muchová, Ihnaťová, 
Plencnerová, Bednárová, Sroková, Staroňová, Vý-
boštoková, Pastvová, Fiffiková. 
Poďakovanie za informácie z európskeho pohára patrí 
trénerovi Pavlovi Findurovi. V. ivančík, foto: mape

hOKEJISTKy hC OSy V RAKúSKu
Naše hokejistky majú za sebou vystúpenie na európskej scéne. V dňoch 29. - 31. októbra 2010 
sa predstavili na turnaji 1. kola Európskeho pohára majsteriek v rakúskom St. Pöltene.

Devätnásty október v našom meste bol sviatkom 
futbalu. V rámci 3. kola Slovenského pohára sa za 
prísnych bezpečnostných opatrení na našom futbalo-
vom štadióne predstavil ťažký súper - „Corgoňligista“ 
Spartak Trnava.
Zápas FK Spišská Nová Ves - Spartak Trnava skon-
čil s výsledkom 0 : 5. Hostia postúpili do ďalšieho 
kola. Zápas, ktorý sledovalo 4 000 divákov, sa zao-
bišiel bez akýchkoľvek problémov a výtržností, keďže 
obávaný príchod „pseudofanúšikov“ Spartaku sa na-
koniec nekonal. V. ivančík, foto: luck

SVIATOK FuTBALu

Ďalším jubilantom z galérie vynikajúcich športovcov 
Spišskej Novej Vsi je futbalista, tréner a starostlivý otec 
rodiny Jaroslav Zajac.
Narodil sa 23. 10. 1960 v Spišskej Novej Vsi. S fut-
balom začal v Novoveskej Hute v roku 1973, odkiaľ 
odišiel hrať do Spišskej Novej Vsi. Strednú školu v od-
bore elektrotechnik absolvoval v Košiciach. Po skon-
čení štúdia obliekal dres „A“ mužstva Spišskej Novej 
Vsi. Vďaka dobrému výkonu si získal miesto v zostave 
a pozornosť zo strany ligových mužstiev - košických 
VSS a Lokomotíva, ďalej z Nitry a Prešova. Jaro sa 
rozhodol pre Prešov, kde naštartoval svoju ligovú ka-
riéru. Rád spomína na zápasy na Slovane Bratislava, 
v Trnave, na Sláviu Praha a ďalšie. Po skončení pô-
sobenia v Prešove v roku 1987 sa vrátil do Spišskej 
Novej Vsi. Hráčsku kariéru ukončil v roku 1994 a za-
čal študovať trénerstvo. Trénoval Spišskú Novú Ves  
v II. lige. Popri tom ďalej hrával nižšie súťaže - Novo-
veská Huta, Smižany, Spišský Štvrtok, Revúca, Hari-
chovce. Aktuálne pôsobí v Rudňanoch. 
Jaroslavovi Zajacovi želajú priaznivci futbalu, jeho pria-
telia, k 50. narodeninám najmä pevné zdravie a po-
hodu v rodinnom kruhu. V. ivančík, foto: mape

PäťdESIATNIK JAROSLAV ZAJAC 
- SVOJ šPORTOVý žIVOT 
ZASVäTIL FuTBALu
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VereJnÉ kOrČUĽOVanie
 5. 12. nedeľa 18.00 - 19.30
12. 12. nedeľa 18.00 - 19.30
19. 12. nedeľa 18.00 - 19.30
26. 12. nedeľa 18.00 - 19.30

VereJnÉ kOrČUĽOVanie - Malá PlOcHa 
 1. 12. streda 17.00 - 18.30
 3. 12. piatok 17.00 - 18.30
 8. 12. streda 17.00 - 18.30
10. 12. piatok 17.00 - 18.30
15. 12. streda 17.00 - 18.30
17. 12. piatok 17.00 - 18.30
22. 12. streda 17.00 - 18.30
28. 12. utorok 17.00 - 18.30
29. 12. streda 17.00 - 18.30
30. 12. štvrtok 17.00 - 18.30

ziMnÝ ŠTaDiÓn T.: 053/446 10 86 
 4. 12. sobota 14.00 SNV - Martin, dorast
 5. 12. nedeľa 10.30 SNV - l. Mikuláš, dorast
 9. 12. štvrtok  8.00 - 22.00 MaJSTrOVSTVá SlOVeNSKa VeTeráNOV
10. 12. piatok  8.00 - 22.00 MaJSTrOVSTVá SlOVeNSKa VeTeráNOV
11. 12. sobota  8.00 - 16.00 MaJSTrOVSTVá SlOVeNSKa VeTeráNOV
11. 12. sobota 17.00 SNV - Košice, dorast
12. 12. nedeľa 10.30 SNV - prešov, dorast
17. 12. piatok  8.00 - 21.00 eurÓpSKY pOHár V rÝCHlOKOrČuĽOVaNÍ
18. 12 sobota  8.00 - 21.00 eurÓpSKY pOHár V rÝCHlOKOrČuĽOVaNÍ
19. 12. nedeľa  8.00 - 16.00 eurÓpSKY pOHár V rÝCHlOKOrČuĽOVaNÍ
21. 12. utorok 17.00 SNV - l. Mikuláš, 1. liga

kOlkáreŇ T.: 053/446 33 65 
 4. 12. sobota 14.00 Tatran - inter bratislava, extraliga
11. 12. sobota 10.00 Svit - V. Šariš, 1. liga muži východ

MeSTSká liGa V kOlkOcH 2010
 6. 12. pondelok 17.00 STeZ - parMaS
 6. 12. pondelok 18.00 dráČiK 10 - Midapa
 6. 12. pondelok 19.00 SrT Kegl - CHelSea 60
 7. 12. utorok 18.00 OelTO STar - NdH aTYp
 7. 12. utorok 19.00 SlZa - MV NábYTOK
13. 12. pondelok 17.00 Midapa - STeZ
13. 12. pondelok 18.00 parMaS - SrT Kegl
13. 12. pondelok 19.00 CHelSea 60 - OelTO STar
14. 12. utorok 18.00 NdH aTYp - SlZa
14. 12. utorok 19.00 MV NábYTOK - dráČiK 10

kryTá PlaVáreŇ T.: 053/416 63 53
Otvorenie krytej plavárne počas vianočných sviatkov a prázdnin

23. 12. štvrtok  9.00 - 19.00
24. 12. piatok  zatvorené
25. 12. sobota  9.00 - 20.30
26. 12. nedeľa  9.00 - 20.30
27. 12. pondelok 13.00 - 20.30
28. 12. utorok  9.00 - 20.30
29. 12. streda  9.00 - 20.30
30. 12. štvrtok  9.00 - 20.30
31. 12. piatok  9.00 - 13.00

 1. 1. 2011 sobota 13.00 - 20.30
 2. 1. nedeľa  9.00 - 20.30
 3. 1. pondelok 13.00 - 20.30

 4. 1. - 9. 1. utorok - nedeľa  9.00 - 20.30

Prevádzková doba krytej plavárne
ranné plávanie školy Verejnosť

pondelok 6.30 - 7.45 15.00 - 20.30
utorok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
Streda 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
Štvrtok 6.30 - 7.45 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
piatok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
Sobota  9.00 - 20.30
Nedeľa  9.00 - 20.30

ŠPOrTOVá Hala T.: 053/416 63 35, 053/416 63 38
 3. 12. piatok 17.00 beNeFiČNÝ KONCerT SM Klub SpiŠ
 4. 12. sobota  9.00 lb - poprad „b“, basketbal Sž
 4. 12. sobota 18.00 lb - Svit, basketbal extraliga
 5. 12. nedeľa VK - Snina, volejbal kadetky
11. 12. sobota ŠKbd - b. bystrica, basketbal kadetky
11. 12. sobota 18.00 lb - inter bratislava, basketbal extraliga
12. 12. nedeľa  7.00 - 19.00 Futbalový turnaj SOFZ
18. 12. sobota  9.00 lb - prešov, basketbal Mž
18. 12. sobota 18.00 VK - pezinok, volejbal extraliga
22. 12. streda 18.00 lb - levice, basketbal extraliga

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.
Mimo uvedený čas možnosť objednávky na t. č.: 
0903 675 380, 0905 954 792, 0904 325 343.

ceraGeM - masážne stoly - T.: 053/416 63 54
počas vianočných sviatkov a prázdnin:
24. 12. piatok - zatvorené; 31. 12. piatok - zatvorené
ceragem v prevádzke počas otvorenia sauny.

piatok 13.00 - 19.00
Sobota 8.00 - 19.00
Nedeľa 8.00 - 19.00

pondelok sanitárny deň
utorok 13.00 - 19.00
Streda 13.00 - 19.00
Štvrtok 13.00 - 19.00

SaUna T.: 053/416 63 54
Otvorenie sauny počas vianočných sviatkov a prázdnin

23. 12. štvrtok 14.00 - 19.00
24. 12. piatok  zatvorené
25. 12. sobota  7.30 - 19.00
26. 12. nedeľa  7.30 - 19.00
30. 12. štvrtok 14.00 - 20.00
31. 12. piatok  zatvorené

 1. 1. 2011 sobota 14.00 - 19.00
 2. 1. nedeľa  7.30 - 19.00

Sauna 1 Sauna 2
pondelok sanitárny deň  sanitárny deň
utorok 14.00 - 20.00 Muži  14.00 - 20.00 žeNY
Streda 14.00 - 20.00 žeNY  14.00 - 20.00 Muži
Štvrtok 14.00 - 20.00 Muži  14.00 - 20.00 žeNY
piatok 14.00 - 20.00 žeNY  14.00 - 20.00 Muži

