
Zákon č. 386/2011 Z. z., ktorým sa mení a dopĺňa 
zákon č. 91/2010 o podpore CR, umožňuje spájanie 
subjektov nachádzajúcich sa v území destinácie za 
účelom ďalšej spolupráce v oblasti cestovného 
ruchu prostredníctvom oblastnej organizácie. Tú 
musí tvoriť najmenej 5 obcí a minimálne 2 podnika-
teľské subjekty. Počet prenocovaní za rok musí byť 
vyšší ako 50 000. Oblastnú organizáciu cestovného 
ruchu (OOCR) môže založiť aj menej ako päť obcí, ak 
bol súhrnný počet prenocovaní na území zakladajúcich 
obcí v predchádzajúcom kalendárnom roku najmenej 
150-tisíc (takúto organizáciu vytvorili mestá Poprad, Vy-
soké Tatry a obec Štrba).
Mesto Spišská Nová Ves prevzalo na seba nielen 
úlohu iniciátora založenia organizácie, ale i manaž-
mentu organizácie, ako aj poskytovateľa priestorov 
v ultifunkčnom energetickom a banskom centre po-
čas prvého roku fungovania. Rovnako poskytne bez-

platné využitie Informačného a rezervačného systému 
pre cestovný ruch a destinačný manažment Deskline, 
prenájom ktorého mesto financuje každoročne v ob-
jeme cca 2 000 €. 
Tak, ako sme informovali v marcovom Ičku, zámer vy-
tvoriť destináciu, ktorá by odzrkadľovala všetky histo-
ricko-kultúrne atribúty Spiša, ako aj prírodný potenciál 
Národného parku Slovenský raj, sa nepodaril. „Zabrá-
nili tomu najmä dve skutočnosti, a to, že prirodzený 
región Spiša delí administratívna hranica Košického 
a Prešovského kraja a že obce, ktoré sú súčasťou 
územia Národného parku Slovenský raj, viac inkli-
nujú k destinácii Slovenský raj, ako k širšiemu re- 
giónu Spiša,“ zdôvodnila túto skutočnosť Ing. Zuzana 
Záborská, výkonná riaditeľka OOCR Spiš. 
Zakladateľmi Oblastnej organizácie CR Spiš (OOCR 
Spiš) sú Spišská Nová Ves, Krompachy, Gelnica, 
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K novej jari veľa sily,
by ste v zdraví dlho žili.

Na Veľkú noc,
všetkého dosť,

radosť, pohodu, spokojnosť
praje redakcia.

Už tradične na Veľký piatok  
6. 4. 2012

sa uskutoční pre všetkých veriacich 
kresťanských cirkví

PAŠIOVÝ 
EKUMENICKÝ 

SPRIEVOD MESTOM
so začiatkom o 14.00 hod. 

pred Evanjelickým kostolom 
v Sp. Novej Vsi.

1. zastavenie: krátke zamyslenie

2. zastavenie: Rímskokatolícky farský kostol 
Nanebovzatia Panny Márie – krátke zamyslenie

3. zastavenie: Gréckokatolícky chrám Pre-
menenia Pána – krátke zamyslenie, spoločné 
odrieknutie modlitby a vyvrcholenie sprievodu 

záverečným požehnaním

„láska�kristova�nech�nás�spája.“
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Poráč, Markušovce, Danišovce, Spišský Hrušov, Hotel Metropol, a. s., JEKA, 
o. z., STEZ Spišská Nová Ves, BBF elektro, s. r. o., Cestovná agentúra KAMI, 
ACOMO, s. r. o., BNova, s. r. o. 
„Ďalšie samosprávy a podnikateľské subjekty poskytujúce služby a produkty v Cr 
na území destinácie majú právo sa stať členmi tejto organizácie v súlade s jej sta-
novami. Zámerom ooCr Spiš je vytvoriť z historického Spiša a jeho prírodných 
a kultúrnych hodnôt aj v spolupráci s ďalšími ooCr na jeho území významnú 
a navštevovanú turistickú destináciu,“ dodala výkonná riaditeľka OOCR Spiš. 
Ustanovujúceho zhromaždenia OOCR Spiš sa 2. marca 2012 zúčastnilo 
všetkých 14 zakladajúcich členov. Najvyšším orgánom je valné zhromaždenie. 
Každý člen má jeden hlas. Ďalšími orgánmi sú predstavenstvo, dozorná rada a vý-
konný riaditeľ. Do týchto orgánov boli zvolení: 

Funkciu výkonného riaditeľa bude dočasne v prvom roku vykonávať Ing. Zu-
zana Záborská, vedúca útvaru rozvoja mesta Spišská Nová Ves a zároveň predsed-
níčka predstavenstva. Tá je nominovaná aj za členku Rady agentúry, ktorú zriaďuje 
minister dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja ako svoj poradný a kontrolný orgán 
pre otázky činnosti a hospodárenia agentúry zameranej na propagáciu a prezentáciu 
Slovenskej republiky doma aj v zahraničí.
V rámci štátneho rozpočtu na rok 2012 bolo vyčlenených pre zaregistrované 

oblastné organizácie CR celkovo 2,5 mil. €. „Požiadali sme o dotáciu pre tento 
rok vo výške zložených členských príspevkov k 15. marcu, teda vo výške 11 800 €. 
členské príspevky a štátna dotácia (spolu 23 600 €) budú pre rok 2012 základom 
financovania činností organizácie. Ďalšími zdrojmi financovania budú členské 
príspevky pristupujúcich členov, zdroje z úspešných projektov v oblasti rozvoja 
cestovného ruchu, ale aj z komerčnej činnosti organizácie zameranej na ces-
tovný ruch,“ uviedla Ing. Zuzana Záborská. 
Výpočet členských príspevkov zakladajúcich členov na rok 2012 (ako paušálov) bol 
schválený podľa počtu prenocovaní a druhu ubytovacieho zariadenia:

Dopracovaním mechanizmu výpočtu členských príspevkov pre ďalších pristu-
pujúcich členov do OOCR Spiš sa bude predstavenstvo zaoberať na svojom 
prvom zasadnutí.
Prioritné aktivity v prvom roku fungovania budú sústredené na vypracovanie 
marketingovej stratégie, zabezpečenie marketingových nástrojov ako logo, 
slogan, vytvorenie interaktívnej web stránky, vytvorenie karty zliav ako pro-
duktu a jej uvedenie do prevádzky, prípadne príprava a účasť na spoločne dohod-
nutej výstave CR. 
V blízkom okolí vznikli ďalšie tri oblastné organizácie, a to Vysoké Tatry (Poprad, 
Štrba, Vysoké Tatry, Združenie cestovného ruchu Vysoké Tatry, Tatry mountain re-
sorts, a. s., a Aquapark Poprad, s. r. o.), Vysoké Tatry - Podhorie (Veľká Lomnica, 
Stará Lesná, Nová Lesná, Veľký Slavkov, Mlynica, Štôla a Liptovská Teplička, dva 
podnikateľské subjekty a Združenie cestovného ruchu zo Starej Lesnej), Tatry-Spiš-
Pieniny (Kežmarok, Spišská Belá, Spišská Stará Ves, Levoča, Spišské Podhradie, 
Vrbov, Ždiar, Osturňa, Veľká Franková, Malá Franková, Červený Kláštor, Majere, Ma-
tiašovce, Spišské Hanušovce a Jezersko a 12 podnikateľských subjektov z oblasti 
Tatier, Spiša a Pienin). OOCR Slovenský raj zatiaľ nevznikla. 

ing.�andrea�jančíková,�kancelária�primátora

SPRAVODAJSTVO

ZAlOžENIE OBlASTNEJ ORGANIZÁCIE 
CESTOVNéHO RUCHU SPIš
(dokončenie z 1. strany)

Problematikou sa už v minulosti viackrát zaoberala 
mestská rada a neskôr i mestské zastupiteľstvo. Rie-
šená bola v spolupráci vedenia mesta Spišská Nová 
Ves, Obvodného úradu životného prostredia, Podtat-
ranskej vodárenskej prevádzkovej spoločnosti, a. s., 
Poprad, PVS, a. s., Poprad, spoločnosti Devex a sprá-
vou Povodia Hornádu a Bodrogu Košice – prevádzka 
Spišská Nová Ves.
Na spoločnom stretnutí 7. 7. 2011 boli prijaté opatrenia, 
na základe ktorých došlo v priebehu roka k postup-
nému napĺňaniu úloh. Vybudovaná bola šachta na 

novej kanalizácii spoločnosťou Devex tak, aby sa v bu-
dúcnosti dalo odkanalizovanie novej IBV pri garantova-
nom počte domov riešiť mimo Muráňsku ul. IBV Malé 
Pole bolo napojené len s obmedzeným počtom 
domov.
„Naša spoločnosť prevádzkuje verejnú kanalizáciu 
tak, že je pravidelne čistená, teda k vytápaniu z dô-
vodu zanesenej kanalizácie nedochádza. Podľa 
nám dostupných informácií si na naše odporúčania 
predmetné rodinné domy, ktorých sa celá záležitosť 
týka, osadili na domových kanalizačných prípojkách 

spätné klapky. ako vlastník uvedenej verejnej kanali-
zácie sme dali spracovať projektovú dokumentáciu 
,obnova odľahčenia a premiestnenie odľahčovacej 
komory‘, ktorá sa bude realizovať v tomto roku,“ infor-
movala Ing. Božena Dická, PVPS, a. s. V októbri 2011 
zabezpečilo Mesto Sp. Nová Ves prehĺbenie koryta 
potoka Holubnica v mieste vyústenia odľahčovacej 
kanalizácie.
Postupným plnením úloh by tak malo dôjsť k definitív-
nemu vyriešeniu problematiky zatápania domov na Mu-
ráňskej ul. vo Ferčekovciach. edita�sýkorová

Chlapci Simon, Matúš a Daniel sa narodili 11. januá- 
ra Daniele a Jozefovi Vargovcom zo Spišskej Novej Vsi 
v 34. týždni tehotenstva v nemocnici v Košiciach. Naj-
mladší Matúš vážil 1 940 g, Simon mal 1 540 g a najstarší 
Daniel 1 740 g. Všetci mali 42 cm. V Spišskej Novej Vsi 
sú to ďalšie trojčatá po desiatich rokoch. Mamička sa 
o tom, že čaká trojčatá, dozvedela v šiestom týždni: „Bol 
to pre mňa veľký šok, keďže som už mala doma tri 
deti. mala som ale dosť času na to, aby som to pre-
dýchala.“
Rodičia deti rozoznávajú podľa farieb. Danielko má modré 

oblečenie, Simonko zelené a Matúško žlté. So starostli-
vosťou im pomáha babka malinkých trojčiat a každý, kto 
príde na návštevu, aj staršie deti, keď sú doma. Rodinke 
sa rozhodlo pomôcť aj vedenie mesta. „Poskytneme 
opatrovateľku, ktorá bude jeden rok rodičom bez-
platne pomáhať starať sa o detičky,“ uviedol primátor 
mesta Ján Volný. Keďže s deťmi sú spojené aj zvýšené 
náklady, spolu so zástupkyňou Leou Grečkovou pomohli 
rodine z vlastných prostriedkov v objeme 1 000 €.
Redakcia praje celej rodinke hlavne veľa zdravia, lásky 
a radosti. eda,�foto:�autorka

VyTÁPANIE RODINNýCH DOMOV VO FERčEKOVCIACH

V SP. NOVEJ VSI PRIBUDlI TROJčATÁ PO 10-TICH ROKOCH

V letných mesiacoch minulého roku došlo k vytápaniu niekoľkých rodinných domov v miestnej časti Ferčekovce splaškovými a dažďovými vodami.

Typ člena
Mechanizmus

výpočtu členského
príspevku

Výška ročného 
členského

príspevku v €

Samospráva

do 5 000 prenocovaní 200 

do 10 000 prenocovaní 1 000 

do 20 000 prenocovaní 2 000 

nad 20 000 prenocovaní 3 000 

Ubytovacie zariadenie
hotel 1 000 

penzión 500 

Cestovná kancelária/agentúra - 500 

Neziskové org., občianske združ. - 500 

PREDSTAVENSTVO 
Meno a priezvisko Za člena Funkcia v predstavenstve

1. Ing. Zuzana Záborská Mesto Spišská Nová Ves predseda
2. Mgr. Vladimír Nováček JEKA, o. z. podpredseda
3. Ing. Iveta Rušinová Mesto Krompachy člen
4. Anna Nemčíková Mesto Gelnica člen
5. Michal Čuchran Obec Markušovce člen
6. Ing. Miroslav Biroš BBF elektro, s. r. o. člen
7. Ing. Vladimír Čech Brantner Nova, s. r. o. člen
8. Ing. Zuzana Kniesnerová Hotel Metropol, a. s. člen

DOZORNÁ RADA 
Meno a priezvisko Za člena Funkcia v dozornej rade

1. Štefánia Kamenická CA KAMI, s. r. o. predseda
2. Ján Magdoško STEZ Spiš. N. Ves podpredseda
3. Ing. Pavol Bečarik ACOMO, s. r. o. člen
4. Ing. Peter Volčko Obec Poráč člen
5. Miroslav Výrostek Obec Danišovce člen
6. Ing. Mária Zahornadská Obec Spišský Hrušov člen
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SPRAVODAJSTVO

Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi na po-
slednom zasadnutí 22. februára 2012 jednohlasne 
schválilo udelenie Ceny mesta Spišská Nová Ves za 
rok 2011 dvom osobnostiam, a to PaedDr. Františ-
kovi Puklušovi a Ing. Pavlovi Martonovi za ich vý-
razné zásluhy o rozvoj mesta Spišská Nová Ves.
PaedDr. František Pukluš sa narodil 28. 1. 1932 
v Chrasti nad Hornádom. V rokoch 1962 – 1976 
pôsobil v Spišskej Novej Vsi ako riaditeľ základnej 
školy. Neskôr v rokoch 1976 – 1989 sa vo funkcii 
predsedu Mestského národného výboru v Spišskej 
Novej Vsi zameral na skvalitnenie práce jednotli-
vých odborov, aktivizoval občianske výbory a rozví-
jal spoluprácu so závodmi a podnikmi v meste. Aj 
vďaka tejto spolupráci bola úspešne zvládnutá re-
konštrukcia vodovodnej a kanalizačnej siete, úprava 
parku na Radničnom námestí, úprava komunikácií. 
V rámci akcie „Z“ bolo postavených viacero objektov 
technickej a občianskej vybavenosti. Realizovala sa 
výstavba a zastrešenie zimného štadióna, domova 
dôchodcov, kúpaliska, viacerých materských škôl. 
Mimoriadnu pozornosť venoval výstavbe závodu TOS 
(dnes tam pôsobí Embraco) a výstavbe polikliniky. 
Počas jeho pôsobenia vo funkcii sa realizovala vý-
stavba sídlisk gen. Svobodu (Spišskonovovešťanmi 
nazývané Tarča), Východ, Západ.
V našom rozhovore uviedol: „mám pocity radosti 
a vďaky. radosti v tom, že mesto sa ďalej rozvíja 
a je v dobrých rukách. Došlo k podstatnému skráš-

leniu, čomu môžeme iba tlieskať. Do budúcnosti 
mu prajem predovšetkým ďalší rozvoj.“ 
Ing. Pavol Marton sa narodil 31. 7. 1931 v Niž-
nej Šuňave. Po ukončení štúdia začal pracovať 
v spoločnosti Pozemné stavby Poprad – pracovisko 
Spišská Nová Ves. V roku 1962 sa stal vedúcim od-
boru výstavby a územného plánovania vtedajšieho 
Okresného národného výboru v Spišskej Novej 
Vsi, od roku 1980 vykonával funkciu podpredsedu. 
S jeho menom je spojená výstavba závodov na území 
mesta, ale hlavne bytová výstavba, ktorá zabezpečila 
bývanie pre tisícky mladých rodín.
V rámci mimopracovnej činnosti bol a ešte stále je 
dušou a vedúcim mužského speváckeho zboru, 
ktorý počas uplynulých 30 rokov rozdával radosť na 
rozličných spoločenských podujatiach. 
„mám tie najlepšie pocity, aké som v živote mal. ta-
kéto významné ocenenie som ešte nedostal. Nie 
je to ľahká práca a myslím, že teraz je ešte ťažšia 
ako v rokoch môjho pôsobenia. Nám sa ľahšie vy-
bojovali nejaké investície ako teraz. Stavbárčina 
kvitla, teraz utíchla. Nezávidím funkcionárom rie-
šenie problémov, pokiaľ ide o rozvojové oblasti,“ 
povedal po získaní ocenenia Ing. P. Marton.
Cena mesta Spišská Nová Ves je udeľovaná osob-
nostiam alebo kolektívom za činnosť, ktorou význam-
ným spôsobom ovplyvnili hospodársky a kultúrny 
rozvoj mesta, jeho propagáciu doma i v zahraničí 
alebo za záchranu ľudských životov a majetku mesta 

a jeho občanov. 
Okrem vyššie uvedených ocenených osobností 
boli nominovaní:
• Doc. PhDr. Ivan Chalupecký - najuznávanejší zna-

lec dejín Spiša, ocenený Cenou primátora mesta.
• Miloš Ogurčák - mladý človek, ktorý je hnacou 

silou skateboardingu v Spišskej Novej Vsi.
• Dipl. tech. Zoltán Oelschläger - dlhoročný mest-

ský poslanec, bývalý riaditeľ Štátneho bytového 
podniku.

• Iveta liptáková - reprezentuje naše mesto v ob-
lasti divadelnej a dramatickej tvorby, režisérka 
Divadelného súboru Hviezdoslav, zakladateľka 
Bábkového divadla spod Spišského hradu.

• Mgr. Jolana Prochotská - dlhoročná členka Čer-
veného kríža, predsedníčka Miestneho odboru 
Matice slovenskej, bývalá poslankyňa mestského 
zastupiteľstva, zakladateľka Spoločnosti Milana 
Rastislava Štefánika v Spišskej Novej Vsi a Klubu 
dôchodcov Komenský.

• Ing. Martin Radvanec, CSc. - petrológ Štátneho 
ústavu Dionýza Štúra. Objavom, ktorým stanovil 
teplotu v okamihu výbuchu atómovej bomby, sa 
zaradil medzi najvýznamnejších vedcov sveta. 

• MUDr. Marián Kaffka - dlhoročný predseda Klubu 
priateľov umenia mesta Spišská Nová Ves, ktorý sa 
podieľal na rozvoji koncertného, spoločenského 
i športového života v meste. 

• Ing. Vladimír Klaučo - pôsobil v riadiacich funk- 
ciách v Železorudných baniach, š. p., Spišská 
Nová Ves, súčasný predseda Baníckeho spolku 
Spiš.

• Anton Vaľo - pôsobil v rokoch 1970 – 1990 ako 
podpredseda mestského národného výboru a v ro-
koch 1990 – 2005 ako riaditeľ Domova dôchod-
cov Sp. Nová Ves.

• Rotary klub Spišská Nová Ves - organizácia ve-
dúcich osobností z podnikateľských a odborných 
kruhov, ktorá poskytuje humanitárne služby a po-
moc spoluobčanom. K ich dobročinným projektom 
patrí i dodávka prvého počítačového tomografu pre 
tunajšiu nemocnicu, oprava Zelenej lávky pri Smi-
žianskej Maši, ročné študijné výmeny mládeže.

• Ing. Karol Hric - zaslúžilý člen Horskej služby Slo-
venský raj a obetavý pracovník v oblasti telesnej 
výchovy a športu.

ing.�andrea�jančíková,�edita�sýkorová
kancelária�primátora
foto:�edita�sýkorová

CENA MESTA 2011
Primátor PhDr. Ján Volný, PhD. odovzdal 8. marca v obradnej sieni Radnice najvyššie ocenenie mesta Spišská Nová Ves. 

Minuloročná sezóna v našej ZOO bola úspešná. Počas nej ju navštívilo o 9 000 návštev-
níkov viac ako v roku 2010. Celkovo ich prišlo okolo 83 000. Na ploche 8 ha si mohli 
pozrieť 260 jedincov 65-tich druhov zvierat. Od roku 2007 si tu záujemcovia môžu zvie-
ratka adoptovať. V roku 2011 túto možnosť využilo 26 adoptívnych rodičov.
Zoologická záhrada otvorí opäť svoje brány 20. apríla. Pripravených je viacero novi-
niek. Vybudovaný je nový výbeh pre kengury a voliéra pre krkavce. Okrem nových 
zvierat ako rácka hortobágyská, papagáj horský, páv korunkatý – čiernokrídly pribudli 
v ZOO prírastky kozy kamerúnskej, lamy krotkej a očakáva sa narodenie kengury čer-
venokrkej. Od 1. mája bude otvorený nový pavilón AQUATERRA a ZOO shop (bývalá 
reštaurácia SAD). V pavilóne si budú môcť návštevníci pozrieť akvarijné a terárijné ži-
vočíchy, napr. agamy, leguány, chameleóna, pavúky, škorpióny, žabky, korytnačky, kro-
kodíly, kosmáče, tamaríny, surikaty, morské aj sladkovodné ryby a pod. Otvorený bude 
celoročne okrem pondelka od 10.00 do 18.00 hod. Vstupné do ZOO ostáva ne-
zmenené, navyše jeho súčasťou bude aj návšteva uvedeného pavilónu. V prípade, že sa 
niekto rozhodne navštíviť len pavilón, môže si vstupenku zakúpiť v ZOO shope za jednotné 
vstupné 0,50 €. Predávať sa tu budú tiež suveníry a propagačné materiály s logom ZOO 
(leporelá, magnetky, pohľadnice, kľúčenky, tričká, pexesá, karty a pod.). eda

PRIBUDNE PAVIlóN 
AQUATERRA

Oznamujeme širokej verejnosti, 
že Zoologická záhrada bude otvorená 
od 20. apríla 2012 
od 10.00 do 18.00 hod. 
každý deň okrem pondelka.

Vstupné:
- dospelí  2,00 €;
- študenti denného štúdia od 15 do 25 rokov  

(po predložení dokladu o štúdiu)  1,50 €;
- deti od 3 do 15 rokov a dôchodcovia od 60 rokov  1,00 €;
- ZŤP dospelí (po predložení dokladu o ZŤP)  1,00 €;
- ZŤP deti (po predložení dokladu o ZŤP)  0,50 €;
- deti do 3 rokov  vstup zdarma.

Zľava: Ing. Pavol marton s manželkou a PaedDr. František Pukluš s manželkou.
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Poverený príslušník ODI OR PZ Sp. Nová Ves vznie-
sol obvinenie za prečin ohrozenie pod vplyvom 
návykovej látky Ladislavovi P. zo SNV, ktorý viedol 
12. 2. 2012 vozidlo zn. Opel Corsa po parkovisku 
na Zimnej ul. v SNV pod vplyvom alkoholu. Hliadkou 
OO PZ bol podrobený dychovej skúške, pri ktorej 
mu bola nameraná hodnota 0,98 mg/l alkoholu 
v krvi.

13. 2. 2012 oznámil Marek G. zo SNV, že neznámy 
páchateľ na Ul. Boženy Němcovej nezisteným pred-
metom a spôsobom vypáčil dvere do pivnice, odkiaľ 
ukradol bicykel. Majiteľovi krádežou spôsobil škodu 
vo výške 1 660 €. Vec realizuje OO PZ SNV ako 
prečin krádeže v súbehu s prečinom Porušovanie 
domovej slobody.

14. 2. 2012 okolo 19.30 hod. bol na Št. nábreží 
v SNV napadnutý skupinkou Rómov Gabriel G. zo 
Slovenského Nového Mesta, ktorý utrpel zrane-
nie hlavy s predbežnou dobou liečenia 10 dní. 
15. 2. 2012 boli z uvedeného skutku obvinení Ma-
rian G. a Rudolf G. zo SNV za prečin ublíženie na 
zdraví v súbehu s prečinom výtržníctvo spáchaného 
formou spolupáchateľstva.

Doposiaľ neznámy páchateľ 23. 2. 2012 v reštau- 
rácii na Letnej ul. využil nepozornosť Tomáša R. 
zo Smižian a počas obedovania mu bez použitia 
násilia z vrecka vetrovky odcudzil peňaženku s do-
kladmi a hotovosťou. Poškodenému spôsobil škodu 
1 120 €.

Doposiaľ neznámy páchateľ 5. 3. 2012 na Zimnej ul. 
využil nepozornosť Eleny Š. z Markušoviec a z ka-
belky jej odcudzil peňaženku, v ktorej mala 480 €, 
2 prstene a 2 retiazky zo žltého kovu. Spôsobil jej 
tak škodu vo výške 780 €. Prípad vyšetrujú policajti 
OO PZ SNV ako prečin krádeže. 

Doposiaľ neznámy páchateľ 11. 3. 2012 v čase 
okolo 2.30 hod. na Ul. Za Hornádom a E. M. Šol-
tésovej postupne poškodil spätné zrkadlá na 
34 motorových vozidlách. Poškodeným majiteľom 
vozidiel spôsobil celkovú škodu vo výške 2 970 €. 
Prípad vyšetrujú policajti OO PZ SNV ako prečin 
poškodzovanie cudzej veci v súbehu s prečinom 
výtržníctvo.

Poverený príslušník OO PZ SNV 12. 3. 2012 obvinil 
z prečinu krádeže Dušana P., Milana P. a Jána F. zo 
SNV. Páchatelia odcudzili 12. 2. 2012 drevnú hmotu 
- smrek v počte 4 ks kmeňov guľatiny o celkovom 
objeme 0,72 m3, z lokality zv. Kvašné lúky. Pre Zdru-
ženie vlastníkov lesa, pozemkové spoločenstvo Smi-
žany tak spôsobili škodu vo výške 33,84 €.

13. 3. 2012 v čase o 8.49 hod. doposiaľ neznámy 
páchateľ prišiel do pobočky Československej ob-
chodnej banky na Letnej ul. v SNV, kde pod hrozbou 
použitia zbrane prikázal pracovníčke banky, aby mu 
vydala peniaze. Pracovníčka v obave o svoj život 
a zdravie vydala páchateľovi bankovky z pokladne 
v celkovej sume 5 765 €. Vyšetrovateľ OKP OR PZ 
SNV začal trestné stíhanie vo veci zločinu lúpež.

z činnosti MsP v SNV
Hliadka MsP riešila 19. 2. 2012 o 20.10 hod. tele-
fonicky oznámený priestupok proti občianskemu 
spolunažívaniu Matildou A. zo SNV, ktorého sa do-
pustil Peter B. zo Šemše. Menovaný oznamovateľke 
a Daniele G. zo SNV vulgárne vynadal po tom, čo 
ho upozornili, že sa pod vplyvom alkoholu nevhodne 
chová a ruší tam bývajúcich hlukom a poškodzuje 
spoločné priestory domu opatrovateľskej služby po-
čas sťahovania nábytku z bytu po nebohej matke. 
Hliadka situáciu na mieste upokojila. Priestupok rie-
šený v kompetencii MsP.

Na základe požiadania občana hliadka poskytla 
24. 2. 2012 o 9.50 hod. na Letnej ul. prvú pomoc 
a privolala sanitku RZP pre Ladislava Š. zo SNV. 
Menovaný v etalyzovanom stave spadol na chodník 
a poranil si oblasť hlavy, z ktorej krvácal. Personál 

Hlavná kontrolórka mesta Ing. Hyacinta Zozuľáková 
informovala poslancov 22. februára 2012 počas zasad-
nutia mestského zastupiteľstva o vykonaných kontro-
lách v II. polroku 2011 a o kontrolnej činnosti za rok 
2011.
Prvá kontrola bola zameraná na plnenie rozpočtu 
výdavkov Mesta Sp. Nová Ves na zimnú údržbu 
komunikácií za roky 2009 – 2010 v súlade s progra-
movým rozpočtom. Priebeh prác bol zabezpečený 
v zmysle Operačného plánu na obdobie 2009/2010. 
Kontrolou bolo zistené, že rozpočet pre zimnú údržbu 
komunikácií bol dodržaný a nebolo zistené porušenie 
všeobecne záväzných predpisov.
Ďalšia kontrola sa týkala poskytovania cestovných 
náhrad v roku 2010 v Meste Sp. Nová Ves. Celkovo 
bolo realizovaných 328 tuzemských a 22 zahranič-
ných pracovných ciest. Najviac ich bolo vykonaných 
do Maďarska za účelom implementácie spoločných 
cezhraničných projektov a do Poľska za účelom účasti 
na aktivitách Euroregiónu Tatry. Dokladovou kontrolou 
nebolo zistené porušenie všeobecne záväzných práv-
nych predpisov. 
Kontrolované bolo tiež vymáhanie pohľadávok Mesta 
Sp. Nová Ves k 30. 6. 2011. Najvyššie nedoplatky 
vykazuje mesto u dani z nehnuteľností u právnických 
osôb, čo predstavuje sumu 495 640,79 € (z toho 
452 767,43 € nedoplatky v konkurze a reštrukturalizá-
cii). Ďalej sú najvyššie nedoplatky evidované pri miest-
nom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné 
odpady u fyzických osôb, ktorý je v sume 375 471,96 €. 
Najväčšou skupinou dlžníkov sú obyvatelia lokalít Po-
točná, Lesná, Hájik, Podskala, Hviezdoslavova. Nedo-
platok tejto skupiny tvorí 42,80 % celkového nedoplatku 
(160 685,43 €). Ďalšou skupinou dlžníkov sú občania 
s trvalým pobytom Mesto Spišská Nová Ves (väčšinou 
bezdomovci). Nedoplatky tejto skupiny obyvateľov sú 
evidované u 454 poplatníkov v čiastke 44 422,18 €, čo 
predstavuje 11,83 % celkového nedoplatku.

Na vymáhanie týchto nedoplatkov sú v zmysle zákona 
využívané najmä daňové exekúcie prikázaním z účtov 
vedených v banke alebo zrážky z miezd a iných príj-
mov. Na zabezpečenie daňového nedoplatku sú tak-
tiež vydávané rozhodnutia o zriadení záložného práva 
k nehnuteľným a hnuteľným veciam daňového dlž-
níka. Dokladovou kontrolou nebolo zistené porušenie  
všeobecne záväzných právnych predpisov. Vymáhanie 
pohľadávok je v súlade s platnou legislatívou, ale 
je nedostačujúce a pomalé. Mesto Sp. Nová Ves 
v marci 2012 na webovej stránke www.spisskano-
vaves.eu zverejnilo zoznam daňových dlžníkov.
Ďalšia kontrola sa týkala vybavovania sťažností a pe-
tícií za kalendárny rok 2011. Evidovaných je spolu 
27 sťažností od fyzických osôb a 5 petícií. Z celko-
vého počtu bolo 9 opodstatnených. Ich predmetom 
boli susedské vzťahy, prešetrenie chovu psov, dodr-
žiavanie hygieny prostredia, rušenie nočného pokoja 
a prekládka vysokého napätia, nedodržiavanie VZN 
č. 6/2006 o poriadku pre pohrebiská, úprava muro-
vanej prístavby rodinného domu, nečinnosť mesta pri 
úprave okolia miestnej komunikácie, neschválenie pre-
vádzky a prešetrenie chovu koní. Z uvedených kontrol 
boli 2 ukončené so zisteniami, na ktorých odstránenie 
boli prijaté opatrenia. Pri prešetrovaní petície, predme-
tom ktorej bol nesúhlas s pripojením splaškovej kanalizá-
cie a dažďovej vody, bolo zistené, že nebola vyhotovená 
zápisnica o jej prešetrení, čím došlo k porušeniu zákona 
o petičnom práve a zákona o sťažnostiach.
Poslanci tiež prerokovali a vzali na vedomie Správu 
o kontrolnej činnosti hlavnej kontrolórky za rok 
2011. Vykonaných bolo 14 finančných kontrol, z toho 
v 12-tich prípadoch boli zistené nedostatky. Kontroly 
boli zamerané na rozpočtové hospodárenie mesta, 
hospodárenie rozpočtových a príspevkových organi-
zácií mesta, na evidenciu majetku mesta, na kontrolu 
dodržiavania organizačných noriem mesta.
 edita�sýkorová

KONTROly V ROKU 2011

Primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD. prijal 1. marca v Radnici spišského biskupa Mons. ThDr. 
štefana Sečku, PhD. Počas neformálneho stretnutia sa navzájom informovali o svojich prio-
ritách na najbližšie obdobie.
Išlo o prvú návštevu nášho mesta Otca biskupa od 
jeho prevzatia úradu. Počas nej otvoril tri témy. „tou 
prvou je školstvo, keďže tu máme cirkevné gym-
názium aj cirkevnú školu sv. Cyrila a metoda. Ďal-
šia sa týkala charity a farnosti v Spišskej Novej 
Vsi,“ informoval Š. Sečka.
Primátor mesta požiadal Otca biskupa o účasť na 
odhalení pripravovaného pamätníka zakladateľovi 
1. zvonolejárskej dielne na Spiši Konrádovi Gálovi. 
Ten ho zas požiadal o spoluúčasť mesta na organi-
zovaní Noci kostolov. Ide o medzinárodný projekt, 
prostredníctvom ktorého chcú umožniť vidieť krásu 
obrazov, plastík, ale aj ich architektúry aj tým, čo do 
nich možno ešte nikdy nevstúpili.
I keď išlo o prvú návštevu biskupa v jeho úrade, 
k Sp. Novej Vsi má hlbší vzťah. Ako ďalej uviedol: 
„maturoval som tu, kaplánčil, takže Spišskú Novú 
Ves nepoznám len zvonku, ale trošku tiež ako ,No-
vovešťan‘. Vnímam ju ako mesto, ktoré sa rozvíja, 

čo ma teší. Je to jedinečné historické centrum.“
eda,�foto:�autorka

NÁVšTEVA SPIšSKéHO BISKUPA

Ďakujem všetkým občanom, ktorí vo voľbách podporili stranu Smer-SD 
a zároveň úprimne ďakujem tým ľuďom, ktorí mi dali svoj prednostný hlas 
a zakrúžkovali moje meno 4 883 krát.
Moje poďakovanie patrí aj všetkým členom volebných komisií a zamest-
nancom obcí a miest, ktorí svojou svedomitou prácou prispeli k pokoj-
nému a dôstojnému priebehu parlamentných volieb.

mgr.�lea�grečková



KultúrNo-SPoločeNSKý meSačNíK meSta SPIŠSKÁ NoVÁ VeS

6 aPríl 2012

SPRAVODAJSTVO
b
le
s
k
o
vk
y Na Spiši bolo vlani v rámci Košického kraja pod-

ľa policajných štatistík najmenej dopravných 
nehôd. V roku 2011 v okrese Sp. Nová Ves a Gel-
nica riešili 168 nehôd, dvaja ľudia zomreli. Pre po-
rovnanie – v roku 2010 to bolo 280 a v roku 2009 
zase 305 dopravných nehôd. Po obidva roky zo-
mrelo po 6 ľudí.

Spišskonovoveská kapela Smola a Hrušky posu-
nula vydanie nového albumu Palec hore na jar 
tohto roku. Vyjsť by mal počas jarného pokra-
čovania turné. Počas neho sa skupina predstaví 
v 17 českých a slovenských mestách s hosťom, 
populárnou českou kapelou Rybičky 48.

Mladí dobrovoľníci Klubu Peer aktivistov pri Spiš-
skom osvetovom stredisku sa 14. 2. stretli na 
prvom pracovnom stretnutí Peer aktivisti v ak-
cii – otvorený klub. Počas neho sa oboznámili 
s programom plánovaným v tomto roku. Odznela 
aj prednáška PhDr. J. Lapšanského, PhD. o bez-
pečnosti komunikácie na sociálnych sieťach. Klub 
Peer aktivistov už roky úspešne pôsobí takmer na 
všetkých školách a každoročne sa k nim hlásia 
noví aktivisti.

CVČ Adam v spolupráci so Školským úradom 
a oddelením školstva, mládeže a športu MsÚ 
v Sp. Novej Vsi zorganizovalo 15. 2. už po 4. krát 
pre deti základných škôl Karneval na ľade. Na 
ľadovej ploche sa tak zišlo až 120 rôznych roz-
právkových bytostí. Pri vyhodnotení sa kládol 
dôraz na ručne vyrobené masky, napr. špongia, 
ježibaby a ďalšie. Budúci rok plánujú zaviesť ka-
tegóriu škôlkarov a organizátori by radi privítali aj 
rodičov.

Svoje osobné zážitky z ciest odprezentoval 
Ing. Martin Radvanec, CSc. 15. 2. na prednáške 
Tibet na severe číny od Xiningu po Dun- 
huang.

17. 2. sa v Hoteli Flóra na Čingove konal netradič-
ný ples, ktorý prítomných vrátil do 20. rokov mi-

p
o
li
c
a
jn
é
�o
k
ie
n
k
o RZP následne poškodeného previezol do NsP na 

odborné ošetrenie. Do príchodu sanitky hliadka mu-
žovi poskytovala prvú pomoc. Protiprávne konanie 
zistené nebolo.

MsP asistovala 2. 3. 2012 v čase od 11.10 do 
13.30 hod. pri realizácii hliadkam PZ SR na Lesnej 
ul., kde došlo k fyzickému napádaniu medzi dvomi 
rodinami. Na mieste boli zistené 3 zranené osoby, 
ktorým bola zabezpečená lekárska pomoc. Vec 
v realizácii PZ SR pre podozrenie zo spáchania trest-
ného činu ublíženia na zdraví a porušovania domovej 
slobody.

MsP bola 4. 3. 2012 vyslaná na Dukliansku ul. 
na základe telefonického oznámenia poškodené-
ho Adriana K. zo SNV. Menovaný uviedol, že bol 
o cca 23.00 hod. fyzicky napadnutý na Hutníckej 
ul. neznámou dvojicou mladíkov. Na základe popi-
su hliadka nespozorovala na sídl. Západ podozrivé 
osoby. Poškodenému bolo odporučené lekárske 
ošetrenie.

MsP počas hliadkovania na Ul. Ing. O. Kožucha za 
OD Spišan spozorovala 5. 3. 2012 o 9.55 hod. malú 
dopravnú nehodu, kde vodič nákl. vozidla zn. Man 
pri cúvaní poškodil spätné zrkadlo na vozidle Škoda 
Favorit. Stotožnený bol vinník dopr. nehody Peter N. 
z Dunajskej Stredy. Vzhľadom k tomu, že menovaný 
sa s poškodeným dohodol na náhrade spôsobenej 
škody na mieste, k nehode nebola privolaná hliadka 
ODI PZ SR.

Hliadka MsP riešila v časti Šulerloch pracovníkom 
Lesov Mesta SNV zistený priestupok na úseku 
ochrany životného prostredia, ktorého sa dopus-
til Ján D. zo Smižian. Menovaný zhoršil životné 
prostredie tým, že v uvedenej lokalite vysypal prí-
vesný vozík s domovým a iným odpadom. Vyzvaný 
bol na odstránenie odpadu. Priestupok v riešení.

Od začiatku tohto roka našlo v Embracu prácu ďalších 330 ľudí. Od mája plánujú odštartovať 
tretiu zmenu na novej výrobnej linke EM. šancu tak dostane ďalších približne 100 nezamest-
naných.
Celkový počet zamestnancov tak stúpne na 2 400, 
čo je približne úroveň roka 2008 a jedna z naj-
vyšších v takmer 15-ročnej histórii fabriky. „Kľúčo-
vých ľudí na tretiu zmenu sme už našli. Počítame 
s tým, že na pozície operátorov sa budú záujem-
covia hlásiť možno aj zo vzdialenejších regiónov,“ 
informoval v tejto súvislosti generálny riaditeľ Em-
braco Slovakia Norbert Brath.
Závod zvýšil v priebehu roka celkovú výrobnú ka-
pacitu na 5,4 miliónov kompresorov. V súčasnosti 
má dostatok objednávok aj na ďalšie výrobky. „V pr-
vom polroku vidíme nárast výrobných objemov 
najmä vďaka tomu, že prichádzame do sezóny. 
embraco má silnú pozíciu na trhu v porovnaní 
s našou konkurenciou. aj to vylákalo zákazníkov, 
aby prišli k nám. Naše výrobné linky už tradične 
fungujú niekoľko rokov,“ zdôraznil N. Brath.
Spoločnosť plánuje v tomto roku investovať v spiš-
skonovoveskom závode 5 mil. USD. O úspešnom 
etablovaní slovenského závodu na svetovom trhu 
a v rámci brazílskej korporácie svedčí fakt, že po-
čet zamestnancov výskumno-vývojového oddelenia 
v minulom roku vzrástol z 80 na 94. Spoločnosť pri-

pravuje ďalšie projekty, na ktorých by sa mali už od 
úvodných fáz podieľať slovenskí odborníci.

edita�sýkorová,�foto:�autorka

EMBRACO SlOVAKIA ZVyšUJE 
POčET ZAMESTNANCOV

Základná škola Ing. O. Kožucha po nedávnej re-
konštrukcii budovy siaha po ďalšom významnom 
úspechu. 
Stala sa jednou zo 115 základných škôl z ce-
lého Slovenska, ktoré boli úspešné so svojím 
projektom VZDElÁVANIE BEZ HRANÍC v rámci 
operačného programu Vzdelávanie, vo výzve na-
zvanej Premena tradičnej školy na modernú. škola 
v najbližších dvoch rokoch získa peniaze z eu-
rópskych fondov v celkovej výške 297 000 €. 
Mesto Spišská Nová Ves zabezpečí 5 %-né spolu-
financovanie. 
„Náš projekt v zmysle výzvy rieši najmä podporu 
inovatívnych, netradičných spôsobov vzdelá-

vania detí, obzvlášť anglického jazyka, rozvíja 
schopnosti samotných učiteľov, prispôsobuje 
spôsob nadobúdania vedomostí moderným tren-
dom a prináša žiakom okrem nových poznatkov 
predovšetkým zážitok a zábavu z učenia,“ uviedol 
riaditeľ školy PhDr. Bohuslav Vaľko. 
Na škole pribudne nová výpočtová a audiovizuálna 
technika, moderné pomôcky, zaujímavé pracovné 
listy a učebnice, a to všetko v hodnote takmer 
90 tis. €. Klasické triedy sa tak skutočne zmenia 
na moderné učebne 21. storočia. „Naším spoloč-
ným cieľom nie je učiť sa viac, ale vedieť viac, 
a to všetko navyše v pohode, radosti a zmyslu-
plnosti učenia,“ dodal B. Vaľko.  red.

ÚSPEšNÁ šKOlA

Od mája sa bude dať v meste zaplatiť za parkovanie aj prostredníctvom SMS správy.
V januári 2012 vstúpilo do platnosti VZN č. 7/2011, 
ktoré určuje podmienky parkovania motorových vo-
zidiel na komunikáciách a parkoviskách vo vlastníc-
tve Mesta Spišská Nová Ves. Stanovená je v ňom 
výška parkovného a vymedzené úseky miestnych 
komunikácií, ktoré sú spoplatňované. Od mája plá-
nuje mesto uviesť nový spôsob platenia za par-
kovanie SMS Mobile Parking. „už pri tvorbe  
všeobecne záväzného nariadenia sme sa zaoberali 
touto myšlienkou. Pokiaľ by sa takýto spôsob plate-
nia parkovného podarilo úspešne aplikovať do praxe, 
mesto by vynakladalo menej finančných prostriedkov 
na prevádzku a údržbu parkovacích automatov, ktoré 
majú svoju životnosť, nie sú bezporuchové a nové sú 
pomerne nákladnou záležitosťou,“ informovala ve-
dúca odboru výstavby, územného plánovania a dopravy 
mestského úradu Ing. Jela Bednárová.
SMS Mobile Parking sa bude dať použiť na všetkých 
spoplatnených parkoviskách na území mesta. Vodič tak 
bude mať možnosť kúpiť parkovné aj zaslaním SMS v 
tvare SN medzera A1* medzera Eč vozidla, napr. 
SN A1 SN487BG na telefónne číslo 2200. Následne 
mu bude vo forme odpovednej SMS doručený par-

kovací lístok s kódom s potvrdením miesta, parkova-
cej zóny, dátumu, času a ceny parkovného. Rovnakú 
správu dostáva prevádzkovateľ parkovísk a získava tak 
prehľad o zaplatení za parkovanie týmto spôsobom. V 
prípade, ak vodič neobdrží spätnú potvrdzujúcu sms, 
parkovné nebolo uhradené a s najväčšou pravdepodob-
nosťou sa stala chyba pri písaní sms, kde je tvar správy 
striktne daný. Parkujúci je povinný správu na vyzvanie 
predložiť prevádzkovateľovi parkovísk alebo príslušní-
kovi polície. 
Prostredníctvom SMS je možné získať aj ďalšie služby, 
a to predĺženie parkovného a informáciu o službe. 
Pred vypršaním doby parkovania príde vodičovi upozor-
ňujúca správa. Parkovací čas si tak bude môcť predĺ-
žiť opätovným zaslaním SMS. Všetky prichádzajúce aj 
odchádzajúce správy sú zahrnuté v cene parkovného. 
Daňový doklad bude možné získať vytlačením z web 
stránky mesta po zadaní kódu z obdržanej potvrdzujú-
cej správy.
Presné pokyny ako postupovať pri platbe prostredníc-
tvom SMS budú doplnené na prevádzkových tabuliach 
parkovísk. edita�sýkorová
* mení sa podľa aktuálnej zóny

PARKOVNé AJ CEZ SMS
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V tom čase bol v Amerike úplne zakázaný alkohol 
a prohibícia trvala 13 rokov. Najviac vtedy dokázal 
na jeho pašovaní zarobiť boss všetkých mafiánov 
Al Capone. Atmosféru tohto obdobia zvýraznili 
hostia oblečení v kostýmoch.

Spišskonovoveskí policajti riešili kuriózny prípad. 
Odhalili páchateľov, ktorí z Jazdeckého klubu 
v Sp. Novej Vsi ukradli sedlá za vyše 10 tis. €. 
Podľa majiteľa ich zlodeji kontaktovali a vydiera-
ním ponúkali sedlá naspäť za peniaze. Po tom, 
čo informovali políciu, sa zrejme zľakli a sedlá za-
hodili. Z krádeže boli obvinení štyria muži zo Sp. 
Novej Vsi vo veku od 22 do 33 rokov. Hrozí im až 
3-ročné väzenie, stíhaní sú väzobne.

Rok 2012 bol vyhlásený za Európsky rok aktív-
neho starnutia a solidarity medzi generáciami. 
Pri tejto príležitosti zorganizovalo 21. 2. Spišské 
osvetové stredisko v spolupráci s Národným osve-
tovým centrom regionálny seminár s pedagógmi 
– koordinátormi a vedúcimi klubov dôchodcov. Po-
čas neho sa hovorilo o aktívnom starnutí prostred-
níctvom kultúry, o senioroch ako obetiach marke-
tingu a o podpore trojgeneračných aktivít.

V jednom z nákupných centier v Sp. Novej Vsi 
22. 2. vypukol nákupný ošiaľ. Dôvodom bola 
nočná akcia s názvom Dlhá noc za extra ceny. Po-
čas nej ponúkali tovar so zľavami do výšky 50 až 
60 %. Musela tu dokonca zasahovať aj záchranná 
služba, ktorá na mieste ošetrila jednu ženu a do-
ráňané dievčatko musela previezť do nemocnice. 
Napriek tomu však PR manažérka nákupného 
centra uviedla, že akciu hodnotia veľmi pozitívne.

23. 2. bol slávnostne otvorený nový hypermar-
ket Tesco Extra. Ten prináša najvyšší štandard 
služieb a je jediným Extra na východnom Sloven-
sku. Dôraz je kladený na logickejší pohyb zákazní-
kov, širší sortiment, vysokú kvalitu, výborné ceny 
a ojedinelú ponuku služieb priamo na predajnej 
ploche 5 000 m2. Pre obyvateľov Sp. Novej Vsi 
a blízkeho okolia tu bolo vytvorených 179 nových 
pracovných miest a desiatky brigádnických po-
zícií či nepriamo vytvorených pracovných miest 
v nadväzujúcich službách a prevádzkach.

V sobotu 25. 2. využili pekné slnečné počasie ro-
dičia so svojimi deťmi a stretli sa na jednoduchej 
ľadovej ploche na Farmárskom dvore v Novoves-
kej Hute. Pre deti boli pripravené súťaže v 3 dis-
ciplínach - rýchle korčuľovanie, slalom a strely do 
brány.

Horskí záchranári zachraňovali 26. 2. v Sloven-
skom raji 30-ročného slovenského turistu. Muž 
sa pošmykol na túre a poranil si nohu. Nachádzal 
sa na turistickom chodníku medzi Kláštoriskom 
a Podleskom. Záchranári ho na mieste ošetrili 
a pomocou vákuového matraca stabilizovali. Ná-
sledne ho na ďalšie ošetrenie previezli do spiš-
skonovoveskej nemocnice.

Opitý 43-ročný vodič zrazil vo februári prednostu 
Obvodného úradu v Sp. Novej Vsi Imricha Ho-
lečka, ktorý utrpel vážne zranenia a bol hospita-
lizovaný v košickej nemocnici. Vodičovi namerali 
1,4 promile alkoholu. Dopustil sa tak trestného 
činu ublíženia na zdraví a ohrozovania pod vply-
vom návykových látok. Hrozí mu za to 5-ročné 
väzenie. Stíhaný je na slobode.

V Provinčnom dome ukončili koncom februára 
druhú etapu archeologického výskumu. Počas 
nej archeológovia z Via Magna Vrútky odkrývali 
stredoveký kanalizačný systém. Ten prechádza 
na východ priečne popod budovu, kde do nej ústi 
i vývod zo suchej toalety. Tú objavili počas prvej 
etapy výskumu ešte v roku 2010. Archeologický 
výskum predchádzal plánovanej rekonštrukcii 
Provinčného domu.

V súčasnej dobe sú knihy postupne vytláčané te-
levíziou či internetom. Aj napriek tomu však majú 

SPRAVODAJSTVO

Tak trochu si to vynútili pracovné postupy vyplýva-
júce z platnej legislatívy, ale vo veľkej miere citlivý 
prístup pracovníkov mestského úradu k tejto téme. 
Zákon nás zaväzuje pri povolení každého výrubu, 
tento kompenzovať adekvátnou náhradnou výsad-
bou na mestských pozemkoch. Je to dnes pravid-
lom takmer vo všetkých mestách na Slovensku, 
že zeleň v sídlach je roztrieštená, izolovaná a nie 
je navzájom prepojená. Fragmentáciu zelene spô-
sobuje celý rad faktorov, súvisiacich so živelným 
rastom miest, s rozvojom výstavby, rozširovaním 
dopravnej infraštruktúry, rozširovania zastavaných 
plôch a zánikom plôch s vegetáciou.
Zelená infraštruktúra má dnes ale rovnaký význam, 
ako infraštruktúra technická a sociálna. Má nezas-
tupiteľnú funkciu pre zlepšenie kvality mestského 
prostredia, preto sme sa rozhodli k prvému systé-
movému kroku v tejto oblasti a pripravujeme pod-
klady pre generel zelene. Tento dokument nám 

poskytne bilanciu vegetačných prvkov a drevín, 
stav funkčného využitia plôch, ich priestorové pô-
sobenie, druhové zastúpenie, ich zdravotný stav 
a, samozrejme, návrh na vytvorenie novej zele-
nej infraštruktúry. Tá zahŕňa vegetačné prvky, prí-
rodné plochy, vodné toky, ich vzájomné prepojenie 
a vytvorenie tzv. zelených ciest pre pohyb a pobyt 
ľudí.
Na spoluprácu sme si vybrali Technickú univerzitu 
vo Zvolene, fakultu ekológie a environmentalis-
tiky, ktorá sa generelom zelene v rámci vybraných 
miest na Slovensku venuje predovšetkým na ex-
perimentálnej a nekomerčnej báze. O stave roz-
pracovanosti budeme obyvateľov mesta priebežne 
informovať a tie najzaujímavejšie nápady budú iste 
predmetom verejnej diskusie.
 ing.�jela�bednárová

ved.�odboru�výst.,�úz.�plánov.�
a�dopravy,�msÚ

NA ZElENI NÁM ZÁlEžÍ...

Z analýzy požiarovosti z predchádzajúceho roka vy-
plýva, že najpočetnejšou skupinou požiarov sú, tak 
ako aj v predchádzajúcich rokoch, požiare, ktoré 
vznikli v prírodnom prostredí. Aby sme v maximál-
nej miere obmedzili ich vznik, dôrazne upozor-
ňujeme na zákaz fajčiť alebo používať otvorený 
plameň na miestach so zvýšeným nebezpečen-
stvom vzniku požiaru, zákaz vypaľovať porasty 
bylín, kríkov a stromov a zákaz zakladať oheň 
v priestoroch alebo miestach, kde môže dôjsť 
k jeho rozšíreniu. Ďalej sme povinní dodržiavať vy-
značené zákazy a plniť príkazy a pokyny týkajúce sa 
ochrany pred požiarmi a dodržiavať zásady protipo-

žiarnej bezpečnosti pri činnostiach spojených so 
zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru alebo 
v čase zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru. 
Záverom Vás, vážení občania, upozorňujeme, že na 
základe skúseností a aktuálnej požiarnobezpečnost-
nej situácie v okrese, budú v jarnom období, najmä 
kvôli nešťastnému vypaľovaniu suchej trávy zo strany 
kompetentných úradov vykonávané kontroly dodr-
žiavania platných právnych predpisov ochrany pred 
požiarmi a v prípade zistenia ich porušovania budú 
vyvodzované prísne postihy. 

mjr.�ing.�Ľ.�vozárová
okresné�riaditeľstvo�haZZ�v�snv

OCHRANA lESOV PRED POžIARMI

Obce združené v Mikroregióne Slovenský raj budú počas blížiacej sa turistickej sezóny ponú-
kať okrem jednodňových lístkov aj troj a päťdňové.
Doteraz si turisti museli kupovať jednodňové lístky, 
aj keď chceli navštíviť Slovenský raj na viac dní. 
Kúpou viacdenného lístka ušetria do 1,50 €. 
Cena jednodňového lístka ostáva rovnaká ako 
v minulom roku, a to pre dospelého 1,50 €, pre 
deti od 6 do 15 rokov a dôchodcov nad 62 ro-
kov 0,50 €. Trojdňový lístok pre dospelého 
bude stáť 3,50 € a zľavnený 1 €. Za päťdňový 
lístok zaplatia dospelí 6 €, zľavnený vyjde na 
1,50 €. Občania nášho mesta majú vstup 
zdarma, čo vyplýva z členstva mesta v Mikrore- 
gióne Slovenský raj. Stačí sa preukázať občian-
skym preukazom.
Ďalšou zaujímavosťou sú lístky pre viacčlenné 

skupiny. Pri desaťčlennej skupine má desiaty člen 
vstupné zdarma. Pri dvadsaťčlennej skupine nemu-
sia vstupné zaplatiť dvaja návštevníci.
Uvedené lístky začínajú platiť od 1. apríla a po-
kiaľ sa osvedčia, budú platiť aj v nasledujúcej se-
zóne. S výberom začnú v máji ako prvé Smižany. 
lístok zakúpený kdekoľvek v rámci národného 
parku bude platiť pre celé jeho územie, bez 
ohľadu na miesto vstupu.
Vstupné v Slovenskom raji sa vyberá ako poplatok 
za použitie technických sprístupňovacích zariadení. 
Vlani počas sezóny vybrali v Smižanoch na vstupnom 
7 000 €, v Spišských Tomášovciach 9 500 €, na 
Podlesku predali spolu 107 165 vstupeniek. eda

ZMENy VSTUPNéHO 
DO SlOVENSKéHO RAJA

V Spišskej Novej Vsi sa 28. februára uskutočnilo Zhromaždenie delegátov Slovenskej živnos-
tenskej komory Krajská zložka (SžK KZ) Košice.
Delegátov z okresov Košického regiónu privítal pri-
mátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD. Počas stretnutia 
ich informoval, čo všetko sa podarilo zrealizovať pri 
odstraňovaní nedostatkov a pri rozvoji a zveľaďovaní 
mesta. 
Vo svojej správe predseda SŽK KZ Ervin Boháčik 
okrem hodnotenia činnosti hovoril o opodstatnení 

existencie SŽK pre živnostenský stav a uviedol jej ak-
tivitu na zabránenie zvyšovanie odvodovej zaťaženosti 
a daní v súčinnosti s SAMPS a ŽZ koncom uplynu-
lého roka.
Zhromaždenie delegátov zvolilo nové orgány na nasle-
dovné volebné obdobie. Ďalej navrhlo členov ústred-
ných orgánov a predsedu SŽK. sžk kZ�košice

ZHROMAžDENIE DElEGÁTOV 
SlOVENSKEJ žIVNOSTENSKEJ 
KOMORy
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označovaný ako Mesiac knihy, počas ktorého 
máme možnosť pripomenúť si ich dôležitosť. Spiš-
ská knižnica má 3 500 registrovaných členov.

V Múzeu Spiša odštartovala 1. 3. výstava foto-
grafií nadšenca, cestovateľa a fotografa Tomáša 
Kopečného pod názvom život v horách ukrytý 
(miznúci). Zachytáva život Indov v pohľadoch 
každodenného života, ale aj bohatej histórie 
a nádherných prírodných scenérií. Potrvá do kon-
ca apríla.

Spišské osvetové stredisko usporiadalo 1. 3. 
v priestoroch Galérie umelcov Spiša vernisáž vý-
stavy Villa Nova 2012. Vyvrcholil ňou 49. ročník 
celoštátnej postupovej súťaže neprofesionálnej 
výtvarnej tvorby Výtvarné spektrum 2012. Z pri-
hlásených 21 prác bolo do súťaže zapojených 
19 výtvarníkov. Novinkou bola 3D grafika.

Slovenský plynárenský priemysel v dôsledku 
optimalizácie všetkých procesov a nákladov zru-
šil kontaktné miesto v Sp. Novej Vsi. Obyvatelia 
mesta i okolia tak musia cestovať do Popradu, 
prípadné požiadavky je možné riešiť telefonicky 
na zákazníckej linke (0850 111 363), resp. e-ma-
ilom. V snahe vyhovieť občanom je mesto so spo-
ločnosťou v neustálom rokovaní. 

Galéria umelcov Spiša usporiadala 2. 3. v rám-
ci tvorivých dielní workshop Netradičný šperk 
s aranžérkou Mgr. Ľudmilou Tobiášovou, ktorá má 
bohaté skúsenosti s rôznymi technikami výroby 
bižutérie.

V utorok 6. 3. sa v parku na Radničnom námestí 
konala slávnosť spojená s odhalením pamät-
nej tabule obetiam Malej vojny. Zúčastnil sa jej 
Ján Slota, vedenie mesta, zástupcovia Matice 
slovenskej a občania.

Do konca januára mali majitelia psov povinnosť 
zaplatiť mestu daň. Z celkového počtu vyše 
1 500 daňovníkov tak urobilo 76 %. Vyzbieralo 
sa skoro 36 tis. €. Tí, ktorí daň nezaplatili, budú 
k úhradám vyzvaní písomne. Mestská polícia zvýši 
kontrolu evidenčných známok.

V utorok 6. 3. bola v Spišskom osvetovom stre-
disku otvorená výstava Vesmír očami detí. 
Do výtvarnej súťaže bolo prihlásených 21 škôl 
s 300 prácami, z toho bolo ocenených 18 prác. 
Súťažilo sa v 6-tich kategóriách: 1. predškolá-
ci, 2. a 3. žiaci ZŠ, 4. a 5. žiaci ZUŠ a 6. nadaní 
výtvarníci postihnutí autizmom. Práce, ktoré sa 
nedostali do súťažného výberu, si budete môcť 
pozrieť v obchodnom centre Madaras.

Múzeum Spiša vystavuje od 8. 3. v priestoroch vý-
stavnej siene 1 200 kraslíc zhotovených 13 techni-
kami na výstave Vajíčko maľované 2012. Cieľom 
je priblížiť verejnosti rôzne techniky ich zdobenia. 
Jej súčasťou sú tvorivé dielne určené žiakom 
I. stupňa ZŠ. Výstava potrvá do 10. 4. 2012.

13. 3. sa na 758 stredných školách na Slovensku 
začala prvá písomná časť maturitných skúšok. 
Absolvovalo ju 60 355 študentov.

Spišská knižnica organizuje každý druhý utorok 
v mesiaci tradičnú literárnu hodinku. Tú v marci 
pripravili pre seniorov z Domova dôchodcov pod 
názvom Mysterium Paschalis (Veľkonočné ta-
jomstvo). V kaplnke domova sa tak 13. 3. zišlo 
vyše 50 dôchodcov.

Miestna organizácia Slovenského zväzu astronó-
mov v Sp. Novej Vsi usporiadala 13. 3. zaujímavú 
prednášku s názvom Slnko a jeho zatmenia. 
Počas nej rozprával o Slnku a cestách za jeho po-
zorovaniami po celom svete RNDr. Vojtech Rušin, 
DrSc. z Astronomického ústavu SAV.

V stredu 14. 3. preverilo u deviatakov celoslo-
venské testovanie Monitor ich reálne získané ve-
domosti na základnej škole. V Sp. Novej Vsi túto 
skúšku absolvovalo takmer 400 žiakov.

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 anonym-
nými príspevkami tie, ktoré sú odosie-
lateľmi podpísané! Ďakujeme!	

„Som rád, že v meste pribudli ďalšie nákupné 
centrá. Pribúda konkurencia a občania nemu-
sia cestovať za nákupmi do okolitých miest. 
ale, čo je horšie, pribúda tým pádom viac áut 
v našom meste... Zložitá situácia vzniká aj pri 
obch. dome Kaufland, a obch. dome expert 
Nábytok, CooP, v období väčších nákupov - 
piatky, resp. soboty tam vznikajú kolóny. Bude 
mesto riešiť tento problém? Na Nábreží Hor-
nádu vyrastajú nákupne centrá, a tým sa ešte 
viac zvýši doprava.“
 michal, e-mail, 1. 3. 2012

Situácia s dopravou a parkovaním v meste je nám 
dostatočne známa. Na niektoré veci má mesto 
priamy dosah, na iné veci nie. Svetelná signali-
zácia na križovatke pri OD COOP mala byť rie-
šená cestou investora OD Billa. Na spomínanej 
križovatke ide aj o cesty KSK, v tejto situácii, 
kým sa nezačne stavba OD Billa, mesto investo-
vať vlastné zdroje zatiaľ nebude. Úpravu režimu 
svetelných križovatiek v súvislosti s výstavbou ob-
chodných zariadení na Nábreží Hornádu riešime. 
Našou snahou je do procesu zapojiť investorov 
súčasných i nových obchodných zariadení.

Ing. Jozef Gonda 
ved. odd. výstavby a dopravy, MsÚ

„Zaujímalo by ma, prečo pri rekonštrukcii Domu 
sociálnych služieb na Slovenskej ulici došlo 
k výrubu najkrajších stromov (borovíc) v širo-
kom okolí? Prečo bol prístup ku stavbe zriadený 
cez parkovisko a trávnatú zeleň, detské ihrisko 
a bol prerušený chodník, keď k budove vedie 
spevnená cesta? Kedy, kto a do akého stavu 
to navráti späť (po skúsenostiach s emkobe-
lom - kedy po minuloročnej rekonštrukcii teplo-
vodného rozvodu z prepojovacieho chodníka 
zostalo len blato, sme dosť skeptickí)? Prosím 
pri renovácii popísaných plôch zvážiť možnosť 
spevnenia plochy predmetného parkoviska (do-
teraz si to občania robili svojpomocne vysypa-
ním štrku). čím nás ešte prekvapíte pri tejto 
stavbe?“

marek, e-mail, 4. 3. 2012

Predmetom časti stavby na Slovenskej č. 32 je 
i rozšírenie objektu o výťahovú šachtu a spevnené 
plochy. Časť spomínaných objektov zasahovala 
do existujúcej zelene, ktorú bolo potrebné vyre-
zať. Po ukončení rekonštrukčných prác sa bude 
v zmysle povolenia na výrub realizovať náhradná 
výsadba v požadovanom množstve a kvalite. 
Prístup na stavenisko vzhľadom na stiesnené 
pomery bolo potrebné pre ťažkú techniku zabez-
pečiť z dvoch smerov. Poškodenú verejnú zeleň 
zhotoviteľ stavby na vlastné náklady uvedie do pô-
vodného stavu. Stav prekopávok po realizácii prác 
Emkobelom v roku 2010 poznáme. Po dohode 
s dodávateľom stavby sa v zmysle prekopávko-
vého povolenia ku kvalite spätných úprav vrátime 

v jarných mesiacoch tohto roku. Parkovisko na 
Slovenskej ulici zrealizovalo mesto vrátane osade-
nia stĺpikov a vysypania plochy kamennou drťou. 
Súčasné technické riešenie zodpovedá finanč-
ným možnostiam.

Ing. Jozef Gonda 
ved. odd. výstavby a dopravy, MsÚ

„Chcem urgovať stav vozovky na Hurbanovej ul. 
v celej jej dĺžke. Nachádza sa tam značný počet 
dier a po zime sa ukázala aj oprava okolia ka-
nálov, ako nekvalitná a rozpadáva sa. trčia tak 
dosť vysoko kusy hrubého asfaltu a ohrozujú 
podvozky áut.“

Ľuboš, e-mail, 5. 3. 2012

Po skončení zimného obdobia začne Mesto SNV 
cestou svojich partnerov realizáciu opráv miest-
nych komunikácií. Bude medzi nimi i Hurba-
nova ul. Vzhľadom na nedostatok fin. prostriedkov 
oprava bude vykonaná iba formou vysprávok.

Ing. Jozef Gonda 
ved. odd. výstavby a dopravy, MsÚ

„Chcel by som požiadať o umiestnenie aspoň 
2 košov na psie exkrementy na Hurbanovej ul. 
uvažuje mesto o komplexnejšom riešení tejto 
problematiky? existujú firmy, ktoré vedia osa-
diť koše s papierovými podnosmi na naberanie 
a papierovými vreckami pre ich odstránenie. 
Ideálne je ľudí vzdelávať aj značkami, ktoré pri-
pomínajú túto zákonnú povinnosť.“

Ľuboš, e-mail, 5. 3. 2012

Miesto na umiestnenie košov je podľa popisu 
ťažko definovateľné. Vami navrhované opatrenia 
sme už v minulosti zrealizovali s veľmi malou účin-
nosťou (zničenie tabuliek, papierových vreciek). 
Aj napriek tomu do budúcnosti iste uvažujeme 
s podobnými aktivitami. V súčasnej dobe sme 
pristúpili k obsluhe košov na psie exkrementy 
vlastnými pracovníkmi hlavne z dôvodu šetrenia 
finančných prostriedkov.

PaedDr. Ján Olejník 
ved. odd. komunálneho servisu, MsÚ

„V okresných roľníckych novinách ,Spišsko-no-
voveský priekopník‘ od č. 7 v ročníku 1956 do 
č. 32 v ročníku 1957 vyšlo tlačou 46 pokračo-
vaní dejinného náčrtu od mateja Vojtáša s ná-
zvom ,Spišská Nová Ves‘. od neho je aj román 
,tatarská pohroma‘. uvítal by som, ak by mesto 
vydalo brožúru so spomínaným textom v spolu-
práci so spišským múzeom, ktoré by doplnilo 
obrazovú časť. ak by Vám niektoré časti v Spiš-
skej knižnici chýbali, Štátna vedecká knižnica 
v Košiciach vlastní spomínané noviny pod sig-
natúrou e 224 a budú ochotní Vám chýbajúce 
kópie sprostredkovať. Cením si na tom to, že je 
to od slovenského autora a nie od nemeckého 
či maďarského. Príspevok je hodnotný a zaují-
mavý a stojí za to si ho prečítať.“
 Vladimír H., list, 7. 3. 2012

Mesto v súčasnosti pripravuje vydanie Monogra-
fie Spišskej Novej Vsi, ktorej zostavovateľom je 
doc. PhDr. Ivan Chalupecký. Kolektív autorov už 
odovzdal väčšinu odborných podkladov. Vydanie 
je naplánované v roku 2013, kedy si pripome-
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Spišská burza starožitností a kuriozít

Príďte predať, kúpiť alebo vymeniť starožitnosti, 
zberateľské predmety a predmety minulých čias

+ 421 910 149 926
e-mail: spisskaburza@szm.sk

od 8.00 do 15.00 h 
na starom trhovisku 
oproti OC Sintra

14. 4. 2012

LETNÁ 49, SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
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nieme 745. výročie 1. písomnej zmienky 
o našom meste.

Ing. Andrea Jančíková 
ved. kancelárie primátora, MsÚ

„Zaujímalo by ma, či ako obyvateľka mestskej 
časti Pod tepličkou nemám rovnaký nárok na 
mHD ako ostatné mestské časti? Chápem, že 
pre tak málo obyvateľov sa neoplatí, aby tu cho-
dila mHD častejšie ako 2 x za pracovný deň! No 
nebolo by možné dohodnúť so SaD výnimku, 
aby obyvatelia tejto mestskej časti platili linko-
vému spoju teplička cestovné ako v mHD? roz-
diel 20 centov na jednej jazde autobusom nie je 
vôbec zanedbateľný a ďalším faktom je, že pre 
nás neplatí ani výhoda bezplatného cestovného 
lístka pri prestupe do 20 minút, čo je ďalších 40 
centov!“ emília, e-mail, 8. 3. 2012

V súčasnosti je cenník cestovného v MHD od-
lišný od cenníka v prímestskej doprave. Zároveň 
MHD spolufinancuje Mesto Spišská Nová Ves, 
prímestskú dopravu Úrad Košického samospráv-
neho kraja (ÚKSK). Tiež sú čiastočne odlišné aj 
prepravné poriadky a tarifné podmienky pre tieto 
druhy dopráv. Z toho dôvodu nie je teraz možné 
uplatniť nejakú výnimku pre týchto cestujúcich. 
Podľa informácií z ÚKSK sa pracuje na tom, aby 
sa prepravné poriadky, tarifné podmienky a cen-
níky zjednotili s cieľom uľahčiť takýmto skupinám 
cestujúcich cestovanie bez toho, aby rozlišovali, 
ktorý druh dopravy využijú. Tento proces by mal 
byť ukončený predbežne do jedného roka.

Ing. Peter Koreň, ved. odb. 
os. dopravy, eurobus, a. s. - DZ SNV

„Prečo nesprejazdníte cestu poza Zimný šta-
dión okolo Hornádu? Chýba tam dosypať ka-

menivom zhruba 30 metrov cesty a odstrániť 
tie dve rozbité betónové zátarasy, ktoré aj tak 
každý obchádza. mohli by tadiaľ jazdiť aj auto-
busy a nákladné autá na štadión a získali by ste 
tak aj mnoho parkovacích miest počas akcií na 
štadióne...“ marián, e-mail, 10. 3. 2012

Priestor pred Zimným štadiónom zo strany Kuku-
čínovej ulice je určený na sústreďovanie, resp. 
rozptyľovanie chodcov počas športových podu-
jatí. Jeho súčasné využívanie na parkovanie, prí-
padne prejazd motorových vozidiel považujeme za 
nesprávne a súvisí so zlou organizáciou dopravy 
počas týchto športových podujatí. Spriechod-
nenie komunikácie okolo Hornádu vzhľadom na 
vyššie uvedené skutočnosti a so zreteľom na po-
žiadavky na šírkové usporiadanie požadovanej ko-
munikácie nie je možné! Využitie tohto územia je 
navrhované skôr pre realizáciu pešej a cyklistickej 
komunikácie.

Ing. Jozef Gonda 
ved. odd. výstavby a dopravy, MsÚ

„Kedy bude funkčné verejné osvetlenie pri no-
vých garážach pri železničnej trati na Duklian-
skej ulici? Vôbec nie je viditeľný zjazd z hlavnej 
cesty. Vodiči to schádzajú veľmi obtiažne, pri 
prechode cez hl. cestu je to veľmi riskantné. 
Dokedy budeme na sídl. Západ I chodiť po 
psích výkaloch medzi činžiakmi? Stojí to za po-
hľad ako cez prekážkovú dráhu.“

František, e-mail, 15. 3. 2012

Osvetlenie pri garážach na sídlisku Západ pri že-
lezničnej trati je funkčné. Mesto Spišská Nová Ves 
na svojom území nespravuje prístupové komuniká-
cie, ktoré vedú ku garážovým boxom. Ide o úče-
lové komunikácie, ktoré si spravidla udržiavajú 

majitelia garáží sami. Medzi tieto komunikácie patrí 
i prístupová komunikácia k tejto garážovej lokalite 
a k nej prislúchajúce verejné osvetlenie. Je nám 
ľúto, ale množstvo finančných prostriedkov vyčle-
nených na údržbu komunikácií a verejné osvetle-
nie nepostačuje ani na bežnú údržbu oveľa viac 
dopravne zaťažených miestnych komunikácií.

Ing. Jozef Gonda 
ved. odd. výstavby a dopravy, MsÚ

Správanie sa majiteľov psíkov je problém a mys-
líme si, že nielen v našom meste. Nechceme sa 
tým dotknúť naozaj poctivých, teda tých, čo za 
svojimi miláčikmi riadne poupratujú a dodržiavajú 
aj ostatné potrebné obmedzenia. Mesto verejné 
plochy na sídliskách každú jar a potom priebežne 
v roku vysáva priemyselným vysávačom. Tohto 
roku sme začali v desiatom týždni, je to do určitej 
miery podmienené suchým prostredím. Vysáva-
nie verejných plôch je, podľa nás, vynútené rieše-
nie a stojí nemalé finančné prostriedky. Riešenie 
problému je potrebné hľadať niekde inde. 

PaedDr. Ján Olejník 
ved. odd. komunálneho servisu, MsÚ

oceňujem, že aj keď väčšina miest má veľké 
ekonomické problémy a je v útlme a stagná-
cii, pre Spišskú to neplatí, ide ďalej do rozvoja, 
stále  tu niečo pribúda, stále sa tu niečo  deje... 
oceňujem aj Vašu otvorenú komunikáciu s ob-
čanmi, ktorí sú niekedy až  nespravodlivo kritickí 
a nerealistickí vo svojich požiadavkách. Prajem 
vedeniu mesta veľa ďalších úspechov.

miroslav, e-mail, 2. marca 2012

Ďakujeme za povzbudenie, podporu, návrhy,  ale 
aj za kritické podnety všetkým, ktorým záleží na 
našom meste. Ján Volný

LISTÁREŇ

Putovná výstava ŽIVÉ ŽRALOKY
Spišská Nová Ves - Radničné námestie (vedľa cirkevného gymnázia)

6. – 9. apríla 2012, 10.00 – 18.00 hod.
Deti do 5 rokov vstup zdarma!
www.zivezraloky.sk
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 Vo februári pribudli v Zš sv. 
Cyrila a Metoda nové in-

teraktívne tabule. Žiaci 
majú možnosť využívať 
osem tried, kde sú tabule 

nainštalované, ďalšie štyri 
triedy sú vybavené multimediálnou technikou. 

 V Zš Hutníckej sa 9. až 14. 2. uskutočnili tvorivé 
dielne, zamerané na výrobu drobných darčekov pre blíz-
kych k sviatku zamilovaných. Deti užitočne strávili svoj 
voľný čas, naučili sa skladať tzv. origami.Tvorba zaujala 
hlavne chlapcov a takýmto spôsobom radi trávia svoj voľný 
čas aj doma. 

 Katarína Hlinková, žiačka 7. A triedy ZŠ sv. Cyrila a Me-
toda 11. 2. na pôde Spojenej školy sv. Františka v Bratislave 
v celoštátnom kole recitačnej súťaže: ...A slovo bolo 
u Boha... obsadila vo svojej kategórii 2. miesto.

 Dve cirkevné školy v našom meste - Základná škola 
sv. Cyrila a Metoda a Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka 
spojili svoje sily, aby urobili dobrú vec, a tak pomohli tým 
najbiednejším, ľuďom v Afrike. 15. 2. zorganizovali be-
nefičný koncert s názvom Tehlička pre Južný Sudán. 
Výťažok koncertu pomôže pri výstavbe nemocnice v meste 
Maridi v Južnom Sudáne. 

 17. 2. sa v Základnej umeleckej škole v Spišskej 
Novej Vsi uskutočnilo krajské kolo medzinárodnej súťaže 
„Hnúšťanský akord 2011/2012“ v predmete hudobná ná-
uka. Naša ZUŠ mala svoje zastúpenie vo všetkých kategó-
riách. Družstvá A (9 - 11 r.): A. Mackovjaková, A. šarga, 
M. lapšanský; B (11 - 13 r.): K. Valasová, l. Kubovičová, 
P. Petrušková a C (13 - 15 r.): D. Kalafutová, l. Pisarčí-
ková a Matej šmida vybojovali 1. miesta a zabezpečili 
si tak postup do celoslovenského kola. Žiakov na súťaž 
pripravil učiteľ Mgr. Stanislav Dvorský.

 23. 2. v Spišskom divadle SPš v Spišskej Novej Vsi 
už tradične organizovala pre svojich tretiakov prijímanie do 
odborných cechov, teda cechováciu. Žiaci túto zaujímavú 
akciu zvládli výborne. Prezentovali sa ako mladí odborníci, 
ktorí sú už takmer pripravení zvládnuť náročné požiadavky 
praxe v jednotlivých odboroch. Toto spoločenské popolud-
nie bolo spríjemnené aj kultúrnym programom, ktorý reali-

zovali mladí umelci, hudobníci školy.
 24. 2. sa koncertná sieň spišskonovoveskej Reduty 

stala svedkom Absolventského plesu gymnazistov Ja-
vorky. Myšlienka sa zrodila pred rokom v hlavách býva-
lých študentiek Denisky Oravcovej a Zuzky Harenčárovej 
a do úspešnej podoby ju dotiahol organizačný výbor uči-
teľov školy pod taktovkou zástupkýň Mgr. Edity Sotákovej  
a PaedDr. Ingeborg Skalskej. Stretnutie bývalých študen-
tov a ich učiteľov sa uskutočnilo pri príležitosti 20. výročia 
založenia gymnázia, ktoré vzniklo v roku 1992 vďaka za-
kladajúcemu riaditeľovi Mgr. Vladimírovi Nováčekovi. Milé 
podujatie prebiehalo v srdečnej atmosfére, v znamení ne-
čakaných stretnutí a nekončiacich sa rozhovorov. Študenti 
si mohli staré dobré časy pripomenúť na záberoch zostriha-
ných z videokaziet a DVD-čiek.

 V priebehu februára a marca zorganizovala SPš v Spiš-
skej Novej Vsi školské kolo SOč, v ktorom prezentovalo 
60 žiakov 38 prác v rôznych tematických okruhoch - elek-
tronika, elektrotechnika a telekomunikácie, tvorba učeb-
ných pomôcok, geovedy, poľnohospodárstvo a životné 
prostredie, hotelierstvo a cestovný ruch, stavebníctvo, ar-
chitektúra, dizajn. V regionálnom kole bude obhajovať práce 
23 žiakov.

 7. 3. sa na pôde Technickej akadémie uskutočnil 34. roč-
ník školského kola Stredoškolskej odbornej činnosti. Hod-
notiaca komisia posudzovala celkovo 9 prác: Prestavba 
sériového auta na športové účely, Automatické váženie 
maku, Stanica miešania, Rekonštrukcia DS16, Indikátor 
rádioaktívneho žiarenia, Elektromagnetické delo, Rotujúci 
vykresľovač textu pomocou LED diód, Učebná pomôcka 
pre PLC S7-1200 a Testovacia doska k PIC16F84.

 8. 3. sa v Základnej škole Z. Nejedlého 2 v Spišskej No-
vej Vsi uskutočnilo športové popoludnie detí so zdra-
votným znevýhodnením. Cieľom popoludnia bolo umožniť 
deťom súťažiť v disciplínach, ktoré boli prispôsobené k ich 
zdravotnému stavu - hod loptou do brány, šípkou na terč, 
loptičkou na terč, slalom na čas za pomoci asistentov, jeden 
dobrovoľník v bránke chytal góly od všetkých detí. Súťaž 
prebiehala s veľkým nadšením. Každé dieťa sa s radosťou 
zapájalo do športových disciplín a statočne bojovalo až do 
úplného konca. Všetci súťažiaci boli ocenení. 

zO ŽIVOTA NAŠICh ŠKôL

TRNAVSKÁ 
UNIVERzITA 

V TRNAVE
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

Katedra sociálnej práce
Univerzitné námestie 1, 918 43 Trnava

Trnavská univerzita v Trnave v akademickom roku 
2012/2013 opäť otvára prvý stupeň Vš štúdia 
v externej forme študijný program Sociálna 
práca v zdravotníctve na výučbovej základni 
v Spišskej Novej Vsi.
Absolvent tohto študijného odboru je kvalifiko-
vaný sociálny pracovník so širokým odborným 
profilom schopný samostatne vykonávať od-
borné činnosti v oblasti sociálnej práce, najmä so 
zameraním na zdravotno-sociálnu problematiku 
na jednotlivých úrovniach štátnej správy, samo-
správy a neštátnych subjektov. Je pripravený po-
skytovať poradenstvo pre osoby so zdravotným 
postihnutím, chronicky chorým, osobám užíva-
júcim návykové látky a seniorom, vykonávať te-
rénnu sociálnu prácu, pracovať v sociálnoprávnej 
oblasti a na príprave sociálneho výskumu. 
Uplatnenie absolventa je v:
• zdravotníckych zariadeniach vrátane kúpeľov, 
• inštitúciách štátnej správy a samosprávy,
• zariadeniach sociálnych služieb,
• neštátnych, neziskových a cirkevných organi-

záciách.
Prijímanie uchádzačov na štúdium 
je na základe výberového konania 
podľa výsledkov zo strednej školy. 

Prihlášky treba zaslať 
do 15. 4. 2012 na adresu:

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce TU
Univerzitné nám. 1, 918 43 Trnava 

Tel.: 033/593 94 50
Fax: 033/593 94 93

www.truni.sk 
www.fzasp.truni.sk 

sp.truni.sk

SPRAVODAJSTVO, OzNAM

Pán Bujdák zažil s blízkou osobou onkologickú 
liečbu, preto sa rozhodol pomôcť ľuďom postih-
nutým rakovinou. Spolu s priateľmi založili občian-
ske združenie Tridsaťpäťka. Ako bývalý športovec 
sa rozhodol vyraziť 4. 2. v deň svetového boja proti 
rakovine na bicykli z Banskej Bystrice na cestu 
okolo Slovenska. Počas 35 dní navštívil cel-
kovo 31 miest, v ktorých oslovil ich predstaviteľov 
o dobrovoľný finančný príspevok, ale aj nefinančné 
dary, ako sú voľné vstupy na rôzne kultúrne a špor-
tové podujatia. Hlavnou myšlienkou je pomôcť 
chorým spoluobčanom.
V rámci tejto cesty sa zastavil aj v Sp. Novej Vsi. 
Stretol sa s primátorom mesta Jánom Volným, 
ktorý mu odovzdal finančný dar. „Zatiaľ to bola len 
zbierka zamestnancov mestského úradu. Keďže 
akcia je v začiatkoch, verím, že nabudúce bude 
širšie spropagovaná,“ informoval J. Volný.
35-dňovú púť na bicykli ukončil 9. 3. v Námes-
tove. Onkologickí pacienti v hmotnej núdzi môžu 
toto občianske združenie požiadať o pomoc. Bliž-
šie informácie sú uvedené na webovej stránke  
www.oz35.sk. eda,�foto:�autorka

POMOC ONKOlOGICKýM PACIENTOM

Uprostred apríla primátor mesta Ján Volný ab-
solvuje obchodnú misiu do Čínskej ľudovej re-
publiky. 
Vzhľadom na situáciu, v ktorej sa momentálne 
slovenské samosprávy nachádzajú, si primátor 
hradí všetky náklady spojené s touto služobnou 
cestou sám. 
Uskutoční sa pod záštitou obchodného atašé 
Veľvyslanectva ČĽR na Slovensku. Jej cieľom je 
nadviazať kontakty s predstaviteľmi podnikateľ-
ských kruhov najrýchlejšie sa rozvíjajúcej ekono-
miky a informovať ich o možnostiach investovania 
v našom meste a regióne. 
Finálnym zámerom je vytvorenie nových pracov-
ných miest predovšetkým v už existujúcich prie-
myselných parkoch a zónach. 
V programe misie sú aj stretnutia s predstaviteľmi 
samospráv významných čínskych miest, okrem 
iného aj prijatie primátorom 25-miliónového Šan-
ghaja. red.

CESTA 
PRIMÁTORA 
DO čÍNy

V pondelok 5. marca navštívil naše mesto Alan Bujdák, aby pomohol chorým ľuďom vo 
finančnej tiesni.
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SPRAVODAJSTVO, POzVÁNKA, OzNAM

 MsV č. 1, Novoveská huta 

1. Horská 60 23. 4.
2.  pri parku (námestie v Nov. Hute)  24. 4.
3.  bytovka býv. VKaŠ  25. 4.
4.  pri pionierskom tábore  23. 4.
5.  Horská 35 a 50  24. 4.
6.  Kvetná 17  24. 4.
7.  pri Hasičskej zbrojnici  23. 4.
8.  Tichá 10  25. 4.
9.  Sádrovcová 6  25. 4.
 
MsV č. 2, Sídl. Gen. Svobodu 

1.  Gaštanová ul. - býv. Overall  21. - 22. 4.
2.  Lipová ul.  19. - 20. 4.
3.  Kamenný obrázok  19. - 20. 4.
4.  Agátová ul.  21. - 22. 4.
 
MsV č. 3, Ferčekovce 

1.  Muráňska ul. 2  2. 4. 
2.  Muráňska ul. 26  3. - 4. 4.
3.  križovatka Muráňskej  

a Trenčianskej ul. 3. 4.
4.  Muráňska ul. 60  4. 4.
5.  Nitrianska ul.  2. 4.
6.  Laborecká ul.  4. 4.
7.  Trnavská ul.  2. 4.
8. Dunajská ul.  3. 4.

MsV č. 4, Sídl. Mier 

1.  Komenského ul. / J. Wolkera  16. 4.
2.  Z. Nejedlého / Tr. 1. mája  17. 4.

3.  Štúrovo nábrežie - parkovisko  
pri OD Prima  17. - 18. 4.

4.  Jilemnického ul. - garáže pri Fľúdri  16. 4. 
5.  Štúrovo nábrežie 11 - 13  18. 4.

MsV č. 5, Sídl. západ 
1.  Hutnícka ul. - pri ZŠ  16. - 17. 4.
2.  Strojnícka ul.  18. - 19. 4.

MsV č. 6, Staré mesto - juh 
1.  Fándlyho ul. - Železorudné bane  11. 4.
2.  Kozí vrch  10. 4. 
3.  E. M. Šoltésovej  10. 4.
4.  Hurbanova - pri kotolni  10. 4.
5.  pred Zimným štadiónom - Hotel Šport  12. 4.
6.  Tehelná - obchod  12. 4.
7.  Za Hornádom - zadná strana obchodu  12. 4.
8. Medza - pred obytným  

domom Panoráma  10. 4.
9. Gorkého ul.  11. 4.
10. križovatka Hurbanovej a Leteckej ul.  11. 4.

MsV č. 7, Staré mesto - východ 

1.  sídl. Východ - Fr. Kráľa  24. 4. 
2.  križovatka Hanulovej a Škultétyho ul.  25. - 26. 4.
3.  Pod Tepličkou  25. 4. 
4.  Drevárska ul. - garáže Nového domova  23. 4.
5.  Zábojského ul.  25. - 26. 4.
6.  Zvonárska ul.  23. - 24. 4.
7.  MPC - starý vchod  24. 4.
8. Rázusova ul.  23. 4.

MsV č. 8, Staré mesto - sever 
1.  Vajanského  11. - 12. 4. 
2.  Park SNP pri MŠ  12. 4.
3.  pri ZIO bare  13. 4.
4.  J. C. Hronského  12. 4. 
5.  sídl. Východ, Slovenská 44,  

pri kotolni  14. - 15. 4.
6.  Koceľova ul.  14. - 15. 4.
7.  pri garážach za Židovským cintorínom  11. 4.

MsV č. 9, Telep 
1.  Bernolákova ul.  26. - 27. 4.
2.  Kuzmányho ul.  26. - 27. 4.
3.  Kmeťova ul. - podjazd  26. - 27. 4.
4.  Filinského ul. - bytovka  28. - 29. 4.
5.  Jánskeho ul.  28. - 29. 4.
6.  križovatka ulíc Ľaliovej a Púpavovej ul.  28. - 29. 4.

Vyzývame občanov, aby nepotrebný veľkoobjemový od-
pad umiestňovali do pristavených veľkokapacitných kon-
tajnerov. Upozorňujeme, že kontajnery nie sú určené 
na ukladanie stavebného odpadu, zeminy a nebez-
pečného odpadu (akumulátory, „vyjazdený“ olej, 
žiarivky, televízory, monitory...). V lokalite, kde sa 
takýto druh odpadu bude nachádzať v kontajneri, 
resp. dôjde k preťaženiu kontajnera, mesto prehod-
notí opätovné umiestnenie veľkokapacitného kon-
tajnera v danej lokalite a pôvodcovi odpadu môže 
byť uložená sankcia. 
Pripomíname, že drobný stavebný odpad vznikajúci pri 
udržiavacích prácach a nebezpečný odpad sú obča-
nia v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta 
č. 5/2006 o nakladaní s komunálnym a drobným staveb-
ným odpadom povinní odovzdať na Zbernom dvore 
na Sadovej ulici (Ut - pi 9.00 - 11.30; 12.00 - 17.00; 
So 7.00 -13.00). Tento odpad im tam bude prevzatý bez-
platne po predložení občianskeho preukazu.

oddelenie�komunálneho�servisu,�msÚ

Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov
Mestský úrad, oddelenie komunálneho servisu oznamuje obyvateľom mesta Spišská Nová Ves, že tohto-
ročné jarné pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v jednotlivých častiach mesta podľa požiada-
viek príslušných mestských výborov bude realizované v týchto termínoch:

4. 5. 2012 / piatok
SPIŠSKÁ NOVÁ VES, PÓDIUM PRED REDUTOU
14.00  MÁJOVÉ VARIÁCIE s deťmi z CVČ Adam Sp. Nová Ves
15.00   SPIEVAME SO ŠPJEVANKOU, ZUŠ Sp. Nová Ves 
16.00  Otvorenie letnej turistickej sezóny
 BLŠÍ CIRKUS - DIVADLO BABADLO PREŠOV
 Uvidíte neuveriteľné! Príbeh madam Rózy, profesora - vynálezcu 
 a štyroch bĺch. Zavedieme vás do cirkusového sveta bez šapitó.
17.00       FOLKLÓRNY SÚBOR ČAČINA pri MKC Sp. Nová Ves
 Tance a spevy zo Spiša, Šariša a Zemplína.
18.00 THE BADGE 
 Marián Lucký - gitara a spev, Fedor Frešo - basgitara a spev, 
 Peter Szapu - bicie, Jakub Tvrdík - klávesy a spev
 Skupina vznikla koncom roka 2011 a vyznáva sa zo svojej lásky 
 ku hudbe sixties, reprezentovanej skladbami od skupín The Beatles,
 Cream, Jimi Hendrixa, Erica Claptona, Jacka Bruceho a pod.

Počas dňa:  
Bezplatný výstup na vežu rímsko-katolíckeho kostola 
          - každú celú hodinu v čase od 9.00 do 18.00 h
Prehliadka mesta so sprievodcom 
          - zraz pred TIC, Letná 49, SNV o 15.00 h
Prezentácie: 
Národného parku a Horskej záchrannej služby Slovenský raj, historických 
vozidiel, GUS, Múzea Spiša, SOS,
Jazda na koni

2012 OTVORENIE 
LETNEJ TURISTICKEJ SEZÓNY

Klub dôchodcov lipa na Fabiniho ulici v Sp. Novej Vsi 
hodnotil svoju činnosť za uplynulý rok. Na poste vedúcej 
klubu Máriu Pižemovú vystriedala Júlia Maniaková. 
Svojej funkcie sa zhostila na výbornú, čoho dôkazom 
sú také zmeny, ako je vymaľovanie klubových priesto-
rov, zmena interiéru, výmena podlahových krytín, nová 
chladnička či vynovenie kuchynky. Nebola to však len 
materiálna inovácia, ale predovšetkým množstvo nových 
činností.
Chronologický výpočet aktivít klubu môžeme začať za-
milovaným Valentínom, oslavami MDŽ, veselou akciou 
Vtipnejší vyhráva. Sviatky Veľkej noci si pripomenuli vý-
stavou ručných prác a účasťou na akcii ZO ÚŽS Veľka 
noc prichodzi. Deň matiek oslávili kultúrnym programom 
s pohostením v Hoteli Preveza a dvakrát do roka pripravia 
posedenie svojím jubilujúcim členom. Seniori sa najviac 
tešia z rekondičného dňa, ktorý prežívajú v prekrásnej prí-
rode okolia Sp. Novej Vsi so športovými súťažami a dob-
rým gulášom. K očarujúcej jeseni neodmysliteľne patrí 

Katarínska zábava a Čaro Vianoc organizované ZO ÚŽS. 
Záver roka patril posedeniu pod jedličkou s kapustnicou, 
Mikulášom, Luciou a koledami.
Novinkou v činnosti, ktorá najviac zarezonovala, je vare-
nie múčnych jedál s ochutnávkou. Každý druhý týždeň si 
šikovné gazdinky navaria, ochutnajú a vymieňajú skúse-
nosti z rôznych kuchýň našich starých mám.
Popri tom nezabúdali venovať pozornosť svojím seniorom 
v Domove dôchodcov či chorým v nemocnici, a žiaľ, aj 
posledným rozlúčkam.
Boli by sme nespravodliví, keby sme nespomenuli najak-
tívnejšiu skupinu klubu dôchodcov – skupinu spevácku. 
Jej dlhoročná činnosť a účasť na rôznych súťažiach pri-
niesla svoje ovocie. Na krajskom kole súťaže so Slo-
vanskou piesňou v Prakovciach získali „Zlaté pásmo“. 
Svojím vystúpením spríjemňujú chvíle aj účastníkom Spiš-
ských trhov, Kresťanských dní či Kultúrneho leta v Levoči 
a všade tam, kde ich pozvú.

b.�uhrinovská,�foto:�archív�klubu

SENIORI BIlANCOVAlI
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KULTúRA

1. 4. (nedeľa) o 15.00 hod.  II. PREMIÉRA  VSTUPNÉ: 2 €
30. 4. (pondelok) o 9.30 hod. 

LADISLAV FARKAŠ: 
„TRI PRASIATKA A VLK“
Klasická krochkajúca rozprávka o troch ružových pupkáčoch, ktorí na vlastnej prasiatkovskej koži pocítia, že 
postaviť si domček je oveľa dôležitejšie, ako napchávať sa žaluďmi a leňošiť. 

4. 4. (streda) o 9.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 €

JEVGENIJ ŠVARC: „SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ“
Krásna rozprávka od svetoznámeho dánskeho rozprávkara Hansa Ch. Andersena plná snehových vločiek, ľado-
vých cencúľov a veľkého priateľstva. 

13. 4. (piatok) o 13.00 hod.  VSTUPNÉ: lóža 6 €, prízemie 5 €, balkón 4 €
 o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: lóža 10 €, prízemie 9 €, balkón 8 €

R. COONEy: „1 + 1 = 3“
Hosť: Slovenské komorné divadlo Martin 
Bláznivá komédia, ktorá patrí do rodiny ľahkého bulváru, je vďaka svojej téme - nedorozumenia plné humoru 
spojené s láskou, manželstvom, sexom a neverou, skutočným darom pre divákov!

15. 4. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € 

MARTIN BARČÍK: „BALTAZÁR BANÁN“
Sladká komédia pre deti ocenená na súťaži pôvodných slovenských dramatických textov pre deti a mládež Artúr 
2005.

16. 4. (pondelok) o 17.00 hod.  VSTUPNÉ: 4 €
20. 4. (piatok) o 19.00 hod. 

HENRIK IBSEN: „NEPRIATEĽ ĽUDU“
Hra patrí do zlatého pokladu svetovej dramatiky. Ibsen v nej veľkolepo demaskuje a kritizuje spoločnosť z hľadis-
ka etických princípov tak, ako to nikto pred ním a ani po ňom neurobil.  

19. 4. (štvrtok) o 18.00 hod.  VSTUP: voľný

V. BÁLINT: CIRCUMSPECTATE
(POZERAJ SA OKOLO SEBA)
Predstavenie knihy dlhoročného herca divadla v Spišskej Novej Vsi.

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

MIRO GAVRAN: „VŠETKO O ŽENÁCH“
Autor sa zamýšľa, či je priateľstvo vôbec kódom ženských vzájomných medziľudských vzťahov. 

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

F. M. DOSTOJEVSKIJ: „BIELE NOCI“
Slávny ľúbostný príbeh dvoch mladých ľudí, ktorí sa stretnú za zvláštnych okolností, už očarúva čitateľov vyše 
pol druha storočia. 

18. 4. (streda) o 19.00 hod., Štúdio SD SNV  VSTUPNÉ: 2 € 

GEORGE BERNARD SHAw: 
„DON JUAN V PEKLE“
Jeden z najväčších záletníkov svetovej dramatiky sa za svoj hriešny život ocitne v pekle, kde sa okrem diabla 
stretáva i so svojimi obeťami. 

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

GALÉRIA 
UMELCOV 

SPIŠA 
ZImNÁ 46, SPIŠSKÁ NoVÁ VeS

pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 
výstav v mesiaci apríl�2012

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

VýSTAVy 
ROBO KOČAN - ZByNĚK PROKOP  
- MARCIN RZASA (PL): ZO ŠTVRTEJ 
STRANy/FROM THE FOURTH SIDE
s�textami�martina�Droppu.
Výstava prezentuje syntézu štyroch médií - maľ-
by, fotografie, plastiky a textov, ktoré však vznikali 
samostatne, v rámci individuálneho autorského 
programu. Spontánny experiment s digitálnym pre-
krývaním Prokopových obrazov a Kočanových foto-
grafií s autentickým zvukovým sprievodom dopĺňajú 
texty martina Droppu. rzasove „pohanské“ drevené 
plastiky sú projektované do Kočanových experimen-
tálnych fotografií. V spolupráci s Domom fotografie 
v liptovskom mikuláši. 
kurátorka: mgr. lucia Benická.

výstava�potrvá�do�20.�5.�2012.

KATARÍNA FABRy - MEDZIMESTO
autorka priestor vníma ako určitú vymedzenú lokali-
tu s vlastnou históriou, pamäťou zaznamenávajúcou 
minulosť i prítomnosť. Priestorom, ktorý je zaplnený 
matériou, ale aj myšlienkami, spomienkami, vzťah-
mi, emóciami. mesto stavia do pozície voči prírode, 
ktorá bola z miest vytláčaná, avšak prirodzeným 
spôsobom navrátená v žiadanej a nežiaducej forme. 
Po formálnej stránke vyjadruje konflikt biomorfných 
a geometrických foriem. 
 výstava�potrvá�do�10.�6.�2012.

MIMOVýSTAVNÁ ČINNOSť
tvorivé dielne pre žiakov a študentov k jednotlivým 
výstavám na základe osobitnej pozvánky.

w
w
w
.g
us
.s
k

Miestny odbor Matice slovenskej
Spišská knižnica 

Divadelný súbor hviezdoslav 
v Spišskej Novej Vsi

pozývajú 

NA STRETNUTIE
S POÉzIOU

JANKA KRÁĽA
23. 4. 2012 o 15.30 hod. 

v Spišskej knižnici

pri príležitosti 190. výročia narodenia básnika.
Realizované s finančnou podporou 

Mesta SNV.
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KULTúRA

do 30. 4. 2012, Kaštieľ

ALFONS MUCHA  
OTČENÁŠ 

Výstava reprodukcií diel.

13. 4. 2012 (piatok) o 20.00 hod.  
Spoločenská sála KD

DISKOSEMTEx  
PARTY

Po dlhšej prestávke to roztočí špičková ľudová 
skupina MEDIUM z Čirča s DJ-om Jarom Liptá-
kom.

25. 4. 2012 (streda) o 17.00 hod. 
Spoločenská sála KD

MLADÍ  
HUDOBNÍCI

Koncert hudobného odboru ZUŠ. 
Vstupné: 1 €

26. 4. 2012 (štvrtok) o 14.00 hod.,  
Klub dôchodcov KD

POSEDENIE  
PRI ANGLICKOM ČAJI

Beseda pre seniorov.  
Prednáša: M. Vlčáková, RÚVZ, Sp. N. Ves.

30. 4. 2012  (pondelok) o 17.00 hod.,  
pred Radnicou

STAVANIE  
OBECNÉHO MÁJA 

Vítanie jari s DFSk Smižančanka, deťmi ZŠ a MŠ. 

PRIPRAVUJEME
6. 5. 2012 (nedeľa) o 15.00 hod., 
Areál TJ Slovan Smižany

VITAJ LETO
Program:
•	 3násť	ciest	-	country	skupina	 

zo Spišskej Novej Vsi
•	 DFSk	Smižančanka
 17.00 - Ľudová hudba Ondreja Kandráča  

- východoslovenský temperamentný folklór 
vo  vokálno-inštrumentálnom prevedení  
cimbalovej	muziky	

•	 známy	slovenský	ľudový	rozprávač	 
JOŽKO JOŽKA

Počas celého kultúrneho podujatia  
pripravené	zábavné	hry	pre	deti.
O občerstvenie bude postarané.

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, t. č.: 053 44 33 666
www.smizany.sk, www.okcsmizany.eu.sk

APRÍL 2012

21. 4. 2012 (sobota) o 16.00 hod., Koncertná sieň Reduty
Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves, Spišská katolícka charita
Klub detí slovenského zväzu zdravotne postihnutých

XVI. ples ľudí s dobrým srdcom
Účinkujú: deti zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Domu Charitas sv. Jozefa, Špeciálnej základnej a Praktickej školy sv. M. M. Kol-
beho. Hudba: Mgr. Martin Melega. Vstupné: dospelí: 12 €, deti do 12 rokov: 8 €, deti z DCHSJ a PŠ SMVK a Klubu detí 
SZZP zdarma. Predpredaj vstupeniek: od 19. 3. 2012 - p. Korbová: 053/441 43 01, p. Petríková: 0904 930 644.

PRIPRAVUJEME
1. 5. 2012 (utorok) o 15.00 hod., Amfiteáter Madaras park

máj, máj, máj, zelený...
Účinkuje: The Colt – country rocková skupina.

25. 5. 2012 o 19.00 hod., Koncertná sieň Reduty 

rIcHArd müller: poTIcHu Tour 2 1/2
špeciálny hosť Dan Bárta. Vstupné: 25 €. Vstupenky sú už v predaji!

4. 6. 2012 (pondelok) o 19.00 hod., Športová hala

jubIlejný KoncerT HelenA 65
Helena Vondráčková, kapela Charlie Band, hosť David Deyl
Galakoncert pri príležitosti životného jubilea, najväčšie hity celej úspešnej kariéry populárnej speváčky.

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

APRÍL 2012 
Program Spišského osvetového strediska 

3. 4. 2012 o 16.30 hod.
Výstavná miestnosť SOS

AMFO 2012
40.	ročník	regionálnej	súťažnej	prehliadky	

amatérskej fotografie.

11. 4. 2012 o 9.00 hod.
Zasadačka, Štefánikovo nám. 5, Sp. N. Ves

ČO VIEŠ O HVIEzDACH
Okresné kolo celoslovenskej vedomostnej 

postupovej súťaže v troch kategóriách.

11. 4. 2012 o 8.30 hod.
GUS Sp. Nová Ves

58. ROČNÍK SúťAžE 
HVIEzDOSLAVOV KUBÍN 

Obvodné kolo celoštátnej súťaže 
v	umeleckom	prednese	poézie	a	prózy	 
mládeže a dospelých v tvorbe divadiel 

recitačných kolektívov IV. - VI. kat. 

26. 4. 2012 o 9.00 hod.
Dom Matice slovenskej Sp. Nová Ves

ŠTúROV zVOLEN 2012
Okresné kolo súťaže v rétorike I. - III. kat.

28. 4. 2012 o 10.00 hod.
Základné umelecké školy 

v okrese Sp. N. Ves a Gelnica
DIVERTIMENTO 

MUSICALE
Regionálna súťažná prehliadka 

neprofesionálnej	komornej	hudby	 
sa bude realizovať výberom.

 
VÝSTAVY

5. 4.  - 4. 5. 2012, 
vernisáž 5. 4. o 10.00 hod.

SOS Sp. Nová Ves
EKOVÝKRES, EKOPLAGÁT

Okresná výtvarná súťaž v šiestich 
kategóriách	-	ochrana	prírody	a	krajiny	

vo výtvarnom umení.

do 12. 4. 2012
GUS Sp. Nová Ves

VILLA NOVA - VÝTVARNÉ 
SPEKTRUM 2012

Regionálne kolo 49. ročníka 
celoštátnej postupovej súťaže 

neprofesionálnej	výtvarnej	tvorby.

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
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KULTúRA

CENTRÁLNA BUDOVA, LETNÁ ULICA 28

PRE DETI  

Gabriela FUTOVÁ: Brata musíš poslúchať! Vtipné 
príbehy obľúbenej detskej autorky v podaní veľkého 
brata Doda a malej sestry – prváčky Žabky.
Štefan MORAVČÍK: Povesti o slovenských hra-
doch. Vynikajúci znalec histórie ponúka originálne 
spracovanie témy mytológie 54 najznámejších sloven-
ských hradov. 
Andrea ERNE: V záhrade. Pestrá a zaujímavou for-
mou spracovaná encyklopédia pre predškoláka, ktorá 
odpovie deťom na množstvo otázok – Prečo si krtko 
vykopáva chodby? Prečo sú byliny užitočné? 

PRE DOSPELýCH - BELETRIA  

David NICHOLLS: Jeden deň. román z prostre-
dia súčasnej Veľkej Británie o vzťahu medzi mužom 
a ženou.
Kateřina JANOUCHOVÁ: Najbližší. román je sve-
dectvom o problémoch tých, ktorí vo svojom najbliž-
šom okolí majú niekoho, kto bojuje so závislosťou od 
alkoholu či drog.
Rebecca STEPHAN: Dva polovičné životy.  
Sophie a max sú zavalení pri leteckom bombardovaní. 
Hoci obaja majú svoje rodiny, ich vzájomné sympatie 
prerastú do vášnivej lásky.

PRE DOSPELýCH - NÁUČNÁ LITERATúRA

Alena DOUŠKOVÁ: Didaktické kompetencie 
učiteľa v MŠ a ich rozvoj. Publikácia sa realizovala 
v období schválenia nového školského dokumentu 
Štátneho vzdelávacieho programu ISCeD 0, a tak je 
pozornosť autorov príspevkov zameraná aj na prezen-
táciu problémov spojených s jeho akceptáciou a zavá-
dzaním do reálnej praxe.
Alena DOUŠKOVÁ: Pedagogická prax v príprave 
učiteľa. Zámerom publikácie je sprístupniť cvičným 
učiteľom, fakultným učiteľom teoretické prístupy, prak-
tické problémy a rôznorodé uhly pohľadov na rozvoj 
didaktických kompetencií učiteľov.
Zuzana KULAŠIKOVÁ: Politika rodovej rovnosti. 
autorka postupne rozoberá teoretické východiská, na 
ktorých je politika rodovej rovnosti postavená a z kto-
rých čerpá svoje východiská. 

POBOČKA MIER - ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 7

PRE DETI  

Jana MIČUCHOVÁ: Rozprávky o strašidielkach 
z Urbanovej veže. tea a jej kamarát Ľuboš prežijú 
krásne dobrodružné prázdniny so strašidielkami síd-
liacimi v starej košickej veži.
Čo vieš o kúzlach, mágii a čarodejníctve? Zve-
davé deti dostanú odpovede na otázky - ako sa zosta-
vujú horoskopy? čo je okultizmus? existuje naozajstná 
kúzelnícka škola?

PRE DOSPELýCH - BELETRIA  

Michael CONNELLy: Mesto kostí. Začne sa to te-
lefonátom na Nový rok - ktosi volá detektívovi Harrymu 
Boschovi, že jeho pes vyhrabal ľudskú kosť.

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice  
v Spišskej Novej Vsi

Letná 28

Info na tel. č.: 053/442 37 57, 0917 746 339, www.muzeumspisa.com, lektorky@atlas.sk,
narodopis.smizany@gmail.com, kastielmarkusovce@gmail.com 

letná 50, Spišská Nová Ves

EXPOzÍCIA PRÍRODY 
A hISTÓRIE SPIŠA

do 31. 12. 2012 
Poskytuje ucelený pohľad na prírodu 

regiónu a jeho históriu. 

VAJÍČKO MAĽOVANÉ 2012
do 10. 4. 2012

Viac ako 1 200 kusov kraslíc a 13 rôznych 
techník na jednej výstave.

ŽIVOT V hORÁCh UKRYTÝ 
(MIzNúCI)

10. 4. 2012 o 15.00 hod.
Prednáška z cyklu „S múzeom okolo sveta“.  

Osobné zážitky z ciest odprezentuje Tomáš Kopečný.

ŽIVOT V hORÁCh UKRYTÝ 
(MIzNúCI)

do 30. 4. 2012
Výstava fotografií zo severnej Indie, nadšenca, cestovateľa 

a fotografa Tomáša Kopečného.

CESTY PO AFRIKE
13. 4. - 14. 5. 2012

Výstava pre školy a širokú verejnosť zo súkromnej zbierky 
RNDr. Adriana Harničára.

SPIŠ V KONTEXTE hISTÓRIE 
STARODÁVNEhO (od doby 
bronzovej) SLOVENSKA/

SLOVENIKAM.
25. 4. 2012 o 15.00 hod. 

Prednáška z cyklu „S múzeom okolo sveta“. 
Prednáša Dr. Cyril A. Hromník.

MOJE zÁŽITKY z MúzEA
Výstava žiackych prác v mesiaci máj 2012 - foyer múzea.

Vyhlasujeme II. ročník výtvarnej súťaže pre deti MŠ, žiakov 
ZŠ a ZUŠ. Súťažné práce je potrebné doručiť  

do Múzea Spiša najneskôr 30. 4. 2012.
Bližšie informácie na www.muzeumspisa.com

Národopisné múzeum Smižany

AhA, DETI, NIEČO LETÍ
do 31. 4. 2012

Edukačná výstava o nezvyčajných cicavcoch, ktorí ovládli 
ovzdušie, určená hlavne žiakom základných  

a stredných škôl.

Kaštieľ v Markušovciach, Michalská 55

BOLA RAz JEDNA EXPOzÍCIA
23. 4. - 30. 9. 2012

Výstava pre školy a širokú verejnosť zo zbierok 
Východoslovenského múzea v Košiciach.

APRÍL 2012

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 

APRÍL 2012

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.

4., 15. a 21. 4. o 19.00 hod.
William Shakespeare: hAMLET

Predstav si, že si sa dozvedel, že Tvojho otca zabil Tvoj strýko. Predstav si, že ten strýko je teraz mužom Tvojej matky. 
Predstav si, že o vražde Ti povedal duch Tvojho otca, ktorý ťa donútil k prísahe, aby si pomstil jeho smrť. Čo by si 
urobil? Ako by si to urobil? Bol by si vôbec schopný urobiť to? Je pomsta dostatočným dôvodom na život? Osamelý 
Hamlet, uväznený v klaustrofobickom svete Elsinoru, hľadá pravdu a zmysel života vo svete, v ktorom nijaká pravda 
a istota nejestvujú… Réžia: K. Rozhin. Hrajú: P. Cibula a P. Čižmár. Vstupné: 5 €.

24. 4. o 19.00 hod.
Marie Jones: KAMENE VO VRECKÁCh

Jeden z najväčších svetových divadelných hitov posledných rokov. Jediná produkcia tohto žiarivého titulu na Sloven-
sku! 2 herci -13 postáv! Všetko, čo si sa chcel dozvedieť o natáčaní filmu, ale bál si sa spýtať. Nová hollywoodská pro-
dukcia Tiché údolie sa bude natáčať v podzemí DMS. V hlavnej úlohe božská Caroline Giovanni! Hľadáme komparz.
Réžia: K. Rozhin. Hrajú: P. Cibula a P. Čižmár. Vstupné: 5 €.

29. a 30. 4. o 19.00 hod. - verejná generálka, 1. 5. (premiéra), 2. a 4. 5. o 19.00 hod.

Marek Koterski: NENÁVIDÍM
Či to, čo vidíš dookola seba, ťa ubíja, znervózňuje, uráža a zlostí? Ak áno, nie si sám!
Príď a vypočuj si intímnu spoveď Adama Mňaučiaka, frustrovaného inteligenta - lúzra, v slovenskej premiére tragiko-
mickej monodrámy Marka Koterského, poľského špecialistu na šibeničný humor, ostrú satiru a výstižnú kritiku našej 
každodennosti. Réžia: K. Rozhin. Hrá: P. Čižmár. Vstupné: 3 € - generálka, 5 €. 

Kapacita sály je len 30 miest. Odporúčame rezervovať si miesta vopred. Rezervácie: 0907 908 986. 

Divadlo Kontra hľadá do svojej novej inscenácie starší gauč v dobrom stave na zapožičanie 
alebo odkúpenie za prijateľnú cenu. Ak plánujete výmenu svojho nábytku alebo sa chcete  

zbaviť staršieho kusa, zavolajte nám, prosíme, na t. č. 0907 908 986. Ďakujeme!

noVá	preMiéra!



15Vydáva mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
4/2012

MKC KINO MIER

Milí diváci a priaznivci 
dobrého filmu!
v�kine�mier�premietame�v�novom�for-
máte�2D�a�3D�-�nové�plátno,�výborný�
obraz,� digitálny� zvuk� Dolby� sur-
rounD.�vítame�vás�a�prajeme�mnoho�
neopakovateľných�zážitkov!
ponúkame� vám� možnosť� zakúpiť�
si�nový�členský�preukaz,�ktorý�platí�
celý� rok�2012�na�celom�slovensku,�
stojí�3�€�a�na�každý�klubový�film�máte�
zľavu.� vstup� pre� divákov,� ktorí� nie�
sú� členmi� Fk� je� neobmedzený.� te-
šíme�sa�na�stretnutie�s�vami�každý��
utorok�pri�dobrom�filme�v�kine�mier.

ROzPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
1.�-�2.�4.�nedeľa,�pondelok�o�17.00,
4.�-�5.�4.�streda,�štvrtok�o�17.00,�
vst.:�dospelí:�5�€,�
deti�a�študenti�zľava:�3,50�€�

hURÁ DO AFRIKY! 
Krásna animovaná rozprávka o tom, ako 
sa zvieratka pokúsia získať späť vodu. Ne-
mecko, 93 min., r. 2012. 

1.�-�2.�4.�nedeľa,�pondelok�o�19.00,�
vst.:�dospelí:�5�€,�
deti�a�študenti�zľava:�3,50�€�

hNEV TITANOV 
Večný súboj o nadvládu medzi bohmi 
a titanmi je stále aktuálny. uSa, akčný, 
dobrodružný, fantasy, r. 2012, 100 min., slo-
venské titulky, mP-12.

FILMOVÝ KLUB 
3.�4.�utorok�o�19.00,�vst.:�člen.:�1,50�€,�
nečlen.:�2,15�€,�2D�projekcia�

STOKhOLM EAST
Dojemný a podmanivý milostný príbeh dvoch 
ľudí, ktorých spojí tragédia. Švédsko, dráma, 
95 min., české titulky, mP-15.
 
4.�-�5.�4.�streda,�štvrtok�o�19.00,�
vst.:�dospelí:�3�€,� deti�a� študenti� zľava:�
2,50�€,�2D�projekcia�

hRY O ŽIVOT 
televízna reality show, vysielaná po celej 
krajine, predstavuje zvrátenú zábavu pre 
obyvateľov. uSa, akčný, dobdrodružný, sci-
fi, r. 2012, 120 min., mP-12.

ROzPRÁVKA 
- SLOVENSKÝ DABING 
9.�4.�pondelok�o�17.00�

jednotné�veľkonočné�vstupné:�3,50�€�
hURÁ DO AFRIKY!

9.�4.�pondelok�o�19.00,�vst.:�dospelí:�3�€,�
deti�a�študenti�zľava:�2,50�€,�2D�projekcia�
O BOhOCh A ĽUĎOCh
Film prináša svedectvo o radikálnej odda-
nosti mníchov a sile posolstva pokoja a du-
chovného porozumenia, ktoré sa snažili šíriť 
medzi kresťanmi a moslimami. Francúzsko, 
r. 2012, 122 min., titulky, mP-12.

FILMOVÝ KLUB 
10.�4.�utorok�o�19.00,�vst.:�člen.:�1,50�€,�
nečlen.:�2,15�€,�2D�projekcia�

LURDY
Film ocenený štyrmi cenami na festivale 
v Benátkach. Chorí ľudia z celého sveta 
prichádzajú na toto posvätné miesto s vie-
rou, že získajú späť svoje zdravie. Franc., 
Nemecko, rakúsko, dráma, české titulky, 
96 min., mP-15.

11.�-�12.�4.�streda,�štvrtok�o�19.00,�
vst.:�2,50�€,�2D�projekcia�

MANŽELSKÝ SĽUB
romantický príbeh o novomanželoch Car-
penterových. Práve vtedy, keď si leo a Pai- 
ge užívajú najšťastnejšie chvíle svojho ži-
vota, zasiahne ich krutý osud. uSa, Franc., 
V. Británia, Nem., romantická dráma, r. 2012, 
104 min., české titulky, mP-12.

RODINNÁ ROzPRÁVKA 
- ČESKÝ DABING 
13.�-�16.�4.�piatok�-�pondelok�o�17.00,�
vst.:�dospelí:�3�€,�deti�a�študenti�zľava:�
2,50�€,�2D�projekcia�

SNEhULIENKA
Klasická rozprávka o krásnej princeznej 
a žiarlivej kráľovnej sa dostáva na filmové 
plátna v novom spracovaní. uSa, rodinný 
film, 100 min., mP-7.

13.�-�14.�4.�piatok,�sobota�o�19.00,�
vst.:�3,50�€,�2D�projekcia�

MEDzI VLKMI
Skupinu ropných vŕtačov na ceste domov  
zastihne strašná búrka a ich lietadlo sa 
zrúti do bohom zabudnutej aljašskej tundry. 
uSa, Canada, thriller, horor, dráma, r. 2012, 
117 min., české titulky, mP-12. 

15.�-�16.�4.�o�19.00,�nedeľa,�pondelok,�
vst.:�dospelí:�3�€,�

deti�a�študenti�zľava:�2,50�€,�
2D�projekcia�

O BOhOCh A ĽUĎOCh

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

LE hAVRE 
Film plný irónie, čierneho, ale jemného hu-
moru. Na prestížnom mFF Cannes 2011 
bola snímka označená za najoptimistickej-
šie dielo v súťaži. Fínsko, Fran., Nem., r. 2011, 
francúzsky + české titulky, 93 min., mP-15.

18.�-�19.�4.�streda,�štvrtok�o�19.00,�
vst.:�3,50�€,�2D�projekcia�

DIABOL V TELE
Isabella má traumu. Z jej matky sa pred nie-
koľkými rokmi traja ľudia pokúsili v amatér-
skych podmienkach vyhnať diabla a ona 
ich brutálne pripravila o život. uSa, horor, 
83 min., titulky, mP-18. 
 
ROzPRÁVKA 
PRE ŠKOLSKÉ KLUBY
20.�4.�piatok�o�14.00,�vst.:�2�€
ROzPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
20.�-�23.�4.�piatok�-�pondelok�o�17.00,�
vst.:�dospelí:�3�€,� deti�a� študenti� zľava:�
2,50�€,�2D�projekcia�

hURÁ DO AFRIKY!

20.�-�21.�4.�piatok,�sobota�o�19.00,�
vst.:�2,50�€,�2D�projekcia�

zLO 
Videá o paranormálnych javoch sa partii 
chlapcov vymknú spod kontroly, keď prijmú 
ponuku neznámeho muža, nakrúcať v jeho 
dome. Sr, horor, 80 min., mP-15.

22.�-�23.�4.�nedeľa,�pondelok�o�19.00,�
vst.:�3�€,�2D�projekcia�

PROJECT X
traja študenti strednej školy sa pokúsia vy-
lepšiť si reputáciu v škole. Dostanú nápad, 
ktorý najprv vyzerá nevinne. uSa, komédia, 
r. 2012, 88 min., slovenské titulky, mP-15.

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

OSAMELOSŤ PRVOČÍSEL
alice sa ako dieťa stala vinou svojho pa-
novačného otca obeťou ťažkej lyžiarskej 
nehody a neskôr aj anorexie. Pri stretnutí 

s mattiom spoznáva spriaznenú dušu. tal., 
Nem., Fran., dráma, 118 min., r. 2010, talian-
sky + české titulky, mP-15.

25.�-�26.�4.�streda,�štvrtok�o�19.00,�
vst.:�2,20�€,�2D�projekcia�

EŠTEBÁK
trpká komédia, ktorá sa odohráva v časoch, 
kedy sa za vtipy o komunistoch išlo do basy, 
bývanie v panelákoch, farebný televízor a te-
lefón boli výsadou vyvolených a udávanie 
bolo národným športom. Sr, čr, Poľsko, 
komédia, slovensko-česká verzia, 108 min., 
mP-12.

RODINNÁ ROzPRÁVKA 
- ČESKÝ DABING 
27.�-�30.�4.�piatok�-�pondelok�o�17.00,�
vst.:�dospelí:�3�€,�
deti�a�študenti�zľava:�2,50�€,�
2D�projekcia�

SNEhULIENKA

ČESKÝ DABING
27.�-�30.�4.�piatok�-�pondelok�o�19.00,�
vst.:�dospelí:�4�€,
deti�a�študenti�zľava:�3,50�€,�
2D�projekcia

BOJOVÁ LOĎ
Flotila vojnových lodí narazí na vesmírnu bo-
jovú loď mimozemskej rasy známej ako Vla-
dari. tí prichádzajú na planétu Zem postaviť 
svoju základňu v oceáne. uSa, akčný sci-fi 
film, 100 min., mP-12.

FILMOVÝ KLUB 
1.�5.�utorok�o�19.00,�vst.:�člen.:�1,50�€,�
nečlen.:�2,15�€�

ThE ARTIST
Film je svojím spracovaním oslavou čierno-
bieleho nemého filmu, ktorý je postavený 
na vizuálnom zážitku, hercoch a jedinečnej 
hudbe. Francúzsko, Belgicko, romantický, 
komédia, dráma, 100 min., české titulky, 
mP-15.

�2.�5.�streda�o�19.00,�vst.:�2,20�€�
ThE ARTIST  

náš�program�nájdete�aj�na�facebooku� �
facebook.com/kino.mier.snv��
a�na�www.spisskanovaves.eu.

chcete�program�dostávať�e-mailom?�
napíšte�nám:�kinomiersnv@stonline.sk

KINO BANÍK

1.�-�2.�4.�2012�o�19.00�hod.,�
vst.:�2,20�€,�2.�4.�2012�vst.:�2�€

ALOIS NEBEL
Príbeh sa začína v roku 1989 na železnič-
nej stanici v Jeseníkoch, kde pracuje ako 
výpravca tichý samotár alois Nebel. Z času 
na čas ho prepadne čudná hmla, v ktorej 
sa mu zjavuje obeť zločinu, spáchaného 
pri odsune Nemcov po 2. svetovej vojne. 
čr/Sr/Nemecko, 2011, animovaná dráma, 
85 min., mP, ForumFilm.

3.�-�5.�4.�2012�o�19.00�hod.,�vst.:�2�€
ŠÉFOVIA NA zABITIE

Pre troch kamarátov by jedinou vecou, 
ktorá by ich každodennú drinu spravila 
aspoň trochu znesiteľnejšou, bolo rozdr-
viť svojich netolerantných šéfov na prach. 
uSa, 2011, komédia, 98 min., mP-15, St, 
Continental.

6.�-�9.�4.�2012�o�19.00�hod.,�vst.:�2,20�€,�
9.�4.�2012�vst.:�2�€

ThE MUPPETS
Bratia Walter a Gary navštívia staré divadlo 

muppets a odhalia pritom plán naftového 
magnáta texa richmana, ktorý sa pokúša 
objektu zmocniť. Pod štúdiami by sa totiž 
malo nachádzať ropné ložisko. uSa, 2011, 
rodinná komédia, 104 min., mP-7, sloven-
ský dabing, Saturn.

10.�-�12.�4.�2012�o�19.00�hod.,�vst.:�2�€
MUŽI V NÁDEJI

Šarmantný bonviván rudolf úspešne uplat-
ňuje svoju divokú teóriu o účinku nevery 
v každodennej praxi, a to s elánom, ktorý 
je u čerstvého šesťdesiatnika až závidenia-
hodný. Sr/čr, 2010, komédia, 110 min.,  
mP-15, Continental.

13.�-�16.�4.�2012�o�19.00�hod.,��
vst.:�2�€

KONTRABAND
Príslušník finančnej stráže Chris kedysi 
pracoval ako pašerák, no svoje zločinné 
remeslo už dávno zavesil na klinec. Kvôli 
svojmu švagrovi a vidine veľkých peňazí 
sa však ešte raz nechá zlákať na prácu, 
ktorá mu ide najlepšie – pašovanie nele-

gálneho tovaru. uSa, V. Británia, 2012,  
thriller, 110 min., mP-15, St, tatrafilm.

17.�-�18.�4.�2012�o�19.00�hod.,��
vst.:�2�€

MOJA KRÁSNA UČITEĽKA
larry je úspešný muž v strednom veku, 
ktorý kvôli ekonomickej kríze stratí prácu. 
uvedomí si, že bez vzdelania dobré za-
mestnanie nezíska, preto sa rozhodne 
pre návrat do školských lavíc. uSa, 2011, 
romantická komédia, 98 min., mP-12, čt, 
magicBox.

20.�-�23.�4.�2012�o�19.00�hod.,�
vst.:�2,20�€,�23.�4.�2012�vst.:�2�€

PREBUDÍM SA VČERA
Novinárka Hanna a architekt Simon tvo-
ria úspešný pár žijúci v Berlíne v harmo-
nickom zväzku. rôzne aférky, plánovanie 
dieťaťa a svadby, každodenné starosti i ra-
dosti mileneckého páru, to všetko majú za 
sebou. až do okamihu, kedy do ich života 
vstúpi atraktívny adam. čr, 2011, komé-
dia, 120 min., mP-12, Continental.

24.�-�26.�4.�2012�o�19.00�hod.,�vst.:�2�€
RÝChLO A zBESILO 5

Nohou tlačia plynový pedál až na podlahu, 
jednou rukou držia volant a v tej druhej 
zvierajú zbraň alebo ukazujú vztýčený 
prostredník. Besnenie v uliciach sa tento-
raz odohráva v brazílskom riu. uSa, 2011, 
akčný, 100 min., mP-12, St, tatrafilm.

27.�-�30.�4.�2012�o�19.00�hod.,��
vst.:�2,20�€,�30.�4.�2012�vst.:�2�€

ŠTYRI SLNKÁ
takmer štyridsaťročný, ale pubertou stále 
zmietaný, otec rodiny Fogi sa nevie poučiť 
z vlastných chýb. So svojou partnerkou 
prežíva krízu v manželstve, ktorá vyvrcholí 
v momente, keď Fogiho vyhodia z práce 
a ona si nájde milenca. čr, 2012, komédia, 
90 min., mP-12, Continental.

Vedenie Kina Baník Vám chce  
poďakovať za prejavenú dôveru 

a týmto oznámiť, že od 1. 5. 2012 
končí svoju činnosť.
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KRÍŽOVKA, OzNAMY

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. apríla na adresu 
redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v májovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: 1. ZBOR GEOlóG, 2. HyMNUS MIERU, 
3. POJUščIJ MIR. Výhercom sa stáva a CD Romantic melody získava Vladimír JENčKO zo Spišskej Novej Vsi. Blahoželáme!
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Spišské divadlo

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární

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

od 8.00 do 20.00 hod.

26. 3. - 1. 4. 2012 
Fida, Hviezdoslavova 27, tel.: 053/441 29 66

2. - 8. 4. 2012
Na námestí, Letná 54, tel.: 053/441 33 44

9. - 15. 4. 2012
Hornád, Hviezdoslavova 24, tel.: 053/441 18 36

16. - 22. 4. 2012
Blaumont, Jánskeho 1, tel.: 053/419 91 80

23. - 29. 4. 2012
Harmónia, Zimná 55, tel.: 053/441 16 37

30. 4. - 6. 5. 2012
Farmácia, Fabíniho 15, tel.: 053/442 15 60

Divadelníctvo v našom meste má dlhú a bohatú históriu. Veď aj v zdôvodnení zriadenia 
prvého profesionálneho súboru na Spiši v roku 1957 sa uvádza, že mesto má dlhoroč-
né divadelné tradície a vlastnú divadelnú budovu Reduty. Tento súbor bol odčlenený 
od Dedinského divadla Bratislava a od roku 1959 bol známy ako (1. tajnička). Jeho 
činnosť však bola v roku 1963 v rámci racionalizácie divadelnej siete na Slovensku 
zrušená a 17 rokov toto divadlo úspešne suploval amatérsky súbor (2. tajnička). Úsi-
lie Spišiakov a znovuzaloženie profesionálneho divadla boli korunované v roku 1980 
zriadením Súboru pre deti a mládež Divadla Jonáša Záborského v Prešove, pobočná 
scéna Spišská Nová Ves. Už podľa názvu bola tvorba orientovaná na mladého diváka 
a akonáhle u nás vyrástol nejaký herecký talent, hneď bol premiestnený do prešovskej 
činohry. Po zmene spoločenských pomerov a úspešnom lobovaní vtedajšieho umelec-
kého šéfa a režiséra M. Košického sa splnil sen našich divadelníkov a od 1. 1. 1992 

vzniklo samostatné profesionálne divadlo. Už 20 rokov teda v našej krásnej Redute 
pôsobí profesionálny divadelný súbor pod názvom Spišské divadlo. V sále s kapaci-
tou 300 miest ročne odohrá množstvo predstavení, ktoré zhliadne mnoho spokojných 
divákov. V piatok večer sú na programe prevažne tituly zo svetovej komédie, v nedeľu 
popoludní sú to predstavenia pre deti, no a v stredu v Štúdiu SD uvádzajú komorné 
hry pre náročnejšieho diváka. Nesmieme zabudnúť na organizované predstavenia pre 
školy a taktiež účasti na festivaloch. Jeden z nich, festival komorných inscenácií „Diva-
delný Spiš“, aj organizujú. Z bohatej plejády hercov účinkujúcich na našich doskách 
v minulosti spomeňme aspoň M. Drotára, M. Kišša, V. Strniskovú, P. Gažu, P. Raševa, 
V. Durdíka. No i terajší umelecký súbor, ktorý vedie Doc. PhDr. (3. tajnička), PhD. 
je na veľmi vysokej, skutočne profesionálnej úrovni a odvádza v každom predstavení 
výkony, na ktoré sa nezabúda a ktoré sa oplatí zhliadnuť.

 KLUB ZDRAVIA
Cesta k skvalitneniu života

prednášky - diskusie 
ochutnávky - recepty

3. 4. 2012 (utorok)
Fyzikálna terapia

Bc. Michal lindtner

KDE: Školská 22, Spišská Nová Ves

pri Daňovom úrade v SNV 

KEDy: o 17.30 hod.

Vstup voľný!

KONTAKT: 0908 994 818

MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA 
ZLATÉHO RUŽOKRÍŽA
vás pozýva na prednášku 

s dataprojektorovou 
prezentáciou

ÚLOHA ČLOVEKA
VO VEKU VODNÁRA

v zasadačke Mestského úradu,  
budova Ab, Štefánikovo námestie 5, SNV 
v štvrtok 19. apríla 2012 o 17.00 hod.

Vstup je voľný. Srdečne vás očakávame.
bezplatný úvodný kurz si môžete  

objednať na adrese: Lectorium Rosicrucianum; 
P. O. Box 68; 048 01 Rožňava

w w w.  r  o  s  i  c  r  u  c  i  a  n  u  m.  s  k 

LECTORIUM ROSICRUCIANUM
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BEh OLŠAVSKOU DOLINOU: 37. ročník sa konal 
4. 3. Bežeckú sezónu na východe otvorilo 154 bežcov 
a bežkýň. Zišli sa v Blažiciach na trati dlhej 16 km. Zví-
ťazil maďarský bežec Kovacz (50:48 min.). Tomáš Ka-
mas z ŠKP SNV dobehol časom 1:00:26 hod. ako pät-
násty.
DŽUDO: 1. kolo oblastnej ligy žiakov a žiačok sa ko-
nalo 19. 2. v Poprade. V súťaži dosiahli z Džudo klubu 
SNV nasledovné umiestnenia: Mini: 24 kg – 1. Laura 
Tutková, 20 kg – 2. Simona Horváthová, 42 kg – 1. To-
máš Šarga, 27 kg – 1. Adam Horvát. Ml. žiaci: 34 kg 
– 1. Branislav Horváth, 46 kg – 1. Adam Šarga. St. 
žiačky: 57 kg – 3. Natália Trnovská. St. žiaci: 34 kg – 
3. Ján Krendželák, 55 kg – 3. Patrik Zajac.
VOLEJBAL: Extraliga: ženy: 25. kolo (18. 2.): VTC 
Pezinok – VK SNV 1 : 3. 26. kolo (19. 2.): VK SNV – 
ŠK ŽU Žilina 3 : 0. 27. kolo (25. 2.): UKF Nitra – VK 
SNV 3 : 2. 28. kolo (3. 3.): VK SNV – COP Nitra 3 : 1. 
Play-off: 1. zápas (10. 3.): VŠK Paneurópa Bratisla-
va – VK SNV 3 : 2. 2. zápas (15. 3.): VK SNV – VŠK 
Paneurópa Bratislava 3 : 1. 1. liga: juniorky: 14. kolo 
(18. 2.): VK Iskra Hnúšťa – VK SNV 3 : 1, 3 : 1. 15. ko-
lo (3. 3.): VK SNV – TJ Slávia TU Zvolen 3 : 0, 3 : 1. 
16. kolo (10. 3.): VK SNV – MŠK Vranov nad Topľou 
3 : 2, 3 : 2. Po 16. kole boli v tabuľke na 1. mieste. OM: 
kadetky: 12. kolo (19. 2.): KV MŠK Oktan Kežmarok 
– VK SNV 1 : 3, 1 : 3. 13. kolo (11. 3.): VK SNV – VK 
Profigarant Prešov 3 : 2, 2 : 3. Po 13. kole boli v tabuľ-
ke na 1. mieste.
BASKETBAL: Extraliga: muži: 32. kolo (18. 2.): 
MBK Handlová – 04 AC LB SNV 80 : 85. 33. ko-
lo (22. 2.): 04 AC LB SNV – ONYX Levice 86 : 67. 
34. kolo (25. 2.): BK Váhostav-SK Žilina – 04 AC 
LB SNV 86 : 77. 35. kolo (29. 2.): MBK Rieker Ko-
márno – 04 AC LB SNV 79 : 73. štvrťfinále: 1. zá-
pas (10. 3.): BK Bemaco SPU Nitra – 04 AC LB SNV 
73 : 64. 2. zápas (14. 3.): 04 AC LB SNV – BK Bema-
co SPU Nitra 78 : 67.
hOKEJ: 52. kolo (16. 2.): Bars Kazaň – Tatranskí vl-
ci (TV SNV) 8 : 2. 53. kolo (18. 2.): Čajka N. Novgo-
rod – TV SNV 4 : 3. 54. kolo (20. 2.): Loko Jarosla-
vľ – TV SNV 3 : 0. 55. kolo (26. 2.): TV SNV – Biele 
Medvede 4 : 7. 56. kolo (28. 2.): TV SNV – Kuznec-
ké Medvede 6 : 7. 57. kolo (1. 3.): TV SNV – Sibírski 
Snajperi 5 : 3. 58. kolo (3. 3.): TV SNV – Omské Jas-
traby 1 : 4. 59. kolo (9. 3.): HK Riga – TV SNV 6 : 2. 
60. kolo (10. 3.): HK Riga – TV SNV 4 : 2. Po 60. ko-
le boli v tabuľke na 8. mieste.
BOWLING: OPEN ALABOWLING - SHOP CUP: 
1. miesto - Ján Jánoš, 2. miesto - Anton Zoričák, 
3. miesto - Peter Meleg.
ATLETIKA: TJ Tatran SNV: Halové majstrovstvá Slo-
venska žiactva a dorastu (18. - 19. 2. 2012): Ver-
bovský, šprint 60 m - 7. miesto (7,83 s). štafeta  
4 x 200 m: žiačky štiffelová, lengvarská, Hudzí-
ková, Barčová - 10. miesto (2:07,46 s). Strednotra-
tiar Filip Kapsdorfer vybojoval s časom 2:05,52 bron-
zovú medailu, Matej Hojnoš s časom 2:16,44 sa za-
radil na 12. priečku. Halové majstrovstvá východo-
slovenského atletického zväzu 2012 (11. 2. 2012): 
Nyíregyháza, beh na 200 m: dorastenec Filip Kap-
sdorfer (26,30 s) - 5. miesto, Matej Hojnoš 7. miesto 
(26,68 s). Beh na 400 m: Matej Hojnoš 1. miesto 
(58,38 s), Filip Kapsdorfer 3. miesto (58,74 s). Beh 
na 800 m:  Filip Kapsdorfer 2. miesto (2:22,20 s), 
Matej Hojnoš 7. miesto (2:31,24 s). Žiacke kategórie: 
Samuel Verbovský - beh 50 m: 3. miesto (6,51 s), 
beh 150 metrov: 8. miesto (20,50 s), 50 m cez prekáž-
ky: 3. miesto (7,98 s). Dominik Bolcár - beh 150 m 
cez prekážky: 13. miesto (21,58 s), 50 m cez prekážky: 
7. miesto (10,06 s), beh 300 m: 6. miesto (46,29 s). 
Karin štiffelová - šprint 50 m: 1. miesto (6,98 s), beh 
300 m: 3. miesto (49,56 s), beh 50 m cez prekáž-
ky: 5. miesto (9,86 s) a výkonom 470 cm vyhrala diaľ-
ku. Mária Bračová - beh 150 m: 8. miesto (23,71 s), 
beh 300 m: 6. miesto (51,32 s), beh 800 m: 1. miesto 
(2:56,68 s). Ivana lengvarská - vrh guľou: 5. miesto 
(5,74 m), beh 300 m: 9. miesto (54,75 s).

š
p
o
r
t�
v�
s
k
r
at
k
e

Po roku sa zopakovalo finále ženskej hokejovej ligy medzi 
Spišskou Novou Vsou a Popradom. V prvom dueli doma 
Spišiačky suverénne zvíťazili po výbornom výkone 4 : 1. 
Nasledovala odveta pod Tatrami. V druhom meraní síl po 
slabšom výkone zvíťazili Popradčanky 4 : 3 a vyrovnali stav 
série. 
Definitíva padla v treťom zápase. Novovešťanky viedli už 
2 : 0. Za stavu 3 : 2 neuveriteľných 30 sekúnd pred kon-
com inkasovali vyrovnávajúci gól a v predĺžení ďalší. Po roku 
tak neobhájili majstrovský titul a skončili strieborné. Za 

celú sezónu a hlavne finálovú sériu si Novovešťanky 
zaslúžia veľkú pochvalu a poďakovanie za vzornú re-
prezentáciu mesta. 
„Škoda. Bolo to bojovné finále. Dievčatá dali do toho 
srdce a hrali s veľkým nasadením. tridsať sekúnd nás 
delilo od titulu. možno taktické myslenie nás obralo o ti-
tul, ale dievčatám nemám čo vytýkať. Dá sa povedať, že 
vyhralo viac šťastnejšie družstvo. Gratulujeme súperkám 
k titulu,“ povedal po skončení finálovej série tréner HC Osy 
Spišská Nová Ves Pavol Findura.  (pat),�foto:�autor

OSy NAKONIEC STRIEBORNé

Spišskonovoveskí rýchlokorčuliari sa predstavili na pre-
tekoch v Číne a Čechách. Na Majstrovstvách sveta 
v Šanghaji sa v drese Slovenska predstavila Tatiana 
Bodová, ktorá v konkurencií 43 svetových preteká-
rok si najlepšie viedla na 1 000 m trati, kde obsadila 
24. miesto. Na 500 m skončila na 28. mieste a na 
1 500 m jej patrilo 33. miesto.
O postup do finále Európskeho pohára juniorov, ktorý sa 
uskutoční v rumunskom Brašove, bojovali v Benátkach 
nad Jizerou v 4. kole skupiny Danubia juniori klubu STEZ 
Spišská Nová Ves. Postup do šestnástky najlepších junio- 
rov Európy si vybojovala dobrým výkonom v Benátkach 

nad Jizerou Alica Porubská, keď obsadila 2. miesto. 
V týchto pretekoch sa nedarilo Petre Suľovskej, keď 
skončila až na 15. mieste, ale body, ktoré získala na 
pretekoch v Rumunsku, Maďarsku a Spišskej Novej Vsi, 
jej stačili na postup.
Medzi juniormi si postup už pred pretekmi v Benátkach 
nad Jizerou vybojoval Michal čuja a svoj postup potvrdil 
aj na týchto pretekoch, keď obsadil 3. miesto. O postu-
pové pozície tu bojovali Matúš Rusnák a Matej Filip. 
Z uvedenej dvojice si lepšie viedol Matúš Rusnák, ktorý 
si 5. miestom vybojoval postup medzi európsku junior-
skú elitu.  (pat)

Sen o finálovej skupine o 1. - 4. miesto sa rozpynul v taj-
brejku a dvoch nepremenených mečbaloch. Spišiačky pre-
hrali v Bratislave po ťažkom boji a 5-tich setoch nakoniec 
3 : 2 na sety a do skupiny postúpila Paneurópa Bratislava. 
Našim dievčatám tak zostala skupina o 5. - 8. miesto. 
VšK Paneurópa Bratislava – VK Spišská Nová Ves 3 : 2 
(15,21,-21,-24,17), 150 divákov, 130 minút
Záver - z troch zápasov: body 5 : 4 sety, 7 : 7, lopty 
315 : 304, ale zápasy 2 : 1 pre BA. Nepostúpil lepší, ale 
šťastnejší. Absolútne vyrovnané družstvá, o postupe roz-
hodlo kúsok šťastia a domáce prostredie pre Paneurópu 
Bratislava. Základná zostava: Harčárová, Becková, Javor-
ská, M. Hnátová, Kubová, Jakábová. libero: Vartovníková. 
Striedali: Böhmerová, Olejníková, Bodáková. 
Hrajúca trénerka žien VK SNV Mária Hnátová: „Prehrali 

sme po veľkom boji a veľmi nás môžu mrzieť oba ne-
premenené mečbaly. Je na škodu, že viacero dievčat 
nemalo odohratých doteraz viacero takýchto ťažkých 
zápasov, čo sa prejavilo na ich psychike počas zápasu. 
Výhodu domáceho prostredia mali Bratislavčanky až 
dva razy, čo aj využili. Síce s dávkou poriadneho šťas-
tia, ale využili. Nám mohli pomôcť diváci iba v jedinom 
zápase, čo bolo nakoniec málo. K samotnej hre v tomto 
zápase sa ťažko vyjadrovať, pretože v jeho závere to už 
bolo o šťastí. a to nám neprialo. musíme sa sústrediť 
na boje v skupine o 5. - 8. miesto, aj keď určitá strata 
motivácie u hráčok určite bude. Nič to však nemení na 
skutočnosti, že sme odohrali play-off so cťou a prehrali 
sme až po troch zápasoch, po ťažkom boji.“ (pat)

šORTREKÁRI V čÍNE A čECHÁCH

KRUTé VyPADNUTIE VOlEJBAlISTIEK

Nielen sezónu, ale aj play-off už Novovešťania len dohrá-
vali. „Som sklamaný, ale neradostná situácia v klube 
nás prinútila k tomuto rozhodnutiu, chýbalo nám viac 
hráčov. Zostalo len päť statočných. mali sme tam veľa 
juniorov, pre ktorých to bola dobrá hokejová škola. 
Prvé dva zápasy bola Senica u nás lepšia a zaslúžene 
vyhrala. V tomto stretnutí sme podali najlepší výkon 
tejto série, dlho bolo skóre na vážkach a domáci roz-
hodli až v závere stretnutia,“ uviedol vo svojom vyhlá-

sení po skončení play-off tréner HK Spišská Nová Ves 
Marián Horváth.
„Prioritou je juniorka a dorastenci. Ich udržanie sa 
v extralige pre ďalšiu sezónu je dôležitejšie ako boj 
o extraligu. Do extraligy sa z I. ligy len ťažko postupuje. 
myslím si, že ani jedno mužstvo z našej súťaže nemá 
šancu dostať sa do extraligy. Niet peňazí, nieto spon-
zorov a kríza sa dosť podpísala aj na hokeji,“ uviedol 
riaditeľ HK Spišská Nová Ves Dušan Kacvinský.  (pat)

VyPADlI SO SENICOU 
Pre A-mužstvo Spišskej Novej Vsi je súťažný ročník 2011/2012 už históriou. Prehra 1 : 3 v Se-
nici znamenala vypadnutie z play-off hneď v prvom kole. 
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VEREJNÉ KORČUĽOVANIE - hLAVNÁ PLOChA
1.�4. nedeľa 18.00�-�19.30
3.�4. utorok 18.00�-�19.30
5.�4. štvrtok 18.00�-�19.30
6.�4. piatok 18.00�-�19.30
11.�4. streda 18.00�-�19.30
13.�4. piatok 18.00�-�19.30
15.�4. nedeľa 18.00�-�19.30
17.�4. utorok 18.00�-�19.30
18.�4. streda 18.00�-�19.30
20.�4. piatok 18.00�-�19.30

 7. 4. Sobota 17.00 TATRANSKÍ VLCI - PETROHRAD
 8. 4. Nedeľa 17.00 TATRANSKÍ VLCI - PETROHRAD
21. 4. Sobota 17.00 TATRANSKÍ VLCI - JUNOSť MINSK
22. 4. Nedeľa 17.00 TATRANSKÍ VLCI - JUNOSť MINSK

zIMNÝ ŠTADIÓN t.:�053/446�10�86
rozpis�zápasov�má�len�informatívny�charakter�a�môže�byť�zmenený.

KOLKÁREŇ t.:�053/416�63�35
14.�4. sobota 10.00 svit�-�žarnovica,�1.�liga�vÝchoD
21.�4. sobota 10.00 svit�-�suČany�„b“,�1.�liga�vÝchoD

�5.�4. štvrtok 13.30�a�15.30 snv�-�prešov,�stža/stžb
�8.�4. nedeľa 15.30 snv�-�prešov,�3.�liga
�8.�4. nedeľa 10.00�a�11.45 snv�-�trebišov,�u13/u12
�8.�4. nedeľa 15.30 snv�-�oDorÍn,�DievČatá
14.�4. sobota 11.00�a�13.15 snv�-�ružomberok�stD/mlD
21.�4. sobota 16.00 snv�-�Zvolen,�3.�liga
22.�4. nedeľa 10.00�a�12.00 snv�-�kac�košice,�stža/stžb
22.�4. nedeľa 10.00�a�11.45 snv�-�mFk�košice,�u13/u12
22.�4. nedeľa 15.00 snv�-�ruDŇany,�DievČatá
28.�4. sobota 10.00�a�12.15� snv�-�giraltovce,�stD/mlD

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.

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.�4. nedeľa 10.00 lb�-�inter�bratislava,�basketbal�juniori
 1.�4. nedeľa 12.00�-�16.00 škbD�-�svit,�basketbal�juniorky
 1.�4. nedeľa 16.00�-�22.00 FutbalovÝ�turnaj
14.�4. sobota lb�-�popraD,�basketbal�mž
14.�4. sobota lb�„b“�-�trnava,�basketbal�1.�liga
15.�4. sobota �9.00 lb�„b“�-�petržalka,�basketbal�1.�liga
15.�4. nedeľa 11.30�-�20.30 Florbal
19.�4. štvrtok 11.00�-�19.00 m�sr�vo�volejbale�chlapcov�Zš
20.�4. piatok 8.00�-�13.00 m�sr�vo�volejbale�chlapcov�Zš
21.�4. sobota lb�-�komárno,�basketbal�sž
22.�4. nedeľa lb�-�levice,�basketbal�sž
22.�4. nedeľa lb�-�košice,�smž
26.�4. štvrtok 11.00�-�19.00 m�sr�vo�volejbale�DievČat�Zš
27.�4. piatok 8.00�-�13.00 m�sr�vo�volejbale�DievČat�Zš
28.�4. sobota lb�„b“�-�prieviDZa,�basketbal�kaDeti
28.�4. sobota lb�„a“�-�hanDlová,�basketbal�kaDeti
29.�4. nedeľa lb�-�košice,�basketbal�mmž
29.�4. nedeľa lb�„b“�-�hanDlová,�basketbal�kaDeti
29.�4. nedeľa lb�„a“�-�prieviDZa,�basketbal�kaDeti

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.

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 veľkonočných prázdnin
ranné�plávanie,�verejnosť verejnosť

�5.�4. štvrtok �6.30�-�7.45 �9.00�-�20.30
�6.�4. piatok �9.00�-�20.30
�7.�4. sobota �9.00�-�20.30
�8.�4. nedeľa �9.00�-�20.30
�9.�4. pondelok 13.00�-�20.30
10.�4. utorok �9.00�-�20.30

1.�4.�2012�(nedeľa)�od�9.00�do�12.00�hod.�meDZinároDné�majstrovstvá�
slovenska�seniorov�v�plávanÍ,�verejnosŤ�oD�15.00�Do�20.30�hoD.

prosí touto cestou bývalých členov folklórneho súboru Čačina, 
ktorí majú záujem, aby sa ohlásili na tel. č.: 0905 564 918, 

0910 280 977 z dôvodu prípravy celovečerného  
premiérového galaprogramu, ktorý sa uskutoční 26. 5. 2012  

a zároveň pozývame všetkých priaznivcov 
a milovníkov folklóru na Galakoncert. 

J. Geletková 

OBčIANSKE ZDRUžENIE 
FS - čAčINARE

Vážení rodičia, máte dieťa vo veku 13 - 15 rokov? 
Radi Vás privítame v našej kolkárni, nachádzajúcej sa  
v Sade mládeže, zo strany vstupu do ZOO.
Každý utorok a štvrtok v čase 15.00 - 16.30 hod. si môžu  
Vaše ratolesti vyskúšať tento šport v rámci náboru.  
Prineste si čistú športovú obuv vhodnú do haly a športové oblečenie. Pre základné 
školy je možnosť náboru v rámci telesnej výchovy (treba sa dohodnúť vopred telefo-
nicky). Kontakt: G. Kuchárová - 0911 815 298, Ing. Novotný - 0903 604 061

TJ TATRAN SPIšSKÁ NOVÁ VES 
KOlKÁRSKy ODDIEl
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8. ročník Seniorských 
majstrovstiev mesta 

v plávaní
 21. apríl 2012 (sobota)

 Krytá plaváreň v Spišskej Novej Vsi
ORGANIzÁTORI

Mesto Spišská Nová Ves
STEZ - Správa telovýchovných zariadení

Plavecký seniorsky klub
úČASTNÍCI 

Občania mesta, ktorí majú záujem o plavecký šport 
a preverenie svojich plaveckých schopností.

KATEGÓRIE: muži a ženy podľa veku
A - od 30 do 39 rokov  (ročník nar. 1973 - 1982)
B - od 40 do 49 rokov (ročník nar. 1963 - 1972)
C - od 50 do 59 rokov  (ročník nar. 1953 - 1962)
D - od 60 rokov (ročník nar. 1952 a skôr)

DISCIPLÍNY
50 m voľný spôsob - muži a ženy

100 m prsia - muži a ženy
200 m voľný spôsob - muži

PROGRAM 
8.00 - 9.00 hod. prezentácia a rozplávanie
9.00 - 11.00 hod. preteky podľa disciplín 
11.00 hod. vyhodnotenie a ocenenie 
 umiestnených pretekárov

Účastníci pretekov majú vstup 
na plaváreň zdarma.

Na vašu účasť sa tešia organizátori.

 JARNÝ KURz JOGY 
od 10. 4. do 26. 6. 2012,  

každý utorok od 16.00 hod.
Ponúkame ucelený program fyzických, dýchacích  
a relaxačných cvičení doplnený kondičnými cvikmi  
k formovaniu postavy. Oboznámime vás so zdravou 

výživou a jarnými očistnými technikami.
Zápis do kurzu:  

10. 4. 2012 (utorok) o 16.00 hod. v Jogacentre
Cena kurzu: 20 €, zľavy pre študentov,  

seniorov a ženy na MD (16 €)
vykročte�do�jari�svieži,�s�optimizmom,��

zdravým�telom�a�mysľou.

14. 4. 2012 o 14.00 hod.  
v Jogacentre 

verejná prednáška pod vedením skúseného  
lektora Martina Knapa venovaná zdraviu  

ako pomocou jednoduchých jogových techník  
môžeme prečistiť telo od toxínov a ostatných  
nežiaducich vplyvov, ktoré zároveň slúžia ako  
prevencia a liečba pri mnohých ochoreniach.

Spoločnosť 
Joga v dennom živote 
Pobočka Spišská Nová Ves 

letná 55

Bowling Centrum 
LAGUNA

pozýva 14. 4. 2012 (sobota) 
od 9.00 hod. na 

VEĽKONOČNÝ  
BOWLINGOVÝ 

TURNAJ DVOJÍC

štartovné: 30 € za dvojicu
Prihlásení do 12. 4. 2012  

poukaz na 1 hod. hry zdarma
Prihlásiť sa do turnaja je možné  

na t. č.: 053/441 44 56 alebo osobne.

Počet zapísaných voličov 29 779

Počet vydaných obálok 16 890

Voľba poštou - počet 68

Počet odovzdaných obálok 16 817

Počet platných hlasov 16 571

Účasť v % 56,71

VOľBy DO NR SR, 10. 3. 2012 
VýSlEDKy VOlIEB V SP. NOVEJ VSI 

číslo na Kl Názov politickej strany Počet hlasov
11 SMER - sociálna demokracia 7 639
2 Kresťanskodemokratické hnutie 1 770
5 OBYČAJNÍ ĽUDIA a nezávislé osobnosti 1 572

22 Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana 1 254
6 Sloboda a Solidarita 1 130
4 Slovenská národná strana 653

10 Ľudová strana Naše Slovensko 566
25 STRANA SLOBODNÉ SLOVO - NORY MOJSEJOVEJ 382
17 99 % - občiansky hlas 343
16 MOST - HÍD 309
12 Zmena zdola, Demokratická únia Slovenska 252
14 Komunistická strana Slovenska 162
18 Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko 130
13 Národ a Spravodlivosť - naša strana 121
7 PRÁVO A SPRAVODLIVOSť 71

20 Robíme to pre deti - SF 62
9 Strana zelených 60
1 Zelení 46

26 Strana živnostníkov Slovenska 31
21 Obyčajní ľudia 31
23 Strana občanov Slovenska 24
3 Strana demokratickej ľavice 15
8 NÁŠ KRAJ 10

24 Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja 8
15 Strana Rómskej únie na Slovensku 5
19 STRANA +1 HLAS 0

 Spolu 16 646

Florbalový klub 
FbC young Arrows Spišská Nová Ves

pozýva na 

1. ROČNÍK 
FLORBALOVÉhO TURNAJA 

O pohár primátora mesta 
Spišská Nová Ves

pre amatérske florbalové tímy z regiónu Spiš
15. 4. 2012 (nedeľa) 

v mestskej športovej hale 
v čase od 11.30 do 20.30 hod.

Do turnaja bude zapojených 6 tímov, hrá sa 
systémom každý s každým, celkom 15 zápasov.

Tešíme sa na vás!
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Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary 
všetkým príbuzným, priateľom, susedom, kolegom a známym, ktorí sa 
8. 2. 2012 prišli rozlúčiť s mojím drahým manželom, otcom, dedkom 
a bratom Jozefom BlAšKOM, ktorý nás navždy opustil vo veku nedo-
žitých 65 rokov.
Poďakovanie patrí f. URANPRES za dôstojnú rozlúčku. 
S úctou a vďakou manželka, deti, súrodenci, svokor a ostatná smútiaca 
rodina.

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary 
všetkým príbuzným, známym a susedom, ktorí sa 13. 2. 2012 prišli rozlú-
čiť s mojím manželom Pavlom POKlEMBOM, ktorý nás opustil vo veku 
62 rokov.
S úctou a vďakou manželka Magdaléna a synovia s rodinami. 

S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť 14. 2. 2012 s mojou starostlivou drahou mamkou, 
obetavou babkou, prababkou, svokrou, tetou a príbuznou Veronikou  
KOčIšOVOU, ktorá nás navždy opustila vo veku nedožitých 81 rokov.
Zároveň ďakujeme primárovi MUDr. Š. Zelenému a celému kolektívu 
OAIM NsP v SNV za príkladnú starostlivosť. Ďakujeme tiež Pohrebnej 
službe R. Findura, Rím.-kat. farskému úradu v SNV, p. kaplanovi B. Ca-
balovi a ZPOZ pri MsÚ v SNV - M. Findurovej za dôstojnú a dojemnú 
poslednú rozlúčku.
S úctou a vďakou dcéra Kristína s rodinou a ostatná smútiaca rodina.

Ťažko sa nám s tebou lúčilo, ťažké je bez teba byť, láska však smrťou 
nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
S hlbokou bolesťou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť 28. 2. 2012 s mojím milo-
vaným manželom, otcom, dedkom, pradedkom, švagrom, bratom, strý-
kom ľudovítom AMBROZyM, ktorý nás náhle opustil vo veku nedožitých 
80 rokov.
Vyslovujeme tiež svoje poďakovanie Klubom vojenskej histórie Gvardija 
Sp. N. Ves, Tiger Poprad, Dukla Prešov za prejavenú poctu. Zároveň vy-
slovujeme poďakovanie Pohrebnej službe S. Badzíková a Rím.-kat. far-
skému úradu v SNV za dôstojnú rozlúčku.
S láskou a úctou manželka Anna, synovia Jaroslav a František s man-
želkou, vnučky Monika, Františka a Katarína s manželom, pravnučka 
Ninka.

odišiel, už nie je medzi nami, ale žije v srdciach nás, ktorí sme ho 
milovali.
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary všetkým príbuzným, kolegom, priateľom, susedom a známym, 
ktorí sa prišli 17. 2. 2012 rozlúčiť s mojím drahým manželom Jánom  
VAVRÍKOM, ktorý nás opustil vo veku nedožitých 65 rokov.
Zvlášť ďakujeme ZPOZ pri MsÚ v SNV, f. URANPRES a Pohrebnej službe 
R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
smútiaca rodina

odišiel, už nie je medzi nami, ale žije v srdciach nás, ktorí sme ho 
milovali.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary 
všetkým príbuzným, priateľom, susedom, kolegom a známym, ktorí sa pri-
šli 7. 3. 2012 rozlúčiť s mojím drahým manželom, otcom, svokrom, ujom 
a príbuzným ladislavom BAlÁžOM, ktorý nás navždy opustil po dlhej 
chorobe vo veku nedožitých 72 rokov.
Srdečne ďakujeme kolektívu ODCH a kolektívu interného odd. NsP v SNV 
za príkladnú starostlivosť počas jeho hospitalizácie. 
Vyslovujeme tiež poďakovanie Pohrebnej službe R. Findura a ZPOZ pri 
MsÚ v SNV za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou manželka Vierka, synovia Ladislav a Ľuboslav s rodinami 
a ostatná smútiaca rodina.

Touto cestou chceme poďakovať všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť 
13. 3. 2012 na poslednej ceste s našou drahou mamičkou, babičkou 
a prababičkou Margitou UlIčNOU.
Zároveň ďakujeme rodine, susedom a známym za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary.
dcéry s rodinami

tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. mala 
si rada život, mala si rada smiech, verila si v život 
a milovala svet. odišla si navždy, hoci si túžila žiť, 
nebolo dopriate, aby si mohla s nami byť.
28. 2. 2012 sme si pripomenuli 2. výročie, kedy nás 
opustila naša mama, dcéra Jana BUJŇÁKOVÁ. 
24. 3. 2012 sme si pripomenuli 19. výročie úmrtia 
môjho manžela Alberta BUJŇÁKA. 

S láskou spomína manželka, syn František s manželkou, vnúčatá, pravnú-
čatá a ostatná rodina.

SPOMIENKy A POĎAKOVANIA

VITAJTE MEDZI NAMI VýZNAMNé žIVOTNé JUBIlEÁ VO FEBRUÁRI OSlÁVIlI
92 rokov
Veronika Hamráčeková
mária lorková
91 rokov
mária Bulejová
Jozef Hozza
90 rokov
mária lenarčičová
mária Vojčíková
alžbeta Kopčárová
Ján Soták
anna Friňáková
rozália Dudeková
85 rokov
Valentín Peták
regina lalinská
mikuláš Kiššák
magdaléna Koňaková
Katarína lorencová

Irena rehánková
František Papaj
Valent Varga
Františka Fedorčáková
Ján melioris
80 rokov
mária Pribulová
Jozef čopian
muDr. Cyril macejko
Božena Šuňavcová
mária Smižanská
Ing. Jozef Smik
Štefan Školníček
Jolana Blahovská
mária Sobinovská
JuDr. matej Vojtáš
marta loyová
Žofia Durdiaková
matilda akurátna

rudolf Fabian
mária Kohútová
Helena rigelská
emília Gondová
Viktor lenárt
75 rokov
eva Barčovská
rudolf Klein
Svetlana mišíková
Justína Jakubcová
anton Hanzely
Valéria Horváthová
ondrej Šoltis
ladislav Hronský
mária Chalupecká
Hedviga Zahurancová
magda toporcerová
anton Ivanko
Jozef Dzurojurko
Ing. albín Novotný

mária Kluknavská
milan Jasečko
Ctibor Polom
70 rokov
Stanislava Stoličná
muDr. Sonja Karásková
rudolf rusnák
ružena Sklenárová
Valentín Filip
Štefan Palenčár
Pavlína toporcerová
emil Hanták
Juliana Pirháčová
rudolf Bartoš
Gejza Holub
alžbeta Šimonová
Peter Ivan
Stanislav Goleňa
margita Dóbiová
ladislav Slivka

Jakub Stašák
Samuel Saluga
Vladimír Klempár
maximilián morihladko
michal Bečarik
Viktória Bujňáková
Dana Šavelová
Štefan Kucharovič
Juraj uličný
Sofia Ferencová
liana Korfantová
matúš tatranský
Šimon Bryndza
emily Koťuhová
Juraj Kolesár
miroslav Horváth
michal Chromčo
Šimon Sivačko
leonard Giľák

Samuel Záhradník
Jakub madeja
matúš Demeter
Stella Strache
Nikolas Holub
Sofia Karin Vojtkovská
tomáš Kacvinský
alex Hrušovský
alexandra miháliková
oliver Pavlík
Sofia Pokutová
Sebastián andrej 
 rajčuľa
Samuel Kapalko
Natália Gardošíková
Samuel Kaščák
leo eliaš
lukáš Gabonai

ružena Szabová 1913
Jozef marál 1922
matilda Servátková 1922
anna Podhorská 1926
mária teringová 1926
mária Kutarňová 1928
Zoltán Žukovský 1929

Gizela Hutková 1930
Jozef orlovský 1931
Veronika Kočišová 1931
Daniel Školník 1931
Ľudovít ambrozy 1932
alica mokrašová 1932
margita Bartková 1932

Zuzana Pamulová 1933
mária Stoličná 1933
Vincent Škerlík 1933
margita Barabášová 1934
Gabriela Ilašenková 1935
anton Bernát 1936
Veronika ochotnická 1936

Ing. Vladimír macko 1937
richard Filip 1938
Jiří Kolář 1940
Ján Hamráček 1942
terézia Kufčáková 1945
Ján Vavrík 1947
Jozef Blaško 1947

Pavol Poklemba 1949
Veronika Kuchárová 1952
Dušan Girgáš 1953
František Fiflík 1957
Pavol čudek 1961
Jaroslav majchrovič 1971
róbert Dobšinský 1974

VO FEBRUÁRI NÁS NAVžDy OPUSTIlI
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Zavrel si oči, chcelo sa ti spať, nestihol si nám ani zbohom dať. odišiel 
si rýchlo, nečakane, ako vietor v búrke, keď stromy láme. Bolestný je 
pre nás tvoj odchod náhly, v našich srdciach však zostaneš navždy 
s nami.
12. 4. 2012 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil náš milovaný syn 
Marek KATRIŇÁK.
S láskou spomínajú rodičia a sestra Lenka s manželom.

čas ubieha, zastaviť sa nedá a na nášho drahého zabudnúť sa nedá. 
už len kytičku kvetov z lásky na hrob ti môžeme dať, spokojný večný 
sen priať, modlitbu tichú odriekať a spomínať.
12. 4. 2012 uplynie 10 rokov, odkedy nás opustil náš drahý Dušan  
FRANKOVIč.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Katarína, synovia Dušan a Radoslav

Bolesťou unavený odišiel tíško, nie je medzi nami, zanechal všetkých, 
no v našich srdciach žije spomienkami.
14. 4. 2012 uplynie prvý smutný rok, kedy nás navždy opustil manžel, 
otec, dedko a kamarát Vojtech MAJOR z Markušoviec.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
S láskou a úctou manželka, syn, dcéra, vnúčatá a ostatná smútiaca ro-
dina.

Život je občas krutý, nevráti, čo nám vzal, zostali iba spomienky 
a v srdci veľký žiaľ.
Stanislav REžNICKý musel bez rozlúčky opustiť tých, ktorých mal rád. 
14. 4. 2012 uplynie 7 rokov, čo nám po tragickej nehode navždy odišiel.
S láskou spomínajú manželka, dcéra Radka, syn Matej, rodičia, súrodenci 
a ostatná smútiaca rodina.
Ty žiješ v nás - my v Tebe. Nie sme sami. 

Zhasli oči, ktoré nám boli tak drahé, dotĺklo zlaté srdce, ktoré sme mali 
tak radi, stuhli ruky, ktoré pre nás tak usilovne pracovali...
18. 4. 2011 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustil môj drahý manžel, 
náš milovaný ocko, dedko, svokor a švagor Alfréd TAKÁč.
Ďakujeme všetkým, ktorí spolu s nami nezabudli a venovali mu tichú spo-
mienku.
S láskou, úctou a vďakou spomína manželka, dcéra a synovia s rodi-
nami.

odišiel, už nie je medzi nami, ale žije v srdciach nás, ktorí sme ho 
milovali.
18. 4. 2012 uplynie 5 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil môj man-
žel, otec, dedko a pradedko Ján šTRAUCH.
S láskou a úctou spomína manželka a deti s rodinami.
Odpočívaj v pokoji.

Bolesťou unavená tíško si zaspala zanechajúc všetkých, čo si rada 
mala. Za všetky tvoje trápenia a bolesti, nech ti dá Pán Boh večnej 
milosti.
21. 4. 2012 uplynú dva roky od smrti našej milovanej mamičky, babičky 
a prababičky Veroniky KUNÍKOVEJ.
So žiaľom v srdci spomínajú dcéry Jarmila a Jana a synovia Bohuš, Emil 
a Dušan s rodinami. 

Najväčšia láska umiera, keď sa oko mamky navždy zaviera.
22. 4. 2012 uplynie neuveriteľných 26 rokov, čo nás vo veku nedožitých 
80 rokov navždy opustila naša dobrá a starostlivá mamka a stará mamka 
Júlia STOlIčNÁ.
Spomienka na Teba, mamka, ostane stále uchovaná v našich srdciach. 
Spi sladko.
S úctou a láskou stále spomína a nezabúda dcéra Adela a vnuk Marián 
s rodinou.

Spomienka na teba nikdy nevymizne zo sŕdc tých, ktorí Ťa milovali a sú 
ti vďační za tvoju lásku a obetavosť.
23. 4. 2012 uplynul rok, čo nás navždy opustila naša milovaná  
MUDr. Drahoslava AlCNAUEROVÁ.
S láskou spomína manžel Ján, dcéra Lucia a syn Matej s rodinami, mama 
Mária, brat Peter s rodinou a ostatná smútiaca rodina.

odišla si bez rozlúčky tíško a navždy, v srdciach zostal smútok, na duši 
jazvy. Chýba nám tvoj hlas, nežné pohladenie, spomienka na teba 
nikdy nevybledne. tam, v raji nebeskom, pokoj večný máš, si naším 
anjelom, na Zemi strážiš nás.
22. 4. 2012 si pripomenieme smutné prvé výročie, čo nám chýba naša 
milovaná manželka, maminka, babička Anna KORFANTOVÁ.
Tí, čo ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.
S láskou a vďakou spomínajú manžel Jozef a deti Ivana,Tatiana a Erik 
s rodinami.

25. 2. uplynulo 13 rokov od úmrtia nášho starost-
livého otca, dedka, pradedka Eduarda SPIšÁKA 
a 27. 2. uplynulo 13 rokov od úmrtia našej milovanej 
mamky, babky a prababky Márie SPIšÁKOVEJ. 
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im, prosíme, tichú 
spomienku.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Neplačte za mnou, keď som tak tíško zaspala, spomeňte si, že som 
vás veľmi rada mala.
8. 3. 2012 uplynul rok, čo nás navždy opustila naša milovaná mamka, 
babka, prababka, svokra Anna SCHlESINGEROVÁ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí na Teba nezabudli.
S úctou a láskou spomínajú synovia Gustáv a Jozef s rodinami, dcéra  
Libuša a ostatná smútiaca rodina.

Život je veľmi krutý, už nevráti, čo nám vzal, zostanú iba spomienky 
a v srdci veľký žiaľ. rana v srdci bolí a zabudnúť nedovolí, aj keď nie 
si medzi nami, v našich srdciach žiješ s nami.
18. 3. 2012 uplynul 1 rok, odkedy nás navždy opustil náš milovaný otec 
a dedko ladislav lIPTÁK. 
S úctou a láskou spomínajú dcéry Jana s rodinou, Ivana s rodinou, Kata-
rína s rodinou a vnúčatá Miško, Emka, Samko, Robko a Tomáško. 

Do večnosti odišiel si spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád. odišiel si od 
nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš v srdciach tých, ktorí Ťa veľmi 
milovali. už 10 rokov spíš večným snom, tmavý hrob je ti domovom.
30. 3. 2012 uplynulo 10 rokov, kedy nás opustil môj manžel, otec, svokor, 
dedko Ján DANIšOVSKý z Novoveskej Huty.
Spomína manželka Magda, synovia Marcel, Marián s manželkou Luciou 
a vnučka Nikolka.

odišla si, nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spomienkami. 
už len kytičku kvetov ti môžeme dať a pri plamienku sviečky spo-
mínať.
31. 3. 2012 uplynuli dva roky, odkedy nás navždy opustila manželka, 
mamka, stará mama Paulína FABINIOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel Ján, synovia Miroslav a Ľubomír s ro-
dinami.

31. 3. 2012 uplynulo 25 rokov, keď nás navždy opustila manželka a matka 
Monika DUSÍKOVÁ vo veku 51 rokov.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel Miloš, dcéra Beáta a syn Miloš s ro-
dinami.
Odpočívaj v pokoji.

Ťažko sa nám s tebou lúčilo, ťažko je bez teba byť, láska však smrťou 
nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
31. 3. 2012 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, otec, 
dedko a pradedko Ján IlKOVIč.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka Anastázia, dcéry Janka, Zdenka a syn 
Slavomír s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

V našich srdciach stále zostáva láska a dobrota, ktorou nás obklopovala 
naša drahá mamička Helena VIlKOVÁ. 8. 4. 2012 si pripomenieme 
5. výročie jej úmrtia.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku.
S láskou a úctou spomínajú syn Miroslav s rodinou, dcéra Gabriela s ro-
dinou a ostatná smútiaca rodina.

Zavrela si oči, utíchol tvoj láskavý hlas, mala si rada život a všetkých 
nás. tak túžila si s nami žiť, no tvoje zlaté srdce už nevládalo ďalej 
biť.
8. 4. 2012 uplynie dlhých 5 rokov od úmrtia našej drahej manželky, 
mamky, babky, prababky Márie HRUšOVSKEJ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí na ňu nezabudli.
S láskou a úctou spomínajú manžel Ján, deti Mária, Ľuboš, Jozef, Stani-
slav a Janka s rodinami. 

mal rád život, mal rád smiech, veril v dobro a miloval svet.
Nestihol sa s nami ani rozlúčiť a jeho život ukončil vo veku 21 rokov ne-
zodpovedný vodič.
14. 4. 2012 si v smútku a s bolesťou v srdci pripomíname 15 rokov od 
úmrtia milovaného syna Mária JANčURU, ktorý zahynul pri dopravnej 
nehode.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
rodičia, Tonka a Rišo s rodinou

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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Kurzy JOGY v sezóne 2011/ 2012SPOMIENKy A POĎAKOVANIA
S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary 
všetkým príbuzným, susedom a známym, ktorí sa prišli 2. 3. 2012 rozlúčiť s našou drahou  
mamičkou, babičkou, sestrou, svokrou a príbuznou Zuzanou PAMUlOVOU, ktorá nás navždy 
opustila vo veku 78 rokov.
Srdečne ďakujeme MUDr. Bevilaquovej, kolektívu interného odd. NsP v SNV pod vedením 
MUDr. Hudáka za príkladnú starostlivosť. Vyslovujeme tiež poďakovanie Pohrebnej službe R. Fin-
dura, Rím.-kat. farskému úradu v SNV a ZPOZ pri MsÚ v SNV - M. Findurovej za dojemnú po-
slednú rozlúčku.
dcéra Dana a syn Dušan s rodinami

Smutná pravda života vraví, že nič netrvá večne a i život každého z nás sa raz skončí. Veríme, 
že dobrí ľudia nikdy neumrú a ostávajú navždy v našich srdciach.
29. 2. 2012 sme sa rozlúčili s našou milovanou a drahou mamičkou Ruženou SZABOVOU.
Dovoľujeme si poďakovať všetkým príbuzným, priateľom a známym za prejavy sústrasti, krásne 
slová útechy a kvetinové dary. 
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme ZPOZ pri MsÚ - M. Findurovej a jej spolupracovníkom  
a Pohrebnej službe R. Findura. 
syn Ivan a dcéra Sylvia 

Miestny odbor Matice slovenskej 
v Spišskej Novej Vsi

Školský úrad a oddelenie školstva,  
mládeže a športu

pozývajú na 6. ročník súťaže

NAŠE MESTO
určenej pre trojčlenné družstvá žiakov 

základných škôl I. - II. stupňa
so zameraním na dvojvýročie poľského zálohu

12. 4. 2012 o 9.00 hod.
vo veľkej zasadačke Mestského úradu, 

štefánikovo námestie 1, SNV.
Realizované s finančnou podporou Mesta SNV.

STRATY A NÁLEzY 
 V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI 

Stratili ste niečo v našom meste 
a neviete to nájsť?

Alebo naopak, niečo ste našli a radi by  
ste to vrátili pôvodnému majiteľovi?

Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi  
na internetovej stránke mesta  

www.spisskanovaves.eu ponúka služby,  
aby sa mohli občania vzájomne informovať  

o veciach hľadaných alebo nájdených.
Dôležité je nahlásiť straty alebo nálezy na linku 
mestskej polície „159“ a vec priniesť do budovy 
MsP na Školskej ul. č. 1 v Spišskej Novej Vsi.

Sme tu pre Vás, radi Vám pomôžeme.
juDr.�michal�komara,�phD.

náčelník�msp�snv

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku SNV

11. 4. (streda)
XV. ročník výstupu na Dreveník  

a prehliadka Spišskej kapituly v Sp. Podhradí.
Odchod os. vlakom 7.41 hod. smer Sp. Vlachy.

16. 4. 2012 (pondelok) o 14.00 hod.
Prednáška na tému: Ochorenie starších ľudí. 

Prednáša: MUDr. Pitko v KD Lipa na Fabiniho ul. v SNV.

19. 4. (štvrtok) o 9.00 hod.
Tvorivé písanie s PaedDr. šimkom 

v budove Mestského úradu, Štefánikovo nám. č. 1, SNV.

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

2. 4. 2012
Ftipparáda o 14.00 hod.

11. 4. 2012
Vychádzka - Dreveník, Hodkovce

Odchod os. vlakom o 7.41 hod. v rámci 
spolupráce s MO JDS.

13. a 27. 4. 2012
Varenie a ochutnávka múčnych jedál.
16. 4. 2012 o 14.00 hod.

Beseda v klube s lekárom 
- gynekológom MUDr. Pitkom.

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

lehota na podávanie ponúk 
pre obidva prípady: 

do 13.00 hod. 25. mája 2012.

B. Němcovej č. 5, súpisné číslo 495, 
na parcele KN-C 1961 

(o výmere 538 m2) 
za cenu aspoň 30 000 €.

Zimná č. 72, súpisné číslo 208, 
na parcele KN-C 2614 

(o výmere 712 m2) 
za cenu aspoň 175 000 €.

KLUB DôChODCOV KOMENSKÝ
pozýva pedagogických pracovníkov, 
dôchodcov na stretnutie, ktoré sa 
uskutoční 16. 4. 2012 (pondelok) 
o 10.00 hod. v Klube dôchodcov 
na Levočskej ul. Tešíme sa na vás.

Okresné predsedníctvo 
Jednoty dôchodcov na
Slovensku v Sp. Novej Vsi

pozýva na

VII. OKRESNÝ SNEM JDS
26. 4. 2012 o 9.45 hod. 

v zasadačke AB, štefánikovo námestie č. 5, SNV
Tešíme sa na váš záujem o život seniorov  
v „Európskom roku aktívneho starnutia  

a solidarity medzi generáciami“.

Spievaš rád a nevieš, čo s tým? 
Skús to spolu s nami v zborovom speve! 
Miešaný spevácky zbor ChORUS IGLOVIA hľadá nových členov (ženy  
i mužov), ktorí chcú príjemne a zmysluplne tráviť voľný čas. Nemusíš poznať 
noty, nemusíš vedieť hrať na nástroji. Stačí, že chceš spievať. Príď medzi nás, 
skús to a uvidíš, že sa Ti to zapáči! Nikdy nie je neskoro začať. Nácvik - skúška 
je každý pondelok od 16.30 do 18.30 hod. v aule Gymnázia  
na Školskej ul. v Spišskej Novej Vsi. Radi ťa medzi nami privítame!
Kontakt: www.chorusiglovia.sk, 0908 476 422 - Ing. Igor Murko
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TALIANSKO - ALBA ADRIATICA  
rezidencia LEOPARDI

22. 6. - 1. 7. 2012, cena: 295 €
Cena zahŕňa: dopravu, ubytovanie v danom type 
apartmánu, plnú penziu, garančné poistenie CK, DPH
Splátkový kalendár: podľa dohody
Ubytovanie: v apartmánoch pre 2 až 6 osôb.
Stravovanie: plná penzia - kontinentálna
Pláž: piesočná asi 250 m od rezidencie
Bližšie informácie: 
Klaudia Bigošová - 0914 176 083 
Katarína Štrauchová - 0904 306 520
Zina Strehovská - 0914 293 193

TUNING 2011 - 2012

Výtvarná súťaž kreslených lietadiel
Pozývame všetkých priaznivcov kreslených lietadiel, 

aby svoje výtvarné práce doručili 
do CVČ ADAM najneskôr do 20. 4. 2012
(formát: A4, kresba ceruzou, pastelkou, perom, tušom)!
Každá práca musí byť odovzdaná 
v euroobale a označená vizitkou
(meno a priezvisko, vek, adresa 
bydliska, telefónny kontakt).

Vyhodnotenie výtvarnej súťaže sa uskutoční 
na otvorení výstavy v CVČ ADAM v SNV.
Víťazi budú pozvaní pozvánkou!
Informácie: Klaudia Bigošová, Katarína Štrauchová

SPIŠSKONOVOVESKÁ GUMA 
3. kolo okresnej súťaže halových hádzadiel
v telocvični ZŠ Nad Medzou.
Termín bude určený po dohode s učiteľmi ZŠ.
Bližšie informácie: Daniela Žifčáková

MIX VOLEJBAL ŠKOLSKÝCh 
PRACOVNÍKOV
20. 4. 2012 v Zš Z. Nejedlého 

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA - obvod. kolo

Kategória Z6, Z7, Z8
11. 4. 2012 vo veľkej zasadačke MsÚ, SNV

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA - obvod. kolo
Kategória E, 19. 4. 2012 v CVč SNV
Informácie: Ing. Lovasová

CENTRUM VOĽNÉhO ČASU ADAM Spišská Nová Ves  
a MESTSKÉ KULTúRNE CENTRUM Spišská Nová Ves

 vyhlasujú súťaž

GOLDEN MUSIC hEART 2012
Kategórie: 

1. hudobné skupiny - (12 - 20 r.) - rôzne žánre
2. populárna pieseň - sólisti a duetá (12 - 18 r.)
3. populárna pieseň - spevácke skupiny - 3 a viac členov (12 - 18 r.)
Termíny prihlášok: kategória 2. a 3. do 10. 4. 2012 na adresu:  

CVČ ADAM, Levočská 14, 052 01 SNV alebo e-mailom: skola@cvcsnv.edu.sk
Podmienky: interpreti uvedú 1 slovenskú alebo českú a 1 ľubovoľnú skladbu
Miesto: Kino Mier - Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
Termín súťaže: oznámime po výberovom kole e-mailom

SLÁVIK SLOVENSKA 2012
22. ročník celoslovenskej speváckej súťaže detí  

v interpretácii slovenskej ľudovej piesne. 
Víťazov školských kôl potrebné nahlásiť do 13. 4. 2012.

Súťaž prebieha v troch kategóriách:
A) žiaci 1. - 3. ročníka ZŠ a žiaci ZUŠ;
B) žiaci 4. a 6. ročníka ZŠ, resp. prvých a druhých ročníkov osemročných 

gymnázií a žiaci ZUŠ;
C) žiaci 7. a 9. ročníkov ZŠ, resp. tretích a štvrtých ročníkov osemročných 

gymnázií a žiaci ZUŠ.
Obvodné kolo Spišská Nová Ves - okolie Spišskej Novej Vsi
17. 4. 2012 o 9.00 hod. v CVč ADAM, levočská 14, SNV.

Obvodné kolo Spišská Nová Ves - mesto
18. 4. 2012 o 9.00 hod. v CVč ADAM, levočská 14, SNV.

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

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�informácie o programe na tel. č.: 0944�250�403 alebo na mc.dietka@gmail.com

w
w
w
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TVORIVÁ DIELŇA
servítkovanie�-�menovka na�dvere
piatok�13.�4.�2012�o�17.00�hod.�
prihlášky: deň vopred - 0944 250 403, 
mc.dietka@gmail.com
poplatok:�2 €/účastník

28. STRETNUTIE PODPORNEJ 
SKUPINy DOJČIACICH  
MATIEK A TEHULIEK
pondelok�16.�4.�2012�o�10.00�hod.
prihlášky: deň vopred - 0903 740 739
Certifikovaná poradkyňa v dojčení 
Hanka ogurčáková.
poplatok: 2 €/osoba

ZDRAVÉ PREBAĽOVANIE 
utorok�17.�4.�2012�o�16.00�hod.
štvrtok�19.�4.�2012�o�10.00�hod.
Prezentácia moderných látkových 
plienok a doplnkov na prebaľovanie. 
lektorka: mgr. Barbora Vajová 
informácie: 0948 480 510, 
barbora.vajova@gmail.com 
prihlášky: najneskôr deň vopred
poplatok:�1 €/osoba 

TVORIVÁ DIELŇA
výroba�cukrárenských�ozdôb�na�torty
piatok�20.�4.�2012�o�17.00�hod.�
prihlášky: deň vopred - 0944 250 403, 
mc.dietka@gmail.com
poplatok:�2 €/účastník

KURZ VIAZANIA BAByŠATIEK
utorok�24.�4.�2012�o�16.00�hod.�
štvrtok�26.�4.�2012�o�10.00�hod.
ak ešte nemáte vlastnú babyšatku, 
nevadí, požičiame, príp. poradíme 
pri výbere.
lektorka: mgr. Barbora Vajová
informácie:�0948 480 510, 
barbora.vajova@gmail.com
prihlášky: najneskôr deň vopred
poplatok:�2,50 €/osoba

PONUKA SLUŽIEB
HERŇA MC DIETKA  
+ DIETKOVSKý BAZÁRIK
Zdravotné�stredisko�sídlisko�mier,�
šafárikovo�nám.�3

utorok,�streda:  
od 9.00 do 12.00 hod. 
streda,�štvrtok:  
od 16.30 do 19.00 hod.
poplatok�za�jednoraz.�vstup:��
1 €/rodina
Návštevníkov prosíme, aby si 
so sebou doniesli prezuvky!
poistenci�všZp�majú�
na�jednorazovom�vstupe�do�herne�
mc�Dietka�20�%-nú�zľavu!

BAZÁRIK 
nákup�a�predaj�tovaru�súvisiaceho�
s�deťmi�a�tehuľkami.�
informácie: 0944 250 403

ANGLICKý KLUB BATOLIAT  
PRE DETI OD 2 ROKOV
kedy: každá sobota o 9.00 a 10.00 hod. 
(2 skupiny) hravou formou.
lektorka: mária Klimová
informácie: 0904 887 239

DETSKÁ NARODENINOVÁ 
OSLAVA - SOBOTA, NEDEĽA
objednávky:�0944 250 403

poplatok: 7 €/2 hod.
možnosť doobjednania 
animátorských aktivít.

PORADENSTVO V DOJČENÍ 
Hanka ogurčáková,  
0903�740�739, 
od 19.00 do 20.00 hod.

KURZ PRÍPRAVy  
NA DOJČENIE
Spolu 3�stretnutia,��
pre�oteckov�účasť�bezplatná.�
prihláška:�hankaogurcakova@gmail.com
informácie:�0903 740 739

MANŽELSKÉ  
PORADENSTVO
občianske združenie  
roDINKoVo - bezplatné poradenstvo 
pre jednotlivcov a manž. páry.
pondelok�od�17.00�do�19.00�hod. 
po predchádzajúcom 
telef. dohovore 
na 0915�962�237.

NOVÉ!
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OPATROVATEĽSKÝ KURZ
 platný v SR a EU

akreditovaný MPSVaRv SPIŠSKEJ N. VSI a po celej SR akreditovaný MPSVaR

Najlepšia CENA v MESTE a ďalšie ZĽAVY!od 169 €

KURZY NEMČINY   

NOVÉ KURZY KAŽDÝ MESIAC!     

PRÁCA 
v Rakúsku, Nemecku, ..

pre opatrovateľky 

pre opatrovateľky, od 75 € len u nás!

KNIHA + CD / MP3  

www.VaVslovakia.sk 0907 035 335  0911 99 66 39

DENNÝ/ VEČERNÝ
NEMČINA pre opatrovateľky  Prednášky pre kurz na CD ZADARMO   

SNV

VaV

2011

ZADARMO (  21€)v hodnote

INzERCIA, OzNAMY

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

 
BETEZDA, n. o. 

Terénna  
opatrovateľská služba 

IČO: 31257356 
Venujte nám 

2 % 
Z VAŠICH DANÍ. 
Ď A K U J E M E. 

Formulár pre venovanie: 
www.ecavsnv.sk 

Vážení pacienti,
dovoľujeme si Vám oznámiť,

že 5. 3. 2012 sa opäť 

OTVORILA OBVODNÁ 
AMBULANCIA

na sídl. Tarča, Agátová 12

MUDr. Peter Vokál
Tel. č.: 053/446 75 68
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0904 304 184
REZERVUJTE SI

NAJLEPŠIE

BÝVANIE

Bytový dom
VILLANOVA B

www.VillaNova.sk

KRB
v cene bytu

do 30. 4. 2012

www.mamamia.sk
ponuka pizze na:

tretia pizza za 1€

AKCIA
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   PREDÁM - PRENAJMEM

 Dám do lacného prenájmu 1 veľkú izbu v rodinnom dome v SNV 
vhodnú na sklad materiálu, uskladnenie - odloženie nábytku a pod., 
nie na bývanie. T.: 0903 630 089

 Dám do prenájmu 1-izb. novozrekonštruovaný byt s balkónom + 
práčka na sídl. Západ II, Za Kaštieľom 5, 5. posch., slnečná strana 
s výhľadom na mesto. Zároveň záhradu s chatkou v lokalite Ferče-
kovce. Dlhodobo. Cena dohodou. T.: 053/446 36 94 

 1-izb. byt na predaj na Ul. Za Hornádom, 7. posch., plastové 
okná, plávajúca podlaha, sprchovací kút, atď. Cena 25 300 €. 
T.: 0904 111 609 

 1-izbový byt na predaj na 2. posch. v centre mesta SNV. Pô-
vodný stav s obytnou plochou 40,4 m2. Cena 25 990 €. 
T.: 0948 524 640

 2-izb. byt na predaj v centre mesta SNV, 2. posch., stredný byt, 
obytná plocha 53,5 m2, pôvodný stav. Cena 36 900 €. 
T.: 0948 311 707

 Predám 2-izb. byt s balkónom na sídl. Tarča, Lipová 15,  
7. posch. Plastové okná, obnovená kuch. linka, obložená kúpeľňa. 
Cena dohodou. T.: 0904 413 795 

 3-izb. byt na predaj s balkónom na sídl. Západ I, 2. posch., 
obytná plocha 70 m2, plastové okná, nová kuch. linka, atď. Cena 
41 500 €. T.: 0915 140 759

 3-izb. byt s balkónom na sídl. Západ I, 1. posch., plastové okná, 
murované jadro, plávajúce a keramické podlahy, rohová kuch. 
linka, atď. Cena 43 600 €. T.: 0903 638 984

 3-izb. byt na predaj na sídl. Tarča, 3. posch., úžitk. plocha 
68,0 m2 v pôvodnom stave. Pekná tichá lokalita. Cena 39 900 €. 
T.: 0948 311 707 

 Predám záhradku v OV v osade Nový Domov, Markušovská 
cesta s podpivničenou chatkou - krb, vlastná studňa a WC. 
T.: 0948 013 582

 Predám murovanú chatu Pod Tepličkou v OV, celoročne obý-
vateľná. WC - kúpeľňa, T + S voda, ústredné kúrenie, krb, aku-
mulačné pece, vlastná studňa. Príjemné prostredie, čistý vzduch. 
Nutné vidieť. Cena dohodou. T.: 0903 108 238, 0949 329 299

 Predám chatu na Košiarnom briežku. T.: 0907 379 105
 Rodinný dom na predaj v centre mesta SNV, 3 izby, kúpeľňa, 

WC, komora, dielňa, hospodárske priestory. Dom je čiastočne 
podpivničený, vchod z ulice, celková rozloha pozemku 697m2. 
Cena 113 500 €. T.: 0903 638 984 

 Predám rodinný dom v Sp. Novej Vsi. T.: 0917 490 781
 Predám záhradu vhodnú na stavebný pozemok v intraviláne obce 

Arnutovce. Rozloha 650 m2, komplet inžinierske siete. Cena do-
hodou. T.: 0908 325 331

 Predám stavebný pozemok v Spišských Tomášovciach. Všetky 
IS pri pozemku. Cena dohodou. 
T.: 0903 562 125, 053/443 40 12, 0905 562 125

 Predám pozemok na Blaumonte o rozlohe 980 m2. Cena doho-
dou. T.: 0907 307 168

 Predám pozemok v Iliašovciach o rozlohe 1 256 m2 + domček 
o rozlohe 140 m2. T.: 0908 324 770

 Dám do prenájmu garáž v rodinnom dome pri Zimnom štadióne 
v SNV. T.: 0907 466 865

 Predám novinový stánok POLYMO MINI. T.: 0904 869 968
 Predám bežecký pás MASTER F3 - ako nový. Šírka pásu 

50 cm, do 140 kg, zdvih 15 %, max. výkon 21 km. Cena 400 €. 
T.: 0949 317 305, 053/415 24 21

 Predám vŕtacie, búracie kladivo MAKITA HR 4002. Cena 300 €. 
T.: 0948 901 001

 Z rodinných dôvodov predám zachovalý šijací stroj zn. MI-
NERVA. Dohoda istá. T.: 053/441 33 74, 092 119 956, 
053/446 58 44

 Predám perzský koberec hnedo-béžovej farby 4 x 3 m. Cena 
35 €. T.: 0915 933 808

 Zapožičiam kultivátor s/bez obsluhy vhodný na kultiváciu záho-
nov, úpravu záhradiek, rozbíjanie tvrdého povrchu pôdy, prerezá-
vanie trávnatého porastu či prerývanie hnojiva al. pôdnej výživy. 
T.: 0908 074 479

 Darujem 3 fenky - nemecký špic biely. Len do dobrých rúk. 
T.: 0907 962 754 po 18.00 hod.

   KúPIM

 Kúpim za najvyššiu cenu na trhu akékoľvek zlaté a strieborné 
mince (aj šilingy), šperky, hodinky, príbory, tácky, zuby, zlomkové 
zlato a striebro, vojenské vyznamenania. T.: 0944 120 497

   RôzNE

 Na jar akosi prirodzene máme chuť niečo zmeniť, v byte, 
v živote, v duši... MAŤA MOKOšOVÁ - MASéRKA, Plaváreň - 

sauna, Za Hornádom 13, SNV ponúka možnosť upratať si vo 
vlastnom tele. Očistnými kúrami - 2 hod. detoxikačnou lym-
fodrenážou celého tela, kozmetickou lymfodrenážou tváre, 
hlavy, dekoltu a medovými masážami sa zbavíte nadbytoč-
ných škodlivín, únavy, posilníte imunitný systém. 
T.: 0904 325 343

 Potrebujete zostrihať vaše domáce videá, Vianoce, 
Silvester, rodinné alebo firemné podujatia? Ponúkame 
videozáznamy, digitálny videostrih, digitalizáciu VHS video-
záznamov na DVD. T.: 0903 650 879, 0905 650 181, 
videosedlak@centrum.sk

 HĹBKOVé TEPOVANIE - koberce, sedačky, stoličky, 
postele. Sušenie kobercov vysokovýkonným profesio-
nálnym ventilátorom zdarma. Odstraňovanie žuvačiek.  
PRIEMySElNé čISTENIE - jednorázové čistenie: garáže, 
sklady, haly... T.: 0908 074 479

 Oznamujeme širokej verejnosti znovuotvorenie firmy  
RENOMA - renovácia dverí a otvorenie RENOMA - reno-
vácia zdravia, produkty NanoDermtechnológie budúc-
nosti - séra mladosti, štíhlosť, sexuálna aktivita, vitalita.  
Ul. Odborárov 12, SNV. T.: 0907 947 905

 Montáž všetkých druhov STREšNýCH KRyTÍN za rozumnú 
cenu ponúkajú klampiari a tesári z Jamníka. Kvalita, rýchlosť 
práce aj spokojnosť zákazníka zaručená. 
T.: Tomáš Jančík - 0905 539 419

 PIlOTOM NA SKÚšKU si vyskúšajte na letisku v SNV na 
dvojmiestnom ultraľahkom motorovom lietadle so skúse-
ným inštruktorom. Môžete pokračovať vo výcviku a získať 
najlacnejšiu licenciu motorového pilota alebo si len voľne 
polietať. Informácie: Ing. čech - 0903 721 576, 
telsat@post.sk, www.ulpilot.sk 

 HĹBKOVé čISTENIE sedačiek, kobercov, autočalúnení 
a čalúneného nábytku. Odstránime zápach, oživíme farby. 
Za rozumnú cenu. T.: 0905 426 780

 Potrebujete bežný al. úradný preklad. ILUMINATA SNV, prvé lin-
gvistické 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

 Doučujem ANGlICKý JAZyK žiakov základných a stred-
ných škôl. Pripravujem na maturitu. študujem anglický jazyk 
a mám päťročné skúsenosti so súkromným doučovaním. 
T.: 0905 310 408 - Mária lesňáková

 Prekladám neúradne z/do ANGlICKéHO a NEMECKéHO 
JAZyKA. Tieto jazyky aj doučím - začiatočníkov i pokročilých 
- všetky vekové kategórie. T.: 0918 041 145
e-mail: ivana.broskova@yahoo.com, Smižany.

 ik-studio ladies men - NECHTOVý DIZAJN, MANIKÚRA,  
PEDIKÚRA - akcia! Gélové nechty 17 €, acrylové nechty 15 €, 
vytvrdzovanie prír. nechtov 15 €, zdobenie na prílež. nechty 
zdarma, paraf. kúpeľ k pedikúre zdarma, manikúra + pa-
raf. zábal zdarma, ZŤP a dôchodcovia 10 % zľava na všetky 
služby. Dom kultúry, štefánikovo námestie 4, SNV (vchod 
cez vrátnicu, č. dv. 77). T.: 0902 891 534

 STAVEBNé PRÁCE - REGEC PETER. Prestavba bytového 
jadra na kľúč, sociálne kúpeľne, zatepľovanie, všetky sta-
vebné práce, montáž teplovzdušných krbov. Rezanie otvorov 
do panelu do hrúbky 20 cm. Zdarma poradenstvo - ako sa ne-
dať oklamať pri financovaní soc. kúpeľní. T.: 0903 373 486

 Novootvorená pobočka obchodnej firmy príjme šikov-
ných ľudí na HPč cca 600 € a VPč cca 300 €. Nie manuálna 
práca, dílerstvo. T.: 0908 828 558

 Doučujem matematiku žiakov základných a stredných 
škôl a matematiku vysokých škôl technického smeru (stro-
járov, baníkov a pod.). Ing. Jozef Kubík. T.: 0948 540 975, 
e-mail jozef.kubik@centrum.sk 

 Krásna a zdravá jar s aprílom otvorených dverí. Navštívte 
nás a využite možnosť bezplatného poradenstva, ošetrenie 
pleti moder. prístrojmi a skúsenou kozmetičkou (rádiofrek-
vencia, diam. mikrodermabrázia, iontoforéza, ultrazvuk, 
permanentný make-up, vizáž, a i.). Pozvite priateľku, sestru, 
mamku, dcéru, presvedčte sa, čo ponúkame a dokážeme. 
Na termíne sa s vami dohodneme na t. č.: 0908 372 107, 
www.kozmetikamolly.sk

 PONÚKAM! Prestavbu bytového jadra * vybúranie s od-
vozom jadra * vymurovanie z ypor tvárnic * rozvody - vodo 
a elekro * obklady a dlažby podľa výberu * kompletná do-
dávka sanity * prestavba 8 - 9 dní * výhodné ceny - zľava 10 % 
* umývadlo s batériou zdarma. T.: 0905 282 678 

 HODINOVý MANžEl - opravy, údržba, voda, elektro, pora-
dím, pomôžem doma aj u vás. T.: 0904 974 481 

 Kozmetické štúdio MARIlyN, Hutnícka 10 (sídl. Západ 1), 
Sp. N. Ves, ponúka kozmetické služby v novom, príjemnom 
prostredí za rovnako príjemné uvádzacie ceny! 
T.: 0905 388 917

 HODINOVý MANžEl alebo MUlTIFUNKčNý POMOCNÍK 
pre dom, byt, auto a záhradu. Vykonám pre vás vodoinšta-
lačné, elektroinštalačné, drobné stavebné, maliarske práce 
a opravy, opravy rôznych strojov a zariadení, montážne práce, 
servisné 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

 Svoje obľúbené farby pozná každý, no spojiť ich do mód-
neho celku s líniou a štýlom je umenie. Využite služby profe-
sionálnej módnej poradkyne. Navrhnem vám štýl obliekania, 
vizáž, doplním alebo zmením váš šatník. Pomôžem vám vy-
brať vhodné oblečenie, doplnky a make-up na danú príleži-
tosť. Nechajte si poradiť. T.: 0908 372 107

 Vedenie jednoduchého a podvojného ÚčTOVNÍCTVA, 
DPH, MZDy, PERSONAlISTIKA. T.: 0905 562 125

 PlASTOVé PlOTy, ZATRÁVŇOVACIE DlAžBy, PlASTOVé 
DOSKy. T.: 0904 105 858. Viac na www.nextsys.sk 

 HĹBKOVé čISTENIE A TEPOVANIE - ponúkame vám suché 
čistenie do hĺbky 16 cm a následne tepovanie na mokro so 
špeciálnym ekologickým prípravkom. Výsledkom je doko-
nalá čistota. T.: 0949 353 731

 Prútiky sú pripravené, vajíčka sú uložené, oslávime Veľkú 
noc. Ak potrebujete upratať, zavolajte nás na pomoc. Po 
sviatkoch či predtým, ak je voľný termín. PROFESIONÁlNy 
UPRATOVACÍ SERVIS. T.: 0903 100 508, 053/444 01 19, 
0903 661 891

 CHCETE STAVAŤ, PRESTAVOVAŤ, MODERNIZOVAŤ?  
Ponúkam kvalitné stavebné práce * prestavby bytových ja-
dier * keramické obklady a dlažba * plávajúce podlahy * 
omietky * maliarske práce * voda a elektroinštalácia * auto-
doprava * vyklápač. Jarné zľavy 15 %. Naše služby, vaše ceny.  
E-mail: kupelnemikolaj@centrum.sk. T.: 0904 974 481

 VýROBA PARFUMOV - nemecká kvalita EdP, vami voli-
teľná vôňa, flakón, názov/logo, obal. Možnosť spolupráce. 
T.: 0905 554 394

 Viete, ktoré služby sú najlepšie? SlUžBy PRE DOMÁC-
NOSŤ * čistenie kobercov (dovoz a odvoz do 24 hod. zdarma) 
* čistenie sedačiek, autosedačiek * čistenie a prevencia pom- 
níkov pred ďalším znečist. * upratovacie, sťahovacie, zá-
hrad. služby * doprava a preprava osôb, tovaru mikrobusom 
* likvidácia drevokazného hmyzu, húb, plesní, červotočov * 
sušenie muriva mikrovlnným spôsobom (najlac. a najrýchl. 
spôsob vysušovania). Viac: www.spisskanovaves.eu / Inzer-
cia / Katalóg firiem. T.: 0904 865 262, 0905 209 347

 TVOJ KľÚč - kľúčová služba - Združena, Zimná 94 a OC 
Madaras, Mlynská 39, SNV ponúka: * NÚDZOVé OTVORE-
NIE zabuchnutých, zamknutých dverí - 0903 904 904 - NON 
STOP * výrobu maľovaných kľúčov, autokľúčov, dózických 
kľúčov, brúsenie nožov, šájb, nožníc * predaj bezp. kovaní, 
montáž a servis zámkov, zjednocovanie vložiek na jeden 
kľúč. Viac info: www.tvojkluc.sk 

 Vykonávame PRESTAVBy KÚPEľNÍ (bytové jadrá), rekon-
štrukcie bytov a domov, všetky vodárenské práce (výmena 
batérií, WC, radiátorov, preplachovanie potrubia), rezanie do 
panelu - búranie panelov, montáž plávajúcich podláh, sadro-
kartónu, montáž a demolácia priečok, kopacie práce, mon-
táž a demontáž okien a dverí. T.: 0903 277 634 

 VýROBA KľÚčOV, BRÚSENIE & ZÁHRADKÁR. Prestavu-
jeme vložky a visiace zámky na 1 kľúč, výroba autokľúčov, 
dózických a jamkových kľúčov, brúsenie nožov, nožníc. 
Jarný predaj semien, cibulí sadzačiek, zemiakov sadbo-
vých, zeminy, hnojív, postrekov, truhlíkov, fólií a i. štefáni-
kovo nám. 21 (býv. SOš banícka), letná 46 (vedľa T-com). 
T.: 0907 259 489

 Úradné, obyčajné a expresné preklady z/do anglického ja-
zyka. Úradné preklady z/do nemeckého, talianskeho a špa-
nielskeho jazyka. Mgr. Jarmila Compelová, Medza 10/15, 
SNV. T.: 0903 946 003

 KOZMETICKý SAlóN Park Hotel Centrum - akcia apríl - 
permanentné norkové riasy 100 € - 50 € a 3D riasy dočasné 
15 €. T.: 0905 919 078  

 JAZyKOVÁ šKOlA CHANTAl v mesiaci apríl otvára kurzy: 
anglického jazyka Callanovou metódou * angl. jazyka pre 
maturantov * nemeckého jazyka a nem. jazyka pre opatro-
vateľov. Ukážkové hodiny AJ a zápisy do jednotlivých kurzov 
sa budú konať 12. a 19. 4. 2012 o 17.00 hod. 
Viac na www.chantal.sk alebo 0902 477 937. 

DROBNÁ INzERCIA, INzERCIA



27Vydáva mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
4/2012

INzERCIA

www.luxdankuchen.sk

J A R N É  A K C I E  –  V Y S O K Ý  L E S K

OC Madaras Spišská Nová Ves, 0948/ 06 15 55, 0948/ 06 15 53

INTELIGENTNÉ

RIEŠENIA

KUCHÝŇ

Ku každej kuchyni 
4 spotrebiče za 500 €

2 5 0 0  €
4 , 2  b m

OBCHODNÉ CENTRUM MADARAS
Najväčšie nákupné a zábavné centrum na Spiši!

www.ocmadaras.skwww.ocmadaras.skOtvorené každý deň do 20:00 hod.

7. 4. Veľká noc v OC MADARAS
(pletenie korbáčov, výroba a zdobenie kraslíc)
14. 4. Jarná módna prehliadka
(Máme tu jar a s ňou aj nové módne trendy. Príďte sa pozrieť!)
29. 4. Turnaj v minigolfe
o zaujímavé ceny, registrácia na marketing@ocmadaras.sk

Pripravujeme v máji

4. - 6. 5. Autosalón
- súťaž o najkrajšie tablo maturantov
- Strongman, súťaž o najväčšieho siláka

31. 3. Deň vtákov
1. 4.  Deň žartíkov
7. 4. Veľká noc
14. 4. Deň plný súťaží

15. 4. Deň rastlín
21. 4. Deň Zeme
28. 4. Deň stromov
29. 4. Deň tanca
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Detský svet

NOVÉ KOLEKCIE!

NOVÁ ZÁBAVA!
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NOVÁ CHUŤ DO ŽIVOTA!

VYHLASUJE
14. ROČNÍK  

SÚŤAŽE

2012

NEVEREJNÝ 
VÝBER+ CASTING 

MODELIEK
A HOSTESIEK 

AGENTÚRY ŠTÝL

Súťaž je určená pre dievčatá vo veku od 16 rokov, ktoré majú základné predpoklady na 
kvalitné umieStnenie v tejto Súťaži. uchádzačky nech Si prineSú lodičky a plavky. vybrané 
Súťažiace budú Súťažiť o hodnotné ceny na veľkej Show 15. júna 2012 v SpišSkom divadle a 
majú možnoSť uplatniť Sa ako modelky a hoSteSky v agentúre štýl.

www.agenturastyl.sk    viac info: 0903 904 645



Zobrazenia sú iba ilustratívne. Dáta a údaje uvedené v tejto reklame sú určené výlučne na informačné účely a nemôžu byť považované za návrh zmluvy. Ponuka je platná pre zmluvy so zákazníkmi uzatvorené 
od 1. 7. 2011 do 31. 8. 2011 alebo do vypredania zásob. Kombinovaná spotreba 5,3 l/100 km, kombinované emisie CO2: 138 g/km.

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

www.autoves.sk

od 12 334 € s DPH
SPOLUPRACOVNÍK & ČLEN RODINY

NISSAN NV200 COMBI

od 12 334 € s 

OHROMNÝ NÁKLADOVÝ PRIESTOR 
V KOMPAKTNOM TELE A AŽ SO SIEDMIMI 

SEDADLAMI

• 5 alebo 7 sedadiel
• vysoká SUV pozícia pri riadení
• kombinovaná spotreba 5,3 l/100 km
•  variant pre 5 pasažierov:

2 300 l nákladového priestoru
•  variant pre 7 pasažierov:

900 l nákladového priestoru

Váš autorizovaný servisný partner ŠKODA: 

Tel.: 053/4425830
servis.skoda@autoves.sk
www.autoves.sk

Autoves s.r.o.
Duklianská 55
Spišská Nová Ves

Jarné servisné dni od 19. 3. do 30. 4. 2012 pre vaše vozidlo ŠKODA. 
Začnite novú sezónu s profesionálnou starostlivosťou a budete celú jar nezastaviteľní. Príďte s vaším vozidlom na jarnú servisnú 
prehliadku ŠKODA a získajte istotu, že sa na neho môžete spoľahnúť, nech už vaše cesty povedú kamkoľvek. V prípade poruchy vám 
naši špecialisti ponúknu opravu za skutočne výhodné ceny. Nenechajte si ujsť tiež zaujímavú ponuku ŠKODA Originálnych dielcov 
a príslušenstva. 
www.skoda-auto.sk

Buďte akční po celú jar


