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Multifunkčné energetické 
a banícke centrum - Multicentrum
Banícke signály zo symbolickej banskej veže Klopp 
Orth spustili 14. novembra 2011 slávnostné otvorenie 
Multifunkčného energetického a baníckeho centra, 
ktoré bude odteraz niesť skrátený názov Multicen-
trum. Po baníckej hymne v podaní tunajšieho Baníc-
keho spevokolu nasledovalo slávnostné prestrihnutie 
pásky podpredsedom NR SR Robertom Ficom (za 
jeho vlády boli schválené všetky projekty) a zástup-
kyňou primátora Leou Grečkovou. Pozvaní hostia 
mali možnosť absolvovať i prehliadku tohto nového 
objektu.
Mesto Spišská Nová Ves jeho výstavbu financovalo 
prostredníctvom zdrojov z Programu cezhraničnej 
spolupráce Maďarská republika – Slovenská repub-
lika 2007 – 2013 „Budujeme partnerstvá“. 
Celkové rozpočtové náklady predstavujú 
1 948 661,20 €. Európsky fond regionálneho 
rozvoja financoval 85 percent, 10-timi percen-
tami prispel štát a mesto sa na projekte podie-

ľalo 5-percentným kofinancovaním. 
V priestoroch Multicentra bude sídliť pobočka 
Slovenského technického múzea v Košiciach, 
ktoré v súčasnosti pripravuje výstavu „Baníctvo na 
Spiši“. 
Ostané priestory budú ponúkané organizáciám, ktoré 
sú zamerané na poradenstvo a osvetu v oblasti šetre-
nia energií. Už dnes tam má svoje priestory spoloč-
nosť K-ačko solar, ktorá sa zaoberá fotovoltaickými 
systémami. 
V priestore na poschodí označovanom ako Dom  
cezhraničného priateľstva sa 7. 12. 2011 uskutoční 
odborný seminár spojený s výstavou na tému „Skú-
senosti v oblasti podpory rozvoja cestovného 
ruchu“. Výstava bude inštalovaná a sprístupnená ve-
rejnosti od 20. 11. 2011 s trvaním do 31. 3. 2012. 
V budúcnosti má na budúcom Baníckom námestí 
pribudnúť do dlažby osadená priestorová mapa Spiša, 
lávka cez rieku Hornád a nová promenáda popri rieke 
Hornád.

SlávnoStné otvorenie 
troch ukončených Stavieb
Tri ukončené stavby financované z fondov Európskej únie v celkovom objeme 3 865 019 €. 
Na pripravovanom Baníckom námestí pribudla nová energeticky nenáročná budova  
s názvom Multicentrum. Ukončená bola III. etapa regenerácie námestia. Rekonštrukciou 
prešlo aj verejné osvetlenie na námestí.

(pokračovanie na 3. strane)
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Biely sneh, na okne 
kvety mrazivé, 

všetky deti už túžia 
po zime. 

So zimou Vianoce 
prichádzajú, 

radosť do detských očí 
prinášajú. 

Prežite ich v kruhu 
blízkych duší, 

nech láska a spokojnosť 
zo všetkých srší.

redakcia
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iii. etapa regenerácie námestia
Slávnostné otvorenie prebehlo 14. 11. 2011 o 16.00 
hod. v priestore pred sochou gen. Jána Nálepku. 
S ľudovými piesňami a tancami vystúpil Folklórny sú-
bor Čačina. Malých okoloidúcich športovci Rýchlo-
korčuliarskeho klubu STEZ potešili balónmi s logom 
mesta. Nasledovalo slávnostné prestrihnutie pásky. 
Po zrekonštruovanej cestnej komunikácii na Zimnej 
ul. prvýkrát prešli historické vozidlá členov tunajšieho 
Spišského veterán klubu. Mesto na túto rekonštrukciu 
námestia získalo prostriedky z eurofondov. S prácami 
sa začalo v júni 2011.
Celkový rozpočtový náklad je 1 654 926 €, z toho 
85 % financuje Európsky fond regionálneho roz-
voja „Investícia do vašej budúcnosti“, 10 % štátny 
rozpočet a mesto sa podieľa 5 %-ným spolufinanco-
vaním.
Predmetom stavebných prác na Zimnej ulici bola 
výmena všetkých inžinierskych sietí, oprava cestnej 
komunikácie, chodníka pre peších, parkoviska pre 
motorové vozidlá a autobusovej zastávky.
V parku pribudli nové pešie a cyklistické chodníky, 
verejné osvetlenie, malá architektúra a fontány na pi-

tie. Vynovená bola fontána vrátane rekonštrukcie 
technologickej a stavebnej časti.
Mesto Spišská Nová Ves navyše v rámci svojho 
rozpočtu zabezpečilo uloženie el. rozvodov pre 
Spišský trh a chráničky na dátové siete v celko-
vom objeme 25 tis. €.

rekonštrukcia verejného osvetlenia
S prácami sa začalo v júni 2011. Celkový rozpočtový 
náklad predstavuje 261 432 €. Z toho 248 360 € 

bolo získaných v rámci OP Konkurencia a hos-
podársky rast – 2.2 Budovanie a modernizácia 
verejného osvetlenia pre mestá a obce. Mesto 
spolufinancovalo stavbu vo výške 13 072 €.
Cieľom rekonštrukcie bolo skvalitnenie technickej 
infraštruktúry mesta a zníženie energetickej nároč-
nosti. V rámci prác došlo k výmene rozvodov, stĺpov 
aj samotných svietidiel na Zimnej ul. vrátane výmeny 
svietidiel v okolí Reduty. 

edita Sýkorová, foto: autorka

SlÁVNOSTNé OTVORENIE TROCh UKONčENýCh STAVIEB
(dokončenie z 1. strany)

Uvedená zmena odráža najmä očakávanú stabilizáciu 
zadlženosti mesta v roku 2011 a jej pokles v nasledu-
júcich rokoch, ako aj udržanie kladných prevádzko-
vých výsledkov a primeranej úrovne finančných rezerv. 
„agentúra moody’s ocenila, že aj v čase krízy sme 
sa enormne nezadlžovali, pričom pokračoval rozvoj 
mesta. mesto trvale dosahuje kladný hospodársky vý-
sledok aj v krízových časoch. vynaložené prostriedky 
boli použité na rozvoj, hlavne na spolufinancovanie 
projektov z európskych fondov, čo predstavuje čistý 

priamy a nepriamy dlh mesta, ktorý dosiahol v minu-
lom roku 25 % prevádzkových príjmov,“ uviedol v tejto 
súvislosti primátor mesta Ján Volný. V porovnaní s prie-
merom slovenských municipalít (52 %) sa zadlženosť 
mesta udržuje stále na pomerne nízkej úrovni. 
Ako uviedla agentúra Moody’s, po roku 2011 ďalej 
očakáva, že sa zadlženosť Spišskej Novej Vsi po-
stupne zníži, keďže mesto v strednodobom hori-
zonte uprednostňuje financovanie investičných 
projektov cez štátne dotácie a dotácie z EÚ pred 

financovaním pomocou nových úverov. 
Ratingové hodnotenie ďalej odráža primerané prevádz-
kové výsledky mesta, aj keď v roku 2009 došlo k ich 
výraznému zníženiu vplyvom prepadu podielových daní 
v celom sektore. „prevádzkové výsledky mesta sú aj 
naďalej nad priemerom ostatných miest hodnotených 
agentúrou moody’s a mali by postačiť minimálne na 
pokrytie dlhovej služby v roku 2011,“ vysvetlila vedúca 
analytička Moody’s pre mesto Spišská Nová Ves Ka-
teřina hanzlová. eda

ZlEPšENIE RATINgU MESTA
Agentúra Moody’s Investors Service zmenila 20. októbra 2011 výhľad národného ratingu mesta Spišská Nová Ves Aa1.sk z negatív-
neho na stabilný. Zlepšenie sme zaznamenali ako jediné mesto na Slovensku.

V súvislosti s minuloročnými povodňami a ich násled-
kami rozbehlo mesto v máji 2011 na základe zákona 
č. 5/2004 Z. z. § 50 projekt na realizáciu opatrení 
na ochranu pred povodňami a na riešenie násled-
kov mimoriadnej situácie. V rámci neho mesto zamest-
nalo 10 vybraných uchádzačov z evidencie Úradu práce,  
sociálnych vecí a rodiny. Tí do októbra 2011 pracovali 
na čistení potokov, prietokov, vpustí a pod. v intraviláne 
mesta. „všetky toky v katastri spišskej novej vsi boli 

vyčistené od zvyškov komunálneho odpadu a od ná-
letových a toku prekážajúcich drevín. Celkovo bolo 
uskladnených na skládku neuveriteľných 20 ton komu-
nálneho odpadu z tokov v katastri spišskej novej vsi,“ 
informoval v tejto súvislosti vedúci oddelenia komunál-
neho servisu mestského úradu PaedDr. Ján Olejník.
V najkritickejšom miestnom potoku Hlinica, ústiacom do 
Hornádu pri Hoteli Preveza, bola vybudovaná ochranná 
mreža komunálneho odpadu. Stabilizovaný bol aj svah 

na Kamennom obrázku, kde hrozilo odplavenie príjazdo-
vej komunikácie. Nad Novoveskou Hutou pribudli nové 
a prečistené už existujúce prietokové žľaby v lesnom te-
réne. „pomoc pri realizácii poskytli lesy mesta, a to 
po stránke personálnej a materiálnej,“ uviedol ďalej 
J. Olejník.
Mesto získalo zo štátneho rozpočtu a Európskeho  
sociálneho fondu na tento projekt dotáciu vo výške 
29 tis. €. edita Sýkorová

Na zriadenie náučného chodníka pre turistov, cykloturistov 
a v neposlednom rade pre vozíčkarov sa podujala nefor-
málna skupina občanov zo Spišskej Novej Vsi, ktorí pat-
ria k pracovníkom Štátnej ochrany prírody a majú bohaté 
skúsenosti s tvorbou náučných chodníkov. Jeho realizá-
ciu podporila Nadácia Orange sumou 3 000 € prostred-
níctvom grantového programu „Šanca pre Váš región 
2011“.
Náučný chodník Stratenský kaňon je prvým takéhoto 
druhu v Národnom parku Slovenský raj. Kľúčovou časťou 
projektu bolo vytvorenie bezbariérového prechodu 
celým kaňonom s veľkým odstavným parkoviskom 
pri východnom vstupe. „ide o trasu dlhú 1 100 met-
rov. na chodníku je asfaltový povrch a nie je tu žiadne 

prevýšenie,“ informoval v tejto súvislosti autor myšlienky 
Ing. Vladimír Mucha.
Nenáročný chodník prechádza po spevnenej ceste kaňo-
novitým úsekom horného toku riečky Hnilec, ležiacom me-
dzi osadou Dobšinská ľadová jaskyňa a obcou Stratená. 
Najvhodnejší nástup je z parkoviska a pohyb návštevníkov 
je možný iba po označenom turistickom chodníku.
Za účelom zvýšenia informovanosti o tomto vzácnom 
území boli na skalné steny kaňonu osadené panely o pod-
zemnom svete jaskýň, botanike, zoológii, turistike a histórii 
baníctva, lesníctva a samotnej lokality. Celá trasa náuč-
ného chodníka vedie po červenom značenom turistickom 
chodníku a po značenej cyklotrase.
 eda, foto: František Divok

čISTENIE VODNýCh TOKOV UKONčENé

OTVORENIE NÁUčNéhO ChODNíKA STRATENSKý KAňON

Práce na čistení prebiehali od mája do októbra 2011. Mesto na túto činnosť zamestnalo 10 vybraných uchádzačov. Na skládku bolo 
odvezených až 20 ton odpadu.

V Národnom parku Slovenský raj 4. novembra 2011 otvorili nový náučný chodník vhodný aj pre vozičkárov.
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SPôSOB ZABEZPEčENIA ZIMNEJ ÚDRžBy 
Tak, ako sme už uviedli v novembrovom Ičku, koordiná-
ciou zimnej údržby mestských komunikácií (ZÚK) je 
poverená spoločnosť Brantner Nova. Organizačne 
zimnú údržbu riadi dispečerská služba, ktorej stano-
vište sa nachádza na Sadovej ul. č. 13. Tá sústreďuje 
všetky správy o stave zjazdnosti mestských komu-
nikácií na tel. č. 053/446 62 66. Na výkone ZÚK 
sa budú podieľať viaceré firmy aj pracovníci Strediska 
ručného čistenia, resp. pracovníci vyčlenení ÚPSVaR 
na aktivačné práce. 
Pre zabezpečenie ZÚK s ohľadom na vývoj klimatických 
a poveternostných podmienok sú určené tieto stupne 
aktivity:
Bežné zimné podmienky 
• pri očakávanej zvýšenej zrážkovej činnosti, mrznúcom 

mrholení a daždi, snežení so zosilnením vetra, ktoré 
majú vplyv na zjazdnosť pozemných komunikácií;

• pri zvýšenom výskyte problémov v zjazdnosti spôsobe-
ných vplyvmi počasia, ktoré nemôže vodič a chodec 
predvídať a pri šmykľavosti na pozemných komuniká-
ciách v ojedinelých miestach spôsobenej námrazou;

• pri zamrazením stekajúcej vody z okolia alebo vody 
stojacej na chodníkoch.

1. stupeň kalamitnej situácie 
• pri pretrvávajúcich výdatných snehových zrážkach 

vytvárajúcich na vozovke neutlačenú snehovú vrstvu 
nad 10 cm tvoriacu prekážku pre jednostopové mot. 
vozidlá a nemotorové vozidlá alebo pre osobné mot. 
vozidlá v stúpaniach;

• pri zvýšenom výskyte miest na pozemných komuni-

káciách, na ktorých sa vytvárajú snehové jazyky a zá-
veje, v dôsledku čoho nie je prejazdná šírka jazdného 
pruhu pre každý smer;

• pri šmykľavosti vozovky spôsobenej utlačenou sneho-
vou vrstvou, rozmočeným snehom, mrznúcim mrhole-
ním, poľadovicou, náľadím, mrznúcim dažďom alebo 
v dôsledku nepriaznivých klimatických pomerov vy-
tvárajúcich problémy v zjazdnosti väčšiny pozemných 
komunikácií.

2. stupeň kalamitnej situácie 
• pri pretrvávajúcich vytrvalých snehových zrážkach 

vytvárajúcich na komunikáciách neutlačenú snehovú 
vrstvu tvoriacu prekážku pre všetky motorové vozidlá 
a chodcov;

• pri zvýšenom výskyte miest na pozemných komuni-
káciách, na ktorých je uvoľnená prejazdná šírka jed-
ného jazdného pruhu pre oba smery bez riadenia 
dopravy;

• pri pretrvávajúcich vytrvalých snehových zrážkach 
alebo silnom vetre vytvárajúcom na celom území 
mesta záveje alebo súvislé snehové jazyky znemož-
ňujúce prejazdnosť komunikácií pre iné než špeciálne 
vozidlá, prípadne znemožňujúce prekážky, ktoré ne-
možno bezpečne obchádzať.

Pri bežných zimných podmienkach Brantner Nova, 
s. r. o., uvedie do pohotovosti vlastné prostriedky 
a pracovné sily – 4 nákladné vozidlá, 2 traktory, 
multicary, 2 sypače, 3 nakladače UNC spolu s fir-
mami Asfalt s traktorom a sypačom a Branislav Pi-
vovarník s traktorom a UNC. Údržbu pri kalamitnej 

situácii 1. stupňa posilnia spoločnosti APS Alkon 
(UNC, JCB a nákladné auto valník) a Milanko (UNC, 
JCB, nákladné auto valník). Pri 2. stupni bude pri-
zvaná aj firma Riš a Riš s vozom UNC. 
Snahou mesta je pri bežných zimných podmienkach, 
1. a 2. kalamitnom stupni zabezpečiť prejazdnosť 
dopravne dôležitých úsekov na uliciach: Sadová, 
Brezová, Lipová, Trieda 1. mája, Štúrovo nábrežie, 
J. Wolkera, Letecká, Odborárov, Kollárova, Slovenská, 
Hviezdoslavova, Vajanského, Chrapčiakova, Sládkovi-
čova s prepojením na Most Matuškova, J. Fabiniho, 
Zimná, J. Hanulu, Rázusova, Jána Jánskeho, Radlin-
ského, Ing. O. Kožucha, Tehelná, Ferčekovce - Mu-
ráňska, Dunajská, Nitrianska (len posyp), Novoveská 
Huta, P. Jilemnického, Levočská, Starosaská, Za Hor-
nádom, F. Urbánka, Palárikova, J. Fándlyho, Obrancov 
mieru, Stojan, A. Mickiewicza, Kalinčiaka a obslužná 
komunikácia na Gorazdovej ul. 
Špecifikáciu rozsahu zimnej údržby komunikácií 
prostredníctvom strojného a ručného čistenia chodní-
kov a verejných priestranstiev tvorí Príloha č. 1 Ope-
račného plánu. Vzhľadom na jej široký rozsah nie je 
možné zverejnenie v plnom rozsahu. K dispozícii je na  
www.spisskanovaves.eu/strategické dokumenty. 
V zmysle VZN č. 6/2003 o čistote mesta chodníky 
priľahlé k nehnuteľnostiam je povinný udržiavať jej 
vlastník, správca alebo užívateľ. Na miestach, kde 
chodník nie je vyznačený, treba čistiť pruh šírky min. 
2 m priliehajúci k nehnuteľnosti denne, vrátane sobôt, 
nedieľ a sviatkov. 

Zoznam stúpaní 
a klesaní s chemickým 
posypom 

Jána Jánskeho - Poliklinika, Lipová, odbočka z II/533 na Brezovú, z M. Gorkého na Brezovú, Brezová smerom na Mlynskú,  
Ing. O. Kožucha smerom na Zimnú, Starosaská Metropol – most, M. Gorkého smerom na F. Urbánka, Letecká, Kollárova k novému 
cintorínu, most Matuškova, kruhové križovatky, výjazd po Sládkovičovej ul. ku Kauflandu, Muráňska, Dunajská - zo všetkých strán (len 
posyp), Konrádova, Fraňa Kráľa - zo všetkých strán, Česká (vjazd do garáží) 

Zoznam ulíc
s inertným posypom 
(kamenná drť) 

Zimná, Trieda 1. mája, P. Jilemnického, Štúrovo nábrežie, J. Wolkera, Brezová, Lipová, MK pri 4 x 4 bj Kamenný obrázok, Kamenný 
obrázok – časť Tarča, Ing. O. Kožucha, Za Hornádom, J. Hanulu, Rázusova, Slovenská, Hviezdoslavova, Kollárova, Obrancov mieru, 
Vajanského, Chrapčiakova, J. Fabiniho, Sládkovičova, F. Urbánka, Palárikova, J. Fándlyho, Levočská, Gorazdova, Škultétyho, Kon-
rádova, Starosaská, Letecká, Tehelná, Námestie SNP, Stará cesta, Čsl. armády, Komenského, Z. Nejedlého, Dunajská, Nitrianska, 
Potočná, Lesná, Sadová, Pohronská, Trenčianska, Rajecká, Čergovská, Karpatská, Turčianska, Blaumont, Gorazdova - obslužná 
komunikácia

Zoznam ulíc 
bez posypu 
- len pluhovaním 

Orlia, Nad Medzou, Medza, Ing. Straku, Svätoplukova, Koceľova - obslužná komunikácia, Rastislavova, Tolstého, Jesenského,  
Mišíkova, Hronského, Puškinova, Mudroňova, Moravská, Fraňa Kráľa - okrem stúpania z Mlynskej, Zvonárska, Rybárska, Záborského, 
I. Krasku, Banícka, Brusník, Drevárska, Krížová, Markušovská, J. Fabiniho 5 - 9, Hviezdoslavova - zadná prístupová cesta k Detskej 
poliklinike, Nábrežná - prepojenie k Lidlu a k mostu - J. Matušku, S. Chalupku, Bezručova, Krčméryho, J. Matušku, Za Šestnástkou,  
J. Kostru, Slobody, T. Vansovej, E. M. Šoltésovej, A. Mickiewicza, Stojan, J. Bottu, Borovského, Hurbanova, J. C. Tajovského,  
Záborského, Kukučínova, P. Čajaka, V. Nezvala, I. Stodolu, R. Jašíka, S. Tomášika, P. Hečku, Borodáčova, Hutnícka, Kamenárska, 
Kováčska, Strojnícka, Tkáčska, Duklianska, Kolárska, Stolárska, Zámočnícka, Bernolákova, Kuzmányho, Moyzesova, J. I. Bajzu, 
Topoľová, Gaštanová, Lipová ZŠ, Dubová, Javorová, Agátová, Laborecká, Pohronská - zjazd zo štátnej cesty, Oravská, Trenčianska, 
Rajecká, Turčianska, Podunajská, Detvianska, Inovecká, Šarišská, Gemerská, Liptovská, Čergovská, Karpatská, Magurská, Pienin-
ská, Zemplínska, Trnavská, Spišská, Vyšný Hámor od Domova dôchodcov až po ukončenie komunikácie

na základe operačného plánu Zúk spracovala andrea Jančíková.

Prinesie niekoľko zmien, ktoré vychádzajú z opodstatne-
ných požiadaviek občanov, zefektívnenia prepravy, ako aj 
nadväznosť na zmenu vlakových spojov.
Z hľadiska zefektívnenia prepravy a zníženia nákladov do-
šlo k vylúčeniu 12 spojov, u ktorých je preprava osôb 
za sledované obdobie od 1. 1. do 30. 9. 2011 výrazne 
nižšia ako 5 osôb na spoj, čím sa spoje stavajú veľmi 
neefektívne. 
Ide o linky a spoje:
MHD č. 1: pre nízke obsadenie zrušený pár spojov č. 17 
a č. 14; 
MHD č. 2: pre prípoj ku vlaku časový posun spoja č. 1 
o 10 min. skôr;
MHD č. 3: pre prípoj ku vlaku časový posun spojov č. 3 

a č. 6 o 5 min. skôr;
MHD č. 4: 
spoj č. 49 bude rozdelený na prevádzku počas pracov-
ných dní predĺžený ku Madarasu; a na prevádzku v sobotu 
a nedeľu – bude končiť na sídl. Východ tak, ako doteraz; 
spoj č. 55 bude končiť pri Madarase, nie pri MPC; 
spoj č. 57 bude začínať pri Madarase o 22:15, nie pri 
MPC o 22:10;
MHD č. 5: spoj č. 73 pôjde o 5 min. skôr; 
MHD č. 6: bez zmeny;
MHD č. 7: pre nízke obsadenie zrušené spoje č. 19, 16, 
13 a 20, 23 a 22;
MHD č. 8: spoj č. 76 pôjde o 20:20, nie o 21:05; 
spoj č. 78 bude začínať pri Madarase, nie pri MPC; 

MHD č. 9: pre nízke obsadenie zrušené spoje č. 7 a 8; 
MHD č. 10: bez zmeny; MHD č. 11: bez zmeny; 
MHD č. 12: bez zmeny;
MHD č. 13: časový posun spojov č. 1 a č. 2 o 5 min. 
skôr pre prípoj ku vlaku;
MHD č. 14: bez zmeny;
MHD č. 15: pre prípoj ku vlaku časový posun spojov 
č. 1 a č. 2 o 5 min. skôr; spoj bude zároveň rozdelený 
na prevádzku počas šk. vyučovania, kedy bude končiť na 
sídl. Východ, a na prevádzku počas šk. prázdnin a sobôt, 
nedieľ, kedy bude končiť pri Madarase; 
MHD č. 16: pre nízke obsadenie zrušené spoje č. 9 
a č. 10.
 rudolf kozák, oddelenie výstavby a dopravy, MsÚ

CESTOVNé SA ZVyšOVAŤ NEBUDE!
Od 11. 12. 2011 vstúpi do platnosti nový cestovný poriadok mestskej hromadnej dopravy (MhD) v Spišskej Novej Vsi. Nájdete ho  
v strede Ička ako prílohu.
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4. 11. 2011 bol obvinený za prečin nebez-
pečného vyhrážania v súbehu s prečinom 
výtržníctva Matúš g. zo Spišských Vlách. 
Uvedený muž 16. 7. 2011 okolo 23.55 hod. 
v SNV na Levočskej ul. na Ferdinanda V., Ma-
teja K. a Katarínu L. zo SNV mieril čiernou 
strelnou zbraňou. Vyhrážal sa im zabitím, čím 
u nich vzbudil obavu o ich životy a zdravie a čin 
spáchal verejne.

6. 11. 2011 bolo vznesené obvinenie z preči-
nu ohrozovania pod vplyvom návykovej látky 
voči Štefanovi M., u ktorého bola 6. 11. 2011 
vykonaním dychovej skúšky nameraná hodno-
ta 0,77 mg/l alkoholu v krvi a opakovaným me-
raním 0,74 mg/l alkoholu v krvi. V stave vylu-
čujúcom spôsobilosť, ktorú si privodil vplyvom 
návykovej látky, tak vykonával činnosť ohrozu-
júcu život alebo zdravie ľudí. Vec realizuje OR 
PZ SNV.

Doposiaľ neznámy páchateľ 9. 11. 2011 
v čase od 10.45 do 11.20 hod. za objektom 
na Letnej ul. v SNV z neuzamknutého osob-
ného motorového vozidla zn. ŠKODA Fabia 
odcudzil koženú aktovku s hotovosťou a ďal-
šími náležitosťami, čím pre vlastníka spôsobil 
škodu vo výške 1 534,83 €.

12. 11. 2011 okolo 20.30 hod. pri garážach 
za Bytovým družstvom v SNV na sedadle vodi-
ča pod dekou v osobnom motorovom vozidle 
zn. ŠKODA Favorit prechovával pri sebe Ma-
túš K. zo SNV pre vlastnú potrebu igelitové 
vrecúško s obsahom omamnej látky doposiaľ 
nezisteného vysušeného rastlinného pôvodu 
v množstve cca 1 kávovej lyžičky.

z činnosti MsP v SnV

Na základe anonymného telefonického ozná-
menia bola 19. 10. 2011 o 19.45 hod. hliad-
ka MsP vyslaná na Štefánikovo nám. pred 
budovu „AB“, kde neznáma žena, zjavne pod 
vplyvom alkoholu, vstupovala do vozovky, čím 
takto ohrozovala svoj život a zdravie, bezpeč-
nosť a plynulosť cestnej premávky. Následne 
bola z vozovky stiahnutá hliadkou s tým, aby 
preukázala svoju totožnosť. Napriek opako-
vaným výzvam od svojho konania neupustila. 
Naplnila tak skutkovú podstatu priestupku 
neuposlúchnutia výzvy verejného činiteľa. 
Bez použitia donucovacích prostriedkov bola 
predvedená na útvar MsP, kde bolo zistené, 
že ide o Renátu T. zo Smižian. Podrobená 
bola orientačnej dychovej skúške na alkohol 
s výsledkom 0,86 mg/l. Vzhľadom na stav opi-
tosti podanie vysvetlenia k priestupku nebolo 
možné vykonať. Po vykonaných úkonoch bola 
prepustená. Vec v riešení MsP.

Na základe telefonického oznámenia pracov-
níka obsluhy parkoviska hliadka MsP preve-
rovala 10. 11. 2011 o 11.15 hod. podozrenie 
z priestupku proti majetku, ktorého sa mala 
dopustiť Paulína P. z Hnilca. Menovaná poško-
dila vstupnú rampu na parkovisko na Štefáni-
kovom námestí pri hlavnej pošte v SNV, čím 
pre Mesto SNV spôsobila zatiaľ nevyčíslenú 
výšku škody. Vec v šetrení.

Vážení čitatelia, v novembri 1991, teda pred 20-timi rokmi, 
ste vo svojich schránkach našli prvé vydanie Ička. Počas 
uplynulých dvadsať rokov ste si na jeho doručovanie zvykli 
a dnes je pre Vás už samozrejmosťou. 
V súčasnosti Ičko vydávame v náklade 13 300 výtlačkov. 
Ročné výdavky na jeho vydanie sú približne 66 tisíc €. Príjmy 
za spoplatňované príspevky dosahujú výšku 33 tisíc €. Doru-
čenie pre Vás od jeho vzniku zabezpečuje Slovenská pošta. 
Nájdu sa aj takí, ktorí si zo schránky suseda vyčnievajúci výtla-
čok vezmú pre svoju mamu, sestru alebo príbuzných z neďale-
kých obcí. Zvykne sa hovoriť, že „všetko zlé je na niečo dobré“, 
tak pri Vašich sťažnostiach na jeho nedoručenie, nás teší fakt, 
že Vám chýba a že sa dožadujete jeho dodatočného doruče-
nia. Nie vždy je to možné, preto ho od roku 2007 zverejňujeme 
aj na web stránke mesta. Mnohí z Vás možno neviete, že pri 
jeho zrode bol súčasný primátor Ján Volný, vtedajší vedúci od-
delenia kultúry, vzdelávania, športu a mládeže. 
Radikálnou zmenou Ičko prešlo v roku 2007, kedy zmenilo 
formát a čiastočne aj obsahovú štruktúru. Je prirodzené, že 
nie všetci túto zmenu prijali pozitívne. Často sme sa stretli s vý-
rokom, že predtým bolo také akurát do kabelky . 
Všetkých nás, ktorí ho pre Vás pripravujeme, teší akákoľvek 
odozva. Tá pozitívna nás pohladí, tá negatívna posúva ďalej. 
Preto neváhajte, hodnoťte, navrhujte. Potešíme sa každému dobrému nápadu.
Na záver mi dovoľte poďakovať všetkým, ktorí sa na jeho vydávaní počas jeho dvadsaťročnej existencie podieľali. 
 andrea Jančíková

Oľga, 31 rokov
čo si v Ičku zvyknete najradšej 
prečítať?
„najradšej mám novinky, čo sa 
deje v meste a čo sa pripravuje. 
Ďalej plánované akcie, aj čo sa 
týka kultúrnych podujatí, aby 
sme sa vedeli doma zariadiť 

a urobiť si nejaký program. potom ešte otázky, ktoré 
sa pýtajú ľudia v listárni, čo ich najviac trápi.“
čo Vám v Ičku naopak chýba?
„asi nič. teraz ma rýchlo nič nenapadá. myslím, že 
som celkom spokojná.“
čo by ste Ičku popriali k jeho 20. narodeninám?
„všetko najlepšie a nech prináša len dobré správy 
novovešťanom.“

Štefan, 65 rokov
čo si v Ičku zvyknete najradšej 
prečítať?
„Zaujímavosti o meste, kde sa čo 
stavia, čo sa ukončilo, renovácie, 
nové veci. pozrieť si zvyknem 
aj inzeráty, no a, samozrejme, 
programy, hlavne kvôli vnúča-

tám. Ďalej športové informácie.“
čo Vám v Ičku naopak chýba?
„myslím si, že je toho v ičku dosť. Ja som spokojný. 
Hlavne, že si tam človek prečíta informácie z mest-
ského úradu.“
čo by ste Ičku popriali k jeho 20. narodeninám?
„aby bolo aj naďalej také ako doteraz. Je to pekný 
časopis, pekne spracovaný.“

Daniela, 24 rokov
čo si v Ičku zvyknete najradšej 
prečítať?
„na stranách ička vyhľadávam 
predovšetkým kultúrny a špor-
tový program.“
čo Vám v Ičku naopak chýba?
„v tejto chvíli ma nič nenapadá, 

nakoľko je veľmi prehľadné a doteraz som v ňom 
našla stále komplexné informácie.“

čo by ste Ičku popriali k jeho 20. narodeninám?
„predovšetkým si redakcia ička určite zaslúži po-
ďakovanie za doterajšiu prácu. mesačníku prajem 
mnoho spokojných čitateľov a hlavne veľa pozitívne 
naladených článkov, ktorých v dnešnej dobe akosi 
ubúda.“

Peter, 49 rokov
čo si v Ičku zvyknete najradšej 
prečítať?
„otázky obyvateľstva, ktoré sú 
v listárni, ďalej informácie zo za-
sadnutia mestského zastupiteľ-
stva a policajné okienko.“
čo Vám v Ičku naopak chýba?

„skôr po stránke technickej, fotografie sú v nízkom 
rozlíšení. viem, že je to reklama platená, ale možno 
by to stálo za zváženie. niektoré fotografie s väčšími 
skupinami ľudí majú nerozoznateľné tváre. čiže 
chýba mi vyššia kvalita fotografií.“
čo by ste Ičku popriali k jeho 20. narodeninám?
„Hlavne dosť peňazí, aby bolo na tvorbu. obsahovo 
viac asi ťažko, lebo aj keby malo viac strán, nevošlo 
by dobre do schránky.“

Katarína, 73 rokov
čo si v Ičku zvyknete najradšej prečítať?
„aby som vám pravdu povedala, tým, že som už 
staršia, veľmi rada si pozriem, kto sa narodil, kto  
zomrel. ale ináč ičko si pozriem celé. čítam všetko, 
aby som vedela o novostiach v spišskej novej vsi, to 
znamená, že pozerám aj tv redutu. čo sa deje, to 
ma zaujíma, lebo málo môžem chodiť.“
čo Vám v Ičku naopak chýba?
„teraz ste ma zaskočili. niekedy si aj myslím, že to by 
ešte mohlo byť. teraz, ale narýchlo neviem. pokiaľ tie 
novosti sú tam, rada si pozriem všetko.“
čo by ste Ičku popriali k jeho 20. narodeninám?
„prajem všetkým redaktorom, tým, ktorí sa starajú 
o ičko, aby sa im ďalej darilo. tým pádom myslia aj na 
ľudí, ktorí nechodia alebo menej môžu chodiť a som 
im za to vďačná. všetko dobré.“ 
Pani Katarína si neželala uverejniť svoju fotografiu.

Za odpovede ďakuje edita Sýkorová

anKeTa: Pri tejto príležitosti sme v uliciach mesta oslovili niekoľkých Spišskonovešťanov.

IčKO MÁ Už 20 ROKOV
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60. výročia jeho vzniku prednášku Reme-
selníci a výrobcovia v spišských mes-
tách určenú milovníkom histórie, žiakom 
základných a stredných škôl.

Mestská organizácia Jednoty dôchod-
cov na Slovensku v Sp. Novej Vsi zorgani-
zovala 13. 10. pre svojich členov v ZIO bare 
kultúrno-spoločenské posedenie pri prí-
ležitosti Mesiaca úcty k starším. Zabaviť 
sa tu prišlo 65 dôchodcov.

V Dome Charitas sv. Jozefa sa 14. 10. 
konal Deň otvorených dverí. Cieľom bolo 
integrovanie klientov do spoločnosti a na-
opak, aby ich verejnosť vnímala ako ľudí, 
ktorí žijú medzi nami.

Trojica dobrovoľníkov zo Spiša cez víkend 
15. – 16. 10. kompletne obnovila stud-
ničku na vrchole Suchej Belej. Čistenie 
chodníkov a obnova studničiek v Sloven-
skom raji je už 5-ročnou tradíciou Vladimíra 
Muchu, Róberta Smrčáka a Martina Škor-
vanka. Popri obnovovaní studničky stihli aj 
vyčistiť časť turistických chodníkov a urobiť 
betónové podstavce na symbolickom cinto-
ríne na Kláštorisku, ktorý bol vlani slávnost-
ne otvorený.

V obchodnom centre Madaras sa 16. 10. 
v rámci Dňa chleba pokúsilo o slovenský 
rekord v krájaní chleba 10 mužov a 4 ženy. 
Najrýchlejším bol Spišskonovovešťan Peter 
Rousek, ktorý kilový bochník nakrájal za 
34 sekúnd. 

16. 10. pri príležitosti Svetového dňa 
zdravej výživy v hotelovej akadémii pre-
zentovali ukážky jedál zdravej výživy, ktoré 
pripravili pracovníčky školských jedální zo 
stredných škôl nášho mesta. Počas akcie 
pracovníci Regionálneho ústavu verejného 
zdravotníctva v Sp. Novej Vsi poukázali na 
význam zdravej výživy v prevencii civilizač-
ných ochorení. Zároveň poskytli zamest-
nancom Hotelovej akadémie biochemické 
vyšetrenie krvi, antropometrické merania 
a merania krvného tlaku s ďalším poraden-
stvom. 

Pracovník správy národného parku oznámil, 
že v Slovenskom raji na Tomášovskom 
výhľade neznámy páchateľ vyťal 12 stro-
mov. Keďže rástli v piatom stupni ochrany 
prírody, škoda prekročila 6 tis. €. 

ZPMP v Sp. Novej Vsi 20. 10. zorganizovalo 
6. ročník športovej olympiády Domova 
sociálnych služieb „Náš dom“. 

Spišské osvetové stredisko usporiadalo 
20. 10. v Koncertnej sieni Reduty regionál-
nu súťažnú prehliadku speváckych zborov 
pod názvom Spišské zborové dni.

22. 10. sa na parkovisku na Blaumonte 
uskutočnila súťaž modelárov pod názvom 
„Iskra“. V kategórii „Papierové hádzadlá“ sa 
víťazom stal Tomáš Smorada (ZŠ Nad Me-
dzou). V kategórii „Balzové hádzadlá“ zvíťa-
zil Juraj Dikant (ZŠ Nad Medzou). 

Spišské divadlo ponúklo v nedeľu 23. 10. 
svojím divákom premiéru rozprávky Sneho-
vá kráľovná. 

DOTÁCIE POSKyTNUTé CIRKVÁM

100-ROčNÁ JUBIlANTKA

V roku 2007 po prvýkrát mesto vyčlenilo zo svojho roz-
počtu milión slovenských korún pre štyri cirkvi pôso-
biace v našom meste. Rovnako tak tomu bolo v roku 
2008 a 2009. Keďže tieto financie nie sú účelovo via-
zané, predstavitelia jednotlivých cirkví môžu sami roz-
hodnúť o spôsobe ich použitia. Doposiaľ pridelené 
prostriedky boli vynaložené na mozaikovú výzdobu in-
teriéru Chrámu premenenia Pána (7. div mesta), letný 
tábor detí, výstavbu kostola v miestnej časti Ferčekovce 
a na splátky kúpnej ceny za objekt Zimná 99, ktorý slúži 
na sociálne bývanie. Zabezpečené boli i opravy kúrenia 
objektu na Hviezdoslavovej ul. č. 5, omietok stien Tran-
gousoho domu a kanalizácie v dvornom trakte objektu 
na Letnej ul. 35. 
Výška poskytnutých dotácií je závislá od ekonomických 

možností mesta. „Žiaľ, minulý rok sme pre výpadok 
podielových daní vyčlenené prostriedky nemohli po-
skytnúť. tento rok i napriek pretrvávajúcemu výpadku 
príjmov sme sa rozhodli poskytnúť hoci zníženú, no 
nie zanedbateľnú čiastku,“ informoval primátor Ján 
Volný.
Spolu 8 000 € bolo prerozdelených medzi tunajšie cirkvi 
podľa počtu veriacich. Najväčšiu dotáciu - 3 200 € - rím-
skokatolícka cirkev použila na opravu fasády cirkevného 
gymnázia. Gréckokatolícka cirkev 2 000 € opätovne 
určila na mozaikovú výzdobu chrámu. Rovnaký objem 
použila evanjelická cirkev na renováciu priestorov no-
vootvorenej materskej školy. Pravoslávna cirkev použila 
pridelených 800 € na opravu strechy domu používanom 
ako sociálne bývanie.  edita Sýkorová, foto: autorka

Storočnicu oslávila pani 
helena Zahorjanová, 
obyvateľka nášho mesta. 
Jubilantka býva na sídlisku 
Mier spolu s dcérou Mar-
tou. Do Spišskej Novej Vsi 
sa presťahovala z Kluknavy.
Narodila sa v Žakarovciach 
ako najmladšie z piatich 
detí Štefanovi a Helene Ma-
cejkovcom. Rodičom sa 

dcérka zdala slabučká, bola často chorá, nie veľmi 
silná na fyzickú prácu. Poslali ju teda do Spišskej Novej 
Vsi študovať na dievčenskú školu, po ukončení ktorej 
odišla do Krupiny vyučovať deti bohatých pánov. Ne-
skôr pracovala na pošte v Kamienke. Dodnes spomína 
najmä na obsluhu ďalekopisu, v tých časoch na Sloven-
sku nevídaný dorozumievaci prostriedok.
Po svadbe so Štefanom Zahorjanom sa začala starať 

o manžela i domácnosť. Do rodiny pribudli štyri deti, 
dnes z nich žijú len dve dcéry, obe v našom meste. Jej 
manžel je už dlhé roky nebohý.
Doterajší život pani Heleny bol pracovitý, pestrý a zau-
jímavý. Prežila nesmierne veľa dobrého, pekného, ale 
i smutného, v hlbokej viere v Boha s vďačnosťou za 
každý okamih života.
Hoci bola ako dieťa chorľavá, v dospelosti sa jej zdra-
vie upevnilo. Možno k tomu prispela jej veselá povaha 
a veľa pohybu. Donedávna ju bolo vidno na častých 
prechádzkach. V mladosti všade chodievala pešo, 
nohy boli jej dopravným prostriedkom. Stravuje sa 
striedmo. Mäso nevyhľadáva, nemá ho rada.
Medzi záľuby našej 100-ročnej jubilantky aj v súčas-
nosti patrí čítanie. V mladších rokoch prejavovala veľa 
trpezlivosti pri vyšívaní ručných prác. 
Pani Helene srdečne blahoželáme a prajeme zdravie, 
pohodu a ešte mnoho rokov v láske a pozornosti svo-
jich najbližších. Fi, foto: Fi

ZNIE MU PIESEň V TIChU hlBíN...
Gloriam qui spreverit, veram habebit – Skutočnú slávu získa ten, kto o ňu nestojí.
Protokolárne mu prislúchalo oslovenie PhDr. ladi-
slav Rychnavský; všetci sme ho oslovovali Lacko. 
Podistým kvôli útlejšej figúre dosvedčujúcej múd-
roslovie: dobrého veľa nebýva. Vedeli sme o jeho 
podlomenom zdraví, tušili sme, aká bude posledná 
etapa Lackovej cesty: ad astra per asperam – utr-
pením ku hviezdam. 
Mĺkva panychída za Ladislavom Rychnavským znela 
v tohtoročný sychravý pondelok 24. októbra 2011 
nielen na smižianskom cintoríne, ale ponad všetky 
miesta či zákutia, v ktorých Lacko vtláčal pečať Spiš-
ským folklórnym slávnostiam, Divadelnej Spišskej 
Novej Vsi, Makovickej strune, regionálnym festiva-
lom a tradičnej ľudovej kultúre. 
Podvedome, v tichoústej statočnosti sa pridržiaval 

výroku Romana Bennetta: „nič na svete nie je také 
krehké a zraniteľné ako človek a nič si nevyžaduje 
toľko súcitu a zhovievavosti.“ Lackovu vzácnu cha-
rakterovú črtu spoznali aj blahodarne pocítili mnohí. 
Do bodky, písmena i slova o ňom platilo: Ak už nemo-
hol pomôcť, tak zaručene nikdy neublížil. 
Bol to človek nielen rozhľadený v kultúrno-osvetovej 
sfére, v šľachtení dedičstva našich otcov. Bol to záro-
veň človek hlboko ľudský, mierumilovný, so srdcom 
dokorán otvoreným tolerantnému porozumeniu. 
Pieseň srdca PhDr. Ladislava Rychnavského sa na-
trvalo vpísala do letopisov spoločenského, kultúr-
neho, osvetového a folkloristického diania na Spiši 
i za jeho teritoriálnymi súradnicami. 

PhDr. Jozef lapšanský, PhD. 
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YBábkové divadlo spod Spišského hradu  
uviedlo 23. 10. v Divadelnom štúdiu pri 
Dome Matice slovenskej premiéru bábkovej 
hry v podaní Ivy Liptákovej Pleško a strie-
borná Borka. 

200. výročie narodenia Michala Milosla-
va hodžu si pripomenuli 24. 10. v Spišskej 
knižnici. 

6. ročníka výstupu na Kohlwald-Uhliská 
sa zúčastnili matičiari, študenti Gymnázia 
Školská ul. vedení Mgr. Repaskou a členo-
via Jednoty dôchodcov Slovenska v Sp. No-
vej Vsi. Členovia DS Hviezdoslav J. Gavlák 
a J. Pramuk odprezentovali ukážku z Kocúr-
kova od J. Chalupku na tomto posvätnom 
mieste Štúrovcov. 

galéria umelcov Spiša usporiadala 
25. 10. večerný koncert českosloven-
ského komorného dua, počas ktorého 
sa predstavil český huslista Pavel Burdych 
a slovenská pianistka Zuzana Berešová.

V Spišskom divadle sa od 26. 10. do 
31. 10. konal už 3. ročník festivalu komor-
ných inscenácií pod názvom Divadelný 
Spiš 2011. Počas 6-tich večerov sa divá-
kom okrem domáceho divadla predstavili aj 
divadelníci z Prešova, Zvolena, Trnavy, Ko-
šíc a Martina.

Vo štvrtok 27. 10. doobeda zasahovali 
spišskonovoveskí hasiči pri obchodnom 
centre Madaras. Zo železnej nádoby nachá-
dzajúcej sa za centrom unikal nebezpečný 
chlór. Pri zásahu museli použiť špeciálne 
odevy. Pomocou vzduchového vankúša sa 
im podarilo zabrániť unikaniu tejto látky. 
Spracovať museli tiež plyn, ktorý už unikol 
do ovzdušia, a to pokropením roztriešteným 
vodným prúdom. Našťastie však išlo len 
o precvičenie súčinnosti medzi zložka-
mi integrovaného záchranného systému 
a ostatnými organizačnými zložkami 
štátnej a verejnej správy pri riešení mi-
moriadnej situácie. Hasiči si v tento deň 
vyskúšali aj použitie norných stien na Hor-
náde.

Pracovníci Strednej priemyselnej školy zo 
Sniny v spolupráci s Ministerstvom dopra-
vy SR 28. 10. v našom meste spropagovali 
výchovno-vzdelávaciu akciu zamera-
nú na bezpečnosť cestnej premávky  
BECEP 2011.

Iba pár metrov od železničnej stanice v Sp. 
Novej Vsi sa v piatok 28. 10. večer krátko 
pred 19.00 hod. vykoľajil vlak. Na takmer 
2 hodiny skolabovala vlaková doprava na 
úseku Bratislava – Košice. Našťastie niko-
mu sa pri tom nič nestalo.

V priestoroch Centra voľného času Adam 
usporiadalo ZO SZCh Exoty Sp. Nová Ves 
28. - 30. 10. už 23. ročník Oblastnej vý-
stavy exotického vtáctva. Medzi 241 ex-
ponátmi, ktoré predstavilo 14 vystavovate-
ľov, nechýbali kanáriky, andulky či veľké 
papagáje. 

Karneval z Rio de Janeira zavítal do Sp. 
Novej Vsi v sobotu 29. 10. V ZIO bare sa 
predstavila 10-členná skupina Grande Bra-
zil Show v krásnych kostýmoch.

SPraVODaJSTVO

Plamienok odpaľuje každý rok z miesta narodenia Je-
žiša Krista dievča alebo chlapec z Rakúska, ktorý sa 
pre svoje príkladné správanie a ochotu pomáhať spo-
lužiakom stal Dieťaťom svetla. Tento rok bol plamie-
nok odpálený v Bazilike Narodenia 21. 11. 2011 
a v sprievode pútnikov ho prepravia do Viedne. Slo-
venskí skauti spolu s delegáciami ďalších krajín pre-
vezmú Betlehemské svetlo v sobotu 10. 12. 2011 
počas slávnostnej ceremónie vo farskom kostole 
Zur heiligen Familie vo Viedni. 
Od tohto okamihu začne Svetlo pokoja a mieru svoju 
púť do desiatok krajín po celom svete. Ako prvý na 
Slovensku prijme Betlehemské svetlo prezident SR, 
verejnosti bude odovzdané pri sv. omši v Katedrále 
sv. Emeráma v Nitre a postupne doručené vlakmi 
do 300 miest a obcí po celej krajine. Už po 18-krát 

zasvieti aj na najvyššie obývanom mieste na Sloven-
sku, v observatóriu na Lomnickom štíte. „betlehem-
ské svetlo sa odovzdáva odpálením plamienka zo 
sviečky na sviečku, z ruky do ruky medzi miliónmi 
ľudí. naším cieľom je odovzdať plamienok z betle-
hema čo najväčšiemu počtu ľudí, aby tento symbol 
ľudskej lásky, pokoja, jednoty a porozumenia zavítal 
počas týchto vianoc aj k tým, ku ktorým sa dote-
raz nedostal. tak, ako tento plamienok spája ľudí,  
chceme spojiť aj naše mesto s ostatnými mestami 
na slovensku a vytvoriť symbolickú reťaz svetla,“ 
uviedol Martin lačný, vodca 75. zboru skautov o. b. 
Jána Vojtaššáka v Spišskej Novej Vsi.
Obyvatelia Spišskej Novej Vsi si ho budú môcť 
odpáliť od našich skautov v sobotu 24. 12. 2011 
v čase od 8.00 do 12.00 hod. pred farským kos-
tolom, Kinom Mier, pred kostolom vo Ferčekov-
ciach, pred kaplnkou na sídlisku Tarča a pred 
kostolom na sídlisku Západ. Okrem toho skauti 
roznesú Betlehemské svetlo aj do Kostola sv. Cyrila 
a Metoda v Novoveskej Hute, domova dôchodcov, ne-
mocnice s poliklinikou, príslušníkom hasičského a po-
licajného zboru, ktorí budú na Štedrý deň v službe 
a do okolitých obcí. 

Škola vznikla vo februári 2005 a budova bola vlast-
níkovi, farnosti Spišská Nová Ves, vrátená v dezolát-
nom stave. Každý si ešte isto pamätá na pôvodnú 
ružovú fasádu, ktorá bola po rokoch socialistického 
školského ničnerobenia v dezolátnom stave. No nie 
iba vonkajšok, ale aj interiér školy vyzeral po vrátení 
stavebným učilišťom ako z filmu z mesačnej krajiny. 
Odvtedy sa začala rekonštrukcia budovy tak zvnútra, 
ako i zvonku. 
Po analýzach, ktoré zistili zradnosť podložia nasiak-
nutého vodou sa začalo s postupným odizolovávaním 
a vysúšaním obvodového plášťa, zároveň sa vymenili 
všetky okná za nové eurookná. Rekonštrukciou inte-
riéru a výmenou vonkajších okien sa skončila prvá fáza 
opravy a údržby školy.
Celkové náklady iba na fasádu školy bez zrekonštruo-
vanej strechy ku dnešnému dňu predstavujú sumu viac 
ako 110 000 €. Najväčšiu zásluhu pri realizácii niesol 
a stále nesie Farský úrad Spišská Nová Ves ako vlast-
ník budovy. Finančne prispel i zriaďovateľ a samotná 
škola. Na oprave sa príspevkom v sume 700 000 Sk 
podieľalo aj Mesto Spišská Nová Ves, tento bol použitý 
v počiatočnej fáze pri výmene okien.

Nemalý finančný obnos škola formou rôznych pro-
jektov získala aj na technicko-materiálové zabezpe-
čenie výchovného a vzdelávacieho procesu, kde je 
škola vybavená nadštandardne. Len v mesiacoch 
júl až november 2011 projekty pritiahli do školy vyše 
55 000 €.  Mgr. Ján Stuhlák, riaditeľ školy

BETlEhEMSKé SVETlO

REKONšTRUKCIA 
CIRKEVNéhO gyMNÁZIA

Skautskí dobrovoľníci budú už po 22-krát roznášať na Slovensku Betlehemské svetlo. 

Kolorit centra mesta v posledných dňoch skrášlila aj rekonštrukcia budovy Cirkevného gym-
názia štefana Mišíka.

Mesto Spišská Nová Ves
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

a Rímskokatolícky farský úrad 
v Spišskej Novej Vsi

vás pozývajú na tradičné vianočné predstavenie

Keď tá jasná 
hviezda...
žIVý BETlEhEM

25. decembra 2011
o 14.00, 15.00, 16.00 a 17.00 hod.

na Radničnom námestí pri levočskej bráne.
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v Domove dôchodcov na Brezovej ul. Sta-
rých ľudí si tu však vážia po celý rok, o čom 
svedčí aj bohatý program a starostlivosť, 
ktorú venujú seniorom. Život im spestrujú 
literárne popoludnia, vystúpenia škôlkárov 
a školákov či krúžky šikovných rúk.

Sviatok všetkých svätých a Pamiatku 
zosnulých (1. 11.) si prišlo množstvo ľudí 
uctiť aj na spišskonovoveský cintorín. Na 
poriadok dohliadali policajti OR PZ. Počas 
4 dní tu prebiehala bezpečnostno-preven-
tívna akcia zameraná na zvýšený dohľad 
nad cestnou premávkou. 

V Spišskom osvetovom stredisku sa 3. 11. 
konala vernisáž výstavy amatérskej astrofo-
tografie víťaza svetovej olympiády v astronó-
mii a astrofyzike Róberta Barsu pod názvom 
Nádhera neznámeho sveta. Výstavu uspo-
riadalo SOS v spolupráci s Miestnou organi-
záciou Slovenského zväzu astronómov. 

Cez víkend 5. - 6. 11. vznikla na parkovisku 
na Čingove, v chránenom území národného 
parku, nelegálna skládka odpadu. Upo-
zornili na to návštevníci Slovenského raja. 
V prípade zistenia pôvodcu skládky hrozí 
mu pokuta až do výšky 166 €.

V Koncertnej sieni Reduty sa 9. 11. usku-
točnilo pod záštitou veľvyslanca Poľskej 
republiky na Slovensku J. E. Andrzeja 
Kravczyka 10. slovensko-poľské hospo-
dárske fórum. Organizátorom bolo zdru-
ženie Euroregión Tatry. Cieľom konferencie 
bolo získanie nových poznatkov v oblasti 
cestovného ruchu, hospodárstva a životné-
ho prostredia.

Spišské osvetové stredisko usporiadalo 
9. 11. v Galérii umelcov Spiša vernisáž vý-
stavy prác členov Klubu neprofesionálnych 
výtvarníkov pod názvom Výtvarná Spiš-
ská Nová Ves. Udialo sa tak pri príležitosti 
30. výročia založenia klubu. 

štyri páry si vybrali magický dátum 
11. 11. pre svoju svadbu. Z toho 3 manžel-
stvá boli uzavreté v Radnici a 1 pár si pove-
dal svoje áno v rímskokatolíckom kostole.

MO MS v Sp. Novej Vsi 21. 11. ukončil 
2. ročník Stretnutia s poéziou. Priblížil ži-
vot a dielo J. Stacha, J. Zborovjana, J. Bottu, 
M. Válka a majstrov veršov o láske I. Krasku, 
M. M. Hodžu a P. O. Hviezdoslava. 

MO MS už 6 rokov predstavuje a propaguje 
tvorbu básnikov a spisovateľov, ktorých 
korene sú hlboko vrastené v našom krásnom 
Spiši. Boli to: Ing. M. Čarňanský, J. Petrík, 
D. Dubivská, T. Repčiak, PaedDr. Š. Šim-
ko, PhDr. P. Karpinský, PhD., Mgr. J. Ču-
rilová, M. Hlavatý, PaedDr. N. Rusnáková 
a PhDr. J. Puchala. Stretnutia s týmito 
osobnosťami priniesli poslucháčom veľa 
krásnych chvíľ.

Divadlo Kontra sa zapojilo do projektu Ko-
šice – európske hlavné mesto kultúry 2013. 
V rámci programu Terra Incognita tak odo-
hrá 20 predstavení Hamleta pre študentov 
a po rokoch príde i do Košíc. 

LiSTÁreŇ
	 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 anonymnými príspevkami 
tie, ktoré sú odosielateľmi podpísané! Ďakujeme!	

„pracujem v areáli bývalého osp na markušovskej 
ceste. Je tam podchod popod budovu ‚m.b.m ná-
bytku‘. aj ja som vodič a nie všetci vedia odhadnúť 
výšku toho podchodu, lebo nie je na ňom značka 
o výške. už nie jedno auto tam buchlo a poškodilo 
sa. Chcem sa opýtať, či by sa tam nedala umiestniť 
z oboch strán značka určujúca výšku, aké vysoké 
auto tam dokáže prejsť...“
 dušan, e-mail, 12. 10. 2011

Areál bývalého OSP je v súčasnosti v majetku súkrom-
ných osôb a spoločností. Majetkové rozdelenie sa týka 
i vnútro areálových komunikácií. Podľa našich informá-
cií Mesto Spišská Nová Ves nemá v uvedenej lokalite 
žiadny majetkový podiel. Prístupová komunikácia do 
areálu býv. OSP je účelová komunikácia, ktorú nespra-
vuje mesto, ale skupina spomínaných vlastníkov. Požia-
davku na umiestnenie dopravného značenia si môžete 
uplatniť u nich.

Ing. Jozef gonda, vedúci oddelenia 
výstavby a dopravy, MsÚ

„Začína sa výstavba kruhovej križovatky. kadiaľ bude 
viesť obchádzka? bude viesť okolo nového cinto-
rína?“ dušan, e-mail, 12. 10. 2011

Keďže mesto je iba spoluinvestorom stavby pri Hotelo-
vej akadémii, nemáme podrobné informácie o projekte 
a o pripravovaných uzávierkach komunikácií. Predpo-
kladáme však, že k celkovej uzávierke komunikácií ne-
dôjde a budú vytvorené obchádzkové trasy priamo na 
stavenisku.

Ing. Jozef gonda, vedúci oddelenia 
výstavby a dopravy, MsÚ

„neplánuje sad pri zmene cestovného poriadku 
upraviť aj linku č. 4? Je to jediný spoj, ktorým sa dá 
dostať na stanicu zo sídliska Západ a smižian. prí-
chod autobusom na autobusovú stanicu nie je vôbec 
prispôsobený odchodom vlakov zo stanice (hlavný 
ťah ba - ke, ke - ba) chodia skoro v rovnakom čase. 
autobusy majú príchod buď hodinu pred odchodom 
vlaku alebo presne v čase odchodu vlaku. myslím si, 
že by sa z časti odľahčila situácia pred vlakovou sta-
nicou upravením spojov.“ o. H., e-mail, 12. 10. 2011

1. Linka MHD č. 4 slúži predovšetkým obci Smižany, 
ktorá aj uhrádza všetky straty z nej. Obec na základe 
požiadaviek svojich občanov stanovila rozsah a časové 
vedenie spojov na linke a nie je v našej kompetencii ich 
meniť. Preto abonentke navrhujem, aby svoju žiadosť 
postúpila obci Smižany.
2. V minulosti sme prevádzkovali aj linku sídl. Západ – 
Štef. námestie – autobusová stanica, táto však pre ex-
trémne nízke obsadenie a vysokú stratovosť postupne 
stratila na význame a boli sme nútení ju zrušiť.

Ing. Peter Koreň, vedúci odboru 
osobnej dopravy, eurobus, a. s. – DZ SNV

„Z akého dôvodu sa vypína v nočných hodinách 
teplá voda, keďže vstávam skoro ráno a mám prob-
lém sa osprchovať pred prácou?“

richard, e-mail, 18. 10. 2011

V zmysle zmlúv o dodávke a odbere tepla a TV, ktoré 
má naša spoločnosť uzatvorené s príslušnými správ-

covskými spoločnosťami, SVB a ostatnými odbera-
teľmi, dodávame teplo a TV pre jednotlivé odberné 
miesta v čase od 6.00 do 22.00 hod. Takýchto odber-
ných miest máme v okruhu jednej kotolne cca 15 a na 
každé z nich je napojených cca 25 - 30 bytov. V prípade  
záujmu o dodávku tepla v inom režime, je potrebné sa 
obrátiť s takouto požiadavkou na správcovskú spoloč-
nosť alebo na SVB, ktorá môže dohodnuté podmienky 
v zmluve zmeniť. Samozrejme, že v okruhu celej ko-
tolne, t. j. pre cca 450 bytov. Samozrejme, že s tým 
musia súhlasiť všetci, a taktiež je potrebné počítať 
s adekvátnou zmenou ceny dodávaného tepla.

Ing. Anton Mackových, vedúci obch. 
invest. útvaru, EMKOBEl, a. s., SNV

„Chcel by som sa opýtať, či by bolo možné získať 
vyhradené parkovacie miesto pred obytným blokom 
ako fyzická osoba?“ miroslav, e-mail, 20. 10. 2011

Je nám ľúto, ale pre nedostatok parkovacích miest vy-
hradené parkovacie miesta neprenajímame.

Ing. Jozef gonda, vedúci oddelenia 
výstavby a dopravy, MsÚ

„kedy prestanete zatvárať oči pred realitou a začnete 
riešiť nielen problémy nás ľudí, ale aj problémy ne-
mých tvárí? každý z nás má doma psa či mačku. milu-
jeme ich, dávame im všetko, ale čo psy v cigánskych 
osadách? máte vôbec tušenie, aký život majú? Za ten 
krátky čas, čo tam strávia, sa k nim správajú horšie, 
ako si viete predstaviť. všetci pred tým zatvárate oči. 
buď preto, že si poviete, že to aj tak nezmeníte alebo 
preto, že sú vám ľahostajné. Chcela by som si pred-
staviť, ako sa pozeráte na to, ako pred vašimi očami 
mlátia psy palicami, až kým neumrú. ten obraz by ste 
mali pred očami stále.“

nikol, e-mail, 23. 10. 2011

Ďakujem Vám za Váš postreh. V dohľadnom čase zrea-
lizujeme opatrenie smerujúce k náprave tohto nežiadu-
ceho javu. Kedy a akým spôsobom sa to stane, bude 
verejnosť dostatočne informovaná, samozrejme, až po 
vykonaní akcie. 

JUDr. Michal Komara, PhD.,  
náčelník MsP v SNV

„nebolo by možné zjednosmerniť premávku na ulici 
Z. nejedlého, t. j. pred Zš? súčasná situácia je tu ne-
únosná a je to len otázka času, kedy dôjde k havárii 
alebo zraneniu.“ Hodad, e-mail, 25. 10. 2011

Máme záujem presunúť parkovanie áut mimo komuni-
káciu. Radi by sme v roku 2012 vytvorili nové parkova-
cie miesta v existujúcej zeleni. Za pomoci vodorovného 
a zvislého dopravného značenia usmerníme motorové 
vozidlá na nové parkovacie plochy. Po dosiahnutí týchto 
aktivít bude pohyb chodcov a prejazd motorových vo-
zidiel bezpečnejší. Veľa však závisí od možností, ktoré 
nám poskytne mestský rozpočet v roku 2012.

Ing. Jozef gonda, vedúci oddelenia 
výstavby a dopravy, MsÚ

„prečo sa nedokončili práce na úprave cesty sme-
rom na potočnú a lesnú ulicu, ale sa ukončili pri 
zberných surovinách? videl, prosím vás, niekto 
cestu smerom ku rómskej osade? tadiaľ sa už au-
tom ani nedá prejsť. Je tam jama pri jame a nie sú 
malé! druhá otázka: prečo sa zobral kontajner na 
smeti, čo bol pri moste? viete, kde teraz rómovia 
sypú smeti...?“ sisa, e-mail, 3. 11. 2011

Opravy MK sme ukončili v jarnom období. Ďalšie po-
žiadavky na opravu komunikácií v tejto lokalite sme 
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Výzva na udelenie 
Ceny mesta 

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

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

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

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

najneskôr do 30. 12. 2011.

Mesto Spišská nová Ves 
hodlá predať 

obchodnou verejnou súťažou 
dva domy v Spišskej Novej Vsi

Úplné súťažné podmienky sú uverejnené  
na úradnej tabuli mesta situovanej  

pred Radnicou a na internetovej stránke mesta 
www.spisskanovaves.eu

B. Němcovej č. 5, súpisné číslo 495, 
na parcele KN-C 1961 (o výmere 538 m2) 

za cenu aspoň 43 300 €

Zimná č. 72, súpisné číslo 208, 
na parcele KN-C 2614 (o výmere 712 m2) 

za cenu aspoň 226 600 €.

Miestny odbor Matice  
slovenskej v Spišskej novej Vsi

ďakuje za spoluprácu kultúrnym inštitúciám 
mesta riadených VÚC, DS hviezdoslav, ZUš, 

gymnáziu na školskej ulici, JDS, osobitne 
Mestu SNV za podporu našich snažení.

Praje krásne, požehnané Vianoce a v novom 
roku 2012 všetkým spolupracovníkom,  

matičiarom, obyvateľom mesta mnoho zdravia,  
šťastia, osobných i pracovných úspechov.

LiSTÁreŇ
neobdržali. Keďže je predpoklad poškodenia 
komunikácie stavebnou činnosťou, vzhľadom na 

prebiehajúcu investíciu do IBV Červený jarok, väčšie 
opravy týchto komunikácií realizovať nebudeme.

Ing. Jozef gonda, vedúci oddelenia 
výstavby a dopravy, MsÚ

Kontajner na smeti sme nezobrali. Podľa našich zistení 
si ho obyvatelia svojvoľne premiestnili. Premiestnenie 
na pôvodné miesto sme zabezpečili.

PaedDr. Ján Olejník, vedúci oddelenia 
komunálneho servisu, MsÚ

„veľa seniorov sa sťažuje na obtiažny vstup do ba-
zéna (po rebríku). stačilo by zakúpiť alebo dať vyrobiť 
nerezové vyberacie schodíky...“

eva H., e-mail, 7. 11. 2011

Pripomienka je opodstatnená. Mali sme už v pláne riešiť 
tento problém v krytej plavárni a aj na letnom kúpalisku. 
V najbližšom období budeme schodíky realizovať v ba-

zéne krytej plavárne.
Ján Magdoško, riaditeľ STEZ

„nebolo by možné osadiť značku so zákazom stá-
tia na ul. Z. nejedlého na strane pozdĺž činžiakov? 
viem, že mi to tamojší obyvatelia budú mať za zlé, ale  
pozdĺžne parkovanie na tejto ceste výrazne obme-
dzuje prejazd áut v tom i opačnom smere a pri pre-
beraní detí zo a do školy je tým pádom prejazd touto 
cestou úplne nemožný...“ Júlia, e-mail, 7. 11. 2011

V spolupráci s MsV na sídlisku Mier by sme radi v roku 
2012 vytvorili na Ul. Z. Nejedlého pred ZŠ nové parko-
vacie miesta mimo komunikáciu. Na ceste navrhujeme 
dopravné značenie zákaz státia tak, aby sa uvoľnila ko-
munikácia pre potreby nastúpenia a vystúpenia detí, 
ktoré dovážajú, resp. odvážajú rodičia. Realizácia bude 
závislá od množstva voľných finančných prostriedkov 
na MK.

Ing. Jozef gonda, vedúci oddelenia 
výstavby a dopravy, MsÚ

9. - 11. december 2011

21.vianočný trh
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 „PeTeéška“ oslavuje. His-
tória školy sa začala pí-

sať 1. novembra 1931 
ako poľnohospodár-
ska škola v Spišských 

Vlachoch pod názvom 
Odborná škola hospodárska. Počas existencie sa 
niekoľkokrát menil jej názov, štruktúra študijných od-
borov a zameraní podľa potrieb regiónu. Pri príležitosti 
80. výročia bola vydaná pamätná kniha s podporou 
Košického samosprávneho kraja a Mesta Spišská 
Nová Ves. Poslankyňa KSK Lea Grečková odovzdala 
riaditeľovi SOŠ ekonomickej Danielovi Konárskemu 
ocenenie predsedu KSK Zdenka Trebuľu. 

 Cirkevné gymnázium štefana Mišíka sa zapojilo 
do medzinárodného projektu COMENIUS - EURO-
gUIDE 2011/2013. Projektu sa zúčastňujú študenti 
a učitelia zo Španielska, Grécka, Talianska, Turecka, 
Poľska, Nórska a Slovenska. V októbri 2011 sa koor-
dinátori projektu zúčastnili medzinárodnej konferencie 
v Grécku. V rámci projektu majú žiaci možnosť ces-
tovať, poznávať kultúry, tvoriť produkt vypovedajúci 
o téme projektu a všetkých jeho podujatí a v neposled-
nom rade zdokonaľovať svoje jazykové znalosti. 

 Dobrý pocit majú určite študenti a zamestnanci SOš 
drevárskej, ktorí v rámci 17. ročníka kampane štu-
dentská kvapka krvi darovali krv v mobilnej jednotke 
Národnej transfúznej služby Poprad priamo v objekte 
školy. 

 Vysokú kvalitu a dobré meno školy potvrdili 
študentky hotelovej akadémie v Sp. Novej Vsi na 
19. ročníku medzinárodnej barmanskej súťaže juniorov 
Eurocup 2011. V konkurencii 7 krajín sveta a 85 sú-
ťažiacich sa V. Kozáková umiestnila na 3. mieste 
v kategórii Long drink, zlaté pásmo získala v kategórii 
jednotlivcov. I. Kalafutová sa umiestnila v bronzovom 
pásme. hotelová akadémia celkovo obsadila strie-
borné pásmo v kategórii družstiev. 

 gymnázium na školskej ulici navštívili 8. až 14. 10. 
štrnásti nemeckí študenti a dvaja pedagógovia z nášho 
partnerského mesta Clausthal-Zellerfeld (SRN). 
Študenti si vo vzájomnej komunikácii uplatnili a prehĺ-
bili svoje vedomosti z nemeckého a anglického jazyka 
a upevnili nové priateľstvá, ktoré nadviazali už pri pobyte 
našich študentov v tomto nemeckom meste v závere 
predchádzajúceho školského roka. 

 Upevňovať vedomosti z anglického jazyka žia-
kom Zš Ing. O. Kožucha napomáha komunikácia 
s deťmi z partnerských škôl nachádzajúcich sa v bra-
zílskom Joinville a japonskom Kyoto. Zaujímavou 
bola určite aj návšteva japonskej učiteľky, ktorá nau-
čila naše deti vyrobiť si vlastné origami a niektoré ja-
ponské znaky. 

 žiaci Zš Ing. O. Kožucha vydávajú svoj vlastný 
školský časopis s názvom OKO. Vychádza pravidelne 
od roku 2000. Časopis získava v celoslovenskej sú-
ťaži triednych a školských časopisov PROSLAVIS vý-
znamné ocenenia. 26. 10. si Cenu Matice slovenskej 
prevzali Patrícia Petrušková a Mgr. šišková. 

 SOš drevárska 10. 11. slávnostne otvorila Cen-
trum odborného vzdelávania pre nábytkárstvo 
a drevárstvo a priestory zrekonštruovanej školy. 
Poskytuje vzdelávanie v oblasti moderných technológií 
v drevárskom a nábytkárskom priemysle nielen žiakom 
školy, ale žiakom ostatných stredných škôl, pedago-
gickým pracovníkom a zamestnancom firiem. Možná 
je aj spolupráca s ÚPSVaR pri prehlbovaní kvalifikácie 
i rekvalifikácie nezamestnaných.

 Učiteľka SOš ekonomickej Mgr. V. langová sa 
v období 1. – 8. 10. zúčastnila medzinárodného se-
minára Projektový manažment pre interkultúrne 
výmenné projekty v Európe v tureckej Antalyi. Hlav-
nou témou stretnutia bola projektová práca a vývoj 
žiackych výmenných a školských projektov v rámci 
Európy. Prostredníctvom nich je mládež motivovaná 
učiť sa cudzie jazyky a prebúdza sa u nej túžba po po-
znaní nových kultúr a krajín Európy. Na druhej strane 
projekty poskytujú možnosť prezentovať a zviditeľniť 
Slovensko. 

 11. - 12. 11. sa v Bratislave uskutočnil Festival vedy 
a techniky. Na tejto prehliadke vedeckej záujmovej 
činnosti mladých ľudí vo veku 6 - 18 rokov nás repre-
zentovali členovia Amavet klubu č. 945 Domino pri 
SOš drevárskej a Amavet klubu č. 949 pri Zš Ing.  
O. Kožucha. Cenu Prírodovedeckej fakulty UK 
v Bratislave získali Dávid Michálek a Matúš Dže-
renga s modelom Drevená samoregulačná priehrada 
OKO, Andrej Mokriš s prácou Prečo sa rozpadávajú 
zuby, Jakub Dovčík s projektom Sme hračky prírody 
získal aj Cenu americkej meteorologickej spoločnosti. 
Erika Duľová s prácou Jóga získala ocenenie Ame-
rickej psychologickej spoločnosti, Veronika Seboová 
a lujza Kočíková s projektom Nie som ľavý, iba ľavák 
získali postup na európsku prehliadku vedeckých 
prác do Namuru do Belgicka. 

 V rámci projetku „Do tretice všetko dobré!“ absol-
vovali šiesti žiaci Strednej odbornej školy v Sp. Novej 
Vsi pracovnú stáž v partnerskej Střední odborní škole 
PRAKTIK, s. r. o., v hornom Benešove v Českej re-
publike. Stáž bola zameraná na prácu so zatepľovacím 
systémom. 

 V Strednej odbornej škole v Sp. Novej Vsi bola 
ukončená realizácia projektu pod názvom „Im-
plementácia operačného programu vzdeláva-
nia žiakov v prostredí strednej odbornej školy“, 
ktorá prebiehala od októbra 2009. Vytvorených bolo 

58 vzdelávacích programov vo všetkých 22 vyučo-
vaných odboroch a 279 nových alebo inovovaných 
učebných pomôcok. Vytvorené programy boli pilotne 
overené v školskom roku 2010/2011 za pomoci 94 no-
vých didaktických pomôcok. 

 SOš strojnícka zorganizovala pri príležitosti Dňa štu-
dentstva 18. novembra 7. ročník mestského turnaja 
v stolnom tenise chlapcov Sš. Na turnaji zvíťazil Pe-
ter Petráš zo SPŠ strojníckej, na 2. mieste sa umiest-
nil Samuel Tkáč z Hotelovej akadémie. Tretí skončil 
Tomáš Podavka z Gymnázia Školská.

 18. 10. sa v Zš Ing. O. Kožucha už po druhýkrát 
uskutočnil Deň jablka. Predchádzala tomu malá vý-
tvarná výzdoba na chodbe s plagátmi spojená s výstav-
kou rôznych druhov jabĺk. 

 V piatok 21. 10. sa v Obradnej sieni Radnice usku-
točnilo slávnostné prijatie 14-tich zahraničných 
študentov z fínskeho mesta Pori a z nemeckého Mní-
chova a Weidenu. Tí absolvovali v SPš strojníckej 
v rámci programu Leonardo da Vinci výmenný študijný 
program, počas ktorého sa oboznamovali s proble-
matikou riadenia CNC strojov. Žiaci odchádzali domov 
s medzinárodným certifikátom o absolvovaní odbornej 
stáže.

 V Zš Z. Nejedlého sa 25. 10. konala imatrikulácia 
65-tich prváčikov. O deň neskôr „pasovali prvákov“ 
v Zš levočská ul. Krátkym programom sa predstavili 
členky skupiny historického šermu, ktoré navodili do-
bovú atmosféru historického pasovania.

 Priestory telocvične Zš Z. Nejedlého sa zmenili 
na strašidelný zámok. Počas Magickej noci sa žiaci 
26. 10. obliekli do strašidelných masiek.

 študenti II.A triedy gymnázia školská ul. 31. 10. 
pripravili podujatie ku dňu školských knižníc. Akcie 
sa zúčastnil aj zakladateľ a herec Divadla Kontra Peter 
Čižmár, spisovateľ Štefan Šimko a pracovníci Spišskej 
knižnice. 

 Združenie rodičov pri Zš levočská ul. v spolu-
práci s Múzeom Spiša usporiadali od 7. 11. súťažnú 
výstavu pod názvom Zastavme čas, na ktorej si môžete 
pozrieť práce na tému Príroda a voľný čas očami detí. 
Výstava potrvá do 31. 12. 2011.

 Od 7. do 11. 11. prebiehal v SPš strojníckej Týždeň 
vedy a techniky. Škola sa do podujatia zapojila na zá-
klade akcie, ktorú organizuje MŠVVaŠ SR v spolupráci 
s Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky 
v spoločnosti na Slovensku.

 40 mladých plavcov zo Zš lipová ul. si 21. 10. zme-
ralo svoje sily s rovesníkmi v plaveckej štafete v rámci 
celoslovenskej kampane „Dni športu 2011 pre 
všetkých“. Odplávali celkovo 2 000 m, čím si vybojo-
vali krásne 1. miesto. Piatačka Janka Kuľová zaplávala 
v kategórii dievčat najlepší čas - 33 s.

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

7. decembra 2011 (streda) od 8.30 do 16.00 hod.  
a 10. decembra 2011 (sobota) od 9.00 do 13.30 hod.

DeŇ OTVOrenÝcH DVerÍ 
spojený s prehliadkou Centra odborného vzdelávania 

pre nábytkárstvo a drevárstvo a ukážkou činnosti CNC stroja.
V priebehu tohto dňa sa uchádzači o štúdium budú môcť oboznámiť s požiadavkami, ktoré musia splniť 
pre prijatie do odborov školy. Záujemcom o štúdium vo výtvarných študijných odboroch skupiny 82 umož-
níme vypracovať niekoľko úloh, v ktorých budú mať možnosť prejaviť svoje výtvarné nadanie. Na základe 
hodnotenia týchto úloh a domácich výtvarných prác ich usmerníme v ďalšej príprave na talentové skúšky. 
Potrebné je preto, aby si so sebou priniesli domáce výtvarné práce a základné kresliarske potreby.
V prípade záujmu skupiny žiakov ZŠ je možné vopred dohodnúť i iný termín návštevy našej školy na tel. č. 
053/442 42 46. Viac informácií získate na www.sosdsnv.sk. 
Tešíme sa na stretnutie s vami. ing. vladimír Jančík, riaditeľ školy

Košický samosprávny kraj v spolupráci 
s Mestom Spišská Nová Ves, CPPPaP 

a hotelovou akadémiou v Spišskej Novej Vsi 
organizuje podujatie

SPRÁVNA  VOĽBA

POVOlANIA
- príležitosť k úspechu

Vzdelávacia prezentácia stredných škôl pôsobiacich 
v Spišskej Novej Vsi, Krompachoch a Gelnici 

sa uskutoční
19. decembra 2011 od 9.00 do 17.00 hod.
20. decembra 2011 od 8.00 do 16.00 hod.

v priestoroch Hotelovej akadémie 
Radničné nám. 1, Spišská Nová Ves

zO žiVOTa naŠicH ŠKôL
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KuLTúra, POzVÁnKy

GaLÉria 
uMeLcOV 

SPiŠa 
Zimná 46, spišská nová ves

pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 
výstav v mesiaci december 2011

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

VýSTAVy 
AMÁLkA ĽUdMILA  
VALENČÍkOVÁ  
„ZbIErAM krAJky, ČIPky,  
ZN. AJ POŠkOdENé  
PrINESTE dO gALérIE“
tvorbu umelkyne charakterizuje zaujímavý so-
chársky prejav s nadväznosťou na konceptuál-
ne, akčné a minimalistické umenia v rôznych 
modifikáciách. k výberu sochárskeho materiá-
lu pristupuje citlivo, s intímnejším vyznením. 

výstava potrvá do 29. 2. 2012. 

OTTO kOrkOŠ  
- VýTVArNé ELEMENTy 
akademický sochár a výtvarný pedagóg patrí 
k skupine umelcov, ktorí sa vo svojej tvorbe 
inšpirujú výtvarnými konvenciami spiša. pri 
svojej práci využíva prvky rustikálnej tradície 
v oblasti drevorezbárstva, ktoré kombinuje 
s aktuálnymi trendami vo výtvarnom umení. 

vernisáž výstavy 8. 12. 2011 o 16.00 hod.
 výstava potrvá do 29. 1. 2012. 

Z dEPOZITU
prezentácia úžitkového umenia zo zbierok Gus. 
 Sprístupnenie výstavy do 5. 12. 2011. 

MIMOVýSTAVNÁ ČINNOSť
gALErIJNÁ SkLAdAČkA 
Cieľom projektu je hravou a interaktívnou for-
mou sprostredkovať deťom predškolského 
veku výtvarnú tvorbu známych umelcov, ktorí 
svojou umeleckou a pedagogickou prácou 
prispeli k zviditeľneniu spiša. špeciálne navrh-
nuté hračky a pomôcky sa stanú prostriedkom 
pre lepšie porozumenie tvorby umelcov a záro-
veň galéria získa atraktívne doplnky k lektor-
ským výkladom.

Projekt potrvá do januára 2012.

TVOrIVÁ kOMUNITA - žENy 
MAĽbA NA HOdVÁb
Zážitkové stretnutie s výtvarničkou paeddr. 
danou blahovskou, maľba vlastného motívu na 
hodvábnu šatku. vstupné: 1 €, materiál: 3 €. 

2. 12. 2011 o 16.00 - 19.00 hod. 

kONCErT 
kolektív pedagógov Základnej umeleckej ško-
ly dezidera štraucha v smižanoch si vás dovo-
ľuje pozvať na žiacky koncert, ktorý sa bude 
konať 19. decembra v Galérii umelcov Spiša 
o 16.00 hodine.

w
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MiKuLÁŠ

mikuláš je dedko starý, vie on robiť veľké čary...
Milí rodičia, MŠ mesta, firmy, ak chcete,
aby aj Vaše deti navštívil
Mikuláš, Snehulienka a čert 
nahláste záujem CVČ
053/442 57 59 alebo 
p. Vaňovej 0903 016 202.

Pripravujeme:
2. 2. 2012 o 17.00 hod., Koncertná sieň Reduty

7. ples cVČ a MKc
Vstupné: členovia CVČ: 10 €, 

nečlenovia: 13 €, dospelí: 14 €
Každá vstupenka je zlosovateľná!

V cene vstupenky je aj TOMBOLa.
Predaj vstupeniek: od 5. 12. 2011 v CVČ ADAM.

deCember 2011 
Program Spišského osvetového strediska 

1. - 5. 12. 2011
NÁdHerA  

NeZNÁmeHO SVeTA
Výstava astrofotografií. 

Otvorené pre širokú verejnosť denne 
od 7.30 do 15.30 hod., okrem soboty a nedele.

Vstup voľný.

1. - 15. 12. 2011 
KOSTOly NA  

GOTiCKej CeSTe
Adventná kytica hudby v kostoloch 

na Gotickej ceste.
Vo vybratých obciach okresu Spišská Nová Ves 

odzneje krásna adventná hudba v podaní žiakov 
ZUŠ Spišská Nová Ves.

1. - 31. 12. 2011 
Kaštieľ v Smižanoch

KrÁSy CHrÁmOV  
A KOSTOlOV  

GOTiCKej CeSTy
Výstava fotografií z plenéra  

Klubu fotografov z roku 2010.
Otvorené: utorok - piatok od 8.00 do 14.00 hod., 
od 1. 12. 2011 od 8.00 do 16.00 hod., iný termín 

len na objednávku na tel. č.: 0918 590 123.
Podujatie je organizované pre širokú verejnosť.

Vstup voľný! 

1. - 31. 12. 2011
Galéria umelcov Spiša Spišská Nová Ves

VýTVArNÁ SpišSKÁ NOVÁ VeS
Výstava výtvarných prác pri príležitosti  

30. výročia založenia  
Klubu neprofesionálnych výtvarníkov.  

Výstava je otvorená pre širokú verejnosť. 

5. 12. 2011 o 17.30 hod.
Koncertná sieň Reduty Spišská Nová Ves

ČArO ViANOC
Predvianočné stretnutie rodín.  

Prezentácia vianočných zvykov a tradícií.
Podujatie je organizované pre širokú verejnosť.

Vstupné dobrovoľné!

7. 12. 2011 o 10.00 hod.
Galéria umelcov Spiša Spišská Nová Ves

VOlANie O pOmOC  
NeSmieme prepOČuť

Súťaž stredoškolákov v Klube peer aktivistov  
z oblasti ľudských práv a slobôd.

13. - 31. 12. 2011
Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves

KrAjiNOu K AbSTrAKCii
Výstava fotografií z plenéra členov Klubu 

fotografov. Otvorené pre širokú verejnosť denne 
od 7.30 do 15.30 hod., okrem soboty a nedele.

Vstup voľný!

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

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

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

18. 12. 2011 o 16.00 hod. 

PLeŠKO a STrieBOrnÁ BOrKa
Rozprávka pre všetky deti a ich starých rodičov. 
Príbeh dvoch starčekov, ktorí nechcú byť sami.

Účinkuje: Bábkové divadlo spod Spišského hradu 
Vstupné: 2 €

22. 12. 2011 o 16.00 hod.

VianOČnÁ KaPuSTnica
Tradičné stretnutie mladých divadelníkov a ich priateľov.

VIANOčNý 
KONCERT

10. 12. 2011 o 17.30 hod., 
Spišské divadlo

Vstupné: 4 €
Na koncerte zaznejú v podaní PATRIKA žIgU 

okrem vianočných piesní slávne hity 
Karla Gotta, Felixa Slováčka, 
Darinky Rolincovej a ďalších.

Koncert je vhodný pre všetky vekové kategórie.
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divadlo 
Kontra

Divadlo, ktoré sa oplatí vidieť. Jediné na 
Spiši, ktoré získalo ocenenie Dosky 2007 

„Objav sezóny“. Uvádza svetový ambiciózny 
repertoár, hry, ktoré môžeš vidieť len u nás. 
V Dome Matice slovenskej na Zimnej ul. 68. 

8. 12. o 19.00 hod. 
W. Shakespeare: 

HaMLeT
Nesmrteľný príbeh, v ktorom vlákna pomsty sú 
zauzlené aj rozmotané s dokonalou presnosťou. 
Hamlet je jedinečnou a neopakovateľnou posta-
vou, ktorá originálne vyjadruje univerzálne dilemy 
ľudskej existencie... Byť a či nebyť.
Réžia: K. Rozhin. hrajú: P. Cibula a P. Čižmár
Vstupné: 5 €

9. 12. o 19.00 hod. 
conor McPherson: 

ruM a VODKa 
Kaviareň eLara, Letná 76

Hra sa tento krát predstaví v autentickom prostredí! 
Vstupné: 3 €. Každý účastník predstavenia dosta-
ne 10 %-nú zľavu z účtu v deň predstavenia. 

18. 12. o 19.00 hod. 
Marie Jones: 

KaMene VO VrecKÁcH
Komédia, v ktorej 2 herci odohrajú 13 postáv! Cena 
za najlepšie herecké výkony na festivale v Kopřivni-
ci (ČR) v apríli 2010!
Réžia: K. Rozhin. hrajú: P. Cibula a P. Čižmár
Vstupné: 5 €

VianOce 
S KOnTrOu!
hráme aj počas 
vianočných sviatkov! 
Pre našich priaznivcov, 
ale aj tých, ktorí počas roka 
naše produkcie nestihli 
a k tomu vianočný drink grátis!

28. a 29. 12. o 19.00 hod. 
conor McPherson: 

ruM a VODKa 
Hádka so šéfom. Pár pív. Hádka so ženou. Zase 
pár pív. Koniec? Nie! To je len začiatok šialeného 
víkendu, v ktorom sa môže prihodiť všetko!
Réžia: K. Rozhin. hrá: P. Čižmár
Vstupné: 5 €

30. 12. o 19.00 hod. 
Marie Jones: 

KaMene VO VrecKÁcH
Predsilvestrovská komédia, ktorá vás rozosmeje 
a dojme k slzám!
Vstupné: 5 €
 

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

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

2. 12. (piatok) o 19.00 hod. VSTUPNé: 4 € 

Božena Slančíková Timrava: „kráSa kráS“
Rodinné kalkulácie ženy obchodníka Bučinského úplne prevráti príchod mladej dievčiny. Skomplikuje vzťahy v láske 
i v rodine.

4. 12. (nedeľa) o 15.00 hod. VSTUPNé: 2 € 

marTin Barčík: „BalTaZár Banán“
Sladká komédia pre deti rozpráva voňavý príbeh o zelenáčovi Banánovi, ktorý i napriek tomu, že je veľký lenivec, za-
hryzne sa do sveta a spolu s novými a malými kamarátmi pocíti, ako chutí svet plný kradnutia a klamania, ale i veselých 
pesničiek, lietania a medových týždňov.

8. 12. (štvrtok) o 10.00 a 11.30 hod. VSTUPNé: 2 € 
18. 12. (nedeľa) o 15.00 hod. 

JevGeniJ ŠvarC: „SneHová kráĽovná“
Krásna rozprávka plná snehových vločiek, ľadových cencúľov a najmä veľkého priateľstva, ktoré hreje až tak silno, že 
roztopí dokonca nejedno srdce. 

9. 12. (piatok) o 19.00 hod. VSTUPNé: 4 € 

oSCar Wilde: „BeZvÝZnamná žena“ 
Komédia patrí medzi najlepšie komédie svetovej literatúry. Opustená matka žijúca na anglickom vidieku so svojím 
synom Geraldom sa u svojej priateľky stretáva po dvadsiatich rokoch s človekom, ktorý ju „priviedol do nešťastia“ 
a odmietol si ju vziať za zákonitú manželku.

12. 12. (pondelok) o 9.00 hod.  VSTUPNé: 2 €

 monika GerBoCová: 
„SneHUlienka a Sedem TrPaSlíkov“ 
Na motívy bratov Grimmovcov. Bol raz jeden zámok a v ňom žila šťastne malá princezná Snehulienka, pokiaľ po smrti 
jej mamičky si jej otecko kráľ, nedoniesol novú manželku, zlú kráľovnú.

13. 12. (utorok) o 10.00 hod.  VSTUPNé: 2 €

ŠTeFan kaSarda: „marTinko kinkaŠ“
V spišskonovoveskom stvárnení tejto hry výrazne dominuje hudobno-inscenačná zložka a najmä pesničky oslovujúce 
publikum všetkých vekových i generačných vrstiev.

16. 12. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNé: 4 € 

miro Gavran: „vŠeTko o ženáCH“
Ženy dokážu rovnakou intenzitou milovať i nenávidieť, dopriať si navzájom, ale aj náležite žiarliť na úspech tej druhej. 

7. 12. (streda) o 19.00 hod., Štúdio Sd SNV  VSTUPNé: 2 €

F. m. doSToJevSkiJ: „Biele noCi“
Čarovné ľúbostné situácie dvoch mladých ľudí, ktorí sa počas štyroch „bielych“ nocí – nocí, keď nezapadá slnko 
– náhodou stretnú, vyžalujú sa zo svojich citových problémov, zamilujú sa, aby sa nakoniec rozišli.

14. 12. (streda) o 19.00 hod., Štúdio Sd SNV  VSTUPNé: 2 € 

GeorGe Bernard SHaW: „don JUan v Pekle“
Komédia iskrí vtipom, iróniou a sarkazmom.

21. 12. (streda) o 19.00 hod., Štúdio Sd SNV  VSTUPNé: 2 €

PaTriCk SűSkind: „konTraBaS“
Koncert tragikomických etúd a situácií starého mládenca, ktorý premýšľa o zmysle života a je posadnutý myšlien-
kou na zmenu.

Skupinové objednávky alebo rezervácie na tel. čísle: 053/417 32 75, 417 32 71, 
e-mailom: prevadzka@spisskedivadlo.sk, web: www.spisskedivadlo.sk
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6. 12. 2011 o 16.00 hod. 
Milujeme Mikuláša, lebo sladké dary znáša...

vitaj MiKUláŠ
Deti mesta vítajú Mikuláša na pódiu pri Redute. Kultúrny program pripravili žiaci  
a učitelia ZŠ Z. Nejedlého a CVČ Adam Spišská Nová Ves.

18. 12. 2011 o 17.00 hod., kino Mier 
humanita pre život Spišské Vlachy • Mesto Spišská Nová Ves 
Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves • Košické folklórne štúdio Košice

„Šťastie, zdravie, poKoj svätý,  
vinŠUjeMe váM…“ 
Vianočný benefičný koncert pod záštitou primátora mesta Spišská Nová Ves Jána Volného.
Účinkujú: Folklórny súbor ŽELEZIAR Košice, Detský folklórny súbor ŽELEZIARIK Košice,  
Folklórny súbor ČAČINA Spišská Nová Ves. hostia: Jaroslav Dvorský - sólista opery ŠD Košice,  
Košický detský a mládežnícky spevácky zbor MLADÉ HLASY. Vstupné: 5 €
Výťažok bude určený pre zdravotne postihnuté deti mesta Spišská Nová Ves.

26. 12. 2011 od 19.00 do 3.00 hod., koncertná sieň reduty

ŠteFansKá záBava
Do tanca hrá hudobná skupina a Ľudová hudba R. Barabasa. Vstupné: 6 €. Konzumácia: 4 €.

29. 12. 2011 o 19.00 hod., kino Mier 

the BaCKWards
Beatles Vianoce 2011. Najkrajšie sviatky, najväčšie hity! 
Vianočná hudobná show skupiny THE BACKWARDS  
pri príležitosti 15. výročia založenia skupiny. 
Vstupné: predpredaj: 10 €, v deň koncertu: 12 €.

31. 12. 2011 od 23.00 do 1.00 hod. 

silvester 2011 pred redUtoU
Tradičná rozlúčka občanov mesta s uplynulým rokom a uvítanie nového roka.  
Dobrá nálada, hudba a tanec sú samozrejmosťou.

Pripravujeme

21. 1. 2012 od 19.00 do 4.00 hod., koncertná sieň reduty 

novoroČný ples v redUte
Bohatý kultúrny program, hudobná skupina MONTANA, Ľudová hudba Romana Barabasa, pestré menu, 
tombola. Vstupné: 30 €.
 

Informácie a predpredaj vstupeniek: MKC - Reduta, 053/446 32 49, 429 92 51
 MKC - Kino Mier, 053/442 87 66 , TIC - letná ul. 49, 053/16 186 (predpredaj na vybrané akcie)

Cestovná agentúra ABElO, Zimná 58 - 053/429 73 40

5. 12. 2011 (pondelok) o 16.30 hod., Kultúrny dom 

miKulÁš, miKulÁš,  
priATeľ NÁš STArý,  

KAždý rOK NOSieVAš  
dO OKieN dAry...

Rozsvietenie vianočného stromčeka. Vystúpenie 
detí MŠ, ZŠ a ZUŠ pred Kultúrnym domom spoje-
né s „Mikulášskym prekvapením“.

do 31. 1. 2012, Kaštieľ

KrÁSy CHrÁmOV  
A KOSTOlOV GOTiCKej CeSTy
Výstava kolekcií fotografií z plenéra Klubu foto-
grafov z roku 2010.

11. 12. 2011 (nedeľa) o 17.00 hod.,  
Spoločenská sála KD

KOlÍSKA A KrÍž  
- ViANOČNý KONCerT

Vystúpenie PUĽSu z Prešova. Vstupné: 8 €

15. 12. 2011 (štvrtok) o 17.00 hod.,  
Spoločenská sála KD

leGeNdA  
O šKriATKOCH 

Hudobno-dramaticko-tanečné predstavenie žia-
kov ZUŠ. Vstupné: 1 €

31. 12. 2011 (sobota) o 9.00 hod.,  
Banketová sála KD

SilVeSTrOVSKý  
šACHOVý TurNAj 

Organizuje: Šachový oddiel pri TJ Slovan Smi-
žany, OKC 

Zmena programu vyhradená! 
Informácie, rezervácia a predpredaj 

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

tel.: 053/429 89 39, 0908 982 722
Kaštieľ, Tatranská 105, tel.: 053 44 33 666
www.smizany.sk, www.okcsmizany.eu.sk

deCember 2011

Milí priatelia,
ak máte záujem o netradičné  

divadelné formy, srdečne Vás pozývame  
na vystúpenie divadelnej hry

uLiČKa
26. 12. 2011 o 15.00 a 18.00 hod.

v priestoroch  
Kultúrneho domu v iliašovciach.

Tešia sa na Vás členovia  
divadelnej skupiny.

základná umelecká škola Spišská nová Ves uvádza
koncert umelcov z partnerského mesta havlíčkův Brod

DOTyKy STrún a KúzLa MecHu
Jitka Baštová - akordeón

Jindřich Macek - lutna
www.loutna.cz

• • • • • • • • • • • • •
13. december 2011 (utorok) 

o 17.00 hod. 
v koncertnej sále ZUš, 

J. Fabiniho 1, Sp. Nová Ves
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CENTrÁLNA bUdOVA, LETNÁ ULICA 28

PrE dETI  

Ján NAVrÁTIL: Vodník Venček. Čarovná 
plavba dolu Váhom. dobrodružné cestovanie 
pltníka paľka s vodníkom venčekom na plti aj na 
chrbte sumca samka.
Ľuba krEMLErOVÁ: Písmenkovo. dozviete 
sa, kde sa nachádza, ako vzniklo kráľovstvo pís-
menkovo aj o všetkých jeho obyvateľoch.
365 hlavolamov. Precvičte si mozog! nájdete 
tu logické, číselné aj slovné hlavolamy, obrázkové 
hádanky a skladačky. 

PrE dOSPELýCH - bELETrIA  

Stephen kINg: Pod kupolou. obyvateľov ame-
rického mestečka uväznila záhadná sila pod ne-
viditeľný zvon, kde čas plynie rýchlejšie, ľudské 
vášne vybuchujú prudšie a zlu sa darí ako nikdy 
predtým.
barbara Taylor brAdFOrd: Úklady a láska. 
autorka nás v románe zavedie do sveta medziná-
rodného obchodu s umením.
Michelle MOrAN: kleopatrina dcéra. dcéra 
kráľovnej kleopatry a marca antónia selena prichá-
dza v reťaziach do ríma. musí sa naučiť byť riman-
kou a dúfať, že zostane nažive.

PrE dOSPELýCH - NÁUČNÁ LITErATÚrA

Henryk bEJdA: Tajomstvo záchrany. epizóda 
zo života Jána pavla ii. súvisiaca s jeho záchranou 
počas atentátu sa pre poľského novinára stáva pod-
netom na začatie fascinujúceho pátrania. 
Antonio SOCCI: Tajomstvá Jána Pavla II. 
„aké tajomstvá ukrýval karol Wojtyla? o čom ve-
del?“ - pýta sa autor a aby dostal na tieto otázky od-
poveď, ide po stopách tajomstiev z Fatimy, skúma 
jeho zväzky s pátrom piom a mnohé nadprirodzené 
znamenia, ktoré sprevádzali jeho službu.
Andrea TOrNIELLI: Santo Subito. dielo zná-
meho vatikanistu odhaľuje dosiaľ neznáme fakty 
z biografie, ako aj tajomstvá mystických zážitkov 
pápeža z poľska. 

PObOČkA MIEr, kOMENSkéHO 25

PrE dETI  

Michel AMELIN: Stretnutie na Pobreží lá-
sky. 14-ročná amandine sa dozvie, že cez prázd-
niny sa stretne s rodriguem. nevideli sa štyri roky 
a amandine za to obdobie dosť pribrala. našťastie 
má dostatok energie i humoru a naviac aj dobrú 
priateľku.
Pia PEdEVILLA: Tvoriť sa dá zo všetkého! 
viac ako 300 nápadov pre malých i veľkých. 

PrE dOSPELýCH - bELETrIA  

John Ajvide LINdQVIST: Nech vojde ten 
pravý. na panelákovom predmestí blackeberg 
nájdu roku 1981 mŕtvolu. v tele mladej obete ne-
zostala ani kvapka krvi. všetko nasvedčuje, že išlo 
o rituálnu vraždu.

knižné
novinky 

Spišskej knižnice  
v Spišskej Novej Vsi

Letná 28

Info: 053/442 37 57 • www.muzeumspisa.com • lektorky@atlas.sk
narodopis.smizany@gmail.com • kastielmarkusovce@gmail.com 

Informácie a rezervácie na koncerty: IBA TElEFONICKy - 0917 746 339

letná 50, Spišská Nová Ves

TOP 60 Múzea SPiŠa 
do 31. 12. 2011

Zbierky, objekty, pracovníci, výskumy a múzejná prezentácia.
Profilová výstava venovaná 60. výročiu založenia múzea. 

Súčasťou výstavy je kultúrno-vzdelávací program  
pre žiakov ZŠ, ktorý si môžete rezervovať  

na tel. čísle 053/44 237 57 alebo lektorky@atlas.sk.

eXPOzÍcia PrÍrODy  
a HiSTÓrie SPiŠa

do 31. 12. 2011
Poskytuje ucelený pohľad na prírodu regiónu a jeho históriu. 
Súčasťou je interaktívne podujatie „Zvieracia jedáleň v zime“ 

pre deti MŠ a I. stupňa ZŠ. Zároveň poskytne praktické  
rady ako pomôcť zvieratám prežiť v zime.

zaSTaVMe ČaS
do 31. 12. 2011

Výstava žiackych výtvarných a fotografických prác na tému 
„Príroda a voľný čas očami detí“. Foyer Múzea Spiša

letohrádok Dardanely Markušovce

VianOce V LeTOHrÁDKu
10. 12. 2011 o 16.00 hod.

Vianočný koncert so sviatočným programom vhodným  
aj pre menej náročného poslucháča a rodiny s deťmi.

Vstupné: dospelí: 4 €, deti do 15 rokov: 2 €

TraDiČnÝ VianOČnÝ 
KOncerT

11. 12. 2011 o 18.00 hod.
Odznejú známe, ale aj menej známe vianočné melódie.

Vstupné: predpredaj: 5 €, v deň koncertu: 6 €

Národopisné múzeum Smižany, Krátka 5

zaSTaVMe Sa na cHVÍĽu...
6. 12. 2011 - 11. 2. 2012

Ikony z dielne Spolku ikonopiscov  
svätého Cyrila a Metoda Slovenska.

Betlehemy ľudových umeleckých výrobcov zo Spiša.
Súčasťou je tvorivá dielňa pre deti zameraná  

na výrobu vianočných darčekov.

DeceMBer 2011

nOVÉ! V roku 2012 Múzeum Spiša 
v Spišskej Novej Vsi 

začína cyklus prednášok 

„S MúzeOM OKOLO SVeTa“. 
Osobné zážitky z ciest po rôznych krajinách budú 

v januári prezentovať Vladimír nováček, 
Miloš Greisel - nový zéland 2010.

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy 
J. Fabiniho 1, Sp. Nová Ves

pozýva 
15. 12. 2011 (štvrtok) o 17.00 hod. v Kine Mier

pOpOlušKA 
• vianočné predstavenie muzikálu 

svetoznámej rozprávky 
• živá hudba a spev, originálne texty a autorský 

scenár zaručujú neopakovateľnú a pravú 
vianočnú atmosféru.

Scenár a réžia: Eva Kopperová  
Účinkujú: učitelia a žiaci ZUŠ. Vstupné: 2 €

20. 12. 2011 (utorok) o 17. 00. hod.  
v Koncertnej sieni Reduty

ViANOČNý KONCerT Zuš
od 16.30 hod. predaj výrobkov  

žiakov výtvarného odboru. 

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Spišský klub SCLEROSIS MULTIPLEX  
v spolupráci s Mestom Spišská Nová Ves

vás pozýva na tradičný 

beNefiČNý KONCerT
2. 12. 2011 o 17.00 hod.

Športová hala, Spišská Nová Ves
Účinkujú: Vaola, The Colt,  

účastník Superstar Martin Harich
Vstupné: 2 €

Príďte sa zabaviť a podporiť tých,  
ktorí to potrebujú.

TicHÁ nOc 2011,
ktoré zaznejú 

v sobotu 17. 12. 2011 o 16.00 a 19.00 hod. 
v Koncertnej sieni Reduty v Sp. Novej Vsi.

hosť koncertov: 
Miešaný spevácky zbor PhOENIX z Kisújszállásu (MR)

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

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

Miešaný spevácky zbor ChORUS IglOVIA srdečne pozýva všetkých milovníkov  
zborového spevu na vianočné koncerty

Výpožičné hodiny 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 



15vydáva mestský úrad v spišskej novej vsi

www.spisskanovaves.eu
12/2011

Milí diváci a priaznivci 
dobrého filmu!
v kine Mier premietame v no-

vom formáte 2D a 3D - nové 
plátno, výborný obraz, digitálny 

zvuk DolbY SurrounD. vítame vás 
a prajeme mnoho neopakovateľných 
zážitkov!

FILMOVý kLUb MkC 
Do decembra 2011 prebieha vo fil-
movom klube prehliadka najlepších 
filmov, ktoré boli natočené za posled-
ných 100 rokov. tieto budú označené 
pred filmom znakom ProJekt 100. 

rOzPrÁVKa - SLOVenSKÝ DaBinG
1. - 5. 12. štvrtok, piatok, 
sobota, nedeľa, pondelok 
o 17.00, vst.: 6 €,
pondelok zľava vst.: 4 € 

 KOcúr V ČižMÁcH
kocúr sa vydáva na cestu plnú nebezpeč-
ných súbojov na ostrie meča, aby našiel, 
kde sa skrýva slávna hus, ktorá kladie 
zlaté vajcia. usa, animovaná komédia, 
r. 2011, 90 min., mp-7. 

1. - 5. 12. štvrtok, piatok, sobota, ne-
deľa, pondelok o 19.00, vst.: 3 €,
pondelok zľava vst.: 2 €, 2D projekcia

MOJa KrÁSna uČiTeĽKa 
oscarový tom Hanks stvárňuje chlapíka 
larryho v strednom veku, ktorý „vďaka“ 
ekonomickej kríze stratí prácu. príde na 
to, že bez vzdelania dobrú prácu nezíska, 
a preto sa rozhodne pre návrat do škol-
ských lavíc. usa, r. 2011, 98 min., české 
titulky, mp-15.
 
PrOJeKT 100 - FiLMOVÝ KLuB 
6. 12. utorok o 19.00, vst.: člen.: 1,50 €, 
nečlen.: 2,15 € 

uTOrOK PO VianOciacH
Civilná dráma rozpráva univerzálny prí-
beh muža, ktorý sa v pasci svojej vášne 
rozhodne zachovať priamo, i keď ná-
sledky nemôže predvídať ani on, ani jeho 
blízki. rumunsko, české titulky, 99 min.,  
mp-15.

7. 12. streda o 17.00, vst.: 3 € 
VeĽKÉ 

PODMOrSKÉ DOBrODružSTVO 
- SVeT OceÁnOV 

Fascinujúci výlet do sveta pod hladinou. 
napínavá a dlhá cesta morskej korytnačky 
naprieč svetovými oceánmi ponúka okrem 
dobrodružstva aj úchvatný a unikátny po-
hľad na farebný morský život. Gb, doku-
mentárny, 80 min., český dabing, mp.

8. - 9. 12. štvrtok, piatok o 19.00, vst.: 
3 €, 2D projekcia 

Vec: POČiaTOK
antarktída je pozoruhodný a prekrásny 
kontinent. nachádza sa v nej odľahlá vý-
skumná stanica, ktorej osadenstvo objaví 
v ľadových hlbinách neobyčajné stvore-
nie. usa, sci-fi/horor, r. 2011, 103 min., 
mp-15.

 rOzPrÁVKa - SLOVenSKÝ DaBinG 
10. - 12. 12. sobota, nedeľa, 
pondelok o 17.00, vst.: 5 €,
pondelok zľava vst.: 3 € 

KOcúr V ČižMÁcH 

10. - 12. 12. sobota, nedeľa, pondelok 
19.00, vst.: 3 €, 2D projekcia 

SiLVeSTrOVSKÁ nOc
Film oslavuje lásku, nádej, odpustenie, 
druhé šance aj nové začiatky v najrušnej-
šom a najsľubnejšom meste sveta - new 
Yorku. usa, komédia, r. 2011, 105 min., 
slovenské titulky, mp-15. 

FiLMOVÝ KLuB - ČeSKÝ DaBinG 
13. 12. utorok o 19.00, 
vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 3 € 

VeĽKÉ 
PODMOrSKÉ DOBrODružSTVO 

- SVeT OceÁnOV 

15. - 17. 12. štvrtok, piatok, sobota, 
pondelok o 19.00, vst.: 3,50 €
19. 12. pondelok zľava vst.: 2,50 €, 
2D projekcia 

MiSSiOn: iMPOSSiBLe 4 
- GHOST PrOTOcOL 

vyberajú si misie, ktorých splnenie je prak-

ticky nemožné. štvrtý diel posunie hra-
nice nemožného ešte o niečo ďalej. usa, 
akčný, r. 2011, slovenské titulky, 100 min., 
mp-15.

rOzPrÁVKa - ČeSKÝ DaBinG 
17. a 19. 12. sobota, pondelok o 17.00, 
vst.: 3 €, 2D projekcia
 arTHur a SúBOJ DVOcH SVeTOV 

pomocou klamstva sa baltazar dostal 
do sveta ľudí. má jasný cieľ - zostaviť ar-
mádu obrích netvorov a prevziať nadvládu 
nad celým svetom. rodinný, animovaný, 
101 min., mp-12.

FiLMOVÝ KLuB 
20. 12. utorok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 € 

Mr. nice
Film je založený na skutočnom príbehu 
Howarda marksa, držiteľa diplomu z ox-
fordu, ktorý sa stal v šesťdesiatych rokoch 
hlavným dovozcom marihuany vo veľkej 
británii. podarilo sa mu uniknúť na čas vä-
zeniu tým, že predstieral, že je agent mi6. 
Gb, dráma/komédia, r. 2010, české titulky, 
120 min., mp-15.

21. - 22. 12. streda, štvrtok o 19.00, 
vst.: 2,50 €, 2D projekcia 

 TWiLiGHT SÁGa: 
úSViT – 1. ČaSŤ 

bella a edward sa po svadbe vydávajú na 
svadobnú cestu do ria de Janeira, kde 
sa konečne, mimo všetkého a všetkých, 
môžu naplno oddať svojej láske. ich 
šťastie ale netrvá dlho. usa, romantický/
dráma/fantasy, r. 2011, 111 min., sloven-
ské titulky, mp-12.

rOzPrÁVKa 
ČeSKO-SLOVenSKÝ DaBinG 
22. 12. štvrtok o 17.00, vst.: 3 €, 
2D projekcia

 aLVin a cHiPMunKOVia 3
tentoraz si naši starí známi vyrážajú užiť 
prázdniny na luxusnú výletnú loď, ktorú 
svojím vyvádzaním behom chvíle obrátia 
naruby. usa, rodinná animovaná komé-
dia, r. 2011, 87 min. 

PrOJeKT 100 - FiLMOVÝ KLuB 
27. 12. utorok o 19.00, 
vst.: člen.: 1,50 €, nečlen.: 2,15 € 

VeĽKÁ LÁSKa
Film sa vyznačuje fantastickou grotesk-
nosťou a muzikálovo-poetickou aurou. 
moderný svet zisku, spotreby a stereo-
typov sa stáva kulisou snenia, radosti 
a zamilovanosti. Fran., smutná komédia, 
r. 1968, 86 min., české titulky, mp-15. 

rOzPrÁVKa 
ČeSKO-SLOVenSKÝ DaBinG 
28. 12. streda o 17.00, vst.: 3 €, 
2D projekcia 

aLVin a cHiPMunKOVia 3 

28. 12. streda o 19.00, vst.: 3 €, 
2D projekcia 

MiSSiOn: iMPOSSiBLe 4 
- GHOST PrOTOcOL

rOzPrÁVKa 
ČeSKO-SLOVenSKÝ DaBinG 
30. 12. piatok o 17.00, 
2. 1. 2012 pondelok o 17.00, 
4. 1. 2012 streda o 17.00, 
vst.: 3 €, 2D projekcia 

aLVin a cHiPMunKOVia 3

30. 12. piatok o 19.00, 
2. - 4. 1. 2012 pondelok, utorok, streda 
o 19.00, vst.: 3 €, 2D projekcia

SHerLOcK HOLMeS 
na scéne je teraz nový kriminalistický mo-
zog – profesor moriarty, ktorý sa intelek-
tuálne Holmesovi nielen vyrovná, ale jeho 
cit pre zlo spolu s chýbajúcim pocitom 
svedomia mu vlastne môže pomôcť sláv-
neho detektíva predbehnúť. usa, akčný/
dobrodružný/krimi, r. 2011, slovenské ti-
tulky, 105 min., mp-15.

5. 1. 2012 štvrtok o 19.00 
Čierna HODina 

 
Pripravujeme: haPPY Feet - rozprávka 

bližsie informácie na 
www.snv.sk

MKc KinO Mier

nOVÉ!

KinO BanÍK

1. 12. 2011 o 19.00 hod., vst.: 2 €
DOM

imrich stavia dom pre každú zo svojich 
dcér. keď jeho staršia dcéra v osemnás-
tich rokoch otehotnie, imrich ju vyhodí, 
stavbu zastaví a celú svoju energiu ve-
nuje stavbe domu pre mladšiu evu. sr/
čr, 2011, dráma, 100 min., mp-15, Con-
tinental.

2. - 5. 12. 2011 o 19.00 hod., 
vst.: 2,30 €, 5. 12. 2011 vst.: 2 €

LÓVe
milostná dráma zo súčasnosti sa odohráva 
na periférii veľkomesta. Hlavný hrdina 
maťo žije bezstarostný život. spolu s ka-
marátom z detstva tomášom kradnú autá 
pre autoservis. maťov život sa radikálne 
zmení vo chvíli, keď spozná veroniku. 
sr/čr, 2011, romantická dráma, 90 min.,  
mp-15, Continental.

6. - 8. 12. 2011 o 19.00 hod., 
vst.: 2,30 €

DLH
v roku 1965 sa traja mladí agenti vrátili do-
mov ako hrdinovia, potom čo vo východ-
nom berlíne úspešne vystopovali a zabili 
nacistického vojnového zločinca. teraz 
už vyslúžilí agenti majú status národných 

ikon. oni však zúfalo trpia pod ťarchou 
tajomstva. usa, 2011, thriller, 114 min.,  
mp-12, čt, tatrafilm.

9. - 12. 12. 2011 o 17.00 hod., 
vst.: 2,50 €, 12. 12. 2011 vst.: 2 €

arTHur zacHrÁni 
VianOce

ako je možné, že santa Claus dokáže 
na vianoce poroznášať všetkým deťom 
darčeky za jedinú noc? odpoveďou je 
zábavná super hightech operácia, skrytá 
priamo pod severným pólom. usa, 2011, 
animovaná rozprávka, 98 min., mp, slo-
venský dabing, itafilm.

9. - 12. 12. 2011 o 19.00 hod., 
vst.: 2,20 €, 12. 12. 2011 vst.: 2 €

ViDiTeĽnÝ SVeT
príbeh života samotárskeho štyridsiat-
nika, ktorý pozoruje nič netušiacich čle-
nov rodiny z domu oproti a rozhodne 
sa ukradnúť im šťastie. Zisťuje, že veci 
často nie sú také, ako sa javia z diaľky. 
sr, 2011, thriller, 104 min., mp-12, tat-
rafilm.

13. - 15. 12. 2011 o 19.00 hod., 
vst.: 2,30 €

VyMeDzenÝ ČaS

vitajte vo svete blízkej budúcnosti. Gén 
starnutia bol zastavený, aby sa zamedzilo 
premnoženiu ľudskej rasy. čas sa stal po-
slednou menou. kto chce žiť ďalej, musí 
si svoj čas kúpiť. usa, 2011, akčný sci-fi  
thriller, 109 min., mp-12, st, tatrafilm.

16. - 19. 12. 2011 o 19.00 hod., 
vst.: 2,30 €, 19. 12. 2011 vst.: 2 € 

DriVe
Hovoria mu vodič. Cez deň je filmovým 
kaskadérom, po nociach si privyrába ako 
nájomný vodič zločineckých gangov. 
Jeho dvojitý a samotársky život zásadne 
zmení náhodné stretnutie so susedkou 
irene. usa, 2011, akčný, 95 min., mp-15, 
čt, Forum Film slovakia.

20. - 22. 12. 2011 o 19.00 hod., 
vst.: 2,20 €

Jana eyrOVÁ
príbeh osudovej lásky je súčasne aj his-
tóriou citového a myšlienkového oslo-
bodenia ženy viktoriánskeho obdobia, 
zbavenej malosti a predsudkov. v. bri-
tánia/usa, 2011, romantická dráma, 
121 min., mp-12, čt, Continental.
 
23., 25. - 26. 12. 2011 o 19.00 hod.,  
vst.: 2,20 €

PerFecT DayS
príbeh začína narodeninami štyridsiat-
ničky, ktorá síce nedostane najväčšiu 
kyticu na svete, ale blahoželanie od svo-
jej ex-švagrinej, trápny odkaz v rádiu od 
bývalého manžela a striptíz ako darček 
od nevyspytateľnej matky. čr, 2011, ko-
média, 100 min., mp-12, Garfieldfilm.

27. - 30. 12. 2011 o 19.00 hod., 
vst.: 2,30 €

MaJSTrOVSKÝ PLÁn
na najvyššom poschodí jedného z najlu-
xusnejších newyorských hotelov má byt 
burzový titan arthur shaw. keď praskne, 
že tento pán spreneveril peniaze svojich 
klientov, zmení sa jeho byt na luxusné 
domáce väzenie, strážené agentmi Fbi. 
usa, 2011, komédia, 100 min., mp-12, 
st, tatrafilm.

Pripravujeme na január 2012:
twilight sága - Úsvit (1. časť) – roman-
tický thriller • real Steel: oceľová päsť 
– akčné sci-fi • Mr. nice – komédia • 
kocúr v čižmách – animovaná komé-
dia

bližšie informácie na 
www.dksnv.sk
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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 9. decembra na adresu 
redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v januárovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: expozícia prírody a histórie regiónu Spiš. Zo 
správne zaslaných odpovedí sa výherkyňou stáva EVA šIMOVÁ šTEFÁNIKOVÁ, Rudňany, ktorá získava CD Romantic melody. Blahoželáme!
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PrOgrAM MATErSkéHO CENTrA dIETkA - člen Únie materských centier 
„láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“

Prevádzka: Zdravotné stredisko - sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3 (na poschodí)
bližšie info o programe na tel. č.: 0944 250 403 alebo na mc.dietka@gmail.com
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TVOrIVÁ dIELŇA - 
„VIANOČNé POZdrAVy“
Sobota 3. 12. 2011 o 14.00 hod.
technika: suchá ihla a skladanie 
z čajových sáčkov pod vedením 
p. tomaščíkovej.
Prihlášky: 0948 003 880, 
etom50@azet.sk 
Poplatok: 4 €/účastník

STrETNUTIE POdPOrNEJ 
SkUPINy dOJČIACICH 
MATIEk A TEHULIEk
Pondelok 5. 12. 2011 o 9.30 hod. 
Pondelok 12. 12. 2011 o 15.30 hod.
Prihlášky: deň vopred - 0903 740 739
Certifikovaná poradkyňa v dojčení  
Hanka ogurčáková.

ZdrAVé PrEbAĽOVANIE
Streda 7. 12. 2011 o 10.00 hod.
prezentácia moderných látkových  
plienok (zdravá, ekolog. a ekonom. 
náhrada jednoraz. plienok šetrná k deťom 
i k prírode) a doplnkov na prebaľovanie. 
poradíme pri zostavovaní vhodnej 
plienkovej výbavičky.
pre účastníkov prezentácie  
3 %-ná zľava na výrobky. 

bližšie info: mgr. barbora vajová  
- 0948 480 510,  
barbora.vajova@gmail.com
Poplatok: 1 €/osoba 

PrEdVIANOČNé POSEdENIE
Piatok 9. 12. 2011 o 17.00 hod. 
Prihlášky: do 9. 12. do 12.00 hod. 
Poplatok: 1 €/účastník

kUrZ VIAZANIA bAbyŠATIEk
utorok 13. 12. 2011 o 10.00 hod. 
Streda 14. 12. 2011 o 16.00 hod.
babyšatku požičiame. 
pre účastníkov kurzu 3 %-ná zľava  
na šatky, ergonomické nosiče  
a doplnky na nosenie detí.
Prihlášky: najneskôr deň vopred.
lektorka: mgr. barbora vajová  
- 0948 480 510,  
barbora.vajova@gmail.com
Poplatok: 2,50 €/osoba

VIANOČNé OZdOby 
Z VIZOVICkéHO CESTA
Piatok 16. 12. 2011 o 17.00 hod. 
príprava tradičných ozdôb chudobných 
ľudí z vizovického cesta.
Prihlášky do 16. 12. do 12.00 hod. 
Poplatok: 1 €/účastník

SILVESTrOVSkÁ 
kAPUSTNICA  
- rOZLÚČkA  
SO STArýM rOkOM
Piatok 30. 12. 2011 o 16.00 hod. 
Prihlášky: do 29. 12. 2011. 
Poplatok: 1 €/účastník 

PONUkA SLUžIEb
HErŇA MC dIETkA
Zdravotné stredisko sídlisko mier, 
šafárikovo nám. 3
utorok, streda: od 9.00 do 12.00 hod.  
a od 15.30 do 18.30 hod.
Poplatok za jednorazový vstup:  
1 €/rodina
členské na šk. r. 2011/2012:  
10 €/rodina
návštevníkov prosíme,  
aby si so sebou doniesli prezuvky!
Poistenci všZP zľava  
na jednorazovom vstupe 20 %!

ANgLICký kLUb bATOLIAT 
PrE dETI Od 2 rOkOV
každá sobota o 9.00 a o 10.00 hod.  
(2 skupiny).

lektorka: mária klimová - 0904 887 239. 
výučba prebieha hravou formou. 

dETSkÁ NArOdENINOVÁ 
OSLAVA - SObOTA, NEdEĽA
objednávky: 0944 250 403. 
Poplatok: 7 €/2 hod.
možnosť doobjednať animátorské aktivity 
(maľovanie na tvár, tvorivé dielničky, 
diskotéka pre deti).

POrAdENSTVO  
V dOJČENÍ 
Certifikovaná laktačná poradkyňa Hanka 
ogurčáková - 0903 740 739 - volať od 
19.00 do 20.00 hod.
nove! kurz prípravy na dojčenie 
(skupinový/individuálny).

dIETkOVSký bAZÁrIk
kúpa, predaj detského tovaru  
a šatstva tehuliek. info: 0944 250 403

MANžELSké  
POrAdENSTVO
oZ „rodinkovo“ ponúka bezplatné 
poradenstvo pre jednotlivcov 
a manželské páry, každý pondelok  
od 17.00 do 19.00 hod. po objednaní  
na 0915 962 237.

nOVÉ!
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ŠPOrT

BeH: 3. ročníka Behu Ferčekovce – No-
voveská huta a späť konanom 17. 11. 2011 
sa zúčastnilo 29 účastníkov. V kategórii žien 
do 34 rokov zvíťazila M. Pacanovská, v ka-
tegórii žien nad 35 rokov Z. Kartusková. Ví-
ťazmi mužských kategórií sa stali: do 18 rokov 
l. Fabián, J. Dubašák, 40 - 49 rokov š. Su-
merling, 50 - 59 rokov M. hrušovský, nad 
60 rokov D. groman. 
PLÁVanie: Mimo domácich súťaží štartovali 
naše plavkyne 29. - 30. 10. 2011 v Rakúskom 
Innsbrucku na „Alpskom mítingu“. Jana Kuľo-
vá získala 4 zlaté medaile a cenu za najlep-
ší bodovaný výkon v disc. 100 m znak. žel-
míra Kuľová zvíťazila v 3 disciplínach a Anet-
ta Smiková vybojovala 2 bronzové medaile. 
V Banskej Bystrici 5. - 6. 11. 2011 na štar-
te nechýbali juniorskí reprezentanti SR - Bar-
bora Mišendová a Marek Stanko. Barbora 
si zlato odniesla zo 4 disciplín (50 m motýlik, 
50, 100 a 200 m voľný spôsob). 
VOLeJBaL: Slovenský pohár: ženy: 1. ko-
lo: 2. zápas (2. 11.): VK SNV – KV MŠK 
Kežmarok 3 : 0. Extraliga: ženy: 5. kolo 
(22. 10.): AC Uniza Žilina – VK SNV 0 : 3. 
6. kolo (29. 10.): VK SNV – UKF Nitra 3 : 0. 
7. kolo (5. 11.): VK SNV – COP Nitra 3 : 0. 
8. kolo (6. 11.): VK SNV – VŠK Paneurópa 
Bratislava 1 : 3. 9. kolo (12. 11.): KV MŠK 
Oktan Kežmarok – VK SNV 1 : 3. Po 9. kole 
boli na 4. mieste. 1. liga: juniorky: 3. kolo 
(22. 10.): VK SNV – MVK Poltár 3 : 1, 3 : 0. 
4. kolo (29. 10.): TJ Slávia TU Zvolen – VK 
SNV 0 : 3, 0 : 3. 5. kolo (5. 11.): VK SNV – 
MŠK Žiar nad Hronom 1 : 3, 3 : 1. 6. kolo 
(12. 11.): MŠK Vranov nad Topľou – VK SNV 
2 : 3, 3 : 1. Po 6. kole boli na 3. mieste. 
BaSKeTBaL: Extraliga: Muži: 6. kolo 
(19. 10.): ONYX Levice – BK 04 AC LB SNV 
92 : 68. 7. kolo (22. 10.): BK 04 AC LB 
SNV – BK Váhostav-SK Žilina 77 : 72. 8. ko-
lo (26. 10.): BK 04 AC LB SNV – MBK Rie-
ker Komárno 78 : 79. 10. kolo (5. 11.): ŠKP 
Banská Bystrica - BK 04 AC LB SNV 97 : 99. 
11. kolo (9. 11.): BK 04 AC LB SNV – BK Is-
kra Svit 88 : 79. 12. kolo (12. 11.): HBK Prie-
vidza - BK 04 AC LB SNV 88 : 82. Po 12. kole 
sú naši basketbalisti v tabuľke na 3. mieste.
HOKeJ: Mhl: 17. kolo (19. 10.): Tatranskí 
vlci (TV SNV) – Dinamo Šinnik Bobrujsk 3 : 2. 
18. kolo (20. 10.): TV SNV - Dinamo Šinnik 
Bobrujsk 2 : 0. 19. kolo (24. 10.): Junosť 
Minsk – TV SNV 3 : 2. 20. kolo (25. 10.): 
Junosť Minsk – TV SNV 2 : 3 sn. 21. kolo 
(27. 10.): Dinamo Šinnik Bobrujsk – TV SNV 
1 : 2 sn. 22. kolo (28. 10.): Dinamo Šinnik 
Bobrujsk – TV SNV 5 : 4. 23. kolo (1. 11.): 
TV SNV – Strieborné levy 2 : 3 sn. 24. ko-
lo (2. 11.): TV SNV – Strieborné levy – zá-
pas predčasne ukončený. 25. kolo (5. 11.): 
TV SNV – SKA-1946 Petrohrad 0 : 4. 26. ko-
lo (6. 11.): TV SNV – SKA-1946 Petrohrad 
2 : 3 sn. 27. kolo (15. 11.): Biele Tigre Oren-
burg – TV SNV 4 : 1. Tatranskí vlci SNV sú 
v tabuľke po 27. kole na 13. mieste.
GyMnaSTiKa: Gymnastky klubu RTVŠ 
Mix SNV sa 6. 11. 2011 zúčastnili Majstrov-
stiev Slovenska v súťaži Teamgym v Bratisla-
ve. V kategórii žiačok i junioriek získali pekné 
2. miesto. Zaujali najmä výkonom v pohybo-
vej skladbe, kde získali najvyššiu známku spo-
medzi súťažiacich vo svojej kategórii. V celko-
vom hodnotení obsadili druhé miesto. 
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Spojenie dvoch vyspelých mládežníckych mužstiev 
prinieslo kvalitný futbal. Predovšetkým pre mladých 
hráčov v hľadisku ukázalo, akým smerom sa poberá 
svetový futbal (prítomných bolo 1 650 divákov).
„sme tu na pozvanie pána telenského, s ktorým 
máme dobré vzťahy. v regióne pod tatrami sa nám 
veľmi páči a sme so všetkým maximálne spokojní. 
verím, že aj diváci z dnešného stretnutia odchá-
dzali spokojní,“ povedal po stretnutí tréner mládež-
níkov Manchestru United Paul Mcguinness.

Manchester United youth Team - FAJK Togliati 
4 : 3 (3 : 1)

góly: 12. Januzaj, 18., 37., 79. Barmby - 6. Fajru-
zov, 82. Šaškov, 86. Morgunov
žK: Tyler, Ekangamene
čK: 73. Tyler (po druhej žltej karte) 
Rozhodcovia: Straka - Bobko, Jančár delegát
Manchester Utd.: Liam (62. Sutherland) – Donald 
(62. Rudge), Tyler, Wilkinson, McCullough (84. Ri-
ley), Ekangamene, Daehli, Hendrie (62. Gorre), Van 
Velzen (84. Moulden), Januzaj

Tréner: P. McGuinness
FAJK Togliatti: Leonov (69. Volkov) – Zobnin 
(59. Morgunov), Morozov, Ovsianikov, Milzichov, 
Fajruzov (62. Šaškov), Kirenkin, Korobov, Pašenko 
(69. Vasiliev), Olisajev (46. Axonenko), Sťopin 
(46. Vorona)
Tréner: J. Jilciv (pat)

FUTBAlOVÁ lAhôDKA
Zápas v stredu 26. októbra 2011 sa zapíše do histórie Futbalového klubu Spišská Nová Ves. 
hostiť na svojom trávniku budúce hviezdy Manchestru United a Akadémie futbalu Jurija Ko-
nopleva Togliatti je pre Spišskú Novú Ves veľké uznanie.

Okrem toho, že Spišská Nová Ves sa ako jediné 
mesto v strednej a západnej Európe stalo domov-
ským mestom prestížnej MHL, stala sa na tri dni tiež 
dejiskom Európskeho pohára majstrov v ženskom 
hokeji.
Turnaj sa konal v spolupráci s Mestom Spišská Nová 
Ves s podporou SZĽH a IIHF.
Slávnostné otvorenie bolo po úvodnom zápase Slá-
via Praha – Viedeň Sabres. Slávnostné buly vhodila 
slávna hokejová osobnosť Jozef golonka. 
Pozornosť divákov sa upriamila predovšetkým na vý-
kony a výsledky domácich reprezentantiek. Tie v pr-
vom vystúpení proti Budapešť Stars dokázali uhrať 
nerozhodný výsledok a v samostatných nájazdoch 
mali pevnejšie nervy aj presnejšiu mušku. 
V sobotu sa HC Osy predstavili v súboji proti Viedeň 
Sabres. Rakúšanky pred rokom nadelili Novovešťan-
kám jedenásť gólov, teraz zvíťazili 5 : 3, ale pri troške 
hokejového šťastia mohli Spišiačky dosiahnuť ešte 
lepší výsledok. 
Úzky káder, zranené hráčky a náročný turnajový 
program sa podpísali na výsledku tretieho zápasu. 
Po dvoch tretinách viedla Slávia Praha o dva góly, no 
dva presné zásahy v prvých sekundách tretej tretiny 
definitívne zlomili odpor domácich hráčok, ktoré na-

koniec prehrali 0 : 5. 
HC Osy pozorne sledovali výsledok posledného zá-
pasu turnaja, v ktorom Viedeň porazila Budapešť, 
a tak v konečnom poradí sa Spišiačky umiestnili 
na treťom mieste. Prvenstvo si vybojovali hokejistky 
z Viedne, druhá skončila Slávia Praha a štvrtá priečka 
patrila Budapešti. 

Počas troch dní sme mohli vidieť na spišskonovoves-
kom štadióne špičkový ženský hokej. 
Uznanie a pochvalu si zaslúžia organizátori turnaja. 
Zo všetkých strán boli na ich prácu samé pozitívne 
ohlasy. Z doterajších turnajov skupinovej fázy Ligy 
majstrov to bol po organizačnej stránke jeden z naj-
lepších turnajov. 

Výsledky turnaja: 
Slávia Praha – Viedeň Sabres  2 : 6
Sp. Nová Ves – Budapešť  3 : 2 sn
Sp. Nová Ves – Viedeň Sabres  3 : 5
Budapešť – Slávia Praha  4 : 7
Slávia Praha – Sp. Nová Ves  5 : 0
Viedeň Sabres – Budapešť  5 : 3 
  (pat)

EURóPSKy POhÁR MAJSTROV žIEN 
V ĽADOVOM hOKEJI
Na základe obhájenia titulu Majsteriek Slovenska v sezóne 2010/2011 si hráčky hC Osy Spiš-
ská Nová Ves zabezpečili účasť v bojoch o Európsky pohár majstrov žien v ľadovom hokeji – 
European Women Champions Cup. 
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ŠPOrT

www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. nová VesSTez

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.

28. 12. streda 10.30 Snv SD - oDchovanci Snv

 2. 12. piatok 19.00
Tatranskí vlci (juniori HC LEV Poprad/kHL) 
- Oceľové líšky (juniori Metalurgu Magni-
togorsk)

 3. 12. sobota 14.00 Snv - Martin, dorast

 4. 12. nedeľa 10.30 Snv - Žilina, dorast

 4. 12. nedeľa 19.00
Tatranskí vlci (juniori HC LEV Poprad/kHL) 
- Auto Jekaterinburg (juniori Automobilistu 
Jekaterinburg)

 7. 12. streda 19.00 Tatranskí Vlci (juniori HC LEV Poprad/kHL) 
- MHk Chimik Voskresensk

 8. 12. štvrtok 19.00 Tatranskí vlci (juniori HC LEV Poprad/kHL) 
- MHk Chimik Voskresensk

11. 12. nedeľa 19.00
Tatranskí vlci (juniori HC LEV Poprad/kHL) 
- Almaz Čerepovec (juniori Severstaĺu Če-
repovec)

12. 12. pondelok 19.00
Tatranskí vlci (juniori HC LEV Poprad/kHL) 
- Almaz Čerepovec juniori Severstaĺu Če-
repovec)

16. 12. piatok 8.00 - 20.30 Short track Slovak oPen 
Danubia SerieS

17. 12. sobota 8.00 - 20.30 Short track Slovak oPen 
Danubia SerieS

18. 12. nedeľa 8.00 - 15.00 Short track Slovak oPen 
Danubia SerieS

ziMnÝ ŠTaDiÓn t.: 053/446 10 86
rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

Cenník - krytá plaváreň celodenný vstup 
Dospelí 2,30 € 
Deti od 3 do 15 rokov, dospelí nad 62 rokov, ZŤP a ZŤP-S 1,60 € 

KryTÁ PLaVÁreŇ t.: 053/416 63 53
ranné plávanie Školy Verejnosť

Pondelok 6.30 - 7.45 sanitárny deň 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

Otvorenie krytej plavárne počas vianočných sviatkov a prázdnin
23. 12. piatok  9.00 - 18.00
24. 12. sobota zatvorené
25. - 30. 12. nedeľa - piatok  9.00 - 20.30
31. 12. sobota  9.00 - 12.00
1. 1. 2012 nedeľa 13.00 - 20.30
2. 1. 2012 pondelok 13.00 - 20.30

Otvorenie sauny a ceragem počas vianočných sviatkov a prázdnin
Sauna ceraGeM

23. 12. piatok 14.00 - 18.00 13.00 - 18.00
24. 12. sobota zatvorené zatvorené
25. 12. nedeľa  7.30 - 19.00  8.00 - 19.00
26. - 30. 12. pondelok - piatok 14.00 - 20.00 13.00 - 19.00
31. 12. sobota zatvorené zatvorené
1. 1. 2012 nedeľa 14.00 - 19.00 13.00 - 19.00
2. 1. 2012 pondelok zatvorené zatvorené

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

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

 1. 12. štvrtok 9.15 - 14.00 Futbalový turnaj
 2. 12. piatok 17.00 benefičný koncert Sclerosis multiplex
 3. 12. sobota lb „b“ - Svit, basketbal 1. liga

 3. 12. sobota ŠkbD - caSSovia koŠice, 
basketbal juniorky

 4. 12. nedeľa lb „b“ - l. MikuláŠ, basketbal 1. liga
 4. 12. nedeľa ŠkbD - DanaX koŠice, basketbal juniorky
 7. 12. streda 18.00 lb - b. bYStrica, basketbal extraliga
 8. 12. štvrtok 9.15 - 14.00 Futbalový turnaj 
10. 12. sobota lb - Žilina, basketbal starší žiaci
10. 12. sobota vk - l. hráDok, volejbal juniorky
11. 12. nedeľa lb - P. bYStrica, basketbal starší žiaci
11. 12. nedeľa ŠkbD - PreŠov, basketbal 1. liga
14. 12. streda 18.00 lb - PrieviDZa, basketbal extraliga
17. 12. sobota 18.00 vk - keŽMarok, volejbal extraliga
21. 12. streda 8.00 - 14.00 Polícia futbal

MESTSKÁ FlORBAlOVÁ lIgA
 Vedenie novovzniknutého florbalového klubu FbC young Arrows Spišská Nová Ves 
organizuje pre skupiny neregistrovaných hráčov od 15 rokov 1. ročník Mestskej flor-
balovej ligy. Jej začiatok je plánovaný v januári 2012.
Hracími miestami florbalových zápasov budú dve veľké telocvične - Zš Komenského 
ul. Smižany (streda v čase 18.30 - 21.00 hod.) a telocvičňa Fit house (oproti Kauf-
landu), Slnečné nábrežie 3447/1, Spišská Nová Ves (nedeľa v čase 10.00 - 12.30 
hod.). Záujemcovia, kontaktujte nás na e-mail: floorballsnv@gmail.com alebo na 
tel. č.: 0915 947 170.

Mišenda Peter, predseda Fbc Young arrows Snv

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

MaSÁže 
klasická • reflexná • thajská • anticelulitídna • kozmetická lymfodrenáž 
• lymfodrenáž celého tela • detoxikačná medová masáž • segmentová masáž
utorok - piatok: 14.00 - 19.00 hod.; sobota - nedeľa: 9.00 - 19.00 hod.
Mimo uvedený čas možnosť objednávky na t. č.: 0903 675 380, 0905 954 792, 
0904 325 343. Ponúkame vianočné poukážky.

VereJnÉ KOrČuĽOVanie - HLaVnÁ PLOcHa

18. 12. nedeľa 18.00 - 19.30 verejné korčuľovanie

26. 12. pondelok 18.00 - 19.30 verejné korčuľovanie

VereJnÉ KOrČuĽOVanie - MaLÁ PLOcHa

 1. 12. štvrtok 17.00 - 18.30 verejné korčuľovanie
 3. 12. sobota 17.00 - 18.30 verejné korčuľovanie
 7. 12. streda 17.00 - 18.30 verejné korčuľovanie
10. 12. sobota 17.00 - 18.30 verejné korčuľovanie
14. 12. streda 17.00 - 18.30 verejné korčuľovanie
17. 12. sobota 17.00 - 18.30 verejné korčuľovanie
21. 12. streda 17.00 - 18.30 verejné korčuľovanie
27. 12. utorok 17.00 - 18.30 verejné korčuľovanie
29. 12. štvrtok 17.00 - 18.30 verejné korčuľovanie
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OznaMy, POzVÁnKy

rozpis pohotovostných 
služieb lekární

Pohotovostná služba je do 20.00 hod., 
v sobotu, v nedeľu a sviatok 
od 8.00 do 20.00 hod.

nOVÉ!

28. 11. - 4. 12. 2011
FARMÁCIA, Fabiniho 521/15, tel.: 053/442 15 60

5. - 11. 12. 2011
SLÁVKA, Chrapčiakova 1, tel.: 053/446 61 22

12. - 18. 12. 2011
Dr. MAX, OC Madaras, Mlynská 2047/39,  

tel.: 053/321 99 16
19. - 25. 12. 2011

PRI PARKOVISKU, Šafárikovo námestie 1,  
tel.: 053/429 96 10

26. - 31. 12. 2011
Dr. MAX, OD Kaufland, Duklianska 3336/19, 

 tel.: 053/321 99 20

 kLUb ZdrAVIA
Cesta k skvalitneniu života

prednášky - diskusie 
ochutnávky - recepty

6. 12. 2011 (utorok)
LÁSKa - predlžuje  
a skvalitňuje život
PaedDr. gabriela Kopilecová

KDE: Školská 22, Spišská Nová Ves
pri Daňovom úrade v SNV 

KEDy: o 17.30 hod.
Vstup voľný!

KONTAKT: 0903 518 328

mestský výbor č. 3 
pozýva

ObČANOV ferČeKOVieC
na stretnutie s predstaviteľmi 

mesta Spišská Nová Ves,
ktoré sa uskutoční 

8. 12. 2011 (štvrtok) o 17.30 hod. 
v SKI klube.

Na stretnutí budú odovzdané ceny víťazom 
súťaže „O najkrajšiu predzáhradku 

a najkrajší balkón“.

Tešíme sa na stretnutie.
Ing. Ondrej Majerník

predseda MsV č. 3

PRE MAJITEĽOV (DRžITEĽOV) PSOV
Vážení občania, dovoľujeme si vás osloviť s požiadavkou na doplnenie niektorých údajov, chý-
bajúcich v Evidencii o chove psov Mestského úradu v SNV, ktoré boli poskytnuté do evidencie v období 
od 1. 2. 2009 do 31. 10. 2011.
Tu odstrihnúť:

N Á V R A T K A
Meno a priezvisko, resp. názov organizácie - IČO majiteľa (držiteľa) psa:  ......................................

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

Adresa trvalého pobytu majiteľa (držiteľa) psa:  ........................................................................

.......................................................................Tel. kontakt:  ............................................... 

Miesto umiestnenia psa, ak nie je zhodné s trvalým pobytom majiteľa (držiteľa) psa:  .......................

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

Evidenčné číslo psa:  ..........................................................................................................

Pohlavie: ................... Typ - rasa: ................................. Farba:  ............................................

Posledný dátum zaočkovania psa proti besnote:  ......................................................................

V Spišskej Novej Vsi, dňa: ..................................   ........................................
       podpis

Uvedené údaje môžete oznámiť vhodením návratky do schránky na prízemí Mestského úradu, 
Štefánikovo námestie č. 1, tel. na čísle 053/415 23 39 alebo e-mailom na adresu: viera.kardosova@mestosnv.sk

SPrÁVCOVSkÁ FIrMA, s. r. o.
voda a kúrenie: 0905 215 732

brANTNEr NOVA, s. r. o., SNV
oprava verejného osvetlenia: 053/416 62 22

EMkObEL, a. s., SNV tepelné hospodárstvo mesta
dispečing: 0917 949 656, e-mail: tu@emkobel.sk

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

Obvodná organizácia Únie žien Slovenska v Spišskej Novej Vsi  
v spolupráci so spoluorganizátormi  

SOS - kultúrnym zariadením KSK, CVČ ADAM,  
Domom Matice slovenskej  

a Mestským kultúrnym centrom v Spišskej Novej Vsi pozýva na 
23. ročník predvianočného stretnutia rodín

„ČArO ViANOC“
5. 12. 2011 o 17.30 hod. v Koncertnej sieni Reduty v Spišskej Novej Vsi 

Program sa skladá z rôznych žánrov 
• vianočné tematické výstavky • Tradičné netradičné Vianoce – prezentácia ručných prác členiek ZO ÚŽS 

• Darček pod stromček - bižutéria a šperky • Ochutnávka cukrových dobrôt
Vstupné dobrovoľné. Príďte podporiť účinkujúcich, nájsť pre seba inšpiráciu. Tešíme sa na stretnutie s vami.

MeSTO 
HĽaDa 

HuDOBnÍKOV
Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi 
hľadá hudobníkov na účinkovanie 

na obradoch, a to:

• hráča na klávesy 
hlavnú časť produkcie 

tvorí sprevádzanie spevákov
• sólo hudobníkov 

huslistov, flautistov a pod.
• spevákov 

podmienkou je ovládanie nôt 
a vedieť z nich spievať.

Záujemcovia sa môžu prihlásiť 
u Márie Findurovej na Radnici, I. posch. 

t. č.: 053/417 66 25.
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SPOLOČenSKÁ KrOniKa

margita čurillová 1923
margita karabinová 1923
anna kukurová 1925
Jozef samončík 1926
Juliana šupolová 1926
stanislav bezák 1927

alžbeta bendžalová 1928
emil sedlák 1929
Jozef Želinský 1930
anna bullová 1933
Jozef Greňa 1934
ondrej čelovský 1935

Cyril mlynarčík 1936
Jozef Gajdoš 1938
mgr. andrej špes 1938
anna vallová 1939
Cyril Zeleňák 1941
Ján Zubaľ 1945

mária plošková 1948
Juraj krupják 1948
thdr. Jozef 
    škantár, phd.  1949
regina krauszová 1950
Július magyar 1951

marián pollák 1955
peter stoličný 1957
marcel štrauch 1957
anton Jusko 1959
milan stoličný 1962
stanislav Filip 1964

V OKTóBRI NÁS NAVžDy OPUSTIlI

VITAJTE MEDZI NAMI VýZNAMNé žIVOTNé JUBIlEÁ V OKTóBRI OSlÁVIlI
92 rokov
Gustav urban
Cecília macková
karol moflár
90 rokov
michal teplica
Cecília lovásová
Ján dudáš
vladimír konársky
85 rokov
elena bobáková
andrej Ferenčák
margita křižovičová
80 rokov
irena sanetriková
štefan olejník
elena bučková

oskár ličák
pavol kusnyér
Helena palmovská
75 rokov
Cecília bednáriková
emília vernarská
margita lapšanská
alžbeta dutková
Gertrúda dovalová
eduard krotký
karol Jelínek
terézia ogurčáková
mária kovačovičová
magdaléna slivošová
ing. pavel kvašňák
dušan bartoněk
Zuzana Chovancová

anna soóšová
lýdia tökölyová
ondrej novotný
katarína Fibišová
Jozef leskovjanský
ing. antónia tatiana 
 krasnenková
70 rokov
ladislav mišenda
Jana špirková
milan Ziolkovský
vladimír vansáč
ing. štefan ondáš
Jozef kačír
Filomena leibiczerová
viktória bigošová
alžbeta rišová

božena barčová
František Friňák
František šafrán
eva vyoralová
alžbeta kyselová
ela Hrušovská
anna krajňáková
milan Hruškoci
anna leskovjanská
elena ondasová
Jozef vojtkovský
pavol maniak
magdaléna schwarzová
rudolf tirpák
valéria vojtušová
Jozef mahút
ivan kmeť

maxim slanina

karolína lačná

adrián Závadský

domenica čonková

ema michalková

sandra danková

andrea čonková

viktória podhorányi

andrej pentrák

liliana mjartanová

liliana neuwirthová

matej pokuta

anežka bandyová

alexander mačutek

mia Hudáková

Hana mazanová

patrícia babík

patrik Gabri

peter Živčák

vladimír Havrilla

viktor drencsenyi

matúš bumbál

slávka ondrejčíková

lukáš čonka

margaréta pacáková

valentína Gabčová

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí 
prišli odprevadiť na poslednej ceste môjho manžela, nášho otca, sta-
rého otca a prastarého otca Pavla SOPKOVIčA, ktorý nás opustil 
27. 9. 2011 vo veku 80 rokov. Zároveň ďakujeme p. dekanovi Miše-
kovi, rehoľnej sestričke Janke, ako aj sestričke Javorskej, ktorí stáli 
pri jeho posledných chvíľach života.
Poďakovanie patrí Rím.-kat. farskému úradu v SNV, ako aj MsÚ a Poh-
rebnej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a láskou manželka Mária, dcéry Mária a Viera s rodinou.

neplačte za mnou, keď som tak tíško zaspal, spomeňte si, že 
som vás veľmi rád mal, chcel som s vami dlhšie byť, osud je taký,  
vy musíte žiť...
Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť 25. 10. 2011 s manželom, otcom, 
bratom, švagrom, svatom, krstným otcom, ujom a príbuzným Jánom 
ZUBAĽOM, ktorý nás opustil vo veku 66 rokov.
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe S. Badzíková za dôstojnú roz-
lúčku.
S láskou spomíname - manželka Veronika, syn Lukáš a Marek s man-
želkou a ostatná rodina.

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a zná-
mym, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou milovanou mamkou Máriou  
PlOšKOVOU, ktorá nás navždy opustila 30. 10. 2011 vo veku  
63 rokov.
Naše úprimné poďakovanie patrí MUDr. Zimovej a kolektívu pracovní-
kov ODCH NsP v SNV, ZPOZ pri MsÚ - M. Findurovej a jej spolupra-
covníkom a Pohrebnej službe R. Findura.
smútiaca rodina

S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým prí-
buzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli 14. 11. 2011 rozlúčiť 
s mojou manželkou, mamou, babkou, svokrou a príbuznou Annou  
VERBOVSKOU, ktorá nás navždy opustila vo veku 68 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa sna-
žili zmierniť náš hlboký žiaľ. Zároveň ďakujeme ZPOZ pri MsÚ v SNV 
a rovnako Pohrebnej službe S. Badzíková za dôstojnú rozlúčku.
S láskou a úctou manžel Michal, synovia Miroslav, Ľuboš a Milan  
s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

odišli, už nie sú medzi nami, ale žijú v srdciach 
nás, ktorí sme ich milovali.
24. 9. 2011 uplynul rok od úmrtia nášho otca 
a dedka Emila NAVRÁTIlA a 19. 10. 2011 uply-
nul rok od úmrtia našej mamky, babičky a sestry 
Marty čARNICKEJ.
S láskou a úctou spomínajú dcéry, synovia, vnú-
čatá a ostatná smútiaca rodina.

bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc všetkých a všetko, 
čo si mal rád. s tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri plameni 
sviečok na teba myslíme. osud ti nedoprial s nami dlhšie byť,  
no v našich srdciach budeš navždy žiť.
So smútkom v srdci sme si 8. 10. 2011 pripomenuli 1. výročie úmr-
tia a 15. 11. 2011 nedožité narodeniny nášho drahého zosnulého  
Antona šTEFÁNIKA.
S láskou na neho spomína a za tichú spomienku ostatným ďakuje 
celá rodina. 

človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám 
dal, v našich srdciach ostáva.
18. 11. 2011 a 27. 12. 2011 si pripomíname 
20. výročie, odkedy nás navždy opustili naši milo-
vaní rodičia Anna UJJOVÁ a Tibor UJJ.
S láskou a úctou spomínajú synovia s rodinami. 

1. 12. 2011 si pripomíname rok, čo nás navždy opustil p. Mgr. Ján 
žElIKOVSKý.
Ďakujeme tým, ktorí ho poznali z jeho bohatej športovej a pedagogic-
kej činnosti a venujú mu tichú spomienku.
S úctou smútiaca rodina.

úsmev mala na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši. nám ostala 
len spomienka a smútok v duši. 
2. 12. 2011 uplynú dlhé a smutné tri roky, čo nás navždy opustila naša 
najdrahšia mamka a babka Anička KlIMEšOVÁ.
S vďakou spomínajú dcéra a syn s rodinami.

SPOMIENKy A POĎAKOVANIA

redakcia prosí o ospravedlnenie všetkých 70-ročných oslávencov,
ktorí boli v novembrovom ičku omylom priradení k 75-ročným jubilantom. 
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Cestičku na cintorín sme už ušľapali, hrob tvoj kvetinami obsypali, 
slzami poliali, ale tvojho návratu sme sa nedočkali...
Za tebou, náš drahý, nás stále srdce bolí a zabudnúť na teba nám 
nikdy nedovolí.
21. 12. 2011 uplynie 1 rok, čo nás navždy opustil milovaný manžel, 
otec, dedko a pradedko Vojtech čERPÁK.
Venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Magdaléna, dcéry, vnúčatá 
a pravnúčatá.

všetko stíchlo, srdce tíško žiali, všetci sme pevne dúfali a zdravie 
ti priali. odišiel si nám, no zostávaš v spomienkach, že navždy Ťa 
ľúbime, je vryté v našich srdciach.
22. 12. 2011 uplynie rok, čo nás vo veku 57 rokov náhle a nečakane 
opustil Ján KRAUSZ.
S láskou a úctou spomína manželka Mária, dcéra Jaroslava a syn  
Peter s rodinami, vnučka Simonka a ostatná smútiaca rodina.

Cez rosu v očiach slza sa tlačí po tvári nekonečne dlho...
Nikdy nezabudneme na 24. december, kedy navždy od nás odišiel 
milovaný manžel, otec a starý otec Milan lACKO z Rudnian. 
Je to už 20 rokov.
S úctou a láskou spomínajú manželka a dcéry s rodinami.

mala si rada život, mala si rada smiech, verila si v lásku a milovala 
svet. odišla si navždy, hoci si túžila žiť, nebolo nám dopriate viac 
s tebou byť. Život je krutý, nevráti, čo nám vzal, zostali iba spo-
mienky a v srdci neutíchajúci žiaľ.
24. 12. 2011 uplynú dva roky, keď nás opustila naša najdrahšia milo-
vaná mamička Mária KAčíROVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Soňa, Nataša, synovia Miro, Peter, 
Pavol s rodinami, vnúčatá a ostatná smútiaca rodina.
 
26. 12. 2011 si pripomenieme prvé výročie nečakaného od-
chodu môjho milovaného manžela, nášho ocka, brata, zaťa, švagra  
Martina KOčIšA.
S úctou a láskou spomína manželka, synovia a ostatná smútiaca  
rodina.

odišiel si priskoro, ale všetko pekné, čo si tu zanechal, najmä lásku k ľuďom a k prí-
rode, ostane navždy v srdciach našich detí a vnúčat.
Čas plynie a my si v posledný deň starého roka spomíname na smutné, teraz už 5. výročie 
úmrtia Ing. Michala VANOUSA.
Spomínajte spolu s nami.
S vďakou smútiaca rodina.

ticho trpel, s chorobou zápasil, ubolené srdce prestalo mu biť. 
tíško odišiel, hoci tak veľmi chcel s nami žiť. Za lásku a dobrotu 
mu už nemôžeme nič dať, len kytičku kvetov, sviečku na hrob  
a v tichosti spomínať.
4. 12. 2011 uplynie 10 rokov od úmrtia nášho milovaného syna, brata, 
švagra a uja Milana hOZZU, ktorý nás navždy opustil po ťažkej cho-
robe vo veku 38 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku - ďakujeme. 
S úctou, láskou a vďakou spomínajú rodičia Anna a Vít, sestry Anna, 
Iveta, Renáta s rodinami a brat Štefan s manželkou Ivanou a deťmi.

Ďaleko je do neba, ďaleko sú sny, keď z mojich najdrahších si naj-
ďalej, moje dieťa, ty.
Ani dva roky nezmenili našu bolesť nad náhlym odchodom môjho 
milovaného syna Martina NAgyA, ktorý nás opustil 11. 12. 2009  
vo svojich 50-tich rokoch života.
Kto ho poznal, vie, prečo nám tak chýba.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí na Teba nezabudli.
S láskou spomína mama, bratia a sestry s rodinami, krstná mama 
a ostatná smútiaca rodina.

keď stíchli tvoje kroky a zmĺkol tvoj hlas, veľký žiaľ zavládol  
vo všetkých nás. tvoje dobré srdce prestalo biť, v spomienkach 
na teba musíme žiť. aj slnko zapadá ústupom do noci, kto púť raz 
dokonal, nieto mu pomoci.
16. 12. 2011 si s bolesťou v srdci pripomenieme 6. výročie úmrtia, 
kedy nás navždy opustil milovaný syn a brat Peter MElEgA.
S úctou a láskou stále na Teba spomínajú mama a bratia.

nezabudli sme, len sme sa naučili žiť s tým, že už nie si medzi 
nami. čas rany zahojí, ale spomienka v srdci ostane.
16. 12. 2011 si s hlbokým zármutkom pripomenieme 5. výročie, kedy 
nás navždy opustil môj milovaný manžel, starostlivý otec a láskavý 
starý otec ladislav MODROCKý.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú spomienku. 
Ďakujeme. 
S úctou a láskou spomína manželka, synovia s rodinami a ostatní  
príbuzní.

Hoci si odišla a nie si medzi nami, v našich srdciach ostávaš vždy 
s nami. už len kytičku kvetov ti môžeme na hrob dať a pri pla-
mienku sviečky s úctou spomínať.
18. 12. 2011 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša mama, babka, 
svokra Cecília FABIANOVÁ.
26. 7. 2011 uplynulo 6 rokov, čo nás opustil náš otec Ján FABIAN  
a 8. 12. 2011 uplynú 4 roky od smrti nášho brata Rudolfa  
FABIANA.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

SPOLOČenSKÁ KrOniKa

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku SNV

8. 12. (štvrtok)
Mikulášske posedenie v KD, 

Levočská ul. o 9.30 hod.
Prosíme účastníkov, aby si priniesli na výstavku symboly Vianoc.

13. 12. (utorok)
Tvorivé písanie 

- vzdelávací program pre dôchodcov. 
Mestský úrad, Štefánikovo nám. č. 1, SNV o 9.00 hod.

želáme všetkým obyvateľom mesta 
Spišská nová Ves krásne a pokojné vianočné sviatky, 

veľa zdravia a pohody v roku 2012.

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

7. 12. 2011
Pečenie vianočných 
perníčkov, výmena 

receptov a skúseností
14. 12. 2011

Posedenie pod jedličkou 
pri dobrej kapustnici 

a koledách o 14.00 hod.

Pozývame členov na akciu 
čaro Vianoc organizovanú DÚžS  

str. 19.
Ak máte zaujímavé ručné práce 

s vianočnou tematikou na výstavku, 
prineste ich do klubu.

KLuB DôcHODcOV KOMenSKÝ
pozýva pedagogických pracovníkov,
dôchodcov na stretnutie, ktoré sa
uskutoční 12. 12. 2011 (pondelok)
o 10.00 hod. v Klube dôchodcov
na Levočskej ul. Tešíme sa na vás.

JuMPinG
Fitness novinka aj u nás

Utorok  17.45 - 18. 45
Piatok  17. 45 - 18.45, 19.00 - 20.00 
Nedeľa  17.45 - 18.45, 19.00 - 20.00

BDSK, sídl. Mier - šafárikovo nám. 5, SNV
Rezervácia - 0944 552 689
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687600 Právo a podnikanie®

Jedinečnosť študijného odboru :  Ako jediný študijný odbor v SR ponúka možnosť spojeného štúdia ekonomických 
a právnických predmetov už na strednej škole. Neexistuje právnik, ktorý by nemal mať znalosti aj z ekonomiky. Neexistuje 
ekonóm, ktorý by nemal mať znalosti aj z legislatívy. Spojením štúdia týchto dvoch zameraní do jedného študijného odboru je 
zaručená väčšia úspešnosť absolventa v praxi, resp. na vysokej škole.

7235600 Informačné a digitálne technológie®

Jedinečnosť študijného odboru :  Spojením predností gymnázií ( dobrý základ matematiky, fyziky ) a priemysloviek, SOŠ ( 
dobrý základ odborných predmetov ) získava absolvent tohto odboru výhodu pri ďalšom štúdiu na VŠ pred absolventmi 
gymnázií, priemysloviek, SOŠ. Ako jediný študijný odbor v SR ponúka možnosť spojeného štúdia počítačových sietí 
a spracovania grafiky na PC, čím sú absolventi lepšie uplatniteľní v praxi, pretože majú vedomosti z viacerých IT oblastí.

Nadštandard štúdia zahrnutý v poplatku : 
 atraktívne študijné odbory – výhradné štúdium v rámci SR
 individuálne konzultácie pedagógov pre študentov popoludní
 aktívnym študentom poskytujeme prospechové štipendia do 80% z ročného školného
 učebnice a pracovné zošity na všetky predmety vrátane cudzích jazykov
 prepojenosť študijných programov na vysoké školy
 exkluzívny hardware a software 
 možnosť štúdia počítačových sietí na Cisco Academy http://cisco.netacad.net
 študijné materiály - vlastný vzdelávací portál http://virtual-academy.sk
 účasť na prednáškach a videokonferenciách renomovaných odborníkov z praxe a vysokých škôl
 notebooky pre študentov na prácu v škole a domácu prípravu, ktoré im po ukončení štúdia zostávajú
 pomer  PC na študenta 1:1 – prvá škola v SR  

 
 
 
 

 

Srdečne Vás pozývame na „ Deň otvorených dverí “
09.12.2011 08,00 - 14,00 hod.

      Súkromná stredná odborná škola
         Ul. 29 augusta 4812, 058 01  Poprad

 052/2250597,0905298655
http://ssosta.edupage.org

 www.slsp.sk  |  sporotel: 0850 111 888  |  295 obchodných miest v SR  |  730 bankomatov v SR  |  5 858 bankomatov skupiny Erste 

Len u nás získate za každých 
vložených 1 000 €
úrok 30 € vopred pri viazanosti 
vkladu 18 mesiacov.
A s kým bankujete vy?

Novinka 
na trhu!

Nemíňajte úspory, nakúpte vianočné darčeky za vopred vyplatené úroky.
Stačí sa rozhodnúť pre jedinečné termínované vklady Slovenskej sporiteľne, pri ktorých Vám vyplatíme
úroky vopred buď v hotovosti, alebo si za ne môžete vybrať značkový spotrebný tovar.
Viac informácií Vám radi poskytneme v pobočke Slovenskej sporiteľne v Spišskej Novej Vsi 
na Štefánikovom námestí č. 3 alebo kliknite na www.urokyvopred.sk.

186x124 depozit cb.indd   1 11/9/11   5:06 PM
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SLOVENSKÝ RAJ
WELLNESS & CONGRESS WWW.HOTELCINGOV.SK

Tešíme sa na Vás
TEL.: 053/4433633

Silvester 2011

Štefanska zábava

Wellness & Kongres Hotel Čingov Slovenský raj

Menu: Aperitív, Predjedlo, Hlavné jedlo, 

           Minerálka, Káva, Dezert, Víno

Hudba: DJ Labuda

Tombola

TAXI do centra SNV v cene lístka

Menu: Aperitív, Predjedlo, Hlavné jedlo, 

            Minerálka, Káva, Dezert, Šampanské, 

            Švédske stoly 

Hudba: Ondrej Sakmár

Program, Ohnostroj 40,- €

21,- €

ˇ

31.12.  19:00

25.12. 19:00

Staňte sa našim fanúšikom na facebooku
a buďte vždy informovaný o pripravovaných akciách, 
súťažiach a špecialnych zľavách len pre fanúšikov

inzercia
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inzercia, OznaM

ponúkame posledný 2 a 3 izbový byt
na prenájom s možnosťou odkúpenia

lehota na predkladanie
žiadostí do 15. 1. 2012

www.VillaNova.sk
0904 304 184BLOK

VillaNoVa  A

výhOdná
investíciA
so zľavou 10%

Zimná 58, Spišská Nová Ves

0907 035 335   0911 996 639

www.vavslovakia.sk
VaV

pre opatrovateľky
KURZY NEMČINY / PRÁCA

KVALITNE a RÝCHLO (  do 24 dní) 

KNIHA + CD 

 alebo v inom jazyku

Nové kurzy KAŽDÝ MESIAC

denný / večerný, platný v SR a EU 

 pre opatrovateľky

ZADARMO:

CERTIFIKÁT +
v nemčine

KURZ    
OPATROVATELSKYˇ ´

v SPIŠSKEJ N. VSI

ˇ

v Rakúsku a Nemecku

VaV

!YV

A
L

Z 
             
+

za najlepšiu cenu od 179  € 

VaV

dArČeKOVÉ 
pOuKÁžKy

• vizáž, líčenie, permanentný make-up
• čistenie pleti a lifting ultrazvukom

• diamantová dermabrázia, iontoforéza
- rádiofrekvencia, dermaroller

AKCIE 
www.kozmetikamolly.sk
Letná 31, SNV, tel. 0908 372 107

POzOr!!! uzávierka januárového vydania informátora je 9. decembra 2011.

Oznamujeme majiteľom domácich miláčikov,  
že 14. 11. 2011 bola otvorená

VeTeriNÁrNA AmbulANCiA
vybavená RTG, ultrazvukom, operačnou miestnosťou...

Po - Pi: 9.00 - 12.30, 16.00 - 18.00; So: 9.00 - 11.00;  
Ne: objednaní pacienti

Kontakt: MVDr. K. Kovaľová,  
MVDr. I. Kollárová - 053/443 15 36

Pohotovosť: 0949 556 899, 
e-mail: seychely1@centrum.sk

SMIŽANY, TATRANSKÁ 33  
(na hl. ceste cez obec, pri odbočke na štadión)
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   PreDÁM - PrenaJMeM

 Predám 2-izb. byt v OV na sídl. Západ I v SNV. Byt je 
po čiastočnej rekonštrukcii. T.: 0904 225 956 - volať po 
18.00 hod.

 Na predaj 2-izb. byt s balkónom, Koceľova ul. (centrum 
SNV), 2. posch., plastové okná. Cena 35 600 €. 
T.: 0917 861 251

 Predám 2-izb. byt v OV na Starej Tarči, 1. posch., 2 balkóny, 
nová kuch. linka, eurookná. Nie cez RK. T.: 0902 896 232, 
0948 113 029 - volať po 18.00 h. 

 Predám 2-izb. tehlový byt v centre mesta. Cena dohodou. 
T.: 0907 946 258

 2-izb. byt s balkónom na predaj, Koceľova ul. (centrum 
SNV), 2. posch., úžitková plocha 55,9 m2. Cena 36 900 €. 
T.: 0948 311 707

 Dám do prenájmu 2-izb. byt na sídl. Tarča, komplet za-
riadený + elektrospotrebiče + internet. T.: 0944 343 051, 
0907 049 626

 Predám 3-izb. byt s balkónom v OV na sídl. Západ I v SNV, 
úžitk. plocha 78 m2. Po rekonštrukcii - murované jadro, nová 
kúpeľňa, pláv. podlahy, dlažba, plast. okná, nové interiér. 
a bezpečnostné vchodové dvere. Cena dohodou. 
T.: 0905 261 913

 Na predaj 3-izb. byt na 8. posch. s lodžiou na sídl. Zá-
pad I v SNV. Cena 41 000 €. T.: 0948 524 640
Predám 3-izb. byt s balkónom na sídl. Mier, 2. posch., zatep-
lený, vymenené okná, podlahy. T.: 0910 161 772

 3-izb. byt s balkónom na predaj, Hutnícka ul. (sídl. Západ I), 
4. posch., celk. plocha 72,9 m2. Cena 41 000 €. 
T.: 0948 311 707

 Ponúkam 3-izb. byt do prenájmu, sídl. Mier - Tr. 1. Mája. 
Nezariadený, voľný ihneď. T.: 0908 850 380

 Na predaj 3-izb. byt s balkónom, sídl. Západ I., 2. posch. 
Cena 39 600 €. T.: 0917 861 251

 Predám byt 3 + 1 v OV, sídl. Západ I v SNV, Duklianska ul. 
54, 3. posch., v pôvod. stave. Cena dohodou. 
T.: 0903 279 488 

 Predám 4-izb. byt za cenu 3-izb. bytu na sídl. Mier. Predám 
garáž na sídl. Mier. T.: 0905 954 479

 Na predaj RD v centre obce Hrabušice. Ústred. kúrenie, 
garáž, záhrada. 45 000 €. T.: 0948 524 640

 Predám RD so záhradou (cca 400 m2) v Matejovciach n./Hor-
nádom, t. č. hostinec. Cena 30 000 €. T.: 0911 280 563

 Predám garáž na sídl. Západ I - pri trati. T.: 0910 941 619
 Prenajmem garáž na sídl. Tarča v blízkosti Madaras parku 

na dobrom, bezpečnom mieste. T.: 0904 497 600
 Predám záhradku s murovanou chatkou v lokalite Červený 

jarok. Cena dohodou. T.: 0908 164 235, 0908 084 093
 Predám alebo rozpredám kaderníctvo na sídl. Mier. 

T.: 0902 680 408
 Dám do prenájmu al. predám areál autobazáru 1 800 m2. 

Výpadovka SNV - LE, všestran. využitie, dobrá poloha. 
T.: 0905 332 328

 Podnikateľské priestory na prenájom. T.: 0903 732 867
 Ponúkam priestory do prenájmu na podnik. a kanc. účely, 

Gorkého ul. (oproti SHELL). T.: 0903 904 645 
 Predám kvalitný tmavý lesný med. 

T.: 0908 525 779, 0902 781 078
 Predám dvere bez falcu, mahagón. farby v zach. stave, 

š. 80 cm/7 ks, š. 60 cm/3 ks. Cena dohodou. 
T.: 0904 459 146

 Predám alebo darujem za symbol. cenu sučku - nemecký 
špic biely, 8 mes. T.: 0907 962 753 - volať po 18.00 h.

 Predám stojan na biolampu, farebné sklíčka, masažér (aj 
na celulitídu), perličkovú vaničku na nohy, manikúru - pedi-
kúru (v jednom). Kvalitné, nové výrobky švajč. firmy za skvelú 
cenu. Dohoda možná. Vhodné ako vianočný darček. 
T.: 0944 495 749

 Predám detský kočiar CONECO TOLEDO, 2-kombinácia. 
Doplnky - moskytiéra, pršiplášť, slnečník. Výbor. stav, ako 
nový. Pôvodná cena 250 €, teraz 160 €. T.: 0944 056 517

 Prijímam objednávky na vyčistené morky 10 - 15 kg, 
cena 3,30 €/kg a vyčistené kurčatá brojlere cca 2 kg, cena 
2,35 €/kg. Dodávka 13. 12. 2011 o 14.00 h. 
T.: 053/441 00 52, 0902 633 109

 Darujem obývaciu stenu za odvoz. Vhodná do detskej izby 
(bielo-modrá). T.: 0915 964 533, 0905 935 351

  KúPiM/HĽaDÁM

 Kúpim 1-izb. byt na sídl. Tarča v SNV, nie prízemie. Hoto-
vosť. T.: 0949 800 612 - prezvoňte, zavolám.

 Vezmem do prenájmu garáž v centre SNV, v blízkosti Ba-
níckej ul. T.: 0918 325 899

  rôzne

 MAŤA MOKOšOVÁ - masérka, plaváreň - sauna, Za 
hornádom 13, SNV ponúka 20 % zľavu - 30 min. masáž 
chrbta a šije - 5,50 € a vianočné poukážky v hodnote 
7 €, 10 €, 20 €, 30 € (al. podľa výberu) + výhodná per-
manentka 40 €. T.: 0904 325 343

 hĹBKOVé TEPOVANIE - koberce, sedačky, stoličky, po-
stele. Odstraňovanie žuvačiek. PRIEMySElNé čISTENIE 
- jednorazové čistenie: garáže, sklady, haly... 
T.: 0908 074 479

 STAVEBNé PRÁCE - REgEC PETER. Prestavba byto-
vého jadra/na kľúč, sociál. kúpeľne, zatepľovanie, všetky 
stavebné práce, montáž teplovzdušných krbov. 
T.: 0903 373 486

 TVOJ KĽÚč - kľúčová služba - ZDRUžENA, Zimná 94, 
SNV ponúka: * NÚDZOVé OTVORENIE zabuchnutých,  
zamknutých dverí - 0903 904 904 - NON STOP * výrobu 
kľúčov, autokľúčov, dózických kľúčov, brúsenie nožov, 
šájb, nožníc * predaj, montáž a servis zámkov, zjednoco-
vanie vložiek na jeden kľúč. Viac info www.tvojkluc.sk .

 TANEčNÁ šKOlA Jany Plichtovej, Markušovská 1, SNV 
organizuje kurzy: * rytmicko-pohyb. prípravy pre deti od 
4 r. * spoloč. tanca pre deti od 7 do 18 r. * prípravy na 
stužk. slávnosť a plesy * tanca pre dospelých a budú-
cich manželov * latino rytmy pre jednotlivcov. Zabezpe-
čuje vystúpenia na plesoch a fir. podujatiach. Nové kurzy 
tanca pre dospelých začínajú 13. 1. a 13. 4. 2012 od 
19.00 h. Zľava pri zakúpení permanentky v r. 2011. 
T.: 0905 635 792, janaplichtova@gmail.com

 Doučím matematiku ZŠ, SŠ a VŠ. T.: 0949 571 183
 lETECKý VýCVIK a lietanie najlacnejšie v nasledujú-

cej sezóne na dvojmiestnom motorovom ultraľahkom lie-
tadle na letisku v SNV. Info: 0903 721 576 - Ing. čech.

 hODINOVý MANžEl al. MUlTIFUNKčNý POMOCNíK 
pre dom, byt, auto a záhradu. Vykonám pre vás vodo-
inšt., elektroinšt., drobné stavebné, maliarske práce 
a opravy, opravy rôzn. strojov a zariadení, montážne, ser-
visné práce a opravy áut, práce v záhrade, okolo domu, 
na dome, resp. podľa dohody. Pomôžem pri nákupoch, 
montáži a oprave nábytku a pod. T.: 0918 153 292, 
0904 477 406

 Ponuka masáží za výhodné ceny! letná 64. Perma-
nentky vhodné ako darček. T.: 0904 341 002

 Prekladám z/do ANglICKéhO a NEMECKéhO JA-
ZyKA a tieto aj doučím. Všetky vek. kategórie, začiatoč-
níkov i pokročilých. Vyštudovala som prekladateľstvo, 
UMB. ivana.broskova@yahoo.com, Smižany.
T.: 0918 041 145 

 Ponúkam kompletné spracovanie účtov, vrátane per-
sonálnej a mzdovej agendy pre malé firmy a živnostní-
kov, za prijateľné ceny. T.: 0903 675 889

 Trápia vás bolesti chrbtice, krčnej chrbtice, svalov a kĺ-
bov? Pomôžeme vám - lIEčBA MASÁžOU, vyhrievaná 

podložka + biolampa počas masáže zdarma. Aj u klienta. 
Počas Vianoc zľava. T.: 0904 115 696 

 VýROBA KĽÚčOV, BRÚSENIE & ZÁhRADKÁR - rôzne 
druhy kľúčov, farebné kľúče, dierované, dózické, auto-
kľúče aj s imobilizérmi, hadíkové autokľúče, kovania, 
visiace zámky, prívesky a iné. Ponúkame slnečnicu, po-
sypovú soľ. Brúsime nože, nožnice, šajby do mlynčekov. 
Zimná 59 (poniže OD Spišan), letná 46 (vedľa T-com). 
T.: 0907 259 489

 STUDIO ES - Eva Stašová, Nám. M. Pajdušáka 32, Smi-
žany * ultrazvuková liposukcia * celotelové zábaly * vib-
raplate * NOVINKA - profesionálna kúra na spevn nie 
dekoltu a poprsia * fotoomladzovanie * fotoepilácia. 
T.: 0903 048 467, eva47@t-zones.sk 

 PRÁVNE SlUžBy - advokátska kancelária JUDr. Martin 
Slúka so zameraním na občianske, obchodné, rodinné 
a pracovné právo (vymáhanie pohľadávok, žaloby a iné 
podania, zmluvy, zakladanie a zmeny pri s. r. o. a iné 
služby). Ak potrebujete právnu pomoc, neváhajte nás kon-
taktovať: štefánikovo nám. 5, SNV (2. posch., č. dv. 219). 
T.: 0949 477 784, martin.sluuka@gmail.com, 
www.advokat-pravnik-snv.sk

 PROFESIONÁlNy UPRATOVACí SERVIS ďakuje všetkým 
klientom za využite našich služieb a praje pekné vianočné 
sviatky a úspešný nový rok 2012. POZOR! V čase od 19. do 
26. 12. neprevádzame jednoraz. upratovania a čistenia. 
T.: 053/444 01 19, 0903 100 508, 0903 661 891 

 Doučujem ANglICKý JAZyK žiakov Zš a Mš. Pripravu-
jem na maturitu. študujem anglický jazyk, mám 5-ročné 
skúsenosti so súkromným doučovaním. 
T.: 0905 310 408 - Mária lesňáková

 hODINOVý MANžEl - opravy, údržba, voda, elektro, 
poradím, pomôžem doma aj u vás. T.: 0904 974 481 

 Ponúkame kvalitné poradenstvo VITAMíNOV A VýžI-
VOVýCh DOPlNKOV. Ak máte zdrav. problémy, trápi vás 
chrípka, vysoký cholesterol, kŕče, nadváha, únava, atď. - 
príďte, radi vám poradíme. Nájdete nás na Zimnej ul. 76 
v SNV. T.: 0911 589 987, 0902 589 987

 Potrebujete bežný al. úradný preklad? IlUMINATA SNV, 
prvé lingvistické centrum v meste. Poskytujeme preklady 
z/do všetkých jazykov, tlmočenie a jazyk. kurzy (AJ, NJ, 
šJ, RJ, FJ, TJ) pre malé skupiny. letná 45, SNV (nad 
Rešt. Spiš). T.: 0915 964 533, 0905 747 639, 
iluminata@iluminata.sk, www.iluminata.sk

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

 šPORTOVé CENTRUM yADA, s. r. o., hľadá inštruktorov 
na pilates/zdravotné cvičenia, cvič. pre tehotné ženy, fy-
zioterapeut - rehabil. cvič. po operáciách, fit lopty, dance 
aerobik/zumba, taebo... Ak máš pocit, že by si mohol byť 
pre nás práve ty prínosom, tak neváhaj, zavolaj a staň sa 
členom yADA tímu. T.: 0911 600 680, 0904 021 312, 
info@yada.sk

 DOPlNKy VýžIVy A šPORTOVé POTREBy - proteíny, 
gainery, aminokyseliny, anabolizátory... SNV rozvoz 
zdarma, bezkonkurenčné ceny, darčeky. 
E-shop: www.extreme-shop.sk • T.: 0908 024 911, 
info@extreme-shop.sk
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GENERÁLNY  PARTNER: HLAVNÍ  PARTNERI:

MEDIÁLNI  PARTNERI:

Félix Slováček big band 
sisa lelkes - sklovská 
štefan skrúcaný

13. január 2012   Spišská nová ves

cimbalovka/dj/tombola/raut...

PARTNERI:

OBCHODNÉ CENTRUM MADARAS

Otvorené každý deň do 20:00 hod.
ČAROVNÉ VIANOCE 2011

3. 12. 2011  
(sobota) Príchod Mikuláša na saniach  
s družinou o 15:00

17. 12. 2011  
(sobota) Marek Lacko – koncert o 17:00

26. 12. 2011  
(pondelok) 2.sviatok vianočný Živý Betlehém

December 2011 
Detský svet - program hier a zábavy

www.ocmadaras.sk

Darčeky 
pre všetkých



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

ABY BOLI VAŠE CESTY ŠŤASTNÉ A VESELÉ, 
NECH SA VYBERIETE KAMKOĽVEK

www.autoves.sk

Tel: 053 / 44 25 253, 0903 645 111 
E-mail: predaj.skoda@autoves.sk
www.autoves.sk

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

ABY BBOLI VAŠE CEESTY 
ŠŤASSTNÉ A VESELLÉ, 
NECHH SA VYBERIEETE KAMKOĽVEK

www.autoves.sk

SIMPLY CLEVER