Sobota  7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

Muži
žeNY

7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

žeNY
Muži

Nedeľa  7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

Muži
žeNY

7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

žeNY
Muži

Parná SaUna
Otvorená počas prevádzky krytej plavárne

pondelok 15.00 - 20.00
utorok 13.30 - 20.00
Streda 13.30 - 20.00
Štvrtok 13.30 - 20.00
piatok 13.30 - 20.00
Sobota  9.00 - 12.00 13.30 - 20.00
Nedeľa  9.00 - 12.00 13.30 - 20.00

Cenník krytá plaváreň Celodenný vstup 
dospelí 2,20 € 
deti od 3 do 15 rokov, dospelí nad 60 rokov, ZŤp a ZŤp-S 1,50 € 

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 

0917 869 619

FUTbalOVÝ ŠTaDiÓn T.: 053/416 63 35
uMelá TráVa iii. geNeráCie/Cenník prenájmu:
Hracia plocha 2 hod./1 zápas  .............................................................. 135 €
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas  .................................... 170 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke  ..................................................  70 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením  ........................  85 €
1/2 hracej plochy k tréningovej jednotke  ...........................................  35 €
podrobnejšie informácie u vedúceho futbalového štadióna.
Kontakt: patrik brezovaj - 0903 405 466 
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Na štafete štartovalo 8 základných a 7 stredných 
škôl pôsobiacich v našom meste, za čo im patrí po-
ďakovanie. Štafety sa zúčastnilo spolu 346 žiakov  
(253 za ZŠ, 93 za SŠ). Každý účastník odplával 

dĺžku 50 metrov. 
Na úspešnej organizácii tohto športového podujatia 
sa podieľali Mesto Spišská Nová Ves, Školský úrad 
a oddelenie školstva, mládeže a športu, Olympijský 
klub Spišská Nová Ves, CVČ Adam a Plavecký klub 
Spišská Nová Ves.

VÝSleDky: 
školy s najvyšším počtom zúčastnených žiakov: 
• ZŠ: 1. ZŠ Z. Nejedlého (68), 2. ZŠ Komenského 

(59), 3. ZŠ Levočská (33)
• SŠ: 1. SPŠ Markušovská cesta (24), 2. Gymnázium 

Školská (23), 3. Hotelová akadémia (15)
Najlepší jednotlivci: 
• ŽIACI: 1. Marián Teplan, 8-roč. Gymnázium Javorová 

(25,8 s), 2. Jozef Štofan, ZŠ Z. Nejedlého (27,81 s), 
3. Denis Orinčák, ZŠ Levočská (30,98 s)

• ŽIAČKY: 1. Aneta Smiková, 8-roč. Gymnázium Ja-
vorová (31,62 s), 2. Dagmara Tkáčová, ZŠ Nad Me-
dzou (31,86 s), 3. Nicol Gondová, ZŠ Nad Medzou 
(31,95 s)

• ŠTUDENTI: 1. Marek Stanko, Gymnázium Školská 
(24,84 s), 2. Dávid Hanuščin, Gymnázium Javorová 
(25,68 s), 3. Milan Klempay, Gymnázium Javorová 
(26,67 s)

• ŠTUDENTKY: 1. Alžbeta Lapšanská, Gymnázium 
Školská (33,36 s), 2. Simona Máziková, Gymnázium 
Školská (34,67 s), 3. Janette Smiková, Gymnázium 
Školská (34,94 s)

V. ivančík, foto: Š. Šimko

Chovatelia poštových holubov v Spišskej Novej Vsi vo 
svojej 80-ročnej histórii zaznamenali rad chovateľsko-
športových úspechov. V základnej organizácii pracuje 
22 členov a každoročne ich holuby absolvujú preteky 
od 150 až po 900 km.
Rok 2010 je v ich činnosti mimoriadne úspešný. Cho-
vateľ Jozef Lesnický so svojím synom sa stali už po 
15. krát majstrami Oblastného združenia a v  rámci 

východoslovenského regiónu obsadili 1. miesto. 
Tieto výsledky im v rámci Slovenskej republiky pri-
niesli 2. miesto. Zakladajúci člen a dlhoročný chova-
teľ Vlastimír Pomajdík dosiahol svoj životný úspech, 
keď sa jeho holub menom MAX stal víťazom Veľkej 
ceny Slovenska na trati nad 700 km. Aj ďalší chovatelia 
v našej ZO dosiahli dobré výsledky a tu treba spomenúť 
Martina Vantrobu, štefana Kecku, Mariána dianov-

ského, Jána Babeja a Fran-
tiška Labanca. Je to výsledok 
cieľavedomej chovateľsko-
športovej činnosti pre dobrú 
reprezentáciu nášho mesta. 
K dosiahnutým úspechom blaho-
želáme. Maximilián 
 a Vincent pacanovskí

PLAVECKÁ šTAFETA šKôL

VyNIKAJúCI ChOVATEľSKO-šPORTOVý úSPECh

dňa 22. 10. 2010 sa v krytej plavárni uskutočnila Plavecká štafeta 2010 pre základné a stredné školy.

ŠPOrT, OznaMy

V rámci 1. kola štartovalo v Spišskej Novej Vsi vo 
všetkých vekových kategóriách 237 plavcov z 9 pla-
veckých klubov Košického a Prešovského kraja. Vo 
vode sa darilo aj Spišskonovovešťanom, ich konečná 
bilancia bola takáto: 24 prvých miest, 10 druhých 
miest a 7 tretích miest.
Výsledky - 1. miesta, ktoré získali naši plavci:
• 9 AŽ 10-ROČ. ŽIACI: Tomáš želivský - 100 m mo-

týlik, 100 m polohový pretek, 100 m voľný spôsob; 
Sára havašová - 100 m polohový pretek, 100 m 
a 400 m voľný spôsob

• 11 AŽ 12-ROČ. ŽIACI: Barbora  Mišendová - 
100 m voľný spôsob, 100 m motýlik, 100 m polo-
hový pretek; želmíra Kuľová - 50 m a 200 m znak

• 13 AŽ 14-ROČ. ŽIACI: Jozef štofan - 50 m a 200 m 
prsia; dagmar Tkáčová - 400 m voľný spôsob; Lu-

cia havašová - 50 m a 200 m prsia; Aneta Smi-
ková - 200 m znak, 100 m polohový pretek, 100 m 
motýlik

• JUNIORI: Nicol Gondová - 200 m prsia; dávid ha-
nuščin - 100 m motýlik; Milan Klempay - 200 m 
prsia; Marek Stanko - 50 m prsia, 100 m voľný 
spôsob

V. ivančík

PLAVECKý šAMPIONÁT
V sobotu 30. októbra 2010 sa v krytej plavárni konalo 1. kolo Zimných majstrovstiev Východoslovenskej oblasti v plávaní pre rok 2010.

cHceTe MaŤ zDraVú 
cHrbTicU a kĹby?

Zapojte sa s nami do preventívnych 
cvičení proti bolestiam chrbta a kĺbov!

Cvičenia vedú cvičiteľky: 
Zuzka, Milka, Gitka

Kedy?  utorky o 9.45 a 16.15 hod.
 štvrtky o 18.00 hod. 
Kde?  v cvičebnej sále, 
 Jogacentrum, Letná 55, SNV

Info:
0949 266 517•0904 232 392•0949 828 508

NEčAKAJTE, Až SA PRIhLÁSIA 
ZdRAVOTNé PROBLéMy!

Viac informácií na 
www.strelnica.snv.sk

 KLUb ZdrAVIA
Cesta k životnej harmónii
prednášky - diskusie 
ochutnávky - recepty

7. 12. (utorok)
Vianočné posedenie 
pri čaji a zdravom jedle

Tombola, milé prekvapenia
KdE: Školská 22, Spišská Nová Ves

pri Daňovom úrade v SNV 

KEdy: vždy v utorok o 17.30 hod.

Vstup voľný!

Kluby zdravia na Slovensku organizuje 

občianske združenie Život a zdravie.

KONTAKT: 0903 518 328

www.klubyzdravia.sk

Dotkni sa neba 2
KEdy: o 17.30 hod. 
1. 12. (streda) 

linka, ktorá je vždy voľná  
a dostupná. Moc modlitby.

8. 12. (streda) 
Udalosť, ktorá všetko zmení.  
Význam 1. a 2. adventu.

KdE: Školská 22 - pri Daňovom úrade 
v Spišskej Novej Vsi

Organizuje: OZ Maranatha v spolupráci 
s Cirkvou adventistov s. d.
Kontakt: 0903 518 328, 
www.odhaltesvetbiblie.sk

Vstup voľný.

Ďakujem všetkým voličom, ktorí sa 
zúčastnili volieb a dali mi svoj hlas. 

Verím, že ich nesklamem. 
JUDr. Michal Komara, PhD.

Klub spišských strelcov Spišská Nová Ves pozýva 
všetkých priaznivcov streleckého športu na

ŠTeFanSkú SúŤaŽ, 
ktorá sa bude konať v Krytej strelnici 

v Sp. Novej Vsi 26. 12. 2010. 
disciplíny: pištoľ štandard na 25 m, ľubovoľná malokalibrová 

puška na 50 m, streľba na otočné terče na 10 m 
Prezentácia: od 8.00 do 9.00 hod. 
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POzVánky, OznaMy

PrOGrAm mATErSKÉHO CENTrA dIETKA - člen Únie materských centier 
„láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“
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OTVOrENIE  
VIANOčNýCH dIELNÍ
Streda 1. 12. o 17.00 hod.
chcete sa naučiť niečo nové? príďte 
a vyrobte si s nami vianočné dekorácie. 
pozývame všetky tvorivé duše spolu 
s ratolesťami.
Kde: Herňa mc dietka 
bez poplatku!
lektorovanie: andrea H.

dIETKOVSKý mIKULÁš
Štvrtok 9. 12. o 17.00 hod.
oslávte spolu s vašimi deťmi a mc dietka 
mikuláša a príchod čarokrásnych vianoc. 
čaká vás dobrá nálada, občerstvenie 
a balíček pre každé dieťatko. pozývame 
všetkých rodičov spolu s deťmi.
Vašu účasť prosíme nahlásiť 
do 7. 12. na t. č. 0905 938 774.
Kde: dom charitas sv. Jozefa, Wolkerova 
ul., sídlisko mier, herňa - prízemie
poplatok: 3 €/balíček 

8. STrETNUTIE POdPOrNEJ 
SKUPINy dOJčIACICH  
mATIEK A TEHULIEK
pondelok 13. 12. o 9.30 hod.
pozývame všetky nové mamičky, 
tehulky a dlhodobo dojčiace mamky 
na koncoročné stretnutie. príďte sa 
podeliť o skúsenosti a získať tak cenné 

informácie o podpore počas obdobia 
dojčenia. stretnutie bude venované 
len vašim otázkam a voľnej diskusii. 
laktačná poradkyňa Hanka o.
Vašu účasť nahláste SMS-kou 
do 10. 12. na t. č. 0903 740 739. 
príďte včas, s kočiarom pomôžeme.
pre každú účastníčku máme pripravený 
darček - kufrík prenatal box.
Kde: Herňa mc dietka
poplatok: 2 € (pre poistencov všZp, a. s., 
zľava 20 % - poplatok za vstup: 1,60 €)

dISKUSNý KLUb V rÁmCI 
KAmPANE AKAdÉmIÍ 
PrAKTICKÉHO rOdIčOVSTVA
utorok 14. 12. o 17.00 hod.
mc dietka pozýva všetkých rodičov, 
ktorých zaujíma výchova detí a chcú 
sa podeliť o svoje skúsenosti a názory. 
diskusia bude vedená lektorkou.
Téma: „boj o moc“
Kde: Herňa mc dietka

PrEdSILVESTrOVSKÉ 
šANTENIE
Štvrtok 30. 12. o 17.00 hod.
príďte sa s nami rozlúčiť so starým  
rokom. čaká vás dobrá nálada, 
občerstvenie, výroba silvestrovských 
čiapok, maľovanie na tvár 
a predsilvestrovský prípitok  
pre najmenších. pozývame všetkých 

rodičov spolu s ratolesťami.
Vašu účasť, prosíme, nahláste 
do 28. 12. na t. č. 0944 250 403.
Kde: Herňa mc dietka 
poplatok: 2,50 €/dieťa

STÁLA PrOGrAmOVÁ 
PONUKA
HErŇA mC dIETKA
Vianočná ponuka 
- Vianočné dielne počas herne 
(poplatok za materiál: 1,50 €/rodina)
témy vianočných dielní:
1. - 2. 12.: 
svietnik - servítková technika
7. - 9. 12.: 
vianočná pohľadnica, vianočný anjel
14. - 16. 12.: 
voňavý pomaranč, pukancová reťaz
Zdravotné stredisko sídlisko Mier, 
Šafárikovo nám. 3
utorok, streda, štvrtok: 
popoludní 16.00 - 18.30 hod.
Jednorazový vstup: 1 €/rodina
Členské na šk. r. 2010/2011: 
10 €/rodina
poistenci všZp, a. s., majú zľavu 
na jednorazovom vstupe 
do Herne mc dietka 20 %.
návštevníkov prosíme, aby si so sebou 
doniesli prezuvky!

ANGLICKý  
KLUb  
bATOLIAT
pre deti od 2 rokov
Kedy: každá sobota 
o 9.00 a o 10.00 hod. 
(2 skupiny)
Kde: Herňa mc dietka
lektorka: mária klimová
výučba prebieha hravou formou. 
informácie: 0904 887 239

PONUKA  
SLUŽIEb
OrGANIZOVANIE 
NArOdENINOVýCH  
OSLÁV - SObOTA, NEdEĽA
Za dohodnutý poplatok zabezpečíme: 
priestor + výzdobu, tortu, občerstvenie, 
animátorské aktivity (maľovanie na tvár, 
tvorivé dielničky pre deti).
bonus: darček pre oslávenca 
od mc dietka 
informácie: 0905 938 774

POrAdENSTVO  
V dOJčENÍ 
certifikovaná laktačná poradkyňa 
Hanka ogurčáková, tel.: 0903 740 739, 
volať môžete od 19.00 do 20.00 hod.

STRAVOVANIE PRE BEZdOMOVCOV
Spišská katolícka charita v spolupráci s Mestom Spišská Nová Ves a podnikateľmi 

pôsobiacimi na území mesta bude v zimnom období poskytovať stravovanie 
pre bezdomovcov na adrese Koceľova ulica 2, Spišská Nová Ves.

TicHá nOc 2010,
ktoré zaznejú 

v sobotu 18. 12. 2010 o 16.00 a 19.00 hod. 
v Koncertnej sieni Reduty v Sp. Novej Vsi.

hosť koncertov: 
Miešaný spevácky zbor ONdRÁš z Nového Jičína (čR)

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

Cena vstupenky: dospelí 3 €, deti do 15 rokov 0,50 €
Predaj vstupeniek: TIC - Letná ul. a MKC (zadný vchod Reduty)

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

Vážení klienti,
po obmedzení prevádzky 
Pošta Spišská Nová Ves 3 

opäť poskytuje služby v plnom rozsahu. 

Hodiny pre verejnosť, počas ktorých sme vám 
na Pošte Spišská Nová Ves 3 k dispozícii:

Pondelok 7.30 - 15.30 hod.

Utorok 7.30 - 15.30 hod.

Streda 7.30 - 12.00 hod. 14.00 - 17.00 hod. 

Štvrtok 7.30 - 15.30 hod.

Piatok 7.30 - 15.30 hod.

Nájdete nás na Ul. Ing. Kožucha 
v Spišskej Novej Vsi. 

Slovenská pošta - posol dobrých správ

spišský klub sCLerosis muLTipLeX 
vás srdečne pozýva na svoj

Vii. beneFiČný konCerT,
ktorý sa uskutoční pod záštitou MUDr. Ľubice Procházkovej, PhD.

3. 12. 2010 o 17.00 hod. v Športovej hale v Spišskej Novej Vsi.

Účinkujú:  
BDSK tanečné centrum Spišská Nová Ves • THE COLT country rocková kapela

OČOVAN folklórny súbor z Očovej • U.K.N.D. rocková kapela z Nitry
Vstupné: 2 €

Oznamujeme členom ZO SZPB, 
že členské známky na rok 2011, ako aj 
ROČENKU ODBOJÁRA, si môžu zakúpiť 

na sekretariáte Oblastného výboru, 
Nám. SNP č. 2 v Sp. Novej Vsi, 4. posch., 

č. dv. 404 (Detská poliklinika) v pondelok, 
stredu a piatok od 8.00 do 11.00 hod.

Michal Kuchár, predseda ZO SZPB
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SPOlOČenSká krOnika

S úprimnou vďakou ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí sa pri-
šli rozlúčiť so zosnulým otcom, dedkom, pradedkom, bratom, švagrom 
a krstným otcom Jurajom POčATKOM, ktorý nás navždy opustil dňa  
7. 10. 2010.
dcéry Anna, Mária a Eugénia a ostatná smútiaca rodina

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym a susedom, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s mojím milovaným manželom, s naším starostlivým 
otcom a dedkom Ferdinandom BušOVSKýM, ktorý nás opustil dňa  
10. 10. 2010 vo veku nedožitých 77 rokov.
S úctou a vďakou manželka Magdaléna a synovia s rodinami.

bolesťou unavená tíško si zaspala, zanechajúc všetkých, čo si mala 
rada. Za všetky tvoje trápenia a bolesti nech ti dá pán boh večnej 
milosti. tam, v nebeskom raji, večný pokoj máš, si naším anjelom, na 
Zemi strážiš nás.
Touto cestou úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary 
všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli dňa  
20. 10. 2010 rozlúčiť s našou drahou mamkou, svokrou, babkou, pra-
babkou Elenou CIBuľOVOu, rod. Brozmanovou, ktorá nás opustila  
vo veku 80 rokov.
Zároveň ďakujeme Rím.-kat. farskému úradu v SNV, Pohrebnej službe  
R. Findura, ZPOZ pri MsÚ - J. Kučinskému za dôstojnú rozlúčku. Poďa-
kovanie patrí za starostlivosť aj celému internému a chirurgickému odde-
leniu NsP v SNV.
S láskou dcéry Mária, Anna a syn Jozef s rodinami.

všetko stíchlo, srdce tíško žiali, všetci sme pevne dúfali a zdravie ti 
priali. už si nám odišiel, no zostávaš v spomienkach, že navždy Ťa  
ľúbime, je vryté v našich srdciach.
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy útechy a sú-
strasti všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa dňa 12. 10. 2010 
prišli rozlúčiť s mojím milovaným manželom, otcom, láskavým dedkom, 
bratom a známym Antonom šTEFÁNIKOM, ktorý nás navždy opustil  
vo veku nedožitých 72 rokov. Poďakovanie patrí aj Pohrebnej službe  
S. Badzíková za dôstojnú rozlúčku.
manželka Anna, synovia Anton, Zdenko, Jozef a Peter s manželkami  
a vnúčatá

Zavrel si oči, zmŕtveli tvoje pracovité ruky. utíchol tvoj láskavý hlas. mal 
si rád život a všetkých nás.
S hlbokým zármutkom vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy útechy, 
sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom, spolu-
pracovníkom a známym, ktorí sa prišli dňa 3. 11. 2010 rozlúčiť s mojím man-
želom, naším ockom, synom, dedkom, bratom, švagrom a ujom Jozefom  
SOMENTÁLOM, ktorý nás navždy opustil vo veku nedožitých 57 rokov.
S láskou a úctou manželka Janka, syn Marián, dcéra Janka s rodinou 
a ostatná smútiaca rodina.

bolesťou unavená tíško si zaspala, zanechávajúc všetkých, čo si rada 
mala. Za všetky tvoje trápenia a bolesti, nech ti dá pán boh večnej 
milosti.
S hlbokou bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, známym, suse-
dom, kolegom, kolegyniam a spolužiačkam, ktorí sa dňa 19. 10. 2010 
prišli rozlúčiť s našou drahou Boženou KRÁLOVOu, ktorá nás opustila 
vo veku 66 rokov.
S úctou a láskou smútiaca rodina. 

Jediné srdce sme na svete mali, čo nás dokázalo milovať. aj keby lás-
kou sme ho vzbudiť chceli, neozve sa nám nikdy viac. utíchlo - zmĺklo 
- zaspalo.
S bolesťou v srdci ďakujeme všetkým, ktorí sa dňa 25. 10. 2010 prišli 
rozlúčiť s mojou drahou mamkou, láskavou babkou a príbuznou Júliou 
KARABINOVOu, ktorá nás navždy opustila vo veku 80 rokov.
Za starostlivosť ďakujeme kolektívu ODCH NsP v SNV. Poďakovanie 
patrí aj Pohrebnej službe S. Badzíková a Rím.-kat. farskému úradu v SNV  
za dôstojnú rozlúčku.
S láskou a úctou dcéra Tonka s rodinou.

keď ráno slnko vyjsť malo, tvoje srdce sa náhle zastavilo. dotĺklo srdce, 
stíchol hlas, mala si rada život, všetkých nás. Zavreli sa ti oči, srdce 
prestalo biť, ako veľmi si chcela s nami, Ľudka, žiť.
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, su-
sedom, spolupracovníkom, priateľom a známym, ktorí sa dňa 26. 10. 
2010 prišli rozlúčiť s našou dcérou, sestrou, švagrinou a tetou ľudkou  
BOSÁKOVOu z Novoveskej Huty, ktorá nás bez slova rozlúčky náhle opus-
tila vo veku 44 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
rodičia, sestry a bratia s rodinami a ostatná smútiaca rodina

SPOMIENKy A POďAKOVANIA

emília ondrejčíková 1913
anna Zdravecká 1916
Helena bigošová 1921
Helena Hanuščinová 1922
anna szentiványiová 1923
Juraj počatko 1924
Ján roško 1924
mária eliašová 1925
ing. štefan bajkay 1927

anna neuvirthová 1928
marta čarnická 1928
mária bakanová 1928
margita abrányiová 1928
viliam klein 1929
Júlia karabinová 1930
elena cibuľová 1930
mária regásková 1933
Ferdinand bušovský 1933

karol Gavlák 1934
Xenia vrabeľová 1936
anton štefánik 1938
katarína novotná 1939
mária bigošová 1941
ing. vincent Ďurana 1941
stanislav ondrejčík 1942
František Hovančík 1943
božena králová 1944

Ján lipták 1946
dušan kukučka 1947
albert kurilla 1947
mgr. agnesa šutáková 1953
Jozef somentál 1953
Ľudmila bosáková 1966
anna bašistová 1967
patrik bigas 2010

V OKTóBRI NÁS NAVždy OPuSTILI

VITAJTE MEdZI NAMI VýZNAMNé žIVOTNé JuBILEÁ V OKTóBRI OSLÁVILI
99 rokov
marta vizváriová

91 rokov
Gustav urban
cecília macková
karol moflár

90 rokov
Ján kuzma

85 rokov
anna sobeková 
mikuláš matta
anton mican
valéria piškanderová

80 rokov
katarína mandáková

Helena pokryvková
elena štrauchová
Ján palider
ing. pavol korpeľ
katarína krigovská
katarína špičuková
ing. alojz mlynárčik

75 rokov
mária kováčová
margita bryndzová
Jolana székelyová
anna kuklová
peter dirga
alžbeta kopperová

margita slezáková
Gustáv omasta
anna duľová
irena bartalská
Fridrich ondrejčík
imrich lisoň
ondrej čelovský
emilián cvengroš
Ján pjontek

70 rokov
Jozef roxer
mária Zajacová
Jaroslava bodová
oľga pendráková

michal Zajac
cyril Hrošár
alexander klučka
ing. Jozef novák
ladislav baron
štefan maniaček
Filoména vincentyová
klára kozáková
vincent staroň
Helena Fleischerová
margita scholzová
emília paľová
Gustáv leskovjanský
Ján Jávor
alžbeta bandžuchová

martina kotlárová 

Jakub chmura

Jakub Zachar

nela augustiňáková

slávka kotradyová

Jakub šoltés

Ján Giňa

karolína klempárová

timea kostelníková

kristián Gardošík

michal Jalč

dušan berko

Jakub kolesár

Filip sedlák

viktória korenková

viktória lochmanová

diana pavlíková

linda komárová

dávid tkáč

Hugo biganič

alžbeta šimonová

liliana Ďurbisová

timea škopová

kristína vincentyová

Júlia legátová

lucia mingáčová



25vydáva mestský úrad v spišskej novej vsi

www.spisskanovaves.eu
12/2010

odišla tíško, nie je medzi nami, no v našich srdciach žiť bude  
spomienkami.
Dňa 11. 10. 2010 nás navždy opustila naša milovaná mamička, babička, 
prababička, svokra, sestra, švagriná, krstná Anna SZENTIVÁNyIOVÁ  
vo veku 87 rokov. Zároveň touto cestou chceme poďakovať príbuzným, 
susedom, priateľom a známym za kvetinové dary a prejavy sústrasti.
Ďakujú dcéry Anna, Majka, syn Marian.

S hlbokou bolesťou v srdci vyjadrujeme vrúcne poďakovanie za prejavy 
úcty, útechy, sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, zná-
mym, ktorí sa dňa 25. 10. 2010 prišli rozlúčiť s naším manželom, ockom, 
dedkom, pradedkom Viliamom KLEINOM.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme M. Findurovej z MsÚ a jej spolupracovní-
kom a Pohrebnej službe R. Findura.
manželka, dcéry, vnuci, pravnuci a ostatná smútiaca rodina

S hlbokým zármutkom v srdci vyjadrujeme poďakovanie všetkým prí-
buzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli dňa 9. 11. 2010 
rozlúčiť s naším synom, otcom, dedkom, bratom a priateľom dušanom  
KOLLÁROM, ktorý nás opustil vo veku nedožitých 57 rokov.
Poďakovanie patrí Rím.-kat. farskému úradu v SNV a Pohrebnej službe  
R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
mama, deti, bratia, sestra, priateľka a ostatná smútiaca rodina

nezabudneme, len sa musíme naučiť žiť s tým, že už nie si medzi nami.
So zármutkom v srdci úprimne ďakujeme príbuzným, priateľom a známym, 
ktorí dňa 10. 11. 2010 odprevadili na poslednej ceste Jána hAVRANA.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme ZPOZ pri MsÚ v SNV a Pohrebnej službe 
R. Findura.
V našich srdciach ostaneš navždy.
mama, brat a sestry s rodinami

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. 10. 2010 uplynulo 10 rokov, odkedy nás navždy opustila naša 
mamička, babka Mária RENNEROVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku.
S láskou spomínajú dcéra Helenka so súrodencami.

kto vás poznal, ten pozná našu bolesť, ten vie, čo 
sme vo vás stratili. v našich srdciach žijete večne 
ďalej - spite sladko, veď sa ešte stretneme.
Dňa 1. 11. 2010 uplynulo už 17 rokov, čo nás na-
vždy opustil náš milovaný a starostlivý otecko a dedko 
Ing. Ján GyENES. Dňa 30. 10. 2010 sme si taktiež 
pripomenuli 2. výročie úmrtia našej milovanej mamky 
a babky Anny GyENESOVEJ. Veľmi nám chýbate.

S vďakou a láskou spomínajú synovia Ján a Róbert s rodinami, dcéra  
Zuzana s rodinou.

Dňa 2. 11. 2010 uplynul 1 rok od úmrtia našej milovanej mamky, babky 
a prababky Márie JENčÁKOVEJ, rod. Hyrošovej.
S úctou a láskou spomínajú synovia Ján a Ladislav s rodinami a ostatná 
smútiaca rodina.

Z tohto sveta si odišla, no z našich sŕdc neodchádzaš.
Dňa 24. 11. 2010 uplynul rok, čo nás navždy opustila naša mamka, babka 
a prababka helena šTEFAňÁKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Elena, Jana a Mária s rodinami.

naši drahí rodičia už nie sú medzi nami, ale v našich 
srdciach žijú spomienkami.
Dňa 6. 12. 2010 si pripomíname 10. výročie od úmr-
tia nášho otca Juraja BuJňÁKA a dňa 1. 4. 2011 
uplynie 24 rokov od úmrtia našej mamky žofie  
BuJňÁKOVEJ, rod. Roľkovej. 
Na drahých rodičov s úctou a láskou spomínajú syno-
via Andrej, Jozef a Michal s rodinami.

deň tvojho nečakaného odchodu bol plný sĺz a smútku. ostalo prázdno 
a ticho, len bolesť a žiaľ. Hoci si odišiel bez slova a na rozlúčku nebol 
čas, spomienky zostanú navždy v nás.
Dňa 1. 12. 2010 si pripomenieme 30. výročie úmrtia manžela a starostli-
vého otca Jána KOľA, ktorý nás náhle opustil vo veku 42 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka a dcéra Zuzana s rodinou

odišla tíško, už nie je medzi nami. ten, kto Ťa poznal, si spomenie, kto 
Ťa mal rád, nezabudne. 
Dňa 2. 12. 2010 uplynie 5 rokov, čo nás opustila ľudmila  
GRIGEROVÁ.
S láskou spomína manžel Ján, syn Peter, dcéry Alžbeta, Júlia, vnúčatá 
a krstné deti.

Dňa 3. 12. 2010 uplynie rok od smrti nášho milovaného manžela, otca, 
dedka Ing. Ondreja ORAVCA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka s deťmi

nezabudli sme, len sme sa naučili žiť s tým, že už nie si medzi nami.
Dňa 4. 12. 2010 uplynie neuveriteľných 30 rokov od úmrtia nášho  
drahého MVdr. Jána TIMKu.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosíme, tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú dcéry s rodinami.

čas rany zahojí, ale spomienka v srdci ostane.
Dňa 5. 12. 2010 si pripomíname 5. výročie smrti nášho syna, brata, otca, 
švagra Mareka FERENCA, ktorý nás opustil po ťažkej chorobe.
Spomínajú otec, bratia Marcel a Pavol s rodinami.

Dňa 26. 11. 2010 uplynul rok 
od náhleho odchodu môjho 
brata pána Jozefa  BAJTOšA 
ml., dňa 19. 12. 2010 uplynie 
neuveriteľných 10 rokov od 
odchodu mojej maminky pani 
Márie  BAJTOšOVEJ, rod. 
Timkovej a dňa 26. 12. 2010 si 

pripomenieme smutné 1. výročie odchodu môjho milovaného otca pána 
Jozefa BAJTOšA st.
S láskou a úctou spomína dcéra a sestra Anna. 

ako tíško žil, tak tíško odišiel. skromný vo svojom živote, veľký vo svojej 
láske a dobrote.
Dňa 11. 12. 2010 uplynie 5 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil náš 
starostlivý otec a milovaný dedko Alfréd ABRÁNyI.
S úctou spomína syn Peter s rodinou.

skromný vo svojom živote, veľký vo svojej láske a dobrote. deň tvojho 
nečakaného odchodu bol plný sĺz a smútku. Hoci si odišiel bez slova 
a na rozlúčku nebol čas, spomienky na teba zostanú navždy v nás. aj 
keď je čas akokoľvek dlhý, nezahojí ranu, ktorá stále bolí. najviac na 
svete by som si priala návrat tvoj, no i napriek mojej veľkej snahe musím 
rešpektovať pokoj tvoj. spi sladko, synček môj.
Dňa 11. 12. 2010 si pripomenieme smutné 1. výročie úmrtia môjho milo-
vaného syna a brata Martina NAGyA.
S láskou a úctou spomínajú na Teba mama Mária, súrodenci Dagmar,  
Jaroslav, Monika a Zdenko s rodinami, krstná mama a ostatná smútiaca  
rodina. Veľmi nám chýbaš, ďakujeme Ti za všetko.

nezabudli sme, len sme sa naučili žiť s tým, že už 
nie ste medzi nami.
Dňa 13. 12. 2010 uplynie 25 rokov, čo nás navždy 
opustila naša drahá mamička, babička, svokra a prí-
buzná Mária MARKOVÁ, rod. Tkáčová.
Dňa 2. 3. 2011 si pripomenieme 10 rokov, čo nás na-
vždy opustil náš drahý otec, dedko, svokor a príbuzný 
Florián MARKO.

Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú dcéry Darina a Janka s rodinami.

človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, v našich srdciach 
ostáva.
Dňa 16. 12. 2010 si s hlbokým zármutkom pripomenieme 4. výročie, kedy 
nás navždy opustil môj milovaný manžel, starostlivý otec a láskavý starý 
otec Ladislav MOdROCKý.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku. Ďakujeme.
S úctou, láskou a vďakou spomína manželka, synovia s rodinami a ostatní 
príbuzní. 

SPOlOČenSká krOnika
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OznaMy

SPOMIENKy A POďAKOVANIA
ten, kto Ťa poznal, si spomenie. ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 10. 12. 2010 si pripomenieme 30 rokov, čo nás navždy opustil 
a odišiel do večnosti náš drahý manžel, otec, dedko a pradedko Jozef  
SuRANOVSKý.
S láskou, úctou a žiaľom spomínajú manželka Mária, synovia a dcéry  
s rodinami.

to, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie. v srdciach láska ostáva a ti-
ché spomínanie. veď na dobro sa nezabúda, na dobro sa spomína.
Dňa 14. 12. 2002 nás navždy opustil manžel, otec a syn dušan hREBíK. 
Aj po ôsmich rokoch odlúčenia Ťa stále spomínajú a držia v kútiku srdca 
Tvoji najbližší.
S úctou a láskou spomínajú rodičia, sestry s rodinami a manželka 
s deťmi.

ten, kto Ťa poznal, si spomenie. ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 16. 12. 2010 uplynie 10 dlhých rokov, čo nás navždy opustil môj  
manžel, otec a dedko Milan šEBEST.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka Mária, syn Milan, dcéra Janka s rodi-
nou, synovia Miroslav a Bohuslav s rodinami a vnúčatá.

 
Zavrel si oči, chcelo sa ti spať, nestihol si nám ani zbohom dať. odi-
šiel si rýchlo, nečakane, ako vietor v búrke, keď stromy láme. bolestivý 
je pre nás stále tvoj odchod náhly, v našich srdciach však zostaneš 
navždy s nami.
Dňa 16. 12. 2010 si s bolesťou v srdci pripomenieme 5. výročie, kedy nás 
navždy opustil náš milovaný syn a brat Peter MELEGA.
S úctou a láskou stále na Teba spomínajú mama a bratia.

skromný vo svojom živote, veľký vo svojej láske a dobrote. ten, kto Ťa 
poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 22. 12. 2010 si pripomenieme 20. výročie úmrtia môjho milova-
ného manžela a starostlivého otca, dedka a svokra Ing.  Augustína  
MOLNÁRA.
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna, dcéra Mária s rod. a ostatná 
rodina.

skromná vo svojom živote, veľká vo svojej láske a dobrote. deň tvojho 
nečakaného odchodu bol plný sĺz a smútku. Hoci si odišla bez slova 
a na rozlúčku nebol čas, spomienky na teba zostanú navždy v nás.
Dňa 23. 12. 2010 si pripomíname 3. výročie úmrtia našej dobrej a starost-
livej manželky, mamky, babky a prababky Terézie SZéKELyOVEJ, ktorá 
by sa 5. 11. 2010 dožila 75. narodenín.
S láskou a úctou spomína manžel Karol, dcéry Otília a Silvia, syn Karol 
s rodinami.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku. Ďakujeme.

Dňa 26. 12. 2010 uplynie 10 rokov od úmrtia našej mamičky Alžbety 
CIPSEROVEJ.
Ďakujeme všetkým, ktorí na ňu nezabudli a venujú jej tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú a večné odpočinutie jej vyprosujú syn Jožko, 
dcéry Magduška a Darinka s rodinami.

tak veľmi si chcela s nami byť. tak veľmi si chcela s nami žiť. no nebolo lieku, aby si 
tu s nami mohla byť.
Dňa 11. 12. 2010 si pripomenieme smutné 20. výročie úmrtia našej milovanej Marty 
VAšÁKOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou za jej veľkú starostlivosť a obetavosť spomína celá smútiaca rodina.

KALENdÁRIuM OSOBNOSTí MESTA
DeceMber

7. 12. 1885
narodil sa v Spišskej Novej Vsi eugen Szepesi-
Kuszka - 125. výročie
- maliar.
Študoval na umeleckopriemyselnej škole v Buda-
pešti. Venoval sa krajinkárstvu, spišským a tatran-
ským motívom. Spolupracoval s L. Medňanským, 
ktorý mu bol učiteľom. Jeho farebnú citlivosť si 
však neosvojil. Obľuboval horské plesá, rieky, po-
toky, zrkadlenie krajiny vo vode. Dátum (1936, 
1948?) a miesto úmrtia nie sú známe.

12. 12. 1845
zomrel vo Viedni, Rakúsko František Viliam  
lippich - 165. výročie
- lekár, autor prvého vedeckého diela o alkoho-
lizme.
Narodil sa 13. 6. 1799 v Spišskej Novej Vsi. Pro-
fesor klinickej medicíny na univerzite v talianskom 
meste Padova a vo Viedni. Venoval sa aj hudbe 
a maliarstvu. Brat maliarky Terézie Lippichovej.

22. 12. 1730
zomrel v Egri, Maďarsko Tobiáš dirner 
- 280. výročie
- rehoľník - jezuita, pedagóg.
Narodil sa v r. 1676 v Spišskej Novej Vsi. 

24. 12. 1900
zomrel v Košiciach albert bogsch 
- 110. výročie
- evanjelický duchovný, učiteľ.
Narodil sa 4. 6. 1845 v Spišskej Novej Vsi. Študo-
val teológiu v Prešove. Bol učiteľom. Napísal v r. 
1890 spolu s farárom Jánom Csiskom historickú 
prácu z dejín evanjelickej cirkvi.

27. 12. 1695
narodil sa v Kežmarku Ján Jóhny 
- 315. výročie

- právny historik, advokát, banský podnikateľ.
Jeho otec bol statkár v Jamníku. Pôsobil v Levoči. 
Písal práce o vplyve rímskeho práva na uhorské 
právo a o vývoji uhorského právneho systému. 
V rukopise ostala jeho 4-zväzková zbierka listín 
13-tich spišských miest. Autor spisu o vývoji pod-
danstva v Uhorsku (za najväčší poklad na svete 
považuje osobnú slobodu človeka). Práve o po-
sledne menovaný spis sa vedie spor o autorstvo, 
niektorí historici ho totiž pripisujú Matejovi Belovi. 
Zomrel v r. 1755 v Spišskej Novej Vsi.

1550
zomrel v Spišskej Novej Vsi Vavrinec Hylbran-
dus (Hilbrand, Hyldebrand) - 460. výročie
- evanjelický cirkevný hodnostár.
Narodil sa koncom 15. storočia v Nálepkove. 
Pôsobil ako evanjelický farár a senior v Spišskej 
Novej Vsi. V r. 1519 - 1528 zapisoval udalosti do 
kroniky Bratstva 24 spišských farárov, ktorá bola 
vydaná v 18. storočí K. Wagnerom.

1605
narodil sa Johannes Windisch - 405. výročie
- evanjelický cirkevný hodnostár.
Po štúdiách v Levoči a Wittenbergu pôsobil ako 
učiteľ. V r. 1643 sa stal farárom v Spišskej Novej 
Vsi, od r. 1647 stál na čele seniorátu. Autor diš-
pút z fyziky a astronómie, príležitostných gratulač-
ných veršov v latinskom jazyku.

1800
narodil sa v Spišskej Novej Vsi ignác Novák - 
210. výročie
- hudobník, organista a violončelista, hudobný 
skladateľ.
Zomrel 16. 4. 1876 v Košiciach. 
 

pripravila: phdr. ružena Kormošová

Oznámenie pre členov 
Pohrebného podporného združenia 

pobočka Spišská Nová Ves
Výbor Pohrebného podporného združenia (PPZ) upozorňuje svojich 
členov na zmenu podmienok členstva v PPZ od 1. 1. 2011, ktoré boli 
schválené valným zhromaždením v máji 2010.
1. Zvyšuje sa veková hranica prijatia nových členov do 55 rokov.
2. Platí nová kategorizácia vyplácania pohrebných podpôr podľa dĺžky 

členstva pre všetkých členov, ktorí vstúpia do PPZ od 1. 1. 2011, 
a to:

•	 do	1	roku	členstva	nevzniká	nárok	na	pohrebnú	podporu	 
(výnimka - úmrtie následkom úrazu)

•	 od	1	-	5	rokov	členstva			 100	€
•	 od	5	-	10	rokov	členstva		 150	€
•	 od	10	-	15	rokov	členstva		 200	€
•	 nad	15	rokov	členstva		 	 285	€
3.	 Členský	príspevok	na	rok	2011	bude	10	€	pre	všetkých	členov	PPZ.
4. Zápisné nových členov od 1. 1. 2011 je rozdelené podľa veku, a to:
•	 od	18	-	35	rokov		 	 neplatia	zápisné
•	 od	35	-	45	rokov		 	 5	€
•	 od	45	-	55	rokov		 	 10	€

5. Členovia prijatí v decembri 2010 sa podľa organizačného poriadku 
PPZ čl. 5 písmeno a) stávajú členmi od 1. nasledujúceho mesiaca,  
t. j. od 1. 1. 2011. Pre týchto členov platia už nové podmienky platné 
od 1. 1. 2011, t. j. zápisné platné od 1. 1. 2011 a kategorizácia 
vyplácania pohrebných podpôr.

6. Členovia, ktorí vstúpili do PPZ do 30. 11. 2010 a zomrú po roku 2010, 
majú nárok na pohrebnú podporu:

•	 do	1	roku	členstva	-	nevzniká	nárok	 
(výnimka - úmrtie následkom úrazu)

•	 do	5	rokov	členstva		 	 100	€
•	 nad	5	rokov	členstva		 	 285	€

 Výbor PPZ pobočka Sp. N. Ves 
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Mestská organizácia Jednoty dôchodcov 
na Slovensku Spišská Nová Ves

8. 12. (streda)
Mikulášske posedenie 

spojené s tvorivou dielňou vianočných ozdôb 
v Klube dôchodcov na Levočskej ul. o 9.30 hod. 

Na výstavku si prineste symboly Vianoc. 

15. 12. (streda)
Turistická vychádzka zimnou prírodou 

- smer novoveská Huta
Odchod autobusom SAD č. 3 o 8.56 hod. zo zastávky Radnica.

klUb DôcHODcOV kOMenSkÝ
pozýva všetkých pedagogických 
pracovníkov, dôchodcov na stretnutie, 
ktoré sa uskutoční 
13. 12. 2010 (pondelok) 
o 10.00 hod. v Klube dôchodcov 
na Levočskej ul. 
Tešíme sa na vás.

Gustav Brom Big Band
&  tanečná show

Maroš KraMár / módne inšpirácie  
cimbalovka / dj / tombola / raut  

...a ešte oveľa viac...

spišská nová Ves 14. január 2011

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

rozpis pohotovostných 
služieb lekární

29. 11. - 5. 12. 2010
Lekáreň TEMPLUM, Česká 1, 

tel.: 053/441 41 66

6. 12. - 12. 12. 2010
Lekáreň ELIXÍR, Zimná 70, 

tel.: 053/446 82 25

13. 12. - 19. 12. 2010
Lekáreň PRI STANICI, Odborárov 47, 

tel.: 053/429 86 93

20. 12. - 26. 12. 2010
Lekáreň VERBENA, Hviezdoslavova 41, 

tel.: 053/441 03 74

27. 12. 2010 - 2. 1. 2011
Lekáreň NA STAROSASKEJ, 

Starosaská 1, tel.: 053/441 35 79
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Palivové a krbové 

drevo
balené vo veľkoobjemových vreciach 

objemu 1 m3

Štiepaný (dĺžka 33 cm):
bUk 1 m3 - 42 eUr (+ DPH 49,98)
SMrek 1 m3 - 35 eUr (+ DPH 41,65)

Odvoz a manipuláciu zabezpečíme.

Objednávky prijímame na:
tel.: 053/444 04 57, 0905 469 934

e-mail: palivovedrevo.snv@gmail.com

Už žiadne víkendy za cirkulárom a piliny  
na dvore. Teraz čisto, rýchlo a LACNO!

v decembri bonus! 
• odvoz v SNV a Smižanoch 

nad 4 vrecia zdarma
• ku každému m3 balenie triesok zdarma

Lacnejšie to už nejde!

Ponúkame vybrané byty 
a menšie podnikateľské priestory 
na dlhodobý prenájom a predaj.

 0904 304 184 
solitera@solitera.sk

Len pre serióznych záujemcov a firmy.

Vianočná kapustnica 
s Červeným krížom
Aj tento rok pripravil Územný spolok Slovenského Červeného kríža 
SPIŠ v Spišskej Novej Vsi (www.cerveny-kriz-snv.sk) pre občanov 
mesta a blízkeho okolia, ktorí sa nachádzajú v hmotnej núdzi alebo 
sú osamelí, vianočnú kapustnicu.
V dopoludňajších hodinách na Štedrý večer, od 10.00 do 13.00 
hod., v priestoroch učebne (v suteréne) Detskej polikliniky na 
Štefánikovom námestí č. 3 v Spišskej Novej Vsi vás čakajú dobro-

voľníčky a zamestnankyne SČK, ktoré vás okrem kapustnice, slad-
kostí, skromných darčekov obdaria aj milým slovom a vytvoria 
pre vás príjemnú atmosféru pri vianočnom stromčeku.

Pozývame Vás 
do novej 
herne - baru

JOKER 
na Letnej ul. 63 v Sp. Novej Vsi

inzercia, OznaM
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   PreDáM - PrenaJMeM

 Predám 2-izbový byt na sídl. Západ II v pôvodnom stave. 
Výhodou bytu je uzamykateľná vonkajšia chodba. Cena 
29 000 €. T.: 0903 156 508
 Predám 3-izbový byt v Smižanoch, Za Kaštieľom, 13. posch. 

Cena dohodou. T.: 0903 341 037
 Vymením 3-izbový byt s balkónom za 1-izbový byt s bal-

kónom a doplatkom na sídl. Mier alebo predám a kúpim.  
T.: 0910 224 463
 Ponúkam na dlhodobý prenájom 3-izbový prerobený byt na 

sídl. Západ I. Voľný od 1. 12. 2010. T.: 0904 408 684
 Predám rodinný dom, ktorý je súčasťou štvordomu, avšak 

s vlastným pozemkom v Markušovciach. Cena 27 000 €, do-
hoda možná. T.: 0905 832 803
 Prenajmem, príp. predám objekt - dom s pozemkom v Sp. 

Novej Vsi - centrum - Hviezdoslavova 28 (pri detskej polikli-
nike). Dom 125 m2, pozemok 300 m2, vhodný na podnikanie, 
služby, zdravotnícke účely. Cena dohodou. T.: 0904 501 249, 
po 16. hod. 0903 613 933 
 Predám zabehnutý hostinec neďaleko Sp. Novej Vsi - 10 km. 

T.: 0911 280 563
 Predám chatu v osade Ferčekovce - 680 m2, voda, elek-

trina, ovocné stromy. Len solventným. T.: 053/441 37 59 - od 
19.00 do 20.00 hod. 
 Predám garáž (dám do prenájmu) na sídl. Tarča pri požiarnej 

zbrojnici; el. 220/380 V. Cena 8 100 €. 
T.: 0903 600 596, 0903 881 352, 053/442 10 29
 Predám elektróny s pneu na SUZUKI Vitara; Jimmy; KIA  

- cena 480 €; OPEL Astra G - cena 380 €. T.: 0903 600 596
 Prenajmem záhradku na Modrom vrchu - slnečná, južná 

strana. Záhradná chatka, ovocné stromy, plocha na pestova-
nie zeleniny. T.: 053/446 25 20, 0908 068 363
 Predám * carvingové lyže s viazaním, užívané 1 sezónu: 

zn. ELAN - dĺžka 168 cm, zn. ROSSIGNOL - dĺžka 160 cm; * 
pánske lyžiarske topánky zn. ROSSIGNOL č. 9 - 10 * dámske 
lyžiarske topánky zn. ROSSIGNOL č. 5 - 6. Predám stolíkový 
šijací stroj zn. VERITAS model 8014/43 na elektrický pohon, 
minimálne používaný. Cena dohodou. T.: 0903 434 832
 Záujemcovia o vyčistené morky o váhe 10 - 15 kg, cena za 

kg 3,20 €, dodávka 10. 12. 2010 o 14.00 hod. 
T.: 053/441 00 52, 0902 633 109
 Predám 60-basový akordeón zn. DELÍCIA vo veľmi dobrom 

stave. T.: 0904 115 503, 0910 976 696
 Predám veľkú obývaciu stenu hnedej farby + sedacia sú-

prava. Cena 125 €. T.: 0903 156 508
 Predám dievčenské korčule č. 29 - 31 a detský bicykel pre 

4 - 6 r. dieťa. T.: 0907 944 284

   Práca

 Hľadám prácu ako ekonómka. T.: 0905 261 913
 Hľadám prácu ako opatrovateľka starých ľudí alebo ma-

lých detí. Mám 15-ročnú prax v opatrovaní. Vlastním certifikát 
z opatrovateľstva. T.: 0948 513 311

   rôzne

  TEPOVANIE  -  koberce,  sedačky,  stoličky,  postele. 
PRIEMySELNé čISTENIE - jednorazové čistenie: garáže, 
sklady, haly... T.: 0908 074 479
 Darujem mačiatko. T.: 0903 890 298
 Ponúkam PRESTAVBy ByTOVýCh JAdIER - * vybúra-

nie s odvozom, * vymurovku z tvárnic, * voda - elektro 
rozvody, *obklady podľa výberu zákazníka. Bonus - umý-
vadlo zdarma. upratanie po stavebných prácach. Celá 
prestavba 8 - 10 dní. T.: 0905 282 678
 Doučím francúzsky jazyk. T.: 0908 267 296

 KAdERNíCTVO A hOLIčSTVO - detská poliklinika. Po-
zor! Otvorené od 8.00 do 17.00 hod. Sobota a nedeľa - 
objednávky. Akcia! Strihanie len 2 €, melír pánsky 10 €, 
fúkanie + strihanie 6 - 7 €. 
T.: 0911 225 555 - ľubica Jančárová
 Mám vysokoškolský titul z jazykovedy a doučujem angličtinu, 

španielčinu - všetky jazykové a vekové kategórie. 
T.: 0915 964 533
 Obchodná aj konverzačná RušTINA, profesionálne pre-

kladateľstvo, tlmočenie, doučovanie, príprava na matu-
ritnú skúšku, prijímačky na Vš, individuálna aj skupinová 
forma.  Ruská  lektorka  s  univerzitným  pedagogickým 
vzdelaním. T.: 0918 136 755, mtmoskva@gmail.com
 Doučím matematiku základnej školy - príprava na monitor 

a strednej školy - príprava na maturitu. T.: 0902 427 975
 ChCETE PRERÁBAť - tak na to sme tu my! Prestavu-

jeme kúpeľne + WC (bytové jadrá) s vynesením odpadu 
a dovezením materiálu podľa vášho výberu. Ponúkame 
5 % zľavy na materiál. Režeme otvory do panelu + bú-
racie  práce,  všetky  vodárenské  práce  -  výmena  vaní, 
umývadla, WC, batérií, drezov a radiátorov, montáž ob-
kladov  a  dlažby,  znižovanie  stropov  sadrokartónom.  
T.: 0903 277 634 
 hĹBKOVé čISTENIE KOBERCOV, SEdAčIEK. Aj u vás 

doma alebo vo firme! Ponúkame za rozumné ceny čiste-
nie: sedacích súprav, matracov, kobercov, autočalúnení. 
Kvalitnou čistiacou technológiou odstránime silné zne-
čistenie, nežiaduci zápach, oživíme farby. Objednávky ne-
prijímame od 10. do 31. 12. 2010. T.: 0905 705 113
 Upratovanie bytov. Dôkladne a spoľahlivo. 

T.: 0914 173 411
 STAVEBNé PRÁCE - REGEC PETER. Prestavba byto-

vého  jadra  -  na kľúč,  sociálne kúpeľne,  zatepľovanie, 
všetky stavebné práce, montáž teplovzdušných krbov. 
T.: 0903 373 486
 Doučím matematiku ZŠ. T.: 0908 843 824
  TANEčNÁ  šKOLA  Jany  Plichtovej,  Markušovská  1 

v SNV, organizuje kurzy: CELOROčNé: *všeobecnej ryt-
micko-pohybovej prípravy pre deti od 4 do 7 r. * športo-
vého tanca pre deti a mládež od 7 do 18 r.; 3-MESAčNé: 
* tanca a spoločenskej výchovy pre žiakov Zš - príprava 
na rozlúčku so Zš * tanca pre žiakov Sš - príprava na 
stužkovú slávnosť a plesy * tanca pre dospelých; POdľA 
dOhOdy: * tanca pre budúcich manželov a svadobných 
hostí * cvičenie na FIT loptách a krokové tanečné variá-
cie pre ženy. Zabezpečuje vystúpenia na plesoch, zába-
vách, podujatiach. Nový kurz tanca pre dospelých začína  
14. 1. 2011 od 19.00 hod. 
Info: 0905 635 792, plichtova@szm.sk
 Doučím slovenský jazyk a pripravím na monitor a prijímacie 

skúšky. T.: 0944 187 124
 VIETE, KTORé SLužBy Sú NAJLEPšIE? SLužBy PRE 

dOMÁCNOSť. dovoz a odvoz kobercov do 24 hod. za-
darmo. Poskytujeme: * čistenie a prevencia pomníkov 
pred ďalším znečistením * upratovacie, sťahovacie, zá-
hradnícke služby * doprava a preprava osôb a tovaru 
mikrobusom  *  likvidácia  drevokazného  hmyzu,  húb, 
plesní, červotočov * sušenie muriva mikrovlnným spô-
sobom - najlacnejší a najrýchlejší spôsob vysušovania. 
Viac  info:  www.spisskanovaves.eu  /  Zoznam  firiem.  
T.: 0904 865 262, 0905 209 347
 KAdERNíCTVO  - KLAudIA, štefánikovo námestie 4, 

SNV (dom kultúry - prízemie). Otvorené: PO - PI 9.00 - 
12.00, 13.00 - 18.00; SO - objednávky. Pracujem s vlaso-
vou kozmetikou značky TRINITy hAIRCARE. Strihanie od 
2 €. T.: 0915 906 389 - Klaudia Majeríková 

 Milé mamičky, rada zaopatrím vaše dieťa. S opatrovaním 
mám dlhoročné skúsenosti. V prípade záujmu ma, prosím, 
kontaktujte. Budem sa tešiť. T.: 0944 288 210
  NOVÁ  INTERNETOVÁ  KAVIAREň  @VE.NET  v  cen-

tre  mesta  SNV,  Zimná  ul.  58  vás  srdečne  po-
zýva  do  nových  priestorov,  kde  máte  možnosť:  * 
kopírovania * tlače * skenovania * wifi pripojenia * zá-
lohovania  dát  *  skype hovorov  *  hier  na PC  *  prená-
jmu  priestorov  na  školenia,  atď.  Otváracie  hodiny:  
PO - PI 9.00 - 18.00 hod., SO 9.00 - 14.00 hod. 
 Doučujem anglický jazyk žiakov základných a stredných 

škôl, pripravujem na maturitu. Študujem anglický jazyk a mám 
skúsenosti so súkromným doučovaním. 
T.: 0905 310 408 - Mária Lesňáková
 TEXTIL EVA - Zimná 89, SNV vás pozýva na vianočný ná-

kup. Ponúkame široký výber dámskych, detských a pán-
skych ponožiek, podkolienok, nadkolienok a pančúch. 
V ponuke aj rukavice, čiapky, šály a šatky, galantéria - 
nite, ihly, gumy, gombíky, stuhy a spodné prádlo. ďaku-
jeme za návštevu. 
 Realizujem STAVEBNé PRÁCE: stavby domov, zatep-

ľovanie, rekonštrukcie, prestavby bytových jadier, teplo-
vzdušné kozuby na kľúč, sadrokartónové konštrukcie, 
dodanie a montáž lešteného kameňa, podlahy, dlažby, 
omietky, výmena okien. T.: 0911 690 207 - Miloslav Les-
ňák, e-mail: miloslavlesnak0@gmail.com
 hOdINOVý MANžEL  alebo multifunkčný  pomocník 

pre dom, byt, auto a záhradu. Vykonám pre vás vodo-
inštalačné, elektroinštalačné, drobné stavebné, maliar-
ske práce a opravy, opravy rôznych strojov a zariadení, 
montážne práce, servisné práce a opravy áut, práce v zá-
hrade, okolo domu, na dome, resp. podľa dohody. Pomô-
žem pri nákupoch, montáži a oprave nábytku a podobne. 
T.: 0918 153 292, 0904 477 406
 účTOVNíCTVO - ekonomické služby. Kompletné ve-

denie  jednoduchého  a  podvojného  účtovníctva.  Kva-
litne - odborne - za prijateľné ceny. T.: 0915 344 868,  
www.uctaren.eu 
  PROFESIONÁLNy  uPRATOVACí  SERVIS  ďakuje 

všetkým klientom za využitie našich služieb a praje pekné 
vianočné sviatky a úspešný nový rok 2011. 
T.: 053/444 01 19, 0903 100 508, 0903 661 891
 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. Koncoročné a novoročné zľavy 10 - 15 %. Naše 
služby, vaše ceny. E-mail: kupelnemikolaj@centrum.sk, 
T.: 0904 974 481
  Ponúkam  služby  v  oblasti  vedenia  jednoduchého 

a podvojného účTOVNíCTVA, spracovania miezd, per-
sonalistiky pre FO, PO aj neziskové organizácie. Cena 
dohodou. T.: 0905 936 156, 053/442 59 15, 
e-mail: slavka.snv@gmail.com 
  VýROBA  KľúčOV,  BRúSENIE  &  ZÁhRAdKÁR.  Vý-

roba kľúčov, autokľúčov, čipových, hadíkových a vŕta-
ných kľúčov. Prestavba vložiek a visiacich zámkov na  
1 kľúč. Predaj bezpečnostných vložiek a kovaní, visia-
cich zámkov, schránok á 13,30 €. Bublinková a tieniaca 
fólia a iné... Brúsime nože, nožnice, šajby do mlynčekov. 
Zimná 59 (poniže Od Spišan) a Letná 46 (vedľa T-Com). 
T.: 0907 259 489 
 Očná optika BLIR - OPTIK na ul. odborárov 18 v SNV 

(pri žel. stanici) aj tento rok pripravila pre vás a vašich 
blízkych vianočné darčeky z doplnkov, ale aj vianočnú 
kolekciu okuliarových rámov. Tešíme sa na vašu náv-
števu.
  STudIO ES  -  Eva  Stašová, Námestie M.  Pajdušáka 

59/32, Smižany. Kavitačný systém (ultrazvuk) „ultraso-
nic“  -  formovanie postavy neinvazívnou  formou, odbú-
ranie tuk. buniek, celulitov + lipodrenáž + endodrenáž 
+ vibraplate - vibračný prístroj na cvičenie + celotelové 
zábaly: parafango, kryozábal, exkluzívne arosha zábaly, 
body wrap. Vianočné poukážky. 
Objednávky - T.: 0903 048 467 
  STudIO ES  -  Eva  Stašová, Námestie M.  Pajdušáka 

59/32, Smižany. Sezóna 2010/2011 - prístroj „Minisilk 
FT“ - IPL - frakčné pulzné svetlo: fotoomladenie, fotoepi-
lácia aj svetlejšie chĺpky, pigmentové a cievne lézie, pig-
mentové a solárne škvrny, starecké škvrny na rukách. 
Objednávky - T.: 0903 048 467

DrObná inzercia, inzercia

baZár sTaVebnÍn
 sTaVebninY naJka

ul. odborárov 30, snV

akcia bomba na december 2010
• pri nákupe nad 100 € - zľava 5 %
• pri nákupe nad 200 € - zľava 7 %
Akcia platí do 31. 12. 2010 na nový tovar. 

Tel. č. 053/442 82 09, 0905 739 195
www.bazarstavebnin.sk
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Od 1400 hod. do 1700 hod.

0904 304 184

Využite mimoriadne výhodné
podmienky rezervácie bytu

v II. etape do 15. 12. 2010!

Bytový dom
VILLANOVA B

www.VillaNova.sk



Autosalón NISSAN Autoves s.r.o.
Duklianska 55 • 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053 / 44 14 140 • 0911 645 111
E-mail: predaj.nissan@autoves.sk • www.autoves.sk

NOVÝ
NISSAN MICRA
S MESTOM NA JEDNEJ VLNE

S autom vybaveným tými najlepšími technológiami vo svojej triede 
sa jazda v meste naozaj zjednoduší. Vďaka prívetivému systému 
dotykovej obrazovky zostanete v spojení s priateľmi, prehráte si svoju 
obľúbenú hudbu a pôjdete tou najkratšou trasou, zatiaľ čo premyslené 
technológie a dizajn zaručia, že môžete ušetriť za palivo. A čo viac – 
audiovizuálny parkovací systém premení parkovanie na zábavu. 

• Bohatá štandardná výbava vrátane 6 airbagov a ESP
• Meranie parkovacieho miesta a zadné parkovacie senzory*
• Technológia Nissan Connect – GPS, pripojenie Bluetooth a MP3* 
• Motor 1,2 l (80 k) – priemerná spotreba paliva 5,0 l/100 km
• Pohodlný polomer otáčania 4,65 m

Od 8 600 €
TERAZ DOSTUPNÝ S ÚVEROM 50/50

*Uvedená výbava môže byť rôzna v závislosti od konkrétneho modelu. Nissan Connect je k dispozícii len v nasledovných jazykoch: francúzština, angličtina, nemčina, ruština, holandčina, turečtina, španielčina, taliančina a portugalčina. Použité 
fotografie sú ilustračné. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto reklame slúžia výlučne na informačné účely a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. Táto ponuka je platná od 1. 10. 2010 až do odvolania alebo vypredania zásob. 
Ponuka financovania Nissan Finance Úver 50/50: akontácia 50 % ceny vozidla a jedna splátka o 12 mesiacov vo výške 50 % ceny vozidla. 0,- EUR poplatok. Celkové trvanie úveru 12 mesiacov. Ponuka platí pre vozidlá objednané od 1. 

10. 2010 do 31. 12. 2010. Reprezentatívny príklad: Nissan Micra, 9600,- EUR. Pri výške úveru 4800,- EUR zaplatíte jednu ročnú splátku s 0 % úrokom s havarijným poistením vo výške 4817,60 EUR, pričom prvých 11 mesiacov platíte havarijné poistenie vo výške 17,60 EUR mesačne. Poplatok za 
spracovanie obchodného prípadu je vo výške 0,- EUR. Celková čiastka, ktorú 12 splátkami zaplatíte, je 5011,20 EUR. RPMN = 4,44 %. Kombinovaná spotreba: 5,0–5,4 l/100 km, emisie CO2: 115–125 g/km.

NISSAN FINANCE
www.nissan.sk

Pre viac informácií a možnosť testovacej jazdy kontaktujte svojho predajcu Nissan!

KAMKOĽVEK SA VYBERIETE, 
NECH SÚ VAŠE CESTY 
ŠŤASTNÉ A VESELÉ.

www.skoda-auto.sk

Aby boli vaše cesty šťastné a veselé, nech 
sa vyberiete kamkoľvek, darujeme vám 
k modelom Škoda Fabia, Roomster 
a Octavia Tour objednaným do konca roka 
prémiové zimné kolesá. A keď na nový rok 
spraví DPH skok, rozdiel zaplatíme za vás.

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Fabia, Roomster 
a Octavia Tour: 3,4 - 7,2 l/100 km, 89 - 168 g/km. Ilustračné foto.

Predaj Škoda 053 / 44 25 253
Požičovňa áut 0903 616 182

E-mail autoves@autoves.sk
 www.autoves.sk

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

Váš predajca vozidiel Škoda:


