
Cena mesta spišská 
nová ves za rok 2012

Mesto Spišská Nová Ves v snahe oceniť aktivitu, pravi-
delnú činnosť, pomoc pri výstavbe, zveľaďovaní a repre-
zentácii mesta udeľuje raz ročne Cenu mesta Spišská 
Nová Ves. Na ostatnom zasadnutí mestského zastu-
piteľstva konanom 28. februára 2013 poslanci jedno-
hlasne schválili udelenie tohto ocenenia za rok 2012 
Jozefovi Surgentovi za jeho obetavú prácu v oblasti 
turistiky, propagácie mesta a okolia.
Jozef Surgent sa narodil v Spišských Vlachoch, kde 
tiež vychodil Základnú školu. V rokoch 1957 – 1959 
sa v Odbornom učilišti v Rožňave vyučil v profesii „vr-
tár“ pre Geologický prieskum, n. p., Spišská Nová Ves. 
V rokoch 1960 – 1964 študoval na Strednej priemy-

selnej škole geologicko-baníckej v Spišskej Novej Vsi. 
Po maturite nastúpil do zamestnania v Železorudných 
baniach, n. p., Spišská Nová Ves, kde väčšinu svojho 
pracovného života pracoval vo funkcii banský technik. 
Tomuto podniku bol verný až do svojho odchodu do 
dôchodku v roku 1998.
Už počas štúdia na SPŠG–B pracoval ako pomocný 
značkár pod vedením p. Arnolda Tótha. Po tomto peda-
gógovi prebral v roku 1970 funkciu predsedu Okresnej 
značkárskej komisie regiónu skladajúceho sa z okre-
sov Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča. Túto funk-
ciu zastáva dodnes, t. j. 43 rokov. V roku 1959 založil 

Primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD., 13. marca 2013 v obradnej sieni Radnice 
slávnostne odovzdal najvyššie ocenenie mesta Spišská Nová Ves. Okrem toho ude-
lil aj tri Ceny primátora.

ZO ZaSaDNutia 
meStSkéhO 
ZaStuPiteľStVa

zľava: Jozef surgent, mUDr. erika zimová, Ladislav Jiroušek a tibor Gurin.

Poslanci sa 28. februára 2013 stretli na 15. riadnom 
zasadnutí mestského zastupiteľstva.

Propagačná stratégia 
mesta Sp. Nová Ves
Na úvod zasadnutia boli poslanci marketingovými 
odborníkmi oboznámení s Propagačnou stratégiou 
mesta Spišská Nová Ves s dôrazom na nové a nízko-
nákladové formy marketingu. „Jednou z kľúčových 
vecí, ktorú sme tu identifikovali, je ukázať ľuďom 
vonku, že Spišská Nová Ves je oveľa väčšie mesto, 
ako si v skutočnosti myslia a čo všetko tu môžu vi-
dieť a nájsť,“ informoval doc. PhDr. Peter Dorčák, 
PhD., zo spoločnosti Net Worth, s. r. o.
Vypracovanie propagačnej stratégie bolo zabezpe-
čené na základe stanovených aktivít Rozvojového 
plánu mesta Sp. Nová Ves 2011 – 2020 v rámci roz-
vojovej priority s názvom Mesto ako centrum turizmu 
Stredného Spiša, opatrenie 1.1.1 Vytvorenie podrob-
nejších programovacích dokumentov pre podporu, 
koordináciu a manažment rozvoja CR.

Odmeňovanie poslancov, 
členov MsV a komisií pri MsZ
Poslanci schválili Dodatok č. 3 Zásad odmeňova-
nia poslancov, členov MsV a členov komisií pri MsZ, 
ktorý bol vypracovaný v súvislosti so zefektívnením 
odmeňovania. Doposiaľ bolo odmeňovanie paušálne 
mesačné, po zmene bude odmeňovanie za účasť na 
zasadnutí.
 
Zmena v orgánoch obchodných 
spoločností s účasťou mesta
Z Dozornej rady BIC, s. r. o., a Dozornej rady Hotela 
Metropol, a. s., bol odvolaný Ing. Michal Beharka, 
ktorý sa z titulu svojej novej profesnej funkcie roz-
hodol vzdať týchto funkcií. „Tieto miesta ostanú ne-
obsadené a tieto mandáty sa nebudú uplatňovať,“ 
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Vypracovaná propagačná stratégia mesta 
Sp. Nová Ves. Schválená zmena v odmeňo-
vaní poslancov, členov msV a členov komi-
sií pri msZ. Cena mesta Sp. Nová Ves za rok 
2012 udelená Jozefovi Surgentovi. V ma-
daras parku pribudne lanový park.
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odbor turistiky pri TJ Tatran Spišské Vlachy. Spolupra-
coval pri zakladaní odboru turistiky pri TJ Lokomotíva 
Bane Spišská Nová Ves. Zaslúžil sa o rozšírenie siete 
značkovaných chodníkov v Slovenskom raji, Volov-
ských vrchoch, Levočskom pohorí, Branisku a o osa-
denie informačných tabúľ. Regionálna komisia pod 
jeho vedením spravuje 900 km značených turistických 
chodníkov. Je spoluautorom turistického obsahu a re-
cenzentom turistických máp Slovenský raj, Volovské 
vrchy – Krompachy, Volovské vrchy – Košice, Levoč-
ské vrchy a Šarišská vrchovina – Branisko. Je znač-
károm s najvyššou kvalifikáciou – inštruktor značenia, 
riadi 26-členný kolektív školených značkárov a pôsobí 
aj ako lektor značkárskych kurzov.
Zaslúžil sa o založenie druhého najstaršieho turistic-
kého prechodu - Prechodu Braniskom. Pôsobil v orga-
nizačných celoslovenských a medzinárodných štáboch 
turistických zrazov. 
Aktívne sa stará a udržiava v chode najvyššiu kostolnú 
vežu a jej vežové hodiny s ich hodinovým strojom. 
„pocity pri preberaní ocenenia boli pre mňa veľmi 
dojímavé. Neveril som, že sa niečoho takého do-
žijem. Ďakujem poslancom a pánovi primátorovi 
a najmä kolektívu, bez ktorého by som to nikdy ne-
bol dosiahol – mojím značkárom,“ neskrýval dojatie 
J. Surgent.
Okrem oceneného Jozefa Surgenta boli na Cenu mesta 
Sp. Nová Ves za rok 2012 nominovaní: Ján Petrík, 
mgr. Jolana Prochotská a muDr. andrej karniš.
Počas slávnostného aktu primátor mesta PhDr. Ján 
Volný, PhD., udelil Cenu primátora mesta trom osob-
nostiam, a to: tiborovi Gurinovi za jeho dlhoročnú 
umeleckú tvorbu, Ladislavovi Jirouškovi za jeho vý-
razný prínos v oblasti propagácie mesta, regiónu a vy-
davateľskej činnosti a muDr. erike Zimovej za prínos 
k rozvoju zdravotníctva.
tibor Gurin je insitným sochárom, rezbárom, malia-
rom, pôvodným povolaním baník, člen Klubu amatérov 
výtvarníkov. V roku 1988 odišiel do dôchodku a začal 
sa naplno venovať kresbe, maľbe, drevorezbe, ka-
mennej plastike a šperkom z minerálov. Získal mnoho 
ocenení na okresných, krajských, celoslovenských 
prehliadkach neprofesionálneho (insitného) výtvar-

ného umenia. Pravidelne sa zúčastňuje výstav, ple-
nérov a školení. Slovenská mytológia, jej mystérium 
a báje, sprevádzajú autora počas celého aktívneho 
umeleckého dozrievania. Svoje práce vystavoval na 
mnohých samostatných výstavách doma i v zahraničí. 
V roku 2003 získal medailu Daniela Gabriela Licharda 
za celoživotnú tvorbu. Najväčší úspech dosiahol v júni 
2007, kedy odborná komisia zaradila 6 jeho diel, spolu 
s ďalšími 300 dielami od 90-tich autorov z 18-tich kra-
jín, na celosvetovú výstavu INSITA 2007 - 8. Trienále 
insitného umenia v Bratislave. 
„Insitné umenie niekto zaznáva, niekto zas schva-
ľuje. Insitný svetový umelec colník rousseau bol 
veľmi šťastný a od šťastia plakal, keď ho picasso 
a spolok odmietnutých pozvali na výstavu. Voľačo 
podobného som zažil aj ja, keď si v Spišskej No-
vej Vsi insitné umenie takto vysoko ocenili,“ uviedol 
v tejto súvislosti T. Gurin. 
Ladislav Jiroušek je vynikajúci východoslovenský 
umelecký fotograf. Študoval na Železničnom učilišti 
a Vyššej priemyselnej škole v Šumperku. Po ukončení 
stredných škôl nastúpil do nášho rušňového depa ako 
rušňovodič. To však už fotil všade, kade chodil, všetko, 
čo videl, a tak sa po čase stal v Uzlovom klube Že-
lezničiar fotografom. Dodatočne sa vyučil za fotografa 
a v roku 1984 v Bratislave ukončil diaľkové štúdium 
výtvarnej fotografie. 
Po prvých víťazstvách sa vo fotografovaní čoraz viac 
zdokonaľoval a postupne začal vydávať jednu knihu za 
druhou. Okrem kníh je tiež autorom desiatok pohľad-
níc, skladačiek, brožúr, turistických sprievodcov, máp. 
Vo svojej fotografickej tvorbe sa zameral najmä na prí-
rodu, krajinu, folklór, kultúrne a historické pamiatky. 
Zo svojich kníh si najviac váži „Slovenský raj“ a „Tat-
ranské panorámy“. Tú prvú považuje za svoju srdcovú 
záležitosť i vďaka 15-tim rokom v dobrovoľnej horskej 
službe, v rámci ktorej má náš národný park precho-
dený nielen po vyznačených trasách. Tú druhú si váži 
iste i pre náročnosť získavania záberov. Je tiež autorom 
publikácie s názvom „Perly regiónu - Gemer Malohont“, 
„Stredný Spiš“ či „Spiš – perla Slovenska“, ktorá sa 
rodila skoro tri roky.
„Spišská Nová Ves mi dala celé detstvo, mladé roky 
až do tých, kedy som odišiel do dôchodku. Teraz 

som mal 70 rokov. Je to pre mňa najkrajšie obdo-
bie. Chcel by som ďalej pracovať nielen pre Spišskú 
Novú Ves, ale celý kraj. V noci sa budím a už roz-
mýšľam, kde pôjdem. Spravil som poslednú knihu 
Spiš – perla Slovenska, kde mám aj letecké pohľady, 
ktoré doteraz nikto nerobil,“ povedal po získaní oce-
nenia L. Jiroušek.
muDr. erika Zimová má mimoriadne zásluhy na rozvoji 
zdravotníctva v meste Sp. Nová Ves i v celom regióne. 
Narodila sa v Stratenej, okres Rožňava. Tam tiež za-
čala navštevovať základnú školu, ktorú už ale ukončila 
v Sp. Novej Vsi, kde sa spolu s rodičmi presťahovala. 
Po promócii nastúpila v rámci OÚNZ do NsP v Levoči 
a po absolvovaní popromočného vzdelávania 1. januára 
1970 začala pracovať na internom oddelení NsP v Sp. 
Novej Vsi ako sekundárny lekár. V roku 1973 získala 
atestáciu 1. stupňa v odbore interná medicína a v roku 
1979 i atestáciu 2. stupňa. Následne začala vykonávať 
funkciu staršej sekundárnej lekárky s ťažiskom práce 
na príjmovej ambulancii interného oddelenia.
Od augusta 1999 sa stala zástupkyňou primárky 
MUDr. Evy Novákovej. Od 1. januára 2002 zároveň ve-
dúcou lekárkou oddelenia dlhodobo chorých. Po od-
chode MUDr. Novákovej bola od 1. júla 2007 poverená 
funkciou primárky interného oddelenia a ODCH. Keďže 
od 5. mája 2008 bol do funkcie primára interného od-
delenia menovaný MUDr. Miroslav Hudák, pokračovala 
v práci na oboch oddeleniach ako zástupkyňa primára 
interného oddelenia a zároveň ako vedúca lekárka od-
delenia dlhodobo chorých až do 28. februára 2013. 
K 1. marcu 2013 v 45. roku aktívnej práce lekárky inter-
nistky odišla do dôchodku. MUDr. E. Zimová pracovala 
celý svoj život s neuveriteľným entuziazmom a láskou 
k chorým.
V našom rozhovore uviedla: „Cenu som dnes prijí-
mala s takou veľkou úctou a pokorou. poviem veľmi 
úprimne, nečakala som to ocenenie. Naozaj. o to 
viac ma potešilo, prekvapilo. Veď nakoniec, ja som 
neurobila nič zvláštne, len som sa venovala pacien-
tom. robila som podľa svojho lekárskeho vedomia 
a svedomia a dodržiavala Hippokratovu prísahu. Za 
to ocenenie ďakujem. Veľmi vysoko si ho vážim.“ 
Všetkým oceneným srdečne blahoželáme.

edita sýkorová, foto: autorka

SPraVODaJSTVO

CeNa meSta SPišSkÁ NOVÁ VeS Za ROk 2012
(dokončenie z 1. strany)

(dokončenie z 1. strany)
informoval v tejto súvislosti primátor mesta PhDr. Ján 
Volný, PhD.
Zmena nastala tiež v Dozornej rade firmy Emkobel, 
a. s., kde bol z funkcie odvolaný Stanislav Snopko 
a na jeho miesto nastúpil Mgr. Jozef Para. „myslím, 
že je správne presadzovať zásadu, že v orgánoch 
mestských spoločností majú byť prioritne občania 
mesta,“ vysvetlil ďalej PhDr. J. Volný, PhD.

cena mesta Sp. Nová Ves za rok 2012
Poslanci spomedzi 4 navrhnutých laureátov jedno-
hlasne schválili udelenie Ceny mesta Spišská Nová 
Ves za rok 2012 Jozefovi Surgentovi.

Správa o výsledku kontrol 
a o kontrolnej činnosti za rok 2012
Hlavná kontrolórka mesta ing. hyacinta Zozuľá-
ková informovala poslancov o výsledku kontrol 
vykonaných podľa plánu kontrolnej činnosti na II. 
polrok 2012.
ukončené boli dve následné finančné kontroly, 
ktoré sa týkali dodržiavania VZN č. 7/2011 o vyme-
dzení úsekov miestnych komunikácií na dočasné 
platené parkovanie motorových vozidiel a VZN 
č. 1/2012 o poskytovaní sociálnych služieb v zaria-

deniach sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsob-
nosti mesta Sp. Nová Ves, o spôsobe a výške úhrad 
za sociálne služby. „kontrolou neboli zistené žiadne 
nedostatky a uvedené VZN sú v súlade s platnou 
legislatívou. Zistené boli iba formálne nedostatky, 
ktoré je kontrolovaný subjekt povinný doplniť,“ in-
formovala Ing. H. Zozuľáková.
Ďalej poslancom predložila správu o kontrolnej čin-
nosti za rok 2012, ktorá bola určená schváleným 
plánom kontrolnej činnosti na I. a II. polrok 2012. 
Podľa neho bolo vykonaných 12 následných fi-
nančných kontrol zameraných predovšetkým na 
hospodárnosť, efektívnosť a účelnosť použitia vlast-
ných kapitálových výdavkov a bežných výdavkov pri 
rekonštrukciách ZŠ Nad Medzou, ZŠ Lipová, ZŠ 
Ing. O. Kožucha, ZŠ Levočská a ZŠ Zd. Nejedlého. 
Ďalej bola kontrolovaná evidencia majetku mesta, 
hospodárnosť a efektívnosť údržby mestských komu-
nikácií, evidencia a platby poplatkov za psa a kontrola 
súladu všeobecných nariadení mesta s platnou legis-
latívou. O výsledku boli po ich ukončení informovaní 
poslanci na zasadnutí mestského zastupiteľstva.

alternatívny zdroj vykurovania
Prednostka mestského úradu ing. Jela Bednárová 
informovala poslancov o závere zo zasadnutia komi-

sie pre alternatívny zdroj vykurovania: „komisia sa 
zhodla v názore o vysokej kvalite obidvoch inves-
tičných zámerov a že sa pre mesto podarilo vyro-
kovať vysoký štandard ponúknutých obchodných 
podmienok vzhľadom na potrebu ďalšieho ekono-
mického posúdenia a na dopady v tepelnom hos-
podárstve, či už po technickej alebo ekonomickej 
stránke. Nateraz komisia danú problematiku neu-
zatvára.“

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
Na rokovací stôl sa opätovne dostal návrh Spišskej 
katolíckej charity na zámenu nehnuteľnosti mš 
Gaštanová, kde ako protihodnotu ponúkli pozemky 
nachádzajúce sa v Novoveskej Hute a doplatok 
100 tis. €. 
Na predchádzajúcom rokovaní mestského zastu-
piteľstva 17. decembra 2012 bol schválený zámer 
uvedenej zámeny nehnuteľnosti. Podľa zákona bol 
zámer zverejnený na úradnej tabuli a webovej stránke 
mesta. Keďže neboli zaregistrované žiadne podnety, 
poslanci danú zámenu nehnuteľností schválili.
Z rokovania bol stiahnutý bod týkajúci sa predaja 
akcií hotela metropol, a. s. V tejto súvislosti zá-
stupkyňa primátora mgr. Lea Grečková uviedla:  

ZO ZaSaDNutia meStSkéhO ZaStuPiteľStVa

(pokračovanie na 4. strane)
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„Do vyhlásenej obchodnej verejnej súťaže sa pri-
hlásil jeden záujemca, ktorý ponúkol cenu. Zhodli 
sme sa, že počkáme na odborné vyjadrenie, keďže 
chceme mať presnú predstavu o hodnote akcií, aby 
sme mohli zodpovedne zvážiť ponúknutú cenu.“
Schválený bol termín na podávanie súťažných 
návrhov na odkúpenie nehnuteľnosti Zimná 
č. 72 a objektu na ul. B. Němcovej č. 5, a to na 
13.00 hod. dňa 3. 4. 2013.
Poslanci schválili zámer predaja nehnuteľnosti na 
Letnej ul. č. 52 vyhlásením obchodnej verejnej sú-
ťaže, nakoľko bola mestu Sp. Nová Ves doručená 
žiadosť o jej odkúpenie. 
Ďalej boli informovaní o priebehu obchodnej verej-
nej súťaže na využitie časti pozemkov mesta Sp. 
Nová Ves nachádzajúcich sa v madaras parku. 
Súťaž bola vyhlásená 22. januára 2013 na základe 
uznesenia prijatého mestským zastupiteľstvom počas 
rokovania 17. decembra 2012.
V stanovenej lehote boli mestu doručené dva súťažné 
návrhy. Prvý poslalo Občianske združenie Tarzan, 
Sp. Nová Ves, ktoré chce na predmetných pozem-
koch mesta realizovať svoj projekt na rozšírenie voľ-
nočasových aktivít, tzv. lanový park. Ide o rekreačné 
športové zariadenie postavené na stromoch vo výške 
od 3 do 10 metrov, pričom jednotlivé stromy budú 
poprepájané sústavou prekážok, ktoré nútia istených 
návštevníkov aktívne prekonávať vybudované trasy 
s rôznou obtiažnosťou. 

V druhom návrhu bol prezentovaný zámer vybudova-
nia a prevádzkovania štýlovej reštaurácie „Spišská 
stodola“, ktorá by sa mala nachádzať v lokalite vedľa 
amfiteátra. Záujemca v návrhu ďalej uviedol, že pod-
mienkou prenájmu pozemku pre túto reštauráciu je 
aj dohoda zmluvných strán o prevádzke parkoviska 
a súvisiacich pozemkov. Nesplnil tak jednu zo súťaž-
ných podmienok, podľa ktorej finančná alebo iná in-
vestičná spoluúčasť mesta v zámere využitia územia 
je vylúčená. 

interpelácie a otázky
V poslednom bode rokovania sa poslanec mgr. Jo-
zef kačenga opýtal na stav ciest po extrémnej ka-
lamitnej zime, kedy sa na mnohých miestach objavili 
výtlky. 
Poslanec RSDr. Juraj Beňa požiadal o informáciu 
o stave projektov Skilab a Dorchester. „obidva 
projekty sú živé. Zmluvy boli uzavreté ešte pred-
chádzajúcim vedením v roku 2006. Záväzky z nej 
vyplývajúce boli zo strany mesta splnené. ani je-
den z investorov svoj zámer nerealizoval. Zmluvy sú 
však aj naďalej v platnosti. obidvaja investori tieto 
zámery prehodnocujú na úspornejšiu alternatívu,“ 
informoval PhDr. J. Volný, PhD.
Ďalej sa poslankyňa ing. Bc. Janka Brziaková infor-
movala ohľadom opravy verejného osvetlenia. 
Mesto na verejné osvetlenie vynakladá ročne 330 
tis. €, z ktorých časť ide na pokrytie spotreby a časť 
na drobné opravy. V roku 2008 bol vypracovaný 

projekt na celkovú rekonštrukciu verejného osvetle-
nia, v ktorom bolo vyčíslených 4 mil. € na celkovú 
opravu. Nájsť uvedené finančné prostriedky v roz-
počte je problém, rovnako aj vstupovať do finančných 
transakcií s bankami. Vedenie mesta preto vyhlásilo 
obchodnú verejnú súťaž na správcu verejného osvet-
lenia, keďže takouto formou už funguje viacero miest 
a obcí. V takom prípade by správca musel zabezpe-
čiť niekoľko základných vecí, okrem iného aj opravy 
a nenavyšovať rozpočet mesta. 
Poslanec ing. Ondrej majerník poďakoval za 
sprevádzkovanie bežkárskych tratí na letisku a Graj-
nári a za zorganizovanie pretekov. V mene občanov 
z Ferčekoviec poďakoval, že počas kritickej situácie 
v čase kalamity nemeškal žiaden autobus.
Poslanec ing. Pavol Bečarik okrem iného informoval 
o vydaní mapy cykloturistických trás Spiša, ktorá 
obsahuje približne 440 km vyznačených cyklis-
tických trás. Mapa je prvým produktom Oblastnej 
organizácie CR Spiš. Zároveň informoval o sľúbenej 
podpore z Krajskej organizácie cestovného ruchu 
na úhradu polovice nákladov spojených s pracov-
ným miestom pre zamestnanca Oblastnej organizá-
cie cestovného ruchu Spiš a tiež príspevku na ďalší 
produkt, napr. kartu zliav.

Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hlasova-
nie poslancov, zvukový záznam nájdete na www.
spisskanovaves.eu – modrá sekcia SNV – Sa-
mospráva – msZ. edita sýkorová

ZO ZaSaDNutia meStSkéhO ZaStuPiteľStVa
(dokončenie z 3. strany)

Mesto Spišská Nová Ves na tieto práce využije služby 
firmy Quercus Arbor, s. r. o., z Ľubice, ktorá v parku 
na námestí stromolezeckou technikou ošetrí spolu 
47 stromov. 
„Vykonaný bude orez suchých, poškodených a zle 
vyvinutých konárov. Ďalej dôjde k odľahčeniu preťa-
žených častí korún a ich presvetleniu. okrem toho 

pracovníci pouvoľňujú vedenia a verejné osvetlenie. 
Na stromy s nebezpečným vetvením bez popruhov 
zabudujú viazania,“ vymenoval jednotlivé práce ve-
dúci oddelenia komunálneho servisu mestského 
úradu PaedDr. Ján Olejník. 
Náklady spojené s ošetrením týchto stromov sú vyčís-
lené na 5 642,40 €.

Rovnakou metódou plánuje ošetriť stromy aj 
v týchto lokalitách:
- na Letnej ulici, okolo hlavnej cesty (4 795,20 €);
- v parku pri detskej poliklinike (4 177,53 €);
- v areáli dopravného ihriska (1 063,20 €).
Začiatok jednotlivých prác a dátum ich ukončenia zá-
visí od poveternostných podmienok. eda

OšetROVaNie StROmOV V meSte
mesto Spišská Nová Ves už tradične na jar začína s organizovaním jarného upratovania. V rámci jednotlivých prác pristúpi tiež k ošet-
reniu stromov.

Po zime sa na cestách v rámci celého Slovenska objavilo 
množstvo výtlkov. Problém s rozbitými komunikáciami máme 
aj v našom meste. „mesto v tomto období prosí o zhovieva-
vosť a zvýšenú opatrnosť všetkých vodičov, nakoľko mo-
mentálne riešenie situácie je síce možné, ale finančne 
náročné,“ uviedla v tejto súvislosti prednostka mestského 
úradu ing. Jela Bednárová.
Pracovníci z oddelenia výstavby a dopravy zmapovali poško-
denie ciest. Pri obhliadkach zistili, že v meste sú zničené 
tak miestne komunikácie, ako aj úseky v správe KSK. Naj-

viac postihnutými v rámci vonkajšieho okruhu sú Slovenská, 
Fabiniho a Rázusova ulica. Z ostatných dôležitých komuni-
kačných trás ide o ulice J. Matušku, Tr. 1. mája, J. Wolkera, 
Hviezdoslavova, Gorazdova, Slobody, Hutnícka, Stojan. 
S najnutnejšou opravou výtlkov studenou asfaltovou zmesou 
začalo mesto už na začiatku marca. Ide najmä o miestne 
komunikácie s hustejšou dopravou na vonkajšom okruhu 
mesta, príp. sídliskách. Po spustení výroby horúcej obalo-
vej asfaltovej zmesi pri vhodných klimatických podmienkach 
bude pokračovať v opravách výtlkov.

Mesto má na tieto práce v rozpočte pre rok 2013 vyčlenenú 
sumu 100 tis. €. Uvažuje však o vyčlenení ďalších prostried-
kov na kompletnú výmenu asfaltových kobercov na naj-
horších úsekoch miestnych komunikácií a o využití vládnej 
pomoci určenej na tento účel. V takom prípade uvažuje napr. 
nad ulicami Slovenská, Fabiniho, Rázusova a z ostatných 
dôležitých komunikačných trás ide o ulice J. Matušku, Tr. 
1. mája, J. Wolkera, Hviezdoslavova, Gorazdova, Slobody, 
Hutnícka, Stojan. O konkrétnom zozname však rozhodne 
v spolupráci s mestskými výbormi. edita sýkorová

StaV kOmuNikÁCií V meSte
tohtoročná zima bola extrémna, čo sa týka úhrnu snehových zrážok. Sprevádzali ju veľké výkyvy teplôt a daždivé dni. tieto skutočnosti 
sa podpísali na stave miestnych i štátnych komunikácií. mesto má v tomto roku na opravu výtlkov vyčlenených 100 tis. €. uchádzať sa 
bude aj o vládnu pomoc.

Niektorí poberatelia sociálnych dávok nesplácajú po-
vinné platby voči mestu. Ide predovšetkým o splátky 
nájmu za mestské byty a poplatky za komunálny odpad. 
Zavedenie inštitútu osobitného príjemcu by mal vyriešiť 
problém s týmito neplatičmi. 
Zákon umožňuje mestu ako osobitnému príjemcovi hos-
podáriť s finančnými prostriedkami neplatičov, ktoré 
prichádzajú na jeho účet. „Doteraz na základe roz-
hodnutia úradu práce finančné prostriedky pridelené 
osobe v hmotnej núdzi boli vyplácané prostredníc-

tvom pošty. po novom štát tieto prostriedky pošle na 
účet mesta ako osobitnému príjemcovi. Z poukázanej 
dávky v hmotnej núdzi dĺžnik zaplatí nájomné za bý-
vanie a poplatok za komunálny odpad. Zvyšok peňazí 
ostáva poberateľovi dávky,“ vysvetlil vedúci oddelenia 
sociálnych vecí mestského úradu ing. ľubomír Pasti-
ran.
V prvej etape ide o zhruba 50 rodín, ktoré si pravidelne 
neplatili nájomné a poplatok za komunálny odpad. 
„keďže berú príspevok na bývanie, mestský úrad 

nám dal zoznam neplatičov a na základe toho mu my 
pošleme celý príspevok dávky v hmotnej núdzi, z kto-
rého si stiahne príslušné peniaze. Dohodne sa s obča-
nom na splátkovom kalendári a tak si postupne uhradí 
vzniknuté nedoplatky,“ spresnila riaditeľka Úradu práce, 
sociálnych vecí a rodiny Bc. ing. Janka Brziaková.
Zavedenie inštitútu osobitného príjemcu má pomôcť vy-
riešiť problém s neplatičmi a rovnako zlepšiť ich platobnú 
disciplínu. Splatením dlžôb sa tiež očakáva väčší príjem 
do rozpočtu mesta. eda

iNštitút OSOBitNéhO PRíJemCu
mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny rozbehol od marca projekt inštitút osobitného príjemcu. 
takýmto spôsobom chce znížiť dlhy občanov v hmotnej núdzi na nájomnom v mestských bytoch.
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oZ činnosti PZ Sr v SNV
16. 2. 2013 v čase okolo 15.00 hod. v katastri mesta 
SNV v chatovej lokalite Modrý vrch po vzájomnej do-
hode Š. K., M. H. a Z. B., všetci bytom Smižany, vnikli 
do jednej z chát, odkiaľ ukradli 3 notebooky, televíznu 
anténu, 5 € a zlaté šperky. Keď boli vyrušení majiteľom 
chaty, z miesta ušli, pričom tašku s ukradnutými vecami 
pri úteku nechali v chate. Krádežou uvedených vecí by 
pre poškodeného B. T. zo SNV spôsobili škodu vo výške 
cca 4 000 €. Poškodením zariadenia na chate spôso-
bili škodu vo výške cca 1 460 €. Vyšetrovateľ OKP OR 
PZ SNV v danej veci začal trestné stíhanie a súčasne 
aj vzniesol obvinenie Š. K., M. H. a Z. B. za prečin po-
rušovania domovej slobody v súbehu s prečinom krá-
deže a poškodzovanie cudzej veci. Š. K. bol zadržaný 
a umiestnený do cely predbežného zaistenia s návrhom 
na väzobné stíhanie. 

28. 2. 2013 na Brezovej ul. v smere na Gorkého ul. 
bol zastavený a kontrolovaný obvinený V. M. zo SNV 
cestnou dopravnou hliadkou ODI OR PZ SNV pri ria-
dení osobného motorového vozidla zn. Fiat Ducato. Po 
vyzvaní, aby sa podrobil dychovej skúške na zistenie 
množstva alkoholu v dychu mu bolo zistené 0,49 mg/l 
alkoholu. Poverený príslušník ODI OR PZ SNV meno-
vanému vzniesol obvinenie za prečin ohrozovanie pod 
vplyvom návykovej látky. 

3. 3. 2012 na Potočnej ulici R. Č. zo SNV v byte na pr-
vom poschodí po predchádzajúcej hádke sa ostrou hra-
nou sekery pokúsila udrieť do hrude poškodeného J. H. 
zo SNV. Poškodený pri obrane nastavil ruku, zasiahla ho 
preto do ramena. Následne ho udrela aj do hlavy. Spô-
sobila mu tým sečnú ranu na čele o dĺžke 4 cm a dve 
sečné rany na pravom ramene o dĺžke 1 cm s dobou lie-
čenia 7 dní. Voči R. Č bolo začaté trestné stíhanie a bola 
povereným príslušníkom OO PZ SNV obvinená za prečin 
nebezpečné vyhrážanie v súbehu s prečinom ublíženie 
na zdraví.  

Neznámy páchateľ 7. 12. 2012 na Tr. 1. mája nezisteným 
predmetom a spôsobom prekonal uzamknuté dvere do 
bytu a ukradol 1 ks obrúčku,1 ks snubný prsteň zo žlté-
ho kovu a 1 ks obrúčku z bieleho kovu. Krádežou spô-
sobil K. P. škodu 300 €. 8. 3. 2013 poverený policajt 
OO PZ v SNV z prečinu krádeže v súbehu s prečinom 
porušovanie domovej slobody obvinil A. M. zo SNV.

V minulom roku došlo na Spiši k 190-tim dopravným ne-
hodám, čo predstavuje v porovnaní s rokom 2011 nárast 
o 22 prípadov. Až 37 vodičov bolo pod vplyvom alkoho-
lu, pričom v roku 2011 ich bolo 33. Žiaľ, až piati ľudia ne-
hody neprežili. V Spišskonovoveskom okrese vodiči do 
25 rokov spôsobili 28 nehôd, čo je viac ako 20 %. Naj-
nehodovejšou bola v minulom roku sobota (38 nehôd) 
a najmenej nehodovou zase nedeľa (14 nehôd). Najviac 
rizikovými bola 16. a 20. hodina. V januári tohto roka 
polícia zaevidovala už 18 dopravných nehôd, ktoré si 
našťastie nevyžiadali žiadnu obeť. Jeden vodič bol pod 
vplyvom alkoholu. Celková škoda presiahla 26 tis. €.

Minulý rok vybrali policajti v Sp. Novej Vsi a okolí na po-
kutách spolu takmer 165 tis. €, čo je až o 37 tis. € viac 
ako rok predtým. Podobná situácia je v celom Košickom 
kraji. Aj priestupkov bolo vlani viac. Celkovo ich narátali 
viac ako 5-tisíc, čo je o tisíc viac ako predvlani. Vodiči 
vraj jazdia rýchlo, nesvietia im svetlá, nemávajú zapnutý 
bezpečnostný pás, za volantom telefonujú, prípadne ne-
majú pri sebe potrebné doklady. Prísnejší plánujú byť aj 
k cyklistom, pretože hlavne v centre mesta Sp. Nová Ves 
jazdia po chodníkoch a ohrozujú tak chodcov.

Z činnosti MsP v SNV
Na útvar MsP sa 24. 2. 2013 o 16.05 hod. dostavil maji-
teľ prevádzky na Zimnej ul. S. Č. zo SNV a podal písom-
né oznámenie o priestupku proti majetku, ktorý sa stal 
22. 2. 2013 v čase okolo 1.00 hod. Neznámy páchateľ 
mu odcudzil spred prevádzky stojanový popolník, čím 
mu vznikla škoda na majetku vo výške 20 €. Hliadka MsP 
za pomoci kamerového systému priestupok objasnila. 
Krádeže sa dopustil M. Š. zo SNV. Odcudzený popolník 
bol vrátený späť majiteľovi nepoškodený, priestupok bol 
vyriešený v kompetencii MsP.

Chránená dielňa sa nachádza v Ludvik Spa Centre na Ul. Stará cesta. Okrem rôznych druhov masáží tu ponúkajú aj 
rôzne druhy sáun. K dispozícii je tiež vírivá vaňa. Priestory sú bezbariérové. „Zatiaľ máme od úradu práce schvá-

lenú prevádzku na dva roky. Zamestnaných 
máme 8 ľudí so zdravotným postihnutím. 
medzi nimi sú ľudia zrakovo, sluchovo po-
stihnutí alebo s postihnutím pohybového 
aparátu. rozdelení sú na dve pracovné 
zmeny a to tak, že si navzájom pomáhajú 
a dopĺňajú sa. Všetko sú to ľudia, ktorí sú 
vzdelaní v tom, čo robia, sú experti,“ vysvetlil 
majiteľ Dušan Ludvik.
„otvorené máme od pondelka do piatku 
v čase od 9.00 do 21.00 hod. počas víken-
dov robíme na objednávky. pokiaľ by teda 
mal niekto záujem prísť, nie je problém. Dá 
sa dohodnúť aj vo väčších skupinkách, 
ktoré potom majú aj nejaké zľavy,“ dodal na 
záver D. Ludvik. eda, foto: autorka

Všetkým milovníkom cykloturistiky si dovoľujeme dať do 
pozornosti novú cyklomapu CYkLOReGiÓN SPiš i. – 
južná časť. Mapu ako jeden zo svojich prvých produk-
tov vydala Oblastná organizácia cestovného ruchu 
SPiš, ktorá vznikla v marci 2012 a ktorej zakladajúcim 
členom je i naše mesto. 
Cyklomapa ponúka prehľad existujúcej aj budujúcej 
sa siete cyklotrás v oblasti južného Spiša, od Sloven-
ského raja až po Gelnicu. Nájdete v nej 24 cyklistických 
okruhov rôzneho stupňa náročnosti, vychádzajúcich zo 
Spišskej Novej Vsi, Krompách, Poráča, Gelnice, Marku-
šoviec a Hnilčíka. 
Cyklomapa bola vydaná v náklade 7 000 ks, ktoré boli 
rozdelené medzi 16 členov OOCR SPIŠ. Keďže je o ňu 
veľký záujem, pripravuje sa jej dotlač a následne bude 
v našom meste k dispozícii v Turistickom informačnom 
centre na Letnej 49. Nájdete ju aj na www.spisskano-
vaves.eu v sekcii Návštevník - Cykloturistika, kde si ju 

môžete v elektronickej podobe stiahnuť zadarmo.
Cyklomapa bola verejnosti predstavená na medziná-
rodných veľtrhoch cestovného ruchu v Katoviciach 
(21. - 24. 3. 2013) a v Miškolci (4. - 6. 4. 2013).
Za všetkých členov OOCR SPIŠ a spracovateľov cyklo-
mapy Vám prajeme príjemné cyklistické zážitky!

referát cestovného ruchu, msÚ

OtVOReNÁ NOVÁ ChRÁNeNÁ DieLňa

NOVÁ CYkLOmaPa JužNéhO SPiša

V Sp. Novej Vsi bola 1. marca spustená do prevádzky nová chránená dielňa ponúkajúca 
služby v oblasti wellness. uplatnenie tu našlo osem ľudí so zdravotným postihnutím.

V utorok 5. 3. 2013 o 19.00 hod. v Kine Mier v Spišskej 
Novej Vsi sa uskutočnil prvý večer zo série tematických 
filmových večerov Exit Musik organizovaných v rámci fil-
mového klubu so zameraním na hudobné filmy. Po pre-
miérových decembrových premietaniach v Bratislave, 
v Žiline a v Prešove sa prvýkrát na Slovensku v rámci 
neho odprezentovalo unikátne pásmo krátkych filmov 
spojených so skladbami z najnovšieho albumu skupiny 

Sigur Rós Valtari pod názvom Valtari Film Experiment 
v klasickom kamennom kine. Jeho snahou je približne 
každé dva mesiace poskytnúť divákom únikový východ 
z každodennosti vizuálnou interpretáciou jedinečnej 
súčasnej hudby. Exit Musik je spoločným projektom 
občianskeho združenia ZIPS a Mestského kultúrneho 
centra Kino Mier. addy akram

predseda komisie pre rozvoj kultúry pri msz

eXit muSik
Valtari Film experiment zavítal v rámci projektu exit musik aj do klasického kamenného kina.

EMKOBEL, a. s., Spišská Nová Ves dobropisovala v me-
siaci február 2013 svojim odberateľom za dodávku tepla 
a teplej úžitkovej vody za rok 2012 sumu 776 025 € z dô-
vodu nižšej ceny jej variabilnej zložky.
Zníženie variabilnej zložky ceny tepla bolo spôsobené 
vyjednaním nižšej ceny zemného plynu na rok 2012 so 
Slovenským plynárenským priemyslom, ako bola do-
poručená cena zemného plynu Úradom pre reguláciu 
sieťových odvetví, ktorú spoločnosť EMKOBEL použila 
v cenovom návrhu na rok 2012.
Maximálna cena tepla sa skladá z variabilnej zložky ma-
ximálnej ceny tepla so spotrebnou daňou zo zemného 
plynu a fixnej zložky maximálnej ceny tepla s primeraným 
ziskom. Do variabilnej zložky vstupujú tie náklady, ktoré 
závisia od množstva skutočne vyrobeného tepla (náklady 

na palivo, t. j. zemný plyn). Výrobca tepla fakturuje varia-
bilnú zložku ceny len na základe skutočne odobratého 
tepla, ktoré sa zistí odpisom určených meradiel.
Do fixnej zložky ceny vstupujú náklady, ktoré nie sú 
ovplyvnené množstvom vyrobeného tepla. Sú to fixné ná-
klady, ktoré spoločnosť má bez ohľadu na množstvo vy-
robenej tepelnej energie. Fixná zložka maximálnej ceny 
tepla sa odvodzuje od regulačného príkonu. Regulačný 
príkon odberného zariadenia so spotrebou tepla na vy-
kurovanie a spotrebou tepla v teplej úžitkovej vode sa vy-
počítal ako podiel skutočne dodaného množstva tepla, 
osobitne aj pre teplo v teplej úžitkovej vode, v kWh v roku 
2010 do odberného zariadenia a počtu hodín 5 300, ak 
sa odberateľ a dodávateľ nedohodli inak.

ing. peter brziak, riaditeľ spoločnosti 

emkOBeL VRÁti ODBeRateľOm 
776 025 € 
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náva upratovacie práce externá firma AB Facility 
špecializujúca sa na túto činnosť. Spoločnosť Svet 
zdravia k uvedenému kroku pristúpila z dôvodu úspo-
ry nákladov.

8. 2. sme si pripomenuli 115. výročie narodenia 
L. Stančeka. Život a dielo odprezentovala historička 
PhDr. R. Kormošová, PhD. 

Športová hala sa 9. 2. stala dejiskom 11. ročníka súťa-
že mladých a nádejných hasičov. O putovný pohár 
primátora mesta Sp. Nová Ves si svoje sily zmeralo 10 
družstiev z okresov Sp. Nová Ves, Kežmarok, Levo-
ča a Prešov. Súťažilo sa v 3 disciplínach: štafeta 9 x 
35 m s prekážkami alebo náradím, štafeta požiarnych 
dvojíc a uzlová štafeta. Podujatie bolo tiež prípravou 
pre nadchádzajúcu olympiádu hasičov, ktorá sa bude 
konať tento rok vo Francúzsku. Zo všetkých zúčastne-
ných kolektívov na ňu pocestujú dievčatá zo Šuňavy 
a chlapci zo ZŠ Hutnícka v Sp. Novej Vsi. Olympiá-
dy sa zúčastnia aj rozhodcovia, ktorí budú súťažiť za 
mužov DHZ Mier Sp. Nová Ves. V kategórii dievčat si 
prvé miesto vybojovali hasičky zo Šuňavy a v kategórii 
chlapcov bolo najlepšie družstvo zo Slovenskej Vsi, 
ktorí zároveň získali pohár primátora mesta.

13. 2. v útulnom domáckom prostredí nedávno otvo-
renej čajovne Alchýmka spríjemňoval návštevníkom 
posedenie pri čaji improvizovaný koncert mladých 
začínajúcich hudobníkov v zložení Mikuláš Sedlač-
ko, Adrián Volák, Ľubo Spišiak, Vlado Vytykač a Ján 
Takáč. Tí okrem jazzu zahrali aj slovenské či zahranič-
né popové piesne. 

Slovenský červený kríž rozbehol 14. 2. v poradí už 
18. ročník celoslovenskej kampane Valentínska 
kvapka krvi v spolupráci s Národnou transfúznou 
službou SR a hematologicko-transfuziologickými od-
deleniami nemocníc. 

Občianske združenie Vedecká hračka otvorilo 15. 2. 
v priestoroch Múzea Spiša svoju v poradí už 301. vý-
stavu pod názvom hodnoty – vedecká hračka. 
Návštevníkom názornou a zábavnou formou približuje 
okrem fyzikálnych zákonitostí a hodnôt aj tie ľudské. 
Pozrieť si ju môžete do 15. 4.

18. 2. sme si pripomenuli dielo t. h. Florina. Vide-
oprezentáciu pripravili pracovníčky Spišskej kniž-
nice a v prednese poézie autora sme si vypočuli 
Ing. V. Kubovčíkovú, Eriku Wachterovú i členov DS 
Hviezdoslav Ing. P. Königa, J. Gavláka, A. Wachte-
rovú, Mgr. P. Krausa, M. Ogurčákovú. S osobnými 
spomienkami na stretnutie s básnikom v Sp. Novej 
Vsi sa vyznala M. Adamčiaková a v Dolnom Kubíne 
A. Wachterová.

Centrum voľného času Adam usporiadal 18. 2. súťaž 
v stavaní stavebníc Lego a Cheva pod názvom Lego 
show. Deti museli za 50 minúť stihnúť poskladať svoj 
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o Na útvar MsP sa 1. 3. 2013 o 9.45 hod. dostavil M. H. 
zo SNV, aby sa informoval ohľadom stratených kľúčov 
od svojho vozidla Škoda Fabia, ktoré stratil v januári 
2013. Na útvar MsP sa dostavil na základe oznamu, kto-
rý bol uverejnený v rubrike „Straty a nálezy“ v marcovom 
čísle Ička. Stratené kľúče identifikoval a následne ich 
prevzal oproti podpisu.

Na stálu službu MsP oznámila telefonicky 13. 3. 2013 
o 8.30 hod. M. K. zo SNV, že v rieke Hlinica sa nachá-
dza rôzny odpad – pneumatika z traktora, chladnička 
a pod., ktorý sťažuje prietok vody pod malým mostom pri 
Obchodnej akadémii a preto má obavu, že môže dôjsť 
k upchatiu a následnému vyliatiu toku z koryta. Hliadka 
preverila oznam a následne prostredníctvom zamest-
nancov referátu verejnoprospešných prác MsÚ v SNV 
bola zjednaná náprava a tok bol vyčistený. 

Spišskonovoveskí mestskí policajti sa tento rok okrem 
fyzickej a streleckej prípravy zamerali aj na skvalitnenie 
komunikácie s občanmi. Hlavným cieľom bolo zvýšiť ich 
kompetencie, komunikačné zručnosti, ale aj vlastné se-
bapoznanie.

	 Milí	 Spišskonovovešťania,	 táto	 rubrika	 poskytuje	
priestor	pre	Vaše	listy,	resp.	otázky,	pripomienky,	podnety,	
a	samozrejme,	aj	odpovede	na	ne	od	kompetentných.	

„Chcel by som sa opýtať kompetentných, či sa neráta alebo 
nie sú nejaké voľné priestory pre tréning parkouristov (gym-
nastov) v našom meste. poznám mnoho mladých ľudí, ktorí 
sa tomuto športu venujú, ale nemajú žiadne priestory na 
trénovanie. Bol by som veľmi rád, ak by mesto našlo nejaké 
riešenie, lebo tu nie je žiadna gymnastická telocvičňa, ktorá 
by umožnila sa tomuto športu venovať, bola sprístupnená aj 
verejnosti, ako napr. telocvičňa športovej gymnastiky na ul. 
Javorkovej v prešove. Ďakujem.“ Jozef, list, 14. 2. 2013

Doteraz nebola požiadavka na vytvorenie priestorov pre tento 
druh športu. Mesto nemá špeciálne upravené priestory na 
tréning parkouru. Pokiaľ existuje v Spišskej Novej Vsi väčšia 
skupina nadšencov, odporúčame im osloviť riaditeľa niektorej 
zo základných alebo stredných škôl, ktorý môže na základe 
kapacitných možností a harmonogramu využívania telocvične 
prenajať priestory.

PaedDr. štefan šimko, referát školstva,  
mládeže a športu, msú

„Túto zimnú sezónu nefunguje lyžiarske stredisko Ferče-
kovce. Nemohlo by mesto uvažovať nad prevádzkovaním 
strediska pod hlavičkou STeZu? Bola by to škoda nechať 
ho chátrať.“ 
 Ján p., odkazprestarostu.sk, 17. 2. 2013

Prevádzka Lyžiarskeho areálu Skicentrum Rittenberg zazna-
menala v poslednom období stratu vo výške cca 15 000 € 
ročne (priemer za posledných 5 rokov). Hlavnými faktormi, 
ktoré ovplyvnili tento nepriaznivý hospodársky výsledok, sú: 
• vznik nových stredísk s vybudovanou modernou infraštruk-

túrou v Levočskej doline; 
• rekonštrukcia a dobudovanie starších stredísk (Mlynky, Hnil-

čík); 
• lepšie technické parametre lyžiarskych svahov uvedených 

stredísk. 
Z uvedených dôvodov neboli firmou SKILAB, s. r. o., realizo-
vané investície do ďalšieho rozvoja strediska. Vleky Tatrapoma 
F a Tatrapoma S sú majetkom Lyžiarskeho klubu Spišská Nová 
Ves a Tatrapoma P spoločnosti SKILAB. Zasnežovanie bolo 
zabezpečené prostredníctvom 5 ks snežných diel, rozvodov, 
čerpacej stanice a elektrorozvodov spol. SKILAB, ktorá je zá-
roveň ich vlastníkom. Rovnako je i majiteľom ratraku na úpravu 
svahu. Z uvedeného vyplýva, že Mesto Spišská Nová Ves nie 

je technicky ani majetkovo vybavené na prevádzku tohto stre-
diska. Pri súčasnom financovaní 7-mich športových objektov 
mesta (Zimný štadión, Športová hala, Kolkáreň, Atletický šta-
dión, Futbalový štadión, Krytá plaváreň a kúpalisko, Tenisová 
hala) neuvažujeme o prevzatí do správy ďalšie športové stre-
disko. Mesto Spišská Nová Ves prispieva na prevádzku uvede-
ných objektov Správe telovýchovných zariadení cca 1 milión € 
ročne. Okrem toho podporuje činnosť športových klubov vo 
výške cca 180 tisíc €/rok. V súčasnej dobe pri snahe o udr-
žanie doterajšej úrovne prevádzky svojich športovísk mesto 
nemá dostatočné finančné prostriedky na zabezpečenie ďal-
šieho športového areálu. Na zníženie prevádzkovej straty Ly-
žiarskeho areálu Skicentrum Rittenberg by bolo nevyhnuté 
v budúcnosti investovať nielen do rozvoja tohto strediska, ale 
i do v súčasnosti nevyhovujúcej základnej infraštruktúry (prí-
stupová cesta, parkoviská). Pri existujúcej „konkurencii“ neďa-
lekých stredísk by bolo ďalšie investovanie riskantné a podľa 
nášho názoru i neefektívne. Navyše, v zmysle zákona, nie je 
možné investovať prostriedky do cudzieho majetku. 

ing. andrea Jančíková, kancelária primátora

„a už je to tu zase. Jarné prázdniny a problém: čo s deťmi, 
i keď navštevujú materskú školu... obrátila som sa na Vás 
s týmto problémom v januári, no nedostala som odpoveď. 
Verím, že teraz mi odpoviete, prečo musia rodičia brať nú-
tené dovolenky, či starí rodičia musia suplovať predškolské 
zariadenie.“
 pracujúca stará mama, list, 20. 2. 2013

V našom meste máme 14 materských škôl. Všetky materské 
školy, okrem MŠ na Potočnej ulici, mali v týždni od 18. do 
22. 2. 2013, teda počas jarných prázdnin, plánovanú celotýž-
dennú prevádzku. Dodávateľ elektrickej energie nám oznámil, 
že 21. 2. 2013 (štvrtok) bude mať Materská škola na Lipovej 
ulici prerušenú dodávku elektrickej energie, preto sme museli 
túto MŠ zatvoriť, na čo väčšina rodičov reagovala tak, že ne-
chajú deti doma aj v piatok (záujem o prevádzku v piatok malo 
6 rodičov). Podobne obmedzená prevádzka pre malý záujem 
rodičov (3 deti) bola v MŠ na Ulici S. Tomášika, ktorá bola vo 
štvrtok a piatok zatvorená, MŠ na ulici E. M. Šoltésovej bola za-
tvorená v piatok. Do Materskej školy na Ulici I. Krasku prišli už 
v utorok len štyri deti, preto po dohode s rodičmi, bola táto MŠ 
do konca týždňa zatvorená. Ostatných deväť materských škôl 
bolo celý týždeň v prevádzke. Prevádzkovať materskú školu, 
ak je zriadená pre vyšší počet detí, je nehospodárne pre menej 
ako 10 detí. V prípade krajnej núdze, že rodič nemá kde nechať 
dieťa, keď je „jeho“ materská škola zatvorená, môže požiadať 
riaditeľku MŠ, aby mu zabezpečila umiestnenie na prechodný 

 Pán riaditeľ, aký bol teda prvý rok, prípadne, kto každý 
sa na vzniku dielne podieľal?
Oficiálny zriaďovateľ tejto tvorivej dielne Domovina, n. o. 
Žehra - Hodkovce v spolupráci s občianskym združením 
Agentúra pre rozvoj Spiša oslovil k spolupráci ďalšie do-
movy sociálnych služieb v regióne Spiša. Dnes v tejto 
tvorivej dielni nájdete výrobky klientov s mentálnym po-
stihnutím už spomínanej Domoviny, n. o., DSS Žehra 
- Hodkovce, DSS Spišské Podhradie, DSS Spišský Štvr-
tok, DSS Batizovce, DSS Náš dom Spišská Nová Ves  
a Reedukačné centrum Spišský Hrhov.

 Priblížte nám, prosím, viac jej činnosť, prípadne pripo-
meňte, kde sa dielňa nachádza?
Sme radi, že občania mesta a turisti nás našli na Letnej 49 
v podchode medzi Turistickým informačným centrom a Re-
štauráciou Nostalgie. Aj vďaka nim môžeme dnes fungovať 
ďalej. Kúpou výrobkov pomáhajú našim klientom nadobúdať 
sebavedomie, najmä, keď sami vidia, že o ich výrobky je zá-
ujem. V priebehu roka sa tu vystriedali všetky spomínané do-
movy sociálnych služieb so svojimi klientmi a ergoterapeutmi. 
Počas práce v dielni sa mohli občania presvedčiť o ich zruč-
nosti. Výrobky sú nápadom - výtvorom samotných klientov 
a zamestnancov, o to sú suveníry vzácnejšie.

 aké sú Vaše ďalšie plány?
Plány do budúcna sú veľké. Máme veľa priaznivcov, ktorí 
nás v tomto podporujú. Sme v II. etape projektu. Vďaka MsZ 
v Spišskej Novej Vsi sme dostali ďalšie priestory bývalého 
skladu mestského úradu, ktoré za pomoci brigádnikov a ďal-
ších sponzorov, najmä Strednej odbornej školy v Spišskej 
Novej Vsi na Markušovskej ceste, rekonštruujeme.
Zriadená tu bude galéria netradičných umení, v ktorej budú 
môcť vystavovať svoje práce talentovaní klienti s mentálnym 
a zdravotným postihnutím, rôzni zberatelia, občania. Zároveň 
budú v prevádzke tvorivé dielne, v ktorých si budú môcť ob-
čania, návštevníci alebo študenti vyskúšať tvorivé schopnosti. 
Súčasťou bude podávanie čaju, ktorý pestujú klienti DSS 
Žehra - Hodkovce. Výstavami v tejto galérii chceme prispieť 
k stieraniu bariér medzi majoritnou spoločnosťou a klientmi 
s mentálnym postihnutím. Verím, že sa nám podarí spolupra-
covať s ľudovými remeselníkmi, ktorí našim klientom pomôžu 
osvojiť si ďalšie zručnosti.
V ďalšej etape v spolupráci s mestom plánujeme dotvoriť celý 
vonkajší priestor na tzv. uličku ľudových remesiel.
Verím, že aj s podporou občanov sa nám podarí tento projekt 
realizovať. Touto cestou ich pozývam na návštevu našej tvori-
vej dielne. 

Sme iNí, Nie hORší
V duchu tejto myšlienky bola pred rokom spustená do prevádzky remeselná dielňa pre 
mentálne a zdravotne postihnutých. aký bol prvý rok jej činnosti sme sa opýtali riaditeľa 
n. o. Domovina RSDr. Juraja Beňu, ktorý bol iniciátorom jej vzniku.
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yvlastný výrobok, a to iný ako je v návode od výrobcu. 
Porota vyhodnocovala nápaditosť, originalitu, tvori-
vosť či farebnosť.

Traja z piatich mužov obvinených z aprílového pre-
padu zlatníctva v centre Sp. Novej Vsi podali žiadosť 
o prepustenie na slobodu s písomným sľubom, že 
nebudú mariť vyšetrovanie a podrobia sa dohľadu 
probačného a mediačného úradníka. Sudca ich však 
19. 2. zamietol. Všetci preto podali sťažnosť, o ktorej 
bude rozhodovať krajský súd.

20. ročník prednesu povestí šaliansky maťko sa 
uskutočnil v Dome MS v spolupráci so ZŠ mesta 
aj blízkeho okolia s odbornou garanciou PaedDr. 
Š. Šimka. Na príprave sa podieľali aj členovia MO MS 
Mgr. E. Rakytová, Mgr. R. Wencelová, Ing. E. Kala-
futová a M. Spáčová. Náš obvod budú na krajskej 
súťaži reprezentovať v 1. kategórii - P. Zemková, ZŠ 
Komenského SNV; v 2. kategórii - A. Kleinová, ZŠ 
Smižany; v 3. kategórii - Z. Ogurčáková, ZŠ Zd. Ne-
jedlého SNV.

Mestské kultúrne centrum prinieslo 20. 2. v Koncert-
nej sieni Reduta koncert populárneho belcantového 
tria La Gioia. Podujatie sa stretlo s veľkým záujmom. 
Svedčí o tom zaplnenie sály do posledného miesta 
a neutíchajúce ovácie po skončení koncertu.

Pracovníci Slovenského metrologického inšpektorá-
tu z Košíc spolu s dopravnými policajtmi po roku opäť 
kontrolovali taxíky v Sp. Novej Vsi. U 15-tich vo-
zidiel taxislužby kontrolovali platnosť dokladov, stav 
motorových vozidiel a či majú v poriadku taxametre. 
Metrológovia zistili spolu 3 porušenia. V jednom prí-
pade chýbal vo vozidle taxameter. V ďalšom sa zas 
našla neplatná overovacia značka, kde bola uložená 
bloková pokuta vo výške 165 €. V treťom prípade 
kontrola ukázala poškodenie plomby na taxametri, 
ktoré bolo oznámené na správne konanie. Na území 
nášho mesta je evidovaných spolu 32 vozidiel taxis-
lužby. 

V priestoroch Spišského osvetového strediska sa 
21. 2. konal už 21. ročník regionálnej postupo-
vej súťažnej prehliadky amatérskej filmovej tvorby  
Cineama 2013. V rámci nej boli odprezentované 
desiatky súťažných filmov. Porota vybrala 6 snímkov, 
ktoré budú našu amatérsku filmovú tvorbu reprezen-
tovať na krajskej úrovni v Rožňave. Titul najlepší sní-
mok prehliadky získal Ing. Pavol Ondra za animáciu 
rozprávky Sestričky kozičky.

Slovenský červený kríž pri príležitosti svojho 20. výro-
čia a 150. výročia medzinárodného hnutia Červeného 
kríža zorganizoval vo februári celoslovenskú kampaň 
pod názvom hodina o Červenom kríži. Jej cieľom 
bolo podporiť humanitárne cítenie u mladých ľudí, 
oboznámiť ich s aktivitami Červeného kríža a motivo-
vať k dobrovoľníckej činnosti.  

Koncom februára na Okresnom súde v Sp. Novej Vsi 
prebiehali pojednávania v kauze nehody na že-
lezničnej stanici, ku ktorej došlo pred dvomi rokmi. 
Vypočutý bol obžalovaný traťový výpravca Emil B. zo 
Sp. Novej Vsi a predvolaní svedkovia tragickej neho-
dy. Ďalšie pojednávanie bolo odročené na 16. 4.

Na Okresnom riaditeľstve PZ v Sp. Novej Vsi bolo 
k 1. 3. voľných 30 pracovných miest. Situáciu 
spôsobili hlavne personálne presuny, keď veľa skú-
sených policajtov odišlo do iných útvarov. Podobne 
to bolo aj začiatkom minulého roka, kedy tu chýbalo 
viac ako 30 pracovníkov. Vedenie preto prijalo 12 no-
vých zamestnancov. Záujem o túto prácu má veľa 
mladých ľudí. Každý mesiac tu absolvujú informatívne 
pohovory približne so 40 ľuďmi. Po pohovore nasle-
dujú skúšky zo slovenského jazyka, fyzické previerky 
a psychotesty. Podmienkou je tiež vynikajúci zdravot-
ný stav. Po tom všetkom tiež musia absolvovať poli-
cajnú školu.

Od 1. 3. je riaditeľom Okresného riaditeľstva Po-
licajného zboru v Sp. Novej Vsi Jaroslav Dulík. Vo 
funkcii tak nahradil Petra Bednára, ktorý postúpil na 
Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach.

SPraVODaJSTVO

LiSTÁreŇ
čas v inej materskej škole.

ing. markéta Ďuríková  
riaditeľka Správy školských zariadení

„Zdravotne postihnutí to v živote nemajú ľahké. mHD sa v na-
šom meste pre ZŤp občanov, aj keď so zľavou, ale platí. Je 
viac samospráv na Slovensku, ktoré svojim domovským ZŤp 
občanom mHD poskytuje bezplatne. Športoviská v meste, 
napr. plaváreň z ceny 2,50 € ZŤp platí 1,80 €. Naozaj sa nedá 
našim ZŤp občanom pomôcť viac? Napríklad koľko ZŤp ob-
čanov chodí na plaváreň? ak by bola pre nich zdarma mesto 
by veľmi neschudobnelo.“

Bernadeta p., odkazprestarostu.sk, 26. 2. 2013

Objednávateľom služieb v MHD sú Mesto Spišská Nová Ves 
a Obec Smižany na základe Zmluvy o výkonoch vo verejnom 
záujme a na jej základe hradia straty z prepravy. Jednotlivé 
časti zmluvy boli vypracované tak, aby korešpondovali so zmlu-
vou o výkonoch v prímestskej doprave, preto aj pre držiteľov 
preukazov ŤZP a ŤZP-S platí povinnosť platiť cestovné. Ces-
tovné v MHD Sp. N. Ves pre držiteľov preukazov ŤZP a ŤZP-S 
je v podstate symbolické: 0,08 € pri platbe čipovou kartou, 
navyše pri prestupe do 25 min. platí ďalšia zľava na bezplatné 
cestovanie na nasledujúcom spoji. Cestovné v hotovosti je 
0,15 €.   eurobus, a. s. 

V súčasnom období je cena lístka pre vstup na kúpalisko 
a plaváreň 2,50 € pre dospelú osobu. ZŤP, osoby staršie ako 
62 rokov a deti do 15 rokov majú vstupné 1,80 €. Náklad na 
prevádzkovanie objektu je 555 187 € a pri návštevnosti ročne 
asi 110 000 osôb príjmy od obyvateľov činia 235 691 €, čo 
je iba 42,50 % z výšky nákladov. Do celkovej výšky Mesto 
Spišská Nová Ves zo svojho rozpočtu uhrádza 57,50 %, t. j. 
315 994 € ročne. V prepočte na jedného návštevníka by 
vstupné bez príspevku Mesta Spišská Nová Ves činilo 5,04 €. 
Z uvedeného vyplýva, že Mesto Spišská Nová Ves v súčasnosti 
prispieva na lístok každému návštevníkovi kúpaliska a plavárne 
2,54 €, dospelým nad 62 rokov, ZŤP a deťom do 15 rokov je 
to až 3,24 €. Náš názor je, že podpora Mesta Spišská Nová 
Ves je dostatočná. Ján magdoško, riaditeľ SteZ

„Chcem veľmi úprimne poďakovať mkC kino mier za pro-
jekt oscarové dni. poznávať kvalitu svetovej kinematografie 
doma a v takejto ponuke, bolo pre mňa, ale aj pre niekto-
rých členov JDS veľkým zážitkom. Želám nám, obyvate-
ľom mesta, ešte veľa takýchto projektov, možno aj z iných  
európskych filmových festivalov. Ďakujeme.“

mgr. J. prochotská, e-mail, 9. 3. 2013

„odkedy bol otvorený nový cestný most cez Hornád na 
mieri medzi kruhovými objazdmi, väčšina automobilov 
z časti mesta ,Za šestnástkou‘, Tarča i ostatných štvrtí na 
južnej časti od Hornádu jazdí k nákupnému centru (aj na 
smer poprad) po Štúrovom nábreží. pôvodne bola táto 
vozovka okolo Hornádu určená len na prepravu obyvate-
ľov mieru a tomu zodpovedá aj jej šírka. Hlavne v časti od 
križovatky s Triedou 1. mája po kruhový objazd majú väč-
šie vozidlá problém vzájomne sa vyhnúť. uvažuje mesto 
s riešením tejto situácie? Dosť by pomohlo sprístupnenie 
cesty na druhej strane Hornádu, do ktorej je v súčasnosti 
zákaz vjazdu.“
 e-mail, 17. 3. 2013

K danej problematike na 99 % je to otázka pre majiteľa 
a správcu miestnych komunikácii Mesto Spišská Nová Ves. 
Komunikácia medzi Lidlom a okružnou križovatkou je uzav-
retá pre verejnú premávku do doby, kým Mesto SNV ne- 
zrealizuje komunikáciu v zmysle platných noriem (STN 
73 6110) pre výstavbu komunikácií. V súčasnej dobe je to ko-
munikácia zrealizovaná len ako účelová komunikácia pre prí-
stup ku poliklinike a k tam postaveným bytovým domom. Aby 
to bola verejná miestna komunikácia, je potrebné dopracovať 
smerové vedenie cesty, ochranu dopravy a ľudí pred pádom 
do Hornádu, chodníky a cyklochodníky (aby sa na komuni-
kácii nepremávali spolu vozidlá, chodci a cyklisti), preložku 
stĺpu elektrického vedenia, ktorý je momentálne ako pevná 
prekážka nevhodná pre verejnú premávku, odtok vody z te-
lesa komunikácie, výškovú úpravu jestvujúcich poklopov šácht 
a pod. Druhá komunikácia na Štúrovom nábreží má parametre 
pre miestnu komunikáciu kategórie C (obslužná komunikácia). 
V zmysle členenia miestnych komunikácií podľa STN 73 6110 
táto komunikácia svojimi konštrukčnými parametrami vyhovuje 
dopravnému významu tejto komunikácie.

ing. martin Lukáč, OR PZ ODi SNV

Mesto v súčasnosti neuvažuje nad úpravou šírkových para-
metrov predmetnej časti miestnej komunikácie na Štúrovom 
nábreží, ktoré spĺňajú požadované parametre pre miestnu 
komunikáciu. Doposiaľ sme nezaznamenali žiadne problémy 
s dopravou na spomínanom úseku. Uvažujeme nad povrcho-
vou úpravou daného úseku vzhľadom k zvýšeniu intenzity do-
pravy. Projekt komplexnej úpravy dopravy v úseku medzi OD 
Lidl a kruhovou križovatkou pri OD Tesco je spracovaný, bo-
hužiaľ, v súčasnosti nedisponujeme finančnými prostriedkami 
na realizáciu stavby.

ing. Peter Susa, odd. výstavy a dopravy, msú

Dobrovoľníka, teda človeka dobrej vôle, neviete 
vždy rozpoznať na prvý pohľad. Často o tom nevie 
ani on sám. Preto je veľmi dôležité, aby sa vyskytoval 
na miestach, kde je vysoká koncentrácia ľudí, ktorí 
v sebe dobrú vôľu pomáhať druhým už dávno obja-
vili. Naše Mesto je miestom, kde sa hromadí tento 
dobrý pocit z ľudskej vzájomnosti, ktorý dobrovoľníc-
tvo ponúka. 
Tento rok sa Naše Mesto uskutoční 14. a 15. júna vo 
vyše desiatich slovenských mestách. Vďaka dobrovoľ-
níkom zo zapojených firiem a verejnosti budú v mes-
tách upravené verejné priestranstvá a opravené lavičky. 
Deti sa budú hrať na bezpečnejších preliezkach. Se-
niori a mladí znevýhodnení pôjdu s dobrovoľníkmi na 
výlet. Ľudia v neziskovkách získajú zručnosti, ktoré im 
pomôžu robiť svoju prácu lepšie. Od roku 2007 sa do 
podujatia zapojilo 100 firiem a viac ako 14 400 dobro-
voľníkov, ktorí odpracovali 55 719 hodín. 

Navrhnite dobrovoľnícku aktivitu, 
či zapojte svoju firmu
Staňte sa súčasťou najväčšieho podujatia firemného 
dobrovoľníctva na Slovensku – Naše Mesto 2013. 

• Chcete organi-
zovať dobrovoľ-
nícku aktivitu? 
Aktivity každo-
ročne organi-
zujú neziskovky, 
školy, škôlky, 
miestne inštitú-
cie, ale aj jednot-
livci. Organizátori 
získavajú na ná-
kup nevyhnutného materiálu a náradia pre dobro-
voľníkov menší grant od Nadácie Pontis. Zapojte sa 
a získajte konkrétnu pomoc.

• Chcete zapojiť vašu firmu? Firmy môžu zapojiť 
svojich zamestnancov a umožniť im tak stráviť deň 
pomocou tam, kde je to potrebné. Zapojte svoju 
firmu a staňte sa dobrým partnerom pre vašu ko-
munitu.

Všetky informácie ohľadom zapojenia sa do poduja-
tia nájdete na webovej stránke www.nasemesto.sk. 
Naše Mesto organizuje Nadácia Pontis so skupinou 
Engage v spolupráci s Mestom Spišská Nová Ves. 

POStaVme Naše meStO Na NOhY
Záleží nám na tom, ako vyzerá mesto, v ktorom žijeme. Spišská Nová Ves sa už po tre-
tíkrát zapojí do podujatia Naše mesto, ktoré je najväčším podujatím firemného dobro-
voľníctva na Slovensku.
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y V Múzeu Spiša sa 7. 3. na svojom 2. valnom zhro-

maždení stretli členovia klubu Spoločnosti m. R. 
štefánika v Sp. Novej Vsi. Na stretnutie prijal pozva-
nie Ján Maniaček, ktorý predstavil svoju knihu Posol 
hviezdnych diaľav. Publikácia približuje pamätníky 
a pomníky M. R. Štefánika na Slovensku.

Múzeum Spiša rozbehlo 11. 3. v priestoroch Náro-
dopisného múzea v Smižanoch výstavu pod názvom 
hoja, ďunďa, hoja. Zameraná je na zvyky a obyča-
je jarného a letného obdobia doplnená o približne 
2 000 kraslíc. 

Únia žien Slovenska vyhlásila už 46. ročník festiva-
lu umeleckého prednesu poézie a prózy žien pod 
názvom Vansovej Lomnička. Jej okresné kolo sa 
konalo 11. 3. v koncertnej sále Galérie umelcov Spi-
ša. V prednese prózy zvíťazila Frederika Bartošová 
a v kategórii poézia Viktória Koosová. 

V týždni od 11. do 27. 3. prebiehal 4. ročník medzi-
národnej akcie týždeň mozgu, ktorú v rámci Sloven-
ska usporiadala Slovenská Alzheimerova spoločnosť 
v spolupráci s Nadáciou Memory, Centrom Memory 
a Neuroimunologickým ústavom SAV. Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva v Sp. Novej Vsi k tejto 
problematike usporiadal 12. 3. prednášku a besedu 
určenú pre seniorov.

Od 12. do 14. 3. si študenti overovali svoje nado-
budnuté vedomosti zo slovenského jazyka, cudzích 
jazykov a matematiky na písomných maturitných 
skúškach.

Svoje vedomosti si okrem stredoškolákov preverili aj 
deviataci počas celoštátneho testovania. Týkalo 
sa matematiky, slovenského jazyka a literatúry. Tento 
rok sa ho v našom meste zúčastnilo 396 žiakov. Vý-
sledky sa im potom budú zohľadňovať pri prijímacích 
pohovoroch na strednú školu.

Národný projekt č. XX a XXi je jedným z nástrojov 
aktívnej politiky trhu práce. Jeho cieľom je vytvorenie 
nových pracovných príležitostí pre mladých záujem-
cov vo veku do 29 rokov, ktorí sú evidovaní medzi ne-
zamestnanými. Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
v rámci neho prepláca zamestnávateľom nenávratný 
finančný príspevok vo výške minimálnej mzdy a odvo-
dov po dobu 12-tich mesiacov. Zamestnávateľ však 
musí splniť povinnosť udržať toto pracovné miesto 
ešte ďalších 6 mesiacov. V prípade samospráv je 
pracovné miesto preplácané po dobu 9-tich mesia-
cov, pričom jeho udržateľnosť je ďalších 9 mesiacov. 
V skrátenej forme sú tieto doby po 6 a 6 mesiacov. 
Uchádzačov o zamestnanie vyberá úrad práce zo 
svojej evidencie na základe požiadaviek zamestnáva-
teľov. Vďaka tomuto europrojektu od začiatku tohto 
roka vzniklo v okrese Sp. Nová Ves 175 nových 
pracovných miest. V druhej polovici roka budú do 
neho zapojení aj znevýhodnení uchádzači o zamest-
nanie vo veku nad 50 rokov.

marec bol vyhlásený za mesiac knihy už v roku 
1955. V rámci neho pripravila Spišská knižnica pre 
školákov podujatia venované objavovaniu tajomstiev 
sveta kníh. Stalo sa už tiež tradíciou, že práve v mar-
ci tu absolvujú žiaci základných škôl svoju prvú náv-
števu. Počas nej sa oboznamujú s knižnicou a učia, 
ako s knihami zaobchádzať. Odnesú si tiež čitateľské 
preukazy a požičajú svoju prvú knihu. Cieľom týchto 
podujatí je zvýšiť u detí záujem o čítanie.

V piatok 15. 3. sa Slovenskom prehnala snehová 
víchrica. Slovenský hydrometeorologický ústav 
vydal v tento deň pre okres Sp. Nová Ves výstrahu 
3. stupňa. Na odstraňovaní snehu v meste okrem fir-
my Brantner Nova, s. r. o., pracovali od skorých ran-
ných hodín aj aktivační pracovníci cestou oddelenia 
komunálneho servisu mestského úradu. Spišskono-
voveskí hasiči museli absolvovať niekoľko výjazdov ku 
popadaným stromom, ktoré komplikovali situáciu na 
cestách. Cestujúci museli rátať s meškaním autobu-
sov a niektoré úseky ciest boli neprejazdné. Zrušené 
boli plánované Preteky psích záprahov. Priaznivci 
tohto športu sa však môžu tešiť na jesenné preteky, 
ktoré sa uskutočnia 26. - 27. 10. 2013.

Slovenská agentúra pre cestovný ruch v spolupráci so 
spoločnosťou Google spustila projekt Slovenské Street 
View tipy, ktorý je súčasťou celoročného programu  
Google na slovenskú nôtu. 
V rámci neho mohla slovenská verejnosť do 12. 3. 
navrhnúť prostredníctvom internetového hlasovania 
ďalšie historické, kultúrne či prírodné krásy, ktoré by 
nemali chýbať na mape Street View. V rámci prvej fázy 

bolo zo 4 000 tipov vybraných tOP 10 slovenských 
lokalít, a to Spišský hrad, Slovenský raj, kalvária 
Banská štiavnica, Vysoké tatry, Bojnický zámok, 
Oravský hrad, Bardejov, Vlkolínec, Betliar a Čič-
many. Z nich mohla verejnosť do konca marca vy-
brať tOP 3 miesta, ktoré budú vyhlásené po Veľkej 
noci. Samotné snímanie by malo prebehnúť v letných 
mesiacoch.  eda

SLOVeNSké StReet View tiPY

11. 8. 2012 o 5.50 h bola na Ul. Ing. O. Kožucha nájde-
ná inzulínová striekačka - pero s troma náplňami.

10. 11. 2012 o 14.00 h bola na Letnej ulici nájdená 
dámska kabelka hnedozlatej farby, v ktorej sa nachá-
dzali, o. i. aj dioptrické okuliare v počte 2 ks. 

6. 12. 2012 o 23.50 h boli na Radničnom námestí 
nájdené predlžovacie káble v počte 3 ks. 

21. 1. 2013 o 16.35 h bol na Tr. 1. mája pred obytným 
blokom č. 55 nájdený USB kľúč v počte 1 ks. 

11. 2. 2013 o 14.00 h bol na Štefá-
nikovom námestí pri hl. pošte nájde-
ný zväzok kľúčov v počte 4 ks. 

13. 2. 2013 o 15.45 h bol nájdený na 
Školskej ul. na chodníku mobilný telefón zn. NOKIA X2 
striebornej farby so SIM kartou O

2. Má poškodený dis-
play a pokrivený zadný kryt. 

13. 3. 2013 o 10.00 h bol na sídl. Tarča nájdený kľúč, 
pravdepodobne od motorového vozidla ŠKODA Felí-
cia.

meStSkÁ POLíCia V SNV

Nálezy sú uložené na útvare msP, školská 1.
Rubriku „Straty a nálezy“ nájdete aj na web stránke www.spisskanovaves.eu v sekcii mestská polícia.

STraTY a NÁLeZY

V rámci neho sa mimovládne organizácie, školské za-
riadenia, kultúrne inštitúcie, športové zariadenia, obce 
a mestá môžu uchádzať o finančnú podporu do 
8 000 € s verejnoprospešnými projektmi, ktoré by 
mohli prispieť vylepšiť miesto, v ktorom žijú a oživiť ak-
tivity vo svojej komunite. Projekty je potrebné prihlá-
siť do 22. 4. 2013 vyplnením formulára na stránke  
www.sppolocne.sk.
Celkovo bola vyčlenená suma 320 000 €, ktorú si 
rozdelia víťazné projekty v kategóriách SPPoločne 
pre ľudí a SPPoločne pre domovinu v rámci troch 
regiónov Slovenska (západ, stred, východ).
Z prihlásených projektov vyberú odborné hodnotiace 
komisie v každom z troch regiónov (západ, stred, vý-
chod) 20 projektov z každej kategórie (spolu 120), 
ktoré sa budú uchádzať o podporu vo verejnom on-
line hlasovaní. Ak sa niektorému subjektu podarí zís-
kať vo verejnom hlasovaní najviac bodov – hlasov za 

projekt, získa finančné prostriedky na jeho realizá-
ciu. 
Po skončení prihlasovania projektov bude spustené 
verejné on-line hlasovanie o najprínosnejší projekt 
pre daný región a 6 mimoriadne zaujímavých projek-
tov získa navyše bonusové ceny. 
Svojím hlasom môžete sami rozhodnúť, ktorý 
projekt získa finančný príspevok na svoju realizá-
ciu a automaticky sa zaradíte do súťaže „Zlepšime 
SPPoločne Slovensko“ o atraktívne ceny. 
šancu uspieť má minimálne 12 projektov v kaž-
dom z 3 regiónov Slovenska (západ, stred a vý-
chod) s najvyšším počtom pridelených hlasov – 6 
projektov v kategórii SPPoločne pre ľudí a 6 projektov 
v kategórii SPPoločne pre domovinu, t. j. spolu naj-
menej 36 projektov.
Bližšie informácie o programe nájdete 
na www.sppolocne.sk. eda

ZLePšime SPOLOČNe SLOVeNSkO
SPP spolu s Nadáciou SPP a ekoFondom vyhlasujú 2. ročník programu SPPoločne, ktorý 
je založený na adresnej pomoci konkrétnym ľuďom a  komunitám vo všetkých regiónoch 
Slovenska.

foto: peter olekšák
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 Medzinárodná konferencia 
s účasťou Spišiakov

14. februára 2013 sa konala 
v Nitre medzinárodná konfe-
rencia Záhradnícke fórum. 

Konferencie sa zúčastnili aj 
študentky Gymnázia na Školskej ulici Petra Ľachová a Silvia 
Majková pod vedením Mgr. Mariany Livorovej. Spoločne so 
zástupcami firmy Solitéra, s. r. o., predstavili projekt Zelená 
stromom.sk. 

 Najmladší žiaci Základnej umeleckej školy v Sp. Novej Vsi 
sa 14. 2. už tradične aj tento rok predviedli na pódiu ako mladí 
umelci počas Valentínskeho koncertu. Lásku k svojim rodičom 
prejavili v podobe krásnych umeleckých výkonov. 

 Úspech v krajskom kole technickej olympiády
Po úspešnom umiestnení v obvodnom kole Technickej olym-
piády žiaci Zš na Lipovej ulici matúš Fecko, Frederik Dráb 
a marek matúš postúpili do krajského kola, ktoré sa konalo 
15. februára 2013 v Michalovciach. 
Matúš Fecko vo svojej kategórii získal v silnej konkurencii 
2. miesto. F. Dráb a M. Matúš súťažili ako dvojica a obsa-
dili 5. miesto. 

 Lyžiarsky kurz na ZŠ Nad Medzou
Aj túto zimu sa žiaci 7. ročníka ZŠ Nad Medzou v Spišskej No-
vej Vsi zúčastnili lyžiarskeho kurzu. Týždenný pobyt absolvo-
vali v rekreačnom stredisku Porač Park, pričom niektorí žiaci 
za nimi denne dochádzali. Počas výcviku sa všetci naučili a aj 
zdokonalili v lyžovaní. Lyžiarsky kurz bol ukončený pretekom 
v slalome. 

Menšia skupina žiakov pod vedením pani učiteľky Ing. Dariny 
Novotnej chodievala bežkovať. „pod lyžiarskym výcvikom si 
každý predstaví deti na svahu a zjazdové lyžovanie. V našej 
škole sme začali deti učiť postaviť sa na bežky a zaúčať ich 
do tajov tohto krásneho športu. od 11. do 15. februára 2013 
sme trénovali na letisku a celý výcvik sme zavŕšili účasťou 
na obnovených pretekoch na Grajnári,“ uviedla vedúca lyžiar-
skeho výcviku ZŠ Nad Medzou Darina Novotná. 

 Vo štvrtok 28. 2. sa v technickej akadémii uskutočnilo 
školské kolo Stredoškolskej odbornej činnosti. Do súťaže 
sa prihlásilo 28 študentov prevažne štvrtých ročníkov so 17-
timi súťažnými prácami. Všetky postúpia do regionálneho kola 
súťaže. Zaujímavá bola práca štvrtáka Mareka Pramuku, ktorý 
skonštruoval funkčnú CNC frézovačku. Tento stroj má vysokú 
hodnotu a pri jej výrobe musel vychádzať z viacerých oblastí 
od elektroniky až po strojárstvo a riadiace systémy. Ďalšou 
zaujímavou prácou bola rekonštrukcia motocyklu Java z roku 
1956, na ktorej robili dvaja štvrtáci Matúš Greš a Štefan Cína 
jeden rok.

 Zdravý životný štýl
1. 3. 2013 sa v ZŠ Lipová uskutočnila pre žiakov I. stupňa 
beseda na tému „Zdravý životný štýl“. Medzi žiakov pri-
šli p. primárka MUDr. V. Szabadošová, MUDr. A. Iľašová 
a MUDr. J. Halková z nemocnice v Krompachoch. V prvej časti 
sa žiaci dozvedeli, čo patrí k zdravému životnému štýlu, čo je 
životospráva, ako si stále upevňovať svoje zdravie. V nasledu-
júcom bloku mali možnosť dávať otázky. 

 Netradičná návšteva archívu 
Návštevou netradičných priestorov štátneho archívu si žiaci 
V. B triedy Zš ing. O. kožucha 11, Spišská Nová Ves, overili 
vedomosti z matematiky a dejepisu. V archívnych dokumen-
toch, listinách, kronikách, ale aj na slnečných hodinách si vší-
mali spôsob a formu zapisovania čísel v dávnejšej minulosti. 
Viac informácií a vedomostí im ponúkli sprievodné slová pani 
riaditeľky archívu. 

 Valentínska kvapka krvi 
Študenti technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi sa 
rozhodli v rámci akcie Valentínska kvapka krvi pomôcť pri za-

bezpečení tejto vzácnej tekutiny. V spolupráci s Národnou 
transfúznou službou v aule školy darovalo krv celkove 35 štu-
dentov 3. a 4. ročníka. 

 Úspech ZŠ Nad Medzou na olympiáde 
z anglického jazyka
Branislav Pencák, žiak siedmeho ročníka Zš Nad medzou 
v Spišskej Novej Vsi, po víťazstve v obvodnom kole olympiády 
z anglického jazyka reprezentoval 11. 2. 2013 svoju školu 
i naše mesto v Košiciach. V krajskom kole olympiády z anglic-
kého jazyka obsadil pekné 7. miesto. 

 Projekt comenius - multilaterálne partnerstvá
Žiaci Základnej školy Nad medzou zo Spišskej Novej Vsi 
dostali jedinečnú šancu zapojiť sa do medzinárodného pro-
jektu Comenius. V projekte „Kultúrne interakcie a detské 
hry“ žiaci pod vedením vyučujúcich budú prezentovať svoje 
vlastné miestne a národné hry. Žiaci sa naučia tolerovať kul-
túrne rozdiely, podporovať dlhé a stále priateľstvo a vytvárať 
pozitívnu klímu v EÚ. 
Projekty umožňujú učiteľom a žiakom z rôznych krajín pra-
covať spolu na jednej alebo viacerých témach spoločného 
záujmu. Zapojenie sa do partnerstva umožňuje žiakom a uči-
teľom precvičiť si cudzí jazyk a zvýšiť motiváciu k štúdiu jazyka. 
Partnerstvá trvajú dva roky. Finančný grant bol poskytnutý  
Európskou úniou. 

 1. Valentínsky ples a rozlúčka so zimou 
Prvý ročník Valentínskeho plesu pripravil školský klub detí 
pri Zš Zd. Nejedlého. Všetci sa do sýta vytancovali a niektorí 
vyhrali v tombole zaujímavé ceny. V závere plesu bola zvolená 
kráľovná a kráľ plesu (foto). 
So zimou sa zas deti rozlúčili „vyháňaním Moreny“. Špeciálni 
pedagógovia so svojimi žiakmi pripravili program pripomínajúci 
zvyky spojené s koncom zimy. 

 Beseda s riaditeľom Domu MS v Sp. Novej Vsi
Žiaci 8. ročníka zo ZŠ na Ulici Ing. O. Kožucha si 14. 3. 2013 
medzi seba pozvali riaditeľa Domu MS v Spišskej Novej Vsi 
Mgr. Rastislava Zachera. Aj týmto si pripomenuli 150. výročie 
vzniku Matice slovenskej. Mnohí žiaci si uvedomili, že fungo-
vanie MS je opodstatnené a aj za jej pomoci sa v nás pestuje 
národná hrdosť a láska k našej vlasti.

 V období od 15. 2. do 15. 3. prebiehal v materských ško-
lách zápis detí na školský rok 2013/2014. Mesto Sp. Nová 
Ves má vo svojej zriaďovateľskej pôsobnosti 14 materských 
škôl, do ktorých dokáže prijať v súlade s hygienickými pred-
pismi 1 150 detí.

ZO žiVOTa NaŠich ŠkôL

VYSOkÁ ŠkOLa 
ZDraVOTNÍcTVa a SOciÁLNeJ  

PrÁce SV. aLžBeTY, BraTiSLaVa 
Palackého č. 1, 811 02 Bratislava

Prečo študovať na VŠZaSP  
sv. alžbety v Bratislave

- 82 študijných programov I., II. a III. stupňa štúdia;
-  4 programy v anglickom jazyku, 1 v nemeckom ja-

zyku, 5 programov zahraničných a 61 vedeckých 
projektov;

- možnosť stáží na zahraničných projektoch  
v 25-tich krajinách;

- na VŠ učí 58 profesorov, 15 DrSc., 10 zahranič-
ných;

- od roku 2008 úspešná medzinárodná akreditácia;
- Akademická rankingová a ratingová agentúra 

(ARRA) v roku 2010 zaradila našu VŠ (za r. 2009) 
v hodnotení univerzít (podľa skupín MED) na 
3. miesto;

- minister školstva udelil našej VŠ 2 x (2004, 2010) 
Cenu ministra školstva, vedy, výskumu a športu SR 
za vedu a techniku, 1 x vedec roka;

- VŠ bola prijatá za člena EUA a signatárov Veľkej 
Charty Bolonskej univerzity;

- škola s druhým najnižším školným v SR;
- študenti dostávajú štipendiá: sociálne a motivačné 

(prospechové a mimoriadne).
možnosť študovať na detašovanom pracovisku  

v SPišSkeJ NOVeJ VSi, 
študijný odbor SOCiÁLNa PRÁCa!

Prihlášky odoslať na adresu:  
VšZaSP sv. alžbety, P. O. Box 104,  

810 00 Bratislava 

Bližšie informácie na www.vssvalzbety.sk.
informácie o štúdiu v SNV: 

PhDr. miroslav Semeš, PhD. - 0911 104 940.

OZNam
Oznamujeme rodičom detí so zdravotným znevýhodnením (sluchové, telesné, narušená komunikačná 
schopnosť, autizmus, viacnásobné postihnutie), že Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna v Levoči  

aj v školskom roku 2013/2014 ponúka okrem vzdelávania aj ubytovanie v školskom internáte formou  
týždennej starostlivosti. Deťom a žiakom so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami - podľa druhu  

a stupňa zdravotného postihnutia, vytvárame vhodné podmienky na rôzne voľnočasové aktivity  
pod dohľadom špeciálnych pedagógov. 

Ponúkame záujmové útvary: futbalový, basketbalový, stolnotenisový, dramatický, 
prácu v keramickej a remeselnej dielni a iné, podľa aktuálneho záujmu.

Spojená škola Jána Vojtaššáka internátna, kláštorská 24/a, 054 01 Levoča
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 MsV č. 1, Novoveská huta

1. Horská 60 22. 4.
2.  pri parku (námestie v Nov. Hute) 24. 4.
3.  bytovka býv. VKaŠ 24. 4.
4.  pri pionierskom tábore 22. 4.
5.  Horská 35 a 50  23. 4.
6.  Kvetná 17 23. 4.
7.  pri hasičskej zbrojnici 22. 4.
8.  Nov. cesta - reštaurácia Kráľov prameň 24. 4.
9. Stražanská ul. 23. 4.
 
MsV č. 2, Sídl. gen. Svobodu

1.  Gaštanová ul. - býv. Overall 20. - 21. 4.
2.  Lipová ul. 20. - 21. 4.
3.  Kamenný obrázok 18. - 19. 4.
4.  Agátová ul. 18. - 19. 4.
 
MsV č. 3, Ferčekovce

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

a Trenčianskej  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 15. 4.
2.  Zd. Nejedlého/Tr. 1. mája 16. 4.

3.  Štúrovo nábrežie  
- parkovisko pri OD Prima  16. - 17. 4.

4.  Jilemnického ul. - garáže pri Fľúdri 15. 4. 
5.  Štúrovo nábrežie 11 - 13 17. 4.

MsV č. 5, Sídl. Západ

1.  Hutnícka ul. - pri ZŠ 15. - 16. 4.
2.  Strojnícka ul. 17. - 18. 4.

MsV č. 6, Staré mesto – juh

1.  Fándlyho ul. - Železorudné bane   9. 4.
2.  Kozí vrch   8. 4. 
3.  E. M. Šoltésovej   8. 4.
4.  Hurbanova - pri kotolni  10. 4
5.  pred Zimným štadiónom - Hotel Šport  10. 4.
6.  Tehelná - obchod 11. 4.
7.  Za Hornádom - zadná strana obchodu 12. 4.
8.  Medza - pred obytným domom Panoráma  12. 4.
9.  Gorkého ul.   9. 4.
10.  križovatka ulíc Hurbanova a Letecká 11. 4.

MsV č. 7, Staré mesto – východ

1.  sídl. Východ - Fr. Kráľa 8. 4.
2.  križovatka ulíc Hanulova a Škultétyho 8. - 9. 4.
3.  Pod Tepličkou 11. 4. 
4.  Drevárska ul.  

- garáže Nového domova 9. 4.
5.  Zábojského ul.  10. - 11. 4.
6.  Zvonárska ul. 8. - 9. 4.
7.  MPC - starý vchod 10. 4.
8.  Rázusova ul. 10. 4.

MsV č. 8, Staré mesto – sever

1.  Vajanského (smer k Medzi) 22. 4. 
2.  Vajanského (smer k stanici) 23. 4.
3.  Park SNP pri MŠ 22. 4.
4.  pri ZIO bare 23. 4.
5.  J. C. Hronského 24. 4. 
6.  sídl. Východ, Slovenská 44,  

pri kotolni 25. - 26. 4.
7.  Koceľova ul. 27. - 28. 4.
9.  pri garážach za Židovským cintorínom 24. 4.

MsV č. 9, Telep

1.  Bernolákova ul.  25. - 26. 4.
2.  Kuzmányho ul.  25. - 26. 4.
3.  Kmeťova ul. - podjazd 25. - 26. 4.
4.  Filinského ul. - bytovka  27. - 28. 4.
5.  Jánskeho ul.  27. - 28. 4.
6.  križovatka ulíc Ľaliová a Púpavová  27. - 28. 4.

Vyzývame občanov, aby nepotrebný veľkoobjemový odpad 
umiestňovali do pristavených veľkokapacitných kontajne-
rov. Upozorňujeme, že kontajnery nie sú určené 
na ukladanie stavebného odpadu, zeminy a nebez-
pečného odpadu (akumulátory, „vyjazdený“ olej, žia-
rivky, televízory, monitory...). V lokalite, kde sa takýto 
druh odpadu bude nachádzať v kontajneri, resp. dôjde 
k preťaženiu kontajnera, mesto prehodnotí opätovné 
umiestnenie veľkokapacitného kontajnera v danej lo-
kalite 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 bezplatne po 
predložení občianskeho preukazu.

msÚ, oddelenie komunálneho servisu

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:

SPraVODaJSTVO, OZNaMY

TiPY Na VýLeT: POtuLkY Za JaRNOu kVeteNOu a PamätihODNOSťami SPiša
Poniklec slovenský 
• Pešia turistika – trasa: Dreveník, kostolík v žehre, kaštieľ v hodkovciach
Jedinečné skalné „mesto“ Dreveník je najväčšie travertínové územie na Slovensku a spolu 
s neďalekým Spišským hradom je od roku 1993 zaraďované medzi lokality svetového kultúr-
neho a prírodného dedičstva UNESCO. Dreveník pozostáva zo skalného mesta „Kamenný 
raj“ a rokliny „Peklo“, v jeho svahoch sa nachádzajú 3 jaskyne. Svojou jedinečnosťou upútal 
aj viacerých našich a zahraničných filmárov (Dračie srdce, Posledná légia). Okrem skalole-
zeckej zaujímavosti je Dreveník chráneným územím Natura 2000. V skorej jari sa môžete do 
sýtosti pokochať unikátnym fialovým kobercom chráneného ponikleca slovenského, ktorého 
výskyt vyše 50-tisíc rastliniek na ploche cca 60 ha je najbohatší na Slovensku. Na Dreveník 
sa dostanete po žlto značenej turistickej trase zo Spišského Podhradia alebo z parkoviska 
pod Spišským hradom. Trasa prechádza popod Ostrú horu a vchádza na územie Dreveníka. 
Značenými, ale aj neznačenými chodníčkami, sa dostanete medzi skalné veže s názvami ako 
Skif, Pirát, Čertova veža až prídete k najmohutnejšej Centrálnej veži, ktorú miestni nazývajú aj 
Bašta alebo familiárne Marta. Chodník popod Východný múr nás zavedie na planinu priamo 
nad Veľkého mnícha. Planina ponúka zaujímavé výhľady na Spiš a na ciele nášho ďalšieho 
putovania - kostolík v Žehre a areál kaštieľa v Hodkovciach. Pod Dreveníkom sa nachádzajú 
ohrady s lesnou zverou, koňmi a dobytkom.
Po žltej značke zostúpite do spišskej obce Žehra známej vďaka vzácnemu rímskokatolíckemu 
kostolu Ducha Svätého, ktorý je zapísaný do zoznamu UNESCO. Stavba kostola bola vybudo-
vaná v 15. stor. V interiéri kostola sa zachovali jedinečné stredoveké nástenné maľby z 13. až 
15. storočia, ktoré vynikajú vysokou umeleckou kvalitou a neobyčajnou tematickou pestrosťou. 
Kostolík je otvorený v pondelok až piatok od 10.00 do 16.00 hod. a v sobotu od 13.00 do 
16.00 hod., vstup a prehliadku zabezpečuje kostolníčka p. Orlovská č. t. 053/448 50 27, 
vstupné - žiaci 0,50 €, študenti SŠ a VŠ 1 €, dospelí 1,70 €. Cesta ku kostolíku je prístupná zo 
zrekonštruovaného parku a parkoviska v centre obce po travertínových schodoch.
Zo Žehry pokračujete po ceste II. triedy severozápadným smerom do Hodkoviec ku kaštieľu, 
vstup je označený zo severnej strany. Barokovo-klasicistickému kaštieľu Hodkovce dala ži-
vot a historický význam rodina Csákyovcov. V roku 1780 Emanuel Csáky objekt prestaval, 
z vyhoreného Spišského hradu dal previesť značnú časť zbraní a vnútorného zariadenia a za-
ložil rozsiahly francúzsky park. V roku 1860 pribudovali ďalšie krídlo. Vnútorné zariadenie 
kaštieľa premiestnili v roku 1959 do zbierok múzea v Markušovciach. „Malý Versailles“, ako 
by sme park okolo kaštieľa mohli nazvať, pripomínajú rozkvitnuté upravené záhony s fontánou 

uprostred, jazierka s labuťou a kaštieľom v pozadí. Atmosféru vidieckeho šľachtického sídla, 
verne kopírujú obnovené stajne, chlieviky a malé výbehy s ovečkami, ošípanými, poníkmi, emu 
a somármi. Za francúzskym parkom je kúsok anglického s neodmysliteľnými romantickými stav-
bami - neogotickým altánkom, romantickou ruinou rytierskeho hradu a rodinným cintorínom 
s kaplnkou sv. Kuzmu a sv. Damiana a kryptami.
Návštevníci si môžu denne od 9.00 do 16.00 hod. prezrieť salón Csákyovcov a rozsiahly park. 
Vstupné je dobrovoľné. Kaštieľ je otvorený v rámci sociálneho turizmu. Bývajú v ňom klienti 
s mentálnym postihnutím.

Šafran spišský 
• Pešia turistika – trasa: Grajnár, malá knola 1 147 m n. m.
Koniec zimy a príchod jari na Malej Knole nezadržateľne oznamujú fialové kvietky šafranu 
spišského. Príjemnou nenáročnou prechádzkou sa na ňu dostaneme zo sedla Grajnár. Trasa 
vedie miernym stúpaním po modrej tur. značke, je lemovaná nezabudnuteľnými vyhliadkami 
na stredný a dolný Spiš a trvá 45 min.  Lívia brovková, ivan brovko, Dr. Juraj beňa
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Centrum voľného času adam, Levočská 14, 052 01 Spišská Nová Ves, tel.: 053/442 57 59, fax: 053/429 72 05
Stredisko Domček, hviezdoslavova 48, tel.: 053/442 21 20, e-mail: cvc.adam.snv@azet.sk, manažérka: cvcadamsnv-zinastrehovska@centrum.sk, www.cvc.snv.sk

ŠKOLA DOJČENIA
i. stretnutie 3. 4. o 9.00 hod.
Lektorka: Certifik. poradkyňa 
v dojčení oZ mamila a. ogurčáková
prihlášky: hankaogurcakova@gmail.com
informácie: 0903 740 739
poplatok: 7 € 
44. StrEtNutIE pODpOrNEJ 
SKupINy DOJČIAcIch mAtIEK 
A tEhuLIEK vENOvANé 
StArOStLIvOStI  
O DEtSKé zúbKy 
pondelok 8. 4. o 10.00 hod.
Lektorka: dipl. dent. hyg. Vierka mareková
prihlášky: deň vopred na 0903 740 739 
Certif. poradkyňa v dojčení  
oZ mamila a. ogurčáková.
poplatok: 2 €/osoba 
Kurz prÍprAvy NA ŠKÔLKu 
„ŠKÔLOČKA“ 
i. stretnutie záujemcov: 10. 4. o 9.00 hod.
začiatok kurzu: streda 17. 4. o 8.00 hod.
adaptácia detí a rodičov na škôlku, 
simulácia programu a režimu škôlky.

trvanie kurzu: 4 stret. x 4 hod. 
(stredy od 8.00 do 12.00 hod.)
poplatok: 16 €/dieťa/4 stretnutia
Vek dieťaťa od 2,5 do 5 r., 
limit. skup. max. 6 - 8 detí.
viac informácií na i. stretnutí,  
príp. na tel. č.: 0904 887 239.
tvOrIvé DIELNE: 
11. 4. o 16.30 hod. - kofolový panáčik
25. 4. o 16.30 hod. 
- zdobená origami škatuľka
poplatok: 2 €/rodina
13. 4. o 16.30 hod.  
- náramok - drôtikovanie
poplatok: 2,50 €/osoba
prihlášky je potrebné podať 
deň vopred na t. č.: 0904 887 239
alebo mc.dietka@gmail.com.
Kurz mASážÍ DEtÍ A DOJČIAt
piatky - 5., 12., 19., 26. 4. o 9.30 hod.
pod vedením profes. masérky m. mokošovej. 
počas 3 stretnutí sa naučíte masírovať celé 
telíčko.prihlášky a info o zaradení  
do skupiny na 0904 888 102.
poplatok: 3 €/matka + dieťa

pONuKA SLužIEb 
v hErNI mc DIEtKA
hErŇA + bAzárIK 
(nákup a predaj detského  
a tehotenského tovaru)
Utorok, streda: od 9.00 do 12.00 hod.
streda, štvrtok: od 16.00 do 18.30 hod.
poplatok za jednoraz. vstup: 
1,50 €/rodina
Členské na šk. rok 2012/13: 
13 €/rodina - neobmedzený 
počet vstupov do herne. 
Návštevníkov prosíme, aby si so sebou 
doniesli prezuvky!
pOrADENStvO v DOJČENÍ 
a. ogurčáková
denne od 19.00 do 20.00 hod., 
0903 740 739. V prípade nemožného  
tel. spojenia zašlite sms. 
OpAtrOvANIE DEtÍ
pre deti od 3 do 8 rokov, 
v rozsahu 3 - 4 hodín.
poplatok: 2 €/1 hod., 

každá začatá hod. 1,50 €.
Individuálny prístup, 
limitovaná skupina detí.

DEtSKá NArODENINOvá  
OSLAvA - SObOtA, NEDEĽA
objednávky: 0903 740 739.
poplatok: 7 €/2 hod. (možnosť 
doobjednania animát. aktivít - maľovanie  
na tvár, tvorivé dielničky)

ANGLIcKÝ KLub bAtOLIAt  
pre deti vo veku od 2 rokov
soboty o 9.00 hod., 10.00 hod. 
(2 skupiny) Výučba - hravou formou 
pod vedením skúsenej lektorky.
viac informácií na tel. č.: 0904 887 239.

ArtFAmILy KLub  
pre rodičov s deťmi
So zameraním na výtvarné umenie  
ako art-terapie, pod vedením lektora, 
výtvarníka D. mikolaja. 
soboty o 16.00 hod.
informácie: dusanmikolaj@azet.sk 

prOGrAm mAtErSKéhO cENtrA DIEtKA 
„láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“

prevádzka: zdravotné stredisko - sídl. mier, šafárikovo nám. 3 (na poschodí)
bližšie informácie o programe www.dietka.sk alebo na fb w
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Pozývame širokú verejnosť na 

NeSeĎ DOMa 
TOUr! 

troch skvelých kapiel 
Známe tváre, Bod omylu 

a SÁm SeBOu, 
ktorý sa uskutoční 26. 4. 2013 o 20.00 hod. 
v Dome kultúry na štefánikovom námestí 

v Spišskej Novej Vsi.
Vstupné: 3 €. Predaj vstupeniek priamo  

na mieste v deň koncertu. 

OBVODNé MaJSTrOVSTVÁ V Mix 
VOLeJBaLe ŠkOLSkých PracOVNÍkOV
19. 4. 2013 v Zš Zd. Nejedlého Spišská Nová Ves
OBVODNé MaJSTrOVSTVÁ 
V OrieNTačNOM BehU 

kraJSké kOLO VO VOLeJBaLe  
chLaPci a DieVčaTÁ - SŠ
16. 4. - BiOLOgickÁ OLYMPiÁDa 
Kategória E v CVČ ADAM o 8.00 hod.
17. 4. - MaTeMaTickÁ OLYMPiÁDa
Kategória 6, 7, 8 v zasadačke MsÚ
„haLOVé hÁDZaDLÁ“ - apríl 2013

„SLÁVik SLOVeNSka 2013“
29. 4. o 9.00 hod. 
CVČ ADAM SNV - obvodné kolo ZŠ okolie - SNV
„SLÁVik SLOVeNSka 2013“ 
30. 4. o 9.00 hod.
CVČ ADAM SNV - obvodné kolo ZŠ mesta SNV

DOBrODrUžNý  
LeTNý TÁBOr
1. - 6. 7. 1013
Ski centrum mraznica hnilčík
Cena: 99 € (možnosť platby  
aj v dohodnutých splátkach)
Cena zahŕňa: ubytovanie,  
stravu 5 x denne, pitný režim, 
dopravu, poistenie, 
pedagogický dozor,  
program animátorov,  
zdravotník, program, wellness.
Prihlášky: do 15. 5. 2013
informácie: v CVČ Adam, 
Klaudia Bigošová 
- 0914 176 083, 
Katarína Štrauchová 
- 0904 306 520,
Eva Fabianová 
- 0907 690 394, 
Radoslav Sedlák 
- 0905 982 545.

TaLiaNSkO 
ricciONe 
keMP 
FONTaNeLLe 
(riMiNi)
1. - 10. 7. 2013
10-dňový zájazd,
8 dní pobytu
ubytovanie: 
v 4-miestnych stanoch 
Doprava: klimatizovaný autobus
Stravovanie: plná penzia 
(raňajky, obedová polievka, večera)
Jednotná cena: 210 € 
V cene je zahrnuté: 7x ubytovanie, doprava, plná penzia.
V cene nie je zahrnuté: komplexné cestovné poistenie.
Pobyt je určený pre deti od 11 r., pre ktoré je zabezpečený pedagogický dozor 
a zdravotná sestra alebo pre rodiny s deťmi (aj s mladšími ako 11 r.).
Pobyt zabezpečuje CK EZOTOUR.
informácie: Vaňová 0903 016 202, Strehovská 0914 293 193, 
CVČ ADAM 053/442 57 59.

Základná umelecká škola J. Fabiniho 1 Spišská Nová Ves vyhlasuje 1. ročník speváckej súťaže

gOLDeN VOice 2013
kategórie: „A“ ľudová pieseň (minimálne 2 slohy z ľubovoľného regiónu) 

„B“ populárna pieseň (moderná, muzikálová, populárna)
Vekové kategórie: I. do 7 rokov • II. 8 - 9 rokov • III. 10 - 12 rokov • IV. 13 - 15 rokov

termíny prihlášok: do 5. mája 2013. Zaslať na adresu: Základná umelecká škola, J. Fabiniho, 052 01 Sp. Nová Ves 
alebo e-mailom: m.kacvinska@zus-snv.sk alebo osobne na sekretariát ZUŠ. 

Prihlášky dostupné na www.zussnv.sk, alebo priamo v Zuš.
Podmienky: interpreti uvedú 1 ľubovoľnú pieseň zodpovedajúcu určenej kategórii a vekovej kategórii.

miesto: Reduta Spišská Nová Ves - Koncertná sieň. termín súťaže: 29. 5. 2013
Podrobný harmonogram zašleme prihláseným účastníkom.

Bližšie informácie: 0911 711 408, www.zussnv.sk, m.kacvinska@zus-snv.sk
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kULTÚra

gaLéria 
UMeLcOV 

SPiŠa 
ZImNÁ 46, SpIŠSkÁ NoVÁ VeS

pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 
výstav v mesiaci apríl 2013

StáLE EXpOzÍcIE
• JOzEF hANuLA kresba/maľba 
rok 2013 - 150. výročie narodenia  
Jozefa Hanulu (1963 - 1944)
Stála expozícia predstavuje výber zo zbierok galérie, 
prezentujúci tvorbu poprednej osobnosti slovenské-
ho výtvarného umenia z prelomu 19. a 20. storočia 
v oblasti maľby a kresby, s dôrazom na portrét, figu-
rálne motívy a štúdie pre sakrálne priestory.

• tErrA GOthIcA: GOtIcKá cEStA 
v ObrAzOch zO zbIErOK GuS
Nová stála expozícia založená na prezentácii obrazov 
zo zbierkového fondu galérie s gotickou tematikou 
formou výstavy a interaktívnej prezentácie 108 diel 
od 45 umelcov. Stála expozícia uvádza 37 výtvar-
ných diel od 23 autorov. 

vÝStAvy 
mArIáN ČIžmárIK: StuDNE
profilová výstava umelca zo severného Spiša uvádza 
autorské cykly Studne, Human Vertical a lyrizovaná 
próza, vrátane multimediálnej video-show o procese 
tvorby. 

vernisáž výstavy s uvedením  
divadelného predstavenia anJeL  

štvrtok, 11. 4. 2013 o 16.00 hod. vstup voľný.

tIbOr GurIN: SENtENcIE  
- mÝty A LEGENDy
Jubilejná výstava spišskonovoveského výtvarníka - 
prierez tvorby v maľbe i plastike.

vernisáž výstavy: streda,  
10. 4. 2013 o 16.00 hod. vstup voľný.

prEDNáŠKy prE vErEJNOSť
streda, 17. 4. 2013, 16.00 – 17.00 hod.  
vstup dobrovoľný.
rOzhOvOry O umENÍ - 150. vÝrOČIE  
NArODENIA JOzEFA hANuLu 

tvOrIvé DIELNE A ODbOrNÝ 
vÝKLAD prE SKupINy
• tvorivé dielne pre školy - odkaz Jozefa Hanulu
• rôzne tematické tvorivé dielne k aktuálnym 
výstavám; je potrebné objednať sa vopred 
• odborný výklad pre školské, príp. turistické 
skupiny prosíme nahlásiť vopred 

facebook: GuS Galéria umelcov Spiša
e-mail: sekretariat@gus.sk, programy@gus.sk
tel.: 0910 873 046, 053/446 47 10
otváracie hodiny do 30. 4. 2013
utorok - piatok, 9.30 - 16.30; sobota, 9.00 - 13.00 

vStupNé   
JEDNA vÝStAvA: dospelí - 1 €; 
deti, študenti, dôchodcovia, zŤp - 0,50 €; 
rodinná vstup. (2 dospelí + max 3 deti) - 2,50 €
cELá GALérIA: dospelí - 2,50 €; 
deti, študenti, dôchodcovia, zŤp - 1,50 €; 
rodinná vstup. (2 dospelí + max 3 deti) - 5,50 €

w
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Skupinové objednávky alebo rezervácie na tel. čísle 053/417 32 75, 417 32 71, 0903 613 259 
e-mailom: prevadzka@spisskedivadlo.sk, web: www.spisskedivadlo.sk 

5. 4. (piatok) o 19.00 hod. vStupNé: 4 € 

B. S. Timrava: „KrÁSa KrÁS“
Úsmevný pohľad na komplikované vzťahy v rodine obchodníka Bučinského.

7. 4. (nedeľa) o 15.00 hod. vStupNé: 2 €
12. 4. (piatok) o 10.00 hod. 

mONiKa GErBOCOvÁ:  
„SNEHULiENKa a SEDEm TrPaSLÍKOv“ 
Na motívy rozprávky bratov Grimmovcov. Snehulienka, trpaslíci, zlá kráľovná a princ, ktorý zachráni jablkom otrávenú krásavicu. 

12. 4. (piatok) o 19.00 hod. vStupNé: 4 € 
17. 4. (streda) o 9.00 hod. vStupNé: 2 € 

JÁN PaLÁriK: „ZmiErENiE aLEBO  
DOBrODrUŽSTvO Pri OBŽiNKOCH“
Jedna z najhranejších slovenských komédií vo vynikajúcej interpretácii režiséra J. Sládečka a hercov SD.

14. 4. (nedeľa) o 15.00 hod. prEmIérA vStupNé: 3 € 
20. 4. (nedeľa) o 15.00 hod. vStupNé: 2 € 
22. 4. (pondelok) o 9.00 hod. vStupNé: 2 € 

miLaN ŽiTNý: „DLHý, širOKý a BYSTrOZraKý“ 
Klasická ľudová rozprávka trochu inak, plná napätia, dobrodružstiev a pesničiek. 

19. 4. (piatok) o 19.00 hod. vStupNé: 4 € 

mirO GavraN: „všETKO O mUŽOCH“
Dozviete sa o mužoch aj to, čo netušíte. Inscenácia ocenená „Výročnou cenou za réžiu Slov. literárneho fondu za rok 2009“.

26. 4. (piatok) o 19.00 hod. vStupNé: 4 € 

mirO GavraN: „všETKO O ŽENÁCH“
Dozviete sa o ženách aj to, čo netušíte.

3. 4. (streda) o 19.00 hod., Štúdio SD SNv vStupNé: 2 € 

aUGUST STriNDBErG: „SLEČNa JÚLia“
Veľká hra o vášni a vzplanutí, nenaplnených túžbach.

10. 4. (streda) o 19.00 hod., Štúdio SD SNv vStupNé: 2 € 

GEOrGE BErNarD SHaw: „DON JUaN v PEKLE“
Za svoj hriešny život sa tam stretáva so svojimi obeťami.

17. 4. (streda) o 19.00 hod., Štúdio SD SNv vStupNé: 2 € 

JaimE SaLOm: „TaKmEr BOHYŇa“
Príbeh o ruskej emigrantke, ktorej stroskotajú všetky vzťahy, až sa nakoniec ocitne chudobná a osamelá.

V r. 2013 si pripomíname 150. výročie narodenia významného slovenského výtvar-
níka - Jozefa hanulu, ktorý od r. 1918 žil a tvoril v Spišskej Novej Vsi. Galéria umelcov 
Spiša od r. 1994 prezentuje stálu expozíciu venovanú autorovi vo výbere kresieb, malieb 
a štúdií z vlastných zbierok. Jozef hanula sa do dejín slovenského výtvarného umenia zapí-
sal ako popredný predstaviteľ umeleckej generácie nastupujúcej a rozvíjajúcej svoje tvorivé 
poslanie v závere 19. storočia. Hanula je označovaný za priekopníka slovenského ľudového 
žánru, či „národne-umeleckého výtvarného prejavu“ na Slovensku. Pochádzal z Liptova - na-
rodil sa 6. apríla 1863 v Troch Sliačoch v rodine roľníka a ľudového rezbára, ktorý rozpoznal 
a podporoval synovo výtvarné nadanie. Jeho túžba po umeleckom vzdelaní sa naplnila až 
zásluhou biskupa Juraja Částku v Spišskej Kapitule, ktorý bol veľkorysým mecenášom a finančne podporil Hanulovo dlhoročné 
štúdium. Prvé odborné štúdium absolvoval na budapeštianskej škole pre profesorov kreslenia v rokoch 1880 - 1882 a 1885 - 
1888 (štúdium prerušil z dôvodu vojenskej služby v Hercegovine) a pokračoval v ďalšom svojom výtvarnom vzdelávaní v Mníchove, 
najprv v súkromnej škole Simona Hollósyho (1892) a napokon na mníchovskej akadémii (1892 - 1896). V roku 1896 sa Hanula 
vrátil na Slovensko, najprv na Liptov do rodných Sliačov, no čoskoro sa usadil na Spiši v Chrasti nad Hornádom, kde si založil 
rodinu a žil tam až do r. 1918, kedy sa presťahoval do Spišskej Novej Vsi - tu žil, pôsobil a tvoril až do roku 1944.
Galéria umelcov Spiša pozýva v rámci programu pre verejnosť „Rozhovory o umení“ na prednášku JOZeF haNuLa - 
150. výročie narodenia v stredu, 17. 4. 2013 o 16.00 hod., vstup dobrovoľný. informácie: programy@gus.sk.

GaLéRia umeLCOV SPiša - JuBiLaNti 2013:  
JOZeF haNuLa (1863 - 1944)

Jozef Hanula, umelec 
s manželkou, 1933, 
olej na dreve
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DivaDlo 
Kontra

 7. 4. 2013 (nedeľa) o 16.00 hod., Kino mier

KanDrÁČovCi „Dva DUBY“
Koncert ľudovej hudby Ondreja Kandráča, s temperamentnými hudobno-speváckymi vstupmi, vytvorí príjemnú a nezabudnu-
teľnú atmosféru. hostia: Monika Kandráčová, Anka Poráčová, Veronika Šoltysová-Rabadová. Vstupné: 6 €.

15. 4. 2013 (pondelok) o 18.00 hod., Kino mier

HonZa a Franta nEDvĚDovCi s kapelou
Koncert pri príležitosti 40. narodenín folkovej skupiny Brontosauři. Rozlúčka Honzu Nedvěda s koncertnou činnosťou. 
Vstupné: 15 €.

21. 4. 2013 (nedeľa) o 18.00 hod., Kino mier

lorDi
maroš kramár, Jozef Vajda, Peter šimun v salónnej komédii, ktorá si uťahuje z mužskej samoľúbosti, ale je aj oslavou pev-
ného priateľstva. Vznikla na základe korešpondencie slávneho Oskara Wildea. Vstupné: 14 €.

prIprAvuJEmE
25. 5. 2013 o 16.00 hod., Kino mier

volaJtE Ma MEGGi 
Divadelno-hudobno-videoprojektové predstavenie. Príbeh o hriechu a odpustení, Božom milosrdenstve a láske na motívy 
života sv. Márie Magdalény naštudovali ochotníci z Veľkého Šariša známi z muzikálu „Farár z (M)ARSU“. Vstupné: 5 €.

27. 5. 2013 o 17.00 a 20.00 hod., Spišské divadlo 
RaDOšiNSké NaiVNé DiVaDLO

PolooBlaČno 
autor hry a textov piesní: Stanislav Štepka. Réžia: Juraj Nvota. Smutno-smiešna komédia, ktorú autor označil ako „prvú 
správu o mojom dvadsiatom storočí“. Verne a farbisto v nej zobrazuje tragikomické osudy jednoduchých ľudí, inšpirované 
konkrétnymi osobami a udalosťami. Vstupné: 14 €, 13 € a 10 €.

27. 6. 2013 o 19.00 hod., Evanjelický kostol Spišská Nová ves

KonCErt lUCiE BÍlEJ s orchestrom 
Vstupné v predpredaji: 27 €. V deň koncertu: 32 €.

informácie a predpredaj vstupeniek: mkC - Reduta, 053/446 32 49, 42 992 51
mkC - kino mier, 053/44 287 66, tiC - Letná 49, 053/16 186 (predpredaj na vybrané akcie)

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.

6., 11., 12. a 13. 4. o 18.30 hod.

žeNa V čierNOM 
Divadelná adaptácia Stephena  

Mallatratta podľa románu Susan hill
MegaÚSPeŠNý SVeTOVý ThriLLer 

OPÄŤ Na ScéNe kONTrY!
Táto hra sa hrá v Londýne na West Ende každý deň už 
23 rokov a patrí medzi absolútne divadelné hity a naj-
úspešnejšie hry vôbec. Divadlo Kontra vlastní exkluzív-
ne autorské práva na tento titul, ktorý môžete vidieť len 
u nás! Svižný, extrémne napínavý, tajomný a znepokojivý 
príbeh vás doslova priklincuje k sedadlám a záver zaru-
čuje, že táto hra vám ešte dlho ostane v hlave. 
Réžia: K. Rozhin. hrajú: T. Diro a P. Čižmár.

23. 4. o 19.00 hod.
conor McPherson: 

rUM a VODka
Hádka so šéfom. Pár pív. Hádka so ženou. Zase pár pív. 
Koniec? Nie! To je len začiatok šialeného víkendu, v kto-
rom sa môže prihodiť všetko… Iba pre milovníkov silných 
dojmov a silných drinkov. Svoje mamy a svokry radšej 
nechajte doma! Réžia: K. Rozhin. hrá: P. Čižmár.

25. a 27. 4. o 19.00 hod.
Marek koterski: 
NeNÁViDÍM

Či to, čo vidíš dookola seba, ťa ubíja, vytáča, uráža 
a zlostí? Ak áno, nie si sám! Uletene zábavná jazda o na-
šej nie veľmi zábavnej realite. Šibeničný humor. Ostrá 
satira našej slovenskej každodennosti.
Réžia: K. Rozhin. hrá: P. Čižmár.

kapacita sály je len 30 miest.  
Odporúčame rezervovať si miesta vopred.  

Vstupné na všetky predstavenia 5 €.  
Rezervácie: 0907 908 986. 

apríl 2013
program Spišského osvetového strediska 

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

Dom Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi
59. Hviezdoslavov Kubín  

Obvodné kolo mládeže a dospelých,
 IV. - V. kategória:

4. 4. 2013 o 9.00 hod.
Obvodné kolo detí. 

I. - III. kategória:
9. 4. 2013 o 9.00 hod.

VýSTaVY
do 10. 4. 2013, Knižnica Smižany

villa nova 
– výtvarné speKtrum

Regionálna postupová súťaž a výstava 
neprofesionálnej výtvarnej tvorby

do 30. 4. 2013 
Výstavná miestnosť a foyer 

Spišského osvetového strediska (SOS), 
Zimná 47, SNV
amFo 2013

Regionálna súťažná výstava 
neprofesionálnej fotografie.

10. 4. - 18. 5. 2013
vernisáž 10. 4. 2013 o 16.00 hod.

Galéria umelcov Spiša, Spišská Nová Ves
sentencie 

– mýty a legendy
Tibor Gurin - výstava tvorby pri príležitosti 

životného jubilea autora.

8. 4. 2013 (pondelok) o 16.00 hod., Kaštieľ
FrantiŠeK ŽoldÁK zÁtiŠia - KraJiny 
Vernisáž výstavy.  Výstava potrvá do 31. 5. 2013.

17. 4. 2013 (streda) o 14.00 hod., Kaštieľ
prednes rusKeJ poézie a prÓzy

18. 4. 2013 (štvrtok) o 14.00 hod., 
Klub dôchodcov KD

dÔleŽitosŤ listoveJ zeleniny 
v strave

Beseda pre seniorov – prednáša: 
M. Vlčáková, RÚVZ, Spišská Nová Ves

25. 4. 2013 (štvrtok) o 17.00 hod.,  
Spoločenská sála KD

mladí Hudobníci
Koncert žiakov hudobného odboru ZUŠ. 
Vstupné: 1 €.

O k c  S M i ž a N Y
apríl 2013
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info na tel. č. 053/442 37 57, 0917 746 336, 0917 746 339, www.muzeumspisa.com, 
lektorky@muzeumspisa.com, kastiel@muzeumspisa.com, narodopis@muzeumspisa.com
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cENtráLNA buDOvA, LEtNá uLIcA 28

prE DEtI  

holly WEbb: rose a stratená princezná. rose 
s úžasom sleduje, ako veľmi sa zmenil jej život. ešte 
pred pár dňami bola biedna sirota a dnes je žiačkou 
hlavného kráľovho čarodejníka.
Justin SOmpEr: vampiráti: ríša noci. priatelia 
ich vysielajú na tajnú misiu do sveta tých najtemnej-
ších spomedzi temných - Vampirátov.
David WALLIAmS: chalan v sukni. Denis žije 
v nudnom meste, na nudnej ulici, v nudnom dome. 
Hádaj, aký má život. Žeby čistá nuda? omyl.

prE DOSpELÝch - bELEtrIA  

Dominik DáN: Kožené srdce. rozpletú kolego-
via detektíva desivé rodinné tajomstvo?
Jozef bANáŠ: posledná nevera. autor opisuje 
vzťah muža a ženy v rôznych polohách - priateľských, 
mileneckých, manželských i mimomanželských.
tilly bAGShAW: Dámska majstrovská hra. 
Voľné pokračovanie majstrovskej hry S. Sheldona. 
Na scénu nastupuje nová generácia. 

prE DOSpELÝch - NáuČNá LItErAtúrA

patricia r. cALLONE: Alzheimerova nemoc. 
publikácia obsahuje rady, odporúčania a návody, 
ako zvládať každodenný život, ktorý pri tomto ocho-
rení prináša jednu zmenu za druhou.
Shelly p. SchWArz: roztroušená skleróza. 
kniha určená tým, ktorí sa stretávajú so špecific-
kými problémami spôsobenými touto chronickou 
chorobou.
tamara tOŠNErOvá: Jak si vychutnat senior-
ská léta. Stárnutím sa život nekončí!

pObOČKA mIEr - ŠAFárIKOvO NámEStIE 7

prE DEtI  

Gabriela FutOvá: brata musíš poslúchať! 
Vtipné príbehy v podaní veľkého brata a malej ses-
try.

prE DOSpELÝch - bELEtrIA  

Sveva casati mODIGNANI: Krásna pacientka. 
Strhujúci príbeh ženy, ktorá sa zmieta v chaose citov 
medzi dvoma mužmi, ktorí o ňu bojujú.
Kat mArtIN: Nenaplnená nevinnosť. Jessica 
Foxová nebola vždy sebavedomá mladá dáma v cen-
tre londýnskej smotánky. Narodila sa ako chudobná 
a žila na ulici...

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice  
v Spišskej Novej vsi

Letná 28

Letná 50, Spišská Nová Ves

exPOZÍcia PrÍrODY 
a hiSTÓrie SPiŠa

do 31. 12. 2013
Poskytuje komplexný pohľad na prírodu a históriu regiónu. 

Prierez živou a neživou prírodou, jej ochrana a význam. 

hODNOTY - VeDeckÁ hračka 
do 15. 4. 2013

Na výstave si návštevníci popri hre overia svoj odhad 
niektorých fyzikálnych veličín (hmotnosť, čas, dĺžka, 

teplota, koncentrácia...) a popritom si uvedomia mnohé 
všeľudské osobné hodnoty (život, sloboda, láska 

a priateľstvo, rodina, práca, viera, múdrosť, umenie, 
príroda, vzdelanie...), ktoré sú spredmetnené v citátoch 

a reprodukciách umeleckých diel. 

SVÄTý cYriL a MeTOD 
- PaTrÓNi SLOVeNSka

prednáška venovaná 1 150. výročiu príchodu 
sv. Cyrila a metoda na naše územie.

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi vás pozýva  
na prednášku 10. 4. 2013 o 15.30 hod.

Prednášajúci: Doc.ThDr. Štefan Pružinský, PhD.

Výstavné priestory 
Národopisné múzeum Smižany

„hOJa, ĎUNĎa, hOJa“
 do 31. 5. 2013

Výstava zameraná na zvyky a obyčaje 
jarného a letného obdobia. 

TVOriVé DieLNe 
TraDičNých ĽUDOVých 

TechNÍk
15. - 19. 4. 2013

Vyskúšajte si tradičnú ľudovú techniku 
a prežite príjemne chvíle. 

Pre žiakov ZŠ ponúkame aj prednášky 
venované jarnému zvykosloviu.

Účasť na tvorivých dielňach a prednáškach si 
dohodnite telefonicky 0917 746 336 

alebo e-mailom narodopis@muzeumspisa.com.

expozičné priestory kaštieľ a letohrádok 
Dardanely v markušovciach

STreDOVeké NÁSTeNNé 
MaĽBY Na SPiŠi

do 31. 5. 2013
Výstava venovaná stredovekému 

výtvarnému umeniu 
v sakrálnych objektoch.

Výstava približuje nástenné maľby z kostolov 
a kláštorov vo Veľkej Lomnici, Spišskej Kapitule, 

Dravciach, Vítkovciach, Žehre, v Poprade, 
Podolínci a v Levoči.

aPrÍL 2013

multifunkčné energeticko-banícke centrum,  
Nábrežie hornádu 14, Spišská Nová Ves 

STM - VYSUNUTÁ exPOZÍcia: 
hiSTÓria BaNÍcTVa Na SPiŠi

 a výstava 

žeLieZkOM a kLaDiVkOM
interaktívna cesta  

po hornouhorských banských mestách
Výstava predĺžená do 19. 4. 2013!

po - pi: 9.00 - 15.00 hod.
Prvá nedeľa v mesiaci od 10.00 do 17.00 hod. 

Voľný vstup!
Vstupné: dospelí 1 €, 

žiaci, študenti a dôchodcovia 0,50 €
akceptujeme kultúrne poukazy!

informácie: www.stm-ke.sk, stmke@stm-ke.sk, stm.
mebcsnv@gmail.com 

Tel.: 053/429 75 46 - SNV, 
055/622 40 35 - 37 - Košice

• • •
Prednáška

BaNÍcTVO MaNgÁNOVých 
rÚD V kiŠOVciach 

a ŠVÁBOVciach
9. 4. 2013 (utorok) o 16.00 hod.
Prednášajúci: Ing. Vladimír Dugas  

a Ing. Marián Jančura, CSc.
Vstup voľný!

Spišská katolícka charita v spolupráci 
s mestským kultúrnym centrom SNV  
a so Slovenským zväzom zdravotne  

postihnutých klubom detí a mládeže  
v Spišskej Novej Vsi

pripravuje 

xVii. ples ľudí  
s dobrým srdcom
13. 4. 2013 (sobota) o 16.00 hod.  
v koncertnej sieni Reduty v SNV.

účinkujú:
Žiaci ZŠ sv. Cyrila a Metoda

Deti z Domu Charitas sv. Jozefa a žiaci 
Špeciálnej základnej školy  

a Praktickej školy sv. M. M. Kolbeho 
hudba: mgr. martin melega

Vstupné: dospelí: 12 €; deti do 12 rokov: 8 €;
deti z DCHSJ, ŠZŠ a PŠ sv. M. M. Kolbeho  

a SZZP Klubu detí a mládeže v Sp. Novej Vsi - 
zdarma.

Predaj vstupeniek:
 p. Korbová 053/441 43 01,  

p. Hrušovská, p. Petríková 0904 930 644.

...mier v nás je vzácny. V srdci i gestách.  
Sadol nám na pery. 

prijímam z tvojich rúk s pohárom života i čašu dôvery.  
(m. Haľamová)

Miestny odbor Matice slovenskej,  
Spišská knižnica a DS hviezdoslav

pozývajú

Na STreTNUTie S POéZiOU 
MaŠi haĽaMOVeJ

22. 4. 2013 o 15.30 hod.  
v Spišskej knižnici.

Pri príležitosti 105. výročia narodenia autorky.
Realizované s finančnou podporou Mesta SNV.
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V kiNe Mier  PLaTia   
aJ  kULTÚrNe  POUkaZY!!!

 
VeĽkONOčNý 3D PONDeLOk 

rOZPrÁVka - SLOVeNSký DaBiNg 
1. 4. o 17.00, vst.: 5,50 €, deti, 
študenti a dôchodcovia: 4,50 € 

krÚDOVci
krúdovci  podniknú cestu do neznáma. uSa, 
animovaná komédia, 90 min., mp.

1. 4. o 19.00, vst.: 5,50 €, 
študenti a dôchodcovia: 4,50 € 

g. i. gOe: ODVeTa
modrá planéta sa ocitla na pokraji skazy. ka-
nada/uSa, akčný, dobrodružný, sci-fi, thriller, 
125 min., titulky, mp-12.

FiLMOVý kLUB 
2. 4. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečl.: 3 €, 2D 

hON
príbeh štyridsaťročného lukasa, ktorý začína 
žiť nový život. Dánsko, dráma, české titulky, 
r. 2013, 111 min., mp-15.

JakUBiSkOVe DNi, VSTUPNé: 1 €
3. 4. o 17.00 

BaThOrY

4. 4. o 17.00 
SeDÍM Na kONÁri a Je Mi DOBre

5. 4. o 17.00 
LePŠie Je BYŤ BOhaTý a ZDraVý 

akO chUDOBNý a chOrý 

3. 4. o 19.00, vst.: 3 €, 2D 
BaBOVŘeSkY 

úsmevný príbeh zo života súčasnej juhočes-
kej dediny. čr, 120 min., mp-12.

4. - 5. 4. o 19.00, vst.: 4,50 €
g. i. gOe: ODVeTa

rOZPrÁVka - SLOVeNSký DaBiNg
6. a 8. 4. o 17.00, vst.: 4,50 € 

krÚDOVci 

6. - 7. 4. o 19.00, vst.: 3 €, 2D 
VeDĽaJŠie ÚčiNkY 

príbeh emily, ktorá sa po návrate svojho muža 
z väzenia dostane do psychickej krízy. uSa, 
české titulky, 106 min., mp-15.

8. 4. o 19.00, vst.: 3 €, 2D 
BeDÁri

Výnimoční herci a nesmrteľné pesničky. VB, 
české titulky, 157 min., mp-12. 

FiLMOVý kLUB 
9. 4. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečl.: 3 €, 2D 

ParÍž - MaNhaTTaN 
Francúzsko, romantická komédia, české ti-
tulky, 77 min., mp-12.

10. 4. o 19.00, vst.: 3 €, 2D 
BaBOVŘeSkY 

čeSký DaBiNg
11. - 12. 4. o 17.00, vst.: 5,50 €, deti, 
študenti a dôchodcovia: 4,50 €  

JUrSký Park
Jeden z najkultovejších filmov v 3D. uSa, dob-
rodruž. sci-fi thriller, 120 min., mp-12.

11. - 12. 4. o 19.00, vst.: 3 €, 2D 
SPriNg BreakerS

Sexy stredoškoláčky sa vydali na jazdu plnú 
zážitkov. uSa, komédia, dráma, slovenské ti-
tulky, 92 min., mp-15.

rOZPrÁVka - SLOVeNSký DaBiNg 
13. - 14. 4. o 17.00, vst.: 3 €, 2D 

krÚDOVci

čeSký DaBiNg
13. - 14. 4. o 19.00, vst.: 5,50 €, deti, 
študenti a dôchodcovia: 4,50 € 

JUrSký Park 

FiLMOVý kLUB 
16. 4. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečl.: 3 €, 2D 

Z PreZiDeNTSkeJ kUchYNe
Film založený na skutočnom príbehu. Franc., 
české titulky, 95 min., mp-12.

17. - 18. 4. o 19.00, vst.: 3 €, 2D
BaBOVŘeSkY 

rOZPrÁVka Pre ŠkOLSké kLUBY 
18. 4. o 14.00, vst.: 2 €, 2D

SNiežik, BieLY kOžÚŠOk 
Biely kožúšok malej gorili sa odlišoval od iných. 
Španielsko, r. 2011, 90 min., mp.
 
19. - 20. 4. o 16.30, vst.: 4,50 €, 
deti, študenti a dôchodcovia: 4 € 

ceSTa DO kraJiNY OZ
uSa, fantasy, r. 2013, 130 min., slovenské ti-
tulky, mp-12.

19. - 20. 4. o 19.00, vst.: 3 €, 2D 
hOSTiTeĽ 

Zem čelí mimozemskej invázii. uSa, sci-fi, thril-
ler, české titulky, 125 min., mp-12.

22. 4. o 19.00, vst.: 3 €, 2D 
SMrTONOSNÁ PaSca: OPÄŤ V akcii 

V nepravý čas na nepravom mieste. uSa, 

akčný, krimi thriller, 97 min., čes. titul., mp-12. 

FiLMOVý kLUB 
23. 4. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečl.: 3 €, 2D 

ĎakUJeM, DOBre
príbehy sa odohrávajú na pozadí súčasnej hos-
podárskej krízy. Sr, 120 min., mp-15. 

24. - 25. 4. o 19.00, vst.: 3,50 €, 2D  
NeVeDOMÍ

uSa, akčný, sci-fi, fantasy, dobrodružný, slo-
venské titulky, 124 min., mp-12.

rOZPrÁVka Pre ŠkOLSké kLUBY 
26. 4. o 14.00, vst.: 3 €

NeSkrOTNÁ 
uSa, rodinná anim. 3D komédia, 100 min.

26. 4. o 17.00, vst.: 3,50 €, 2D
ScarY MOVie 5

uSa, české titulky, 90 min., mp-15.

26. - 27. 4. o 19.00, vst.: 3,50 €, 2D 
eViL DeaD

remake filmu z roku 1981. uSa, horor, sloven-
ské titulky, 90 min., mp-18!
 
rOZPrÁVka - SLOVeNSký DaBiNg 
28. - 29. 4. o 17.00, vst.: 3,50 €, 2D

ZaMBeZia
Výprava do bájneho vtáčieho mesta Zambezia. 
Južná afrika, rodinná animovaná komédia, 
83 min., mp. 
 
28. - 29. 4. o 19.00, vst.: 3,50 €, 2D

ScarY MOVie 5
 

1. MÁJ, VSTUPNé iBa 4 € 

1. 5. o 17.00, slovenský dabing
krÚDOVci 

1. 5. o 19.00, český dabing
JUrSký Park 

kULTÚra

   facebook.com/kino.mier.snv • kinomiersnv@stonline.sk

Všetky doplňujúce údaje nájdete na web stránke www.stercentury.sk

Od 4. 4. PÁr NeMOrÁLNYch akTiVÍT 
titulky - uSa, komédia/horor

Od 4. 4. akO Za STarých čiaS titulky - uSa, komédia/krimi

Od 4. 4. hOSTiTeĽ titulky - uSa, scifi/dráma/romantický 

Od 11. 4. DÁVaM TOMU rOk titulky - uSa, romantická komédia

Od 11. 4. eViL DeaD titulky - uSa, horor

Od 11. 4. JUrSký Park 
český dabing - uSa, dobrodružný/rodinný/sci-fi (3D)

Od 11. 4. PÁD BieLehO DOMU titulky - uSa, akčný/thriller

Od 18. 4. NeVeDOMÍ titulky - uSa, sci-fi/akčný

Od 18. 4. ScarY MOVie 5 titulky - uSa, komédia/horor

Od 25. 4. ZaMBeZia slovenský dabing - Južná afrika, detský (3D)

Od 25. 4. ZLOMeNé MeSTO titulky - uSa, dráma/thriller

1. 5. 2013 MÁJ, MÁJ, MÁJ ZELENÝ 
15.00 h Madaras park - prvomájový majáles

3. 5. 2013  OTVORENIE LETNEJ TURISTICKEJ SEZÓNY
od 14.00 h park pri Redute, kultúrny program spojený s prezentáciami inštitúcií CR

15.00 h JOHANNES GUTENBERG
 Vernisáž výstavy o zakladateľovi kníhtlačiarskeho umenia 
 Multicentrum, Nábrežie Hornádu 14
16.00 h  Slávnostné odhalenie kostolného zvona  
 zo slávnej spišskej gaalovskej kovolejárne pred Radnicou
16.30 h Zvony, zvonice a zvonenie na Spiši v minulosti
 Vernisáž výstavy pri príležitosti 500. výročia skončenia slávnej éry spišskonovoveskej  
 stredovekej kovolejárne - gaalovskej dielne (1513 - 2013) v Múzeu Spiša, Letná 50

Bezplatný výstup na vežu rímsko-katolíckeho kostola
- každú celú hodinu v čase od 9.00 do 18.00 hod.
Umenie na čerstvom vzduchu - GUS
Prehliadka mesta so sprievodcom
- zraz pred TIC, Letná 49, SNV o 15.00 hod.
Tvorivá remeselná dielňa klientov Domovina, n. o.
Jazda na koni, motokáry
Parašutistická skupina COMPACT
3. - 5. 5. 2013  4. SPIŠSKÝ AUTOSALÓN, OC Madaras

otvorenie letnej 
turistickej sezóny 2013
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Prof. MUDr. Jozef kafka, DrSc., sa na-
rodil v r. 1934 v Kalništi (okres Bardejov) v ro-
dine učiteľov, ako najstarší z piatich detí. Po 
nútenej evakuácii rodičov v roku 1944 sa 
presťahoval do Spišskej Novej Vsi, kde za-
čal navštevovať Gymnázium, ktoré ukončil 
v roku 1953. Rokom 1953 nastúpil na štú-
dium medicíny v Košiciach, kde promoval 
v roku 1959. Po ukončení vysokoškolského 
štúdia v Košiciach pracoval na Psychiatrickej 
klinike, posledne vo funkcii prednostu kliniky, 
až do odchodu na dôchodok. Na klinike pra-
coval ako ambulantný lekár, potom docent 
a od roku 1985 ako profesor, súčasne pred-
nosta kliniky. Po vykonaní atestačných skú-

šok z odboru psychiatrie, získal hodnosť doktora lekárskych vied na Karlovej 
Univerzite v Prahe. 
Výrazne sa zaslúžil o rozvoj psychiatrie v rámci celého Slovenska (v rokoch 
1980 – 1990 bol hlavným odborníkom MZ SR pre odbor psychiatria), ale 
osobitne o rozvoj psychiatrie nášho východoslovenského regiónu a najmä Ko-
šíc. Presadil moderné trendy rozvoja v psychiatrii, vybudovanie nového typu 
psychiatrickej kliniky (v takom ponímaní je jedinou v rámci kliník v Slovenskej 
republike).
Prof. MUDr. Jozef Kafka, DrSc., sa zaslúžil aj o rozvoj Lekárskej fakulty Uni-
verzity Pavla Jozefa Šafárika ako jej prodekan (1982 – 1990), neskôr od roku 
1992 ako člen Akademického senátu celej univerzity. Prednášal psychiatriu na 
Lekárskej fakulte, súdnu psychiatriu na Právnickej fakulte a psychológiu na Fi-

lozofickej fakulte v Prešove. Na Katolíckej Univerzite Ružomberok, pracovisko 
Košice, prednášal „Ošetrovanie duševne chorých“, bakalárske štúdium sestier. 
Desať rokov bol predsedom Spolku lekárov v Košiciach. Pod jeho vedením sa 
psychiatrická klinika stala významným centrom výskumu a vzdelávania v odbore. 
Dodnes je známy odborníkom, tvorcom osobitnej školy. 
Prednášal v Paríži, v Lyone, v Madride, vo Viedni, pomerne často v Prahe, Bra-
tislave na odborných seminároch, vedeckých konferenciách či sympóziách. 
Bol členom dvoch vedeckých rád v zahraničí (Santé mentale – Kanada, Visnik 
psichičnogo zdorovja – Ukrajina), členom AMP a ECNP (prvá je najvýznamnej-
šia psychiatrická spoločnosť vo Francúzsku, druhá je európska spoločnosť 
psychofarmakologická).
Napísal 175 odborných prác, viaceré publikované v zahraničí, tiež 5 monografií 
(Psychofarmaká v nepsychiatrických indikáciách, Osveta Martin 1989, Psycho-
patia špecifické a zmiešané poruchy osobnosti, VEDA Bratislava 1995) a s ko-
lektívom napísal aj prvú pôvodnú slovenskú učebnicu psychiatrie (Psychiatria, 
učebnica pre lekárske fakulty, Osveta Martin 1993). V súčasnosti sa pripravuje 
jej tretie vydanie Súdna psychiatria (2003). V 6. prepracovanom Vademecum 
medici, Osveta Martin 2003 bol autorom zodpovedným za kapitoly, odbor psy-
chiatrie.
Ako dôchodca pracoval na Geriatrickej klinike v Košiciach, kde viedol od-
bor psychiatrie a bol garantom a koordinátorom Denného centra duševného 
zdravia „Praemium – Permansio, krízové centrum Facilitas“ v Košiciach. Po 
konkurze v roku 2012 sa stal prednostom I. Psychiatrickej kliniky, lekárskej 
fakulty UPJŠ Košice, ktorej činnosť sa zameriava na problematiku schizo-
frénnych a afektívnych porúch i problematiku porúch osobnosti. Dlhodobo 
sa venuje výskumu v oblasti biologickej liečby – farmakologickej i nefarma-
kologickej.  
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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: marcový prach a májové blato 
býva pre sedliaka zlato. Výhercom sa stáva a CD Romantic melody získava miroslav VaNCa zo Sp. Novej Vsi. Blahoželáme!

krÍžOVka

VýZNaMNé OSOBNOSTi
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Plavci Klubu plávania marián teplan a tomáš želi-
kovský sa 1. až 3. marca 2013 zúčastnili plaveckých 
pretekov iSm 2013 v Berlíne za účasti 211 klubov 
z 26-tich krajín Európy.
V disciplíne 50 m motýlik sa Marián Teplan vo svojej 
kategórii umiestnil na 15. mieste spomedzi 67 plav-
cov. Tomáš Želikovský skončil na 15. mieste medzi 
78 plavcami a vo svojom ročníku bol celkovo tretí.
V diciplíne 100 m kraul Marián Teplan skončil  
17. z 95 plavcov a Tomáš Želikovský bol 11. z 87 plav-
cov, pričom vo svojom ročníku bol druhý.
V disciplíne 200 m kraul Marián Teplan skončil  
26. z 29 plavcov. Tomáš Želikovský bol 10. z 28 plav-
cov, vo svojom ročníku bol druhý.
V disciplíne 50 m kraul sa obidvaja prebojovali do 
finále, kde Marián Teplan skončil 9. z 91 plavcov 
a Tomáš Želikovský tiež 9. z 98 plavcov a vo svojom 
ročníku bol tretí. mk

Rýchlokorčuliarky na krátkej dráhe alica Porubská 
a Petra Suľovská štartovali na najväčšom športovom 
zimnom podujatí mladých športovcov v Európe, Xi. eu-
rópskom olympijskom festivale mládeže 2013 v Bra-
šove (Rumunsko).
Alica Porubská na 1 500 m obsadila 4. miesto, na 500 m 
trati skončila vo finále „B“ a získala 6. miesto. V posled-

nej disciplíne 1 000 m obsadila vo finále „B“ 3. miesto 
a celkovo obsadila 7. miesto. Petra Suľovská skončila 
na 1 500 m na 14. mieste, na 500 m na 24. mieste a na 
1 000 m trati skončila na 22. mieste. 
Zo všetkých slovenských športov na olympijskom festivale 
mládeže patrili šotrekári medzi najúspešnejších.  (pat)

Diváci HK SNV očakávali prekvapenie v podobe postupu 
juniorov, nestalo sa tak, pretože hostia boli na Spišskú 
Novú Ves lepšie pripravení, ako domáci na Banskú Bys-
tricu. Prejavilo sa to v nasadení, v korčuľovaní a v zakon-
čovaní pripravených akcií. Domáci juniori sa nemajú za 
čo hanbiť, pretože hrať play-off v prvej lige a hneď nasko-
čiť do extraligy juniorov bolo nad ich sily. Je treba pred 
týmito mládencami skloniť klobúk a poďakovať sa im za 
dobrú reprezentáciu hokejového klubu i mesta Spišská 
Nová Ves. 
Dorastenci mali výhodu domáceho prostredia, prvý zápas 
vyhrali vysokým rozdielom a to im možno naštrbilo seba-
vedomie. Prišla vysoká prehra v Skalici a domáci zápas, 
ktorý mal rozhodnúť o postupujúcom do play-off dorastu. 
Domáci hráči boli premotivovaní, mysleli si, že víťazstvo 
príde samo. Hrali bez nasadenia a súper to dokonale  
využil a zaslúžene postúpil do play-off.

Výsledky:
štvrťfinále play-off extraligy juniorov:
HK Spišská Nová Ves – HC 05 Banská Bystrica 1 : 3 
(0:0,0:2,1:1), Osuský
HK Spišská Nová Ves – HC 05 Banská Bystrica 1 : 2 
(0:0,0:1,1:1), Gonda
konečný stav: 1 : 3 – postupuje Banská Bystrica
kvalifikácia o play-off extraligy dorastu:
HK Spišská Nová Ves – HK 36 Skalica 8 : 1 (2:0,2:1,4:0), 
Hamráček 3, Ondov 2, Zakopjan, Zwick, Garay
HK 36 Skalica - HK Spišská Nová Ves 8 : 2 (1:1,3:1,4:0), 
Giľak, Hamráček
HK Spišská Nová Ves – HK 36 Skalica 3 : 7 (0:0,1:3,2:4), 
Skalický 2, Giľak
konečný stav: 1 : 2 - postupuje Skalica.
Cez prvé kolo play-off neprešlo ani A-mužstvo, ktoré vy-
radil Prešov.  (pat)

Organizačná komisia vyberala víťazov na základe do-
siahnutých výsledkov a za reprezentáciu celého re- 
giónu. Tento rok bola po prvýkrát v 40-ročnej histórii 
tohto podujatia zaradená aj kategória talentov. 
Z množstva nominácií bolo vybraných 10 mladých 
športovcov. Medzi najväčšie talenty boli zaradení 
športovci do 15 rokov, lyžiari Branislav Bartko a ma-
tej Dluhoš, atléti Samuel Verbovský a tomáš ham-
ráček, šortrekár michal Čuja, strelkyňa klaudia 
Garčalová, triatlonista Juraj hric, futbalistka mária 
mikolajová, plavkyňa Barbora mišendová a bež-
kárka Zuzana šefčíková. 
V nomináciách miest a obcí ocenenie prevzali za mesto 
Gelnica brankárka Oľga Jablonovská, za obec Smižany 
futbalista Tomáš Dzurej, mašér Ivan Vaško a automo-
bilový pretekár Tomáš Polovka. Za mesto Sp. Nová 
Ves bol ocenený karatista Jaroslav Javorský. Cenu 

Fair Play získali organizátor turistických zrazov Rudolf 
Böttcher zo Sp. Novej Vsi a učiteľ telesnej výchovy 
Dušan Lehotský, ktorí vychoval desiatky športovcov. 
Cenu Fair Play in memoriam porota udelila futba-
listovi a zakladateľovi obecnej ligy v Jamníku milanovi 
Čujovi, ktorú prevzal jeho syn. 
Najlepšími kolektívmi za rok 2012 sa stali Basket-
balový klub 04 aC LB Sp. Nová Ves, hádzanársky 
klub Slovan Levoča a hC Osy Sp. Nová Ves. Za naj-
lepších športovcov roku 2012 boli vyhlásení bežkár 
adrián Barbierik, vodný lyžiar martin Bartalský, at-
lét tomáš Benko, šortrekárka tatiana Bodová, ho-
kejista Libor hudáček, kolkárka Dana klubertová, 
hokejistka HC Osy miroslava Plencnerová, basket-
balista Oto ulman, pretekár Jazdeckého klubu Slávia 
Sp. Nová Ves maroš kuchár, futbalový útočník Jakub 
Vojtuš.  eda

MeMOriÁL JÁNa čecha: 9. 3. sa v lyžiarskom 
stredisku Mlynky – Gugel konal už po druhýkrát verejný 
pretek zimnej všestrannosti. Skialpinisti, lyžiari a špor-
tovci svojimi športovými výkonmi vzdali česť pamiatke na 
tragicky zosnulého kamaráta Jána Čecha.
Beh: 38. Zimný beh Olšavskou dolinou (16 km): 3. 3. 
štartoval na tomto behu iba Tomáš Kamas z ŠKP SNV. 
Vo svojej kategórii obsadil 20. miesto (1:00:57 hod.). 
Víťazný Burghart dobehol za 51:04 min. 1. ročník be-
hu Bardejov - Bardejovské kúpele: Premiérový cest-
ný beh sa uskutočnil 9. 3. za účasti 142 bežcov a bež-
kýň. Zvíťazil kenský bežec Biwot (23:16 min.). Z trojice 
Spišiakov bol najrýchlejší Štefan Sumerlig (27:22 min.), 
ktorý dobehol ako druhý v kategórii „B“. Marek Sumer-
ling bol 34. v kategórii „A“ (31:52 min.). Milan Hrušov-
ský zdolal trať za 32:16 min. čo mu vynieslo 11. miesto 
v kategórii „C“. Všetci traja v drese STEZ SNV.
VOLeJBaL: extraliga: ženy: 2. časť: 9. kolo 
(23. 2.): COP Nitra – VK SNV 1 : 3; posledné 10. kolo 
(2. 3.): VK SNV – KV MŠK Oktan Kežmarok 3 : 2; play
-off: 1. kolo: 1. zápas (9. 3.): VŠK Paneurópa Bratisla-
va – VK SNV 3 : 0; 2. zápas (13. 3.): VK SNV – VŠK 
Paneurópa Bratislava 1 : 3. 1. liga: juniorky: 16. ko-
lo (24. 2.): VK SNV – ŠKM Lipt. Hrádok 3 : 0, 3 : 1; 
17. kolo (2. 3.): MŠK Vranov nad Topľou – VK SNV 
0 : 3, 3 : 2; posledné 18. kolo (9. 3.): VK SNV – MŠK 
Žiar nad Hronom 1 : 3, 3 : 0. Po 18. kole sú v tabuľke 
na 2. mieste. Om kadetky: 10. kolo (3. 3.): 3 : 0, 3 : 0. 
Po 10. kole sú v tabuľke na 1. mieste.
BaSkeTBaL: extraliga: ženy: 25. kolo (23. 2.): 
Petržalka – SNV 58 : 105; 26. kolo (3. 3.): SNV – 
Ostrava 92 : 66; 27. kolo (9. 3.): Cassovia – SNV 
55 : 87; 28. kolo (10. 3.): SNV – BKŽ Levice 100 : 54. 
Po 27. kole sú v tabuľke na 5. mieste.
kOLkY: extraliga: muži: 16. kolo (16. 2.): TJ Tatran 
SNV A – PKŠ Košice 5 : 3; 17. kolo (23. 2.): TJ Tatran 
SNV A – KK Inter Bratislava A 1 : 7; 18. kolo (3. 3.): TJ 
Tatran SNV A – ŠK Modranka A 3 : 5.
hOkeJ: Roman Karaffa a Lukáš Petruf – hokejisti HK 
Spišská Nová Ves štartovali na medzinárodnom turnaji 
v Nemecku. Obaja sú hráčmi športových hokejových 
tried ZŠ Komenského.
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21. februára boli v koncertnej sieni Reduty vyhodnotení najlepší športovci okresov Sp. 
Nová Ves, Gelnica a Levoča za rok 2012. 

NaJLePší šPORtOVCi OkReSOV 
SP. NOVÁ VeS, GeLNiCa a LeVOČa

PLaVCi kLuBu PLÁVaNia SNV 
Na PRetekOCh V BeRLíNe

šORtRekÁRi úSPešNí

StOP V PRVOm kOLe

9. ročník Seniorských 
majstrovstiev mesta 

v plávaní
 20. apríl 2013 (sobota)

 krytá plaváreň v Sp. 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. 1974 - 1983)
B - od 40 do 49 rokov  (ročník nar. 1964 - 1973)
C - od 50 do 59 rokov  (ročník nar. 1954 - 1963)
D - od 60 rokov  (ročník nar. 1953 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 h prezentácia a rozplávanie
9.00 - 11.00 h preteky podľa disciplín 
11.00 h vyhodnotenie a ocenenie 
 umiestnených pretekárov

účastníci pretekov majú vstup 
na plaváreň zdarma.
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www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTeZ
FUTBaLOVý ŠTaDiÓN t.: 053/416 63 35
UmeLá tráva - Cenník prenájmu:
Hracia plocha 2 hod./1 zápas  .............................................................  135 €
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas  .................................... 170 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke 1 hod. ..................................... 70 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením 1 hod. ............ 85 €
1/2 hracej plochy k tréningovej jednotke 1 hod.  ............................. 35 €
podrobnejšie informácie u vedúceho futbalového štadióna.
kontakt: patrik brezovaj - 0903 405 466 

 7. 4. nedeľa 13.30/15.45 1. dorastenecká liga fk snv - nitra

13. 4. sobota 16.00 Dospelí - iii. Lv fk snv - Lokomotíva košice

14. 4. nedeľa 10.00/12.00 1. liga starších žiakov fk snv - stará Ľubovňa

21. 4. nedeľa 11.00/13.15 1. dorastenecká liga fk snv - bardejov

27. 4. sobota 16.00 Dospelí - iii. Lv fk snv - poprad

28. 4. nedeľa 11.00/13.15 1. dorastenecká liga fk snv - senica

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

 6. 4. sobota  9.00 Lb - popraD, basketbal Ž

 6. 4. sobota 12.00 Lb - ŽiLina, basketbal juniori

 7. 4. nedeľa 14.00 Lb - LevoČa, basketbal mmŽ

 7. 4. nedeľa 18.00 škbD - popraD, basketbal mmŽ

 7. 4. nedeľa  9.00 Lb - p. bystriCa, basketbal juniori

13. 4. sobota 11.00 Lb - keŽmarok, basketbal mŽ

13. 4. sobota 16.00 Lb - svit, basketbal kadeti

14. 4. nedeľa Lb - ŽiLina, basketbal kadeti

20. 4. sobota Lb - p. bystriCa, basketbal sŽ

20. 4. sobota 10.00 Lb - keŽmarok, basketbal kadeti

20. 4. sobota 12.00 Lb - košiCe, basketbal juniori

27. 4. sobota Lb „b“ - p. bystriCa, basketbal 1. liga

28. 4. nedeľa 18.00 škbD - LevoČa, basketbal mmŽ

28. 4. nedeľa 10.00 - 13.00 Lb - košiCe, basketbal mmŽ

28. 4. nedeľa 16.00 Lb „b“ - b. bystriCa, basketbal 1. liga
začiatky zápasov budú podľa nasadenia družstiev basketbalovej extraligy mužov 
a žien a volejbalovej extraligy žien do pLay-off.

 6. 4. sobota 10.00 svit - ŽarnoviCa, 1. liga východ
 6. 4. sobota 14.00 tatran „b“ - v. šariš, 1. liga východ
20. 4. sobota 10.00 svit - v. šariš, 1. liga východ 
20. 4. sobota 14.00 tatran „b" - trstená, 1. liga východ

kOLkÁreŇ t.: 053/416 63 35
rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

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

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

cerageM - masážne stoly - t.: 053/416 63 54
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

krYTÁ PLaVÁreŇ t.: 053/416 63 53
otvorenie krytej plavárne počas veľkonočných sviatkov
1. 4. pondelok: 13.00 - 20.30 • 2. 4. utorok: 9.00 - 20.30

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

V tomto roku si pripomíname 100. výročie organizovaného lyžovania v Spišskej Novej Vsi. medzi inými priekopníkmi tohto športu sú aj dvaja 
rovesníci, obaja z hnilčíka (do roku 1960 osada Sp. Novej Vsi), ktorí by sa t. r. dožili osemdesiatky.

Stanislav FaBiÁN
Narodil sa v rodine baníka 14. 4. 1933. Základnú 
školu navštevoval v rodnom Hnilčíku. Po ukončení 
Strednej priemyselnej školy baníckej v Sp. Novej 
Vsi a po ukončení základnej vojenskej služby na-
stúpil do banskej praxe v závodoch - Jáchymov-
ské doly, Geologický prieskum a Železorudné 
bane ako banský technik. Nakoniec pracoval 
v ŽB, n. p., v Technologicko-vývojovom stredisku 
v Markušovciach ako výskumný pracovník, odkiaľ 
v r. 1988 odišiel do dôchodku. V r. 1967 spolu 
s niektorými spolupracovníkmi založil pre zjazdárov 
lyžiarsky oddiel pri TJ Lokomotíva Bane v Sp. No-
vej Vsi. Spolu 30 detí s pomocou rodičov skúšalo 
prvé kroky na snehu a začali brázdiť svahy blízkeho okolia ako Rittenberg, Hnilčík, 
Mlynky, Poráčska dolina. V roku 1969 sa zúčastnil so svojimi žiakmi na krajských aj 
slovenských lyžiarskych pretekoch. Pod jeho vedením vyrástli v SNV lyžiari - zjazdári: 
Fabian, Janikovský, Komora, Bočkay, Bartalský, Tokarčíková, ktorí reprezentovali aj 
výber Slovenska v kategórii žiactva. Organizoval sústredenia svojich adeptov v lyžiar-
skych strediskách doma a niekoľkokrát aj na ľadovci Kaprun a Stubai v Rakúsku. 
Bol trénerom slovenského výberu žiakov, s ktorými sa zúčastnil aj medzinárodných 
pretekov Říčky - Vrátna a Monte Bondone v Taliansku. Mal zásluhu na vybudovaní 
lyžiarskych stredísk v Rittenbergu, Poráčskej doline a Hnilčíku. Za svoju športovú 
činnosť bol viackrát ocenený. Jeho projekt na vybudovanie prímestského lyžiarskeho 
strediska HorSKIpark v Novoveskej Hute čaká na financie. Bol činný v SKI klube až 
do svojho úmrtia 10. 3. 2005. 

ervín OgUrčÁk 
Pochádzal z Hnilčíka, narodil sa do rodiny 
ban. strojníka 14. 3. 1933. Ľudovú školu 
vychodil v Hnilčíku a Strednú priemyselnú 
školu drevársku navštevoval v Sp. Novej Vsi. 
Po vojenskej základnej službe nastúpil do za-
mestnania ako telocvikár v Strednom odbor-
nom učilišti nábytkárskom v Sp. Novej Vsi. 
Popri zamestnaní si externe doplnil kvalifiká-
ciu na Pedagogickej fakulte v Nitre a VŠLaD 
vo Zvolene. Bol vynikajúcim atlétom - bež-
com na dlhé trate a výborným lyžiarom - bež-
com. Týmto športom ostal verný aj ako tréner. 
V roku 1952 založil spolu s ďalšími lyžiarmi 
lyžiarsky oddiel pri TJ TATRAN, kde sa ve-
noval bežeckému lyžovaniu. Sám reprezen-
toval naše mesto, oddiel i kraj v ľahkej atletike a bežeckom lyžovaní. Neskôr sa 
stal trénerom bežeckého lyžovania v Tatrane. Vychoval lyžiarov: Merkelová, Far-
kašovský, Potenga, Matejka, Vartovník ml., Vartovníková, Svošovská, Višňovský, 
Makara, Greško, tiež svoje dcéry Katarínu a Danku i ďalších. So svojimi adeptmi 
sa zúčastňoval okresných, krajských, slovenských i celoštátnych pretekov - Bielej 
stopy SNP či súťaže O cenu Zlatej lyži alebo Kamaráta. V rodnom Hnilčíku založil 
v roku 1955 spolu s Fabiánovcami TJ Baník. Kopce Grajnár, Veľká Knola, Muráň 
boli jeho domovským teritóriom, kde získal základy, neskôr aj zručnosť v lyžovaní. 
Za svoju pedagogickú a trénerskú prácu bol viackrát ohodnotený. Zomrel 11. 6. 
2003 ako 70-ročný, je pochovaný v Spišskej Novej Vsi. bo.

NeDOžité OSemDeSiatiNY 
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Po zimnej príprave, ktorú tohto roku ovplyvnilo nezvyčajné 
množstvo snehu, ktoré bránilo v absolvovaní niektorých 
prípravných stretnutí, rozčerili pokojné vody na futbalo-
vom Spiši správy o rozpustení mužstva dospelých. 
„V žiadnom prípade sa nikto z vedenia Fk nikdy nevy-
jadril v zmysle, že by sa mal rozpustiť a prestať fungo-
vať náš a-tím, len vzhľadom k ekonomickej situácii, 
ktorá nie je priaznivá nielen u nás v našom klube. Nie-
koľko dní pred začiatkom súťaží sme museli reagovať 
na vzniknutú situáciu a hráčom povedať, na čo v prie-
behu jarnej časti máme a za akých podmienok môžu 
u nás pôsobiť!“ uviedol manažér FK Sp. Nová Ves Patrik 
Brezovaj a dodal:
„činnosť jednotlivých družstiev klubu a ani činnosť 
mužstva dospelých nebola nikdy ohrozená. Išlo len 
o to, ako sme sa vedeli dohodnúť na ďalšej spolupráci 

s chlapcami, nakoľko nielen tréneri mužstva potrebo-
vali vedieť, kto zostane. To je smerodajné aj pre cel-
kovú kvalitu mužstva a ciele pre jarnú časť. Chcem aj 
na tomto mieste pochváliť hráčov za seriózny prístup, 
keď väčšina súhlasila a nakoniec v klube zostala, aj 
keď mohla odísť za lepšími podmienkami. po poho-
voroch nakoniec v klube pre jarnú časť súťaže zostali 
v podstate všetky opory z jesennej časti. ak zoberiem 
káder z posledného prípravného zápasu, tak by sme 
v našom drese mali na jar vidieť týchto hráčov: Tököly, 
Slejzák, Sedláček, Dinis, Zekucia, Ščavnický, Sirko, 
Stanislav a nakoniec so skromnejšími podmienkami 
súhlasil aj kanonier Stadnyk. káder bude doplnený 
pendlujúcimi ligovými dorastencami, a to brankárom 
Stančákom, krempaským, Janíkom, Farkašovským, 
kamenickým, Vitovičom, Beňom, Gibalom a v prí-

pade zodpovedajúcej výkonnosti aj ďalšími, ktorí môžu 
dostať šancu a v lete po ukončení dorasteneckého 
veku sa môžu stať platnými členmi mužstva dospe-
lých. Dôležité bude, aby hráčov obchádzali zdravotné 
problémy. To, že skúsení harcovníci zostali aj v horších 
časoch, svedčí asi aj o určitej úrovni klubu. mladí zase 
dostávajú šancu, po ktorej dlho mnohí fanúšikovia vo-
lali. Je len na nich, ako ju dokážu využiť!“
aký je rozpočet klubu na sezónu 2012/2013, ako je 
vykrytý a ako je vyčerpaný?
Rozpočet pre jarnú časť je vykrytý, odohratiu jarnej časti 
sezóny 2012/2013 momentálne nič nebráni. Vedenie 
FK vie, s akými finančnými prostriedkami bude môcť dis-
ponovať aj v jesennej časti nového ročníka 2013/2014. 
Bude však musieť ešte pracovať na jej úplnom vykrytí. 
 (pat)

ŠPOrT, OZNaMY

atletický športový klub Slávia pri Zš Lipová Spišská Nová Ves je zameraný najmä na 
mládež, a preto aj hodnotenie halovej sezóny bude z tohto pohľadu.
Atléti AŠK Slávia sa zúčastnili šiestich vrcholných halových podujatí v rámci kraja a Slovenska 
aj s medzinárodnou účasťou. Halovú sezónu začali mítingom „memoriál V. Savčinského“ 
v skoku do výšky v Bardejove s medzinárodnou účasťou (5 štátov). V kategórii starších žiakov 
zvíťazil v osobnom rekorde 173 cm Dávid Javorský (foto) a klaudia Farkašovská v silnej 
medzinárodnej konkurencii skončila na 3. mieste veľmi pekným osobným rekordom 160 cm. 
Na ďalšom mítingu s medzinárodnou účasťou „Brána k olympiáde“ v Bratislave obsadil Dávid 
Javorský 1. miesto v skoku do výšky a Klaudia Farkašovská 2. miesto. Na Majstrovstvách 
Stredoslovenského kraja v Bratislave zvíťazila Klaudia Farkašovská v skoku do výšky.
Veľmi dobré výsledky dosiahli atléti AŠK Slávia na Majstrovstvách Východoslovenského 
kraja, ktoré sa konali v Nyíregyházi (Maďarsko). Najúspešnejšou bola Klaudia Farkašovská, 
ktorá zvíťazila v behu na 50 m, v skoku do výšky a v skoku do diaľky skončila na 2. mieste 
v osobnom rekorde 503 cm. Dávid Javorský zvíťazil v skoku do výšky a v behu na 50 m 
prek. obsadil 2. miesto.
Úspešní boli aj mladší žiaci. matej Baluch vybojoval 2 x druhé miesto v behu na 50 m, 
150 m a 3. miesto v skoku do diaľky. V behu na 800 m obsadil Lukáš koperdák 2. miesto,  
Daniela Siantová 2. miesto a Filip Farkašovský 3. miesto. Na 3. mieste skončili miroslava 
Detvajová v behu na 150 m a Patrícia Svitanová vo vrhu guľou.
Na halových Majstrovstvách SR žiakov v Bratislave získal titul Majstra SR Dávid Javorský 
v skoku do výšky a Klaudia Farkašovská skončila na svojich prvých majstrovstvách SR 
v skoku do výšky na veľmi peknom 3. mieste s rovnakým výkonom ako druhá.
Halová sezóna pre AŠK Slávia vyvrcholila majstrovstvami SR vo viacbojoch, kde bola Klaudia 

Farkašovská veľmi úspešná a obsadila 3. miesto, keď ešte pred poslednou disciplínou viedla 
o 8 bodov. Dávid Javorský skončil v medzinárodnej konkurencii na 6. mieste ako najmladší 
zo všetkých účastníkov (zo slovenských účastníkov 4. miesto).
Celkovo môžeme hodnotiť halovú atletickú sezónu pre AŠK Slávia za úspešnú. Počas nej 
si vybojovali atléti 21 umiestnení do 3. miesta, 7-krát 1. miesto, 7-krát 2. miesto a 7-krát 
3. miesto. Na majstrovstvách SR žiakov bol najúspešnejší oddiel z východného Slovenska 
podľa zisku medailí.
Veríme, že v novej sezóne na dráhe, ktorá začína koncom apríla, budú atléti AŠK Slávia ešte 
úspešnejší a budú dobre reprezentovať naše mesto, kraj a Slovensko.

Ľudovít strache, predseda ašk

halová sezóna na Slovensku, ktorá trvala v mesiacoch január, február, 
skončila 9. marca majstrovstvami SR dorastu, takže môžeme bilancovať.

BiLaNCia ašk SLÁVia

RušNÁ JaR VO FutBaLOm kLuBe

Mesto Spišská Nová Ves rozširuje zber 
separovaného odpadu o ďalšiu komo-
ditu komunálneho odpadu, a to o zber 
použitých jedlých rastlinných olejov 
a tukov. Občania mesta Spišská Nová 
Ves sa môžu bezplatne zbavovať pou-
žitých rastlinných jedlých olejov a tu-
kov v Zbernom dvore na Sadovej ul. od 
1. 3. 2013.

Dôvody pre zber použitého 
kuchynského oleja
• použitý olej obsahuje karcinogény, 

ktoré môžu spôsobiť rakovinu;
• recykláciou použitého oleja sa zame-

dzí znečisteniu povrchových a pod-
zemných vôd;

• použitý jedlý olej škodí odpado-
vému potrubiu v dome a poškodzuje 
správny chod čistiarne odpadových 
vôd;

• použitý jedlý olej upcháva žumpu 
a kanalizáciu a slúži ako potrava hlo-
davcom;

• použitý olej je možné plnohodnotne 
využívať na výrobu biopalív, čím sa zni-

žuje závislosť na rope.
Na odovzdanie sú vhodné všetky typy 
rastlinných olejov (slnečnicový, repkový, 
ľanový a pod.), ktoré zostanú v domác-
nostiach po vyprážaní na panvici alebo 
vo fritéze, prípadne oleje slúžiace ako 
nálev potravín (napr. sušené paradajky, 
ryby v konzerve, syry a pod.). Dôležité 
je, aby olej neobsahoval vodu, víno 
a zvyšky jedál (napr. kečup).
Je potrebné, aby občania priniesli  
použitý rastlinný olej a tuky do Zber-
ného dvora v nádobách, ktoré sa dajú 
uzavrieť (napr. v PET fľašiach), v ktorých 
bude tento odpad prevzatý pracovní-
kom Zberného dvora. Zberná fľaša by 
mala byť pred naliatím odpadového 
oleja čistá a suchá.

OLeJ NaLieVaJte VYChLaDNutÝ!
Zozbieraný olej a tuk bude následne od-
borne spracovaný a ekologicky zhod-
notený na ďalšie použitie. PET fľaše, 
v ktorých olej prinesiete, budú po odo-
vzdaní následne separované a ekolo-
gicky recyklované.  oks, msÚ

Zber jedlých rastlinných olejov a tukov 
na území mesta Spišská Nová Ves

Správa Národného parku Slovenský raj pozýva všetkých záujemcov 

Na VeĽkONOčNý VýSTUP 
Na MaTkU BOžiU 

1. apríla 2013, 
ktorý sa uskutoční pri príležitosti 25. výročia vyhlásenia 

Národného parku Slovenský raj a Dňa vtákov. 
Odchod účastníkov je o 8.30 hod. 

od „Veľkého fľúdra“ na konci sídliska mier.
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Spišské výmenné stretnutie starožitností a kuriozít

27. 4. 2013
Príďte predať, kúpiť alebo vymeniť starožitnosti, 
zberateľské predmety a predmety minulých čias

od 8.00 do 15.00 hod.
na starom trhovisku
oproti OC Sintra
+ 421 910 149 926
e-mail: spisskaburza@szm.sk
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SPOLOčeNSkÁ krONika

Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom, bývalým kolegom a známym, ktorí sa 4. 2. 2013 pri-
šli rozlúčiť s mojím manželom, otcom, dedkom Rudolfom kameNiCkÝm  
na jeho poslednej ceste.
Touto cestou ďakujeme Pohrebnej službe S. Badziková, ZPOZ pri MsÚ 
v SNV a Rím.-kat. úradu v SNV za dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou manželka, dcéra Lýdia s rodinou, synovia Milan s rodinou 
a Rudolf s Renátkou.

Zhasli oči, utíchol hlas, mal rád život a všetkých nás. klesli pracovité ruky, 
ktoré sme hladkali, dotĺklo srdce, ktoré sme milovali.
Touto cestou ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuz-
ným, priateľom, susedom, bývalým kolegom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 
14. 2. 2013 s mojím drahým manželom, starostlivým otcom, dedkom, sy-
nom, bratom, svokrom, krstným otcom, svatom, ujom a švagrom Dušanom 
šiškOm, ktorý nás po ťažkej chorobe opustil vo veku nedožitých 62 rokov 
svojho plodného života.
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe J. Bartoša zo Smižian a vdp. P. Klu-
bertovi za dôstojnú rozlúčku.
S láskou, vďakou a úctou manželka Terka, deti Terka, Dušan, Patrik a Jozef 
s rodinami a ostatná smútiaca rodina. 

Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, aké bolo 
predtým. Bolestný je pre nás Tvoj odchod náhly, ale v našich srdciach 
zostávaš navždy s nami.
S hlbokou bolesťou v našich srdciach vyjadrujeme úprimné poďakovanie za 
prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom, 
bývalým spolupracovníkom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 19. 2. 2013 
s našou drahou a milovanou sestrou, švagrinou, krstnou mamou a tetou 
helenou LaBuDOVOu.
S úctou a vďakou spomínajú sestra Magda s manželom, krstné deti Danka so 
synmi Matejom a Tomášom, Tonko s manželkou, Ivetka s manželom a deťmi 
Dagmarkou a Monikou. 
Veľmi nám chýbaš.

Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc všetkých, ktorých si mal 
rád. odišiel si, ako odchádza deň, v našich srdciach zostáva spomienka 
len. milovali sme Ťa, Ty si miloval nás, tú lásku v našich srdciach nezničí 
ani čas.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, 
priateľom a známym, ktorí sa 14. 3. 2013 rozlúčili s naším drahým zosnulým 
Dušanom ČuPÁkOm.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura a ZPOZ pri 
MsÚ v SNV.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary 
všetkým príbuzným, priateľom, susedom, kolegom a známym, ktorí sa 
14. 3. 2013 prišli rozlúčiť s máriou PaLkOVOu, ktorá nás po ťažkej cho-
robe opustila vo veku nedožitých 56 rokov.
Ďakujeme MUDr. Tatiane Albertovej za príkladnú starostlivosť počas choroby 
a Pohrebnej službe Rastislav Findura, s. r. o., za dôstojnú rozlúčku.
smútiaca rodina
 
21. 1. 2013 sme si pripomenuli 2. výročie, odkedy nás opustila Bc. ľubica 
CehLÁROVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou manžel s rodinou a všetci z DSS Náš dom na Chrapčia-
kovej ulici.
kto má strach z lásky, všetkého má málo.

aj keď naše tváre zdobia vrásky, nemôžeme zabudnúť na čaro Tvojej 
materinskej lásky. 
15. 3. 2013 sme si pripomenuli 15. výročie úmrtia našej milovanej mamy 
Gertrúdy DuDiNSkeJ.
Spomíname s vďakou.
dcéry Oľga, Daniela a Antónia s rodinami 

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba žiť, láska však smrťou 
nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
21. 3. 2013 sme si pripomenuli 2. výročie, odkedy nás navždy opustila 
naša drahá manželka, mamka, babka, prababka, sestra, svokra a švagriná 
irena COmBOVÁ.
Všetci, ktorí ste ju mali radi, venujte jej, prosíme, spolu s nami tichú spo-
mienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel Ján, synovia Milan, Jozef, Ján, dcéra 
Mária s rodinami, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná smútiaca rodina.

anjelik náš, kde lietaš, že pri nás blízko nestojíš? keď nie si s nami, žiaľ 
nevidíš. anjela je Tvoje srdce hodné... Tak lietaj s nimi po nebi, Ty tam 
a my s Tebou v srdci na zemi. kto žije v srdciach svojich milých, nie je 
mŕtvy, je len vzdialený.
24. 3. 2013 uplynul rok, odkedy nás náhle opustila mgr. ľubka  
GOGOROVÁ.
S láskou na Teba myslíme.
Mamka, dcéra Dianka, sestra Mirka s rodinou, manžel a tí, ktorí Ťa milo-
vali.
Ďakujeme za Tvoju lásku.

SPOmieNkY a POĎakOVaNia

VitaJte meDZi Nami VÝZNamNé žiVOtNé JuBiLeÁ VO FeBRuÁRi OSLÁViLi
93 rokov
Veronika Hamráčeková
mária lorková
92 rokov
Jozef Hozza
91 rokov
anna Friňáková
alžbeta kopčárová
mária lenarčičová
Ján Soták
90 rokov
Júlia Demečková
anna mangerová
Ing. alexej micheľ
85 rokov
margita Hlucháňová
Daniela Hojnošová
margita Ivanová

Valent pavol
Cecília Šargová
Barbora Vytykáčová
Ing. Igor Zaťko
80 rokov
miloslav Boržík
magdaléna Frankovičová
rozália Gardášová
emília Gondová
Helena kišáková
Justina loyová
Ing. michal lukáč
Vladimír Šavlík
Ján Šimon
75 rokov
Irena adamčíková
Cecília Hladká
mária králová

Cecília masarovičová
Ing. marta matúšová
anna Spišáková
Božena Toporcerová
Veronika Valasová
70 rokov
mária Frančáková
muDr. Ján Fulka
Jozef Holotňák
eva Jalčová
Samuel Janičko
ladislav Jiroušek
karol klattik

eva klingová
Jozef maniak
anna maštalská
oľga matejová
Jozef pavlanský
ema petrášová
Viera petruľáková
muDr. eva pitková
muDr. Gabriela ritterová
klára Schneiderová
emília Tóthová
Gabriela Vojteková
anna Želinská

Nela Harenčárová

erik Gabčo

ladislav pecha

Jakub čišovský

Zoe Bočkayová

mathias Zekucia

Sára polláková

ema Barabasová

erik Ďurbis

adam oravec

anton Šarišský

Daniel a Dávid 

 marečák

alexandra Fabianová

adam Dlouhý

patrik Valigura

Samuel čatloš

Jakub Gromovský

alžbeta Slezáková

Jazmína polláková

Jakub Ľudvík

Sandra Duľová

anna miková

adrián Horvath

Ján Gapčo

leo lesňák

Samuel Spodník

linda Bartíková

alex Semančin

erik Zemba

VO FeBRuÁRi NÁS NaVžDY OPuStiLi

rozália Divoková 1918
Jozef Šarga 1925
pavol Vlček 1929
Helena labudová 1930

Ján Furman 1934
michal Böttcher 1935
agnesa Slivošová 1938
anna Tokarčíková 1938

František mihalík 1939
alžbeta Novotná 1939
Jozef kačír 1941 
Cecília Nováková 1945

Dušan Šiška 1951
pavol Suchý 1953
Ing. peter masaryk 1953
Ján Hlucháň 1954

eva pokutová 1961

ak si neprajete, aby vaše meno 
bolo uverejnené v tejto rubrike, 

oznámte nám to na tel. č.: 053/417 66 27, 
príp. osobne v redakcii ička 

- radnica, radničné nám. č. 7, i. posch. vpravo.
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S láskou a úctou si 4. 4. 2013 pripomenieme 5. výročie úmrtia môjho man-
žela, otca, deda, pradedka, brata milana tököLYhO.
Výročie so smútkom si pripomína manželka Ruženka, syn Milan s rodinou, 
súrodenci Mária, Emil, Edita, Božena s rodinami a ostatná smútiaca ro-
dina.
Tí, ktorí ste ho poznali, prosíme, venujte mu tichú spomienku.

odišiel, už nie je medzi nami, ale žije v srdciach nás, ktorí sme ho mi-
lovali...
9. 4. 2013 si pripomenieme 10. výročie, odkedy nás navždy opustil náš 
milovaný otec, svokor, dedko, Juraj PaLeNČÁR.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

10. 4. 2013 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opustil môj manžel a otec 
František kukuRa.
Spomeňte si, členovia Partie KLAUZY, na krásny čas spoločnej mladosti.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a nezabudli.
S láskou a úctou manželka, syn a ostatná rodina.

Dni plynú ako tichej rieky prúd, no bolesť v srdci trvá a nedá zabudnúť. 
len sviečku zapáliť, slzy vyroniť a pošepkať, ako nám chýbaš.
11. 4. 2013 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opustil môj manžel, otec, 
dedko, syn a brat igor LehOtSkÝ.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
S láskou spomínajú manželka, dcéry Erika a Stanka s rodinami, vnúčatá, 
mama a bratia.

čas plynie ako tichej rieky prúd, i keď už nie si medzi nami, v našich srd-
ciach a spomienkach žiješ stále s nami.
11. 4. 2013 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opustila naša drahá mamka 
a stará mama Viera žiškOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú dcéra Viera a syn Ján s rodinami.

„keď bol človek milovaný, nemôže byť zabudnutý!“
Tak časté sú chvíle, keď sa nám vybaví jeho úsmev, gestá, výroky, veci 
a miesta s ním spojené...
12. 4. 2013 uplynie 10 rokov od úmrtia ing. Vojtecha ZÁViša.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si s nami.
S láskou manželka Viera a deti Zvonimír, Branislav a Ľudmila s rodinami. 

Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne. Ten, kto Ťa poznal, si spomenie.
13. 4. 2013 si pripomenieme 20. výročie, odkedy nás navždy opustil náš 
starostlivý otec, dedko, pradedko a svokor michal kOVÁČ z Tepličky nad 
Hornádom.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

len z počutia som teba dosiaľ poznával, lež moje oko teraz ťa už uzrelo. 
(Jób 42, 5)
14. 4. 2013 uplynie rok, odkedy odišla do večnosti naša drahá a milovaná 
dcéra, sestra, krstná mama a švagriná ľudka haGOVSkÁ. 
Ľudka, bola si pre nás darom, povzbudením a príkladom. Ďakujeme Ti  
za lásku, oporu a štedrosť. Veríme, že si vstúpila do radosti svojho Pána, 
v Jeho kráľovstve. 
Tešíme sa na stretnutie s Tebou. 
Tvoji blízki.

14. 4. 2013 uplynie 8 rokov, odkedy nás ako úder z blesku zasiahla neuveri-
teľná správa, ktorá nám zvestovala náhly tragický odchod nášho milovaného 
manžela, otca, syna a brata Stanislava RežNiCkéhO.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú a nikdy nezabudnú manželka Janka, dcéra Radka,  
syn Matej, mamka, súrodenci a ostatná smútiaca rodina.

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 nezod-
povedný vodič.
14. 4. 2013 si v smútku a s bolesťou v srdci pripomíname 16 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 Richard s rodinou

25. 3. 2013 uplynuli 2 roky od chvíle, kedy nás navždy opustil môj manžel, 
otec a starý otec Pavel mRÁZ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Katka, dcéry Katka a Martinka s rodinami

Neplačte za mnou, keď som tak tíško zaspal, spomeňte si, že som vás 
veľmi rád mal, chcel som s vami byť, osud je taký, vy musíte žiť.
28. 3. 2013 uplynul rok, odkedy nás navždy opustil náš milovaný otec, brat 
a švagor Ladislav mikOLaJ vo veku nedožitých 73 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
syn Marián so snúbenicou Jarmilou, netere Daniela a Beáta s rodinami 
a ostatná smútiaca rodina

Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc všetkých a všetko, čo si 
mal rád. S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri plameni sviečok na 
Teba myslíme. osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich srdciach 
budeš navždy žiť.
30. 3. 2013 uplynul rok, odkedy nás navždy opustil milovaný manžel, otec, 
dedko šimon JeRDONek.
S úctou a láskou spomína manželka, synovia Zdeno a Šimon, dcéra Zdenka 
s rodinami, vnúčatá Monika, Marek, Simonka, Nikolka a Adriana.

Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc všetkých a všetko, čo si 
mal rád. S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri plameni sviečok na 
Teba myslíme. osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich srdciach 
budeš navždy žiť.
31. 3. 2013 sme si pripomenuli 1. výročie, odkedy od nás navždy odišiel 
milovaný syn, brat a švagor Jozef SLiVOš.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú mamka a súrodenci s rodinami.

odišiel tíško, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spomienkami. 
už len kytičku Ti môžeme na hrob dať, pri plamienku sviečky tichú mod-
litbu odriekať a s úctou a láskou spomínať.
31. 3. 2013 uplynuli dva roky, odkedy nás navždy opustil náš milovaný  
manžel, otec, dedko, 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,  
syn Slavomír s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

V týchto dňoch sme si pripomenuli 40. výročie, odkedy nás náhle vo veku 
55 rokov opustil náš milovaný manžel, otec, starý otec a svokor Viliam  
ROhÁČ.
Ďakujeme za Tvoju lásku a starostlivosť. Veľmi nám chýbaš, pamiatku  
na Teba si uchováme navždy v našich srdciach.
S úctou a láskou spomína manželka Elena, synovia Stanislav, Peter a Ján 
s rodinami, dcéra Alena s rodinou, vnúčatá a pravnúčatá.
 
Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť. láska však smrťou 
nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
3. 4. 2013 si pripomenieme 10. výročie, odkedy nás navždy opustil milovaný 
manžel, otec, dedko a brat Gabriel GaRČÁR.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou manželka Mária, deti Gabriela, Marián a Anna s rodinami.

keby sme vedeli, že je to naposledy, čo Ťa vidíme spať, lepšie by sme 
Ťa prikryli a prosili Boha, aby ochránil Tvoju dušu... keby sme vedeli, 
že Ťa vidíme naposledy odchádzať od našich dverí, objali by sme Ťa 
a pobozkali omnoho viac... keby sme vedeli, že je to naposledy, čo po-
čujeme Tvoj hlas, nahrali by sme si každé slovo, aby sme ho mohli po-
čúvať zas a zas...
tibor, je to dlhý, bolestný rok, čo nám veľmi chýbaš.
rodičia, synovia a súrodenci s rodinami

4. 4. 2009 nás náhle po tragickej udalosti opustila matka, sestra, teta,  
kamarátka a manželka ľubica maČiNOVÁ, rod. Pavlíková.
9. 9. 2013 by oslavovala 50-te narodeniny.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou Palovia, Lenka a Lukáš.

4. 4. 2013 si pripomenieme 3. výročie úmrtia márie BuJňÁkOVeJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku a modlitbu.
manžel, synovia Róbert, Peter, Vojtech a dcéra Gabriela s rodinami

SPOLOčeNSkÁ krONika
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Bolesťou unavená tíško si zaspala, zanechajúc všetkých, čo si rada 
mala. odišla si tíško, ako odchádza deň, v našich srdciach zostáva spo-
mienka len. milovali sme Ťa, Ty si milovala nás, tú lásku v našich srd-
ciach nezničí ani čas.
21. 4. 2013 si pripomenieme 3. výročie, odkedy od nás navždy odišla milo-
vaná mamička, babička a prababička Veronika kuNíkOVÁ.
S úctou a láskou spomínajú dcéry Jarmila a Jana s rodinou, synovia Emil, 
Bohuš a Dušan s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá. 

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 našim anjelom, na 
zemi strážiš nás.
22. 4. 2013 si pripomenieme smutné druhé výročie, čo nám chýba naša 
milovaná manželka, maminka, babička anna kORFaNtOVÁ.
S láskou a vďakou spomínajú manžel Jozef a deti Ivana, Tatiana a Erik s ro-
dinami.
Tí, čo ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.

Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali, klesli ruky, čo 
pre nás pracovali, zhasli oči, stíchol hlas, vďaka Vám, 
rodičia, za všetkých nás.
24. 4. 2013 uplynie štvrtý rok, odkedy nás navždy 
opustila naša milovaná mamka Gizela hmeLÁROVÁ, 
rod. Mireková a 9. 5. 2013 uplynie dvanásty rok,  
odkedy nás navždy opustil náš milovaný otec Jozef 
hmeLÁR.
Žiarila z Vás láska a dobrota, budete nám chýbať 
do konca života.
S láskou spomínajú syn Igor s rodinou a dcéra Iveta 
s rodinou.

Zavrel si oči, chcelo sa Ti spať, nestihol si nám ani zbohom dať. odi-
šiel si rýchlo, nečakane, ako vietor v búrke stromy láme. Bolestný je pre 
nás stále Tvoj odchod náhly, v našich srdciach však zostaneš navždy 
s nami.
25. 4. 2013 uplynie smutný rok, odkedy nás navždy opustil môj milujúci 
manžel a ocko Peter haDBaVNÝ.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu s nami tichú spo-
mienku.
S láskou a úctou manželka Tatiana, dcéry Tatiana a Viktória a ostatná smú-
tiaca rodina.

čas plynie, bolesť trápi, ale Teba nám už nik nevráti. len sviečku zapáliť, 
slzy vyroniť a pošepkať, ako nám chýbaš.
21. 4. 2013 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opustila naša manželka, 
mamička a babička Božena DRÁBOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomínajte s nami.
S láskou a vďakou spomínajú manžel Pavol, dcéra Henrieta s rodinou, syn 
Pavol s rodinou a ostatní príbuzní.

22. 4. 2013 si pripomenieme 50. výročie tragického úmrtia karola  
aLtZNaueRa, ktorý zahynul vo veku nedožitých 32 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka a deti 

odišli ste tíško, už nie ste medzi nami, no v našich 
srdciach žijete spomienkami. už len kytičku mô-
žeme Vám na hrob dať, pri plamienku sviečky na 
Vás tíško spomínať.
4. 2. 2013 uplynulo 8 rokov od úmrtia nášho ocka, 
dedka, svokra milana mišeNDu a 23. 4. 2013 uply-
nie 10 rokov od úmrtia našej mamky, babky, svokry 
margity mišeNDOVeJ z Novoveskej Huty.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú dcéry Eva, Viera a Anežka 
s rodinami. 

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, nezabúda. 
27. 4. 2013 uplynie 10 rokov od úmrtia môjho manžela a otca Jána  
kiRNeRa.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
S úctou a láskou manželka, synovia a súrodenci s rodinami.

kurzy JOgY v sezóne 2011/ 2012SPOmieNkY a POĎakOVaNia

SPOLOčeNSkÁ krONika

Srdečne ďakujem primárovi MUDr. M. Dvorákovi, PhD. a celému kolektívu neurologického oddelenia 
Nemocnice s poliklinikou, a. s., Spišská Nová Ves za príkladnú starostlivosť, profesionálny a ľudský 
prístup počas mojej hospitalizácie. Jana Tomajková

SprávcOvSKá FIrmA, s. r. o. 
pOLytOp SNv, 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

krajské stredisko Únie nevidiacich  
a slabozrakých Slovenska košice

rozširuje poskytovanie 

bezplatného 
špecializovaného 

poradenstva
v priestoroch ZO č. 35,  

Fabiniho ul. 9, Sp. Nová Ves
každú stredu od 8.00 do 12.30 hod.

 KLub zDrAvIA
v Spišskej Novej Vsi

vás pozýva na ďalší cyklus prednášok  
a posedenie pri ochutnávke zdravých jedál

9. 4. 2013
Zdravé varenie  

v praxi - pohánka
ing. mária Bebková

23. 4. 2013
Starostlivosť  

o pokožku nášho tela
emília katonová 

kDe: Školská 22 (pri daňovom úrade)
keDY: 17.30 hod.

kONtakt: 0908 994 818
Vstup voľný.

msV č. 4 na sídlisku mier 
pozýva občanov 

Na VereJNé rOkOVaNie  
MeSTSkéhO VýBOrU 

s predstaviteľmi mesta Spišská Nová Ves
25. 4. 2013 o 17.00 hod. v kine mier.

6. 4. o 19.00 hod. - spevavo-hudobné vystúpenie 
Jána Svetlana majerčíka. Vstupné dobrovoľné.
13. 4. o 19.00 hod. - cestopisné rozprávanie o roč- 
nom dobrovoľníckom pobyte v Brazílii. Zdenko So-
morovský precestoval okrem Brazílie 12 000 km 
štátmi Južnej Ameriky. Dobrovoľné vstupné.
24. 4. o 19.00 hod. - číta michal hvorecký z jeho 
novej knihy Naum. Dobrovoľné vstupné.
27. 4. o 19.00 hod. - príďte si vypočuť alternatívny 
pop/folk inšpirovaný vesmírom. Hrá hudobný kozmo-
naut i am planet. Dobrovoľné vstupné.
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klub dôchodcov Lipa, 
Ul. J. Fabiniho č. 7, 
Spišská Nová Ves

 5. 4. 2013
aprílové žartíky

12. 4. 2013
Varenie a ochutnávka múčnych jedál 

26. 4. 2013
Varenie a ochutnávka múčnych jedál

Vychádzka na Dreveník 
po dohode s MO JD v SNV 

mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku 
v Spišskej Novej Vsi pozýva svojich členov na tieto aktivity

10. 4. 2013 (streda)
XVi. ročník výstupu na Dreveník a návšteva hodkoviec

Odchod autobusom z AS o 6.40 hod. cez Levoču do Sp. Podhradia.

16. 4. 2013 (utorok)
Zdravý životný štýl seniorov

Beseda s MUDr. P. Mišendom. Centrum voľného času o 9.00 hod.

23. 4. 2013 (utorok)
šD košice – madam Buterfly

Opera o 19.00 hod. Odchod vlakom o 16.51 hod.

24. 4. 2013 (streda)
Výlet do hniezdneho

Návšteva najstaršieho liehovaru na Slovensku. Odchod autobusom 
o 7.45 hod. smer Poprad, 8.30 hod. Stará Ľubovňa.

27. 4. 2013 (sobota)
šD košice – Derniéra: Onegin

Baletná dráma o 19.00 hod. Odchod vlakom o 16.51 hod.
Záujem o divadelné predstavenie nahlásiť  
na číslo 0904 973 324, 0918 636 384.

rozpis pohotovostných 
služieb lekární

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

od 8.00 do 20.00 hod.

1. - 7. 4. 2013
Pri parkovisku, Šafárikovo námestie 1, SNV

Tel.: 053/429 96 10

8. - 14. 4. 2013
Dr. Max, OD Kaufland, Duklianska 19, SNV

Tel.: 053/321 99 20

15. - 21. 4. 2013
TESCO, Medza 15, SNV

Tel.: 053/417 68 84

22. - 28. 4. 2013
Bonus, Námestie SNP 2, SNV

Tel.: 053/446 47 67

29. - 30. 4. 2013
Na Západe, Hutnícka 20, SNV

Tel.: 053/429 87 10

kLUB DôchODcOV kOMeNSký
pozýva pedagogických pracovníkov,
dôchodcov na stretnutie,  
ktoré sa uskutoční 11. 4. 2013  
(štvrtok) o 10.00 hod.  
v Klube dôchodcov na Levočskej ul.
Tešíme sa na vás.

meDZiNÁrODNÁ ŠKOLa 
ZLaTéHO rUŽOKrÍŽa

pozýva na prednášku

LECTORIUM ROSICRUCIANUM

mySTériUm  
ŽiVOTa a SmrTi

v zasadačke mestského úradu, budova aB, 
Štefánikovo námestie 5, Spišská Nová Ves 

25. 4. 2013 (štvrtok) o 17.00 h
Vstup je voľný, srdečne vás očakávame.

Bezplatné orientačné listy  
si môžete objednať na adrese:

Lectorium Rosicrucianum, 
Masarykova 12, 040 01 Košice

e-mail: rosicrucianum@lectorium.sk 
http://www.rosicrucianum.sk

6. 4. 2013 o 17.00 hod.
na verejnú prednášku

OčiSTNé JOgOVé 
TechNikY  

(hathajogové krije)
so zameraním na šankhaprakšálanu  

(očista tráviaceho traktu).
Pomocou jednoduchých jogových techník môžeme 
prečistiť naše telo od toxínov a ostatných nežiadu-
cich vplyvov v tele. Slúžia ako prevencia a liečba pri 
mnohých ochoreniach.
Šankhaprakšálana (očista tráviaceho traktu) je pre-
ventívna očistná jogová technika, ktorá zbavuje trá-
viaci trakt nečistôt, ktoré spolu so zlým trávením 
bývajú príčinou mnohých nemocí. Jej pravidelné 
vykonávanie čistí krv, zbavuje telo jedovatých splo-
dín, prispieva k dobrému tráveniu, zachováva te-
lesnú a duševnú sviežosť, ukľudňuje a harmonizuje 
myseľ, udržuje mladistvý vzhľad, pomáha odstraňo-
vať jarnú únavu, pôsobí proti zápche a hnačkám, 
proti všetkým alergiám a kožným ochoreniam (napr. 
akné, neurodermitída alebo lupienka).
Pokročilosť v cvičení jogy nie je podmienkou. V prí-
pade záujmu možnosť praktického absolvovania 
šankhaprakšálany pod odborným vedením.
Vstupné: 2 €.

Spoločnosť 
Joga v dennom živote 
Pobočka Spišská Nová Ves 

srdečne pozýva

Ak máte záujem vidieť a vyskúšať si novinky prírodnej švédskej 
kozmetiky, navštívte nás v našom servisnom bode 45.

Odborárov 12, SNV (pri Reštaurácii tatra)
Streda: 12.00 - 16.30 hod.• štvrtok: 12.00 - 16.30 hod.

 Piatok: 12.00 - 16.30 hod.
kONtaktY 

Jana Gálová - 0903 204 051, 0915 988 223
Martina Gálová - 0902 221 639, 0907 883 627

Denisa Dolníková - 0914 182 074, 0907 425 483
Viera Ďuráková - 0910 932 817, 0917 874 130
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· projekty 
· stavebný dozor
· predaj

Info: 0904 304 184

otvÁraMe od
15. 4. 2013

      Moderné byty

     nové rodinné doMy

   podnikateľské priestory
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Je projekt zameraný na pomoc ľuďom v núdzi, ktorí môžu za stanovený symbolický prí-
spevok získať veci každodennej potreby, ktoré si inak nemôžu zabezpečiť. ak chcete 
darovať akékoľvek funkčné a použiteľné veci, predovšetkým textil, záclony, ob-
rusy, posteľné prádlo, šatstvo, obuv, kuchynské potreby, poháre, sošky, keramiku, 
nábytok, elektroniku, hračky a knihy, pomôžete iným ľuďom zmierniť ich nedostatok 
a chudobu. 

kontaktujte nás priamo na prevádzke SOLiDaR, Odborárov 47, Sp. Nová Ves  
(bývalé priestory Semaforu) pondelok až piatok od 9.00 do 16.00 hod.  

alebo na telefónnom čísle: 0917 350 170.
Projekt zastrešuje občianske združenie Yes, we can - Áno, my môžeme. 

Viac informácií o združení a jeho projektoch nájdete na stránke www.yeswecan.sk.FOLkLÓRNY SúBOR ČaČiNaRe
vás srdečne pozýva na program

27. 4. 2013 o 16.30 hod.
v kine mier na šafárikovom námestí 7  

v Sp. Novej Vsi
hosť: FS Starišan z Prešova a Mss Pračan

Predpredaj vstupeniek: Kino Mier
Vstupné: 6 €

VešeLO 
Na VaLaľe

Projekt „Zelená stromom.sk“ sa tiež rozhodol privítať prichádzajúcu jar. A kedy ja na to 
lepšia príležitosť ako práve na Deň zeme. V období od 15. do 18. apríla sa bude v by-
tovom komplexe VillaNova konať výstava malieb detí základných a materských škôl, 
ktoré sa zúčastnili výtvarnej súťaže „Objavujme krásy slovenskej prírody“. Spojená 
bude s hlasovaním o najkrajšiu maľbu. Najlepšie práce budú vyhodnotené v piatok  
19. apríla v areáli ZŠ Ing. O. Kožucha v Spišskej Novej Vsi. 
Výstava bude pre verejnosť otvorená v dňoch 15. – 18. 4. 2013 medzi 14.00 až 
17.00 hod. Príďte dať hlas vášmu favoritovi. Tešíme sa na vašu návštevu!
Projekt sa rovnako stále rozrastá o nových podporovateľov a priateľov. Spolu so základnými 
a strednými školami chystáme výrobu a distribúciu vtáčích búdok, chrobačích hotelov a det-
ských malieb. Pridať sa môže, samozrejme, ktokoľvek, kto má záujem a chuť robiť niečo 
pekné a prospešné pre naše okolie...
Počas apríla budú žiaci realizovať anketu medzi organizáciami a obyvateľmi mesta Spišská 
Nová Ves a obce Smižany týkajúcu sa možnej spolupráce a zisťovania dobrých tipov 
na tieto ekologické aktivity. 
Týmto vás chceme poprosiť, pomôžte nám a deťom zo škôl vášho regiónu pri vypĺňaní 
anketových otázok. Viac o projekte sa dozviete na stránke www.zelenastromom.sk. 

„ZeLeNÁ StROmOm.Sk“ 
Víta JaR!

Všetko živé sa pomaly začína prebúdzať k životu!
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VERNISÁŽ DETSKÝCH MALIEB
„Objavme krásy slovenskej prírody“

(pod Kauflandom)

15. - 18. 4. 2013
VillaNova
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„Priemerný učiteľ rozpráva. Dobrý učiteľ vysvetľuje. Výborný učiteľ 
ukazuje. Najlepší učiteľ inšpiruje.“ Artemus Ward

Súkromná materská škola a jasle BRANTIA ponúka deťom od útleho veku vzdelá-
vací proces doplnený osobitným prístupom pedagógov, ktorí využívajú osved-
čenú metódu aplikovanej psychológie NLP v komunikácii s deťmi. Celodenná 
komunikácia v anglickom jazyku je garantovaná certifikovanou metódou LCF 
Clubs. Osobnostnému rozvoju vášho dieťaťa pomôže individuálny prístup. Ma-
ximálny počet detí v triede je 10, pričom v každej triede sú dvaja pedagógo-
via. Okrem množstva ďalších výhod zabezpečíme deťom základné hygienické 
potreby. Raňajky, desiaty a olovranty si deti vychutnajú formou bufetových 
stolov a okrem ihriska umožníme deťom vyšantiť sa vo vlastnom krytom 
bazéne priamo v areáli MŠ.

Ďalšie benefity
vlastná knižnica | otváracie hodiny prispôsobené potrebám rodičov | pravi-
delné návštevy dentálnej hygieničky a rehabilitačnej sestry v priestoroch 
MŠ | široký výber krúžkov a aktivít | vlastný časopis | detský balíček na 
privítanie | každodenný pitný režim 
...a hlavne láskavý prístup k deťom!

bližšie informácie: 0908 067 801 | brantia@brantia.sk

Tešíme sa na vás a vaše ratolesti  
od septembra 2013 v tichej mestskej 
časti Kozí vrch v SNV!



kulTúrNo-SpoločeNSký meSačNík meSTa SpIŠSkÁ NoVÁ VeS

26 apríl 2013

   PreDÁM - PreNaJMeM

 Predám 1-izb. byt na Sídl. Tarča v SNV v OV po kompletnej 
rekonštrukcii. Cena 23 000 €. T.: 0911 214 320.

 Predám 2-izb. byt v centre mesta Sp. Nová Ves po čiastočnej 
rekonštrukcii, 2 pivnice, balkón, tehlová bytovka. Cena dohodou. 
T.: 0907 977 550.

 Predám 2-izb. byt na Sídl. Západ II v Smižanoch na 4. posch. 
v OV po kompletnej rekonštrukcii. Cena 37 000 €. 
T.: 0904 353 015.

 Predám 2-izb. byt s balkónom na 3. posch., Sídl. Západ II 
v Smižanoch. Byt je v OV. Cena dohodou. T.: 0904 379 741.

 Ponúkame na predaj väčší 3-izb. byt s balkónom na Sídl. Západ 
1, Strojnícka ul. v OV, čiastočne zrekonštruovaný, 4. posch., lo-
kalizovaný v strede zatepleného bytového domu. Cena 45 000 €. 
Nie cez RK. T.: 0948 029 206, 0917 919 912. 

 Predám 4-izb. slnečný byt s loggiou na Sídl. Západ I, 4. po-
sch., čiastočne upravený alebo vymením za 1 - 2-izb. + doplatok. 
Cena 47 000 €. Nie RK. T.: 0902 645 327, 0903 298 221. 

 Predám záhradu v OV v lokalite Brusník za garážami pri ži-
dovskom cintoríne o rozlohe 400 m2. Drevená chatka - pod-
pivničená, 20 ovocných stromov, potrubie na polievanie. Cena 
dohodou. T.: 0902 843 497.

 Predám podpivničenú, dvojpodlažnú zrubovú chatu v lokalite 
Blaumont. Chata 30 m2 + prístrešok s kozubom. Záhrada 648 m2, 
ovocné stromy, oplotená, vlastný vstup. Elektrina, pekné prostre-
die. Cena dohodou. T.: 0905 154 869, 0903 907 862.

 Predám rodinný dom v Kurimanoch s veľkým pozemkom spolu 
o výmere 1 350 m2. RD je možné kúpiť samostatne s priľahlým 
pozemkom o výmere 700 m2 a samostatný pozemok o výmere 
650 m2. Bližšie informácie na t. č.: 0907 924 529. Nie RK.

 Predám rodinný dom v oblasti Hrabušice - Majer, vhodný na 
každodenné bývanie alebo rekreačné účely. Cena dohodou. 
T.: 0905 212 424.

 Predám rodinný dom na Telepe v SNV. Tichá, lukratívna 
miestna časť blízko centra. Cena 65 900 €. T.: 0903 630 089.

 Predám garáž na Sídlisku Západ I pri železničnej trati (z posled-
nej výstavby). Garáž je pripojená na elektriku. 
T.: 0904 307 123.

 Predám garáž na Sídl. Západ II, Tomášovská ul. 3, Smižany 
v uzavretom priestore. Cena dohodou. T.: 0903 636 240.

 Dám do prenájmu 2 obchodné priestory na Letnej ul., vchod 
z ulice s výkladom, 75 m2 a vo dvore 65 m2 vhodné na prevádzku 
kaderníckeho a kozmetického salónu alebo iný obchod. Dám tiež 
do prenájmu kancelárske priestory na Letnej ul. na poschodí 
180 m2 - 5 miestností (aj jednotlivo). T.: 0905 241 850.

 ODStúPim predajňu ChOVateľSkÝCh POtRieB. 
t.: 0918 622 392.

 Výhodný prenájom obchodných priestorov v SNV! Podlahová 
plocha 45 - 66 m2 (podľa požiadaviek záujemcu) na prízemí 
s vchodom priamo z ulice na frekventovanej obchodnej ulici Od-
borárov v blízkosti železničnej stanice a úradu práce. Priestory 
sú krátko po rekonštrukcii, prípojka na dátovo neobmedzený in-
ternet. T.: 0905 351 015, 0911 351 015.

 ODStúPim PRieStORY (PLNe ZaRiaDeNÁ PReDaJňa). 
V bytovke na moravskej 4 v SNV. 33 m2, samostatný vchod. 
VÝhODNé PODmieNkY. t.: 0918 562 822. 

 Ponúkam priestory na prenájom v Smižanoch o rozlohe 20 m2, 
dobre situované - priamo na námestí, vhodné na obchodné, 
kancelárske alebo skladovacie účely. T.: 0915 544 844, 
0904 154 179.

 Predám terénnu motorku HUSQVARNA 510 Tc 53 PS, farba 
žltá, po GO, veľmi zachovalá, treba vidieť. Cena 800 €. Taktiež 
predám motocykel skúter JINLUN, JL 50 QT - ADAMS bordová 
farba, r. v. 2004 málo používaný, ako nový. Cena 250 €. 
T.: 0904 392 242 po 17.00 h.

 Predám veľmi zachovalý, krátko používaný kombinovaný kočík 
+ autosedačku Silver cross sleepover, farby vitange, podvozok 
linear. Cena 220 € (pôvodne 546 €). V cene: fusak, originálna 
pláštenka, taška na rukoväť. T.: 0905 734 135.

 Predám 2 biele psíky - nemecký špic, 1/2-ročné, krásne - 
treba vidieť. Lacno. T.: 0907 962 754 po 18.00 h.

 Záujemcovia o sliepočky - nosničky MORAVIE, 8-týž-
dňové, 4,10 € za kus. Prihláste sa na t. č.: 053/441 00 52, 
0902 633 109. Kohútiky 3,70 € za kus. Dodávka 12. 4. 2013 
o 16.00 hod.

 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.

   PrÁca

 Postarám sa o deti, kým vy budete v práci. Som mamička na 
MD. T.: 0904 380 033.

 aGeNtúRa RuNNeR (ozvučenie, osvetlenie akcií) hľaDÁ 
PRaCOVNíkOV - NaJLePšie štuDeNtOV na brigádnicky 
pomer počas celého roka (väčšinou piatky a víkendy). mož-
nosť pracovať na zaujímavých akciách - koncerty, festivaly, 
atď. ako osvetľovač, zvukár a pod. t.: 0903 630 089.

   rôZNe

 maSéRka maťa mOkOšOVÁ: Plaváreň - sauna, Za horná-
dom 13, Sp. Nová Ves. aprílová akCia 20 % víkendová zľava 
- od piatka do nedele - na masáž chrbta a šije za 5,50 €. 
t.: 0904 325 343.

 NOVÁ OPRaVa OBuVi na Letnej 69 (oproti Redute). 
Rýchlo! Lacnejšie! kvalitne! t.: 0948 006 116. 

 ik-studio PeDikúRa, NeChtOVÝ DiZaJN, maNikúRa, 
DePiLÁCia, 3D Lashes mihaLNiCe - 50 €. Novinka! - šPO-
NOVaNie ZaRaStaJúCiCh NeChtOV a NeChtOVÁ PRO-
tetika. akcia! Gélové nechty 15 €, acrylové nechty 14 €, 
vytvrdzovanie prírodných nechtov 14 €, pedikúra + parafín 
zdarma, manikúra + franc. lakovanie zdarma, ZťP a dôchod-
covia 10 % zľava na všetky služby. Dom kultúry, štefánikovo 
nám. 4, SNV (vchod cez vrátnicu, č. dv. 77). 
t.: 0902 891 534.

 muRÁRSke, maLiaRSke, StaVeBNé a RekON-
štRukČNé PRÁCe. t.: 0904 185 527, 
www.murardanielsnv.wbl.sk 

 OPRaVa ODeVOV, šitie - znovuotvorená prevádzka - 
Sládkovičova 7, SNV (pri autoškole Centrum, oproti hyper-
nove). teším sa na vašu návštevu. t.: 0904 306 883.

 Ponúkam externé spracovanie, resp. vedenie účtovníc-
tva, spracovanie daňového priznania pre SZČO a malé 
firmy. Lokalita: Spišská Nová Ves a okolie. 
e-mail: erika.soltisova@azet.sk, tel.: 0915 563 198.

 kOZmetiCké štúDiO maRiLYN (hutnícka 10, Západ i, 
SNV) ponúka: jarné detox. pleť. ošetrenia * ošetrenie 
prof. žehličkou na pleť 3 v 1 (ultrazvuk. a fotónová terapia, 
galvanoterapia) * líčenia na rôzne príležitosti * japonská 
manikúra a parafínové zábaly na ruky * formovanie postavy 
a odstránenie celulitídy bandážami arosha * depilácie a ďal-
šie služby. akCia apríl - k vybraným pleť. ošetreniam darček 
* k svadob. líčeniu - skúška zdarma! t.: 0905 388 917.

 hĹBkOVé ČiSteNie sedacích súprav, čalúneného ná-
bytku, kobercov. Naše čistenie oživí farbu a odstráni zápach. 
hĺbkové čistenie za rozumnú cenu. t.: 0905 426 780.

 Skúsený nemecký lektor ponúka iNDiViDuÁLNe a Sku-
PiNOVé kuRZY NemČiNY, vhodné pre intenzívnu prípravu 
na * prácu v zahraničí alebo na Slovensku (všetky odbory) * 
maturity, prijímacie skúšky, štátnice a pod. (všetky úrovne). 
Paul Dvorak, tel.: 0944 048 183. 

 StaVeBNé PRÁCe všetkého druhu, rekonštrukcie byto-
vých jadier, rodinných domov, zatepľovanie fasád, výstavba 
rodinných domov na kľúč, lacný stavebný materiál - dovoz 
SNV ZDaRma (StaVPROFi, Fabiniho 23 - za hypernovou, 
SNV). t.: 0903 221 722.

 šPaNieLČiNa súkromne, individuálne, v ľubovoľnom 
čase, kedy vám vyhovuje. t.: 0908 321 211.

 hĹBkOVé ČiSteNie a tePOVaNie všetkých druhov mat-
racov, postelí, kobercov a iných čalún. nábytkov v 2 fázach. 
1. Čistenie do hĺbky niekoľkých cm na sucho. 2. Čistenie na 
mokro so špec. čistiacim prostriedkom. Stroj je zároveň čis-
tičkou vzduchu, čím sa odstránia všetky nežiaduce pachy 
(cigaretové, zvieracie a iné). t.: 0949 353 731. 

 ZaLOžíme S. R. O. Za VÁS. Zakladanie obchodných spo-
ločností s r. o. na kľúč, založenie živnosti, zmeny v s. r. o., 

predaj s. r. o., prenájom sídla spoločnosti, všetko elektro-
nickým podpisom za zvýhodnený poplatok. Bezplatné po-
radenstvo pri založení spoločnosti s r. o.
timiD, s. r. o., štefánikovo nám. 5 (prízemie za tatraban-
kou), SNV. t.: 0905 772 016, 0948 249 495, 
www.spolocnostisro.sk

 Prekladám neúradne z/do aNGLiCkéhO a NemeCkéhO 
JaZYka. tieto jazyky aj doučím - začiatočníkov i pokroči-
lých - všetky vekové kategórie. t.: 0918 041 145, 
e-mail: ivana.broskova@yahoo.com, Smižany

 Vykonávame PReStaVBY kúPeľNí (bytové jadrá), re-
konštr. bytov a domov, všetky vodárenské práce (výmena 
batérií, wC, radiátorov, preplach. potrubia), rezanie do pa-
nelu - búranie panelov, montáž pláv. podláh, sadrokartónu, 
montáž a demolácia priečok, kopacie práce, montáž a de-
montáž okien a dverí. t.: 0903 277 634. 

 StaVeBNé PRÁCe - ReGeC PeteR. Prestavba bytového 
jadra na kľúč od 2 700 €, sociálne kúpeľne, zatepľovanie, 
všetky stavebné práce, montáž teplovzdušných krbov. Re-
zanie otvorov do panelu do hrúbky 20 cm. Zľavy pri kúpe 
materiálu až do 20 %. t.: 0903 373 486.

 hĹBkOVé tePOVaNie - koberce, sedačky, stoličky, po-
stele. Odstraňovanie žuvačiek. PRiemYSeLNé ČiSteNie - 
jednorazové čistenie: garáže, sklady, haly... 
t.: 0908 074 479.

 ODVeZiem vás na letisko, do hotela, na liečebný pobyt, 
do práce a tam kam sa potrebujete dostať. PRePRaVa 
OSÔB 5-miestnym automobilom. t.: 0948 263 159.
  „Ste ZLatÝ“ - tak mi hovoria. Viete, ktoré služby sú 
najlepšie? SLužBY PRe DOmÁCNOSť * čistenie kober-
cov (dovoz a odvoz do 24 h zdarma), sedačiek, autoseda-
čiek * čistenie a prevencia pomníkov pred ďalším znečist. 
* upratovacie, sťahovacie, záhrad. služby * doprava a pre-
prava osôb, tovaru mikrobusom * likvidácia drevokazného 
hmyzu, húb, plesní, červotočov * sušenie muriva mikrovln-
ným spôsobom (najlac. a najrýchl. spôsob vysušovania). 
Viac: www.spisskanovaves.eu / inzercia / katalóg firiem. 
t.: 0904 865 262, 0905 209 347.

 mONtÁž všetkých druhov StRešNÝCh kRYtíN za 
rozumnú cenu ponúkajú klampiari a tesári z Jamníka. kva-
lita, rýchlosť práce a spokojnosť zákazníka zaručená. 
t.: 0905 539 419 - tomáš Jančík.

 POStRekY OVOCNÝCh StROmOV, ochrana rastlín proti 
škodcom a chorobám, hubenie škodlivého hmyzu a hlodav-
cov ponúka: milan klein, Pribinova 93, Smižany. 
t.: 0908 134 296, 0905 596 925. 

 ČeRVOtOČ, PLeSNe. ukážka ničenia červotoča a plesní 
strojným zariadením. Prídem k vám domov. 
t.: 0904 865 262.

 Zima snáď už skončila, neporiadok odhalila, pustíme sa 
s chuťou do toho, nech je rýchle hotovo. PROFeSiONÁLNY 
uPRatOVaCí SeRViS. t.: 0903 100 508, 053/444 01 19, 
www.upratovaniesnv.sk

 Ponúkam živnostenskou formou: aDmiNiStRatíVNe 
SLužBY * kOmPLeXNé VeDeNie úČtOVNeJ aGeNDY * 
PRekLaDY taLiaNSkY JaZYk. t.: 0902 607 605.

 Doučujem matematiku žiakov Zš a Sš a matematiku 
Vš technického smeru (strojárov, drevárov, baníkov a pod.). 
taktiež príprava na prijímacie skúšky na Sš a Vš a pod. 
ing. Jozef kubík. t.: 0948 540 975, 
e-mail jozef.kubik@centrum.sk .

 šteFaN OkReSa - iN-StaV ponúka * montáž sadrokar-
tónových systémov * elektroinštalačné práce * prestavby 
bytových jadier na kľúč * prestavby bezbariérových soc. kú-
peľní * obklady a dlažby * stavebné práce a autodoprava do 
3,5 t. t.: 0902 066 760.

 Nefunguje vám počítač či práve rozbalený notebook? 
štrajkuje internet a je práve nedeľa? Ponúkam prof. servis 
PC a kanc. techniky aj u vás doma. Návrh a montáže domá-
cich wiFi (bezdrôtových) sietí! možnosť obnovenia vašich 
stratených dát! Nastavenie internet. pripojenia! NOViNka 
OPRaVY NOteBOOkOV. Pre informácie volajte nonstop: 
0904 318 235. konzultácia zdarma! 
e-mail: doktorpc@outlook.com.

 Predajňa hOBBY kReatíV vás srdečne pozýva na 
tVORiVé kuRZY * 11. 4. - servítková technika + zlatenie 
povrchu * 19. 4. - ozdoby z filcu a plste * 30. 4. - maľo-
vanie na textil. Všetky kurzy začínajú o 17.15 h. Prihlášky 
na tel. č. 0918 994 867 alebo osobne v predajni hobby 
kreatív, Zimná 65. informácie: www.hobby-kreativ.sk, 
0905 867 985. 

DrOBNÁ iNZercia, iNZercia
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PREDAJNÉ MIESTA:
Recepcia AB IMBIZ, Mlynská 39, SNV

Golf PUB, Mlynská 39, SNV
Predajňa Intersport, OC Madaras

Predajňa  John Garfi eld, OC Madaras
Vstupné: V predpredaji 5 eur
V deň konania vystúpenia 6 eur

www.ocmadaras.skOC MADARAS SNV

Andersenova noc 
5. 4. 2013

Celosvetová akcia rozprávok Hansa 
Christiana Andersena.
Čítanie rozprávok do neskorých 
nočných hodín, od 20:00 - 23:00 hod.
Prihlásiť svoje dieťa môžete 
v Detskom svete na 1. Poschodí 
Viac info u personálu Detského 
sveta a na facebooku.

SPIŠSKÝ AUTOSALÓNSPIŠSKÝ AUTOSALÓN
www.ocmadaras.skwww.ocmadaras.sk44

3. - 5. máj 20133. - 5. máj 2013

AnderAnderAnderAnderAnderAnderAnderAnderAnderAnderAnderAnderAnderAnderAnderAnderAnderAnderAnderAnderAnder
OBCHODNÉ CENTRUM MADARAS

Spišský Veterán Klub

UMELECKÁ
A MÓDNA
AGENTÚRA

VYHLASUJE 
15. ROČNÍK SÚŤAŽE

Súťaž je určená pre dievčatá vo veku od 16 rokov. uchádzačky nech Si prineSú 

lodičky a plavky. vybrané Súťažiace budú Súťažiť 7. 6. 2013 v SpišSkom divadle.

DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA

25. 4. 2013 (štvrtok) od 16.00 hod. | POPRAD | AQUA CITY | LOBBY BAR
26. 4. 2013 (piatok) od 16.00 hod. | SP. NOVÁ VES | HOTEL METROPOL

NEMUSÍŠ BYŤ NAJKRAJŠIA 
MÔŽEŠ BYŤ NAJLEPŠIA

HLAVNÁ CENA ZÁJAZD:

NEVEREJNÝ VÝBER+ KASTING 

MODELIEK A HOSTESIEK 

AGENTÚRY ŠTÝL

viac info: 0903 904 645 www.agenturastyl.sk    

2013



Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Octavia: 3,8 – 6,1 l/100 km, 99 – 141 g/km. Ilustračné foto.

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Mob.: 0903 645 111
Tel.: 053 / 442 52 53
Email: predaj.skoda@autoves.sk

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

Otestujte nový model ŠKODA Octavia počas testovacích týždňov a vyhrajte cestu na výnimočné miesto. Nová ŠKODA 
Octavia premení váš obyčajný deň na výnimočný. Zažite nadčasový dizajn s vyváženými proporciami, veľkorysý vnútorný 
priestor a najnovšie technológie, ktoré vám potvrdia, že nová ŠKODA Octavia 3. generácie je úžasné vozidlo. Užijete si 
komfortné parkovanie s parkovacím asistentom a Lane asistent, ktorý udrží vozidlo v jazdnom pruhu, sa postará o vašu 
bezpečnosť. Spravte si z obyčajného dňa výnimočný a zaregistrujte sa na testovaciu jazdu na www.uzasnaoctavia.sk. 
Pre každého máme darček.
www.skoda-auto.sk

Nová ŠKODA Octavia
Úžasná každý deň 

P R E D Ĺ Ž E N Á
Z Á R U K A

NISSAN

REZERVUJTE SI TESTOVACIU JAZDU. AUTOVES. SERVIS. KVALITA.
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

  dizajn crossoveru
  motor 1,6 dCi, 130 k
(96 kW)
  spotreba 4,5 l/100 km

NISSAN 

QASHQAI

Použité fotografi e sú ilustračné. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto reklame slúžia výlučne na informačné účely a nie sú považované za súčasť zmluvného návrhu. Táto ponuka je platná 
pre zmluvy uzavreté so zákazníkmi od 1. 2. 2013 do 28. 2. 2013. Panoramatický kamerový parkovací systém, systém Nissan Connect a čiastočne kožené sedadlá sú štandardnou výbavou 
vozidiel Qashqai 360. Pre viac informácií o predĺženej záruke a o jazykových verziách Nissan Connect kontaktujte prosím ktoréhokoľvek z autorizovaných predajcov Nissan. Kombinovaná 
spotreba: 4,5–8,1 l/100 km, kombinované CO2 emisie: 119–187 g/km.

NOVÝ NISSAN QASHQAI 360
S CENOVÝM ZVÝHODNENÍM 3 000 €
VYSKÚŠAJTE TECHNOLÓGIE, KTORÉ VÁM ODHALIA CELÉ MESTO.

Nissan. Innovation that excites.

• Systém Nissan Connect
• Čiastočne kožené sedadlá

• Panoramatický kamerový parkovací systém

S CENOVÝM ZVÝHODNENÍM 3 000 €
VYSKÚŠAJTE TECHNOLÓGIE, KTORÉ VÁM ODHALIA CELÉ MESTO.

• Systém Nissan Con
• Čiastočne kožené sed


