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Komu z nominovaných štrnástich jednotlivcov do  
20 rokov, ôsmich jednotlivcov nad 20 rokov a ôs-
mich družstiev doprial najvyššie priečky v ankete 
Najlepší športovci mesta Spišská Nová Ves 2010, 
sa priaznivci športu dozvedeli na slávnostnom ve-
čere v Redute 15. februára 2011. Výsledkom hla-
sovania členov a predsedníctva Rady športových 
klubov, predsedu a podpredsedu Komisie pre mlá-
dež a šport pri mestskom zastupiteľstve boli nasle-
dovné umiestnenia:

JEDNOTLIVCI DO 20 ROKOV:
1.  Ján Benko, Športovo-strelecký klub  

Rušňové depo SNV (104 hlasov)
2.  Marek Stanko, Klub plávania SNV (94 hlasov)
3.  Lucia Staneková, Športový klub basketbalu 

dievčat SNV (82 hlasov)
4.  Lukáš Fabián, Cykloklub SNV (52 hlasov)
5.  Lenka Sroková, HC OSY SNV (49 hlasov)

JEDNOTLIVCI NAD 20 ROKOV:
1.  Ing. Peter Mlynarčík,  

Športovo-strelecký klub Rušňové depo SNV 
(126 hlasov)

2.  Ing. Tomáš Benko, TJ Tatran SNV, atletika 
(121 hlasov)

3.  Maroš Kuchár, Jazdecký klub Slávia SNV  
(90 hlasov)

4.  Stanislav Baldovský, Basketbalový klub 04 
AC LB SNV (70 hlasov)

5.  Jana Čulíková, HC OSY SNV (65 hlasov)

KOLEKTÍVY:
1.  HC OSY SNV (146 hlasov)
2.  Basketbalový klub 04 AC LB SNV, muži  

(100 hlasov)
3.  Futbalový klub SNV, starší dorast  

(92 hlasov)
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(pokračovanie na 3. strane)

ocenené kolektívy, sprava: za Hc osY sNv tréner pavol Findura a martina muchová, 
za mužov Basketbalového klubu 04 ac lB sNv tréner jerzy chudeusz 

a za starší dorast Futbalového klubu sNv tomáš Barányi

pozývajú  
malých i veľkých

na

karNeval 
Na ĽaDe

Zimný štadión,  
Spišská Nová Ves

7. 3. 2011 (pondelok) 
od 13.30 hod. 

13.30 - 14.00 hod. 

prezentácia súťažiacich
14.00 - 14.15 hod. 

otvorenie
14.15 - 15.30 hod.  

súťažné aktivity na ľade,
hodnotenie v súťažných kategóriách,

korčuľovanie
15.30 - 16.00 hod. 

vyhodnotenie súťaže

Mesto SPIŠSKÁ NOVÁ VES
CVČ ADAM
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SPRAVODAJSTVO

Slová uznania a poďakovania si vypočulo 12 ju-
bilantov, ktorí sa podieľali na rozvoji športu v na-
šom meste. Tento krát nimi boli: Beáta Beníková, 
Mgr. Michal Demečko, Mgr. Mária Glejdu-
rová, Mgr. Ján Kessel, Mgr. Irena Kovalčíková, 
Ing. Štefan Pravlík, MUDr. Richard Progner, Šte-
fan Rusnák, Milan Stoličný, Michal Teplica, Jo-
zef Tornay a Jaroslav Zajac.
Pri tejto slávnostnej príležitosti bola Cena primá-
tora mesta za reprezentáciu, podporu a rozvoj 
športu udelená hokejistovi Júliusovi Hudáčekovi, 
vodnému lyžiarovi Martinovi Bartalskému a špor-
tovému redaktorovi Vendelínovi Ivančíkovi. 

Februárová podvečerná slávnosť s prezentáciou 
výsledkov a programom, ktorý pripravila Základná 
umelecká škola Spišská Nová Ves, bola dôstojným 
vyvrcholením športového roka 2010. Všetkým ocene-

ným i nominovaným športovcom blahoželáme a pra-
jeme v ďalšej športovej kariére mnoho úspechov!

š. šimko, l. kormošová
foto: m. Dibák

(dokončenie z 1. strany)
NAJLEPŠí ŠPORTOVCI MESTA ZA ROK 2010

ZO ZASADNUTIA MESTSKéHO ZASTUPITEľSTVA

Mestské zastupiteľstvo (MsZ) sa 17. februára stretlo na 
svojom 2. riadnom zasadnutí.
Na úvod si z úst Jana Mlejnka zo spoločnosti Sitour po-
slanci vypočuli prezentáciu špeciálneho produktu 
cestovného ruchu, ktorým je tzv. Region Card - karta 
zliav. Karta je založená na princípe destinačného ma-
nažmentu a umožňuje držiteľom prichádzajúcim do vy-
braného turistického regiónu využiť zľavy až do 50 % 
od rôznych subjektov cestovného ruchu. Pozitívne 
skúsenosti s „regionálnou kartou“ má na Slovensku 
už Liptov či prevádzky Park Snow. Vďaka karte rastie 
atraktivita a predlžuje sa doba pobytu návštevníkov v da-
nej destinácii. 
Prijaté boli Zásady odmeňovania poslancov, čle-
nov mestských výborov (MsV) a komisií pri MsZ. 
Podľa nich pre funkčné obdobie 2010 - 2014 priná-
leží poslancovi MsZ mesačná odmena 105 €. Okrem 
toho i mesačná odmena: 53 € za členstvo v mestskej 
rade, 17 € za funkciu predsedu a 10 € za funkciu člena 
komisie MsZ, 17 € za funkciu predsedu a 5 € za funk-
ciu člena MsV. Neposlancovi prináležia tieto mesačné 
odmeny: ak je predsedom MsV - 17 €, ak je členom 
MsV - 5 €, ak je členom komisie MsZ - 10 €. Mesačnú 
odmenu 10 € budú poberať gestori a zapisovatelia MsV 
a komisií MsZ. Poslancom budú odmeny vyplácané 
mesačne, ostatným raz za polrok. Predložený návrh 
poslanca MUDr. Jána Mokriša znížiť odmeny primá-
tora, jeho zástupcov a poslancov o 30 % v hlasovaní 
neprešiel.
Schválený bol Návrh rozpočtu mesta na r. 2011 
- 2013. Rozpočet na r. 2011 je zostavený ako vyrov-
naný na úrovni 28 981 241 €. Vnútorné členenie je 
nasledovné: bežné príjmy 24 032 794 €, bežné vý-
davky 22 807 019 €, kapitálové príjmy 2 039 000 €, 
kapitálové výdavky 5 364 222 €, príjmy finančných 
operácií 2 909 447 €, výdavky finančných operá-
cií 810 000 €. V rámci programového rozpočtovania 
sú výdavky rozdelené do 13-tich programov: Manaž-
ment výkonu samosprávy mesta 38 840 €, Komuni-
kujúce mesto 281 465 €, Podporné interné služby 
3 683 648 €, Klientské služby 3 243 612 €, Manaž-
ment rozvoja mesta 471 100 €, Životné prostredie 
mesta 2 795 103 €, Bývanie a nebytové priestory 
944 723 €, Doprava 1 207 844 €, Sociálna starost-
livosť 2 392 356 €, Školstvo 11 587 627 €, Kultúra 
608 864 €, Šport 1 130 474 €, Bezpečnosť obča-
nov a návštevníkov mesta 595 585 €. Dlhová služba 
v r. 2011 predstavuje 5,9 % (zákonná hranica je  

25 %). Ide o „štartovaciu“ verziu rozpočtu, očakáva 
sa, že v priebehu roka sa bude viackrát meniť (navyšo-
vať). Poslanec Adnan Akram pri tomto bode navrhol, 
aby celá suma vybraná v r. 2011 na dani za psov bola 
použitá na radikálne riešenie problémov so psími ex-
krementmi znečisťujúcimi verejné priestranstvá a aby 
čiastka 100 000 €, v rozpočte vyčlenená na digitalizá-
ciu Kina Mier a jeho modernizáciu 3D technológiou, 
bola radšej použitá na opravu ciest. Tieto pozmeňujúce 
návrhy neboli schválené.
Po zrealizovanej verejnej obchodnej súťaži dostali po-
slanci na stôl opäť Návrh na odpredaj prebytočného 
majetku mesta - projektovej dokumentácie z r. 2005 
pre územné rozhodnutie pre „vybudovanie telekomu-
nikačnej infraštruktúry lacného a bezpečného prístupu 
na internet vo vybraných objektoch verejného sektora 
- slaboprúdové rozvody“. Do súťaže sa prihlásil len  
1 záujemca, ktorý splnil kritérium stanovenej minimál-
nej ceny. Poslanci odsúhlasili predaj tohto majetku Jo-
zefovi Škerlíkovi - Dátové služby SNV za 17 362 €.
Nasledovalo Delegovanie zástupcov zriaďovateľa 
do rád škôl a školských zariadení. Schválení boli 
noví členovia mestských výborov a komisií pri MsZ 
(ich mená nájdete na www.spisskanovaves.eu v sek-
cii SNV - Samospráva). Z poslancov boli do orgánov 
Rady športových klubov (RŠK) delegovaní Mgr. Jo-
zef Kačenga a Mgr. Michal Demečko. Schválený ne-
bol pozmeňujúci návrh poslanca Adnana Akrama, aby 
sa členom RŠK namiesto Mgr. Demečka stal Tomáš 
Hamráček. Za člena predsedníctva a valného zhromaž-
denia RŠK bola určená PhDr. ľubica Šefčíková na-
miesto Ing. Petra Petka.
Prerokovaná bola Správa o zahraničných služob-
ných cestách v r. 2010. Vlani bolo vykonaných  
22 služobných ciest do zahraničia.
Poslanci tiež rozhodli o udelení Ceny mesta Spišská 
Nová Ves za r. 2010. Laureátom tohto najvyššieho 
mestského ocenenia sa spomedzi ôsmich doručených 
návrhov stal Ing. Vojtech Král. Ocenenie mu bude 
slávnostne odovzdané v marci.
Predložená Správa o výsledku kontrol, vykonaných 
hlavnou kontrolórkou mesta a jej útvarom v r. 2010, 
informovala o výsledkoch následných finančných kon-
trol zameraných na: I. Plnenie programového rozpočtu, 
podkladov k zostavovaniu zriaďovateľa a úloh vyplýva-
júcich z oblasti odmeňovania a pracovných vzťahov 
v Správe školských zariadení, II. Transfery poskytnuté 
na financovanie opatrovateľskej služby, III. Vybavova-

nie sťažností, petícií a žiadostí o poskytnutie informácií 
v pôsobnosti Mesta SNV v r. 2010 a IV. Plnenie opatrení 
prijatých na odstránenie nedostatkov zistených násled-
nými finančnými kontrolami. MsZ vzalo na vedomie aj 
Správu o kontrolnej činnosti za r. 2010, ktorá kon-
štatovala, že vlani bolo vykonaných 16 následných 
finančných kontrol, prijatých 46 sťažností, 5 petícií  
a 23 žiadostí o poskytnutie informácií.
Schválené boli Zmeny v delegovaní zástupcov 
mesta do obchodných spoločností s účasťou 
mesta. V rámci tohto bodu opozičný poslanecký klub 
stiahol nomináciu svojich delegátov Tomáša Hamráčka 
v dozornej rade BIC, s. r. o., Zuzany Páleníkovej v do-
zornej rade SVT, s. r. o., a MUDr. Jána Mokriša v dozor-
nej rade Lesov mesta SNV, s. r. o. Nakoľko za členov 
dozorných rád nenavrhli za svoj klub nikoho, ostávajú 
tieto miesta zatiaľ neobsadené.
MsZ vzalo na vedomie Informáciu o novele zákona 
o majetku obcí a o novele Občianskeho zákon-
níka. 
Na rokovací stôl sa v rámci Vysporiadania vlastníctva 
nehnuteľností znovu vrátila problematika revitalizácie 
Domu služieb na Štefánikovom námestí. Nakoľko zá-
mer s názvom „Komunál“ spoločnosti Tescar, s. r. o., 
SNV nebol v uplynulom období zrealizovaný, pristúpilo 
MsZ k vyhláseniu novej verejnej obchodnej súťaže. 
V zmysle legislatívnych zmien, ktoré medzičasom na-
stali, bol na februárové zasadnutie predložený návrh 
znenia súťažných podmienok na budúci predaj ne-
hnuteľností v súčasnosti tvoriacich objekt Domu 
služieb. Návrh bol schválený, predkladať návrhy zmlúv 
a svoje zámery môžu investori do 31. 8. 2011.
V rámci Interpelácií a otázok poslancov MUDr. Ján 
Mokriš upozornil na kolíznu dopravnú situáciu na Ul. 
Odborárov. MUDr. Eva Nováková požiadala vedenie 
mesta, aby rokovalo s cirkvou o úprave času a intenzity 
zvonenia nových kostolných zvonov na Ferčekovciach. 
Informovala aj o anonymnom liste, ktorý si našli občania 
v schránkach. List upozorňuje na plánovanú výstavbu 
elektrárne pri OC Madaras. Vedúci oddelenia územ-
ného plánovania a stavebného poriadku Ing. arch. Teo-
dor Štubňa poslancov ubezpečil, že Mestský úrad SNV 
neeviduje žiadny podobný zámer a územný plán mesta 
s takýmto využitím danej lokality neráta.
Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hlasovanie 
poslancov, zvukový záznam nájdete na www.spisska-
novaves.eu - modrá sekcia SNV - Samospráva - MsZ.
 ing. lucia kormošová

Mesto má schválený rozpočet na rok 2011, hospodáriť bude s takmer 29 miliónmi eur. Mestské výbory a komisie pri mestskom zastupiteľ-
stve začínajú pracovať v novom zložení. Meno laureáta Ceny mesta za rok 2010 je známe. Vyhlásená bude nová verejná obchodná súťaž na 
revitalizáciu Domu služieb.

ocenení do 20 rokov ocenení nad 20 rokov
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SPRAVODAJSTVO

Mesto Spišská Nová Ves usmerňovalo svoj rozvoj 
doposiaľ podľa Programu hospodárskeho a so-
ciálneho rozvoja (PHSR) schváleného mestským 
zastupiteľstvom (MsZ) v r. 2005. Jeho realizáciu a ak-
tuálnosť zabezpečovalo od r. 2008 prostredníctvom 
jednoročných akčných plánov, ktoré boli súborom už 
dnes realizovaných projektov zameraných najmä na 
skvalitňovanie občianskej vybavenosti a technickej 
infraštruktúry mesta, ale aj na rozvoj ľudských zdrojov 
v oblasti skvalitňovania služieb obyvateľom i návštev-
níkom mesta v rôznych sférach života. O všetkých 
projektoch sme Vás prostredníctvom Ička, webu 
mesta či TV Reduta priebežne informovali. PHSR 
však bolo potrebné, vzhľadom na jeho neaktuálnosť, 
aktualizovať. Nový Rozvojový plán mesta Spišská 
Nová Ves na plánovacie obdobie r. 2011 - 2020 
obsahuje 3 základné časti:
• Profil mesta Spišská Nová Ves - je zhodnotením 

a analýzou stavu mesta v súčasnosti,
• Politika a Stratégia rozvoja mesta - definuje 

očakávanú budúcnosť nášho mesta prostredníc-
tvom Vízie 2020, identifikovaných priorít, cieľov 

a opatrení rozvoja mesta,
• Akčný plán mesta na r. 2011 - 2013 - nástroj 

na realizáciu rozvojového plánu a flexibilný pláno-
vací dokument schopný reagovať na nové podnety 
a príležitosti pre rozvoj nášho mesta. 

Od začiatku tvorby rozvojového dokumentu až do 
súčasnosti (cca 1 rok) sa tohto procesu aktívne zú-
častnilo viac ako 80 odborníkov z rôznych ob-
lastí (verejný, podnikateľský a neziskový sektor), 
ktorí pracovali v 10-tich odborných tematických 
pracovných skupinách bez nároku na finančnú 
odmenu. Významne prispeli a ďalej prispievajú 
k poznaniu súčasného stavu v tej ktorej oblasti roz-
voja mesta, k identifikovaniu a analýze problémov, 
ktoré je potrebné v meste riešiť, ako aj k definova-
niu príležitostí a cieľov rozvoja nášho mesta, za čo 
im všetkým patrí vrelé poďakovanie. Všetci aktéri 
sú a naďalej budú zainteresovaní nielen v procese 
schvaľovania, ale aj v procese následnej realizácie 
plánu rozvoja mesta.
Rozvojový plán mesta je v súčasnosti vo finálnej 
fáze spracovania, ktorej súčasťou je komuniká-

cia plánovaných aktivít s verejnosťou, s Vami, vážení 
obyvatelia nášho mesta, s cieľom získania návrhov, 
pripomienok, ktoré po vyhodnotení budú do plánu, 
resp. jeho príslušných častí zapracované. Komu-
nikácia s verejnosťou prebehne počas marca 
2011 a bude realizovaná prostredníctvom webu 
mesta (www.spisskanovaves.eu), a to formou 
špeciálne pripraveného formulára. Na webe 
mesta bude tiež zverejnený celý rozvojový dokument. 
Popísaný tu bude aj postup k spracovaniu formulára, 
resp. k podaniu pripomienok a podnetov. Formulár si 
môžu záujemcovia počas celého marca vyzdvihnúť 
aj na Informáciách v budove Mestského úradu, 
Štefánikovo námestie 1.
Druhou formou bude prezentácia a diskusia na 
stretnutiach zástupcov občanov v rámci mestských 
výborov. Následne bude návrh dokumentu pripo-
mienkovaný komisiami pri MsZ, prerokovaný mest-
skou radou a napokon schvaľovaný mestským 
zastupiteľstvom v apríli 2011. 

ing. zuzana záborská
vedúca Útvaru rozvoja mesta

V roku 2020 Spišská Nová Ves je vysoko kon-
kurencieschopným mestom v rámci Slovenska, 
s existujúcimi veľmi dobrými podmienkami pre 
rozvoj ekonomických príležitostí a súčasne 
je miestom pre kvalitný život všetkých skupín 
obyvateľov. Mesto plní prirodzenú úlohu rozvo-
jového lídra svojho okolia:
• Počet návštevníkov a počet prenocovaní 

v meste sa výrazne zvýšil vysoko nad úroveň 
priemeru miest Slovenskej republiky. Mesto 
láka návštevníkov svojím vzhľadom, rozvinutou in-
fraštruktúrou cestovného ruchu a zároveň turis-
tickými atraktivitami a produktmi na území mesta. 
Súčasne je centrom turizmu najmä pre destináciu 
Národný park Slovenský raj, ako aj pre kultúrno-
historický región Spiš.

• Mesto je vyhľadávaným miestom pre podnika-
nie. Počet malých a stredných podnikateľov, 
ako aj objem nových investícií sa významne 
zvýšil. Mesto má cielený systém podpory ma-
lého a stredného podnikania, dobudovaný prie-
myselný park a priemyselnú zónu, plne využívané 
podnikateľskými subjektmi, založené najmä na en-
vironmentálne prijateľných činnostiach a technoló-
giách. 

• Mesto je výnimočné svojím statusom kultúr-
neho centra regiónu Spiša. V meste účinkujú 
významní umelci a umelecké telesá národného 
a medzinárodného významu. Kultúrny život v meste 
sa vyznačuje vysokou návštevnosťou atraktívnych 
podujatí profesionálnej i neprofesionálnej kultúry 
v zrekonštruovaných kultúrnych stánkoch, ako aj 
kultúrnych aktivít pod holým nebom organizova-
ných bližšie k ľuďom a k ich obydliam. Občania 
všetkých vekových skupín aktívne využívajú svoj 
tvorivý a umelecký potenciál.

• Mesto je známe nadpriemerným počtom ľudí 
zapojených do športových a pohybových ak-
tivít, čo sa odráža aj v ich zdravšom životnom 
štýle. K športovaniu ľudí motivuje silná športová 

tradícia mesta, existencia širokej škály profesio-
nálnych a výkonnostných športov a športovcov na 
celoslovenskej a medzinárodnej úrovni. Pre šport 
a športovanie ľudí v každom veku sú v meste vy-
tvorené kvalitné podmienky. 

• Charakter zeleného mesta vyjadrujú obnovené 
hlavné parky a nová zeleň na sídliskách, ktorá plní 
všetky funkcie verejnej zelene, tiež vysoká miera 
separovania a zhodnocovania komunálneho od-
padu, ako aj kompletne dobudovaná environ-
mentálna infraštruktúra. Kombináciou podpory 
a využívania obnoviteľných zdrojov energie a rea-
lizácie úsporných energetických opatrení mesto 
zvýšilo mieru svojej energetickej sebestač-
nosti a bezpečnosti.

• Mesto má vytvorenú dostupnú, kvalitnú a špe-
cializovanú sociálnu starostlivosť najmä pre 
seniorov, zdravotne postihnutých a rodiny či 
ľudí v krízových situáciách. Starostlivosť o senio-
rov z mesta i blízkeho okolia je založená na cielenej 
starostlivosti pobytového, ambulantného a terén-
neho typu s individuálnym prístupom. Zdravotne 
postihnutí občania majú vytvorené podmienky pre 
voľný bezbariérový pohyb v meste, vrátane prí-
stupu do verejnej dopravy a verejných budov. Pre 
mladé rodiny a rodiny či ľudí v krízových situáciách 
sú vytvorené podmienky a služby na riešenie ich 
situácie, najmä dostupné bývanie.

• Mesto sa systematicky venuje riešeniu róm-
skej problematiky. Realizuje cieľavedomú ko-
munitnú a terénnu sociálnu prácu v rómskych 
osídleniach, hlavne aktivity zamerané na zlepšenie 
kvality bývania, na zvýšenie starostlivosti o vlastné 
zdravie, na vzdelanie a zvyšovanie zamestnateľ-
nosti, čo významne prispieva k zvýšeniu miery so-
ciálnej inklúzie. 

• Mesto má kvalitných absolventov škôl, z kto-
rých väčšina nemá problém sa umiestniť na 
výberových školách v ďalšom stupni vzdelá-
vania. Do prvých ročníkov ZŠ prichádzajú deti 

vedomostne a mentálne pripravené. V meste deti 
a žiaci získavajú kvalitné, komplexné a na inovatív-
nych metódach založené vzdelanie, rozvíjajúce ich 
vedomosti a zručnosti. Materské a základné školy 
sú zdravým, tvorivým, bezpečným a motivujúcim 
miestom pre výchovu a vzdelávanie a vhodné pod-
mienky vytvára mesto aj pre pôsobenie stredných 
a vysokých škôl na jeho území.

• V meste sa v minimálnej miere vyskytuje 
drobná kriminalita či porušovanie verejného 
poriadku, čo je výsledkom efektívnejšej práce 
bezpečnostných zložiek, programov prevencie 
kriminality, ako aj zodpovednejšieho správania sa 
a konania samotných občanov.

• Mesto výrazným spôsobom znižuje možné 
škody na majetku a zdraví vyplývajúce z ex-
trémnych výkyvov počasia, ako sú povodne, 
požiare, havárie, snehové kalamity a pod. Toto 
sa dosiahlo predovšetkým skvalitnením plánova-
cích a rozhodovacích procesov v oblasti prevencie 
a adaptácie na zmenu klímy, ako aj modernizáciou 
vybavenia záchranných zložiek a zlepšenou koor-
dináciou ich činností.

• Mesto je organicky zapojené do národného 
dopravného systému ako jeden z dôležitých 
dopravných uzlov pre región Spiš. Obyvate-
lia a návštevníci mesta sa v rámci mesta plynulo 
a bezpečne prepravujú. 

• Mesto funguje na báze modernej informačnej 
spoločnosti a plne využíva svoj rozvojový po-
tenciál, príležitosti a verejné zdroje. Funguje na 
princípoch načúvania potrebám a podnetom verej-
nosti a reaguje na príležitosti a ohrozenia prichá-
dzajúce z vonkajšieho prostredia. Aktívne využíva 
mechanizmy spolupráce a partnerstva s podnika-
teľmi, neziskovým sektorom, s obcami a mestami 
regiónu a ich združeniami. Mesto uplatňuje defi-
nované, verejne diskutované a schválené zásady 
efektívneho hospodárenia a zhodnocuje tak svoj 
vlastný majetok.

Spišskonovovešťania, 
ponúkame Vám priestor pre uvažovanie o tom, „ako v našom meste ďalej, čo je potrebné urobiť, čo vnímate ako problém, čo by ste v ňom chceli zmeniť“. 
Využite možnosť vyjadriť svoje názory a návrhy - vyplňte v marci formulár (viď. článok vyššie) k pripravovanému Rozvojovému plánu mesta Spiš-
ská Nová Ves. S cieľom vytvoriť pre Vás priestor pre premýšľanie skôr, ako ho budete vypĺňať, prezentujeme už teraz návrh Vízie mesta Spišská Nová Ves 
2020 (očakávaný stav v r. 2020):

SPIŠSKÁ NOVÁ VES - „MESTO S DOBRÝM VÝHĽADOM“

ROZVOJOVý PLÁN MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES
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oz činnosti Pz SR v SNV
26. 1. 2011 poverený policajt OO PZ v SNV 
obvinil ml. Mateja K. zo SNV z prečinu kráde-
že podľa § 212/2e Trestného zákona, ktorý 
2. a 3. 11. 2010 na odbernom mieste v SNV 
na Lesnej ul. odoberal elektrickú energiu 
vedome načierno bez elektromera a zmluvy, 
čím pre spol. Východoslovenská distribučná, 
a. s., Košice spôsobil škodu cca 540,01 €.

2. 2. 2011 v čase 8.00 - 16.15 hod. doposiaľ 
nezistený páchateľ vykonal krádež vlámaním 
do rodinného domu na Chrapčiakovej ul., 
z ktorého ukradol rôzne šperky. Majiteľke 
spôsobil škodu na odcudzených veciach vo 
výške cca 970 € a poškodením zariadenia 
domu cca 200 €.

Doposiaľ neznámy páchateľ v dobe 28. 1.  - 
2. 2. 2011 v SNV na Podskale vykonal krá-
dež vlámaním do priestorov stolárskej diel-
ne, z ktorej odcudzil rôzne stolárske náradia 
a zariadenia, čím majiteľovi spôsobil škodu 
vo výške 2 246 €.

Doposiaľ neznámy páchateľ 3. 2. 2011 
v čase 6.15 - 15.30 hod. na Ul. Čsl. armá-
dy vykonal krádež vlámaním do rodinného 
domu, z ktorého odcudzil hmotný majetok, 
najmä šperky, čím majiteľovi spôsobil škodu 
vo výške 1 556 €.

Doposiaľ nezistený páchateľ 7. 2. 2011 
v čase 9.30 - 14.00 hod. na Kamennom ob-
rázku nezisteným predmetom vylomil zadné 
dvere domu, z ktorého následne odcudzil 
rôzne veci a finančnú hotovosť, čím majiteľo-
vi spôsobil škodu v celkovej výške 1 585 €.

11. 1. 2011 oznámila na OO PZ v SNV Ka-
tarína V. zo SNV - Novoveská Huta, že  
30. 12. 2010 v čase okolo 2.00 hod. ju pred 
ZIO barom na Hviezdoslavovej ul. fyzicky 
napadli 2 neznáme dievčatá. Následkom 
vzniknutých zranení ju RZP previezla do NsP 
v SNV a jej PN bola 11 dní. Poverený prísluš-
ník OO PZ v SNV 9. 2. 2011 z prečinu ublíže-
nia na zdraví v súbehu s prečinom výtržníctva 
obvinil Katarínu H. zo Smižian.

z činnosti MsP v SNV
14. 1. 2011 v noci o 1.07 hod. riešila MsP te-
lefonické oznámenie majiteľa lekárne na sídl. 
Západ, v ktorej bolo spustené signalizačné 
zariadenie. Na mieste vyslaná hliadka zisti-
la narušenie a vniknutie. Privolaná hliadka  
OO PZ v SNV prevzala vec k realizácii. Hliad-
ka MsP podľa potreby zabezpečovala okolie 
lekárne.

Na základe telef. oznámenia o výrube stro-
mov v lesnom poraste pri garážach na Ge-
merskej ul. v lokalite Ferčekovce preverila 
25. 1. 2011 o 9.05 hod. hliadka MsP uve-
denú lokalitu. Na mieste boli zistené 3 podo-
zrivé osoby: 62-roč. Milan F. z Potočnej ul.,  
16-roč. Lukáš P. a 14-roč. Tomáš P. z Les-
nej ul. Pre podozrenie zo spáchania trest-
ného činu krádeže bola vec oznámená  
OO PZ v SNV, ktorého hliadka prevzala vec 
na ďalšiu realizáciu.

7. 2. 2011 podal na útvare MsP oznámenie 
o priestupku proti majetku poškodený oby-
vateľ bytovky na Kováčskej 3, ktorý uviedol, 

OPRAVA NARUŠENéHO 
BREHU HORNÁDU

PRíPRAVA NA PROFESIONÁLNE 
RODIČOVSTVO

Minuloročné povodne napáchali v meste a okolí via-
cero škôd. Jednou z nich je aj poškodený breh 
Hornádu v lokalite Za Hornádom. Pravdepodob-
nou príčinou odplavenia kameňov z vyregulovaného 
toku bol narušený stupeň pri Futbalovom štadióne. 
Súčasný stav vyvolal u obyvateľov bytovky Za Horná-
dom obavy, že pri prípadnom zvýšení vodnej hladiny 
v koryte Hornádu by mohlo dôjsť k ďalšiemu podmy-
tiu brehu a prístupovej cesty, v horšom prípade pod-
mytiu základov a narušeniu statiky 10-poschodovej 
bytovky.
Dotknutých občanov týmto chceme informovať, že 

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p., Odštepný 
závod Košice, Správa povodia Hornádu a Bodvy ako 
správca tohto toku v tejto veci vydal nasledujúce sta-
novisko: „Vzhľadom na rozsiahlosť postihnutého úze-
mia spôsobeného povodňami v mesiacoch máj a jún 
2010 správca toku vykonával a doposiaľ aj naďalej 
vykonáva, resp. realizuje zabezpečovacie práce na 
viacerých úsekoch v povodňou postihnutých vod-
ných tokoch a zaplavených územiach. Oprava 
uvedeného úseku je zaradená do plánu opráv 
a údržieb pre rok 2011.“
 msÚ

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves, 
Odborárov 53, oznamuje, že od 22. 3. 2011 plánuje  
realizovať podľa zákona č. 305/2005 Z. z. o sociál-
noprávnej ochrane detí a sociálnej kuratele prípravu fy-
zických osôb, ktoré môžu zabezpečiť vykonávanie 
ústavnej starostlivosti, predbežného opatrenia, vý-
chovného opatrenia v profesionálnej rodine.
Príprava sa uskutočňuje na základe podanej žiadosti 
a má rozsah 40, resp. 60 hodín, jej dĺžka závisí od 
ukončeného vzdelania. Minimálne vzdelanie potrebné 

na vykonávanie profesionálneho rodičovstva je stredo-
školské s maturitou. Prípravu realizuje tím zložený zo 
sociálnych pracovníkov, psychológa, špeciálneho peda-
góga a zástupcov zariadení - detských domovov.
Bližšie informácie podá: Mgr. Zuzana Plíhalová, za-
mestnanec Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny Spiš-
ská Nová Ves, t. č. 053/244 16 03, 053/244 16 00.
Žiadosť je potrebné predložiť na adresu: Úrad práce, so-
ciálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves, Odborárov 
53, 052 21 Spišská Nová Ves do 16. 3. 2011. 

Mesto Spišská Nová Ves vyhlasuje
podľa ust. § 281 až 288 Obchodného zákonníka

OBCHODNú VEREJNú SúťAž 
na podávanie a výber najvhodnejšieho návrhu 

zmluvy o uzatvorení budúcej kúpnej zmluvy 
na budúce odkúpenie nehnuteľného majetku Mesta Spišská Nová Ves 

nachádzajúceho sa v centre mesta Spišská Nová Ves, 
na území jeho pamiatkovej zóny, 

v časti Štefánikovo námestie, a to: 

a) parc. č.: KN-C 2156/1, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria, výmera: 2 610 m2,
b) parc. č.: KN-C 2156/3, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria, výmera: 938 m2,
c) parc. č.: KN-C 2156/4, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria, výmera: 114 m2,
d) parc. č.: KN-C 2157/4, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria, výmera: 530 m2,  
e) parc. č.: KN-C 2157/5, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria, výmera: 100 m2,  
 f) parc. č.: KN-C 2160/3, druh pozemku: zast. plochy a nádvoria, výmera: 22 m2,  

a stavby súp. č.: 2987 na parc. č.: KN-C 2156/1, popis stavby: iná budova, orientačné 
označenie Štefánikovo nám. č. 10 (DOM SLUŽIEB), zapísané na LV č. 1 katastrálneho 
územia Spišská Nová Ves, s tým, že uvedené nehnuteľnosti budú ako celok využité 
výlučne na realizáciu novej investície.

Lehota na predkladanie návrhov končí 31. 8. 2011 o 13.00 hod.

Úplné znenie súťažných podmienok je uverejnené na úradnej tabuli 
a na internetovej stránke mesta Spišská Nová Ves: spisskanovaves.eu 

phDr. ján volný, phD.
primátor mesta
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Y V januári dopravní policajti v meste kontro-
lovali dodržiavanie zákazu zastavenia 
a státia na parkovacích miestach vyhra-
dených pre osoby so zdravotným postih-
nutím. Za priestupok hrozí vodičom pokuta 
v blokovom konaní do 150 € a v správnom 
konaní do 300 €. Vzápätí sa zamerali aj na 
kontrolu požitia alkoholu u vodičov. Okrem 
toho kontrolovali aj dodržiavanie ostatných 
dopravných predpisov, ako napr. pripútanie 
bezpečnostným pásom a pod.

Od 1. 1. sa novým riaditeľom spoločnos-
ti Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o., 
stal Ing. Peter Petko. Vo funkcii nahradil 
Ing. Milana Sakmáryho. 

Kontaktné miesto zákazníka spoloč-
nosti Východoslovenská energetika,  
a. s., sídli na novej adrese Zimná 34. 
Nové priestory ponúkajú bezbariérový prí-
stup, bezplatný telefonický kontakt s Lin-
kou VSE 0850 123 333 prostredníctvom 
nového infoboxu, ako i možnosť získať uce-
lenejší prehľad o službách VSE. 

Na SPŠ strojníckej sa 20. 1. uskutočnilo 
školské kolo matematickej olympiády 
kategórie C - študenti 1. ročníka stredných 
škôl. Do riešenia domácej časti sa zapoji-
lo 8 žiakov. Z nich sa traja stali úspešnými 
riešiteľmi školského kola. Všetci sú žiakmi 

že 4. 2. 2011 v čase okolo 23.30 hod. mu 
neznámy páchateľ z neuzamknutých spoloč-
ných priestorov bytovky na 5. poschodí od-
cudzil detský hlboký kočiar. Vznikla mu tak 
škoda vo výške 250 €. Hliadka MsP šetrením 
uvedený skutok objasnila a ako páchateľa 
zistila 18-roč. Martina B. zo Smižian, pre-
chodne bytom na Strojníckej 1. Menovaný sa 
ku krádeži priznal a uviedol, že kočiar predal 
za 6 € svojej susede Margite P. zo Strojníc-
kej 2. Nakoľko bolo zistené, že priestupca 
bol v posledných 12 mesiacoch za obdobný 
skutok postihnutý, vec bola pre podozrenie 
zo spáchania trestného činu odstúpená PZ 
SR. Odcudzená vec bola vrátená majiteľovi.

Na útvar MsP telefonicky oznámil 7. 2. 2011 
o 22.05 hod. pracovník Dobrovoľnej ob-
čianskej stráže vo Vilčurni, že na Potočnej 
ul. našiel mladistvého Róma, ktorý vraj ušiel 
z detského domova. Servisnou činnosťou 
MsP bolo zistené, že ide o 17-roč. Patrika 
Š. z Bardejova, ktorý ušiel 6. 2. 2011 z Re- 
edukačného domova v Chalmovej, okr. Prie-
vidza. O veci bolo informované OO PZ v SNV, 
ktorého hliadka mladistvého previezla do Re-
edukačného domova Mlynky - Biele Vody.

12. 2. 2011 o 15.30 hod. riešila hliadka MsP 
na Ul. P. Jilemnického zistené priestupky 
proti verejnému poriadku, ktorých sa znečis-
tením verejného priestranstva porozbíjaným 
sklom pri kontajneroch dopustili 37-roč. 
Zdeněk P., 20-roč. Stanislav M., 20-roč. 
Tomáš D. a 32-roč. Kamil K. zo SNV. Pri 
zisťovaní totožnosti bolo zároveň zistené, 
že po Kamilovi K. je vyhlásené pátranie ako 
po osobe obvinenej z trestnej činnosti. Na 
miesto bola privolaná hliadka PZ SR, ktorá 
ho prevzala k ďalším úkonom.

ÚSPEŠNý ŠTUDENT 
FILIP VERBOVSKý
Na pôde Súkromného gymnázia v Žiline sa  
3. februára 2011 konala celoslovenská súťaž 
v rečníckych prejavoch v anglickom jazyku 
pre žiakov stredných škôl Speaker‘s Corner. 
Filip Verbovský, študent VII. OA (septimy) 
Gymnázia na Javorovej ulici, súťaž vyhral v ka-
tegórii Intermediate (16 a 17-roční) a obsadil fa-
mózne prvé miesto. 
Jeho téma v prvom kole: The European Union 
should not expand any further (Európska únia by 
sa nemala ďalej rozširovať) bola rámcovaná štyrmi 
minútami vlastného monológu a hodnotila ju troj-
členná komisia s jedným alebo dvoma „native  
speakers“ (prirodzene anglicky hovoriaci).

Do finále postúpili traja súťažiaci z dvoch skupín 
a vytiahli si tému, o ktorej museli rozprávať a ná-
sledne odpovedať na otázky poroty k zadaniu.  
Filipova téma: Online dating is the best way how 
to find a partner in this modern world (Hľadanie 
partnera prostredníctvom internetu je najlepší 
spôsob, ako si nájsť partnera v tomto moder-
nom svete). Päťčlenná finálová komisia hodnotila 
slovnú zásobu, gramatiku, obsah, dĺžku a plynu-
losť prejavu, výslovnosť, intonáciu a napokon aj 
rečnícke zručnosti.
Súťaž pred dvoma rokmi vyhrala Zuzana Murková, 
bývalá študentka Gymnázia.

Gabriela zahurancová

PROJEKTY SOŠ DREVÁRSKEJ
V HODNOTE 1 800 000 €
K podstatnému zefektívneniu prevádzky škol-
ských budov a zlepšeniu materiálno-technického 
zázemia Strednej odbornej školy drevárskej 
v Spišskej Novej Vsi dochádza vďaka projektu 
„Kvalitná škola - kvalitné vzdelanie“. Zrealizo-
vané boli výmeny okien, zateplenie školy, oprava 
strechy na školských dielňach. Realizuje sa vyma-
ľovanie interiérov, výmeny sociálnych zariadení. 
Škola bude môcť využívať v širšom meradle i ba-
zén, nakoľko v rámci projektu je zabezpečený so-
lárny ohrev vody v bazéne. Prebieha rekonštrukcia 
telocviční. Pre školu tento v poradí už tretí úspešný 
projekt znamená finančný prínos v hodnote viac 
ako 1 300 000 €.
Štvrtým úspešným projektom v celkovej hodnote 
500 000 € je projekt „Technologické centrum 
- most medzi teóriou a praxou“. Jeho cieľom je 
vytvorenie systému vzdelávania s technologickým 
a personálnym zabezpečením umožňujúcim dlho-
dobo pripravovať stredoškolských odborníkov pre 
potreby drevárskej a nábytkárskej praxe s použi-
tím najmodernejších CNC technológií softvérovo 
prepojených s technickou prípravou výroby. Akti-
vity v rámci projektu sú založené na praktickej rea-
lizácii školských vzdelávacích programov v reťazci 
vzájomne nadväzujúcich činností - návrh (výtvarné 
riešenie - dizajn produktu) - technická príprava 
výroby (konštrukčná a technologická príprava, 
spracovanie technickej dokumentácie) - výroba 
(určenie technologického postupu výroby, realizá-
cie prípravkov a pomocné činnosti, výroba s využi-
tím CNC trenažéra) - ekonomické zhodnotenie 
produktu (podnikateľský zámer, plán čerpania 
úverových zdrojov, marketingový plán). 
„tento, v slovenskej republike unikátny spô-
sob vzdelávania, umožňuje študentom podie-
ľať sa na tvorivých činnostiach pri realizácii 
diela s ohľadom na študovaný odbor. aktivity 
vrcholia výstavou „priestor“ v Galérii umel-
cov spiša a vystavením študentských diel na 

významných výstavách a veľtrhoch na sloven-
sku. najdôležitejším prínosom je však nadobud-
nutie zručností a kompetencií nevyhnutných 
pre uplatnenie sa v praxi“ dodáva Ing. Vladimír  
Jančík, riaditel školy.  
S poslaním projektu korešponduje aj štatút Cen-
tra odborného vzdelávania pre nábytkárstvo 
a drevárstvo, ktorý získala škola v septembri 
2010. Pripravená je tak poskytovať kvalifiko-
vané služby nielen vlastným žiakom, ale aj žiakom  
a učiteľom iných škôl, podnikateľom a  službám 
zamestnanosti Úradu práce, sociálnych vecí  
a rodiny.
V súčasnosti Stredná odborná škola drevár-
ska  v Spišskej Novej Vsi ponúka pre záujemcov  
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
Medzi nové patria študijné odbory 8261 6 
propagačná grafika a 8297 6 fotografický 
dizajn a 2-ročný učebný odbor 3383 0 spra-
cúvanie dreva, v ktorých budú môcť študenti štu-
dovať od budúceho školského roka.  
Škola ponúka i nadstavbové štúdium v odbore 
3347 4 drevárska a nábytkárska výroba.  
Bližšie informácie  je možné získať t. č.: 
0902 904 810, resp. 053/442 51 56.

STRAVOVANIE PRE BEZDOMOVCOV
Spišská katolícka charita v spolupráci s Mestom Spišská Nová Ves 

a podnikateľmi pôsobiacimi na území mesta v zimnom období 
poskytuje stravovanie pre bezdomovcov na adrese 

Koceľova ulica 2, Spišská Nová Ves.
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ci sa pripravovali pod vedením RNDr. Jany 
Škerlíkovej. Úspešní riešitelia Ondrej 
Beregházy, Peter Hus a Dávid Trávni-
ček postupujú na krajské kolo.

26. 1. sa v areáli MŠ na Stolárskej ul. ko-
nala, ako každý rok, Zimná školská špor-
tová olympiáda. Hlavným cieľom bolo 
preukázať primerane svojmu veku telesnú 
zdatnosť, pohybovú výkonnosť a zdravú 
súťaživosť pri plnení jednotlivých športo-
vých disciplín.

27. 1. sme si pripomenuli 66. výročie 
oslobodenia nášho mesta spomienko-
vou slávnosťou. 

Počas celého februára ponúkalo Múzeum 
Spiša vo svojich priestoroch výstavu pod 
názvom Stretnutie s makro a mikro-
kozmom. Pripravili ju členovia Miestneho 
odboru Slovenského zväzu astronómov 
v SNV. Prostredníctvom slova, farebných 
bannerov, malieb, modelov i jedinečných 
fotografií prezentovali astronomické zaují-
mavosti vesmíru i svet najmenších častíc. 
Výstava trvá do 7. 3.

Neodmysliteľnou súčasťou plesovej sezóny 
v našom meste je, okrem mnohých iných 
plesov, aj Ples učiteľov. Tento rok sa tí, 
ktorí profesionálne spojili svoj život so škol-
stvom, zabávali v Koncertnej sieni Reduty 
28. 1. už na jeho 13. ročníku. Do tanca im 
hrali Jozef Valkoššák a Ondrej Sakmár.

Kostol Nepoškvrneného počatia Panny Má-
rie, nazývaný aj Slovenský kostol, sa v ne-
deľu 30. 1. stal dejiskom koncertu 80-člen-
ného detského speváckeho zboru Mária 
z Trstenej. Mladí speváci prišli do nášho 
mesta šíriť vieru cez duchovnú pieseň na 
základe pozvania pracovníkov Diecézne-
ho katechetického úradu Spišskej diecézy 
a Farnosti SNV. Koncertné gospelové vy-
stúpenie bolo spojené s výstavou výtvar-
ných prác detí Spišskej diecézy.

Plesová sezóna je tradične súčasťou pra-
videlného životného rytmu aj na Gymnáziu 
na Školskej ul. Ani tento rok nebol výnim-
kou. V dňoch 4. a 5. 2. sa v Koncertnej 
sieni Reduty konal 31. reprezentačný 
ples gymnazistov. V spolupráci s vedením 
školy sa jeho organizácie ujali Mgr. Miriam 
Nevyjelová a Mgr. Ľudmila Slovinská. Keď-
že tretiakov bolo neúrekom, uskutočnili sa  
2 samostatné plesy. Samotným plesovým 
večerom predchádzali tanečné soboty, 
počas ktorých študenti tvrdo a poctivo tré-
novali.

5. 2. sa Spišská Nová Ves stala po prvýkrát 
dejiskom špeciálneho plesu venovaného 
telesne hendikepovaným ľuďom. Benefič-
ný reprezentačný ples v hoteli Metropol 
zorganizovalo pod záštitou primátora nášho 
mesta občianske združenie Parasport 24, 
ktoré hendikepovaným pomáha začleniť sa 
do normálneho života. Moderovania sa 
ujali bez nároku na honorár známe osob-
nosti ako Ján Mečiar či Marián Lechan, ale 
i mnohí ďalší. Pomáhala im pri tom aj malá 
Monika Štrauchová zo SNV.

SPRAVODAJSTVO

GYMNÁZIUM MÁ ANGLICKý 
INTERNETOVý ČASOPIS

ORINDŽIK - internetový časopis Gymnázia na Školskej ulici v Spišskej Novej Vsi je prvý 
internetový časopis písaný v angličtine na Slovensku!
Časopis, jediný svojho druhu, vznikol v septembri roku 2010. Tvoria ho študenti prvého 

a druhého ročníka školy. Redakčná rada pod vedením Mgr. Anežky Barillovej má  
10 členov. Obsah časopisu tvoria zaujímavé rubriky: móda, tvorivá dielňa, fantas-
tické fakty, školské akcie, zaujímavé rozhovory, zábava a vždy nová téma na ak- 
tuálny mesiac.

Časopis nájdete na www.orindzik.cz.cc, resp. i cez stránku školy www.gymsnv.sk.
Prajeme príjemné čítanie! zuzana Hercegová, študentka 1. c

HOTELOVÁ AKADÉMIA, 
Radničné námestie 1, Spišská Nová Ves
v školskom roku 2011/2012 otvára:

5-ročný študijný odbor 
6323 6  HOTELOVÁ AKADÉMIA  
 - 3 triedy (90 žiakov)
Štúdium končí maturitnou skúškou.

3-ročný učebný odbor 
6444 2  čašník, servírka - 1 triedu (30 žiakov) 
6445 2  kuchár - 1 triedu (30 žiakov)
Štúdium končí záverečnou skúškou.

V priebehu štúdia je možné absolvovať: 

1. týždenný intenzívny barmanský  
kurz a získať medzinárodný certifikát 

 barman, barmanka

2. kurz sprievodcu cestovného ruchu a získať  
osvedčenie a odznak 

 sprievodca cestovného ruchu

3. intenzívny trojdňový kurz  
prípravy káv a získať certifikát  
barista profesionál

4. intenzívny štvordňový kurz  
pre mladých somelierov a získať základné  
vedomosti o vinohradníctve a vinárstve,  
o liehovinách, káve, čaji a cigarách  
a osvedčenie

 junior somelier

5. v 3. a 4. ročníku 3 - 5-mesačnú  
zahraničnú prax v destináciách 

 Nemecko, Francúzsko,  
Grécko a grécke ostrovy, Cyprus

Ďalšie informácie získate na:
Tel.:  +421 53 446 42 15, 
 +421 53 442 41 89
Web:  http://hotelovkasnv.sk
E-mail:  hotelovkasnv@gmail.com, 
 skola@sousnv.edu.sk

škola je členom 
európskej asociácie 
škôl hotelierstva 
a turizmu

sponzor školy 
- významný 
svetový výrobca 
domácenského skla

Stredná odborná škola, 
Markušovská cesta 4, 052 01 Sp. Nová Ves, tel. č: 053/446 13 90, 446 29 23, 

e-mail: skola@soussnv.sk
 www.soussnv.sk

v školskom roku 2011/2012 otvára pre žiakov základných škôl nasledovné odbory:

Študijné odbory 4-ročné s maturitou:
2697 4  mechanik elektrotechnik 
6446 4  kozmetik

Učebné odbory 3-ročné:
3661 2 murár
3663 2  tesár
3668 2 montér suchých stavieb
3675 2  maliar
3678 2  inštalatér
3684 2  strechár
2683 2 11  elektromechanik  
 - silnoprúdová technika
2487 2 01  autoopravár - mechanik 
6456 2  kaderník 
3152 2 02  krajčír - dámske odevy
6424 2  manikér - pedikér 

s možnosťou pokračovať 2 roky 
v nadstavbovom štúdiu dennou 
alebo externou formou.

NadStavbové ŠtúdiUm
Študijné odbory 2-ročné:
2414 4 01 strojárstvo - výroba, montáž  
 a opravy prístrojov, strojov  
 a zariadení
2675 4 02 elektrotechnika - výroba  
 a prevádzka strojov a zariadení
2489 4 manažér predaja a prevádzky  
 autoservisu
3659 4 stavebníctvo 
6426 4 vlasová kozmetika
3125 4 odevníctvo
6423 4 starostlivosť o ruky a nohy

Učebné odbory 2-ročné: pre žiakov, 
ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku  
v 7. alebo 8. ročníku ZŠ: 
2478 0  strojárska výroba
3686 0  stavebná výroba 
3178 0  výroba konfekcie
3383 0  spracúvanie dreva
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nej 55 zorganizovalo Deň otvorených 
dverí. Záujemcovia sa tu 7. 2. mohli oboz-
námiť so systémom cvičení Joga v dennom 
živote a jednotlivými kurzami, ktoré toto 
centrum ponúka. Ak ste túto akciu pre-
hliadli či nestihli, viac informácií a harmo-
nogram cvičení v našom meste získate na 
www.jogavdennomzivote.sk.

Vynikajúce 2 koncerty, ktoré priblížili 
spišskonovoveskej mládeži klasickú 
hudbu, pripravilo Mestské kultúrne cen-
trum. Do Koncertnej siene Reduty pozva-
lo 10. 2. symfonický orchester Štát-
nej filharmónie Košice. Hudobníci na 
čele s maďarským dirigentom Gergelym  
Ménesim voviedli študentov do sveta váž-
nej hudby prostredníctvom nezabudnu-
teľných skladieb Wolfganga Amadea Mo-
zarta. Skvelý hudobný zážitok umocnila aj 
juhokórejská husľová virtuózka Eujin Lim 
a sprievodným slovom Peter Sasák. Oba 
koncerty zožali veľký úspech, študenti hu-
dobníkov odmenili standing ovation.

Nádych a farby Afriky priniesol vo februá-
ri do nášho mesta Adam Masava z Kene. 
Tento africký umelec 11. 2. zorganizoval 
pre žiakov, študentov i dospelých v Galérii 
umelcov Spiša zaujímavé výtvarno-krea-
tívne dielne. Prostredníctvom svojej ma-
liarskej tvorby zobrazujúcej motívy horúcej 
Afriky a jej ľudských i zvieracích obyvateľov 
sa snažil účastníkom dielní priblížiť africkú 
kultúru a neľahký život na tomto kontinente. 
Maliar netradičný workshop v našom meste 
pripravil v spolupráci s občianskym združe-
ním Deti Mukuru, ktoré sa snaží získavať fi-
nancie pre výtvarné a športové aktivity detí 
v hlavnom meste Kene Nairobi.

V piatok 11. 2. bola Koncertná sieň Reduty 
pod zvýšeným policajným dozorom. Vstup 
do sály zaisťovali maskovaní ozbrojení kuk-
láči a lemovali vozidlá s označením „VB“. 
Dôvodom bol 18. policajný ples, na kto-
rý zavítalo vyše 200 hostí. Že išlo o akciu 
nielen plnú zábavy, ale aj mimoriadne bez-
pečnú, dokázali policajti tento rok aj sprie-
vodnou výstavou diamantov.

Pedagóg SOŠ drevárskej, akademický 
sochár Otto Korkoš vo februári usporia-
dal v Galérii umelcov Spiša besedu pre 
našich školákov. Prostredníctvom svojich 
prác sa im snažil priblížiť sakrálne umenie 
a tvorbu súčasných umelcov. 

Fašiangové obdobie, to sú okrem plesov 
aj zábavy a karnevaly. Ani v ZŠ na Lipovej 
ul. nemohol chýbať fašiangový karneval 
pre žiakov I. stupňa. Vyzdobená telocvič-
ňa ožila hudbou, o ktorú sa starali žiaci  
z 9. ročníka, a tancom masiek, ktoré si žia-
ci pripravili spoločne s rodičmi. 

Princezničky, zvieratká, anjeli, čerti, klau-
ni, víly, čarodejnice, mušketieri, tanečnice, 
vojaci, príšery a všakovaké iné masky sa 
zabávali v nedeľu 13. 2. v OC Madaras. 
V detskom kútiku sa konal detský karne-
val, ktorým vrcholili tohtoročné Fašiangy 
v našom meste.

Memoriál Michala Buzalku je nová celoštátna súťaž 
určená amatérskym literátom a fotografom každého 
veku. Súťaž je tematicky zameraná na 3 základné pi-
liere mnohých svetových náboženstiev. Každý z nás 
nachádza tieto 3 hodnoty v niečom inom. A preto 
súťažiaci nemusia byť ani striktne nábožensky vyhra-
není. Stačí, ak ich pohľadajú vo svojom okolí, v ro-
dine, medzi priateľmi alebo v prírode. Jeden autor sa 
môže zapojiť do viacerých kategórií.
Kategórie pre literátov: 
• Poézia (max. 6 básní od jedného autora) 
• Próza (rozsah poviedky max. 20 strán, max. 6 po-

viedok od jedného autora)
Kategórie pre fotografov:
• Čiernobiela fotografia (odporúčaný formát  

30 x 40 cm alebo 30 x 30 cm)
• Farebná fotografia (odporúčaný formát 30 x 40 cm 

alebo 30 x 30 cm)
• Multimediálna prezentácia fotografií, ktoré majú jed-

notnú dejovú a výtvarnú líniu (do 3 min., PowerPoint 

alebo DVD-video)
Tematické kategórie:
• Láska - symbolom je srdce
• Nádej - symbolom je kotva
• Viera - symbolom je kríž
Odporúčané podtémy:
• Boží dar - rodina, dieťa, matka, otec, priateľstvo 
• Bohatstvo nie sú peniaze
• Nezabúdajme...
• Prvý hoď kameňom, kto si bez viny
• Každý deň stretnúť človeka
• Dobre vidíme iba srdcom
• Nešťastie spája, utrpenie učí a posilňuje
Uzávierka: 20. 4. 2011
Informácie a prihlášky: 
Pohronské osvetové stredisko 
Ing. Veronika Miháliková, 
Duklianskych hrdinov 21, 965 01 Žiar nad Hronom, 
tel.: 045/678 13 04, mobil: 0908 289 312, 
mihalikova@osvetaziar.sk, www.osvetaziar.sk

CELOSLOVENSKÁ AMATéRSKA 
FOTOGRAFICKÁ A LITERÁRNA SÚťAŽ
VIERA, NÁDEJ, LÁSKA... 
MEMORIÁL MICHALA BUZALKU

Akademický sochár Ladislav Kacvinský patrí ku ge-
nerácii sochárov nastupujúcich na profesionálnu cestu 
slovenského umenia na prelome 50-tych a 60-tych 
rokov 20. storočia. Svojím umením sa stal výraznou 
a významnou osobnosťou nášho mesta. V období pri-
chádzajúcej jari oslávi svoje osemdesiate narode-
niny.
Jeho rodiskom je Levoča (27. 3. 1931). Po absolvo-
vaní štúdia na Vysokej škole výtvarných umení v Bra-
tislave (1952 - 1958) a krátkom pôsobení na Katedre 
sochárstva u profesora Jozefa 
Kostku (1958 - 1961) usadil sa 
v Spišskej Novej Vsi. V tomto 
prostredí žije a realizuje svoje 
diela aj v súčasnosti. Tvorbu La-
dislava Kacvinského možno roz-
deliť do niekoľkých oblastí od 
komornej sochárskej tvorby cez 
reliéfnu až po monumentálne 
diela kultivujúce prostredie na-
šich miest.
Za jeho životným jubileom mô-
žeme nájsť vyše 50 rokov 
neustálej tvorivej činnosti, 
hľadania subjektívneho umelec-
kého výrazu, vlastného výtvar-
ného jazyka.
Dôležitou črtou jeho profilu sa 
stala kresba, v ktorej rieši ob-
sah a tvar sochárskych prác. 
Sústredil sa na ľudskú figúru a v kresbe sa snaží dať 
myšlienke adekvátny tvar a vytvoriť dokonalú harmóniu 
s anatomickou stavbou tela.
Popri množstve komorných figurálnych prác významnú 
etapu zaujíma reliéfna tvorba. Rozvíja v nej tému ro-
diny a citový vzťah matky k dieťaťu ako najzákladnejšiu 
hodnotu života.
Na jeho dielach môžeme pozorovať citlivé a racionálne 
rozloženie plochy a tvaru, pohrávanie sa so svetlom 
a tieňom.
Monumentálnu tvorbu Ladislava Kacvinského majú 
možnosť spoznávať aj obyvatelia a návštevníci Spišskej 
Novej Vsi. Priamo v centre mesta v mestskom parku 

dominuje svojím jedinečným stvárnením Kvet - fon-
tána. Symbolom bohatej histórie mesta je pamät-
ník vytvorený na počesť 700. výročia prvej písomnej 
správy o našom meste (1968) na sídlisku Tarča alebo 
nedávno odhalený pamätník M. R. Štefánika pred 
budovou mestského úradu. Realizoval monumentálne 
diela aj v Humennom, Levoči. Známy je jeho reliéf na 
železničnej stanici v Poprade s motívom tatranskej 
prírody. Rozsiahla zbierka umelcových diel sa nachá-
dza v zbierkovom fonde Galérie umelcov Spiša. 

Mramorová socha prebúdzajú-
cej sa mladej ženy pod názvom 
Ráno víta návštevníkov galérie pri 
vstupe do galerijných expozícií.
Svoje bohaté skúsenosti z ume-
leckej tvorby odovzdával žiakom 
ako pedagóg na Základnej 
umeleckej škole a Strednej 
priemyselnej škole odboru Ka-
menosochárstvo v Spišskej No-
vej Vsi.
Rozsiahla sochárska tvorba Ladi-
slava Kacvinského bola prezen-
tovaná na mnohých kolektívnych 
a individuálnych výstavách na 
Slovensku aj v zahraničí. Jeho 
diela sa stali súčasťou umelec-
kých zbierok slovenských galé-
rií, dotvárajú priestor a umocňujú 
duchovný obsah sakrálnych ob-

jektov. Dielo Ladislava Kacvinského je poznačené au-
torovým vzťahom k ľudským hodnotám, ku klasickej 
hudbe a vychádza z hĺbky jeho viery, presvedčenia, 
úcty k životu a rodiny. Vysoko si vážime umelcovu 
cieľavedomosť, zodpovednosť za výsledok tvorivého 
procesu, ktoré viedli k harmónii obsahu, formovej do-
konalosti a čistote tvarov jeho diel znásobujúcich ich 
výpovednú silu a hodnotu.
Pri príležitosti autorovho životného jubilea pri-
pravila Galéria umelcov Spiša prezentáciu jeho 
sochárskej tvorby, kresieb a malieb od 3. 3. do  
3. 4. 2011 vo svojich výstavných priestoroch. 

paedDr. jozef joppa

ŽIVOTNé JUBILEUM UMELCA
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GRANTOVý PROGRAM THINK BIG 2011
Celoeurópska iniciatíva skupiny Telefónica O2. Podporuje projekty mladých 
ľudí v oblasti kultúry, umenia, životného prostredia, amatérskeho športu 
a voľnočasových aktivít. Je príležitosťou pre mladých ľudí zapojiť sa do vytvárania 
pozitívnych zmien vo svojom okolí - skrášliť prostredie, v ktorom žijú, vymyslieť novú 
a zmysluplnú náplň priestorom, na ktorých sa stretávajú, upraviť športové plochy, 
zorganizovať zaujímavé kultúrne alebo spoločenské podujatie, realizovať projekt 
v oblasti umenia, vzdelávania alebo pre zmysluplné trávenie voľného času.
Ciele: posilňovať účasť mladých ľudí na spoločenskom dianí, posilniť pozíciu mla-
dých ľudí v komunitách, pomôcť mladým ľuďom získať nové zručnosti a skúsenosti, 
zvyšovať ambície a sebadôveru mladých ľudí. 
Zameranie: mladí ľudia vo veku 15 - 24 r.: študenti učilíšť, SŠ a VŠ; mladí ľudia 
navštevujúci centrá voľného času, komunitné, nízkoprahové alebo iné centrá pra-
cujúce s mladými ľuďmi; neorganizovaní mladí ľudia zo sídlisk, obcí a pod.; mladí 
ľudia, ktorí riešia problémové životné alebo komplikované sociálne situácie, ktorí 
prechádzajú problémovým obdobím a prostredníctvom realizácie projektu sa im 

zlepšia podmienky pre trávenie voľného času.
Výška podpory: v rámci programu budú podporené:
• malé projekty sumou do 500 €,
• veľké projekty sumou do 3 000 €.
Oprávnení žiadatelia: neformálna skupina mladých 
ľudí do 24 r., ktorú bude reprezentovať 1 osoba zodpovedná za projekt a 1 do-
spelá osoba alebo MVO, ktorá pracuje s mladými ľuďmi v komunite (občianske 
združenia, nadácie, neziskové organizácie a pod.); v prípade veľkých projektov 
bude grant poskytnutý iba MVO (občianskym združeniam, nadáciám, neziskovým 
organizáciám). 
Termín podania žiadosti: Žiadosti musia byť fyzicky doručené do sídla Nadácie 
Ekopolis, Komenského 21, 974 01 Banská Bystrica najneskôr do 15. 3. 2011 
do 16.00 hod.
Ďalšie informácie: www.spisskanovaves.eu - sekcia SNV - Projekty - Výzvy na 
predkladanie projektov. 

K 31. 12. 2010 na teritóriu OR PZ SNV napadlo 
celkom 2 010 trestných vecí, z ktorých v 1 373 
prípadoch je páchateľ známy (percento objas-
nenia trestnej činnosti 68,31 %). V porovnaní s r. 
2009 došlo vlani k poklesu nápadu trestnej činnosti 
o 1 trestný čin a nárastu počtu objasnených trest-
ných činov o 100 (nárast objasnenosti trestných 
činov o 5,01 %). Na území OR PZ SNV za 12 me-
siacov r. 2010 napadlo celkom 3 413 priestup-
kov, čo je o 472 priestupkov viac ako v r. 2009. 
Objasnených bolo 2 512 priestupkov (73,6 %), 
čo je o 586 priestupkov viac ako rok predtým (ná-
rast o 8,11 %).
Počas r. 2010 v okrese SNV a Gelnica bolo zaevi-
dovaných celkovo 280 dopravných nehôd, čo je 
v porovnaní s r. 2009 pokles o 25 dopravných ne-

hôd. Pri týchto dopravných nehodách bolo 6 účast-
níkov cestnej premávky usmrtených (rovnako aj 
v r. 2009). ťažko zranených bolo 32 osôb a 129 
osôb bolo zranených ľahko. Celková hmotná 
škoda bola odhadnutá na sumu 1 052 820 €. Po-
žitie alkoholických nápojov bolo zistené u 60 vinní-
kov dopravných nehôd. Najviac dopravných nehôd 
v okrese bolo zapríčinených z dôvodu nevenovania 
sa riadeniu vozidla, nepozornosti a neprimeranej 
rýchlosti.
Na základe štatistických údajov bol konštatovaný 
stav bezpečnostnej situácie k 31. 12. 2010 v okrese 
SNV a Gelnica ako stabilizovaný. V r. 2010 došlo 
k miernemu nárastu lúpeží, krádeží vlámaním do 
domov a nárastu nápadu menej závažnej majet-
kovej kriminality. Policajti odboru kriminálnej polí-

cie sa podieľali na objasnení 296 trestných činov. 
Zvýšený nápad bol zaznamenaný na úseku majet-
kovej kriminality, mierne znížený nápad na úseku 
ekonomickej kriminality a v prípadoch domáceho 
násilia. Vlani došlo k dvom vraždám, ktoré boli ob-
jasnené. Taktiež došlo k závažnému zločinu lúpeže 
prepadnutím pobočky Slovenskej sporiteľne v obci 
Prakovce, ktorého páchateľ je doposiaľ neznámy.
Riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ SNV plk. Ing. Pe-
ter Bednár na služobnom aktíve predstavil nový sys-
tém hodnotenia policajtov zavedený prezidentom 
PZ plk. JUDr. Jaroslavom Spišiakom. „ide o prelo-
mový hodnotiaci systém, vyžadujúci si zmenu 
myslenia policajtov s dôrazom na slušnosť a ko-
rektnosť voči občanom.“

okresné riaditeľstvo pz sr v sNv

História Nemocnice s poliklinikou (NsP) na Ulici  
J. Jánskeho v Spišskej Novej Vsi sa začala písať 
v roku 1971. Vtedy sa rozhodnutím MZ SR začala prí-
prava jej výstavby. Hlavným protagonistom výstavby 
novej nemocnice bol MUDr. Ján Novák, vtedajší 
vedúci odboru zdravotníctva ONV v SNV. Za po-
moci MUDr. Tibora Mišeka (riaditeľ OÚNZ v SNV), 
MUDr. Andreja Karniša (riaditeľ NsP) a JUDr. Šte-
fana Maťašovského (ekonomický námestník) 
sa rozhodol zdravotnícke služby poskytované na  
27 rôznych pracoviskách v meste združiť na jednom 
mieste.
Miesto pre výstavbu novej nemocnice muselo spĺňať 
podmienku pokojného miesta nachádzajúceho sa 
mimo dopravných koridorov s možnosťou prístavby 
ďalších lôžkových oddelení. Ako najvhodnejšia sa ja-
vila lokalita pod Modrým vrchom (Blaumontom). Sa-
motná výstavba začala „na zelenej lúke“ v roku 
1976 položením základného kameňa (foto). 
Výstavba bola rozdelená na 2 etapy. V rámci 1. etapy 
boli postavené poliklinická a hospodárska časť 
nemocnice. Postavené boli s veľkým časovým skl-
zom. Pôvodne mali byť dokončené už v roku 1980, 
no napokon boli slávnostne otvorené v decembri 
1985 a uvedené do prevádzky vo februári 1986. 
Na počesť otvorenia sa v našom meste konalo Celo-
štátne sympózium sestier pracujúcich v stomatoló-
gii s medzinárodnou účasťou. Spišskonovovešťanom 
pri tejto príležitosti k novej nemocnici blahoželal aj 
hlavný odborník pre stomatológiu prof. Ján Ležovič: 
„Gratulujem ku krásnemu vybudovanému dielu 

a želal by som si, aby podobné stánky zdravia boli 
vytvorené v ostatných okresoch slovenska.“
V rámci 2. etapy výstavby mala vzniknúť lôžková časť 
NsP. K jej dostavbe však nikdy nedošlo. Namiesto 
dobudovania lôžkového komplexu boli pre lôžkovú 
starostlivosť využité od r. 1996 priestory polikliniky. 
V súčasnosti NsP disponuje lôžkovou kapacitou 
276 lôžok.

Postupne pribúdali nové oddelenia, ambulancie 
a odborné pracoviská. V r. 1990 bola spišskonovo-
veskému zdravotníctvu pridelená budova bývalého 
OV KSS, ktorá sa adaptovala na detskú polikliniku.  
V r. 1993 bola pri NsP zriadená rýchla lekárska 
pomoc (RZP). 
V súčasnosti má NsP tieto oddelenia: interné; pre 
dlhodobo chorých; chirurgické; gynekologicko-
pôrodnícke; anesteziológie a intenzívnej medicíny; 

fyziatrie, balneológie a liečebnej rehabilitácie; neu-
rologické; pediatrie a patologických novorodencov 
(detské); rádiodiagnostické; klinickej biochémie; kli-
nickej mikrobiológie; funkčná diagnostika; hemato-
lógie a transfuziológie; lekárskej genetiky; liečebnej 
výživy a stravovania; urgentnej medicíny. Nemoc-
nica prevádzkuje 16 ambulancií: algeziologickú, 
kardiologickú, neurologickú, neurofyziologickú, 
metabolickú, hematologickú a transfuziologickú, 
traumatologickú a chirurgickú, gynekologicko-pô-
rodnícku, anesteziologickú a intenzívnej medicíny, 
nefrologickú, klinickej onkológie, úrazovej chirur-
gie, internú, detskú, genetickú a rehabilitačnú. Po-
skytuje základnú zdravotnícku starostlivosť pre 
spádovú oblasť 80-tisíc obyvateľov, niektoré od-
delenia pre širšiu spádovú oblasť stredného Spiša, 
cca 154-tisíc obyvateľov.
Od 1. 12. 2005 je NsP akciovou spoločnosťou so 
100 %-nou účasťou Košického samosprávneho 
kraja. Viac o nemocnici a jej histórii sa dozviete na: 
www.nspsnvas.sk. 
Vo februári si 25. výročie nemocnice s poliklinikou 
pripomenuli najmä tí, ktorí stáli pri jej počiatkoch 
a stále sú medzi nami - za zdravotných pracovní-
kov MUDr. Andrej Karniš, JUDr. Štefan Maťašovský, 
MUDr. Mária Kriššová, MUDr. Anna Remecká, Magda 
Cigánková a za stavbárov Mikuláš Palušák, Tomáš 
Frimel, Štefan Madaras a Ing. Alfonz Satmár.

za informácie mUDr. karnišovi
ďakuje l. kormošová.

foto: súkromný archív a. karniša

POLICAJNý ZBOR: BILANCIA ROKU 2010

JUBILEUM NEMOCNICE S POLIKLINIKOU

Dňa 31. 1. 2011 v zasadačke Obvodného oddelenia PZ SNV sa konal služobný aktív policajtov Okresného riaditeľstva Policajného zboru v SNV, 
na ktorom boli vyhodnotené výsledky jednotlivých odborov.

Vo februári uplynulo 25 rokov od začatia prevádzky Nemocnice s poliklinikou.
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	 Milí	Spišskonovovešťania,	táto	rubrika	poskytuje	
priestor	pre	Vaše	 listy,	 resp.	otázky,	pripomienky,	pod-
nety,	a	samozrejme,	aj	odpovede	na	ne	od	kompetentných.	
Vzhľadom na priestorové obmedzenie 
rubriky uprednostníme pred anonym-
nými príspevkami tie, ktoré sú odosie-
lateľmi podpísané! 	 Ďakujeme!	

„všimol som si tabuľu pri Hotelovej akadémii, ktorá 
informuje o tom, že v budúcnosti bude na tomto 
mieste kruhová križovatka. len by som veľmi jed-
noducho chcel vedieť, či sa začne s realizáciou 
tento rok alebo kedy a aký je časový horizont 
prác.“ anonym, e-mail, 15. 1. 2011

Keďže investorom tejto stavby je Košický samo-
správny kraj, môžeme poskytnúť iba sprostredko-
vané informácie. Podľa nich stavba sa má začať 
v jarných mesiacoch tohto roka a aj v tomto roku 
má byť ukončená. Mesto Spišská Nová Ves odkú-
pilo časť pozemkov pod stavbou a bude investorom 
chodníkov pre peších a cyklistov, ako aj parkoviska. 
Investorom zvyšnej časti je KSK. Stavba je spolufi-
nancovaná z prostriedkov EÚ.

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

„mestá majú povinnosť zverejňovať všetky zmluvy 
od 1. 1. 2011. kde ich nájdem na webových strán-
kach snv?“ anonym, e-mail, 17. 1. 2011
 
Požadované informácie nájdete v novovytvorenej 
sekcii Register zmlúv, faktúr, objednávok. Nachádza 
sa na web stránke mesta www.spisskanovaves.eu  
v menu vpravo, resp. sa k nemu dostanete aj cez 
modrú sekciu Spišská Nová Ves - položka Samo-
správa - Register zmlúv, faktúr, objednávok.
 Redakcia

„chcem sa informovať o funkčnosti kamier na síd-
lisku Západ 1. Dopočula som sa, že 2 z 3 kamier 
na tomto sídlisku nefungujú. čo je na tom pravdy? 
kedy ich plánujete opraviť?“
 Janka kacvinská, e-mail, 19. 1. 2011
 
Nie je na tom nič pravdy. Na sídlisku Západ sú všetky 
kamery funkčné.

Andrej Boroň, zástupca náčelníka MsP v SNV

 „chcem sa opýtať na ‚skládku odpadu‘ v rómskej 
časti lesná ulica a taktiež na začínajúce stavanie 
‚Wc búdok‘ popri ceste smerom na červený jarok. 
neverím, že sa s tým nedá nič robiť! videl to vôbec 
niekto kompetentný z mestského úradu?“
 anonym, e-mail, 20. 1. 2011

Spomínanú skládku berieme ako čiernu skládku. 
V januári nastúpili na MsÚ zamestnanci z úradu práce 
na aktivačné činnosti. Týchto zamestnancov mesto 
využije a v súčasnej dobe už aj využíva na vypratanie 
tejto časti mesta. PaedDr. Ján Olejník, 

vedúci odd. komunál. servisu, MsÚ

„kedy plánujete výstavbu multifunkčného ihriska 
v novoveskej Hute? v Hute je o šport obrovský  
záujem, len niet kde...“
 ing. martin Bartko, 20. 1. 2011

Našli sme vhodnú plochu (navrhnutá plocha tvorí 
dnes súčasť bývalého futbalového ihriska). Pripra-
vili sme potrebnú dokumentáciu. Momentálne sa 
kolegovia z „majetkového“ oddelenia MsÚ zaobe-
rajú majetkovoprávnym vysporiadaním pozemkov 
pod budúcou stavbou. Po úspešnom absolvovaní  
uvedených krokov a vybavení potrebných povolení 
je možné zaradiť túto stavbu do rozpočtu mesta. 

Vzhľadom na súčasný stav vybavovania agendy 
do návrhu rozpočtu na rok 2011 táto stavba zatiaľ 
zaradená nebola.

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

„Zaujíma ma, či sa ráta s celkovou rekonštrukciou 
napr. mlynskej ulice. myslím komplexne aj úpravou 
výšky terénu chodník - vozovka, atď. táto komuni-
kácia sa stala ešte dôležitejšou aj kvôli madaras 
centru...“ róbert Fibiš, e-mail, 2. 2. 2011

Nevyhnutné opravy na cestnej komunikácii na Mlyn-
skej ulici, ktorú spravuje Košický samosprávny kraj, 
budú vykonané v dohľadnej dobe. Definitívny nový 
povrch táto frekventovaná cesta dostane súbežne 
s výstavbou kruhovej križovatky ulíc Mlynská, Mar-
kušovská cesta, Slovenská a Letná, ktorá by mala 
byť ukončená podľa plánov do leta tohto roku.
 PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta

„na sídl. Západ pri kostole si cirkevníci urobili oplo-
tenie. Zostala nevyužitá plocha v priestore medzi 
autobusovou zastávkou a vstupom do areálu kos-
tola. mohla by byť využitá na parkovné priestory vo-
zidiel, ktoré tam už teraz začínajú parkovať. vozidlá 
však prechádzajú do tohto priestoru cez vybudo-
vané autobusové nástupište. ak si to nebudeme 
všímať, o chvíľu sa môže stať, že dlažba nástupišťa 
bude poškodená. ak by sa pri odpadových kontaj-
neroch urobil priestor pre vchádzanie na túto plo-
chu pre autá a zároveň podlažie spevnilo, určite 
by to prispelo k zlepšeniu nálady obyvateľov tejto 
časti sídliska...“ anonym, e-mail, 3. 2. 2011
 
Ďakujeme za podnetné návrhy. V zmysle podobného 
postrehu občana sme konali už v jesenných mesia-
coch 2010. V tom čase sa realizovalo oplotenie 
kostola. Dali sme preveriť hranice oplotenia a zistili 
sme, že k neoprávnenému zabratiu pozemku Mesta 
Spišská Nová Ves nedošlo. Privítali sme myšlienku 
využitia priestoru medzi oplotením a zastávkou SAD 
na parkovanie. Prejednali sme túto alternatívu s ODI 
PZ, dohodli technické riešenie vjazdu a výjazdu, ako 
aj spôsob státia motorových vozidiel. Všetky spomí-
nané úkony sa uskutočnili ešte v neskorých jesen-
ných mesiacoch, kedy sa stavebné práce realizovať 
nedali. Ak táto aktivita nebude v rozpore s požiadav-
kami Mestského výboru na sídlisku Západ, práce by 
mohli začať v apríli, resp. máji 2011.

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

„veľmi by som chcel vedieť, prečo sa nemôžeme 
dostať z mesta na Západ medzi 20:00 a 21:00. 
mám dojem, že eurobus a taxikári majú kartelovú 
dohodu. niekedy šiel autobus 20:10, ale už pár ro-
kov je zrušený. Západ bude vždy periféria mesta. 
poslanci majú plné ústa sľubov len pred voľbami.“
 anonym, e-mail, 7. 2. 2011
 
Spoj s odchodom o 20:00 (20:10) hod. bol do 30. 6. 
2008 na linke MHD č. 4. Obec Smižany, ktorá objed-
náva výkony na tejto linke, podala návrh na optimalizá-
ciu spojov na linke a od 1. 7. 2008 bol spoj na návrh 
obce zrušený. Doposiaľ sme však nemali žiadnu po-
žiadavku na obnovenie tohto spoja od obce ani od 
Mesta Spišská Nová Ves. Na sídl. Západ - podľa ob-
čana ako „perifériu“ mesta - je vedených spolu na 
všetkých linkách MHD 82 spojov, kým napr. na sídl. 
Mier spolu 70 spojov, do N. Huty, ktorá je oveľa viac 
vzdialená od Sp. N. Vsi, iba 57 spojov a do Ferčeko-
viec 74 spojov. Objednávateľom výkonov v MHD je 
Mesto Spišská Nová Ves. Odporúčame preto obča-
novi podať požiadavku na zavedenie takéhoto spoja 
v mestskej časti sídl. Západ alebo priamo na MsÚ, 

ASEKOL ponúka svojim klientom komplexný servis 
v Slovenskej republike aj Českej republike, čím sa 
pre nich znižujú náklady aj administratívna nároč-
nosť plnenia ich povinností. Systém nie je určený 
len pre veľké firmy, ale vďaka jednoduchému vy-
kazovaniu a nižším poplatkom je zaujímavý aj 
pre malé a stredné spoločnosti. Za ASEKOLom 
stoja veľké medzinárodné spoločnosti ako, napr. 
Samsung, LG, Panasonic, Fast, JVC, Mascom, Ca-
non a Electroworld. Obce a mestá na Slovensku sa 
môžu tešiť na vzájomne výhodnú spoluprácu.
ASEKOL zabezpečuje celoštátny systém zberu, 
dopravu a ekologické spracovanie vyradených 
elektrospotrebičov v kategóriách veľké a malé 
domáce spotrebiče, informačné technoló-
gie a telekomunikačné zariadenia, spotrebná 
elektronika, osvetľovacie zariadenia, elektrické 
a elektronické nástroje, hračky a zariadenia na 
športové a rekreačné účely, zdravotnícke prí-
stroje, prístroje na monitorovanie a kontrolu 
a predajné automaty. V neposlednom rade sa ve-
nuje aj zberu batérií a akumulátorov. Cieľom spo-
ločnosti je zabezpečovať i osvetu širokej verejnosti 
prostredníctvom rôznych projektov.
Zber sa realizuje prostredníctvom zbernej siete vy-
tvorenej zbernými dvormi, mobilnými zvozmi v ob-
ciach, ako aj prostredníctvom predajní a opravovní 
elektrospotrebičov. Doplnkovými zbernými miestami 
sú kontajnery umiestnené na verejných priestran-
stvách alebo vo verejných budovách. Ide o tzv. 
E-boxy, ktoré si už objednalo 450 miest a obcí 
z celého Slovenska. Zberné nádoby na elektrood-
pad budú umiestnené aj v školách, ktoré sa za-
poja do projektu Recyklohry. Tu však budú plniť 
hlavne výchovnú funkciu. Žiaci tak budú mať mož-
nosť osobne si vyskúšať, ako sa správne zbaviť sta-
rej hračky alebo nefunkčného mobilného telefónu. 
Pre firmy a inštitúcie poskytuje ASEKOL indivi- 
duálny odvoz väčšieho množstva elektrozaria-
dení alebo nadmerne veľkých elektrozariadení.
 info: www.asekol.sk

SPäTNý ODBER 
A ODDELENý 
ZBER ELEKTRO-
ZARIADENí
od januára poskytuje nová nezisková kolektívna 
organizácia ASEKOL SK.



11vydáva mestský úrad v spišskej novej vsi

www.spisskanovaves.eu
3/2011

SPRAVODAJSTVO

odbor výstavby a dopravy. Ak mesto túto požiadavku 
schváli, budeme ju riešiť na linke MHD č. 8 a nie na 
linke MHD č. 4. Ing. Peter Koreň, vedúci odb. 

osobnej dopravy, eurobus, a. s., DZ SNV

S takouto pripomienkou sa stretávame počas spra-
covávania cestovného poriadku (CP) prvýkrát. Pri po-
dobných požiadavkách odporúčame osloviť najskôr 
Mestský výbor na sídl. Západ, ktorý zváži opodstat-
nenosť požiadavky z pohľadu širších záujmov obča-
nov. Potom sa sumarizujú požiadavky všetkých MsV 
a premietne sa to do príspevku pre eurobus, a. s., na 
prevádzkovanie mestskej verejnej dopravy (MVD). Po 
schválení výšky príspevku mestským zastupiteľstvom 
sa pristupuje k zmenám CP MVD. Keďže to nie je jed-
noduchý proces, pripomienky k CP sa zhromažďujú 
a k opodstatneným zmenám CP pristupujeme 2 až 
3-krát ročne. Pravidelná zmena CP sa vykonáva v zá-
vere kalendárneho roku, spravidla 15. 12.

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

 
„chcela by som sa spýtať kompetentných, kto sko-
laudoval takéto parkovisko pri kostole na sídlisku 
Západ. východ z parkoviska je na najfrekventova-
nejšiu ulicu sídliska a pri začiatku a konci omše 
je problém dostať sa domov alebo odísť preč, na-
koľko sa vytvárajú zápchy a ľudia zúčastňujúci sa 
omše parkujú aj na miestach, ktoré využívajú obyva-
telia ulice. Ľudia prichádzajúci z práce musia krúžiť 
po sídlisku a hľadať voľné miesto. Dokedy bude 
takýto stav? neexistuje iná možnosť vyriešiť tento 
problém?“ anonym, e-mail, 7. 2. 2011
 
Na kolaudáciu odstavných plôch sme zo strany sta-
vebníka návrh nedostali, teda sme ich zatiaľ neko-
laudovali. Vnímame dopravnú situáciu, ktorá vznikla 
po realizácii oplotenia a koncentrácii výjazdu moto-
rových vozidiel po ukončení obradov. Súčasťou navr-
hovaného technického riešenia je i riešenie výjazdu 
z parkoviska. Táto časť nie je zo strany stavebníka 
(Rímskokatolícka cirkev - farnosť Smižany) ešte zrea-
lizovaná. Nedostatok parkovacích miest bez ohľadu 
na situáciu počas cirkevných obradov je evidentný. Je 
to však všeobecný problém tejto doby, ktorý postihuje 
i podstatne väčšie aglomerácie.
 Ing. Jozef Gonda, vedúci odb. výstavby, 

územ. plán. a dopravy, MsÚ

„rád by som sa opýtal, či mestská polícia podniká 
nejaké kroky voči majiteľom odhlásených vozidiel 
bez špZ, ktoré parkujú na parkoviskách. už aj tak je 
problém zaparkovať vo večerných hodinách a tieto 
šroty tu len zaberajú miesto.“
 anonym, e-mail, 9. 2. 2011
 
Mestská polícia nemá zoznam odhlásených vozidiel, 
ale v rámci hliadkovania sa zameriava aj na zisťova-
nie vrakov. Po zistení takéhoto vraku sa postupuje 
v zmysle platného všeobecne záväzného nariadenia 
mesta a ostatných právnych noriem. Do konca me-
siaca marec MsP preverí mesto celoplošne so zame-
raním na dlhodobo parkujúce vozidlá a bude vyzývať 
majiteľov týchto vozidiel, aby ich odstránili z verejného 
priestranstva.

Andrej Boroň, zástupca náčelníka MsP v SNV 

„chcela by som vedieť, či vedenie mesta má zá-
ujem prenajať si od povodia Bodroga a Hornádu 
potok Holubnica a niektoré úseky Hornádu, ktoré 
dokážu narobiť veľké škody aj úplne obyčajným ob-
čanom mesta. v slovenskom rozhlase som počú-
vala reláciu, že určité úseky potokov a riek si mestá 
a dediny prenajímajú od jednotlivých majiteľov po-
vodí, jedná sa hlavne o tie úseky, ktoré sa vylievajú 
z korýt. Zamestnalo by sa tak niekoľko desiatok 

ľudí. peniaze na minimálnu mzdu pôjdu z eú, nie 
z rozpočtu mesta. Do tejto relácie sa zapojilo veľmi 
veľa starostov miest a obcí. Zaujíma vôbec niekoho 
aj cudzia peňaženka alebo len tá vlastná?“
 štefania sanetriková, e-mail, 11. 2. 2011

V bežnom režime máme dostatok starostí s tokmi 
v správe Mesta Spišská Nová Ves. Počas povodní 
sme sa starali i o vodné toky, ktoré sú v správe Povo-
dia Hornádu a Bodvy. V tomto a nasledujúcom období 
sme kritické úseky upravili tak, aby sme do maximálne 
možnej miery eliminovali povodňové škody. Mesto 
Spišská Nová Ves je v úzkom kontakte so správcom 
tokov na území mesta, kde sme požadovali úpravu naj-
viac poškodených miest na rieke Hornád, prečistenie 
koryta potoka na sídlisku Západ a vo Ferčekovciach. 
Už z minulosti poznáme možnosti získania nájomného 
vzťahu k vodným tokom za účelom získania externých 
zdrojov a vykonania protipovodňových opatrení. Zatiaľ 
sme o prenájme vodných tokov nerokovali.
 Ing. Jozef Gonda, vedúci odb. výstavby, 

územ. plán. a dopravy, MsÚ

„veľakrát ste v rubrike listáreň dávali priestor ľu-
ďom ‚nepsíčkarom‘, ktorí nešetrili kritikou na vlast-
níkov psov. prosím, aby ste tento list zverejnili a dali 
priestor aj nám psíčkarom, nakoľko sa naše mesto 
stalo akýmsi bojiskom dvoch táborov. neustále sa 
dookola hovorí o tom, ako po svojich psoch ne-
zbierame exkrementy, ako sa deti musia hrať na 
zašpinených ihriskách, ako je tu veľa psov a ako to 
ostatným vadí. priblížim vám aj druhú stranu. sme 
mesto s najvyššou daňou, ktorú za svoje psy mu-
síme platiť. nemáme za to ani sáčky, dokonca ani 
len priestor, kde so svojimi psami môžeme chodiť 
= absolútne nič, no aj na to sme si zvykli. platíme 
70 €, čo prinútilo aj viacerých dôchodcov vzdať sa 
svojich miláčikov. a tak sa pýtam, čo s tými pe-
niazmi robíte? kam idú? na detské ihriská rodičom 
detí, ktorí sa tak urputne sťažujú? Zatiaľ, čo exkre-
ment po našich psoch zmizne do 1 - 2 týždňov, od-
padky po vašich deťoch nemiznú. mesto musí zasa 
zaplatiť sociálne slabšie vrstvy obyvateľov, ktorí to 
na jar po vás prídu pozberať. každé sídlisko má 
minimálne 1 nové ihrisko. rýchlosť, akou sa z toho 
ihriska stane smetisko pokazených hojdačiek, zlo-
mených šmýkačiek a popísaných preliezok, je neo-
písateľná. to, ako dieťa hádže odpadky na zem, je 
častejší pohľad ako dieťa hladiace psa, čo je úplne 
prirodzené. toto nikomu nepríde divné? to, že sa 
deti hrajú vo vlastných obaloch od keksíkov, je tiež 
v poriadku? Zatiaľ, čo pre nás sú tu samé zákazy. 
tiež by som chcela mesto poprosiť, aby sa spres-
nili podmienky na výbehoch určených pre psov. 
konkrétne na sídl. Západ je za ulicou kamenárska, 
strojnícka pozdĺž potoka priestor, ktorý donedávna 
označovali aj tabule ‚výbeh pre psov‘. Je to v pod-
state jediný priestor, na ktorom môžeme dožičiť 
svojim psom aspoň aký-taký pohyb. vrcholom je, 
keď tam prídu deti s rodičmi, bežci a začnú sa do 
nás navážať, že im pohyb psov a ich štekot vadí. 
my nechodíme so svojimi psami na detské ihriská, 
tak by sme prosili, aby tak robili aj oni. načo potom 
mesto buduje ihriská? myslím, že budem hovoriť 
za všetkých slušných psíčkarov, ak poviem, že vy-
hradenie priestoru na každom sídlisku pre psov je 
to najmenej, čo môže mesto pre nás za tie peniaze 
urobiť. mať psa a žiť s ním je čosi prirodzené, čo tu 
bolo vždy, je to akýsi návrat k prírode a útek z tohto 
betónového mesta, tak sa prosím netvárte a nezve-
ličujte, akoby sme doma chovali dinosaury.“  

katarína vandráková, e-mail, 15. 2. 2011

Stanovisko mesta k uvedenej problematike uverej-
níme v samostatnom článku v aprílovom vydaní Infor-
mátora. Redakcia

„vážení spoluobčania. v blízkosti obchodného 
centra madaras plánuje istý podnikateľský subjekt 
postaviť elektráreň. Generátory na výrobu elek-
triny majú poháňať spaľovacie motory, ktoré budú 
produkovať každú minútu desiatky a desiatky m3 
škodlivých spalín. prosím vás, nenechajme, aby 
územné a stavebné konanie tejto stavby úspešne 
prebehlo! inde na svete by ľudia už dávno protes-
tovali proti znečisteniu ovzdušia v lokalite, kde 
bývajú. naše deti a vnúčatá, a aj naši starší spo-
luobčania majú dýchať škodlivé spaliny po celý 
rok, leto či zima, len preto, aby nejaký podnikateľ 
mohol zbohatnúť a chodiť trikrát do roka na dovo-
lenku? prosím vás, vážení spoluobčania, kto z vás 
má vplyv na predstaviteľov nášho mesta, nech po-
môže. veď tí, ktorých sme si zvolili, nám sľubovali, 
že lokalita madaras má byť oddychová zóna a nie 
miesto pre spaľovňu! kto má schopnosti a mož-
nosti, nech iniciuje podpisovú kampaň proti spa-
ľovni v našom susedstve.“

anonymný list, ktorí našli 
niektorí občania v schránkach

Referát územného plánovania MsÚ neeviduje žia-
dosť o územnoplánovaciu informáciu, ani nám ne-
bola predložená projektová dokumentácia alebo 
zámer týkajúci sa výstavby elektrárne v blízkosti ob-
chodného centra Madaras. Elektráreň, ako činnosť, 
podlieha podľa druhu a výkonu (prahové hodnoty) 
podľa zákona č. 24/2006 Z. z. o posudzovaní vply-
vov na životné prostredie zisťovaciemu konaniu alebo 
povinnému hodnoteniu (viď príloha č. 8 k zákonu  
č. 24/2006 Z. z.). Rezortným orgánom je Minister-
stvo hospodárstva SR. Ak by bol spracovaný takýto 
zámer, bol by zverejnený podľa citovaného zákona na 
Enviroportáli - informačný portál o životnom prostredí 
(http://eia.enviroportal.sk/zoznam) a dotknutá 
obec, v našom prípade Mesto SNV, podľa prísluš-
ných paragrafov zákona č. 24/2006 Z. z. by o tom 
musela vedieť a informovať verejnosť min. po dobu 
21 dní. Osobne som prezrela zoznam EIA/SEI na En-
viroportáli a elektráreň v SNV sa tam nenachádza.

Ing. arch. Viera Ivaničová, 
referát územ. plánovania, MsÚ

„nedá mi nezareagovať na novo vystavený ‚krásny‘ 
plot pred kostolom na Západe i. chcela by som 
sa opýtať kompetentných, z akého dôvodu upred-
nostnili rozmach už aj tak obrovskej výstavby kos-
tola a priľahlej budovy a nerozšírili v tejto oblasti 
radšej počet parkovacích miest. vyskúšajte si prísť 
z práce neskôr ako o 16-tej hodine a zaparkovať na 
Hutníckej ulici!“

ing. katarína pjonteková, e-mail, 17. 2. 2011

Pozemky tohto územia boli v minulosti odpredané 
v štyroch etapách: 1) Pozemok KN-C 1406/4, čo 
je pozemok zastavaný budovou kostola, bol pre-
daný kúpnou zmluvou z r. 1995; 2) pozemok KN-C 
1406/6, čo je pozemok zastavaný objektom kate-
chetického strediska, bol predaný kúpnou zmluvou 
z r. 1999; 3) pozemok KN-C 1406/8, čo je bez-
prostredné okolie kostola až po hranicu Hutníckej 
ulice, bol predaný kúpnou zmluvou z r. 2003; 4) 
zvyšná časť pozemku (okolie katechetického stre-
diska vrátane pozemku medzi kostolom a Duklian-
skou ulicou), čo je parcela KN-C 1406/7, bola 
predaná kúpnou zmluvou taktiež z r. 2003. Všetky 
prevody vlastníctva sa uskutočnili za symbolických 
cenových podmienok. Z uvedeného vyplýva, že te-
rajšie vedenie mesta a ani vedenie mesta v pred-
chádzajúcom volebnom období už nemalo možnosť 
využiť spomínané pozemky pre Vami uvedený a ani 
žiadny iný účel.

Ing. Marián Kellner, 
vedúci odb. organiz. a správy majetku, MsÚ
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4. 3. - 1. 4. 2011, Galéria umelcov Spiša

VILLa NOVa
Okresná postupová súťaž neprofesionálnej 

výtvarnej tvorby. 
Vernisáž výstavy: 4. 3. 2011 o 16.00 hod. 

8. 3. 2011 o 14.30 hod., Galéria umelcov Spiša 

VaNsOVej LOmNIčka 
(hlavný organizátor ÚŽS)

Regionálna súťaž v umeleckom prednese poézie 
a prózy žien.

18. 3. 2011 od 9.00 hod. 
Spišské divadlo 

DIVaDeLNý spIš
Regionálna súťažná prehliadka detskej dramatickej 

tvorivosti a dospelých hrajúcich pre deti.

24. 3. 2011 od 9.00 hod., 
Galéria umelcov Spiša 

HVIezDOsLaVOV kubíN  
I. - III. kat.

Okresné regionálne kolo súťaže 
v umeleckom prednese poézie a prózy detí, 

detských kolektívov ZŠ.

ráD recItuješ a rOzpráVaš? 
cHceš sa zVýrazNIť?

máš možnosť zúčastniť sa na Hviezdoslavovom 
Kubíne iv. - vi. kategórie obvodného kola 

umeleckého prednesu mládeže a dospelých, ktoré 
sa uskutoční 8. 4. 2011 v priestoroch 

Galérie umelcov Spiša v Sp. N. Vsi.
Prihlášky zasielajte do 25. 3. 2011 na adresu: 

Spišské osvetové stredisko, 
Zimná 47, 052 01 Spišská Nová ves, 

mailom: zuc.gramatova@osvetasnv.sk, 
tel. č.: 053/442 52 50

sI aktíVNy fOtOgraf? 
pODeľ sa O sVOju tVOrbu!

Zapoj sa do celoštátnej postupovej súťaže 
amatérskej fotografie amFo 2011. 

Prihlásiť sa môžete na 
zuc.gramatova@osvetasnv.sk, 

tel. č.: 053/442 52 50 alebo na adrese 
Spišské osvetové stredisko, 

Zimná 47, 052 01 Spišská Nová ves.
Termín výberu prác v digitálnej forme 

(USB kľúč, CD) - 3. 3. 2011 
v Spišskom osvetovom stredisku v SNV.

Termín uzávierky spojený s výberom fotiek 
odbornou porotou - 15. 3. 2011.

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice  
v Spišskej Novej Vsi

Letná 28

Zmena výpožičných hodín počas školského roka
sídlo centrály - letná 28
pondelok - piatok 8.00 - 18.00 hod.,
streda 10.00 - 16.00 hod., sobota 8.00 - 12.00 hod.
pobočka mier - šafárikovo námestie 7
pondelok - piatok 9.00 - 18.00 hod.,
streda 10.00 - 16.00 hod., sobota zatvorené
www.spisskakniznica.sk

PRE DETI
Tamara KRJUKOVÁ: Dom hore nohami. Zoznámte 
sa s veselou, zábavnou a šibalskou agátou, dievčatkom, 
ktoré je hrdinkou tohto príbehu.
Anita GANERI: Zmrznuté póly. póly sú tie najzaují-
mavejšie miesta na planéte, aké si nevieš ani predsta-
viť. vďaka hroznému zemepisu (edícia) môžeš navštíviť 
vzdialené miesta bez toho, aby si vytiahol čo i len päty 
z domu.
Jakub JAHODA: Písmenkáči. pýtate sa, čo sú zač? 
kdeže sa tu zobrali? sú to znaky pre písmenká, ktoré 
žiaci písali. čmárali ich krížom-krážom, do riadkov ich 
nedali.

Pobočka MIER
Jozef PAVLOVIČ: Veselí prváci. knižka plná básni-
čiek pre najmenších prváčikov, doplnená veselými ob-
rázkami.

PRE DOSPELÝCH - beletria
Jurij POĽAKOV: Kráľ dubákov. príbeh úspešného 
muža, ktorý má fungujúci biznis, dospelú dcéru, mladú 
milenku a zistí, že ho niekto sleduje. Je to satirický por-
trét súčasnej spoločnosti s jej temnými stránkami a ne-
resťami.
Beáta BAZALOVÁ: Obraz. príbeh dvoch mladých žien 
s odlišnými osudmi iskrí nečakanými zvratmi i odhale-
niami.
Steve BERRY: Pařížská pomsta. v uliciach paríža sa 
začína smrtonosná hra. ide o ľudské životy a veľkú korisť, 
ale hrozí aj kolaps súčasného globálneho usporiadania.

Pobočka MIER
Stephen KING: Rose Madder. príbeh mladej ženy 
rose, ktorá sa vydala za sadistického policajta – detek-
tíva, ktorý s ňou brutálne zaobchádza. Jedného dňa sa 
rozhodne od neho ujsť a začať nový život.

PRE DOSPELÝCH - náučná literatúra
Karl SHAW: Šílenství mocných. autor sa nám snaží 
priblížiť veľakrát značne úchylné chovanie a jednanie 
mocných a známych diktátorov.
Angelika THROLL: Úspešný rok v záhrade. Záhrad-
nícka príručka na 365 dní roka dáva odpovede na každú 
otázku. Z prvej ruky sa dozviete všetko, čo treba v zá-
hrade urobiť každý mesiac.
Adriana KLINGOVÁ a kol.: Technické pamiatky 
spojené s banskou a hutníckou činnosťou na 
Spiši. publikácia je zameraná na identifikáciu a inventari-
záciu zachovaných hmotných pamiatok spojených s ban-
skou a hutníckou činnosťou na spiši - v oblasti bývalého 
katastra spišskej novej vsi a časti katastra Závadky.

Pobočka MIER
Claire LLEWELLYN: Neľútostné predátory. Zaují-
majú vás nemilosrdné zákony prírody a chcete sa do-
zvedieť viac zo života jej najnebezpečnejších tvorov? 
sledujte predátory v akcii a odhaľte ich ľstivosť pri love 
koristi.

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

VÝLET VYSOKÉ TATRY
- pre členov CVČ Adam
2. 3. 2011
SNV - Starý Smokovec, 
pešo na Hrebienok, 
nazad na sánkach
Info: Vaňová 0903 016 202
 
SPIŠSKONOVOVESKÁ 
GUMA
- okresná súťaž hádzadiel
Telocvičňa CVČ Adam, Levočská 14
Termín a info: dohodnite 
s p. Žifčákovou 0915 926 765

LETNÝ TÁBOR - PRAHA
- rekreačné a školiace stredisko - Svatý Štěpán
pre deti vo veku od 10 do 15 rokov
10. - 15. 7. 2011
Cena: 130 € (nad 15 rokov 150 €)
V cene je zahrnuté: ubytovanie v budove, 5 x denne strava, poistenie, cesta 
vlakom SNV - Praha a späť, Praha - Svatý Štěpán a späť, vstupenky a cesta na 
výlety, metro, ZOO, pedag. dozor 
Prihlášky si vyzdvihnite v CVČ ADAM a vyplnené odovzdajte najneskôr do 
25. 3. 2011!!!
Poplatok: je potrebné uhradiť podľa splátkového kalendára po dohode s ve-
dúcimi. Prvú splátku vo výške 20 € je potrebné uhradiť pri odovzdaní záväznej 
prihlášky.
Pedagogický dozor: Klaudia Bigošová, Katarína Štrauchová, Zuzana Vaňová

44. ročník festivalu umeleckého prednesu poézie 
a prózy žien v obvodnom kole dáva možnosť načrieť nie-
len do literárnej tvorby Terézie Vansovej, ale aj Vincenta 
Šikulu (75. výročie narodenia) a básnika Laca Novomes-
kého (35. výročie úmrtia).
Krajské kolo sa bude konať 26. 3. 2011 v Košiciach 
a celoštátny festival prebehne 15. - 16. 4. v Banskej 
Bystrici. 
V obvodnom kole budú súťažiť ženy v dvoch kategóriách: 
od 18 do 25 rokov (v dĺžke prednesu max. 8 minút tak 

v poézii, ako aj v próze); nad 25 rokov (max. dĺžka pred-
nesu 8 minút).
Záujemkyne o prednes sa môžu prihlásiť písomne zá-
väznou prihláškou adresovanou Spišskému osvetovému 
stredisku, Zimná ulica 47 alebo na tel. č.: 0915 939 328, 
príp. osobne pred začiatkom obvodného kola, t. j.  
8. 3. 2011 do 14.00 hod.
Pozývame všetkých, ktorí si radi vypočujú poéziu a prózu 
a svojou prítomnosťou zároveň podporia súťažiace ženy.
Vstup na obvodné (okresné) kolo je voľný.

VANSOVEJ LOMNIčKA
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KULTúRA

GALÉRIA 
UMELCOV 

SPIŠA 

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

výstav v mesiaci marec 2011

STÁLE EXPOZÍCIE
• JOZEF HANULA kresba/maľba 
• UMELCI SPIŠA
• ZÁHRADA UMENIA 

VÝSTAVY 
LADISLAV KACVINSKÝ
SOCHY/KRESBY/MAĽBY 
výstava pri príležitosti 80. výročia narodenia 
autora zachytáva prierez jeho doterajšej tvor-
by a ukážok súčasných prác. 

vernisáž: 3. 3. 2011 o 16.00 hod.  
výstava potrvá do 3. 4. 2011.

EURÓPSKE PEXESO 
putovná výstava s projekciou a interaktívny-
mi stanovišťami, animovaný cyklus o jednot-
livých štátoch európskej únie - má 28 dielov 
a vznikol pri príležitosti predsedníctva českej 
republiky eú. výstavu pripravilo české cen-
trum v košiciach.

výstava potrvá do 29. 3. 2011. 

PREMENY - MICHAL FULIER, ANDREJ 
LOJAN, LACO MAďAR, MATÚŠ ZAJAC
rozsiahlym dokumentom umeleckej reflexie 
štyroch fotografov sú zaznamenané nedotknu-
té metamorfózy súčasného slovenska s prvka-
mi kultúrnych presahov na základe skúmania 
javov a charakteristických znakov. ide o soci-
álne zmapovanie premien prostredia, o výrazo-
vé črty jednotlivých oblastí a ľudí spôsobom 
doposiaľ nezachyteným. výstava premeny 
detailne preniká do ľudských charakterov tra-
dičného aj moderne vnímaného slovenského 
prostredia. 

vernisáž: 31. 3. 2011 o 16.00 hod.

MIMOVÝSTAVNÁ ČINNOSť
PÍSMO 
tvorivá dielňa pre žiakov Zš zameraná na 
umenie kaligrafie.

MACRAMÉ 
tvorivá komunita pre ženy - 18. 3. 2011 
o 17.00 hod.

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 €

w
w

w
.g

us
.s

k

Info - tel. č. 053/442 37 57 • www.muzeumspisa.com

Letná 50, Spišská Nová Ves

KOLESO 
- VEDECKÁ HRAčKA

do 12. 3. 2011
Interaktívna výstava hračiek, hier, hlavolamov 
a drobných experimentov, s ktorými sa každý 
návštevník podľa vlastnej chuti dosýta pohrá.

 VzOSTUPY 
A PÁDY MIEN

 Menové reformy, odluky, rozluky 
a iné pohromy v 20. storočí. 

Výstavu ocenia odborníci a numizmatici, študenti, 
ale aj široká verejnosť so záujmom o históriu vývoja 

platidiel za posledných 
sto rokov v našej oblasti.

 31. 3. - 6. 5. 2011

STRETNUTIE S MAKRO 
A MIKROKOzMOM

Výstavu zostavili Pavol Rapavý, 
ľubomír Urbančok a František Sejut.

Výstava farebných posterov, ktoré sú zamerané 
veľmi prístupnou formou na popularizáciu 

časticového výskumu v náväznosti na vznik 
a vývoj vesmíru a života na Zemi.

do 7. 3. 2011
Astronomické zaujímavosti, 

prezentácia MO Slovenského zväzu astronómov 
v Spišskej Novej Vsi.

Gefallen - Verbrannt - Bepflanzt
Vyvrátené - Vypálené - Vysadené 

TATRAPROJEKT
10. 3. - 29. 4. 2011

Výstava prináša veľa zaujímavostí a informácií 
o záchrane ekosystému vo Vysokých Tatrách. 
Gymnázium spojená škola Dominika Tatarku 

v Poprade, vedúci bilingválnej sekcie 
Paul Schlechtriemen at all.

EXPOZíCIA PRíRODA A HISTÓRIA REGIÓNU

zVIERATKÁ OPäť 
VSTúPILI NA zEM

Po roku pohľadu do útrob Zeme sa do Múzea Spiša 
opäť vrátili zvieratká a rastliny. Návštevník znova 

nájde svoje zákutia pre poznanie  prírody, druhovú 
pestrosť a rozmanitosť našej kveteny a živočíšstva. 

Ba ponúkame aj čosi viac pohľadom do tajov prírody 
cez magické oko poznania. Príďte a presvedčte 
sa v expozícii Príroda Spiša v tradičnom čase pre 

všetkých návštevníkov múzea.

60 rokov MúzEA SPIŠA 
V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

II. KAPITOLA
23. 3. 2011 o 16.00 hod.

Prednáška: 
MOKRADNé BIOTOPY V HNILECKEJ DOLINE

Prednáška v rámci Dní ochrany prírody. 
Rozšírenie a význam mokradí pre biodiverzitu 

rastlín a živočíchov.
Prednášajúci: RNDr. Marta Nižnanská

Národopisné múzeum Smižany, Krátka 5

VAJÍčKO MAĽOVANÉ, 
z LÁSKY DAROVANÉ

21. 3. - 30. 4. 2011
Otvorenie výstavy 21. 3. 2011 o 16.00 hod.

Výstava kraslíc zo zbierok múzea a tvorby žiakov 
ZUŠ Dezidera Štraucha v Smižanoch.

MAREC 2011

SPIŠSKí UMELCI VYSTAVOVALI 
V POľSKOM RZESZOWIE
Galéria umelcov Spiša 3. 2. 2011 o 18.00 hod. sláv-
nostnou vernisážou otvorila svoju výstavu s názvom 
ACTUAL ART SPIŠ / SLOVENSKO vo výstavných 
priestoroch Biura wystaw artystycznych v Rzeszowie 
(Poľsko) v rámci dlhoročnej medzinárodnej spolu-
práce.
Pohľad na aktuálne dianie na poli slovenského výtvar-
ného umenia s dôrazom na maľbu prezentujú siedmi 
autori pochádzajúci zo spišského regiónu - Tomáš  
Cetera, Michal Fric, Patrícia Koyšová, Kamil Kozub, 
Eva Mikulášová, Imrich Svitana a Peter Trembáč. 
Spolu 42 exponátov zaplnilo priestory historickej syna-
gógy v Rzeszowie, dnes slúžiacej na galerijné účely.
Autorov spája snaha po hľadaní nových možností klasic-
kého média - maľby. Každý z nich zobrazuje originálnym 
spôsobom svoje predstavy a pocity z okolitého prostre-
dia. Námetovo sa odlišujú, stretávame sa tu s rôznymi 
inšpiráciami, či už sa jedná o zobrazenie reality, podve-
domých zábleskov, banálnych situácií, symbolov alebo 
sebareflexie jednotlivých autorov.
Hľadanie nových techník a využívanie netradičných ma-
teriálov poukazuje na neutíchajúcu snahu mladej, ale aj 
staršej generácie po zmene a chuti tvoriť, obohacovať 
kultúrnu scénu sviežimi pohľadmi.
Súčasné slovenské umenie sa pohybuje na hranici 

abstrakcie s realistickými náznakmi, ale v konečnom 
dôsledku diela zachytávajú vnímané a zažité situácie 
s emocionálne nabitým obsahom.
Výstavu pripravila Galéria umelcov Spiša v Spišskej 
Novej Vsi, ktorá sa orientuje predovšetkým na spišskú 
výtvarnú tradíciu a mapuje súčasný okruh umelcov tvo-
riacich na Spiši.
Paralelne s prezentáciou slovenského umenia za 
hranicami v priestoroch galérie prebehla výstava 
(foto z vernisáže) s názvom II. Trienále súčasného  
poľského umenia s podtitulom Jesenné konfrontácie 
2010 Rzeszów.

mgr. kamila tilová, historik umenia
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KRÍžOVKA

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. marca na adresu 
redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v aprílovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: 1. strieborných rúd, 2. imaginárne múzeum, 
3. šachtové lešenia. Zo správnych odpovedí sa výherkyňou stáva Božena MELCOVÁ zo Sp. Novej Vsi, ktorá získava CD Romantic melody. Blahoželáme!

úžas prenášam year old sušienky

túlium

1. tajnička

časť úst

nasával zápor

2. tajnička

typ Fiatu tlak krvi

zn. práčky

vopchaj
lákaj neón

nikel

3. tajnička

Autor: 
František 
Cvengroš

zjazd, 
po česky

  pokrývka   
     tela      

vtákov

značka 
ústnej  
vody 

inšpekčná 
prehliadka

navyše 
(zried.)

radikál 
aromat. 
uhľovo-
díkov

Pomôcky: 
Butvin, 

innig, voir

zaľúbenci, 
po latin.

latinská 
predložka 

pred

light trans- 
mission 
index

priliehavé 
oblečenie 
artistov

vrúcny, 
vrelý, 

po nem.

dekla-
sovaná 
spoloč. 
vrstva

druh 
chemika

grécky boh 
lásky

dôkladne 
namasť

praobyv. 
Peru

Imrich 
(dom.)

značka 
ruských   

áut  

sídlo 
v Marokubezo-

hľadné 
bitie

fialový 
polo-

drahokam
    suchá      

  tráva   

latinská 
predložka

ženské 
meno

dcéra 
boha Dia

exhaláty 
s hmlami

dovolil, 
zniesol

koneč-
níková

slov. 
historik

ustupo-
vanie

syntetická 
tkanina

mliečny 
nápojpríkro, 

prudko

hovorená, 
nie 

písomná

teper, 
terigaj
vidieť, 

po franc.
mačka 
(dom.)

viať, 
po česky st. typ  

nákl. áut 

moja, 
po latin.
obyvateľ 

Dácie

zhovievavo 
znášaj

sov. koz-
monaut

náradie 
diskára

Lunar 
orbiter

polovičný 
obrat

úctivo 
oslovovalo

Partnerské mestá: L’Aigle
Na severozápade Francúzska sa nachádza kraj Normandia - jedna z najľudnatejších a najbohatších oblastí Francúzska. V časti, ktorá sa nazýva Dolná Normandia, (1. tajnička), do ktorého 
toto mestečko patrí. Má vyše 10 000 obyvateľov a leží v blízkosti kanála La Manche, asi 130 km západne od Paríža. Unikátnym príkladom starodávnej architektúry Normandie je Mont-Saint 
Michel, ktorý je jednou z najväčších turistických atrakcií Francúzska. Celé mesto i s kláštorom je monumentálna stavba predstavujúca historicky najpamätnejšie miesto Francúzska a celej 
západnej Európy. Navštevuje ho obrovské množstvo turistov z celého sveta. Po Paríži a Versailles je to tretie najnavštevovanejšie miesto vo Francúzsku. Normandia je kraj, v ktorom sa vyrába 
známy (2. tajnička) a je to oblasť výroby znamenitého Calvadosu. Priemysel v tejto oblasti je zameraný na spracovanie neželezných kovov (hlinikáreň) a v poľnohospodárskej výrobe je to chov 
dobytka (3. tajnička). Prvé kroky spolupráce a partnerských kontaktov s mestom L’Aigle začali prostredníctvom partnerského mesta Clausthal-Zellerfeld, ktoré bolo dlhoročným partnerom 
francúzskeho mesta ešte pred podpisom našej zmluvy s mestom L’Aigle dňa 1. júna 2000 v L’Aigli. Týmto dňom sa tak spečatilo tzv. trojpartnerstvo miest Spišská Nová Ves - L’Aigle - Clausthal-
Zellerfeld. Partnerská spolupráca s mestom L’Aigle je v súčasnosti zameraná hlavne do oblasti školstva (študentské výmenné pobyty), cestovného ruchu, samosprávneho riadenia a i. 

Dotkni sa neba 3
2. 3. (streda)

Prikázania, ktoré chránia  
život a majetok

9. 3. (streda)
Milosť a zákon

16. 3. (streda)
Boží súd: Kto obstojí?

23. 3. (streda)
Smrť, a čo potom?

30. 3. (streda)
Ako rozpoznať pravého  

a falošného proroka
Kde: Školská 22 (pri daňovom úrade) SNV

každú stredu o 17.30 hod.
Prednášajú lektori a učitelia Ježišovej školy služby.

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

www.odhaltesvetbiblie.sk • Vstup voľný.

 KLUB ZDRAVIA
Môžeš byť zdravší

prednášky - diskusie 
ochutnávky - recepty

1. 3. (utorok)
zo zlého dobré - ako riešiť konflikty

PaedDr. Gabriela Kopilecová
22. 3. (utorok)

Aký som?
Mgr. Vladimír Korpáš

Kde: Školská 22, Spišská Nová Ves
pri Daňovom úrade v SNV o 17.30 hod.

Vstup voľný!
Kluby zdravia na Slovensku organizuje 
občianske združenie Život a zdravie.

Kontakt: 0903 518 328
www.klubyzdravia.sk

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární
28. 2. - 6. 3. 2011
Bonus, Námestie SNP 2

tel.: 053/446 47 67

7. 3. - 13. 3. 2011
Na Západe, Hutnícka 20

tel.: 053/429 87 10

14. 3. - 20. 3. 2011
Na Letnej, Letná 27
tel.: 053/442 51 32

21. 3. - 27. 3. 2011
Na Mieri, Šafárikovo námestie 3

tel.: 053/446 59 37

28. 3. - 3. 4. 2011
Statim, Štefánikovo námestie 10

tel.: 053/442 82 77

Pohotovostná služba je do 22.00 hod., v sobotu, 
v nedeľu a sviatok od 8.00 do 22.00 hod.
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milí priaznivci filmového klubu, ponúkame vám 
možnosť zakúpiť si nový členský preukaz, ktorý 
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 dobrom filme v kine mier.

ROzPRÁVKA - čESKÝ DABING 
2. - 5. 3. streda, štvrtok, piatok, sobota 
o 17.00, vst.: 2,20 €

GULLIVEROVE CESTY
pri pracovnom výlete na Bermudy sa lemuel 
Gulliver ocitá na ostrove liliputánov, pre kto-
rých je obrí Gulliver inšpiráciou. komédia/
dobrodružný, usa, r. 2010, 100 min., český 
dabing, mp-12.

FILMOVÝ KLUB
4. 3. piatok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 €, 
5. - 7. 3. sobota, nedeľa, pondelok 
o 19.00, vst.: 2,20 €

OBčIANSKY PREUKAz 
trpká komédia režiséra ondřeja trojana sle-
duje osudy štvorice dospievajúcich mladíkov, 
ich priateľov, lások a rodičov. tragikomédia, 
čr, r. 2010, 137 min., mp-12.

DNI OSCAROVÝCH FILMOV 
V KINE MIER!!!

8. 3. utorok o 19.00, vst.: 2,00 € 
127 HODÍN 

koncom apríla 2003 sa dvadsaťsedemročný 
aron ralston vydal do utažského kaňonu 
Blue John zliezať steny. nikomu o svojich 
horolezeckých plánoch nepovedal. thril-
ler, dobrodružný/dráma, usa/vB, r. 2010,  
93 min., slovenské titulky, mp-15.

9. 3. streda o 19.00, vst.: 2,00 € 

SKUTOčNÁ GURÁž 
Jednooký šerif rooster cogburn sa vydáva 
spolu s mladým dievčaťom mattie na ne-
priateľské územie, aby vypátral a potrestal 
vraha jej otca. Western/dráma, usa, r. 2010,  
109 min., titulky.

10. 3. štvrtok o 19.00, vst.: 2,00 €
POčIATOK 

Dom cobb je skúsený zlodej, absolútne naj-
lepší v nebezpečnom umení extrakcie: cenné 
tajomstvá kradne z hĺbky podvedomia počas 
snenia. mysteriózny, sci-fi, thriller, usa/vB, 
147 min., slovenské titulky, mp-12. 

11. 3. piatok o 19.00, 
vst.: člen: 2,00 €, nečlen.: 1,50 € 

SOCIÁLNA SIEť
na jeseň v roku 2003 si mark Zuckerberg, 
ktorý má za sebou Harvard a je géniom v ob-
lasti počítačového programovania, sadá k po-
čítaču a vzrušene začína pracovať na novej 
myšlienke. Dráma, usa, r. 2010, 121 min., ti-
tulky, mp-12.

11. 3. piatok o 17.00, vst.: 2,30 €, 
12. - 14. sobota, nedeľa, pondelok o 19.00, 
pondelok 14. 3. zľava vst.: 2,00 €

AMERIčAN
nájomný vrah Jack je neustále v pohybe 
a stále sám. potom, čo jedna jeho švédska 
„zákazka“ skončí oveľa krutejšie ako predpo-
kladal, uchýli sa do malebného talianskeho 
mestečka. akčný, usa, r. 2010, 105 min., 
české titulky, mp-15.

ROzPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
12. - 13. 3. sobota, nedeľa o 17.00, 
vst.: 2,00 €

JA, zLODUCH
na ospalom predmestí, zastavanom roz-
košnými domčekmi s upravenými predzá-

hradkami žije najväčší zloduch pod slnkom. 
rodinná komédia, usa, 95 min., mp.

FILMOVÝ KLUB
18. 3. piatok o 19.00, 
vst. člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 € 

POzNÁŠ MUžA SVOJICH SNOV
romantická komédia vypovedajúca o man-
želstve, rozvodoch a nevere. romantická 
komédia, usa/španielsko, 98 min., české 
titulky, mp-15.

20. a 21. 3. nedeľa a pondelok o 19.00, 
vst.: 2,00 €

FOTRI Sú LOTRI
Greg sa definitívne rozhodne ukázať celému 
svetu a hlavne svokrovi, že je pravou hlavou 
rodiny. komédia, usa, r. 2010, 96 min., český 
dabing, mp-12.

ROzPRÁVKA PRE ŠKOLSKÉ KLUBY
23. 3. streda o 14.00, vst.: 1,50 € 

ARTUR A MINIMOJOVIA
arturova dobrodružná cesta je dôkazom, že 
niekedy i tí najmenší môžu dokázať veľké 
veci. 96 min., český dabing.

ROzPRÁVKA - čESKÝ DABING 
25. a 27. 3. piatok a nedeľa o 17.00, 
vst.: 2,00 €

GULLIVEROVE CESTY
komédia/dobrodružný, usa, r. 2010, 100 
min., mp-12.

FILM NOMINOVANÝ NA OSCARA!!!
FILMOVÝ KLUB 
25. 3. piatok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 €, 
27. - 29. 3. nedeľa, pondelok, utorok 
o 19.00, vst.: 2,20 €

čIERNA LABUť
snímka sleduje príbeh niny, baleríny newyor-

ského baletu, ktorej život je úplne pohltený 
tancom. Dráma, usa, české titulky, 101 min., 
mp-12.

FILMOVÝ KLUB
1. 4. piatok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 € 

PÁN NIKTO
v živote záleží len na rozhodnutiach, ktoré 
v jeho priebehu robíme. nemo nikto si pred-
stavuje všetky možnosti, ktoré mal. Belgic-
ko/Francúzsko/kanada/nemecko, r. 2009, 
137 min., far., titulky.

1. 4. piatok o 17.00, 
2. - 4. 4. sobota, nedeľa, pondelok 
o 19.00, vst.: 2,30 €
4. 4. pondelok zľava vst.: 2,00 €

VARIETÉ
tess, vyslúžilá tanečnica a majiteľka klubu, 
bojuje, aby udržala chátrajúce divadlo pri 
živote. muzikál, usa, 119 min., slovenské ti-
tulky, mp-12. 

ROzPRÁVKA - čESKÝ DABING 
2. - 3. 4. sobota, nedeľa o 17.00

GNOMEO A JúLIA 
najväčší príbeh lásky všetkých čias, v ktorom 
sú hlavní hrdinovia záhradní trpaslíci. animo-
vaná komédia, usa, r. 2010, 91 min., mp-12.

pripravujeme: meDveĎ YoGi, Najväčší 
z Čechov, ako vieš

UpozorNeNie!
Filmové rozprávky s českým dabingom 
musíme uvádzať v zmysle zákona ako ne-
vhodné 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. - 3. 3. 2011 o 19.00 hod., vst.: 2,00 € 
DIABOL

v jeden obyčajný deň sa pätica ľudí stretne vo 
výťahu. pokojná atmosféra nevinnej jazdy na-
prieč poschodiami sa zmení v okamihu, keď 
vo výťahu uviaznu. usa, 2010, horor, 80 min., 
mp-15, st, tatrafilm.

4. - 7. 3. 2011 o 17.00 hod., vst.: 2,00 € 
POSLEDNÝ VLÁDCA VETRA

vzduch, voda, Zem, oheň. štyri národy spo-
jené osudom, keď ohnivý národ všetkým 
ostatným vyhlási vojnu. usa, 2010, dob-
rodružné fantasy, 103 min., mp-15, st, tat-
rafilm.

4. - 7. 3. 2011 o 19.00 hod., vst.: 2,20 €, 
dňa 7. 3. 2011 vst.: 2,00 €

HABERMANNůV MLÝN
Známy režisér Juraj Herz sa rozhodol otvoriť 
jednu z najkontroverznejších kapitol českých 
dejín – povojnový odsun nemcov. česká re-
publika/nemecko/rakúsko, 2010, dráma, 
104 min., mp-12, tatrafilm

8. - 10. 3. 2011 o 19.00 hod., vst.: 2,00 €
POčIATOK

Dom cobb je skúsený zlodej, absolútne naj-
lepší v nebezpečnom umení extrakcie: cenné 
tajomstvá kradne z hĺbky podvedomia počas 
snenia, kedy je myseľ najzraniteľnejšia. usa/
veľká Británia, 2010, sci-fi thriller, 142 min., 

mp-12, st, continental.

11. - 14. 3. 2011 o 19.00 hod., vst.: 2,20 €, 
dňa 14. 3. 2011 vst.: 2,00 €

NEJVěTŠÍ z čECHů 
štvorica uznávaných filmových tvorcov sa 
rozhodne nakrútiť film o najvýnimočnejších 
ľuďoch, ktorí majú doposiaľ len nálepku bláz-
nov a púťových atrakcií, aby tak prekonali po-
vesť o tom, že na ich filmy nechodia diváci. 
česká republika, 2010, komédia, 96 min., 
mp-12, Filmeurope.

15. - 16. 3. 2011 o 17.00 hod., vst.: 2,00 €, 
17. 3. 2011 o 19.00 hod.

DEADLINE
architekt peter Highman sa nutne potrebuje 
dostať z atlanty do los angeles, aby stihol 
pôrod svojho prvého dieťaťa. na letisku sa 
stretáva so začínajúcim hercom ethanom 
tremblayom. usa, 2010, komédia, 95 min., 
mp-15, st, continental.

15. - 16. 3. 2011 o 19.00 hod., vst.: 2,20 €
čIERNA LABUť

snímka sleduje príbeh niny, baleríny newyor-
ského baletu, ktorej život je úplne pohltený 
tancom. Dráma, usa, české titulky, 101 min., 
mp-12.

18. - 21. 3. 2011 o 17.00 hod., vst.: 2,20 €, 
dňa 21. 3. 2011 vst.: 2,00 €

SAMMYHO DOBRODRUžSTVÁ
vydaj sa spolu s malou morskou korytnačkou 
sammym a jeho najlepším priateľom rayom 
na najúžasnejšiu dobrodružnú výpravu pod 
morskou hladinou. Belgicko, 2010, rodinný 
animovaný, 88 min., mp-12, český dabing, 
Filmeurope.

18. - 20. 3. 2011 o 19.00 hod., vst.: 2,00 € 
BASTARDI

skupina žiakov - mladých násilníkov je obvi-
nená zo znásilnenia a vraždy mladej prakti-
kantky. cez to všetko neboli zatiaľ odsúdení 
a stále navštevujú školu. česká republika, 
2010, dráma, 80 min., mp-12, pegasfilm.

21. - 22. 3. 2011 o 19.00 hod., vst.: 2,00 €
PARANORMAL ACTIVITY 2

Dej sa opäť točí okolo strašidelného diania 
v rodinnom dome. veci v ňom sa z nezná-
mych príčin pohybujú, ozývajú sa zvláštne 
zvuky. usa, 2010, horor, 91 min., mp-12, st, 
tatrafilm.

23. - 24. 3. 2011 o 19.00 hod., vst.: 2,00 €
VOJDI DO PRÁzDNA

po tragickej smrti rodičov pri autonehode sú 
súrodenci oscar a linda rozdelení. Znovu sa 
stretnú až v tokiu – rušnom, tajomnom a ne-
bezpečnom meste. Francúzsko/nemecko/
taliansko, 2009, experimentálny, 162 min., 
mp-15, čt, asFk.

25. - 27. 3. 2011 o 17.00 hod., vst.: 2,10 €
NA VLÁSKU

Flynn rider je najhľadanejší zlodej v kráľov-
stve. na svojom poslednom úteku sa uchýli 
do tajomnej opustenej veže. usa, 2010, ani-
movaná rodinná komédia, 101 min., mp-7, 
slovenský dabing, saturn.

25. - 28. 3. 2011 o 19.00 hod., vst.: 2,00 €, 
dňa 28. 3. 2011 vst.: 1,80 €

AMERIčAN
nájomný vrah Jack je neustále v pohybe a zá-
roveň sám. potom, ako sa jedna jeho zákazka 
vo švédsku skončí oveľa krutejšie, ako očaká-
val, uchýli sa na taliansky vidiek. usa, 2010, 
akčný, 105 min., mp-12, čt, magicBox.

29. - 31. 3. 2011 o 19.00 hod., vst.: 2,00 €
OBčIANSKY PREUKAz

trpká komédia režiséra ondřeja trojana sle-
duje osudy štvorice dospievajúcich mladíkov, 
ich priateľov, lások a rodičov. tragikomédia, 
čr, r. 2010, 137 min., mp-12.

pripravujeme na apríl:
Gulliverove cesty – dobrodružná komédia, 
127 hodín – dobrodružná dráma, 
ako vieš – romantická komédia, 
Hon na čarodejnice – dobrodružné fantasy, 
rituál – dráma

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
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DivaDlo 
Kontra

Kontra je profesionálne divadlo so stálou scénou 
v Spišskej Novej Vsi, v podzemí Domu Matice sloven-
skej na Zimnej ul. 68. Je jediným divadlom na Spiši, 
ktoré získalo najprestížnejšie divadelné ocenenie 
u nás - Dosky 2007 „Objav sezóny” a prezentovalo 
sa nielen v Poľsku či Čechách, ale aj vo Veľkej Britá-
nii (Festival Edinburgh Fringe, Bristol). Svojím zame-
raním je na Slovensku ojedinelé, premiéruje diela 
ešte neuvádzané, tie, ktoré dobyli svetové divadelné 
scény a získali mnohé ocenenia po celom svete.

5. a 6. 3. 2011 o 19.00 hod.
Marie Jones: KAMENE VO VRECKÁCH

Hit z Broadway a West Endu, ktorý rozosmial a dojal milió-
ny divákov na celom svete. 2 herci odohrajú 13 postáv! 
Keď Hollywood obsadí írsky vidiek, konflikt kultúr je neod-
vratný a neodvratne zábavný... Cena za najlepšie herecké 
výkony na festivale v Kopřivnici (ČR) v apríli 2010!
Réžia: K. Rozhin. Hrajú: M. Macala a P. Čižmár.
Vstupné: 5 €

Divadlo Bú Košice - hosť Divadla Kontra!
10. 3. 2011 o 19.00 hod.

zoltán Egressy: 
ŠóŠKA A PEčENÉ zEMIAKY

Výborná komédia súčasného maďarského autora v podaní 
hercov košických divadiel - Divadla BÚ - komédia o súčas-
nom športe, kde vládne korupcia a škandály s kupovaním 
zápasov, podplácaním a ovplyvňovaním výsledkov, o tom, 
ako sa šport mení na biznis. 
Réžia: P. Cibula. Hrajú: M. Kolbašský, J. Zetyák 
a J. Fotul.Vstupné: 5 €

12. a 13. 3. 2011 o 19.00 hod.
Conor McPherson: RUM A VODKA

Alkoholom preplnený víkend v živote mladého človeka, 
ktorý končí v náručí ženy, o ktorej si myslí, že uzdraví jeho 
život. Zábava, akú si dávno nezažil. Nepriveď na to svoju 
mamu! Priveď niekoho, kto normálne do divadla nechodí.
Réžia: K. Rozhin. Hrá: P. Čižmár. Vstupné: 5 €

19. a 20. 3. 2011 o 19.00 hod.
S. Mallatratt a S. Hill: žENA V čIERNOM 

Mrazivý príbeh mladého londýnskeho advokáta Arthura 
Kippsa, ktorý prichádza do odľahlého Domu na úhorných 
močariskách, aby usporiadal pozostalosť po nebohej pani 
Drablowej. Jedna z najstrašnejších a najúspešnejších hier 
všetkých čias!!! Budete sa báť vlastnej predstavivosti... 
Réžia: K. Rozhin. Hrajú: M. Macala a P. Čižmár.
Vstupné: 5 €

26. a 27. 3. 2011 o 19.00 hod.
Samuel Beckett 

SóLO (A PIECE OF MONOLOGUE)
Samuel Beckett znovu na scéne Kontry! Monológ zachy-
tený na okraji temnoty, na hranici medzi životom a smrťou, 
medzi chaosom a poriadkom. V šere nehybne stojaci muž 
bojujúc so slovami, skúša rozprávať o nezmyselnosti opa-
kujúcich sa rituálov každodennosti. Slovenská premiéra.
Réžia: K. Rozhin. Hrá: Peter Čižmár. Vstupné: 4 €
 
29. 3. 2011 o 19.00 hod.

Samuel Beckett: SMIECH V TEMNOTE
Divadelný večer s Beckettom, v ktorom nechýba humor ani 
sarkazmus, ale tiež ani vážne otázky o zmysle existencie. 
Po prvýkrát na Slovensku uvedené jednoaktovky tohto au-
tora obsahujú skrátenú syntézu beckettovského divadla.
Réžia: K. Rozhin. Hrajú: M. Macala, P. Čižmár a P. König
Vstupné: 5 €
 

Kapacita sedadiel v divadelnej sále 
na jedno predstavenie je 30 miest.

Je lepšie rezervovať si miesto vopred!
Rezervácie - denne: 0907 908 986

KULTúRA

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

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

Miro Gavran: „všetko o Mužoch“ 
Chorvátsky dramatik s nadhľadom sebe vlastným odhaľuje v humorných i vážnych životných situáciách mužské šablóny 
správania. 

6. 3. (nedeľa) o 15.00 hod.  II. PREMIÉRA  VSTUPNÉ: 2 €
24. 3. (štvrtok) o 10.30 hod.  

Martin Barčík: „BaLtaZÁr BanÁn“
Detská komédia pre malých i veľkých, ktorá v sebe nesie krásny a milý príbeh.

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

Miro Gavran: „všetko o ženÁch“ 
Ženy dokážu rovnakou intenzitou milovať i nenávidieť, dopriať si navzájom, ale aj nenáležite žiarliť na úspech tej druhej. Autor 
sa zamýšľa, či je priateľstvo vôbec kódom ženských vzájomných medziľudských vzťahov. 

18. 3. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 4 €
28. 3. (pondelok) o 18.00 hod.  

Peter rašev: „SanatóriuM aLeBo ako Prežiť...???“ 
(REALITY ŠOU)
Päť zločincov, ktorí namiesto väzenia trávia čas v Sanatóriu, má možnosť konfrotovať svoje príbehy s publikom a jeho sym-
patiami - a dokonca si vybrať: odmenu alebo smrť v priamom prenose... Hra je obohatená o pesničky s úžasnými textami 
Ľubomíra Feldeka, pričom hudbu skomponovali známi slovenskí hudobníci - M. Čekovský, T. Okres, P. Breiner a I. Timko. 

20. 3. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 €
Monika GerBocovÁ: 

„SnehuLienka a SeDeM trPaSLíkov“
Bol raz jeden zámok a v ňom žila šťastne malá princezná Snehulienka, pokiaľ po smrti jej mamičky si jej otecko, kráľ, ne-
doniesol novú manželku, zlú kráľovnú. Mnoho generácií detí odrástlo na tomto krásnom príbehu, kde dobrí siedmi trpaslíci 
prichýlia, aj keď neochránia, Snehulienku pred zlou kráľovnou. To sa podarí až... No veď príďte a uvidíte, ako to dopadlo.

27. 3. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € 

štefan kaSarDa: „Martinko kinkaš“ 45. rePríZa
Štefan Kasarda - známy rozhlasový autor, dramatik, dramaturg - napísal pre súbor Spišského divadla dramatizáciu známe-
ho 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-inscenačná zložka a najmä pesničky oslovujúce publikum všetkých vekových i generačných vrstiev.

2. 3. (streda) o 19.00 hod., Štúdio SD SNV  VSTUPNÉ: 2 €
30. 3. (streda) o 19.00 hod., Štúdio SD SNV  

irena DouSkovÁ: „hrDý BuDžeS“ 
Detský pohľad na obdobie husákovskej normalizácie prostredníctvom zvedavej iskričky Helenky Součkovej, žiačky dru-
hej triedy Základnej školy v Ničíne. 
Účinkujú: Daniela Švolíková, Slavomíra Fulínová

9 . 3. (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 
zodpovedný len on sám. Komédia iskrí tradičnými Shawovskými prednosťami - vtipom, iróniou a sarkazmom. 

16. 3. (streda) o 19.00 hod., Štúdio SD SNV  VSTUPNÉ: 2 € 

auGuSt StrinDBerG: „SLečna JÚLia“
Hra plná vášní, magických vzplanutí, nenaplnených túžob a očakávaní medzi mužom a ženou z iných spoločenských 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 hrávaných na javis-
kách po celom svete, aby zobrazil rozpoltenosť, odvahu a večnú túžbu človeka po zmene. 
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6. 3. 2011 (nedeľa) o 15.00 hod., Spoločenská 
sála KD - kino pre verejnosť, vstupné: 2,20 €

guLLIVerOVe cesty
Gulliver sa nešťastnou náhodou po plavbe 
v oblasti Bermudského trojuholníka ocitá na dobre 
schovanom ostrove Liliput, obývanom populáciou 
maličkých ľudí. Na týchto drobných a pracovitých 
ľudí pôsobí giganticky, a tak ho najskôr uväznia 
ako otroka. Postupne sa však stane ich hrdinom 
a Gulliverovi dochádza, že to, čo je skutočne 
dôležité, je veľkosť ľudského srdca a nie zovňajšku.
Akčný, dobrodružný, komédia, fantasy
 
8. 3. 2011 (utorok) o 19.00 hod., Spoločenská 
sála KD - kino pre verejnosť, vstupné: 2,20 € 

ObčIaNsky preukaz
Trpká komédia režiséra a producenta Ondřeja 
Trojana z čias bývalého socialistického Českoslo-
venska. Česko, 2010, 90 min.
 
25. 3. 2011 (piatok) o 15.00 hod., 
Spoločenská sála KD

Deň učIteľOV Obce
Oceňovanie najúspešnejších pedagógov obce.

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

marec 2011

6. 3. 2011 (nedeľa) o 16.00 hod., Kino Mier

anDEr a ĽUDovÁ HUDBa  
KanDrÁČovCi 
Zábavný program s Anderom z Košíc a ľudovou hudbou Kandráčovci.
Vstupné: 5 €

12. 3. 2011 (sobota) od 20.00 do 2.00 hod., Hotel Preveza

i. SPiŠSKÝ CoUntrY BÁl
Hrajú: PONIKLEC, 3NÁSŤ CIEST
Country westernové oblečenie vítané!
Vstupné spolu: 15 € (Občerstvenie v hodnote 10 € - prípitok, večera, káva, minerálna voda) 

13. 3. 2011 (nedeľa) o 19.30 hod., Spišské divadlo

noEl CoWarD: roZMarnÝ DUCH
Réžia: Peter Mikulík. Hudba: Braňo Kostka.
V centre diania hry je spisovateľ Charles Condomine prenasledovaný duchom 
svojej prvej manželky, ktorá sa usiluje rozvrátiť druhé šťastné manželstvo. 
Podarí sa pani Arcatiovej poslať rozmarného ducha späť do ríše duchov?
Účinkujú: Peter Sklár, Zuzana Tlučková, Elena Podzámska, Zuzana Kocúriková, 
František Kovár, Zuzana Vačková
Vstupné: prízemie, lóže: 15 €; balkón: 13 €, 10 €

Rímsko-katolícka farnosť Spišská Nová Ves, MKC Spišská Nová Ves
19. 3. 2011 (sobota) o 16.00 hod., Kino Mier 

FarÁr Z (M)arSU
Netradičný muzikál o netradičnom kňazovi.
Vstupné: 5 €
Predpredaj vstupeniek: TIC – Letná 49, 053/16 186, MKC - Kino Mier, 053/442 87 66, 
MKC - Reduta, 446 32 49. Informácie: 0904 821 958

26. 3. 2011 (sobota) o 19.00 hod., Kino Mier 

CollEGiUM MUSiCUM
(Marián Varga, Fedor Frešo, František Griglák, Martin Valihora) 
Unikátny koncert legendy československej hudobnej scény.
Vstupné: 12 €

PRIPRAVUJEME: 
28. 4. 2011 (štvrtok) o 18.00 hod., Športová hala

Miro ŠMaJDa S HUDoBnoU SKUPinoU
Vstupné: 5 €

Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves v spolupráci so Spišskou katolíckou charitou
pripravuje
7. 5. 2011 (sobota) o 16.00 hod., Koncertná sieň Reduty

Xv. PlES ĽUDí S DoBrÝM SrDCoM
Účinkujú: Deti z Domu Charitas sv. Jozefa, Špeciálnej základnej a Praktickej školy sv. M. M. Kolbeho 
a žiaci ZUŠ. Do tanca hrá: Rado Olejník. Vstupné: dospelí: 12 €, deti do 12 rokov: 8 €
deti z DCHSJ, ŠZŠ a PŠ SMMK a Klubu rodičov zdarma
Predaj vstupeniek: od 15. 3. 2011
Mgr. Ing. Mária Petríková, riaditeľka školy
Marta Korbová, pomocná ekonómka 
tel.: 053/441 43 01, mobil: 0904 930 644

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

prinášam lásku, horúcu, detskú, 
by kvapky krvi zmyl som z vašich čiel,

padli ste svorne, otčine na česť, 
duch váš do ríše mieru odišiel.

(Hadri Drevenický: našim mŕtvym)

MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
DOM MATICE SLOVENSKEJ SP. NOVÁ VES

vás srdečne pozývajú na

PIETNU 
SPOMIENKOVú 

SLÁVNOSť 
pri príležitosti 72. výročia 

tragických udalostí  
v našom meste z marca 1939 

- bombardovania mesta  
hortyovskými letcami - Malá vojna,

ktorá sa uskutoční 
25. marca 2011 o 14.00 hod.  

na mestskom cintoríne pri Martýriu.
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ORION FLORBAL CUP: Koniec januára a začia-
tok februára patril Školským majstrovstvám obvodu 
vo florbale žiakov a žiačok ZŠ 2010/2011. Počas 
4 dní mladí florbalisti súťažili v telocvični ZŠ Ko-
menského v Smižanoch. Usporiadateľmi súťaže 
boli OR SAŠŠ a CVČ Adam. Proti sebe sa posta-
vili žiaci a žiačky ZŠ Komenského SNV, ZŠ Ing. O. 
Kožucha SNV, ZŠ Nad Medzou SNV, ZŠ Hutnícka 
SNV, ZŠ Komenského Smižany, ZŠ Maurérova 
Krompachy a Gymnázia Javorová SNV. V kategórii 
mladších žiakov zvíťazilo družstvo Gymnázia Javo-
rová. Medzi mladšími žiačkami dominovali dievčatá 
zo ZŠ Komenského SNV. Prvenstvo si vo svojich 
kategóriách vybojovali aj starší žiaci a staršie žiačky 
zo ZŠ Komenského SNV. Víťazné družstvá postúpili 
do krajského kola.
PROGRON CUP 2011: Športová hala bola  
10. 2. zaplnená hráčmi športových futbalových tried 
z Lipt. Mikuláša, Popradu, Kežmarku, Lipan a SNV 
(„A“ a „B“ mužstvo), ktorí pricestovali na halový fut-
balový turnaj deviatakov (U 15). Organizovali ho ro-
dičia deviatakov športovej futbalovej triedy pri ZŠ Z. 
Nejedlého v spolupráci s FK SNV, STEZ, OFZ SNV 
a sponzorskou firmou Progron Ing. Štefana Gron-
džáka. Bol to posledný halový futbalový turnaj žia-
kov, ktorí v šk. r. 2010/2011 ukončia ZŠ. Konečné 
poradie: 1. SNV „A“, 2. Lipany, 3. Lipt. Mikuláš,  
4. Kežmarok, 5. SNV „B“, 6. Poprad. Ocenenie 
jednotlivcov: najlepší brankár - Pavlík (KK), najlep-
ší hráč - Pribula (LM), najlepší strelec - Grondžák 
(SNV).
BASKETBAL: Muži BK 04 AC LB SNV: EXTRALI-
GA: 32. kolo (26. 1.) SNV - BK SPU Nitra 92 : 57, 
33. kolo (29. 1.) BK Inter Bratislava - SNV 73 : 76, 
21. kolo (2. 2., dohrávka) BK SPU Nitra - SNV 
90 : 71, 22. kolo (5. 2., dohrávka) SNV - BK Inter 
Bratislava 86 : 70, 34. kolo (9. 2.) SNV - BK Vá-
hostav - SK Žilina 92 : 75, 35. kolo (12. 2.) Astrum 
Levice - SNV 78 : 83, 36. kolo (16. 2.) SNV - MBK 
Handlová 81 : 62, 37. kolo (19. 2.) MBK Rieker 
Komárno - SNV 82 : 70. Umiestnenie v tabuľke po 
37. kole: 1. miesto (z 10).
VOLEJBAL: Ženy VK SNV: EXTRALIGA: 22. kolo 
(5. 2.) SNV - ŠK ŽU Žilina 3 : 1, 23. kolo (6. 2.) 
VTC Pezinok - SNV 3 : 0, 24. kolo (12. 2.) SNV - 
MŠK Žiar n/H 3 : 0, 25. kolo (19. 2.) COP Nitra 
- SNV 3 : 0. Umiestnenie v tabuľke po 25. kole:  
5. miesto (z 8).
KOLKY: Muži Tatran SNV: EXTRALIGA: 13. kolo 
(31. 1.) SNV - TKK Trenčín „A“ 7 : 1, 14. kolo (5. 2.) 
SNV - KK Tatran Sučany 8 : 0, 15. kolo (12. 2.) ŠK 
Modranka „A“ - SNV 1 : 7, 16. kolo (19. 2.) SNV - 
TJ Slavoj Sládkovičovo 7 : 1. Umiestnenie v tabuľke 
po 16. kole: 5. miesto (z 12).
HOKEJ: Muži HK SNV: I. LIGA: Štvrťfinále: 1. zá-
pas (29. 1.) SNV – Trebišov 3 : 1, 2. zápas (30. 1.) 
SNV - Trebišov 9: 3, 3. zápas (2. 2.) Trebišov - SNV 
2 : 4. Na zápasy vyhrala SNV 3 : 0. Semifinálové 
play-off: 1. zápas (8. 2.) Lipt. Mikuláš - SNV 3 : 2, 
2. zápas (9. 2.) Lipt. Mikuláš - SNV 2 : 1, 3. zápas  
(12. 2.) SNV - Lipt. Mikuláš 1 : 4. Liptáci na zápasy 
zvíťazili 3 : 0 a postúpili do boja o extraligu. Pre 
hokejistov SNV sa sezóna 2010/2011 definitívne 
skončila a nádeje na návrat do extraligy sa rozply-
nuli.
FLORBALISTOM: V Základnej škole, Komenské-
ho 2, Spišská Nová Ves sú zriadené športové triedy 
so zameraním na ľadový hokej, no nielen hokejisti 
dosahujú vynikajúce úspechy v rámci Slovenska. 
Pekný kúsok sa podaril aj florbalistom, ktorí si spo-
medzi družstiev, ktoré sa venujú profesionálne flor-
balu, vybojovali v Košiciach vynikajúce 2. miesto 
v rámci Majstrovstiev Slovenskej republiky. Flor-
balistom sa naši tréneri venujú v rámci záujmových 
útvarov. Na škole pracujeme s florbalom už takmer 
šesť rokov. Žiaci a žiačky sa pravidelne zúčastňujú 
vyhlasovaných súťaží a každoročne v nich dosahu-
jú pekné výsledky.
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S ľadovým hokejom začínal na základnej škole. 
V tom období neboli žiacke družstvá pri hokejo-
vých kluboch. Základné školy súťažili medzi se-
bou vo všetkých druhoch športových odvetví. Ako 
15-ročný začal hrať za dorast Lokomotívy Bane. 
O 2 roky začal trénovať a hrať za A-mužstvo. V r. 
1970 oslávenec narukoval do Dukly SNV, kde 
odohral 2 hokejové sezóny. „po návrate z Dukly 
som hral až do r. 1980 za spišskú novú ves pre-
važne snHl. najúspešnejšiu sezónu som mal 
v r. 1976/1977. v prelome sezóny 1980/1981 
som prestúpil za tepličku, kde som hral až do 
r. 1987. svoju aktívnu činnosť som ukončil ako 
36-ročný,“ vrátil sa k svojej hokejovej anabáze čer-
stvý šesťdesiatnik.
Pri hokeji Štefan ostal naďalej. Ako tréner začal s mla-
dými hokejistami pracovať od sezóny 1979/1980. 
V r. 1980 ukončil trénerskú kvalifikáciu II. triedy.  
V r. 1985 - 1988 študoval na FTVŠ v Bratislave 
a štúdium ukončil kvalifikáciou trénera I. triedy. „od  
r. 1979 dodnes trénujem v tomto klube. pre-
važne mládežnícke kolektívy, okrem sezóny 
1989/1990, keď som bol trénerom a-mužstva. 
Zväčša som trénoval dorastencov, a to 21 ro-
kov. Žiacke družstvá trénujem 10. sezónu. 
momentálne 5. športovú hokejovú triedu. po-
čas mojej trénerskej kariéry mojimi rukami 
prešlo veľmi veľa hráčov, spomeniem len 
niektorých, ktorí boli v seniorských reprezen-
táciách - Horváth, nadašdi, topoli, vantroba 
a lapšanský. veľa hráčov bolo vo výberoch od  
16 do 20 rokov - klinga, Dobrovič, petrovič, Ho-
lečko, Grečko, polomský, kristián, karaffa, cuník, 
Bakoš, Jánošík, petruk, kucirko, atď. spomínam 
na môj prvý úspech, keď v sezóne 1980/1981 
sme postúpili s mladším dorastom do doraste-

neckej ligy. v poslednom období to bolo pred 
dvomi rokmi 3. miesto so 4. šHt na orange cup 
- neoficiálne majstrovstvá sr. v minulej sezóne 
sme boli šiesty,“ vyratúva svoje trénerské úspechy 
erudovaný tréner Š. Rusnák.
Po dlhých trénerských rokoch sa Štefanovi Rusná-
kovi splnil tajný sen. „mám troch vnukov a jednu 
vnučku. všetci vnuci hrajú hokej. Dvoch mlad-
ších trénujem. môžem im poradiť, usmerniť v ich 
hokejovom napredovaní. tretí, najstarší, hrá za 
ôsmakov. mám z nich veľkú radosť. nemôžem 
zabudnúť na manželku. Jej podporu a pochope-
nie. aj svoje dcéry som viedol k športu. staršia 
dcéra hrala niekoľko sezón hokej za ženy. Bez 
rodinného zázemia, podpory a pochopenia by 
som túto trénerskú činnosť nemohol vykonávať,“ 
dodal šesťdesiatnik. 

jozef petruška, foto: autor

V dňoch 27. - 28. 1. sa konal v SNV 17. ročník 
medzinárodného halového turnaja mladších 
a starších žiakov na počesť Andreja Franka (1916 
- 1993). Tento výborný brankár a odchovanec 
AC SNV v r. 1936 - 1938 bol brankárom slávnej 
Sparty Praha, získal s ňou titul majstra ČSR a po-
čas svojej hráčskej činnosti si vyslúžil prezývku slo-
venský Plánička. Usporiadateľmi memoriálu boli 
ZŠ Z. Nejedlého, Mesto SNV, CVČ Adam, SFZ, 
VsFZ a ObFZ. Futbalového turnaja sa zúčastnilo 

12 družstiev z MFK Košice, Nyírsuli Nyíregyháza 
(Maď.), MŠK Žilina, ŠSK IR-Progres Bílovec (ČR), 
FK Havlíčkův Brod a FK SNV. V kategórii U12 
zvíťazili futbalisti FK SNV pred Nyiregyházou a Ko-
šicami. Dávid Filinský (FK SNV) bol najlepším 
strelcom s 11 presnými zásahmi a zároveň aj 
najlepším hráčom turnaja. Organizačný výbor 
ocenil aj jedinú hráčku Maju Mikolajovú zo SNV. 
V kategórii U14 prví skončili Košičania, druhí hráči 
z Nyíregiházy a tretí z Bílovca.  

7 rýchlokorčuliarov na krátkej dráhe ŠK STEZ 
SNV sa 4. - 6. 2. predstavilo v Budapešti vo  
4. kole Európskeho pohára juniorov skup. Danu-
bia so zámerom vybojovať si postup do finále  

(4. - 6. 3. v Mníchove). Vo finále sa stretne 8 najlep-
ších rýchlokorčuliarov z východnej skupiny Danubia  
a 8 zo západnej skupiny StarClass. Medzi nimi 
nebude chýbať ani Alica Porubská, ktorá v kat. 
„Novic A“ zvíťazila na všetkých 3 tratiach a stala sa 
celkovou víťazkou s počtom 2 900 b. 
Postup do finále si vybojovali v kat. junioriek Petra 
Suľovská (v celk. poradí 2. miesto) i Júlia Pivovar-
niková (6. miesto). V kat. „Novic A“ si dobre v Bu-
dapešti viedli bratia Čujovci. Michal si 6. miestom 
zaistil postup. Miroslava však o postup pripravilo 
zranenie na 500 m trati. Medzi juniormi sa pred-
stavila dvojica Boris Frankovič a Matúš Surovec, 
z ktorej sa v Nemecku predstaví len Frankovič (po 
4 kolách na 7. mieste).

foto: jozef petruška

ŠTEFAN RUSNÁK ŠESťDESIATROČNý

17. ROČNíK MEMORIÁLU 
ANDREJA FRANKA

SHORT TRACK V BUDAPEŠTI

Významného jubilea sa 29. 1. 2011 dožil bývalý hráč a dnes dlhoročný tréner mládežníckych 
mužstiev Hokejového klubu SNV Štefan Rusnák. 
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HLAVNÁ PLOCHA
 3. 3. streda 18.00 - 19.30
 6. 3. nedeľa 18.00 - 19.30
13. 3. nedeľa 18.00 - 19.30
16. 3. streda 18.00 - 19.30
20. 3. nedeľa 17.00 - 18.30
23. 3. streda 18.00 - 19.30
27. 3. nedeľa 18.00 - 19.30

VEREJNÉ KORčUĽOVANIE
MALÁ PLOCHA 

 2. 3. streda 10.00 - 12.00
 3. 3. štvrtok 10.00 - 12.00
 4. 3. piatok 10.00 - 12.00
 4. 3. piatok 17.00 - 18.30
 5. 3. sobota 17.00 - 18.30
 9. 3. streda 17.00 - 18.30
11. 3. piatok 17.00 - 18.30

zIMNÝ ŠTADIóN t.: 053/446 10 86 
5. 3. sobota 14.00 sNv - martiN, dorast
5. 3. sobota 19.30 plaY oFF hokej ženy
6. 3. nedeľa 10.30 sNv - l. mikUlÁš, dorast

12. 3. sobota 14.00 juniori baráž
13. 3. nedeľa 10.30 juniori baráž
19. 3. sobota 14.00 juniori baráž
19. 3. sobota 19.30 plaY oFF hokej ženy
20. 3. nedeľa 10.30 juniori baráž
20. 3. nedeľa 19.30 plaY oFF hokej ženy
26. 3. sobota 14.00 juniori baráž
27. 3. nedeľa 10.30 juniori baráž

KOLKÁREň t.: 053/446 33 65 
5. 3. sobota 10.00 svit - vrÚtkY, 1. liga východ
5. 3. sobota 14.00 tatraN - vrÚtkY, extraliga

12. 3. sobota 10.00 svit - r. soBota, 1. liga východ
19. 3. sobota 14.00 tatraN - poDBrezovÁ „B“, extraliga
26. 3. sobota 10.00 svit - poDBrezovÁ, 1. liga východ

mestskÁ liGa v kolkocH 2011
 1. 3. utorok 18.00 NDH atYp - parmas
 1. 3. utorok 19.00 stez - cHelsea 60
 7. 3. pondelok 17.00 DrÁČik - miDapa
 7. 3. pondelok 18.00 parmas - stez
 7. 3. pondelok 19.00 cHelsea 60 - srt keGlere
 8. 3. utorok 18.00 slza - remeslo spiš
 8. 3. utorok 19.00 mv NÁBYtok - NDH atYp
14. 3. pondelok 17.00 srt keGlere - remeslo spiš
14. 3. pondelok 18.00 miDapa - slza
14. 3. pondelok 19.00 NDH atYp - DrÁČik
15. 3. utorok 18.00 stez - mv NÁBYtok
15. 3. utorok 19.00 cHelsea 60 - parmas
21. 3. pondelok 17.00 parmas - srt keGlere
21. 3. pondelok 18.00 DrÁČik - stez
21. 3. pondelok 19.00 remeslo spiš - miDapa
22. 3. utorok 18.00 slza - NDH atYp
22. 3. utorok 19.00 mv NÁBYtok - cHelsea 60
28. 3. pondelok 17.00 srt keGlere - miDapa
28. 3. pondelok 18.00 NDH atYp - remeslo spiš
28. 3. pondelok 19.00 cHelsea 60 - DrÁČik
29. 3. utorok 18.00 stez - slza
29. 3. utorok 19.00 parmas - mv NÁBYtok

ŠPORTOVÁ HALA t.: 053/416 63 35, 053/416 63 38
rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

 5. 3. sobota 7.30 - 18.00 Futbalový turnaj soFz
 6. 3. nedeľa 13.00 vk - vraNov NaD topĽoU
 7. 3. pondelok 9.00 - 16.00 krajské kolo sš basketbal
 9. 3. streda 18.00 lB - svit, basketbal extraliga
10. 3. štvrtok 9.00 - 16.00 krajské kolo sš basketbal
12. 3. sobota 9.00 škBD - l. mikUlÁš, basketbal
12. 3. sobota 11.00 lB „B“ - roŽŇava, basketbal 1. liga
12. 3. sobota 13.00 lB „a“ - p. BYstrica, basketbal kadeti

12. 3. sobota 15.00 lB „B“ - karlovka Bratislava, 
basketbal kadeti

13. 3. nedeľa 9.00 lB „a“ - karlovka Bratislava, 
basketbal kadeti

13. 3. nedeľa 11.00 lB „B“ - p. BYstrica, basketbal kadeti
13. 3. nedeľa 13.30 vk - prešov, volejbal kadetky
13. 3. nedeľa 18.00 škBD - rUŽomBerok „B“, basketbal
16. 3. streda 18.00 lB - iNter Bratislava, basketbal extraliga
19. 3. sobota 11.00 škBD - popraD, basketbal juniorky

19. 3. sobota 13.00 lB „B“ - Žiar NaD HroNom, 
basketbal juniori

19. 3. sobota 15.00 lB „a“ - B. BYstrica, basketbal juniori

20. 3. nedeľa 9.00 lB „a“ - Žiar NaD HroNom, 
basketbal juniori

20. 3. nedeľa 11.00 lB „B“ - B. BYstrica, basketbal juniori
26. 3. sobota lB „B“ - levice, basketbal 1. liga
27. 3. nedeľa lB „B“ - trNava, basketbal 1. liga

plaY oFF volejbal 12., 16., 19., 23., 26., 30. 3. 2011
plaY oFF basketbal 23., 26., 30. 3. 2011 

KRYTÁ PLAVÁREň t.: 053/416 63 53
otvorenie krytej plavárne počas jarných prázdnin:
28. 2. 2011: 6.30 - 7.45 ranné plávanie•8.00 - 14.00 sanitár•14.00 - 20.30 verejnosť
1. - 6. 3. 2011: 9.00 - 20.30 verejnosť
16. 3. 2011 od 8.00 do 13.00 hod. krajské kolo v plávaní Zš a sš.  
verejnosť od 14.00 do 20.30 hod.

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

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
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
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 krytej plavárne 
platný od 1. 1. 2011

celodenný 
vstup 

1 hod. pred ukončením 
prevádzky

Dospelí 2,30 € 1,90 €
Deti od 3 do 15 rokov, 
dospelí nad 62 rokov, zŤp a zŤp-s 1,60 € 1,40 €

zľavnené vstupné 10 vstupov 20,70 €
zľavnené vstupné 20 vstupov 41,30 €
zľavnené vstupné 30 vstupov 62,00 €
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TVORIVÁ DIELŇA - 
„VEĽKONOČNÉ ZDOBENIE 
PERNÍKOV“
Nedeľa 6. 3. o 13.30 hod.
chcete sa naučiť zdobiť perníky? 
mc Dietka pre vás pripravilo 
tvorivé nedeľňajšie popoludnie pod 
vedením p. Zuzky k.
vašu účasť nahláste 
do 5. 3. na t. č. 0948 003 880 
alebo e-mailom na: etom50@azet.sk. 
kde: Herňa mc Dietka
poplatok: 10 €/účastník (v cene je 
materiál, pomôcky, občerstvenie)

STRETNUTIE  
PODPORNEJ SKUPINY 
DOJČIACICH MATIEK
pondelok 7. 3. o 9.30 hod.
vašu účasť nahláste sms-kou 
do 5. 3. na t. č. 0903 740 739. 
laktačná poradkyňa Hanka o.
príďte včas, s kočiarom pomôžeme.
kde: Herňa mc Dietka
poplatok: 2 €

DIETKOVSKÉ MDŽ 
POSEDENIE  
+ TVORIVÁ DIELŇA
Utorok 8. 3. o 16.45 hod.
mc Dietka pre vás pripravilo posedenie 
pri príležitosti medzinárodného dňa žien 
spojené s občerstvením. môžete sa 
zapojiť do tvorivých dielní, alebo len tak 
s nami posedieť. každá žienka od nás 

dostane malý darček.
informácie na t. č. 0944 250 403.
kde: Herňa mc Dietka
poplatok: 2,50 €/rodina

 TVORIVÁ DIELŇA - „ŠPERKY 
- KORÁLKY A ZATVÁRACIE 
ŠPENDLÍKY“
sobota 12. 3. o 13.30 hod.
chcete sa naučiť niečo o korálkovaní? 
materské centrum Dietka pre vás 
pripravilo tvorivé sobotňajšie popoludnie 
pod vedením p. tomaščíkovej.
vašu účasť nahláste 
do 11. 3. na t. č. 0948 003 880 
alebo e-mailom na: etom50@azet.sk. 
tešíme sa na vás.
kde: Herňa mc Dietka
poplatok: 7 €/účastník

NOVÉ!!! kUrz prípravY  
Na DojČeNie pre teHotNÉ

DOJČENIE - DôLEŽITÉ  
JE SPRÁVNE ZAČAť!
pondelok 21. 3. o 10.00 hod.
vašu účasť nahláste sms-kou 
do 19. 3. na t. č. 0903 740 739. 
Bližšie info na uvedenom tel. č. 
laktačná poradkyňa Hanka o.
kde: Herňa mc Dietka

TVORIVÁ DIELŇA  
- SCRAPBOOK (VLASTNÝ 
ORIGINÁLNY FOTOALBUM)
Utorok 22. 3. o 16.30 hod.

tvorivé utorkové popoludnie 
pod vedením p. ivany marákovej. 
Záujemcovia si budú môcť zakúpiť 
materiál pre svoje ďalšie tvorenie. 
prineste si so sebou 
niekoľko fotografií!!! 
vašu účasť nahláste 
sms-kou do 18. 3. 
na t. č. +420 739 824 761.
kde: Herňa mc Dietka
poplatok: 7 €/dospelý, 3 €/dieťa

NOVÉ!!!  

BURZA DETSKÉHO 
OŠATENIA (JAR - LETO)
každý marcový piatok 
od 16.00 do 18.30 hod.
Bližšie info: 0905 938 774
kde: Herňa mc Dietka
poplatok (stojné): 1,50 €/predávajúci

STÁLA PROGRAMOVÁ 
PONUKA
HERŇA MC DIETKA
Zdravotné stredisko sídlisko mier, 
šafárikovo nám. 3
Utorok, streda, štvrtok: 
popoludní 16.00 - 18.30 hod.
poplatok za jednorazový vstup: 
1 €/rodina
Členské na šk. r. 2010/2011: 
10 €/rodina
návštevníkov prosíme, aby si so sebou  
doniesli prezuvky!

poistenci všZp  
majú na jedno- 
razovom vstupe  
do herne 20 % zľavu!

ANGLICKÝ  
KLUB BATOLIAT
pre deti od 2 rokov
kedy: každá sobota o 9.00 a 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.

PROGRAM MATERSKÉHO CENTRA DIETKA - člen Únie materských centier 
„láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“

w
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www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTEz

 1. 3. utorok 17.00 sNv - sp. poDHraDie, dospelí
5. 3. sobota 10.30 sNv sD - sNv „B“
5. 3. sobota 12.30 sNv mD - vikartovce
5. 3. sobota 14.30 HraBUšice - popraD veĽkÁ
5. 3. sobota 16.30 spišskÉ vlacHY - keŽmarok
5. 3. sobota 18.30 spišskÁ BelÁ - ĽUBica
6. 3. nedeľa 11.00 sNv sŽ - rUDŇaNY sŽ

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 
rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

6. 3. nedeľa 13.00 ĽUBica - sÚper z poĽska
6. 3. nedeľa 15.00 popraD veĽkÁ - sÚper NezNÁmY
6. 3. nedeľa 17.00 veĽkÁ lomNica - tepliČka
9. 3. streda 19.00 sNv „B“ - verNÁr, dospelí

12. 3. sobota 11.00 sNv sD - Nitra, 1. liga sD
12. 3. sobota 13.15 sNv mD - Nitra, 1. liga mD
12. 3. sobota 15.00 levoČa - spišskÉ poDHraDie
12. 3. sobota 16.30 HraBUšice - sNv „B“, dospelí
12. 3. sobota 18.30 spišskÁ BelÁ - spišskÉ vlacHY
13. 3. nedeľa 15.00 popraD veĽkÁ - sÚper NezNÁmY
13. 3. nedeľa 17.00 veĽkÁ lomNica - vikartovce
13. 3. nedeľa 19.00 rUDŇaNY - jaklovce
19. 3. sobota 10.30 spišskÉ vlacHY - smiŽaNY
19. 3. sobota 15.00 sNv „a“ - poDBrezovÁ, 2. liga
20. 3. nedeľa 13.00 sNv „B“ - cHrasŤ NaD HorNÁDom, dospelí
26. 3. sobota 11.00 sNv sD - DUBNica, 1. liga sD
26. 3. sobota 13.00 sNv mD - DUBNica, 1. liga mD
26. 3. sobota 15.30 sNv „B“ - sp. vlacHY, dospelí

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

Oznamujeme rodičom, že 19. marca 2011 o 7.30 hod.  
na Zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi  

sa uskutoční výber do športových tried so zameraním na ľadový hokej. 
Výber bude pozostávať z dvoch častí - Test na ľade - korčuľovanie 

(zimný štadión) a Všeobecná pripravenosť a obratnosť 
(telocvičňa ZŠ Komenského 2, Spišská Nová Ves).

Viac informácií na www.komenskeho.snv.sk - v časti Aktivity a hokej.

VýBER DO HOKEJOVýCH TRIED!
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Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Spišská Nová Ves

10. 3. (štvrtok)
Hodnotiaca členská schôdza

14.00 hod. v zasadačke Mestského úradu, Štefánikovo nám. č. 1 v Sp. Novej Vsi 

15. 3. (utorok)
Prednáška z cyklu „Mám 65 a viac a chcem žiť zdravo“ 

Téma: „Stravovanie v minulosti a dnes“ (RÚVZ SNV)
„Zmena sociálnych zákonov“ 

Miesto konania: Centrum voľného času ADAM, Levočská 14 o 9.30 hod.

30. 3. (streda)
Turistická vychádzka: Novoveská Huta 

Odchod autobusom MHD č. 3 o 8.56 hod. zo zastávky Radnica.

Predsedníctvo Okresnej 
organizácie Jednoty 
dôchodcov na Slovensku 
v Spišskej Novej Vsi

ponúka

vzdelávací program 
pre rozvoj tvorivosti, 

kreativity i osobnostného rastu

TVORIVÉ PÍSANIE 
PRE SENIOROV,

ktoré sa uskutoční 
22. 3. 2011 o 9.00 hod.

v malej zasadačke Mestského úradu, 
Štefánikovo nám. 1, SNV.

Vzdelávací program je pre všetkých 
seniorov mesta, ktorí majú záujem 

písomne tvoriť.
Kurz vedie PaedDr. Štefan Šimko.

pozýva na

5. ročník
STRETNUTIA 

S UMELECKÝM SLOVOM,
ktoré sa uskutoční

29. 3. 2011 o 10.00 hod. 
v Spišských Vlachoch.

Pripomenieme si jubilujúcich autorov
(J. Bodenek, J. Fándly, J. Kráľ, V. Šikula, 
P. J. Šafárik, J. Chalupka, L. Novomeský, 

Ľ. Ondrejov).
Ukážky interpretujú členovia JDS.
Pozývame všetkých, ktorým krása 

slovenského jazyka prináša potešenie.

KLUB DôCHODCOV KOMENSKÝ
pozýva všetkých pedagogických pracovníkov, 
dôchodcov na stretnutie, ktoré sa uskutoční 
7. 3. 2011 (pondelok) o 10.00 hod.  
v Klube dôchodcov na Levočskej ul. Zároveň vás 
pozývame na stretnutie pri príležitosti  
Dňa učiteľov, ktoré sa uskutoční 
28. 3. 2011 (pondelok) o 15.00 hod. 
v reštaurácii Na Korze, Zimná 34 
v Sp. N. Vsi. Uvítame aj nečlenov.
Tešíme sa na vás.

Klub dôchodcov Lipa, 
ul. J. Fabiniho č. 7, 
Spišská Nová Ves

11. 3. (piatok)
Slávnostné stretnutie 

pri príležitosti MDŽ, 14.00 hod. 

18. a 25. 3. (piatky)
Príprava a ochutnávka múčnych jedál, 

14.00 hod. 

Otváracie hodiny:
pondelok, streda, piatok 
od 14.00 do 17.00 hod.

pozývame členov aj na prednášky 
organizované mo JDs 
v centre voľného času 
(viď program nižšie).

OzNAMY, INzERCIA

RATUŠ - REŠTAURÁCIA POD RADNICOU 
V NOVOM ŠTÝLE

Oslávte u nás s priateľmi sviatok MDŽ, JOZEFA 
a DEŇ UČITEĽOV so zľavou - 10 % z účtu

AKCIA NA MESIAC MAREC
Večera pre 2 osoby - 19 €

Martell•Misa RATUŠ pre 2 osoby•Dezert
Pripravíme pre vás rodinné oslavy, 

firemné posedenia, kary... aj v nedeľu.
NEBOJTE SA U NÁS ZAZVONIť, SME TU PRE VÁS 

od 11.00 do 23.00 hod.
Informácie a rezervácie na t. č.: 

053/441 43 30, 0904 777 605, 0911 944 974.

Spišskonovovešťania, 
zapojte sa aj vy 

do celosvetovej kampane

HODINA zEME
V sobotu 26. marca 2011
od 20.30 do 21.30 hod., 

t. j. na jednu hodinu - Hodinu Zeme, 
zhasnite svetlá vo svojej domácnosti  

či firme a pridajte sa tak k miliarde ľudí  
po celom svete.

Akcia má za cieľ upozorniť na problémy  
súčasnej doby - globálne otepľovanie  

a svetelné znečistenie a tak isto poukázať  
na míňanie financií na  
nepotrebné svietenie.

Viac na:  
http://hodinazeme.svetelneznecistenie.sk

Základná organizácia č. 13 
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých, 

Levočská 14, Sp. Nová Ves
pozýva všetkých členov na 

Hodnotiacu členskú schôdzu,
ktorá sa uskutoční 6. 3. 2011 (nedeľa) 

o 14.00 hod. v Hoteli Preveza.
Tešíme sa na vás.

SOĽNÁ JASKYňA 
Oáza zdravia, relaxu a pohody

 Soľná jaskyňa je najnovšou 
originálnou metódou využitia morskej 

soli z Mŕtveho mora s liečivým 
a relaxačným účinkom podľa 

patentovanej technológie. 
Prírodná morská soľ obsahuje 
všetky mikročastice potrebné 

na vytvorenie morskej mikroklímy, 
ktorá pomáha zlepšiť zdravotný 

stav a blahodarne vplýva na liečbu 
rôznych chorôb.

 Hviezdoslavova 40, 
Spišská Nová Ves 
Tel.: 0915 513 366

053/441 16 44

NOVÉ!!! 
Psychofyzická príprava 

tehotných žien na pôrod 
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Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým, ktorí sa prišli 7. 12. 2010 rozlúčiť s Jánom 
BREŽNýM. 
Zároveň ďakujeme nefrologickej ambulancii, chirurgickému a internému 
oddeleniu NsP v SNV za dlhodobú starostlivosť.
smútiaca rodina

Bolesťou unavená tíško si zaspala, zanechajúc všetkých, čo si rada 
mala. Za všetky tvoje trápenia a bolesti, nech ti dá pán Boh večnej 
milosti.
S bolesťou v srdci vyjadrujeme vrúcne poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa pri-
šli 21. 12. 2010 rozlúčiť s našou drahou mamičkou, babkou a svok-
rou Cecíliou FABIANOVOU, ktorá nás navždy opustila 18. 12. 2010  
vo veku 84 rokov.
S úctou a láskou dcéry a synovia s rodinami.

čas plynie, ale spomienka v našich srdciach ostáva.
5. 1. 2011 sme sa rozlúčili s mojím milovaným bratom, ujom Ivanom 
GUBALLOM, ktorý nás náhle opustil vo veku 65 rokov.
Vyslovujeme poďakovanie personálu Zariadenia opatrovateľskej služby 
a Domova dôchodcov v SNV za starostlivosť.
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
sestra Lýdia a ostatná smútiaca rodina 

Zavrela si oči, utíchol tvoj láskavý hlas, mala si rada život a všetkých 
nás. kto Ťa poznal, ten vie, čo sme v tebe stratili - v našich srdciach 
žiješ ďalej.
Touto cestou úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary 
všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou drahou manželkou, starostlivou 
mamkou a babkou, svokrou Editou GORBÁROVOU, ktorá nás opustila 
11. 1. 2011 vo veku nedožitých 77 rokov.
S úctou a vďakou manžel Juraj, syn Miro, dcéra Viera s rodinami.

odišla si tíško, bez rozlúčky, sama, za chladného, skorého rána. ne-
stihli sme s tebou byť a povedať ti: „neodchádzaj, zostaň, chýbať 
nám budeš, mama.“
S hlbokou bolesťou v srdci vyjadrujeme vrúcne poďakovanie za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, známym, susedom, ktorí 
sa prišli rozlúčiť 14. 1. 2011 s našou milovanou mamičkou, babkou, 
prababkou, sestrou, švagrinou a tetou Elenou HRICOVOU, ktorá nás 
opustila vo veku 85 rokov.
S láskou, úctou a vďakou dcéry Anna, Marta, Eva a synovia Ondrej, 
Štefan a Michal s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

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 sústrasti 
a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, 
ktorí sa 21. 1. 2011 prišli rozlúčiť s mojím manželom, naším ockom, 
svokrom a dedkom Karolom CHUDýM, ktorého si Pán povolal k sebe 
vo veku 70 rokov.
S láskou spomínajú manželka Irena, dcéry Danica s manželom Petrom, 
Valika s Milanom, Erika s Ľudom, vnúčatá Peter, Tomáš, Lenka, Barbara, 
Dávidko a ostatná smútiaca rodina. 

srdce, ktoré na svete nás dokázalo milovať, zmĺklo, utíchlo, odišlo 
navždy spať.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom, su-
sedom, spolupracovníkom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 25. 1. 2011 
s mojím manželom, otcom, synom, bratom, svokrom, dedkom, švag-
rom, krstným otcom a príbuzným Jaroslavom GÁLOM, ktorý nás náhle 
opustil vo veku 55 rokov. 
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili 
zmierniť náš hlboký žiaľ. Zároveň ďakujeme RZP a Pohrebnej službe 
R. Findura.
S láskou a úctou manželka Marta, syn Radovan s priateľkou, dcéra Ka-
tarína s manželom a vnučkou Katkou a ostatná smútiaca rodina.

Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval...
čas plynie, ale bolesť v srdci trápi, lebo Ťa nám už nik nevráti a iba 
ten môže pochopiť, čo je žiaľ, kto do hrobu svoje dieťa dal.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom, zná-
mym, spolužiakom a triednemu učiteľovi zo Strednej odbornej školy 
ekonomickej, ktorí sa prišli 26. 1. 2011 rozlúčiť s naším milovaným  
Tomáškom MACKOM zo Smižian, ktorý nás opustil vo veku 17 rokov. 
S úctou ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Žiarila z Teba láska a dobrota, budeš nám chýbať do konca života.
smútiaca rodina

ten, kto Ťa poznal, spomenie si. ten, kto Ťa mal rád, nezabudne. s ti-
chou spomienkou k tvojmu hrobu chodíme a pri plamienku sviečky 
na teba s úctou spomíname.
Uplynulo 13 rokov, odkedy nás navždy opustila naša drahá Margita 
ŠTRAUCHOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku.
S úctou a láskou spomína dcéra Jana s rodinou.

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

mária pastorová 1919
Jolana lazarivská 1922
Helena Hricová 1925
ondrej smorada 1926
elena korchňáková 1931

edita Gorbárová 1934
anna Bocanová 1935
Janka Birošová 1936
Barbora Brynczková 1937
Gejza leskovjanský 1939

Ján Hoferica 1940
karol chudý 1940
Jozef augustiňák 1942
František šefčík 1943
Gabriela Borkovská 1943

monika šarišská 1944
miroslav Jedinák 1944
ing. pavol neupauer 1945
ivan Guballa 1945
Bc. Ľubica cehlárová 1950

ing. vladimír vaško 1954
katarína rumanová 1956
vladimír uhrin 1956
Zuzana novotná 1983
veronika kotlárová 2011

V JANUÁRI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

VITAJTE MEDZI NAMI VýZNAMNé ŽIVOTNé JUBILEÁ V JANUÁRI OSLÁVILI
95 rokov
anna mlynárová
mária Bosáková

93 rokov
viktor Hamorník

91 rokov
etela Grausová
michal vajnagi

90 rokov
mária mihaliková

85 rokov
margita Zvolenská
lujza Zajacová
katarína polláková
Ján Horký
aurélia kováčová

anna slivová

80 rokov
ing. štefan kozlovský
mária Dubovinská
mvDr. milan krokavec
Jozef lipták
edita potengová
mária Dravecká
michal mikolaj
František Záhorský
Ján repper
Helena polčíková
pavol Dominik
alojz melega
František košík

75 rokov
František motyka

Jozef Baluch
Helena Hovanová
Jolana Husová
anna kuchárová
matej vojtáš
anton kapralčík
emil špirko
ing. Juraj Hanzok
matilda marečáková
mária netíková
rozália magerová
anna Ganzová

70 rokov
Jozef klein
anna Dzurňáková
Gerlinda trebunová
mária chromčová

Juraj Hamráček
rudolf čepček
ivan Fedorčák
margita ogurčáková
ing. anna Holentová
vincent Hamráček
Ján podracký
Jozef roták
Ján Bartek
eva alžbeta kukurová
anton cicman
anna Hudačková
Ján sokolovský
matej sopkovič
mária tomšíková
anna šoltisová

martin Gajdoš
peter pačan
sofia Filipáková
Jakub paľuch
martin omasta
veronika Brajerčíková
Filip Žiga
nela Babiková
andrej pristaš
Dalibor mário pecha
Jakub Jašš
Jakub Bačák
Daniel mulík
Filip Ferenc
leon oltman
veronika kotlárová
ema pavlíková

romana polláková
Diana Dudušová
nina muránska
Damián sedlačko
matúš pavlík
patrícia rút lesniaková
alex puhalla
lucia popreňáková
michael pristáš
tamara Fiľová
Dávid Horváth
lara matejková
michal Gabčo
Filip Žiga
timea mikolajová
Branislav Bujňák
martin porada
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S hlbokou bolesťou v našich srdciach vyjadrujeme úprimné poďakova-
nie za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, známym 
a susedom, ktorí sa prišli rozlúčiť 3. 2. 2011 s mojou milovanou man-
želkou, drahou mamičkou, babkou, prababkou, sestrou, švagrinou, te-
tou a krstnou mamou Annou BOCANOVOU, ktorá nás opustila vo veku 
nedožitých 76 rokov. 
Zároveň ďakujeme RZP, Pohrebnej službe R. Findura a ZPOZ pri MsÚ 
v SNV za dôstojnú rozlúčku.
S láskou a úctou manžel Ján, syn Peter, dcéry Iveta, Daniela, Andrea, 
vnúčatá, pravnúča a ostatná smútiaca rodina. 
Navždy ostaneš v našich srdciach.

odišiel od nás navždy, no v našich srdciach a spomienkach stále 
žije... 
7. 2. 2011 uplynul rok, odkedy nás navždy opustil môj milovaný manžel, 
náš starostlivý otec a dedko Ján FINDURA.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, spomínajte s nami. Ďakujeme.
manželka Erika, synovia Pavol, Mikuláš a Rastislav s rodinami

čím bol si nám, to vie len ten, kto stráca. čím bol si iným, Boh ti to 
už spláca. tam, v nebeskom raji, večný pokoj máš, si naším anjelom, 
na Zemi strážiš nás.
8. 3. 2011 uplynie rok, čo nás navždy opustil náš drahý manžel, otec 
a dedko Jozef BISKUP.
S úctou, láskou a vďakou spomína manželka Mária, dcéry Milka a Majka 
s rodinami, svokra a ostatná smútiaca rodina.

odišla si, nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spomien-
kami.
10. 2. 2011 uplynulo 19 rokov, odkedy nás navždy opustila naša sta-
rostlivá a láskavá mama, stará mama a svokra Vilma FRANKOVIČOVÁ, 
rod. Balcová.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéry a syn s rodinami.

nedá sa zabudnúť, iba naučiť sa žiť s tým, že už nie si medzi nami.
2. 3. 2011 uplynie rok, čo nás navždy opustil môj milovaný manžel, náš 
drahý otec a dedko Šimon KLORUS.
S láskou, úctou a vďakou smútiaca rodina.

 

sú chvíle, na ktoré denne spomíname. odišiel, no v našich srdciach 
je stále s nami. ten, kto Ťa poznal, si spomenie. ten, kto Ťa mal rád, 
nezabudne.
2. 3. 2011 uplynie 11 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný otec, 
dedko, pradedko a manžel Viktor ŠPERŇÁK.
S úctou a láskou spomínajú dcéry, synovia, zaťovia, nevesty, vnúčatá, 
pravnučka, manželka a ostatná smútiaca rodina.

2. 3. 2011 uplynie 15 rokov, kedy nás opustil náš milovaný syn, brat, 
manžel a otec Peter KOLLÁR.
S láskou v srdci spomínajú rodičia, sestry s rodinami, manželka Bibiána, 
dcéra Bibiána a syn Michal.

3. 3. 2011 uplynie rok, ako nás navždy opustila naša drahá mamka 
a babka Irena SEDLÁKOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú deti Eva, Ladislav a ostatná rodina.

odišiel ticho, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spomien-
kami. už len kytičku kvetov ti môžeme dať a pri plamienku sviečky 
s úctou spomínať.
5. 3. 2011 uplynie 1 rok, čo nás vo veku 74 rokov opustil môj manžel, 
otec a starý otec Ondrej KOTRADY.
smútiaca rodina

5. 3. 2011 si pripomíname 15. výročie, odkedy nás navždy opustil môj 
manžel, náš otec, dedko a pradedko Štefan BIGAS.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Anna, syn Jozef, dcéry Anna, Štefánia, Alena s rodinami 

Bolesťou unavená tíško si zaspala, zanechajúc 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 pre-
javy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom 
a známym, ktorí sa prišli 8. 2. 2011 rozlúčiť s našou milovanou mamič-
kou Jozefou SCHNEIDEROVOU, ktorá nás navždy opustila vo veku 
nedožitých 74 rokov.
S úctou a láskou smútiaca rodina.

neplačte za mnou, keď som tak tíško zaspal, spomeňte si, že som 
vás veľmi rád mal, chcel som s vami byť, osud je taký, vy musíte 
žiť.
4. 3. 2011 uplynie 5 rokov, kedy nás navždy opustil milovaný manžel, 
starostlivý otec, láskavý dedko, svokor, brat, švagor Jozef JÁNOŠíK.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
S úctou, láskou a vďakou spomína manželka, dcéra a synovia s rodi-
nami.
Veľmi nám chýbaš! 

Deň tvojho nečakaného odchodu bol plný sĺz a smútku. ostalo 
prázdno a ticho, len bolesť a žiaľ. Hoci si odišiel bez slova a na roz-
lúčku nebol čas, spomienky zostanú navždy v nás.
10. 3. 2011 uplynie prvý smutný rok od chvíle, kedy nás navždy opus-
til môj milovaný manžel, náš starostlivý otec, láskavý dedko a svokor 
František GONDA.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú manželka Anna, syn František 
s manželkou, dcéra Renáta s manželom, dcéra Andrea s manželom 
a vnúčatá Miro, Nikola, Tomáš, Michaela, Milan a Karin. 

Bolesťou unavená tíško si zaspala, zanechajúc všetkých, čo si rada 
mala. Za všetky tvoje trápenia a bolesti, nech ti dá pán Boh večnej 
milosti.
15. 3. 2011 si pripomíname 5. výročie úmrtia manželky, matky a starej 
matky Márie FERENCOVEJ, rod. Markovej.
Za tichú spomienku ďakujú rodiny Ferencova a Sauerova z Nemecka.

čas plynie, spomienky v našich srdciach zostávajú.
15. 3. 2011 si pripomenieme 10. výročie úmrtia manžela, otca, dedka, 
a svokra Vladimíra MIKOLAJA.
S úctou spomínajú manželka, dcéra Adriana, synovia Rasťo, Vladimír 
s rodinami.

ani čas, ktorý uplynul, nezahojil ranu v našich srdciach.
16. 3. 2011 si s bolesťou v srdci pripomenieme 10. výročie úmrtia našej 
drahej mamky a starej mamky Ilony HERICHOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.
manžel Vladimír, dcéry Denisa, Jarka, Danka, vnuci Tomáško 
a Adamko

čas plynie, spomienky v našich srdciach zostávajú.
17. 3. 2011 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opustil náš drahý  
Ferdinand KUBENKO.
Ďakujeme všetkým, ktorí na neho nezabudli a venujú mu tichú spo-
mienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka a synovia s rodinami.

s tichou spomienkou k tvojmu hrobu chodíme a pri plamienku 
sviečky spomíname. aj keď nie si medzi nami, v našich srdciach 
zostávaš s nami.
18. 3. 2011 uplynie 5 rokov od smrti môjho brata Vladimíra  
JASENČÁKA.
Ďakujeme všetkým, ktorí na neho nezabudli a venujú mu tichú spo-
mienku.
S láskou a úctou spomínajú brat Marián s rodinou, ostatná rodina a priaz-
nivci basketbalu.

Dotĺklo srdce, stíchol hlas, mal si rád život a všetkých nás. Zavreli sa 
ti oči, srdce prestalo biť, ako veľmi si chcel s nami žiť.
18. 3. 2011 si pripomenieme 1. výročie, kedy nás navždy opustil môj 
manžel, otec a starý otec Jozef SLOBODNíK.
S úctou, láskou a vďakou spomínajú manželka Jara, syn Martin a smú-
tiaca rodina. 

SPOLOčENSKÁ KRONIKA
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SPOMIENKY A POĎAKOVANIA
čas plynie, spomienky v našich srdciach zostávajú.
18. 3. 2011 si pripomenieme 5. výročie úmrtia Jána PETRULÁKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinami.

odišiel tíško, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spomien-
kami. už len kytičku kvetov ti môžeme dať a pri plamienku sviečky 
s úctou spomínať.
19. 3. 2011 uplynú 2 roky od smrti môjho manžela, otca, dedka, zaťa, 
svokra, brata Stanislava GARČÁRA a 13. 5. 2011 uplynie 19 rokov  
od úmrtia našej dcéry, sestry, vnučky Alenky GARČÁROVEJ.
manželka s deťmi

19. 3. 2011 si pripomíname 1. výročie smrti našej mamky a starej mamky 
Anny MICHALEKOVEJ. 
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami svoju spomienku.
smútiaca rodina a dcéry Ľudmila, Hanka a vnučka Zlatica

„nesmúťte plačom, ani slzami, ale čistou spomienkou.“
Niet medzi nami toho, koho prítomnosť pre nás znamenala vzácnu pod-
poru, životnú istotu, zdroj radosti a spolupatričnosti. 
S bolesťou v srdci si spomíname na našu milovanú MUDr. Eleonóru 
OSIFOVÚ, ktorá nás 22. 3. pred dvomi rokmi navždy opustila.
Ďakujeme Bohu, že si bola súčasťou nášho života.
S láskou a úctou manžel, smútiaca rodina a priatelia.

ako si tíško žil, tak tíško si odišiel. skromný vo svojom živote, veľký 
vo svojej láske a dobrote.
24. 3. 2011 uplynie už neuveriteľných 23 rokov, čo nás navždy opustil  
vo veku nedožitých 68 rokov náš starostlivý a milujúci manžel, otec, 
dedko a pradedko Ján BARŇÁK. 
S láskou a úctou na Teba spomínajú manželka Helena, dcéra Viera, 
vnuk Ivan, vnučka Lenka s manželom Marošom a pravnúčatá Lenka, 
Ivanko a Zuzanka. 
Veľmi nám chýbaš, ďakujeme Ti za všetko.

25. 3. 2011 by sa bola dožila 64 rokov naša drahá maminka a sestra 
Marienka Antonyová, rod. MIKULOVÁ.
Opustila nás po ťažkej chorobe 1. 12. 2010.
So žiaľom v srdci spomínajú dcéry Lucia a Lujza s rodinami a sestra 
Agáta s rodinou.

26. 3. 2011 uplynie rok od smrti našej drahej ma-
mičky, babičky, prababičky, krstnej mamy, svokry 
a sestry Márie MOKRYŠOVEJ, rod. Ogurčákovej, 
ktorá nás opustila po krátkej, zákernej chorobe.
V ten istý deň si s bolesťou v srdci pripomíname ne-
dožité 50. narodeniny manžela, otca, starého otca 
a brata Miroslava MIŠOVIČA.
S úctou a láskou spomína na Vás nevesta a man-

želka Daniela, deti a súrodenci Braňo, Tatiana a Eva s rodinami, vnúčatá 
a deti Martina s rodinou, Miroslav a Oliver a ostatná smútiaca rodina.

to, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie, v srdciach láska ostáva, 
tiché spomínanie.
26. 3. 2011 uplynie 5 rokov od smrti môjho manžela Mariána  
BEDNÁRIKA. 
S láskou a úctou spomínajú manželka Viera s dcérami Martinou a Ma-
rianou s rodinou, mama, svokra, bratia s rodinami a ostatná smútiaca 
rodina.
Ďakujeme všetkým, ktorí na neho nezabudli a venujú mu tichú spo-
mienku. 

Ťažko sa nám s tebou lúčilo, ťažko je bez teba byť, láska však smrťou 
nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
S bolesťou spomíname na našu babku, mamku, manželku ľubomíru 
PAVLIKOVIČOVÚ, ktorá nás 27. 3. pred tromi rokmi navždy opustila.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
manžel s deťmi a vnúčatami 

Ťažko sa nám s vami lúčilo, smutno je nám všetkým, už nič nie je 
také, aké bolo predtým. s tichou spomienkou k vášmu hrobu cho-
díme, kvety položíme a pri plamienku sviečky za vás sa modlíme.
27. 3. 2011 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná 
mamka, babka Mária OCHOTNICKÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku.
Ten, kto Vás poznal si spomenie. Ten, kto Vás mal rád, nezabudne.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

S láskou a úctou si pripomíname 100. výročie naro-
denia nášho otca Antona ŽOLDÁKA z Novoveskej 
Huty a 20. výročie jeho úmrtia. Zároveň si pripo-
míname 95. výročie narodenia našej mamky Júlie 
ŽOLDÁKOVEJ, rod. Pamulovej, ktorá nás navždy 
opustila pred 31 rokmi.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spo-
mienku.
synovia František a Anton 

tratí sa láska, viera, ale žije 
spomienka, ktorá neviaže 
a predsa neumiera.
Odišla tíško a nečakane, ťažké 
je pochopiť aj po 40 rokoch, 
ako 24-ročná naša milovaná 
Elena FAIXOVÁ, rod. Mihali-
ková; náš drahý otec Ondrej 

MIHALIK - 25. 7. ťažko pochopiť aj po 30 rokoch; naša drahá mamka 
Mária MIHALIKOVÁ - 27. 10. ťažko pochopiť, ale už je to 10 rokov 
a stále nám chýba.
smútiaca rodina

Ťažko sa nám s vami lúčilo, ťažko je bez vás byť, láska však smrťou nekončí, v našich 
srdciach budete stále žiť.
S bolesťou v srdci si pripomíname našu milovanú Žofiu ZVOLENSKÚ, ktorá nás opustila 
16. 2. pred dvadsiatimi rokmi a zároveň si pripomíname druhé výročie, keď nás opustil náš 
milovaný brat Miko ZVOLENSKý.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ich poznali. 
S úctou, láskou a vďakou dcéra a sestra Anna s rodinou, synovia a bratia Viktor a Ladislav 
s rodinami.

Srdečne pozývame na
2. ročník výstavy 

SVADBA 
2011
v priestoroch 

Hotela Metropol
13. 3. 2011 

od 11.00 do17.00 hod.
Tešíme sa na vašu účasť!

UPOVEDOMENIE
Mesto Spišská Nová Ves upovedomuje nájomcov hrobových 

a urnových miest, ktorým končí doba nájmu hrobového 
miesta podľa zákona O pohrebníctve a Všeobecne záväzného 

nariadenia Mesta Spišská Nová Ves č. 6/2006, že nájom 
na ďalšie obdobie poskytuje Správa mestských cintorínov, 

na Slovenskej ulici č. 1 (starý cintorín).
V prípade, že nájomca hrobového miesta neobnoví nájom 

na ďalšie obdobie, právo na hrobové miesto zanikne 
a nájomná zmluva bude vypovedaná.

 správa cintorínov



25vydáva mestský úrad v spišskej novej vsi

www.spisskanovaves.eu
3/2011

POzVÁNKA, INzERCIA

Denné menu podávame
od 11:00 do 14:00

informácie na t.c.
0917 276 668

Denné menu
jedine v reštaurácii

Zio Baru

moznost vyuzit sluzby
rýchleho obcerstvenia

organizujeme firemné párty, prezentácie,
moznost videoprojekcie‘

‘ ‘
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   PREDÁM - PRENAJMEM

 Predám väčší prízemný tehlový 1-izb. byt v OV v centre 
mesta. Cena dohodou. T.: 0908 264 871 - volať od 16.00  
do 20.00 hod.

 Predám 2-izb. byt, 3. posch. na sídl. Západ I. Cena dohodou. 
T.: 0902 282 049

 Predám 3-izb. byt v OV na sídl. Mier, 2. posch., eurookná, 
plávajúce podlahy, výhodná poloha. T.: 0907 962 769

 Predám 3-izb. byt v OV na sídl. Západ II v Smižanoch. Cena 
45 000 €. Pri rýchlom jednaní zľava. T.: 0918 307 401

 Predám 3-izb. byt s balkónom na sídl. Mier. 
T.: 0910 224 463

 Predám 3-izb. byt v OV v Smižanoch - sídl. Západ II. Cena 
38 000 €. T.: 0903 341 037 

 Predám 3-izbový byt v lokalite Biele Vody v OV, 2. posch. 
V blízkosti možnosť letnej a zimnej turistiky. T.: 0911 420 143 

 Predám 4-izb. slnečný byt - plastové okná, plávajúce podlahy, 
vlastné vykurovanie a teplá voda, Za Hornádom 7, 
7. posch. Cena 60 000 €. T.: 0904 115 501

 Predám rodinný dom, t. č. hostinec. Cena dohodou. 
T.: 0911 280 563

 Ponúkam na predaj pekný rodinný dom v Hrabušiciach, 
postavený v r. 1992, udržiavaný. Vlastná studňa, septik, ÚK, 
220/380 V, tel. linka. Tichá lokalita. Kúpou ihneď voľný. 
Bližšie info: 0944 187 427

 Predám rodinný dom v Matejovciach nad Hornádom. Cena 
dohodou. T.: 0911 280 563

 Predám murovanú chatu v osade Ferčekovce o rozlohe 
680 m2 - 3 miestnosti, voda, elektrina, ovocné stromy. Cena 
dohodou. T.: 053/441 37 59 - volať od 19.00 do 20.00 hod.

 Predám chatu Pod Tepličkou, poschodová, hala s krbom, 
kuchyňa, samostatné WC a kúpeľňa, hore 2 izby (2 + 3)  
s balkónmi. Cena 38 000 €. T.: 0904 115 501, 
www.bonavita.tym.sk 

 Predám drevenicu v obci Oľšavica - cca 20 km od Levoče. 
Drevenica zapísaná ako kultúrna pamiatka. Cena dohodou. 
Bližšie info na t. č.: 0905 383 136.

 Predám garáž na sídl. Tarča pri Hasičskej zbrojnici - el. 
220/380 V. Cena 8 100 €. T.: 0903 600 596, 053/442 10 29  
po 19.00 hod.

 Predám záhradku na sídl. Tarča za Hasičskou zbrojnicou o vý-
mere 400 m2 . T.: 0911 174 128

 Predám málo používaný prívesný vozík za osobné auto - 
cena 300 € a tri roky nepoužívanú dvojstupňovú Babetu - cena  
250 €. T.: 0948 504 291 

 Predám Suzuki Baleno combi, 1,9, D, spotreba 5 l/100 km. 
Zimné pneumatiky na diskoch, STK do 2013. Cena 1 300 €. 
T.: 0949 137 485

 Predám alebo prenajmem stánok Záhradkárstvo pri Detskej 
poliklinike, 25 m2, zavedená voda. T.: 053/442 73 72 - volať 
ráno od 7.00 do 8.00 hod.

 Predám lacno pokladňu EURO 1 000 T. T.: 0908 543 203
 Predám pec PETRÍK minimálne používaný. Cena dohodou. 

T.: 0915 254 669
 Predám pokladňu používanú 2 mesiace a železný stojan na 

fólie. T.: 053/442 73 72 - volať ráno od 7.00 do 8.00 hod.
 Predám z borovicového masívu dvojdielnu skriňu - 2 ks a päť-

zásuvkovú komodu - 1 ks. Výborný stav, cena dohodou. 
T.: 0904 459 146 

 Predám živé prasa cca 180 kg. T.: 0911 909 170
 Predám úplne novú biolampu welness energie, žlté, modré, 

červené svetlo, stojan, v hliníkovom kufríku. Cena 210 €. 
T.: 0904 115 501, www.bonavita.tym.sk

 Predám multifunkčné zariadenie Canon MP270, používané 
pár krát, ako nové! Cena 35 €. T.: 0905 395 706

 Predám 2-ročnú automatickú práčku zn. GORENJE, 6 kg 
za symbolickú cenu alebo na náhradné diely (pre opravárov) - 
chybný programátor + predám colorterapiu (farebné sklíčka na 
biolampu zn.: Bioptron aj stojan) - nové + ručný masažér aj na 
celulitídu - nový. T.: 0905 369 583

 Rozpredám ŠKODU Felíciu Combi 1,3; r. v. 1996 na náhradné 
diely. Prípadne celú s TP. T.: 0903 600 596, 053/442 10 29

 Dám do prenájmu 1-izb. byt na sídl. Západ I na Hutníckej ul.,  
2. posch. T.: 053/443 24 21

 Dám do prenájmu záhradku v záhrad. osade Brusník. 
T.: 053/446 26 44 - volať od 18.00 do 22.00 hod.

 Dám do dlhodobého prenájmu záhradku na sídl. Tarča,  
347 m2, 2 chatky, ovocné stromy a kríky, voda. 
Info: 0904 147 892

 Dám do prenájmu garáž s el. 220/380 V na sídl. Tarča 
pri Hasičskej zbrojnici. Cena 39 €/mes. T.: 0910 238 591, 
0910 238 401, 053/446 24 76

   KúPIM

 Kúpim nový model (1998 - 2001) ŠKODA Felícia 1,3 - 1,6 na 
ND aj bez TP, príp. havarovanú alebo len diely. Ponúknite. SNV 
a okolie. T.: 0903 600 596, 053/442 10 29 po 19.00 hod.

 Kúpim 1-izbový byt. T.: 0910 224 463
 Kúpim domáce jablká. T.: 0908 387 920

 
   RôzNE

 Maťa MOKOŠOVÁ, masérka: Plaváreň - sauna, Za Horná-
dom 13, Sp. Nová Ves ponúka 20 % zľavu za 30 min. kla-
sickú masáž chrbtice a šije - 5,50 €. T.: 0904 325 343

 Ponúkam PRESTAVBY BYTOVýCH JADIER - * vybúra-
nie s odvozom, * vymurovku z tvárnic, * voda - elektro roz-
vody, *obklady podľa výberu zákazníka. Bonus - umývadlo 
zdarma. Upratanie po stavebných prácach. Celá prestavba 
8 - 10 dní. T.: 0905 282 678

 Brúsenie parkiet, brúsenie všetkých druhov drevených 
podláh brúskou na 220 V s odsávaním, opravy, výmeny, 
tmelenie, lakovanie, kompletná realizácia nových podláh. 
Rudolf Böttcher - 0908 985 277

 Doučím VŠ matematiku - limity, derivácie, priebeh funkcie, 
integrály. T.: 0910 561 970

 HODINOVý MANŽEL alebo multifunkčný pomocník 
pre dom, byt, auto a záhradu. Vykonám pre Vás vodoin-
štalačné, elektroinštalačné, drobné stavebné, maliarske 
práce a opravy, opravy rôznych strojov a zariadení, mon-
tážne práce, servisné práce a opravy áut, práce v záhrade, 
okolo domu, na dome, resp. podľa dohody. Pomôžem pri 
nákupoch, montáži a oprave nábytku a podobne. 
T.: 0918 153 292, 0904 477 406

 PRESTAVUJEME KÚPEľNE (bytové jadrá) - všetky  
* vodárenské práce - výmena vaní, WC, umývadiel, batérií, 
radiátorov a iné * búracie práce - rezanie otvorov do pa-
nelu, plávajúce podlahy, zníženie stropov sadrokartónom * 
murárske práce - obklady a dlažby. T.: 0903 277 634

 Doučím slovenský jazyk a pripravím na monitor a prijímacie 
skúšky. T.: 0944 187 124

 AUTO-SERVICE-GARAGE, Róbert Niga, SNV (pri Hasič-
skej zbrojnici - Tarča). Potrebujete STK/EK? Odstránime 
poruchy, pripravíme vozidlo a absolvujeme to za vás. Vyko-
návame všetky druhy opráv mot. vozidiel. Poskytujeme do-
voz áut výhradne z Nemecka (s kompletným prihlásením). 
Vybavíme všetku administratívu na DI a OU pre cestnú do-
pravu, sprostredkujeme kúpu a predaj vášho automobilu. 

Vykupujeme autá pred zošrotovaním, aj havarované! 
T.: 0903 600 596, 053/442 10 29, 
e-mail: robonigarage@gmail.com

 TANEČNÁ ŠKOLA Jany Plichtovej v SNV, Markušovská 
cesta 1, organizuje kurzy: * celoročné: všeob. rytm.-po-
hyb. prípravy pre deti od 4 do 7 r. a spoloč. tanca pre deti 
a mládež od 7 do 18 r. * 3-mesačné: tanca a spoloč. vý-
chovy pre žiakov ZŠ - príprava na rozlúčku so ZŠ; tanca 
pre žiakov SŠ - príprava na stužk. slávnosť a plesy; tanca 
pre dospelých * podľa dohody: tanca pre budúcich man-
želov a svad. hostí. Zabezpečuje vystúpenia na plesoch, 
zábavách, podujatiach. Nové kurzy tanca pre dospelých od  
1. 4. 2011 o 19.00 hod. 
Info: 0905 635 792, janaplichtova@hotmail.com

 Doučím matematiku ZŠ, SŠ a VŠ. 
T.: 053/442 14 45, 0915 043 359

 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, záhradnícke 
služby * doprava a preprava osôb a tovaru mikrobusom  
* likvidácia drevokazného hmyzu, húb, plesní, červotočov  
* sušenie muriva mikrovlnným spôsobom - najlacnejší 
a najrýchlejší spôsob vysušovania. Viac info: www.spisska-
novaves.eu / Inzercia / Katalóg firiem. T.: 0904 865 262, 
0905 209 347

 STAVBYLESŇÁK - Miloslav Lesňák realizuje: stavby do-
mov, zatepľovanie, rekonštrukcie, prestavby bytových 
jadier, teplovzdušné kozuby na kľúč, sadrokartónové kon-
štrukcie, dodanie a montáž lešteného kameňa, podlahy, 
dlažby, omietky, výmena okien. T.: 0911 690 207, 
e-mail: miloslavlesnak0@gmail.com

 KADERNíCTVO - KLAUDIA, Štefánikovo námestie 4, SNV 
(Dom kultúry - prízemie). Otvorené: PO - PI 9.00 - 12.00, 
13.00 - 18.00; SO - objednávky. Pracujem s vlasovou koz-
metikou značky TRINITY HAIRCARE. Strihanie od 2 €. 
T.: 0915 906 389 - Klaudia Majeríková 

 HĹBKOVé TEPOVANIE - koberce, sedačky, stoličky, po-
stele. PRIEMYSELNé ČISTENIE - jednorazové čistenie: ga-
ráže, sklady, haly... T.: 0908 074 479

 Upratovacie služby pre domácnosti, firmy a výrobné 
priestory. Čistenie kobercov, sedačiek, okien, podláh.  
PROFESIONÁLNY UPRATOVACí SERVIS. 
T.: 0903 100 508, 053/444 01 19, 0903 661 891

 VSTAVANé SKRINE KOMANDOR - Príďte navštíviť no-
vootvorenú predajňu Komandor na Letnej 35 (v bráne) 
a využite mimoriadne zľavy až do 30 % na vstavané 
skrine, spálne, obývačky a šatníky. V ponuke aj kuchyne 
za bezkonkurenčné ceny. Alebo šetrite svoj čas a vo-
lajte nám. Dohodnite si stretnutie priamo u Vás doma. 
VSTAVANé SKRINE UŽ DO 10 DNí. T.: 0910 322 481, 
0911 992 555

 VýROBA KľÚČOV & ZÁHRADKÁR. Pozývame vás na ná-
kup cibuliek, kvetov, cibuľky sadzačky, semien, hnojív, 
zeminy a iné. Akcia pri odbere panelákových poštových 
schránok nad 10 ks - cena 10 €. Zimná 59 (poniže OD Spi-
šan) a Letná 46 (vedľa T-Comu). T.: 0907 259 489 

 Výhodné HYPOTEKÁRNE ÚVERY pre všetkých, účelové 
aj bezúčelové. Nájdeme pre vás správny a najvýhodnejší 
spôsob. T.: 0918 539 567 

 STAVEBNé PRÁCE - REGEC PETER. Prestavba bytového 
jadra - na kľúč, sociálne kúpeľne, zatepľovanie, všetky sta-
vebné práce, montáž teplovzdušných krbov. 
T.: 0903 373 486

DROBNÁ INzERCIA, INzERCIA

Srdečne Vás uvítame v našej novootvorenej 
cestovnej agentúre ABELO, kde Vám zodpovedne 

poradíme pri výbere dovolenky 
na základe dlhoročných skúseností. 

E-mail: abelo.snv@gmail.com
Tel.: 053 429 73 40

Zimná 58, Spišská Nová Ves
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Legenda farieb
Trávnaté plochy
Existujúce obchodné plochy alebo práve vo výstavbe
Prístupové cesty a komunikácie
Technologické budovy
Pripravované obchodné plochy – nová výstavba 
Areál SHOPING CITY MADARAS PARK
Vodné plochy

OC Madaras k 22.2.2011: 24.600 m2

II. etapa výstavby začala 14.2.2011:
- nové obchodné jednotky, 1 200 m2 bielej a čiernej tech-
 niky, 800 m2 veľkopredajňa autodoplnkov a autosúčiastok
- krytá športovo oddychová zóna o celkovej ploche 
 cca 6 000 m2 s 1 200 m2 fi tnes, bowling a biliard center, 
 rozšírenie detského kútika s novými atrakciami
- dokončenie areálu minigolfu 
 s korčuliarskou dráhou a jazerom
- čerpacia stanica s atraktívnymi cenami PHM
- dokončenie - júl 2011

III. etapa výstavby 
– plánuje sa začať od júna 2011:
- 12 000 m2 obchodných plôch a viac ako 
 300 parkovacích miest
- nové obchodné námestie s plochou 998 m2 na konanie 
 rôzych kultúrnych a spoločenských podujatí
- pribudne viac jako 20 obchodných jednotiek, 
 z toho budú minimálne dve väčšie jako 2 000 m2

- je plánovaná prevádzka multikina
- predpokladaný termín dokončenia – novemer 2011

Kontakt na prenájom plôch: servis@ocmadaras.sk

Najväčšie obchodné centrum na Spiši, 
OC Madaras, začalo II etapu výstavby 
a zároveň pripravuje III. etapu jeho výstavby.

V COOP Jednota Tempo Super-
markete je nakupovanie ozajstný
zážitok. Nájdete tu naozaj všetko,
čo potrebujete, čerstvé a vždy na 
dosah. Trinásť nových predajní je 
od februára pripravených splniť 
vaše priania.              www.coop.sk

CO_11042_Tempo_launch_Icko_186x124.indd   1 2. 2. 2011   15:33:19



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 8 400 €
TERAZ DOSTUPNÝ S ÚVEROM 50/50

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

*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.

www.nissan.sk

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

NISSAN FINANCE

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

ŠkodaLeasing za 1€
Jediný naozaj férový leasing, s ktorým za vozidlo nezaplatíte ani cent navyše. 
Zmluvu s vami uzatvoríme len za 1€ a k tomu vám dáme zľavu 15 % na havarijné 
poistenie. Na objednanie vozidla nepotrebujete veľkú akontáciu, stačí 1 mesačná splátka.
Viac informácií o výhodách ŠkodaLeasing za 1€ sa dozviete u participujúcich autorizovaných
predajcov značky Škoda alebo na www.skodafi nancie.sk.
Akcia platí do 31. 12. 2011.

Modely s bohatou výbavou, ktoré je možné prefi nancovať cez ŠkodaLeasing 1€:

ŠkodaOctavia Tour II
1.6 MPI 75 kW
Iba 12 533€

ŠkodaFabia Combi Classic
1.2 TSI 63 kW
Iba 10 399€

ŠkodaFabia Classic
1.2 TSI 63 kW
Iba 9 999€

www.skoda-auto.skKombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu Octavia: 4,2-6,2 l/100 km, 109-143 g/km. Ilustračné foto.

ŠkodaFabia 1.2 TSI                    63 kW

Cena vozidla: 9 999 € 

Mesačná splátka: 238 €

238 € x 42 mesiacov = 9 999 €

Váš predajca vozidiel Škoda:

ŠkŠkododaaOOcOcttata iiviviviaaa TTToToTouurur IIIIŠkŠ odaFaFaFF bia Combi ClassicŠkŠ oddaaaaaaFaFF bia Classic

Cena

Mesa

238 €

TSI 63 kW

1. Vybrané vozidlo si objednáte a uzatvoríte 
zmluvu. Kým čakáte na dodanie (6 mesiacov), 
začnete platiť mesačné splátky.

2. Po šiestich mesačných splátkach si vozidlo 
prevezmete u vášho predajcu. 

3. Po 36 splátkach od dodania vozidla je 
auto vaše bez toho, aby ste preplatili 
čo i len jeden cent.

Príklad:


