
Naše hokejistky sú opäť 
MajsterkaMi sloveNska
HC OSY Spišská Nová Ves v treťom vzájomnom zápase 
v Poprade jednoznačne rozhodli o Majstrovi Sloven-
skej republiky. Zvíťazili bez straty kvetinky nielen v po-
slednom zápase play-off, ale v celej súťaži neprehrali 
na ľade ani jeden zápas. Jediný, ktorý prehrali, bol od 
zeleného stola. Titul si právom zaslúžili. V poslednom 
zápase play-off strelecky zažiarila Jurčová, ktorej sa 
v posledných zápasoch strelecky nedarilo, preto si to 
vynahradila v Poprade. Blahoželáme dievčatám a tré-
nerovi Pavlovi Findurovi, ktorý dokázal, že titul z minulej 
sezóny sa vrátil z Popradu do Spišskej Novej Vsi. 

Výsledky:
1. liga žien – finále:

HK Poprad – HC OSY Spišská Nová Ves 
0 : 8 (0 : 3, 0 : 3, 0 : 2), 

Jurčová 4, Sroková, Klimášová, Ihnaťová, Sabolová.
Stav: 0 : 3

Čo povedali kompetentní HC OSY Sp. Nová Ves?
Miroslav Gavalier – prezident klubu: „V prvom rade 
sme veľmi radi, že sme opäť získali titul pre Spišskú 

Novú Ves a náš klub. Tento titul je pre nás podstatný 
z toho hľadiska, že chceme v tomto roku organizo-
vať Európsky pohár majstrov v Spišskej Novej Vsi. 
V play-off boli veľmi ťažké zápasy. Dievčatá z Po-
pradu nám v Spišskej Novej Vsi boli rovnocenným 
súperom a i napriek vysokej výhre našich dievčat 
v Poprade si dovolím tvrdiť, že i v treťom zápase hrali 
dobre. Poprad bol veľmi zdatný a dobrý súper. Naša 
Petra Jurčová odohrala jeden z najlepších zápasov 
sezóny. V treťom finálovom zápase dala štyri góly 
a rozhodla ho. Škoda, že prišla o miesto v reprezen-
tácii a bola daná na listinu ‚zranených‘ hráčok. Je to 
vynikajúca hráčka a do reprezentácie patrí.“
Pavol Findura – tréner zlatých dievčat:
„Musím poďakovať dievčatám za prácu počas ce-
lej sezóny a hlavne vo finálovej časti, v ktorej sme 
predvádzali najlepší hokej. Dokladom toho bol vy-
nikajúci výkon v Poprade. Doma sme sa s Popra-
dom trápili, no v treťom zápase sme hrali uvoľnene, 
dievčatá dodržiavali taktické pokyny a bolo to vidieť 
na ľade. Súpera sme nepustili do žiadnej akcie, za-

RePRezeNtOVali 
SlOVeNSKO
Spišskonovoveský folklórny súbor Čačina prežíva 
veľmi úspešné obdobie. Po minuloročnom ocenení 
predsedom Košického samosprávneho kraja a účasti 
na významnom folklórnom festivale v Šanghaji pri-
šlo v marci pozvanie do nemenej zaujímavej oblasti 
– irackého Kurdistanu. Dvadsaťčlenná delegácia 
úspešne prezentovala tradičnú slovenskú kultúru na 
viacerých predstaveniach v kurdských mestách Kalar 
a Suleymanyah na 6. ročníku festivalu ľudového ume-
nia. Medzi šestnástimi súbormi patrila k exotických 
účastníkom a temperamentné vystúpenia Čačiny zo-
žali zaslúžený obdiv u spontánnych divákov i ocene-
nie folkloristov zo zúčastnených krajín. Bonusom boli 
nevšedné zážitky z krajiny s pohnutou históriou i zau-
jímavou prítomnosťou. 
Aj v tomto prípade boli náklady spojené s účasťou na 
festivale hradené organizátorom - Ministerstvom kul-
túry a mládeže Kurdistanu. 
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Ponúkame  možnosť  

malým autobusom DoPRaVY
v tuzemsku aj zahraničí

15 miest  (mimo vodiča)

za doplatok možnosť použiť prívesný vozík

KontaKt:

tel.:  053 44 11 588
            0905 459 279      

e-mail:   janikov@becarik.sk
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hrali sme veľmi dobrý hokej a jednoznačne sme 
ich porazili.“
Pán Findura, existuje tréner, ktorý by v sezóne ne-
prehral ani jeden zápas?
„Možno, že sú takí tréneri, ale ja si myslím, že to bola 
sila kolektívu a ľudí, ktorí robia okolo hokeja. Mys-
lím si, že nie je to zásluha len trénera, je to kolek-
tívna hra a poctivá práca s ľuďmi, ktorí zabezpečujú 
chod klubu a toto sa prejavilo na našej úspešnej 

sezóne.“
Čo si želá úspešný tréner pre budúcnosť?
„Myslím si, že každý tréner si kladie tie najvyššie 
ciele. uvidíme, ako sa nám podarí udržať kolektív 
pokope a potom sa rozhodneme. Chcem potvrdiť, 
že nechceme upustiť  od doterajšej  práce a bu-
deme aj v budúcnosti bojovať o najvyššie ciele.“
Myslíte si, že získaný titul priláka ďalšie dievčatá 
do športových hokejových tried?
„Máme  v  ŠHT  približne  pätnásť  dievčat,  ktoré  

navštevujú základnú školu a myslím si, že v Spišskej 
Novej Vsi majú pre hokej veľmi dobré podmienky. 
a to je základ, aby v hokeji napredovali. Máme za 
cieľ postupne dopĺňať kolektív mladými hráčkami, 
ktoré majú  hokejovú  budúcnosť  v  našom klube 
zabezpečenú.  Bude  závisieť  od  nich  ako  budú 
na sebe pracovať a ako sa budú snažiť dostihnúť 
svoje vzory, ako sú naše odchovankyne Muchová, 
Plencnerová, Sroková a ďalšie naše hráčky.“ 

(pat), foto: autor

SPraVODaJSTVO

Naše HOKejiStKY Sú OPäť MajSteRKaMi SlOVeNSKa
(dokončenie z 1. strany)

Hneď v úvode slávnostného prijatia zaznela slo-
venská a čínska hymna, ktorú na akordeóne, 
husliach a kontrabase zahrali hudobníci Ľudovej 
hudby Romana Barabasa. Potom už hostí priví-
tal primátor mesta, ktorý im v príhovore v krátkosti 
predstavil náš región. Následne sa podpísali do 
pamätnej knihy a starosta mestskej časti Jing‘an 
p. Zheng Jianlin sa v mene delegácie poďako-
val vedeniu mesta za pozvanie: „V prvom rade 
sa chcem veľmi pekne poďakovať za možnosť 
navštíviť vaše krásne mesto. Napriek tomu, že 
je medzi našimi mestami veľmi veľká vzdiale-
nosť,  verím,  že  priateľstvo medzi  obyvateľmi 
Spišskej Novej Vsi a mestskej časti Šanghaja 
Jing‘an bude o to pevnejšie a vzácnejšie. Naše 
partnerstvo sme začali budovať na kultúre. aj 
po ceste sem sme mali možnosť vidieť boha-
tosť a krásu tej vašej. Šanghaj bolo v minulosti 
mestom, kde sa spájala východná a západná 
kultúra, a tak by to malo byť aj v budúcnosti. 
V našej štvrti Jing‘an kladieme veľký dôraz na 
spokojnosť a šťastný život našich obyvateľov. 
keďže toto úsilie vidím aj tu, verím, že naše part-
nerstvo prispeje k väčšej spokojnosti obyvate-
ľov oboch miest.“
Delegácia zo Šanghaja do nášho mesta zavítala na 

základe pozvania primátora, ktorý minulý rok nav-
štívil Čínu s cieľom nadviazať kontakty s predsta-
viteľmi podnikateľských kruhov a verejnej správy 
a zároveň priblížiť predstaviteľom tejto veľmoci 
možnosti spolupráce a investovania na Sloven-

sku. Domáci vtedy prejavili záujem o účasť nášho 
folklórneho súboru Čačina na známom festivale 
v Šanghaji. Čačina mala famózny úspech a zvidi-
teľnila Slovensko. „keď sme minulý rok pozvali 
predstaviteľov  Šanghaja  do  Spišskej  Novej 
Vsi, ani som veľmi nedúfal, že na túto ponuku  
zareagujú pozitívne. Som rád, že prišli zástup-
covia historického centra Šanghaja. okrem kul-
túry a spoločenských kontaktov, ktoré sú vždy 
na začiatku, dúfame, že sa nám podarí získať 
aj kontakty, ktoré by boli na prospech nášmu 
regiónu aj v ekonomickej oblasti,“ vysvetlil pri-
mátor J. Volný.
Vedenie mesta pre hostí pripravilo bohatý 
program. Po skončení slávnostného prijatia sa 
sedemčlenná delegácia presunula najprv k pa-
mätníku „Miesto prianí - Pocta Majstrovi Konrá-
dovi“. Čínski hostia v duchu vyslovili svoje prianie 
a zazvonili na zvonček. Program pokračoval výstu-
pom na vežu rímskokatolíckeho kostola, v ktorej si 
zblízka pozreli zvony a pokochali sa výhľadom na 
mesto. Ďalej navštívili Spišský salaš, kde p. Zheng 
Jianlin symbolicky pribil podkovu pre šťastie. Za 
obedom ich Páni Spiša privítali na Spišskom hrade 
a po ukážkach bojového umenia nasledovala pre-
hliadka hradu. eda, foto: autorka

NÁVšteVa z ďaleKéHO šaNGHaja
Primátor mesta ján Volný v piatok 12. apríla v obradnej sieni Radnice slávnostne prijal starostu šanghajskej mestskej časti jing‘an 
p. zheng jianlina s delegáciou.

V 13. ročníku udeľovania cien Via Bona Slo-
vakia za zodpovedné podnikanie v Bratislave 
získalo embraco Slovakia hlavnú cenu pre 
veľké podniky a navyše zvíťazilo aj v kategó-
rii Podporovateľ dobrovoľníctva. 
Okrem transparentného a nediskriminačného 
prístupu k biznisu, ktorý Embraco na Spiš pri-
nieslo, vyzdvihla komisia fakt, že závod svojím 
komplexným prístupom k zodpovednému podni-
kaniu a podporou regionálnych subjektov (vlani 
ich bolo 57) predstavuje medzi výrobnými firmami 
v celoslovenskom kontexte stále skôr výnimku. 
Generálnemu riaditeľovi Embraca Norbertovi 
Brathovi cenu odovzdal člen predstavenstva 

Tatra Banky Michal liday. 
Všetky tri nominácie novoveského výrobcu chla-
diarenských kompresorov postúpili do užšieho 
výberu. Pri víťazstve v kategórii Podporovateľ dob-
rovoľníctva komisia ocenila viac než päťročné úsi-
lie tímu dobrovoľníkov, ktorého počet narástol už 
na 46 stálych členov. „Stotožňujeme sa so zná-
mym výrokom: ak by každý pomohol niekomu, 
pomohlo by sa všetkým,“ uviedol N. Brath pri 
preberaní ceny z rúk moderátorky jarmily Har-
gašovej lajčákovej, zástupkyne darcovskej so-
ciálnej siete Dobrá krajina (foto).

anton oberhauser
Communication house

tRiuMF eMBRaCa V Súťaži zOdPOVedNýCH FiRieM
Popri hlavnej cene putuje na Spiš aj víťazstvo za podporu dobrovoľníctva.

Primátor mesta J. Volný spolu so starostom mest-
skej časti Jing’an p. Zheng Jianlinom.

Obvodný úrad životného prostredia Spišská Nová 
Ves ako príslušný orgán štátnej správy podľa zákona 
NR SR č. 525/2003 Z. z. v znení neskorších pred-
pisov, zákona NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane 
prírody a krajiny, s účinnosťou od 1. 4. 2013 vyhra-
dil pôsobnosť obce vo veci vydávania súhlasov 
na výrub drevín podľa § 47 a zároveň ukladanie ná-
hradnej výsadby podľa § 48 zákona o ochrane prí-
rody a krajiny (OPaK) na pozemkoch vo vlastníctve 

Mesta Spišská Nová Ves v zastavanom území. 
Znamená to, že vydávanie súhlasov na výrub dre-
vín na pozemkoch vo vlastníctve Mesta Spišská 
Nová Ves, ktoré bolo do 31. 3. 2013 v pôsobnosti 
Mesta Spišská Nová Ves, je od 1. 4. 2013 je v pô-
sobnosti Obvodného úradu životného prostre-
dia Spišská Nová Ves. Preto je potrebné žiadosti 
podávať na Obvodný úrad životného prostredia 
Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie č. 5, Spiš-

ská Nová Ves. 
Pôsobnosť Mesta Spišská Nová Ves vo veciach 
vydávania súhlasov na výrub drevín podľa § 47 
a zároveň ukladanie náhradnej výsadby podľa § 48 
na súkromných pozemkoch nachádzajúcich 
sa v zastavanom území mesta Spišská Nová Ves 
ostáva naďalej.

 ing. iveta krajňáková 
 oúpasp, referát Žp, Msú 

zMeNa PRi POdÁVaNí žiadOStí O VýRuB StROMOV
RaStúCiCH Na POzeMKOCH VO VlaStNíCtVe MeSta
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Podnikatelia, u ktorých bolo do 31. mája 2010 rozhod-
nuté o pozastavení prevádzkovania živnosti, si majú 
upraviť dĺžku obdobia pozastavenia živnosti na záko-
nom určené maximálne 3 roky, inak im uplynutím 
tejto doby pozastavené živnostenské oprávnenie 

zanikne. „Týmto chceme pripomenúť samostatne 
zárobkovo činným osobám s pozastavenou živnos-
ťou, že sa blíži termín uplynutia troch rokov stano-
vených novelou živnostenského zákona, dokedy je 
možné túto úpravu vykonať,“ upozorňuje ing. ján 

dutko, riaditeľ odboru živnostenského podnikania 
SVS. Na túto skutočnosť bude podnikateľská obec 
upozornená aj prostredníctvom jednotlivých obvod-
ných (živnostenských) úradov.

zdroj: ezvesti Mv sr

úPRaVa PRÁVNYCH VzťaHOV 
POzaStaVeNýCH žiVNOStí
Odbor živnostenského podnikania pri Sekcii verejnej správy Ministerstva vnútra SR upozorňuje podnikateľskú obec na úpravu dĺžky 
obdobia pozastavenia prevádzkovania živnosti.

Slovenská republika sa prostredníctvom Šta-
tistického úradu SR zapojila do realizácie Zis-
ťovania o príjmoch a životných podmienkach 
domácností v rámci projektu európskych štatis-
tických zisťovaní. Svojím obsahom a zameraním 
nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré 
boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 
2005 až 2012. Cieľom tohto projektu je vytvo-
riť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatis-
tík krajín Európskej únie o príjmoch a životných 

podmienkach domácností. jeho realizáciou sa 
získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, 
úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení 
v krajinách Európskej únie. To umožňuje nielen 
analyzovanie životnej úrovne domácností na Slo-
vensku, ale i medzinárodné porovnávanie Sloven-
ska v rámci Európskej únie. 
Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2013 vy-
braných viac ako 300 obcí, medzi nimi aj Spišská 
Nová Ves. 

V tomto období vybrané domácnosti v našom 
meste navštívi pracovník poverený funkciou 
opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa 
v domácnostiach osobitným poverením. 
Všetky informácie a názory, ktoré mu v rámci tohto 
zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné 
a použité výlučne na štatistické účely. Ochranu 
dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 
Z. z. o štátnej štatistike. Za ochranu dôverných 
údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. red.

ziSťOVaNie O PRíjMOCH a žiVOtNýCH  
POdMieNKaCH dOMÁCNOStí
Prebieha od 1. apríla do 31. mája 2013 aj v Spišskej Novej Vsi. upozorňujeme preto občanov, že v tomto období bude pracovník šta-
tistického úradu Slovenskej republiky navštevovať vybrané domácnosti v našom meste.

Výkon zimnej údržby mesto zabezpečilo prostred-
níctvom zmluvného partnera na správu a údrž-
bu miestnych komunikácií firmy Brantner Nova,  
s. r. o. 
„Vo februári počas trvania druhého kalamitného 
stupňa boli do zimnej údržby zapojené aj ďalšie 
zmluvne dojednané organizácie,“ doplnil vedúci 

oddelenia výstavby a dopravy mestského úradu 
ing. Peter Susa.
Ručné čistenie bolo zabezpečené prostredníctvom 
firmy Brantner Nova, s. r. o., strediska ručného čis-
tenia mesta a pracovníkov na aktivačných prácach. 
„Postup prác koordinuje hlavný dispečer zmeny 
v zmysle operačného plánu zimnej údržby, ktorý 

je zverejnený aj na web stránke mesta,“ vysvetlil 
ďalej Ing. P. Susa. Dôrazne vylúčil možnosti pred-
nostného odpratávania snehu na niektorých uli-
ciach podľa iných kritérií.
Oproti pôvodne plánovaným finančným prostried-
kom vo výške 50 tis. € sa náklady súvisiace so zim-
nou údržbou vyšplhali až na 120 tis. €. eda

ReKORdNÁ ziMa je za NaMi
tohtoročná zima bola oproti tým minulým extrémne dlhá a bohatá na snehové zrážky. Mesto Spišská Nová Ves ukončilo činnosť zimnej 
údržby k 7. aprílu. Náklady na jej zabezpečenie sa vyšplhali až do výšky 120 tis. €.

V rámci jednotlivých prác sa zametali cesty a chodníky, 
vyhrabávali parkové zóny a upravovali kríky a stromy. Na 
jarnom čistení sa podieľa aj stredisko ručného čistenia 
pri oddelení komunálneho servisu mestského úradu. 
„Prácu vykonáva 25 ľudí, z toho 15 pracovníkov je 
z úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, ktorí denne 
robia po 4 hodiny. Nasadzovaní sú na jarné čistenie 
a upratovanie,“ informoval vedúci oddelenia komunál-
neho servisu mestského úradu Paeddr. ján Olejník.

V priebehu apríla bolo v jednotlivých častiach mesta 
podľa požiadaviek príslušných mestských výborov pri-
stavených 61 veľkokapacitných kontajnerov. Občania 
ich mohli využiť na zber veľkoobjemového odpadu. 
Kontajnery sú každoročne k dispozícii okrem jarného 
upratovania aj na jeseň, kedy bolo takýmto spôsobom 
vyvezených 107,22 ton odpadu. Tento rok je na pri-
stavenie kontajnerov v rozpočte vyčlenená čiastka 
12 tis. €.

V rámci jarného upratovania sa začalo tiež s odstraňo-
vaním čiernych skládok. Ide o každoročne opakujúci sa 
problém. Nelegálne skládky sa objavujú napr. v okolí ži-
dovského cintorína, blízko záhradkárskych osád, v ob-
lasti garáží, pri MPC, ďalej tiež na hlavných vstupoch 
do mesta okolo hlavných ciest. Na uvedené práce je 
vyčlenených viac ako 5 tis. €.
Po skončení jarného upratovania budú stromolezeckou 
technikou ošetrené stromy v parku na námestí. eda

jaRNé uPRatOVaNie
už tradične po zimnom období v marci začali v meste pracovníci firmy Brantner Nova, s. r. o. a oddelenia komunálneho servisu mest-
ského úradu s jarným upratovaním. Kvôli snehovým zrážkam však muselo byť niekoľkokrát pozastavené.

Projekt je súčasťou celoročného programu „Google na 
slovenskú nôtu“ a jeho cieľom bolo na základe použí-
vateľských tipov a expertízy odborníkov zo Slovenskej 
agentúry pre cestovný ruch identifikovať ďalšie his-
torické, kultúrne či prírodné krásy, ktoré by na mape 
Street View nemali chýbať.
V rámci prvej fázy tak prostredníctvom internetu mali 
Slováci možnosť sami navrhnúť minimálne jeden a ma-
ximálne tri slovenské tipy. Z pôvodných 4 000 tipov bol 
výber zúžený na TOP 10 lokalít. Z nich mohli sloven-
skí používatelia do konca marca vybrať TOP 3 lokality. 
Najviac hlasov, a to 6 500 získali Vysoké Tatry. Druhým 
v poradí je Slovenský raj s počtom viac ako 5 500 
hlasov. Na treťom mieste s počtom hlasov viac ako 
3 500 skončil Oravský hrad. „S výberom víťazných lo-

kalít sme spokojní. ukázalo sa, že Slováci majú dobrý 
vkus. Nasnímanie Vysokých Tatier, Slovenského raja 
a oravského hradu pre Street View vizuálne predstaví 
tieto významné turistické ciele zahraničným návštev-
níkom,“ uviedla v tejto súvislosti generálna riaditeľka Slo-
venskej agentúry pre cestovný ruch Marta Kučerová.
Snímanie je naplánované počas letných mesiacov. Foto-
grafovať sa bude najmä na miestach, kam sa automobil 
nedostane. Spoločnosť Google preto využije špeciálnu 
trojkolku a takisto poslednú novinku tzv. Street View 
Trekker (čiže batohy vybavené špeciálnou snímacou 
technikou). V prípade súkromných lokalít a pamiatok 
bude Google úzko spolupracovať s majiteľmi a prísluš-
nými organizáciami.
 edita sýkorová, foto: peter olekšák

GOOGle V lete NaSNíMa SlOVeNSKý Raj
Spoločnosť Google v spolupráci so Slovenskou agentúrou pre cestovný ruch koncom februára spustila projekt Slovenské Street View 
tipy. V rámci neho mohli slovenskí používatelia do konca marca hlasovať, ktoré tri unikátne lokality má podľa nich spoločnosť nasnímať 
do služby Street View. Najviac hlasov získali Vysoké tatry, Slovenský raj a Oravský hrad.
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oz činnosti Pz Sr v SnV
R. L. z Danišoviec 18. 3. 2013 viedol po Le-
teckej ul. osobné motorové vozidlo zn. Fiat 
Brava aj napriek tomu, že rozhodnutím Okres-
ného dopravného inšpektorátu OR PZ v SNV 
z 10. 1. 2013 mu bol uložený zákaz činnosti 
viesť motorové vozidlá na dobu 14 mesiacov. 
Poverený príslušník ODI OR PZ SNV v danej 
veci začal trestné stíhanie a R. L. vzniesol ob-
vinenie za prečin marenie výkonu úradného 
rozhodnutia. 

Policajti OO PZ SNV v situačnej správe z 10. 2. 
2013 evidujú krádež vlámaním, ku ktorej došlo 
v záhradkárskej osade Medza nad Splavom, 
kde neznámy páchateľ krádežou vecí zo zá-
hradnej chatky spôsobil pre L. L. zo SNV škodu 
vo výške 431 € a poškodením zariadenia škodu 
vo výške 92 €. Ako páchateľ uvedeného skut-
ku bol 19. 3. 2013 zistený a obvinený M. K. zo 
Smižian, ktorého poverený príslušník OO PZ 
SNV stíha za prečin krádeže v súbehu s poru-
šovaním domovej slobody. 

22. 3. 2013 vyšetrovateľ OKP v SNV zo zločinu 
lúpeže obvinil osoby: ml. B. H. a R. R., obaja 
bytom SNV, ktorí 21. 3. 2013 na Brezovej ul. 
v blízkosti stanice Hasičského a záchranného 
zboru pri priechode pre chodcov prepadli po-
škodenú M. B. zo SNV. Po tom, čo sa zmocnili 
kabelky, ušli z miesta činu preč. Svojím kona-
ním poškodenej spôsobili škodu vo výške cca 
30 €. 

22. 3. 2013 D. Č. a R. R., obaja bytom SNV, 
na Brezovej ul. preskočili oplotenie objektu Do-
mova dôchodcov, vošli do budovy a zo sester-
skej izby ukradli mobilný telefón Sony Ericson 
a hotovosť 305 €. Prichytení boli pracovníčka-
mi domova dôchodcov, ktorým sa začali brániť 
násilím. Došlo medzi nimi k fyzickému zápasu 
a z miesta činu ušli. Pre poškodenú K. B. zo 
SNV spôsobili krádežou vecí škodu vo výške 
cca 125 € a pre V. B. zo SNV spôsobili kráde-
žou škodu vo výške cca 280 €, ako aj drobné 
ublíženie na zdraví s predpokladanou dĺžkou 
PN cca 10 - 20 dní na základe lekárskeho vy-
jadrenia. Poverený príslušník OO PZ SNV obom 
vzniesol obvinenie za prečin krádeže v súbehu 
s prečinom ublíženie na zdraví. 

Poverený príslušník OO PZ SNV 30. 3. 2013 
z prečinu zanedbanie povinnej výživy obvinil 
J. F. zo SNV, ktorý od 15. 3. 2012 doposiaľ si 
riadne neplnil vyživovaciu povinnosť voči svojim 
synom, pričom táto povinnosť mu bola uložená 
Okresným súdom v SNV. Matke detí A. F. zo 
SNV na bežnom výživnom dlhuje sumu najme-
nej 4 400 €. 

30. 3. 2013 oznámil P. G. z Košíc, že nezná-
my páchateľ 30. 3. 2013 v prevádzke na Fa-
biniho ul. z miestnosti výčapu počas prevádzky 
ukradol peňaženku s hotovosťou cca 1 000 €. 
Policajti OO PZ SNV 3. 4. 2013 ako podozrivé-
ho z uvedeného skutku zistili D. Č. a ml. V. K., 
obaja zo SNV, ktorým poverený príslušník OO 
PZ SNV vzniesol obvinenie za prečin krádeže 
spáchaného formou spolupáchateľstva. 

Poverený príslušník OO PZ SNV 10. 4. 2013 
z prečinu krádeže obvinil Z. Š. z Hnilčíka, ktorá 
sa 10. 4. 2013 v predajni Kaufland dopustila 
krádeže tovaru v hodnote 11,80 € aj napriek 
tomu, že bola za obdobný skutok v predchá-
dzajúcich 12-tich mesiacoch, a to 11. 10. 2012 
postihnutá blokovou pokutou vo výške 10 € za 
priestupok proti majetku.

z činnosti MsP v SnV
Na základe oznámenia lekárky z interného 
oddelenia NsP v SNV sa hliadka 19. 3. 2013 
o 0.05 hod. skontaktovala s urgentne hospita-
lizovanou pacientkou A. K. zo SNV. Menovaná 

Orgán ochrany prírody uloží žiadateľovi v súhlase na 
výrub dreviny povinnosť zabezpečiť primeranú ná-
hradnú výsadbu drevín na vopred určenom mieste, 
a to na náklady žiadateľa, pritom uprednostňuje geo-
graficky pôvodné a tradičné druhy. Ak žiadateľ nie je 
vlastníkom pozemku, na ktorom sa náhradná drevina 
vysadila, môže mu orgán ochrany prírody uložiť i sta-
rostlivosť o ňu, najviac však na dobu troch rokov. Ak 
nemožno uložiť náhradnú výsadbu, orgán ochrany 
prírody uloží finančnú náhradu do výšky spoločen-
skej hodnoty dreviny a taktiež uloží povinnosť zaplatiť 
finančnú náhradu aj tomu, kto vyrúbal dreviny bez 
súhlasu, a to do výšky spoločenskej hodnoty dreviny. 
Finančná náhrada je príjmom obce, ktorá je povinná 
tieto príjmy použiť výlučne na úhradu nákladov spoje-
ných so starostlivosťou o dreviny rastúce na jej území.
Hlavné dôvody na výrub stromov:
- majetkovoprávne usporiadanie pozemkov,
- prírodné a technické podmienky lokality,
- tienenie bytov a nebytových priestorov,
- inžinierske siete a ich ochranné pásma,
- statika budov,
- bezpečnosť cestnej premávky,
- alergénnosť,
- znečisťovanie okolia (plody...).
V tomto roku bolo zatiaľ vydaných 15 povolení na vý-

rub, čo je celkovo 117 stromov a 8 krovín. V prípade 
záujmu o bližšie informácie ohľadom ich náhradnej 
výsadby môžete kontaktovať Pavla Neuvirtha z odde-
lenia komunálneho servisu mestského úradu na tel. 
č.  053/415 22 31.
Kde mesto realizuje náhradnú výsadbu:
- na pôvodnom mieste,
- na pôvodnej parcele,
- v rámci dotknutého obvodu zelene, 
- v rámci zastavaného územia mesta,
- na mieste výstavby podľa projektu, 
- alternatívne inde, podľa určenia.
Mesto Spišská Nová Ves prijalo podmienku ná-
hradnej výsadby, a to za 1 vzrastlý vyrúbaný strom 
sa realizuje náhradná výsadba min. 3 ks vzrastlých 
stromov nasledovne:
- listnaté stromy - min. výška 2 m, obvod kmeňa  
10 - 12 cm, v bale
- ihličnaté stromy - min. výška 1,20 m v bale.
Kontrolu, či bola náhradná výsadba zrealizovaná, vy-
konáva oddelenie komunálneho servisu mestského 
úradu. Od 1. apríla na mestských pozemkoch robí kon-
trolu Obvodný úrad životného prostredia Sp. Nová Ves. 
Ďalšie informácie o postupe pri predkladaní žiadosti 
uvádzame na str. 3.
 oddelenie komunálneho servisu, Msú

NÁHRadNÁ VýSadBa
V poslednom období sa opakovali otázky ohľadom výrubu stromov, ale hlavne náhrad-
nej výsadby za vyrúbané stromy. Preto uvádzame základné podmienky a pravidlá pre 
náhradnú výsadbu.

Tento rok sa o cenu uchádzalo so svojimi projektami 
deväť základných škôl. Novinkou tohto ročníka bolo 
zapojenie materských škôl. „Embraco má jednu 
zo svojich filozofií, ktorou  je podpora v oblasti 
ekológie. Jednou z našich cieľových skupín sú 
práve deti a mládež, pretože si myslíme, že eko-
lógia v budúcnosti bude závisieť od toho, ako sa 
oni budú ekologicky,  resp. neekologicky sprá-
vať,“ vysvetlil generálny riaditeľ Embraco Slovakia  
Norbert Brath.
Tento rok ocenenie získala Základná škola Hutnícka 
ul. v Sp. Novej Vsi s projektom „Najlacnejšia ener-
gia je tá, ktorá sa nespotrebuje“ a Základná škola 
zo Sp. Vlách s projektom „Zhasni a uvidíš slnko“. 
„Náš projekt  je zameraný na šetrenie energie, 
hlavne tej svetelnej, šírenie osvety medzi verej-

nosťou ako šetriť energiu a v konečnom dôsledku výsledok hospodárenia,“ priblížil projekt učiteľ zo ZŠ Hutnícka 
Miloš Hadbavný.
Medzi ocenenými bola aj Základná škola Lipová ul. zo Sp. Novej Vsi. „V tomto roku škola zaujala množstvom akti-
vít na čele so skonštruovaním ‚ekovláčika – energeťáčika‘ v areáli školy, ako i prizvaním množstva ďalších part-
nerov pri realizácii, čím stúpa zásah projektu v komunite,“ uviedla koordinátorka projektu za Embraco Gabriela 
Vlková.
Ocenené boli aj dve materské školy na Jilemnického a na Gorazdovej ulici, v ktorých sa s princípmi šetrenia energie 
a separácie odpadu hravou formou oboznámia už aj predškoláci. O štvrtej ocenenej škole priamo na mieste podujatia 
rozhodli učitelia a žiaci, ktorí za svojho favorita hlasovali netradične pomocou kamienkov. Okrem grantu si akvárium 
s rybičkou bojovnicou odniesla nakoniec Základná škola z Letanoviec. edita sýkorová, foto: autorka

CeNa eMBRaCO za eKOlóGiu
Spoločnosť embraco 10. apríla po piaty raz ocenila najlepšie environmentálne projekty 
škôl okresu Spišská Nová Ves v rámci grantového programu Cena embraco za ekológiu. 
Medzi jednotlivých víťazov tak bude rozdelená finančná podpora v celkovej výške 8 tis. €.

Žiaci zo ZŠ lipová pri prezentácii projektu.

Niekoľko desiatok ľudí sa 24. marca zapojilo do sprie-
vodu, aby sa rozlúčilo so zimou a privítalo jar. Veď už 
sme sa jej aj v Hute nemohli dočkať. Programom - Víta-
nie jari a prebúdzanie zeme - ju privolávali aj deti z MŠ 
Hanulova SNV. 
Speváčky zo skupiny FIALA sa s podporou domácich 
snažili navodiť tú správnu jarnú atmosféru. Zaznel 

krásny rozlúčkový prejav, ozvalo sa bubnovanie, mo-
rena bola zapálená, do potoka hodená a zachytená 
o kamene. Akoby chcela ukázať, že ešte sa jej nechce 
od nás odísť a pustiť k nám jar. Po dosť dlhej chvíľke 
predsa len odišla a nechala nás čakať. Konečne mohla 
prísť očakávaná jar.

rudo Mikolaj

tRadiČNé VYNÁšaNie MOReNY 
a VítaNie jaRi V Hute 2013
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o uviedla, že nechala doma pustené plynové 

kúrenie a nakoľko má byť v NsP niekoľko dní, 
mala obavu o vznietenie a explóziu plynu. Hliad-
ka sa preto skontaktovala s jej známou, ktorá 
vlastní kľúče od bytu a kúrenie bolo uvedené 
do bezpečného stavu.

Hliadka našla 19. 3. 2013 o 13.30 hod. na 
Ul. Stará cesta dievčatko, ktoré tam plakalo 
a uviedlo, že sa nevie dostať domov. Jednalo 
sa o 6-ročnú T. K. z Danišoviec. Hliadka telefo-
nicky vyrozumela jej matku A. K., ktorá si dcéru 
vyzdvihla.

Hliadka MsP bola 20. 3. 2013 o 12.50 hod. 
telefonicky požiadaná personálom ubytovne na 
Markušovskej ceste o pomoc. Jednému z hostí 
sa skončil predplatený pobyt a odmietal opustiť 
izbu. Hliadka na mieste zistila, že sa jedná o J. 
Č. z Ďurkova. Muž javil známky požitia väčšieho 
množstva alkoholu a na mieste sa našlo väčšie 
množstvo liekov. Na posúdenie zdravotného 
stavu bola na miesto privolaná posádka RZP. 
Lekár po jeho vyšetrení uviedol, že nepotre-
buje akútnu starostlivosť v zdravotníckom za-
riadení a je schopný sa sám o seba postarať. 
Po vyprataní obsadenej izby personál ubytovne 
privolal mužovi taxi. Ďalšia pomoc hliadky ne-
bola potrebná.

Na základe oznámenia občana našla hliadka 
20. 3. 2013 o 20.15 hod. na Ulici Medza v obyt-
nom bloku na medziposchodí sediaceho P. B. 
zo Šemše. Bývajúci si jeho prítomnosť v dome 
nepriali. Nakoľko ich žiadosti, aby objekt opus-
til, nerešpektoval, bol z neho vykázaný hliadkou 
MsP. Po malej chvíľke sa zorientoval a z miesta 
odišiel. Po zjednaní nápravy nikto na mieste ne-
chcel podať písomné oznámenie.

Na útvar MsP 23. 3. 2013 o 12.30 hod. donie-
sol občan čiernu pánsku peňaženku nájdenú 
na Radničnom námestí blízko kat. kostola. Na-
chádzali sa v nej občiansky preukaz, vodičský 
preukaz, kartička poistenca a rôzne iné karty 
a potvrdenky bez finančnej hotovosti všetko na 
meno M. D. zo Žiliny. Nakoľko mal poškodený 
všetky tel. kontakty utajené, bol cestou MsP Ži-
lina o náleze vyrozumený. Vec v šetrení.

Na základe telefonického oznamu občana bola 
hliadka MsP 28. 3. 2013 o 15.00 hod. vyslaná 
na Ul. Šestnástka, za Zimný štadión, kde našla 
v polovici toku rieky Hornád muža zachyteného 
o kameň. Hlavou bol pod hladinou a už nejavil 
známky života. Hliadka muža vytiahla na breh, 
kde ho do príchodu sanitky RZP oživila a spolu 
s posádkou HaZZ poskytla prvú pomoc. Jed-
nalo sa o P. K. zo SNV. Menovaného sanitka 
RZP previezla do NsP v SNV na odborné lekár-
ske ošetrenie. Rýchlym jednaním a duchaprí-
tomnosťou tak mužovi zachránili život.

Na útvar MsP sa 13. 4. 2013 o 16.30 hod. 
dostavil po predchádzajúcom priestupku na 
Kollárovej ulici muž, ktorý bol pod vplyvom al-
koholu. Dožadoval sa stretnutia s kamarátom, 
ktorý bol predvedený na útvar MsP za účelom 
zistenia totožnosti po predchádzajúcom prie-
stupku. Muž nerešpektoval zákaz pracovníka 
stálej služby MsP, že nesmie vojsť do služob-
ných miestností MsP, vnikol do predvádzacej 
miestnosti s úmyslom pôsobiť na výkon právo-
moci verejného činiteľa. Po tom, čo bol prísluš-
níkmi MsP vyvádzaný z miestnosti, zaútočil na 
príslušníka MsP úderom do hornej časti tela. 
Následne boli použité donucovacie prostriedky 
na spacifikovanie muža. Podozrenie z trestné-
ho činu - útoku na verejného činiteľa bolo ozná-
mené operačnému dôstojníkovi PZ SR, ktorý 
vo veci ďalej konal. Použitie donucovacích 
prostriedkov bolo oznámené NMsP a ZNMsP. 
Ako podozrivý z trestného činu bol stotožnený 
P. K. zo SNV.

Od mája 2013 budú vykonávané preventívne pro-
tipožiarne kontroly v zmysle zákona o ochrane pred 
požiarmi a VZN č. 4/2005 - Požiarneho poriadku Mesta 
Spišská Nová Ves:
• v rodinných domoch a obytných domoch, okrem by-

tov, a v iných stavbách vo vlastníctve alebo užívaní 
fyzických osôb (na povalách, v suterénnych a piv-
ničných priestoroch, hospodárskych budovách, ga-
rážach, dielňach a pod.) na uliciach: j. Wolkera, 
letecká, j. Kostru, S. Chalupku, šestnástka,  
za šestnástkou, Slobody, j. Fándlyho, V. Ne-
zvala, t. Vansovej, j. Čajaka, Stará cesta, Ku-
kučínova, Obrancov mieru, M. Gorkého, e. M. 
šoltésovej, Kalinčiaka, Stojan, Malá, j. Bottu,  
a. Mickiewicza;

• v objektoch právnických osôb a fyzických osôb - 
podnikateľov sídliacich na uliciach: sídl. Mier, šest-
nástka, Kozí vrch, sídl. za Hornádom, tepličská 
cesta, Sadová, Podskala, sídl. gen. Svobodu, Fer-
čekovce, Novoveská Huta (všetko južne od Hor-
nádu).

Kontroly budú vykonávať členovia Dobrovoľnej po-
žiarnej ochrany mesta, ktorí sa na požiadanie pred 
vykonaním kontroly preukážu poverením mesta spolu 
s občianskym preukazom.
Preventívnou protipožiarnou kontrolou sa preveruje 
dodržiavanie predpisov na úseku ochrany pred 
požiarmi.
Členovia kontrolných skupín sú pri vykonávaní preven-
tívnych protipožiarnych kontrol oprávnení vstupovať do 
objektov, vykonávať potrebné zisťovania a úkony, naze-
rať do príslušnej dokumentácie, požadovať potrebné 
údaje a vysvetlenia a požadovať odstránenie zistených 
nedostatkov bez zbytočného odkladu.
žiadame občanov a príslušných zamestnancov 
právnických osôb a fyzické osoby - podnikateľov, 
aby aj vo vlastnom záujme umožnili vstup a výkon 
týchto protipožiarnych kontrol, ktoré pomôžu odhaliť 
požiarne nedostatky a tak predchádzať vzniku požiarov 
a škôd na zdraví, živote i majetku. Ďakujeme za pocho-
penie. 

peter klein, referát požiarnej ochrany, Msú

PReVeNtíVNe PROtiPOžiaRNe 
KONtROlY

Pre nespočetné množstvo otázok ohľadom identifiká-
cie a registrácie spoločenských zvierat (psov, mačiek 
a fretiek), ľudovo čipovanie, uvádzame v krátkosti naj-
dôležitejšie skutočnosti k tejto problematike.
Od 1. 11. 2011 musí vlastník zvieraťa na svoje 
náklady zabezpečiť identifikáciu a registráciu 
každého psa, mačky alebo fretky. To znamená, 
že každý pes, mačka, fretka musí byť nezameniteľne 
označený transpondérom - mikročipom spĺňajúcim 
normu ISO11784 alebo čitateľným tetovaním. Tetova-
nie je platné iba v tom prípade, že je dokázateľné, že 
bolo vykonané pred 3. 7. 2011 a je riadne čitateľné. 
Psi, ktorí sú tetovaní po 3. 7. 2011, musia byť doda-
točne označení transpondérom - mikročipom.

Na psy, mačky a fretky, ktoré sa narodili pred účinnos-
ťou zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej starostli-
vosti v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon 
č. 39/2007 Z. z.“), t. j. pred 1. 11. 2011, sa vzťahuje 
dvojročné prechodné obdobie v súlade s § 54b ods. 
5) zákona č. 39/2007 Z. z. Počas plynutia prechod-
ného obdobia, ktoré končí 30. 9. 2013 musia byť 
všetky psy, mačky alebo fretky označené transpon-
dérom - mikročipom alebo tetovaním. Na psy, mačky 
alebo fretky, ktoré sa uvádzajú na trh, prevádzajú do 
vlastníctva alebo držby inej osoby, sa toto prechodné 
obdobie nevzťahuje.
aplikáciu transpondéra - mikročipu, môže vyko-
návať len veterinárny lekár, ktorý je aj zodpovedný 
za prevedenú aplikáciu. Zodpovednosťou veterinár-
neho lekára je si overiť funkčnosť transpondéru - 
mikročipu pred aplikáciou a po aplikácii na zvierati.
Údaje o identifikácii zvieraťa a vlastníka musia byť 
vedené v Centrálnom registri spoločenských zvierat 
(ďalej len „CRSZ“). Údaje do CRSZ zadáva veteri-
nárny lekár, ktorý vykonal identifikáciu zvieraťa. Tieto 
údaje si môže každý chovateľ overiť na internetovej 
stránke www.crsz.sk po zadaní čísla čipu. 
Termíny hromadného očkovania a čipovania uvá-
dzame na strane 27.

Mvdr. albert Martinko
veterinárna klinika sNv

ČiPOVaNie SPOlOČeNSKýCH zVieRat

Príjemná atmosféra, množstvo otázok, zaujímavé 
odpovede. A k tomu na ozvláštnenie a spríjemnenie 
chvíľ aj vystúpenie detského folklórneho súboru Ha-
nuliarik z MŠ na Hanulovej ulici pod vedením pani 
učiteľky Hanky Kačírovej. Takto to vyzeralo na marco-
vom stretnutí členov OZ „MAMMA“, ktorého ústred-
nou témou bola beseda s Mudr. Ľ. Krajňákom, 
špecialistom na nádorové ochorenia prsníka 
a súčasne i odborným garantom OZ. ženy, ktoré 
prekonali karcinóm prsníka nezatrpkli a sna-
žia sa žiť plnohodnotne. Možno viac ako ostatná 
zdravá populácia sa starajú o svoj zdravotný stav a ro-
bia všetko preto, aby žili striedmo a hlavne zdravo. Aj 
preto mnoho z položených otázok smerovalo k týmto 
témam, no zazneli tu aj podnetné vyjadrenia pána 
doktora na mamografiu, výživové doplnky či lymfe-

dém, ktorý trápi mnohé ženy. Vzhľadom na veľký 
záujem prisľúbil MUDr. Ľ. Krajňák zopakovať toto 
stretnutie aj v budúcnosti.
OZ „MAMMA“ začalo svoju oficiálnu činnosť v janu-
ári tohto roku. Cieľom Oz je združiť všetky ženy 
s postihnutím rakoviny prsníka a pomôcť si i na-
vzájom. Stretnutia sa konajú pravidelne každú po-
slednú stredu v mesiaci o 16.00 hod. v CVČ Adam, 
Levočská 14 v Spišskej Novej Vsi. Kontaktnou oso-
bou je predsedníčka združenia Mgr. Daniela Antalová 
(t. č. 0918 872 205). Vzhľadom na to, že OZ vzniklo 
iba nedávno, nebolo možné darovať mu tento rok 2 % 
z dane, a tak svoju činnosť financuje len z členských 
príspevkov a darov. Ak by ste sa rozhodli pomôcť že-
nám z nášho regiónu, radi vašu pomoc uvítame. Číslo 
nášho účtu je: 14270992/5200. Ďakujeme.

S dRuHOu šaNCOu Na žiVOt 
SPOlu SMe SilNejšie
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yV spišskonovoveskej nemocnici sa v minulom 
roku narodilo spolu 1 265 detí, pričom 48 z nich 
tu ostalo v prvých dňoch života bez mamy. Také-
to prípady hlási personál nemocnice tunajšiemu 
Úradu práce, sociálnych vecí a rodiny. Ten im na 
základe tohto oznámenia nevyplatí príspevok pri 
narodení dieťaťa. Matky v takýchto prípadoch 
z trestnoprávneho hľadiska nie je možné stíhať. 
Nemocnica preto žiadne trestné oznámenia pre 
opustenie dieťaťa nepodáva. Nedôjde totiž k napl-
neniu všetkých znakov skutkovej podstaty, preto-
že dieťa je hospitalizované, je oň riadne postarané 
a je známa identita jeho i matky.

Horolezec zo Spiša 26-ročný Michal Sabovčík 
spolu so svojím kamarátom Adamom Kadlečíkom 
z Hlohovca v polovici marca dokončili kompletný 
zimný prechod hrebeňom celých tatier bez 
podpory. Počas 15-tich dní zdolali spolu 82 km 
s prevýšením 22 100 m, pričom každý z nich 
niesol 25 kg nákladu. Michal počas prechodu 
schudol 7 kíl. Horolezectvu sa venuje od svojich 
14 rokov. Má už ocenenia strieborná či bronzo-
vá karabína. Na jeseň bude komisia rozhodovať 
o tom, či budú za zimný prechod ocenení zlatou 
karabínou. Slovenská história datuje len jeden ta-
kýto výkon spred 34 rokov.

V nedeľu 17. 3. sa členovia základnej organi-
zácie č. 13 Slovenského zväzu zdravotne po-
stihnutých stretli na svojej výročnej členskej 
schôdzi.

V minulom roku bolo v okrese Sp. Nová Ves evi-
dovaných celkovo 31 216 motorových vozidiel. 
Novokúpených áut bolo 859 a vyradených spo-
lu 741. Obyvatelia tohto regiónu kupujú vozidlá 
aj v zahraničí. Celkovo ich vlani na Spiš priviezli 
723. V rámci celého Slovenska je najobľúbenej-
šia značka ŠKODA. Spišiaci rovnako preferujú 
Škody, ďalej nasledujú Volkswageny a Peugeoty.

Podujatie „Veľka noc prichodzi...“ 18. 3. v Kon-
certnej sieni Reduty priblížilo divákom zvyky 
a obyčaje veľkonočných sviatkov. Predveľkonoč-
né stretnutie rodín, ktoré zastrešuje Únia žien Slo-
venska, má niekoľkoročnú tradíciu.

Marec je označovaný ako mesiac knihy. Spišská 
knižnica má 3 378 registrovaných čitateľov, pri-
čom ju denne navštívi v priemere 187 ľudí. Najväč-
ší záujem je o odbornú literatúru. Okrem knižnič-
no-informačných služieb tu každý rok organizujú 
aj rôzne kultúrno-výchovné podujatia, ktoré ročne 
navštívi viac ako 5 000 záujemcov. V marci Spiš-
ská knižnica pripravila pre milovníkov literatúry 
viac ako 20 podujatí. V týždni slovenských knižníc 
bol zároveň predstavený projekt „S knihou sa ani 
v kyberpriestore nestratíš“ venovaný informačno-
komunikačným technológiám, médiám a sociál-
nym sieťam. Od Karpatskej nadácie získala grant 
v hodnote 1 800 € na nákup literatúry s touto 
tematikou, pričom sa zaviazala oslovovať stredo-
školskú mládež. Spišskonovoveskí stredoškoláci 
sa tak v týždni od 18. do 24. 3. stretli s regionál-
nymi autormi, napr. Danielou Dubinskou, Jánom 
Petríkom či Štefanom Šimkom.

Spišské osvetové stredisko 18. a 19. 3. uspo-
riadalo 42. ročník regionálnej postupovej súťaže 
detskej dramatickej tvorivosti pod názvom z roz-
právky do rozprávky. Na prehliadke sa predsta-
vilo 8 divadelných súborov s 11-timi predstavenia-
mi rôznych dramatických žánrov. Medzi nimi bol 
i súbor združenia mentálne postihnutých zlo-
žený z dospelých hrajúcich pre deti, ktorý súťažil 
s hrou Rozprávkové nevestičky v naštudovaní 
ivety liptákovej a pracovníčky Domova sociál-
nych služieb Náš dom Marty Regecovej. Na kraj-
skú súťaž Detské divadelné Košice postúpili deti 
zo Základnej školy v Markušovciach pod vedením 
učiteľky Mgr. Barbory Klučárovej s príbehom 
o poškolákoch a žiaci zo Základnej umeleckej 
školy v Sp. Novej Vsi pod vedením učiteľky evy 

SPraVODaJSTVO

Americký knižný darček veľvyslanectva USA v Brati-
slave nám pripomína antifašistku americkej a soviet-
skej výzvednej služby z obdobia 2. svetovej vojny, 
učiteľku, Rusínku Máriu Gulovičovú – Liu, dcéru 
gréckokatolíckeho kňaza zo Spiša. Ovládala per-
fektne anglický a ruský jazyk a často navštevovala 
aj mesto Spišská Nová Ves aj iné spišské mestá. 
Agentke spod Vysokých Tatier a Braniska sa ve-
nuje publikácia, ako aj agentúry vo svete. Príroda 
ju obdarila fenomenálnou pamäťou a inteligenciou. 
Spišská antifašistka bola v službách Úradu strate-
gických služieb OOS (Office of Strategic Services) 
pod krycím menom Gita. 

Pracovala pre dve svetové mocnosti, a to USA 
a ZSSR. Odhalená nebola, hoci bola spojená 
s Ukrajinským štábom partizánskeho hnutia v Ky-
jeve. Úzko zasvätení ľudia sú na spišskú protifa-
šistku hrdí. Agentom NKVD ušla a vydala sa za 
anglického dôstojníka Jacka Taylora. USA ju vy-
znamenali bronzovou hviezdou. Zomrela vo veku 
87 rokov. Lia je príkladným typom na večerný film, 
napríklad s titulkom Spišská agentka Lia.

emil Minďáš
člen slovenského syndikátu novinárov

a člen Medzinárodnej federácie žurnalistov
spišská Nová ves

Nadačný fond Tesco Stores SR, a. s., ktorý sa sú-
streďuje na zlepšovanie kvality života ľudí v mestách, 
s Tesco obchodmi, v tomto roku vyhlásil v spolu-
práci s Nadáciou Pontis už ôsmy ročník grantového 
programu tesco pre zdravšie mestá. Medzi 40 pod-
porenými na Slovensku je aj projekt tri oriešky pre 
detičky Mš na Gorazdovej ulici, ktorá chce jeho 
realizáciou zveľadiť vonkajší areál materskej školy a zá-
roveň vytvoriť u rodičov a detí aktívny vzťah k ochrane 
prírody a životného prostredia. V troch orieškoch sa 
skrývajú viaceré aktivity detí, učiteľov a rodičov. Prvý 
oriešok ponúka výsadbu novej zelene, sanáciu sta-
rých a poškodených drevín, malú záhradku s bylinkami 

a kvetmi. Hluk z frekventovanej ulice by mala znížiť vý-
sadba hustej clony zelených krovín. Druhý oriešok 
ponúka opravu, dobudovanie a skrášlenie detského 
ihriska. V treťom oriešku sa skrýva environmentálna 
výchova uskutočňovaná nenásilnou formou ekohier. 
Projekt je realizovaný v spolupráci so Správou NP Slo-
venský raj. Rozlúsknutím orieškov budú mať deti vytvo-
rené príjemnejšie prostredie škôlky a bude sa rozvíjať 
ich vzťah k prírode.

viera kačengová
Mš gorazdova, spišská Nová ves

SPOMieNKa Na SPišSKú aGeNtKu

tRi ORiešKY PRe detiČKY Mš 
Na GORazdOVej uliCi

Za domácu úlohu dostali deti vymaľovať omaľován-
ku „ako tiahnu žabky“. 

Detičky si na vlastnej koži vyskúšali, aké ťažké to 
majú žabky na jar.

HaRMONOGRaM OdStÁVOK
TEPELNýCH ZARIADENí EMKOBEL, A. S.,

SPIŠSKá NOVá VES V LETNOM OBDOBí 2013

PANORáMA 27. - 31. 5. 

HURBANOVA 27. - 31. 5. 

VýCHOD 1- Fr. Kráľa 3. - 7. 6. 

VýCHOD 2 - Slovenská 3. - 7. 6. 

HVIEZDOSLAVOVA 10. - 14. 6. 

LEVOČSKá 10. - 14. 6.

FABINIHO 17. - 21. 6.

ZáPAD 3 - Kolárska 17. - 21. 6.

ZáPAD 1 - Strojnícka 24. - 28. 6.

ZáPAD 2 - Duklianska 24. - 28. 6.

E. M. ŠOLTÉSOVEJ 1. - 4. 7.

ZIMNý ŠTADIÓN 1. - 4. 7.

MESTSKý ÚRAD 8. - 12. 7.

RáZUSOVA 8. - 12. 7.

MIER 5 - Tr. 1. mája 20 15. - 19. 7.

MIER 6 - J. Wolkera 26 15. - 19. 7.

TARČA 3 - Topoľová 22. - 26. 7.

BANíCKA 22. - 26. 7.

TARČA 1 - Agátová 29. 7. - 2. 8.

TARČA 2 - Dubová 29. 7. - 2. 8.

Termíny odstávok tepelných zariadení: MieR 1 - 
Komenského, MieR 2 - j. Wolkera, MieR 3 - 
tr. 1. mája, MieR 4 - štúrovo nábrežie, budú 
z dôvodu investičných prác oznámené doda-
točne. ing. peter Brziak, riaditeľ

NÁzOV tePelNéHO 
zaRiadeNia

teRMíN 
OdStÁVKY

NÁzOV tePelNéHO 
zaRiadeNia

teRMíN 
OdStÁVKY
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Polícia v Sp. Novej Vsi tento rok omladzuje zo-
stavu služobných psov. Využíva ich spolu osem. 
Pribudli dva nové psy. Ďalšie dva však majú 10 ro-
kov a čaká ich dôchodok. Podľa predpisov psa, 
ktorý už doslúžil, môžu dať zo zdravotných dôvo-
dov utratiť alebo predať. Medzi psovodom a psom 
sa zvykne vytvoriť citový vzťah, preto si ich policajti 
zvyknú takmer vždy kúpiť.

Aj seniori z Klubu dôchodcov Lipa sa pripravujú 
na veľkonočné sviatky výrobou rôznych veľkonoč-
ných dekorácií. Ešte pred sviatkami 18. - 22. 3. sa 
s nimi pochválili na Výstavke ručných prác s veľ-
konočnou a jarnou tematikou. Medzi výrobkami 
boli aj papierové dekorácie vyhotovené technikou 
origami.

Mestské kultúrne centrum 19. 3. pripravilo pre 
spišskonovoveské publikum ďalší umelecký záži-
tok v podaní Mareka Ťapáka a Slovenského ľudo-
vého umeleckého kolektívu. V Kine Mier sa pred-
viedli s predstavením tanec medzi črepinami.

Podtatranská vodárenská prevádzková spo-
ločnosť pri príležitosti Svetového dňa vody pri-
pravila pre obyvateľov bezplatnú analýzu vody 
na dusičnany. Práve ich zvýšený obsah je totiž 
jedným z najčastejšie prekročených ukazovateľov 
kvality vody v domových studniach. Okrem toho 
ponúkala aj 25 %-nú zľavu na minimálny rozbor, 
ktorého súčasťou je fyzikálno-chemický, mikro- 
biologický a biologický rozbor 28 parametrov vody 
za účelom posúdenia jej kvality a vhodnosti pou-
žitia. Občania Sp. Novej Vsi a okolia si tak 21. 3. 
mohli dať v tunajšej pobočke skontrolovať vzorku. 
Záujem počas dňa prejavilo viac ako 25 záujem-
cov.

Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s Klubom 
špeciálnych pedagógov 21. 3. usporiadali od-
borný seminár, prvý svojho druhu, pod názvom 
Prekročme bariéry. Zameraný bol na problema-
tiku vzdelávania žiakov so špeciálnymi výchovno-
vzdelávacími potrebami. Zúčastnilo sa ho vyše 
50 pedagogických pracovníkov a riaditeľov škôl.

Členovia Mestskej organizácie Jednoty dôchod-
cov na Slovensku v Sp. Novej Vsi sa 21. 3. zišli na 
Hodnotiacej členskej schôdzi.

Spišské osvetové stredisko v spolupráci s Občian-
skym združením Fotografická spoločnosť Spiš 
21. 3. vernisážou odštartovalo výstavu aMFO 
2013. Sprístupnené boli na nej víťazné práce 
regionálneho kola fotografickej súťaže. V tomto 
ročníku boli zaradené témy Európsky rok občanov 
a 1 150. výročie príchodu sv. Cyrila a Metoda. 
Pre okresy Gelnica a Spiš sa súťaže zúčastnilo 
32 fotografov vo veku od 15 do 72 rokov. Súťa-
žili v 3 kategóriách: čiernobiela, farebná fotogra-
fia a multimediálna prezentácia. Jednotlivé práce 
posudzovala porota v zložení Kazimír Štubňa, Ján 
Česla a Katarína Kapsdorfer. Tá z celkového počtu 
178 fotografií vybrala 80, ktoré postupujú na kraj-
skú súťaž, ktorá sa bude konať 3. 5. v Košiciach.

Obyvatelia mesta Sp. Nová Ves si 22. 3. pripo-
menuli spomienkovou slávnosťou 74. výročie 
Malej vojny. Konala sa pri pamätníku venova-
nému obetiam tejto tragickej udalosti v parku na 
námestí, ktorý bol odhalený pred rokom. Napriek 
chladnému a veternému počasiu sa tu zišlo vyše 
150 účastníkov.

Tunajší úrad práce, sociálnych vecí a rodiny 
navštívil 22. 3. tajomník rezortu práce, sociál-
nych vecí a rodiny Branislav Ondruš. Predme-
tom jeho návštevy bola predovšetkým podpora 
zamestnanosti v regióne Spiša a posilnenie kom-
petencií úradu práce na základe schválenej novely 
zákona o službách zamestnanosti. Vytvorené majú 
byť nové pracovné príležitosti aj vďaka regionál-
nym projektom a programom podpory zamestna-
nosti, ktoré sa v našom okrese začnú realizovať 

Bytové družstvo Spišská Nová Ves v máji 2013 oslávi 50. vý-
ročie svojho založenia. zápis družstva sa v Obchodnom 
registri datuje k 13. 5. 1963. Vtedajšia bytová situácia bola 
charakterizovaná nedostatkom bytov a súčasne prvou po-
zitívnou skúsenosťou s výstavbou bytových domov. Tento 
stav bol ideálnou pôdou pre založenie stavebného bytového 
družstva, ktoré gestorsky zastrešovalo 27 už existujúcich 
stavebných bytových družstiev. 
Bytové družstvo počas svojej 50-ročnej existencie pre-
šlo viacerými medzníkmi, organizačnými zmenami, okrem 
iného aj zmenou názvu. Jeho hlavné poslanie, ktorým je 
budovanie, sprístupňovanie a zlepšovanie kvality býva-
nia, ale aj poskytovanie odborných služieb v súvislosti 
s výkonom správy bytových domov, ostalo nezmenené. 

Úmerne s intenzitou výstavby bytových domov a integráciou 
zo Spišského Podhradia, Margecian, Levoče, Krompách, 
Spišských Vlách a Gelnice sa zvyšoval počet bytov v správe. 
Aj napriek tomu, že družstevná bytová výstavba v súčasnosti 
neprebieha, za povšimnutie stojí významný úspech BD 
SNV v roku 2012, kedy sa nám podarilo do svojej správy 
získať 647 bytov v meste Krompachy. 
Spomienka na výročie vzniku Bytového družstva nie je len 
nostalgickým obzretím sa do minulosti, je rovnako príleži-
tosťou načerpať z pestrej histórie družstva nové impulzy do 
budúcnosti, vzdať vďaku nadšeným a obetavým členom 
družstva, zamestnancom a všetkým tým, ktorí sa podieľali 
a podieľajú na založení, budovaní a fungovaní družstva. 

predstavenstvo a vedenie Bd sNv 

tretí májový týždeň od 13. do 19. mája 2013 bude už po 
deviaty raz patriť celoslovenskej zbierke týždeň mod-
rého gombíka, ktorú organizuje uNiCeF Slovensko.  Vý-
ťažok z nej tento krát poputuje deťom z dvoch regiónov 
africkej ugandy. Slováci majú šancu pomôcť deťom za-
bezpečiť lepší prístup k bezpečnej pitnej vode a naučiť 
ich základom hygieny. tento špeciálny slovenský pro-
jekt pre ugandu je možné podporiť dobrovoľným prí-
spevkom do zapečatenej pokladničky, ktorú budú po 
rôznych mestách nosiť dobrovoľníci označení tričkom 
s logom uNiCeF alebo zaslaním prázdnej SMS v hodnote 
2 € na číslo 844. 
Vyzbierané finančné prostriedky budú použité nasledovným 
spôsobom: 
• na výstavbu čistiacich zariadení na slnečný pohon, ktoré 

privedú bezpečnú pitnú vodu do škôl, zdravotných stredísk 
a ďalších verejných budov, čím poslúžia 9 000 ľuďom v da-

ných lokalitách;
• na výstavbu bezpečných latrín pre 2 500 domácností;
• na realizáciu osvety medzi deťmi a ich rodičmi, vďaka ktorej 

si osvojí celkovo 15 000 ľudí základné hygienické návyky 
súvisiace s vodou;

• na vzdelávanie miestnych technikov o tom, ako majú ob-
sluhovať a robiť údržbu vodovodných a sanitačných zaria-
dení.

ako sa dá do zbierky zapojiť? 
Poukázaním svojho príspevku 3 spôsobmi: 
• do očíslovanej pokladničky UNICEF, ktorú budú po rôznych 

mestách nosiť dobrovoľníci - verejná zbierka v uliciach trvá 
od 13. do 19. mája 2013;

• zaslaním prázdnej SMS v hodnote 2 € na číslo 844 od 25. 4. 
do 1. 6. 2013 v sieti všetkých mobilných operátorov;

• ľubovoľnou sumou na účet zbierky: č. ú. 2021 9886/6500 
(Poštová banka), variabilný symbol 0313. 

Vyzvi srdce k pohybu je celonárodná medzinárodne  
koordinovaná kampaň na zvýšenie pohybovej aktivity 
dospelej populácie, ktorej 5. ročník prebieha od 8. 4. do 
30. 6. 2013 (12 týždňov) na celom území SR.
Kampaň sa bude konať ako intervenčný projekt v rámci 
programu CINDI pod záštitou ÚVZ SR a kancelárie WHO na 
Slovensku, Slovenskej kardiologickej spoločnosti a Sloven-
skej nadácie srdca. Gestorom kampane je Regionálny úrad 
verejného zdravotníctva so sídlom v Banskej Bystrici a reali-
zátormi sú všetky Regionálne úrady verejného zdravotníctva 
v Slovenskej republike.
Cieľom kampane je povzbudiť formou súťaže o hodnotné 
ceny čo najviac ľudí, aby zaradili do svojho voľného času 
každodenne aspoň 30 minút pohybových aktivít, cítili sa lep-
šie a žili zdravšie. 
Podmienkou zapojenia sa do súťaže je venovať sa rôznym 
pohybovým činnostiam minimálne počas 4 týždňov za se-
bou, pričom počas jedného týždňa by mala pohybová akti-
vita trvať sumárne najmenej 210 minút. Svoje osobné a iné 
údaje, ako aj počet a trvanie všetkých pohybových akti-
vít počas súťaže, je potrebné zaznamenať do účastníc-
keho listu kampane, ktorý je zverejnený na webových 
stránkach www.ruvzsn.sk a www.vzbb.sk, kde sú k dis-
pozícii všetky potrebné informácie k súťaži. účastnícky 
list dostanete aj na Regionálnom úrade verejného 
zdravotníctva, odd. Podpory zdravia (l. posch.), ul. 
a. Mickiewicza 6, Sp. Nová Ves. Po ukončení súťaže je 
potrebné účastnícke listy zaslať poštou na Regionálny 
úrad verejného zdravotníctva, odbor Podpory zdravia, 
Cesta k nemocnici 1, 975 56 Banská Bystrica alebo 
osobne odovzdať na RúVz Spišská Nová Ves, oddele-
nie Podpory zdravia. Vyplnený účastnícky list je možné 

aj preskenovať z oboch strán a zaslať  
e-mailom na adresu uvedenú na 
www.vzbb.sk v článku „Vyzvi 
srdce k pohybu“ alebo na 
adresu sn.zvi@uvzsr.sk.
V prípade záujmu ponúka 
Poradňa zdravia pri RÚVZ 
Spišská Nová Ves účast-
níkom súťaže aj bezplatné vy-
šetrenia celkového a ochranného cholesterolu, glukózy 
a triacylglycerolov z kapilárnej krvi, meranie krvného tlaku, 
percenta telesného tuku a výpočet antropometrických inde-
xov. V Poradni pre optimalizáciu pohybovej aktivity môžu títo 
účastníci absolvovať aj testy telesnej zdatnosti a spiromet-
rické vyšetrenie. Na vyšetrenie krvi je potrebné sa objednať 
na tel. č. 053/417 02 43, 47 a 41. 
do súťaže sa môžu zapojiť aj deti a mládež vo veku 7 - 
18 rokov v úlohe podporovateľov kampane, pričom by 
mali získať do súťaže aspoň jedného dospelého človeka 
a absolvovať s ním aspoň 3 podujatia spojené s pohy-
bom. K účastníckemu listu dospelého treba potom priložiť ich 
záznam o pohybových aktivitách, ktoré absolvovali spoločne 
s dospelým a tie taktiež doručiť na vyššie uvedené adresy. 
Podporovateľ môže podporovať viacerých účastníkov, ale 
každý dospelý môže mať najviac jedného podporovateľa. 
Neváhajte a prekonajte svoju pohodlnosť a zapojte sa do tejto 
kampane zameranej na zvýšenie pohybovej aktivity. A aj keď 
vyhrať hodnotné ceny nemôžu všetci účastníci, najväčšou 
výhrou pre vás bude zdravie a dobrý pocit z pohybu. Prajeme 
vám veľa síl a chuti! 

MUdr. peter Mišenda 
oddelenie podpory zdravia, rúvz sNv

50. VýROČie BYtOVéHO dRužStVa 
SPišSKÁ NOVÁ VeS

POMôžMe deťOM z uGaNdY 
BezPeČNe Sa NaPiť

VYzVi SRdCe K POHYBu
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yv druhej polovici tohto roka. Okrem nových projek-
tov sa v súvislosti s pripravovanou novelou ďalšie-
ho zákona sprísni poskytovanie dávok v hmotnej 
núdzi. Pripravovaný je špeciálny projekt s názvom 
Komunitné centrá, ktorý bude spustený aj v našom 
regióne. Jeho výsledkom má byť zníženie úrovne 
dlhodobej nezamestnanosti predovšetkým u mar-
ginalizovaných rómskych komunít prostredníc-
tvom ich zapájania do rôznych pracovných činnos-
tí a prísnejším posudzovaním neodôvodneného 
odmietania spolupráce s úradom práce alebo aj 
účasti na aktivačných činnostiach.

Návštevníci Obchodného centra Madaras mali od 
22. do 24. 3. možnosť nahliadnuť do tvorby ľudo-
vých remesiel počas Remeselného trhu. Reme-
selníci z rôznych kútov stredného a východného 
Slovenska tu ponúkali svoje výrobky. Svoju prácu 
priblížili i Poliaci.

Aj tento rok sa 23. 3. zapojilo mesto Sp. Nová Ves 
do projektu Hodina zeme. Vypnuté bolo osvetle-
nie dominánt mesta - kostolnej veže, priečelia cin-
torína, Immaculaty a radnice.

Počas predposledného marcového víkendu zorga-
nizovala Stredná odborná škola v Koncertnej sieni 
Reduty 18. ročník súťaže v účesovej tvorbe. Štu-
denti na nej mali možnosť odprezentovať svoje na-
dobudnuté zručnosti. Okrem toho im súťaž umož-
ní uplatniť sa aj na trhu práce. Zapojilo sa do nej 
okolo 70 súťažiacich, ktorí súťažili v 4 kategóriách:  
dámsky denný účes z krátkych vlasov, kozmetik 
- fantazijné líčenie, manikér – jarná prechádzka 
a dámsky plesový účes. Každú z nich hodnotila od-
borná porota pozostávajúca z 2 členov.

Pred veľkonočnými sviatkami KR PZ v Košiciach 
pripravilo celokrajskú dopravno-preventívnu akciu 
Veľkonočný zajko. V utorok 26. 3. prebiehala aj 
v Sp. Novej Vsi v blízkosti križovatky ulíc Brezo-
vá a Lipová na Sídl. gen. Svobodu spolu s deťmi 
zo Základnej školy Lipová ul. Počas kontroly za-
znamenali 8 priestupkov. Vodičom deti rozdávali 
vlastnoručne namaľované obrázky, veľkonočných 
zajačikov alebo vajíčka a korbáčiky podľa toho, či 
ich odmeňovali za správnu jazdu a dodržiavanie 
predpisov alebo karhali za priestupok. 

26. 3. na pôde Technickej akadémie prebiehalo 
regionálne kolo 35. ročníka Stredoškolskej od-
bornej činnosti. Tento rok bol zaznamenaný vyšší 
počet prác oproti tomu minulému. Súťaže sa zú-
častnili študenti stredných a stredných odborných 
škôl všetkých okresov v kraji okrem košických. 
Svoje práce prezentovali v 10-tich odboroch, ako 
napr. chémia, biológia, geografia, zdravotníctvo, 
hoteliérstvo, informatika a iné. Víťazi sa zúčastnili 
krajského kola 12. 4. v Košiciach.

Pri príležitosti dňa učiteľov sa 26. 3. konala 
v Koncertnej sieni Reduty slávnostná akadémia, 
počas ktorej primátor mesta PhDr. Ján Volný, 
PhD., odovzdal ocenenia 57 učiteľom základných 
a stredných škôl na území nášho mesta za ich 
prácu. Oceňovalo sa v 3 kategóriách: mimoriadne 
výchovno-vzdelávacie výsledky, celoživotné dielo 
a humanistický učiteľ. Nepovšimnutí neostali ani 
nepedagogickí pracovníci v školstve. Nasledoval 
program, ktorí pripravili kolegovia a žiaci zo Zá-
kladnej umeleckej školy v Sp. Novej Vsi.

Mestské kultúrne centrum 26. 3. zorganizova-
lo obvodové kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín 
2013. V Koncertnej sieni Reduty 18 študentov 
stredných škôl interpretovalo poéziu a prózu rôz-
nych autorov. V kategórii poézia porota ocenila až 
4 recitátorov a v kategórii próza prvé dve miesta. 
Všetci ocenení študenti postupujú na krajské kolo, 
ktoré organizuje Spišské osvetové stredisko.

Trom mužom, ktorí v apríli v roku 2011 podpálili 
dve chatrče v rómskej osade Vilčurňa, Krajský 
súd zamietol odvolania a rozsudok okresného 
súdu ešte sprísnil. Okresný súd v januári uznal 

V laviciach Gymnázia na Školskej ulici v Spišskej 
Novej Vsi zasadlo počas 147 rokov jeho existencie 
niekoľko desiatok generácií študentov. Mnohí z nich 
svojím životom a prácou prerástli hranice mesta i re- 
giónu a stali sa z nich významné osobnosti vedeckého, 
kultúrneho a spoločenského života Slovenska. 
Medzi absolventov, na ktorých je naše gymnázium 
obzvlášť hrdé, patrí dnes svetovo uznávaný kvantový 
fyzik - profesor Jaroslav Fabian. Našu školu navšte-
voval v rokoch 1981 až 1985. Po jej ukončení pokra-
čoval v štúdiu na Univerzite Komenského v Bratislave 
a jeho ďalšie kroky smerovali do USA na Univerzitu 
Suny v Stone Brooku v New Yorku. Dnes pôsobí ako 
univerzitný profesor v Regensburgu a vedie tím mla-
dých vedeckých pracovníkov z rôznych kútov sveta. 
Oblasťou vedeckého záujmu profesora Fabiana je 
spintronika – časť teoretickej fyziky, ktorá sa venuje 
výskumu vlastností elektrónov a ich správaniu sa 
v magnetickom poli s cieľom využiť tieto poznatky na 
vylepšenie vlastností tranzistorov a elektroniky v po-
čítačoch. Momentálne so svojím tímom skúma grafín 
– nový a zároveň najtenší materiál na svete a hľadá 
praktické aplikácie poznatkov o nanoštruktúrach v tu-
hých materiáloch v oblasti elektrotechniky. Výskum, 
ktorý ako sám hovorí, môže ovplyvniť budúcnosť kaž-
dého človeka, je podporovaný EÚ.
Profesor Fabian navštívil svoju alma mater 26. 3. 2013 
na pozvanie riaditeľa školy Jozefa Kačengu. Študen-
tom, pedagógom a všetkým, ktorých zaujíma fyzika 
a vedecké bádanie, pripravil prezentáciu o svojej ži-
votnej a profesionálnej púti. Študenti sa mohli dozve-
dieť o možnostiach štúdia fyziky a aj o nadáciách, 

ktoré podporujú študijné pobyty nadaných mladých 
ľudí na špičkových vedeckých pracoviskách v zahra-
ničí. Upozornil, že teoretickým fyzikom a vedeckým 
pracovníkom sa môže stať človek s kvalitnými zá-
kladmi z matematiky, fyziky a malou dávkou fantázie 
potrebnou na postrehnutie toho, čo iní prehliadnu.
Pri otázke o materiálnej podpore výskumu a finanč-
nom zabezpečení vedeckej obce podotkol, že na 
rozdiel od Slovenska sa v Nemecku už pri prvých ná-
znakoch ekonomickej krízy politici na čele s premiér-
kou A. Merkelovou rozhodli, že štát bude šetriť všade, 
len nie na vede a školstve. 
Profesor Fabian podporil študentov, aby sa nebáli štu-
dovať fyziku a prírodné vedy. Práve naopak, vyslovil 
myšlienku, že spoločnosť musí byť pripravená na pre-
vratné zmeny súvisiace s rozvojom vedy, a preto je 
nutné, aby školy ponúkali kvalitné vzdelanie aj v tejto 
oblasti.
My, učitelia fyziky, sa netajíme tým, že cieľom stret-
nutia bola aj propagácia štúdia prírodných a technic-
kých vied. Záujem o ne zo strany študentov klesá. 
Máme obavy, že sa tento stav nezlepší vzhľadom na 
obsah učiva matematiky a fyziky v základných a stred-
ných školách a aj kvôli tlakom vedúcim k znižovaniu 
náročnosti štúdia týchto predmetov v gymnáziách. 
Optimizmus učiteľa, týkajúci sa rozvoja schopností 
študenta, je však nekonečný. Preto aj touto cestou 
chceme profesorovi Jaroslavovi Fabianovi poďako-
vať, že si na nás našiel čas a veríme, že zažal plamie-
nok záujmu v študentovej duši. Prajeme mu všetko 
dobré v pracovnom a v osobnom živote.

tatiana Fintová

Lesné požiare spôsobujú v suchom jarnom počasí 
nielen veľké materiálne, ale aj nezanedbateľné eko-
logické škody. Na zvýšené ohrozenie lesných kultúr 
vplývajú nielen klimatické faktory, ako sucho, vietor, 
stav vegetácie, ale aj neuvážené konanie človeka, pre-
dovšetkým nedbalosť a neopatrnosť pri manipulovaní 
s otvoreným ohňom vo voľnej prírode. V snahe zbaviť 
sa suchej trávy, lístia a konárov počas jarného upra-
tovania sa pristupuje k ich vypaľovaniu, nehľadiac na 
poveternostné podmienky, ktoré dokážu v priebehu 
krátkeho časového úseku spôsobiť nekontrolované 
šírenie ohňa. Boj s lesnými požiarmi musí začínať dô-
slednou a účinnou prevenciou. Preto sa Okresné ria-
diteľstvo Hasičského a záchranného zboru v Spišskej 
Novej Vsi obracia na Vás, vážení občania, s výzvou na 
dodržiavanie týchto zásad:
• nevypaľujte porasty bylín, kríkov a stromov;
• nezakladajte oheň v prírode a na miestach, kde by 

mohlo dôjsť k jeho rozšíreniu;
• nefajčite a nepoužívajte otvorený plameň na miestach 

so zvýšeným nebezpečenstvom vzniku požiaru;
• dodržiavajte vyznačené zákazy alebo príkazy, týka-

júce sa ochrany pred požiarmi;
• dodržiavajte zásady protipožiarnej bezpečnosti pri 

činnostiach spojených so zvýšeným nebezpečen-
stvom vzniku požiaru alebo v čase zvýšeného ne-
bezpečenstva vzniku požiaru;

• v prípade spozorovania požiaru privolajte okamžite 
hasičskú jednotku na telefónnom čísle 150 alebo 
112, alebo požiar ohláste na najbližšiu ohlasovňu po-
žiarov či už v obci alebo u správcu lesa.

Na základe každoročne sa opakujúceho nepriaznivého 
stavu a alarmujúcej bilancie požiarovosti upozorňu-
jeme, že z našej strany budú na účely predchádza-
nia vzniku lesných požiarov vykonávané kontroly a pri 
zistení porušenia platnej legislatívy na úseku ochrany 
pred požiarmi pristúpime aj k sankčným postihom. 

mjr. ing. táňa Moleková 
okresné riaditeľstvo hazz sp. N. ves

StRetNutie 
S jaROSlaVOM FaBiaNOM

OCHRaNa leSOV PRed POžiaRMi

Fyzik svetového mena navštívil Gymnázium na školskej.

... Slovenčina moja je život i viera, Slovák s ňou len žije i umiera.  
a kto ju miluje, nech žije, nech žije, kto sa jej odrieka, sám seba zabije.  
Slovenským hlasom privykať sa učte, slovenské piesne, svetami zahučte! (V. P. Tóth)

Miestny odbor Matice slovenskej v Spišskej novej Vsi
pozýva členov aj sympatizantov na

STreTnUTie  
venované 170. výročiu uzákonenia spisovnej slovenčiny,

ktoré sa uskutoční 21. 5. 2013 o 15.00 hod. v dome MS, zimná 68.
Prednáša Mgr. M. Mróz.

V pracovnej časti pokračujeme Valným zhromaždením, 
ktoré zhodnotí trojročné obdobie činnosti MO MS a prijmeme nové ciele.
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y 38-ročného Cyrila Š., 20-ročného Dalibora H. 
a 17-ročného Ladislava H. vinnými. Dvoch starších 
poslal do ústavu so stredným stupňom stráženia 
na 5 rokov a 5 mesiacov a najmladšieho na 3 roky. 
Obžalovaní sa však cítili nevinní, preto sa odvolali. 
Odvolal sa aj prokurátor, ktorému sa naopak tresty 
zdali prinízke. Krajský súd po vypočutí oboch strán 
rozsudok zrušil a vyniesol nový. Cyrilovi a Dalibo-
rovi zvýšil trest na 7 rokov a Ladislavovi na 3 a pol 
roka. Okrem toho všetci musia nahradiť spôsobe-
nú škodu.

Pri príležitosti dňa učiteľov zorganizovalo 27. 3. 
vedenie Košického samosprávneho kraja 
v Koncertnej sieni Reduty slávnostnú akadé-
miu. Po dobrých skúsenostiach s organizáciou 
podujatia v Sp. Novej Vsi sa rozhodlo oceniť pe-
dagogických pracovníkov celého Košického kraja 
práve v našom meste. Tí najlepší dostali plaketu 
predsedu KSK a ďalší ďakovné listy. Medzi oce-
nenými boli i riaditelia a učitelia stredných škôl 
nášho mesta. Hotelová akadémia zo Sp. Novej Vsi 
organizačne prispela k reprezentačnému priebe-
hu osláv. Do prípravy podujatia boli zainteresovaní 
všetci riaditelia tunajších stredných škôl. Kultúrny 
program pripravila Základná umelecká škola.

Už tradične sa 29. 3. na Veľký piatok konal v Sp. 
Novej Vsi Pašiový ekumenický sprievod mes-
tom. Aj napriek chladnému počasiu sa ho zúčast-
nilo bezmála dvesto veriacich nášho mesta.

Na Veľkonočnú nedeľu 31. 3. zasypala českú tu-
ristku počas túry v Slovenskom raji lavína. Spo-
lu s ďalšími turistami sa práve nachádzala v rokli-
ne Veľký Sokol, keď sa zo svahu nad turistickým 
chodníkom uvoľnila vrstva ťažkého mokrého sne-
hu. Ten ju takmer celú zasypal, pričom jej ostala tr-
čať len ruka. Sedem českých kolegov sa ju snažilo 
odtiaľ vytiahnuť. Záchranári po príchode na miesto 
zranenú zafixovali a ošetrili. Pomocou lanovej 
techniky sa spustili dolu Veľkým vodopádom. Tu-
ristku potom preložili na nosidlá a transportovali do 
ústia Veľkého Sokola. Odtiaľ ju vozidlom previezli 
na Hrabušickú Pílu, kde sa jej ujali zdravotnícki 
záchranári. Žena mala viacpočetné poranenia 
hlavy, rebier, panvy aj bedrového kĺbu. Na mieste 
zasahovalo 5 profesionálnych a 8 dobrovoľných 
záchranárov Horskej záchrannej služby Slovenský 
raj. Prácu im komplikovali nepriaznivé podmienky.

Koncom marca schválil parlament novelu zákona 
o ochrane pred zneužívaním alkoholických 
nápojov. Mestám a obciam tak umožní prijatím 
všeobecne záväzného nariadenia obmedziť alebo 
zakázať podávanie alebo požívanie alkoholu na 
verejne prístupných miestach bez časového ob-
medzenia.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INEKO 
v apríli zverejnil výsledky celoštátneho hodno-
tenia stredných a stredných odborných škôl. 
Zohľadňovali sa pri ňom výsledky žiakov za po-
sledné štyri školské roky v externej časti matu-
ritných skúšok, uplatnenie absolventov či ohod-
notenie mimoriadnych výsledkov žiakov podľa 
metodiky ministerstva školstva. Medzi gymnáziami 
sa v rámci Košického kraja na 5. mieste umiestnilo 
Gymnázium Javorová. Medzi strednými odborný-
mi školami v rámci Košického kraja na 4. mieste 
skončila Technická akadémia a na 11. mieste Ho-
telová akadémia.

Už viac ako 10 rokov chodia členovia z folklórneho 
súboru Čačina počas Veľkonočného pondelka 
oblievať dievčatá. V tomto roku ich neodradila ani 
tuhá zima. Ráno sa zišli v sídle súboru a vyzbrojení 
korbáčmi a vedrami vody vykúpali členky súboru 
v okolitých obciach a v Sp. Novej Vsi. Nechýbali 
hudba, tanec, spev a dobrá nálada.

Od 1. 4. sa novým riaditeľom Obvodného od-
delenia Policajného zboru v Sp. Novej Vsi stal 
Maroš Leško, ktorý vo funkcii nahradil Valentína 
Vavreka. zmena nastala aj na poste zástupcu 

Prof.  Jaroslav  Fabian 
patrí k najúspešnejším slo-
venským fyzikom. Narodil 
sa v Spišskej Novej Vsi. Po 
skončení Gymnázia študo-
val teoretickú fyziku na Ma-
tematicko-fyzikálnej fakulte 
Univerzity Komenského 
v Bratislave. Po úspešnom 
absolvovaní štúdia pôso-
bil na univerzite ako ašpi-
rant. V roku 1993 získal 
najprestížnejšie vedecké 

štipendium Fulbright Fellowship, vďaka ktorému odišiel 
študovať na univerzitu do New Yorku. Po 3-ročnom pôso-
bení na univerzite v Marylande sa v roku 2000 vrátil do Eu-
rópy, keď prijal ponuku výskumnej práce na Inštitúte Maxa 
Plancka v Drážďanoch a neskôr na Univerzite Karla Franza 
v Grazi. Od roku 2004 pôsobí ako univerzitný profesor 
v Regensburgu. je svetovo uznávaným odborníkom na 
spintroniku. Ide o nový vedný odbor, ktorý má ambíciu na-
hradiť elektroniku. Najprestížnejší fyzikálny časopis na svete 
Review of Modern Physics v roku 2004 uverejnil jeho člá-
nok, v ktorom zhrnul všetky doterajšie poznatky z oblasti 
spintroniky. Stal sa najviac citovaným odborným textom 
od Slováka v histórii. V roku 2010 mu minister zahranič-
ných vecí SR udelil ocenenie Vyslanec dobrej vôle.
26. marca prof. Jaroslav Fabian po 30-tich rokoch opäť 
navštívil Gymnázium na Školskej ul. na pozvanie riaditeľa 
Mgr. Jozefa Kačengu. Počas besedy so študentmi rozprával 
o svojej vedeckej kariére i o mimoriadnych objavoch, na kto-
rých so svojím vedeckým tímom pracoval. Neskôr sa stretol 
na radnici s primátorom mesta PhDr. Jánom Volným, PhD. 
Pri tejto príležitosti sme mu položili zopár otázok.

 V súčasnosti patríte k najúspešnejším slovenským 
vedcom. Čo Vás viedlo k tomu, že ste začali študo-
vať fyziku?
„o fyziku som sa začal zaujímať už na gymnáziu, kde ma 
učil pán profesor Džavan, na ktorého mám veľmi pekné 
spomienky a druhí učitelia, pani profesorka Gomolčá-
ková, pani profesorka komárová, ktoré nás učili chémiu 
a matematiku. Vštepovali nám vzťah k týmto exaktnejším 
vedám a nejako prirodzene sa záujem o ne u mňa vyví-
jal. Zistil som, že pomerne ľahko rozumiem matematike 
a fyzike. Nemusím vynaložiť až tak veľa úsilia, aby som sa 
naučil určité látky. Preto som sa rozhodol, že je to niečo 
pre mňa. Myslel som, že to nebude pre mňa len práca, 
ale aj zábava, čo aj je.“

 ako môže mladý slovenský vedec preraziť za hra-
nicami?
„V určitej dobe by mal ísť študovať do zahraničia, aby 
sa oboznámil s daným prostredím, ktoré je veľmi kon-
kurenčné. Napríklad, keď som bol v amerike, väčšina, 
určite viac ako polovica, postgraduálnych študentov tam 
bola z krajín bývalého Sovietskeho zväzu, z číny, z Indie. 
Presadiť sa v tom prostredí je dosť ťažké. človek, ktorý 
príde zo Slovenska, nemá až také predstavy, ako to vo 
svete funguje a aké náročné to niekedy je. až tam zistí, 
či má na to, aby robil profesijne povedzme fyziku. odpo-
rúčam teda aj štúdium v zahraničí.“

 Venujete sa spintronike. Vysvetlite, prosím, o čo 
ide.
„Súčiastky, ktoré sa využívajú v informačných techno-
lógiách, sú založené na pohybe elektrónov v určitých 
tuhých látkach, konkrétne v kremíku. Bežné tranzistory 
v počítačových čipoch sú na ňom založené. Majú veľkosť 
asi 20 nanometrov, čiže nejakých 100 – 200 atómov, cez 
ktoré tečie prúd. Elektróny tým, že majú elektrický náboj, 
vedú elektrický prúd a tranzistory fungujú tak, že ten buď 

tečie, alebo netečie. V obidvoch prípadoch tam je nejaká 
informácia, ktorá sa cez tok elektrónov uchováva a spra-
cováva. Elektróny okrem elektrického náboja majú aj 
takzvaný spin. To si môžeme predstaviť ako ich rotáciu. 
keď elektrón rotuje doprava má spin hore, keď doľava 
má spin dole. už skoro 100 rokov vieme, že elektróny 
majú spin, ale až pred 10 – 15-timi rokmi vedci začali uva-
žovať o tom, či by sa nedal využiť na zachovanie, prenos 
a spracovanie informácií v počítačoch alebo v čipoch. 
ukázalo sa, že je to možné, pretože rotácia elektrónu, 
dokáže žiť veľmi dlho, povedzme mikrosekundy. To stačí 
na to, aby sa tie informácie spracovali. Z toho vznikla 
celá oblasť spintroniky. Prvá revolúcia nastala, keď spin-
tronické súčiastky urobili prechod počítačov z 300 MB 
na 300 GB, ktoré sú dnes v počítačových pamätiach. 
umožnili zvýšiť hustotu informácie, ktorá sa uchová do 
pevnej pamäte počítača. Druhá revolúcia môže nastať, 
keď spintronické súčiastky, to znamená spinové tranzis-
tory, na ktorých pracuje aj moja skupina, môžu nahradiť 
kremíkové súčiastky, ktoré existujú dnes a kremíkové 
tranzistory. Informácie v nich by sa nielen spracovávali, 
ale zároveň zachovávali na jednom čipe. Môže to trvať 
ešte desať rokov, kým k tomu dôjde.“

 Počas besedy so študentmi na Gymnáziu ste ho-
vorili aj o mimoriadnych objavoch, na ktorých pracu-
jete so svojím vedeckým tímom. Priblížte nám, prosím, 
o aké objavy ide?
„Momentálne napríklad pracujeme na novom materiáli, 
ktorý sa volá grafén. Snažíme sa zistiť, ako sa z neho dá 
urobiť spinový tranzistor. Zatiaľ je problémom, že v ňom 
elektrónový spin nežije tak dlho, ako v iných materiá-
loch, hoci teoreticky by mohol žiť omnoho dlhšie. Expe-
rimenty ukazujú, že jeho životnosť v graféne je niekoľko 
rádov nižšia, ako by mohla byť a my pracujeme na tom, 
aby sme objasnili, prečo je to tak.“

 Váš článok uverejnený v Review of Modern Physics 
citovalo množstvo odborníkov z celého sveta. aký je 
to pocit?
„Je to úžasný pocit. Ten článok sme písali v priebehu 
dvoch rokov. Bola to náročná práca. Samozrejme, ne-
venovali sme vtedy sto percent času len tomu. Napísali 
sme ho ešte, keď sa táto oblasť rozvíjala. ani sme ne-
predpokladali, že  toľko citácií môžeme mať. Momen-
tálne ich máme skoro 4 000 a je to jeden z desiatich 
najcitovanejších článkov v histórii tohto časopisu. Zna-
mená to teda nielen to, že je veľmi dobrý, ale aj že táto 
oblasť je veľmi perspektívna a pracuje na nej čoraz via-
cej ľudí, pretože spintronika je multidisciplinárna. Nie je 
tam len fyzika, ale aj chémia, inžinierstvo a podobne. 
Možno aj preto ten rozvoj. a možno ten najväčší máme 
ešte pred nami.“

 Čo považujete doteraz za svoj najväčší úspech?
„Vybudovanie skupiny, ktorú vediem v regensburgu. 
Som na ňu veľmi hrdý. Pracujem s mladými ľuďmi, ktorí 
sú aj po skončení práce u mňa veľmi úspešní. To ma 
asi najviac teší.“

 Popri všetkej práci Vám zrejme veľa voľného času 
neostáva. ak ale predsa, čomu sa najradšej venu-
jete?
„Najradšej sa hrám so synom Martinkom, ktorý má se-
dem rokov.“

 aký je Váš vzťah k rodnému mestu?
„Som veľmi pyšný na Spišskú Novú Ves. Mám tu rodičov, 
rodinu a stále sa sem veľmi rád vraciam. Chodievam 
sem niekoľkokrát do roka a keď vidím, ako rozkvitá, je 
to úžasné. Som veľmi pyšný na toto mesto a som veľmi 
hrdý, že som zo Spišskej Novej Vsi.“
Ďakujem Vám za rozhovor a prajem veľa ďalších pracov-
ných a osobných úspechov. 

edita sýkorová, foto: autorka

VýznaMní rODáci 

„Som veľmi hrdý, že som zo Spišskej novej Vsi.“

SPraVODaJSTVO
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yriaditeľa, keď Juraj Gaľa nahradil vo funkcii Šte-
fana Súkenníka.

V rámci Svetového dňa zdravia aj tento rok pracov-
níci Regionálneho úradu verejného zdravotníctva 
v Sp. Novej Vsi poskytovali 5. 4. v priestoroch le-
kárne v Obchodnom centre Madaras bezplatné 
skríningové vyšetrenia. Občania si tak mohli 
dať prekontrolovať krvný tlak, obsah tuku v tele 
a cholesterol. Záujem o vyšetrenie a konzultáciu 
s odborníkmi mali predovšetkým občania v star-
šom veku.

Seniori z Klubu dôchodcov Lipa sa 5. 4. stretli na 
tradičnom posedení pod názvom aprílové žartí-
ky. Počas neho zaznelo množstvo vtipov a prvo-
aprílových žartíkov, ktorými sa rozhodli bojovať aj 
proti zimnej depresii a jarnej únave. 

Mestské kultúrne centrum ponúklo 7. 4. v Kine 
Mier príjemnú a nezabudnuteľnú atmosféru 
prostredníctvom koncertu ľudovej hudby Kandrá-
čovci „dva duby“.

Sťahovavé vtáky k nám väčšinou prilietajú už kon-
com marca. Pre tohtoročnú dlhú zimu sa však 
škovránky, cíbiky, bociany a sokoly objavili až po 
8. 4. Belorítky sa vrátili v druhej polovici apríla. 
Začiatkom mája by sa mali objaviť sláviky, strako-
še a dažďovníky. V minulom roku v našom okrese 
zahniezdili bociany na 16-tich miestach. Tento rok 
sa očakáva ten istý počet. Ochranári v apríli moni-
torovali v Slovenskom raji hniezda dravých vtákov, 
v ktorých sledovali počet znesených vajec.

V Galérii umelcov Spiša odštartovala v stredu 
10. 4. vernisážou výstava Tibora Gurina pod ná-
zvom Sentencie, mýty a legendy. Výstavu pri 
príležitosti životného jubilea autora zorganizovalo 
Spišské osvetové stredisko. Do 18. 5. si tak môže-
te pozrieť prierez jeho tvorby v maľbe i plastike.

V Múzeu Spiša si 10. 4. na prednáške s názvom 
Svätý Cyril a Metod – patróni Slovenska pripo-
menuli 1 150. výročie príchodu týchto vierozvest-
cov na naše územie. Ich význam z cirkevného, 
kulturologického a politického hľadiska počas nej 
zhodnotil doc. ThDr. Štefan Pružinský, PhD. z pra-
voslávnej farnosti. Tento rok sa v znamení uve-
deného výročia bude niesť množstvo kultúrnych 
podujatí. Pri tejto príležitosti sa pripravuje aj emisia 
dvojeurovej mince, na ktorej by sa tak onedlho 
mali objaviť práve títo vierozvestcovia.

Seniori z MO jdS v Sp. Novej Vsi každú jar zájdu 
na turistickú vychádzku na dreveník. 10. 4. 
prechádzku po Dreveníku ukončili návštevou 
domova sociálnych služieb domovina v Žehre 
- Hodkovciach. Toto zariadenie patrí k ústavom, 
ktorý realizuje tzv. sociálny turizmus. Seniori si 
pozreli jeho areál, chránené dielne, oboznámili sa 
s prácou klientov a dozvedeli sa veľa zaujímavého 
zo života v ústave.

V piatok 12. 4. zaplavili aj ulice nášho mesta nar-
cisy, ktoré sú symbolom jari a zároveň jedinej ve-
rejnoprospešnej zbierky organizovanej Ligou proti 
rakovine s názvom deň narcisov. Počas dňa tak 
mohli občania kúpou kvietka finančne i morálne 
podporiť ľudí trpiacich na rakovinu. Prispieť však 
mohli aj prostredníctvom SMS správy. Výťažok 
zbierky umožní Lige proti rakovine realizovať a fi-
nancovať projekty a programy pre onkologických 
pacientov, pôsobiť v oblasti prevencie, podporo-
vať klinické a výskumné projekty. V našom meste 
sa tento rok do zbierky zapojili skauti, žiaci základ-
ných škôl, ale i škôlkari.

V sobotu 13. 4. sa v Koncertnej sieni Reduty konal 
už XVii. Ples ľudí s dobrým srdcom. Každoroč-
ne ho organizuje Spišská katolícka charita v spo-
lupráci s Mestským kultúrnym centrom s cieľom 
včleniť telesne a mentálne postihnuté deti do spo-
ločnosti.

11. 8. 2012 o 00.50 hod. bola na Ul. Ing. O. Kožucha 
nájdená inzulínová striekačka - pero s troma náplňami.

10. 11. 2012 o 14.00 hod. bola na Letnej ulici nájdená 
dámska kabelka hnedozlatej farby, v ktorej sa nachá-
dzali aj 2 ks dioptrických okuliarov.

6. 12. 2012 o 23.50 hod. boli na Radničnom námestí 
nájdené 3 ks predlžovacích káblov. 

21. 1. 2013 o 16.35 hod. bol na Tr. 1. mája pred obyt-
ným blokom č. 55 nájdený USB kľúč. 

11. 2. 2013 o 14.00 hod. bol na Štefánikovom námestí 
pri hl. pošte nájdený zväzok kľúčov (4 ks). 

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

2. Má poškodený displej a pokri-
vený zadný kryt.

13. 3. 2013 o 10.00 hod. bol na 
sídl. gen. Svobodu nájdený kľúč, 
pravdepodobne od motorového vozi-
dla ŠKODA Felícia. 

31. 3. 2013 o 15.00 hod. bol na Štefánikovom námes-
tí pri Prima banke nájdený zväzok kľúčov (4 ks, jeden 
ulomený).

11. 4. 2013 o 9.30 hod. bol za objektom Nemocnice 
s poliklinikou na Ul. Jána Janského nájdený detský hl-
boký kočiar zelenej farby (vojenská zelená) so sklápa-
cou strieškou krémovej farby.

14. 4. 2013 na útvar MsP priniesol p. Karol Šimo kľúč 
od vozidla ŠKODA, zatvárací s diaľkovým centrálnym 
zamykaním, ktorý našiel na sídl. Mier na Ul. J. Wolkera 
v blízkosti garáží. 

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

Mesto Sp. Nová Ves sa i tento rok uchádzalo o titul Najkrajší 
kalendár Slovenska v 21. ročníku súťaže. Po troch víťaz-
stvách v predchádzajúcich kolách súťaže v rokoch 2010, 
2011 a 2012 sa kalendár Spišská Nová Ves 2013 umiest-
nil tentoraz na 2. mieste v kategórii A 
- Nástenné viaclistové kalendáre, pod-
kategória A5 – Mestá. Autorom dizajno-
vého spracovania je BSP Magnetica, 
s. r. o. V kalendári sú použité dobové 
pohľadnice, ktoré poskytlo zo svojho 
archívu tunajšie Múzeum Spiša, do-
plnené o ľudové pranostiky. Jeden 
z listov kalendára tvoria reprodukcie 
použitých motívov pohľadníc, ktoré 
je možné po vystrihnutí odoslať.
Celoslovenskú súťaž o Najkrajšie 
kalendáre roka vyhlasuje Klub fo-
topublicistov Slovenského syndi-
kátu novinárov v spolupráci so Štátnou vedeckou knižnicou 
v Banskej Bystrici a ďalšími organizáciami. Nominované ka-
lendáre hodnotí porota zložená z výtvarníkov, grafikov, foto-
grafov, polygrafov a iných odborníkov. Pri hodnotení členovia 
poroty sústreďujú pozornosť najmä na polygrafické prevede-
nie, vizuálne stvárnenie vybraných motívov, celkový grafický 

dizajn, ako aj na súlad obsahového zamerania a výtvarného 
riešenia. 
Mesto Spišská Nová Ves a Obec liptovské Sliače 
v apríli 2013 vydali publikáciu jozef Hanula pri príležitosti 

150. výročia narodenia tohto významného 
slovenského maliara. Autorka Ing. Helena 
Priesolová publikáciu spracovala na základe 
textov o Jozefovi Hanulovi, ktoré poskytol 
kronikár z Liptovských Sliačov Ing. Ľudo-
vít Ondrejka. Hlavným zdrojom bola diplo-

mová práca Mgr. Renáty 
Wunderovej, rod. Klčovej 
a reprodukcie diel získané 
z rôznych inštitúcií. Časť 
podkladov publikácie spra-
covala PhDr. Ružena Kor-
mošová, PhD. na základe 
archívnych materiálov a spo-

mienok Vlastimily Opielovej, rodenej Hanulovej zo SNV. Auto-
rom dizajnového spracovania je Pro Grup, s. r. o. 
Publikácia bola vydaná v náklade 2 000 ks, je nepredajná, 
určená na reprezentačné účely mesta Spišská Nová Ves 
a obce Liptovské Sliače. 

edita sýkorová, andrea jančíková

Výstava bola realizovaná pri príležitosti oslavy Dňa Zeme. 
Zapojili sa do nej deti základných a materských škôl zo 

Sp. Novej Vsi a zo Smižian, ktoré prostredníctvom malieb 
mali možnosť vyjadriť svoj pohľad na okolitú prírodu. Náv-
števníci mohli vidieť spolu 40 malieb a zároveň hlasovať za 
tú najkrajšiu. V rámci sprievodného programu boli pripra-
vené prednášky o faune a flóre, prezentácia prác študen-
tov SOŠ drevárskej a po prvýkrát zaznela hymna projektu 
Zelená stromom.sk v podaní žiakov ZŠ Ing. O. Kožucha.
Aktivity pokračovali 22. apríla v Základnej škole na Nejed-
lého ulici. „Pri príležitosti Dňa Zeme bola v priestoroch 
školy zasadená japonská čerešňa, ktorú si od projektu 
Zelená stromom.sk objednali a stali sa tak jeho podpo-
rovateľom,“ informovala na záver ing. iveta dusíková, 
manažérka projektu. Viac o projekte sa dozviete na stránke  
www.zelenastromom.sk.
 edita sýkorová, foto: autorka

z ediČNej ČiNNOSti MeSta 

zeleNÁ StROMOM.SK 
POKRaČuje ďalšíMi aKtiVitaMi

Kalendár Spišskej Novej Vsi aj tento rok úspešný. život a tvorba jozefa Hanulu zachytené 
v novej publikácii.

V rámci projektu zelená stromom.sk prebiehala od 15. do 18. apríla v Bytovom komplexe 
VillaNova výstava malieb detí základných a materských škôl pod názvom Objavme krásy 
slovenskej prírody. Návštevníci počas nej mohli hlasovať za podľa nich najkrajšiu maľbu. 
Následne boli 19. apríla vyhodnotené najlepšie práce.

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

„Som z Novoveskej Huty. Chôdza po cintoríne, kde 
sa treba doslova predierať pomedzi hroby,  lebo 
chýba ulička na prechod, je náročná a namáhavá 
nielen v lete, no hlavne v zime, keď sa šmýka a je 
sneh. Chápem, s tým sa už nič nenarobí. Prosím, 
aby sa na uličky myslelo pri rozširovaní cintorína. 
Najväčším problémom je však vstup (dolná brána) 
a doslova len chodník do cintorína. Je to nielen 
nedôstojné, no hlavne vojsť cez túto bránu do cin-
torína s nebožtíkom v truhle je priam hrôzostrašné. 
Neviem, kto má vchod do cintorína na starosti, ale 
prosím kompetentných, aby si to overili a zjednali 
nápravu – urobiť bezpečný a dôstojný prístup do 
cintorína. Verím, že  to bude skôr, kým sa niečo 
nepríjemné nestane. Verím, že sa nebude čakať 
dovtedy, kým tam nosiči aj s truhlou nepadnú dole 
medzou, lebo cestička – chodník a vchod sú sku-
točne z hľadiska bezpečnosti nevhodné.“
  Monika kocúrová, list, 1. 3. 2013

Cintorín v Novoveskej Hute, teda jeho prvá spodná 
časť je v užívaní už od medzivojnového obdobia. Prvé 
pochovania tu evidujeme v rokoch 1921 – 1928 (rod. 
Jahodová, Nagranová, Dubiňáková) a iste budete sú-
hlasiť, že od tohto obdobia až do sedemdesiatych 
rokov minulého storočia, dokedy spôsob pochová-
vania a rozmiestnenie hrobov aj chodníkov bolo ria-
dené občanmi bývajúcimi v Novoveskej Hute, mesto 
Spišská Nová Ves jestvujúci stav neovplyvnilo. Na-
viac cintorín v Novoveskej Hute je situovaný v kopco-
vitom teréne, a tak nie je možné sa v tomto priestore 
pohybovať nenáročne – najmä starším osobám, čo 
uznávate aj vo Vašom liste. Zo strany mesta venujeme 
tomuto cintorínu náležitú pozornosť, čoho dôkazom 
sú aj investície do opráv za posledné štyri roky. Bolo 
urobené nové pletivové oplotenie po celej sever-
nej strane a taktiež zo strany od Rybníkov, kde sme 
naviac urobili z masívu oporné hranoly s madlami. 
Minulý rok bolo urobené kovové zábradlie okolo 
chodníka v strmej časti nad krížom smerom k ná-
stupu do vrchnej časti cintorína. Problém s dolnou 
bránou opísaný v liste sme doposiaľ neevidovali za 
celé obdobie spravovania cintorína v Hute, preto Vás 
chceme požiadať o spoluprácu s predstavou o vy-
lepšenie terajšieho stavu šikmej nástupnej plochy. 
Našim záujmom bude maximálne vylepšiť prístup tak, 
aby sa zamedzilo prípadným nepríjemným situáciám 
pri vstupe do cintorína.

Paeddr. ján Olejník 
oddelenie komunálneho servisu, Msú

 „Môžem zbierať raždie v lesoch mesta, napr. na 
Blaumonte?“  Miloš, 25. 3. 2013

Pri zbere raždia je potrebný prípravný lístok na pali-
vovú tenčinu (nie je to drahé, 1 m3 stojí 1 €) a vydá 
Vám ho lesník na polesí Novoveská Huta, na ktorom 
raždie chcete chystať. V prípade Blaumontu pán Ján 
Kožík.

Stanislav tkáč 
lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o.

„koľko  bolo  vytvorených  nových  parkovacích 
miest pri železničnej stanici? Pretože v prípade, že 
chcete odviesť autom niekoho na železničnú sta-
nicu alebo ísť čakať, tak väčšina platených miest 
je obsadených a na krátke parkovanie sa využívala 
cesta na ul. Vajanského. aktuálne je tam osadená 
značka zákaz státia a, samozrejme, v správnom 
čase tam sú aj mestskí policajti...“
  Hana, 2. 4. 2013

„Na ulici Vajanského  (pri železničnej stanici)  je 
dopravná značka zákaz státia. Chcela by som ve-
dieť, z akého dôvodu je tam táto značka umiest-
nená. V tejto časti mesta je problém s parkovaním, 
pretože pred železničnou stanicou je vyhradené 

miesto pre taxíky. Na parkovisku pri úrade práce je 
problém nájsť voľné miesto. Tento zákaz sa mi zdá 
dosť nezmyselný, pretože na uliciach odborárov 
a Hviezdoslavova sa stáť môže a na Vajanského 
ulici nie? a pritom spomínané ulice sú oveľa frek-
ventovanejšie a užšie. keď som tam mala zaparko-
vané auto, okolo mňa v pohode prešiel smetiarsky 
voz. a že je tam plná čiara? aj na ulici odborárov je 
plná čiara... Tak sa chcem kompetentných spýtať, 
kde mám zaparkovať auto, keď idem odviesť nie-
koho na železničnú stanicu? k Hypernove alebo ku 
kauflandu? Ja totiž nevidím logický dôvod umiest-
nenia tejto značky. Preto Vás prosím o prehodno-
tenie tohto značenia.“  Helena, 2. 4. 2013

Mesto Spišská Nová Ves umiestnilo dopravné zna-
čenie na Vajanského ul. na základe požiadavky OR 
PZ, okresný dopravný inšpektorát v Spišskej Novej 
Vsi, z dôvodu nerešpektovania dopravných predpi-
sov o státí v blízkosti križovatky a dodržiavania šírko-
vých parametrov komunikácie pri odstavení vozidla 
(Zákon 8/2009 Z. z. o cestnej premávke, §23 kde 
pri státí musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh 
široký najmenej 3 m pre každý smer jazdy, resp. pri 
zastavení musí zostať voľný aspoň jeden jazdný pruh 
široký najmenej 3 m pre oba smery jazdy). 
Hviezdoslavova ulica je jednosmernou komunikáciou, 
kde je možné zastavenie na vozovke pri ponechaní 
voľného jazdného pruhu o šírke 3 m, na Ulici Odbo-
rárov sa stojí vedľa vozovky s ponechaním 2 jazdných 
pruhov. Nakoľko je Ulica Vajanského obytnou zónou 
s rozšírením parkovacích plôch do zelených pásov 
vedľa vozovky neuvažujeme. 
Pre informáciu uvádzame: Mesto má spracovaný 
projektový zámer na výstavbu parkoviska pri budove 
bývalého železničného zdravotníckeho zariadenia 
na križovatke Vajanského - Fabiniho. Doposiaľ však 
nedošlo k dohode o využití pozemku železníc pre 
tento účel. Mesto v roku 2011 v blízkosti žel. stanice 
rozšírilo parkovacie miesta na pozemkoch mesta na 
Ul. Fabiniho pri objekte RESA (9 miest) a pozdĺžne 
státie na Ul. B. Němcovej (6 miest). Aktivity mesta 
sú v tejto lokalite limitované vlastníctvom pozemkov. 
V budúcnosti by pri rekonštrukcii ulíc Odborárov 
a Hviezdoslavova malo dôjsť k čiastočnému zvýše-
niu parkovacích miest. 
Rozšírenie parkovacích miest rieši aj projekt železnič-
nej spoločnosti v rámci pripravovanej modernizácie 
železničných tratí.

ing. Peter Susa, odd. výstavby a dopravy, Msú

„Pri spojazdnení okruhu (G. prieskum) sa na Slo-
venskej ul. silne zvýšila doprava. Táto cesta je samá 
záplata a diera, až miestami životu nebezpečná. 
Preto je nutné, aby sa tento okruh až k stanici opra-
vil, ale poriadne zfrézovaním, nakoľko teraz trpíme 
my, obyvatelia, nadmerným hlukom a autá tiež.“
  J. k., 4. 4. 2013

Výmena asfaltového koberca na Slovenskej ul. bola 
podmienená opravou verejného vodovodu, ktorý 

Podtatranská vodárenská spoločnosť naplánovala 
na tento rok. Po navýšení rozpočtu mesta na opravu 
ciest bude možné predmetný úsek opraviť kom-
plexne.

ing. Peter Susa, odd. výstavby a dopravy, Msú

„asi pred mesiacom sa opravovala diera cez cestu 
na sídl. Západ a zase je tam. Celá časť, čo bola 
opravená, sa rozpadáva. kvalitná práca cestárov. 
len, aby zarobili. Výhodný biznis.“
  roman, odkazprestarostu.sk, 5. 4. 2013

Ďakujeme za Váš podnet. Komunikácia na Duklian-
skej ulici nie je v správe mesta Spišská Nová Ves. Ide 
o komunikáciu č. 5365, ktorá je v správe Správy ciest 
Košického samosprávneho kraja. V prípade hlásenia 
výtlkov a porúch na komunikáciách v správe SC KSK 
môžete využiť telefónne číslo 053/442 17 84 alebo 
442 17 91 (e-mail: snv@scksk.sk). 

odd. výstavby a dopravy, Msú SNV

„Žiadam o poskytnutie informácie, čo sa bude diať, 
prípadne stavať na zeleni medzi činžiakmi na agá-
tovej ulici a Brezovou 1 a 2. Pozorujem, že sa tu po-
hybujú chlapi a čosi vymeriavajú, pred činžiakom 
s. č. 1929 sú poznačené ostrou oranžovou farbou 
čiary, z akého dôvodu?“  Ľudmila, 9. 4. 2013

Jedná sa o pokládku optickej siete pre internet spo-
ločnosti Rupkki, s. r. o.

ing. Peter Susa, odd. výstavby a dopravy, Msú

„Prosím  o  sfunkčnenie  lámp  na  Bezručovej  ul. 
(svieti jedna z piatich), J. Wolkera ul. pri vchodoch 
31, 33, 35, nefunkčné 2 - 3 a na Z. Nejedlého ne-
svieti celá ulica.“
  anonym, odkazprestarostu.sk, 12. 4. 2013

Ďakujeme za podnet. V tejto časti bola väčšia poru-
cha. Mala by byť v súčasnosti odstránená. V podob-
nom prípade je potrebné nahlásiť ulicu a číslo stožiara 
na tel. č. 053/416 62 22. Ďakujeme. 

odd. komunálneho servisu, Msú SNV

„Mesiac čo mesiac sa mi stáva, že pri zbere se-
parovaného odpadu, konkrétne u plastov, vyne-
siem pred dom 4 - 5 vriec separovaného odpadu, 
ktoré zamestnanci zoberú a hodia mi naspäť dve 
nové vrecia. To si mám každý mesiac ísť zakúpiť 
ďalšie? Nie som stále doma, aby som si od nich 
vypýtal ďalšie vrecia, hoci viem, že by neprotesto-
vali a dali mi ich. ale, keď zoberú 4 vrecia, nech aj 
dajú 4 nové. Na jeden kôš komunálu vyseparujem 
v domácnosti 3 - 4 rovnaké koše plast/tetrapaky/
plechovky/sklo.“  l., 12. 4. 2013

Ďakujeme, že sa zapájate do separovaného zberu. 
Pracovníci firmy Brantner Nova, s. r. o., boli upozor-
není na uvedený nedostatok.

ing. Slavomír Krieger 
referát verejnoprospešných prác, Msú

LiSTáreň

SPraVODaJSTVO

základná umelecká škola, j. Fabiniho 1, Spišská Nová Ves vyhlasuje 1. ročník speváckej súťaže

GOLDen VOice 2013
29. 5. 2013 o 17.00 hod., Koncertná sieň Reduty v Spišskej Novej Vsi 

Hosťom poroty: spevák Martin Harich
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

Súťaž je určená žiakom MŠ, ZŠ a ZUŠ zo Sp. Novej Vsi a okolia.
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 ww.zussnv.sk alebo priamo v ZUŠ.

Podmienky: interpreti uvedú 1 ľubovoľnú pieseň zodpovedajúcu určenej kategórii a vekovej kategórii.
Podrobný harmonogram zašleme prihláseným účastníkom.

Bližšie informácie: 0911 711 408, www.zussnv.sk, m.kacvinska@zus-snv.sk
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2013OTVORENIE 
LETNEJ TURISTICKEJ SEZÓNY
1. 5. 2013 / streda
ZOO, SPIŠSKÁ NOVÁ VES
13.00 Zábavné popoludnie
   HS KÓMA, české a slovenské hity 80-tych rokov
   Bezplatné kozmetické poradenstvo s Ivanou Christovou
   Albín Medúz zabáva deti
   Maskot O2 , nafukovací hrad vďaka Coca-cole zadarmo! 

SPRIEVODNÉ AKTIVITY
14.30 JOHANNES GUTENBERG - Multicentrum, Nábrežie Hornádu 14 
 Vernisáž výstavy o zakladateľovi kníhtlačiarenského umenia 
16.00 SLÁVNOSTNÉ ODHALENIE KOSTOLNÉHO ZVONA ZO SLÁVNEJ 
 STREDOVEKEJ ZVONOLEJÁRSKEJ DIELNE MAJSTRA KONRÁDA
 - priestor pred Radnicou
16.30 ZVONY, ZVONICE A ZVONENIE NA SPIŠI V MINULOSTI 
 - Múzeum Spiša, Letná 50
 Vernisáž výstavy pri príležitosti 500. výročia 
 skončenia slávnej éry spišskonovoveskej stredovekej kovolejárne 
 založenej Majstrom Konrádom
15.00 TURISTICKÁ VYCHÁDZKA SO SPRIEVODCOM
 Zraz pred prezentačným stánkom Správy Národného parku Slovenský raj
 Trasa: SNV - Tisícročná kaplnka Sansousi - Kalvária Smižany
15.00 PREHLIADKA MESTA SO SPRIEVODCOM 
 Zraz pred TIC, Letná 49, SNV

  OCHUTNÁVKA PORÁČSKEJ ŠPECIALITY “TRASENICA“
  POLOVIČNÉ VSTUPNÉ V GALÉRII UMELCOV SPIŠA
  BEZPLATNÝ VÝSTUP NA VEŽU RÍM.-KATOL. KOSTOLA,

    každú celú hodinu od 9.00 do 18.00 hod. 
  PREZENTÁCIE

    Horská záchranná služba Slovenský raj, Umenie na čerstvom vzduchu - GUS,  
    Správa Národného parku Slovenský raj, Spišský veterán klub, Múzeum Spiša,  
    Požičovňa oblohy Compact Sky Dive, remeselníci, Domovina n. o., 
    Poráčpark - rekreačné stredisko, Hotel Metropol, Oblastná organizácia CR Spiš, 
    Spišské osvetové stredisko, Centrum voľného času Adam, Materské centrum Dietka

3. 5. 2013 / piatok
PÓDIUM PRED REDUTOU, SPIŠSKÁ NOVÁ VES
14.00 A. Tolstoj – D. Turanská: BURATINO
 Rozprávka v podaní Spišského divadla SNV
15.30 MAĽOVANÉ NA SKLE, muzikálový recitál divadla DRaK Prešov
16.30 UKÁŽKY Sokoliarskej skupiny sv. Bavona
17.00 MÁJ, MÁJ, MÁJ, ZELENÝ..., Folklórny súbor Harichovčan
18.00 COMPACT, parašutistický zoskok reprezentanta SR Petra Slivovského
18.15 ZAHURACI, koncert country-bluegrassovej kapely zo Sp. Vlách

PRIESTOR PRED RADNICOU, SMIŽANY
17.00 STAVANIE OBECNÉHO MÁJA
 Účinkujú: DFSk Smižančanka, ZŠ Komenského ul., ZUŠ a MŠ 
 

4. 5. 2013 / sobota
AREÁL TJ SLOVAN, SMIŽANY
16.00 VITAJ, LETO
 Otvorenie letnej turistickej sezóny, zábavné popoludnie

5. 5. 2013 / nedeľa
PODLESOK - HRABUŠICE
16.00 OTVORENIE LETNEJ TURISTICKEJ SEZÓNY V SLOVENSKOM RAJI
 Hudobná skupina Decent a Folklórny súbor Štvrtočan

MADARAS PARK, SPIŠSKÁ NOVÁ VES
15.00  ZLATÁ PRIADKA, Divadlo CILILING Prešov
 Rozprávka pre deti
16.00  ZIŠLI SA GORALI…, Folklórny súbor MAGURA Kežmarok

POzVánka



kulTúrNo-SPoločENSký MESačNík MESTa SPIŠSkÁ NoVÁ VES

14 MÁJ 2013

SPraVODaJSTVO

 Marec – mesiac knihy
„Marec – mesiac knihy“ si nene-

chali ujsť ani žiaci zš z. Ne-
jedlého. Do čítania kníh 
bol zapojený veľký počet 

žiakov školy. V rámci poduja-
tia „z rozprávky do rozprávky“ sa stačilo ponoriť do sveta 
kníh, vedieť správne odpovedať a mať šťastie pri žrebovaní 
o tri krásne knihy od slovenských autorov. V rámci akcie „ako 
vzniká kniha“ sa žiaci 3. a 4. ročníkov oboznámili s proce-
som vzniku knihy. 

 Šport
V športovej hale sa konala školská liga v basketbale pre 
ročníky narodenia 2001 a mladších. Liga pozostávala z 5 kôl. 
Celkové 1. miesto získala zš z. Nejedlého (4 x 1. miesto, 
1 x 3. miesto). 
Staršie žiačky zš sv. Cyrila a Metoda sa vo vybíjanej prebo-
jovali do krajského kola, kde sa umiestnili na 3. mieste.

 Florbal - mladšie žiačky
Finále sa konalo v ZŠ Komenského v Smižanoch, kde zš z. 
Nejedlého získala 1. miesto s postupom na krajské kolo v Ko-
šiciach, v ktorom sa umiestnila na 2. mieste.

 Bedminton dvojíc
V sobotu 23. 3. sa v telocvični zš ing. O. Kožucha uskutočnil 
2. ročník turnaja v bedmintone dvojíc. Žiaci s rodičmi a učiteľmi 
vytvorili 10 dvojíc. Dvojice súťažili v štvorhre. Nálada bola vý-
borná a všetci odchádzali domov s dobrým pocitom príjemne 
stráveného sobotného dopoludnia. 

 celoslovenský úspech
Siedmačka zuzka Ogurčáková, to dokázala! V silnej kon-
kurencii víťazov krajských kôl v recitačnej súťaži „šaliansky 
Maťko“ získala pod vedením Mgr. Janky Bobulovej 1. miesto 
vo svojej kategórii za účasti prezidenta SR, primátora mesta 
Šaľa a predsedu Matice slovenskej. Diplom jej odovzdával 
osobne prezident Slovenskej republiky. Zuzka Ogurčáková sa 
taktiež stala víťazkou okresného kola súťaže v detskom ume-
leckom prednese poézie Hviezdoslavov Kubín. Postupuje do 
krajského kola. Krátka video ukážka jej umeleckého prednesu 
je dostupná na adrese: http://youtube/fralgi96Es8

 Týždeň proti rasizmu 
Pri príležitosti Medzinárodného dňa boja proti rasizmu sa 
v zš Komenského Spišská Nová Ves konal od 18. 3. do 
22. 3. 2013 projekt „týždeň boja proti rasizmu“, koordi-
nátorom ktorého bola Mgr. Andrea Baluchová. Celý týždeň 
sa niesol v olympijskom duchu, v ktorom bola využitá sym-
bolika piatich kruhov.Kruhy predstavujú jednotlivé kontinenty 
a znamenajú aj priateľstvo, jednotu ľudí bez rozdielu farby pleti, 
národnosti, jazyka a kultúry. Žiaci na triednických hodinách 
diskutovali o rasizme, vytvárali projekty, písali slohové práce 
na danú tému. Cieľom projektu bolo dospieť k záveru, že ra-
sizmus je nevedomosť, pretože existuje len jedna rasa, a to 
ľudská. Projekt mal u žiakov i učiteľov veľký úspech a vyvolal 
vlnu kladných emócií. 

 Literárne domy
V rámci týždňa slovenských knižníc sa 21. marca usku-
točnilo v zš lipová ulica podujatie „literárne domy“. Žiaci 
I. stupňa si v zmiešaných tímových skupinách so svojimi líder-
kami - žiačkami deviatych ročníkov - najprv vypočuli úryvky 
z kníh Pipi Dlhá Pančucha, Krtko, Štoplík a Grázlik Gabo. Ná-
sledne na to si spoločne vytvorili domy, v ktorých budú posta-
vičky z kníh bývať. Domy a strechy oblepili ilustráciami, napísali 
na ne názvy kníh aj autorov a zaujímavé myšlienky. V príjemnej 
pracovnej atmosfére deti prejavovali svoju fantáziu, kreativitu 
a radosť zo spoločne vytvoreného diela. 

 návšteva SHMÚ 
21. 3. 2013 sa žiaci 7. ročníka zš ing. O. Kožucha zúčastnili 
exkurzie v SHMÚ v Gánovciach. V rámci Medzinárodného dňa 
meteorológie mali možnosť spoznať, ako sa zisťujú základné 
meteorologické prvky. Dozvedeli sa aj to, ako sa meria inten-
zita UV žiarenia a ozónu. Najväčším zážitkom bolo vypúšťanie 
meteorologického balóna. 

 Úspešní riešitelia olympiád 
Žiaci zš sv. Cyrila a Metoda uspeli vo viacerých vedomost-
ných súťažiach. V krajskom kole matematickej olympiády 
M. Novák obsadil 11. miesto na obvodnom kole matematickej 
olympiády P. Marcinčin skončil na 6. mieste, M. Reinerová na 
9. mieste. Na obvodnom kole fyzikálnej olympiády získal M. No-
vák 2. miesto a postúpil do krajského kola. V dekanátnom kole 
biblickej olympiády družstvo školy obsadilo 1. miesto.
V okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku v kategórii 
1A M. Klučárová obsadila 1. miesto a v krajskom kole zís-
kala 7. miesto. V okresnom kole olympiády v anglickom jazyku 
v kategórii 1B j. lačný obsadil 1. miesto a v krajskom kole 
6. miesto. V obvodnom kole chemickej olympiády l. andreán-
sky obsadil 2. miesto a postupuje do krajského kola.
V okresnom kole súťaže Hviezdoslavov Kubín žiačka K. Hlin-
ková obsadila 1. miesto. 

 Svetový deň vody 
žiaci zš sv. Cyrila a Metoda si pripomenuli Svetový deň 
vody ekologickým dňom, počas ktorého mali možnosť ochut-
nať rôzne druhy vody a nápojov a získať ďalšie vedomosti na 
prednáške pracovníčky Regionálneho úradu verejného zdra-
votníctva v Sp. Novej Vsi. Nechýbali ani tvorivé dielne, kvízy, 
ekohry a súťaže. Žiaci 9. ročníka sa zúčastnili exkurzie na trie-
dičke plastov.

 Deň počatého dieťaťa
To, že život je vzácny dar, ktorý treba chrániť, že človek je 
človekom od počatia po prirodzenú smrť, si žiaci zš sv. Cy-
rila a Metoda pripomenuli 25. marca. Zároveň sa v tento 
deň modlili modlitbu krížovej cesty za nenarodené deti a na 
svojich odevoch nosili bielu stužku, ktorá je symbolom tejto 
myšlienky.

 „24 hodín s eÚ“
Zastúpenie Európskej komisie na Slovensku v spolupráci 
s Katedrou európskych politík SPU Nitra a s Inštitútom ban-
kového vzdelávania NBS vybrali Gymnázium na javoro-
vej ulici ako 1. školu na Slovensku pre realizáciu projektu  
„24 hodín s EÚ“. 
Poslaním projektu je zvýšiť povedomie mladých ľudí o Európ-
skej únii a fungovaní jej inštitúcií.
35 študentov gymnázia pod vedením PhDr. Kudrikovej 
a Mgr. Sedlákovej za prítomnosti riaditeľa školy Mgr. Ivančáka 
sa počas návštevy dozvedeli zaujímavé informácie o fungovaní 
EÚ a zároveň navštívili rôzne inštitúcie v Bratislave, ktoré spolu-
pracujú s EÚ. Okrem toho absolvovali aj rôzne kvízy a súťaže, 
v ktorých si overili svoje vedomosti a získali upomienkové ceny. 
Počas pobytu v Bratislave si pozreli aj nádvorie Bratislavského 
hradu, staré historické centrum mesta a nábrežie Dunaja.
Celý projekt v dňoch 7. - 8. marca 2013 a jeho náklady 
pre všetkých študentov boli hradené Európskou komisiou 
prostredníctvom jej Zastúpenia EK v SR. 

 Burza kníh
Už Ján Amos Komenský v 17. storočí nasledovnými slovami 
ocenil knihu: „Dobré knihy, ak sú skutočne dobre a múdro 
napísané, sú cibrením ducha, pilníkom súdnosti, masťou na 
oči, lievikom múdrosti, zrkadlom cudzích myšlienok a činov, 
našich vlastných potom vodidlom.“
V tomto duchu sa niesla akcia Týždeň knihy, ktorú zorganizo-
vala Mgr. Dagmar Jurašková z Gymnázia školská ul. v spo-

lupráci so Študentskou radou.
Atmosféru podujatia si môžete priblížiť v reportáži Televízie 
Reduta: http://www.snv.sk/index.php?tvarchiv=2&videoDI-
R=130327&videoID=130327-3

 chemici v Bystrici
Druhý jarný deň nebol síce teplotou jarný, to však nevadilo, 
pretože ho chemici z 2. D spolu s J. Dolinskou z Gymná-
zia školská ul. mali možnosť stráviť chemickým experimen-
tovaním v laboratóriách Katedry chémie Fakulty prírodných 
vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici. Boli jednou 
z oslovených stredných škôl, ktoré mali možnosť spolupo-
dieľať sa na medzinárodnom projekte s názvom COMBLAB 
- The acquisition of science competencies through ICT real 
time experiments. Na projekte spolupracuje Univerzita Ma-
teja Bela a ďalších päť európskych univerzít - dve univerzity 
v Barcelone, Univerzita vo Viedni, Karlova univerzita v Prahe 
a Univerzita v Helsinkách. Experimentálne úlohy boli veľmi 
zaujímavé a zábavné. Na ich vyriešenie sa využívali meracie 
prístroje na princípe MBL a IBSE, ktoré na Slovensku nie 
sú bežnou záležitosťou. Pomocou sond žiaci zaznamenávali 
údaje, ktoré sa graficky zobrazovali na displeji počítača. Ana-
lýzou dát tak hodnotili výsledky práce. http://www.gymsnv.
sk/predmetyWP/chemia/?page_id=111

 Úlohy nBS po vstupe do eurozóny
21. a 22. marca 2013 sa vybraní žiaci a pedagogickí pracov-
níci SOš ekonomickej v Sp. Novej Vsi zúčastnili zaujímavej 
odbornej exkurzie, ktorá pozostávala z dvoch častí.
Vo štvrtok 21. marca 2013 navštívili Národnú banku Sloven-
ska v Bratislave, kde pre nich pracovníci z rezortu bankov-
níctva pripravili odbornú prednášku. Žiaci tak mali možnosť 
získať informácie a diskutovať na aktuálne ekonomické témy. 
Po prednáške si prezreli historickú časť Bratislavy.
22. marca 2013 sa opäť uskutočnila už vopred plánovaná 
odborná exkurzia vo firme LKW WALTER vo Viedni. Cieľom 
exkurzie bolo predstaviť firmu a ponúknuť pracovné príležitosti 
(odborná prax, letná brigáda, zamestnanie) pre žiakov, ktorí 
sa učia ako prvý cudzí jazyk nemecký. Prezentácia bola 
spojená s prínosnou a zaujímavou diskusiou. 
Exkurziu finančne podporil zástupca uvedenej firmy p. Mar-
tin Gass.
 Úspechy cirkevného gymnázia Š. Mišíka

Študent 3. ročníka M. Andreánsky sa v apríli zúčastnil 7. roč-
níka medzinárodnej súťaže International Young inventors 
Project Olympiad, ktorá sa konala v Tbilisi v Gruzínsku. Našu 
republiku tam zastupoval s prácou „Nové lokality mäsožra-
vej rastliny Bublinatky nebádanej v okolí mesta Spišská 
Nová Ves“, s ktorou získal 2. miesto na celoštátnom kole 
biologickej olympiády v minulom roku.
Tretiak B. Endel sa umiestnil na 2. mieste v celoštátnom kole 
biologickej olympiády s prácou „Výskyt očkáňa striebor-
ného v Slovenskom raji a Hnileckých vrchoch“, s ktorou 
nás tiež bude reprezentovať v zahraničí. 
K. Lačná, L. Szigetiová a M. Melega v biblickej olympiáde 
získali 1. miesto na dekanátnom kole.
V súťaži prednesu poézie a prózy Hviezdoslavov Kubín si 
účasť na krajskom kole vybojoval L. Rankovič z III. B. 

 4ever čítaj: [levočská]
V školskom roku 1912/1913 (pred 100 rokmi) v sta-
rej budove na Levočskej ulici č. 13 bola otvorená Prvá 
štátna ľudová škola v Spišskej Novej Vsi - predchodca 
Základnej školy na Levočskej ulici.
Pri tejto príležitosti budú usporiadané viaceré poduja-
tia pre jej žiakov, zamestnancov, pozvaných hostí a ve-
rejnosť.
20. 5. 2013 
11.30 Interaktívna stredoveká dielňa – odlievanie škol-
ského zvona (areál ZŠ, Levočská 11, SNV)
23. 5. 2013
16.00 – 18.00 Prehliadka aktivít školy s pestrým 
programom (Obchodné Centrum Madaras, Mlynská 
39, SNV)
od 18.30 Spoločenský večer pre pozvaných hostí 
(reštaurácia Golf Pub, Mlynská)
Príďte aj vy osláviť spolu s nami storočnicu našej školy.

zO žiVOTa naŠicH ŠkôL
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Prednáška na tému OČkOVanIe
štvrtok 9. 5. o 16.30 hod.
prednáša: M. Filická, rúVZ SNV
45. StretnutIe POdPOrnej 
SkuPIny dOjČIacIch  
matIek a tehulIek 
pondelok 6. 5. o 9.00 hod.
Skupina je otvorená pre nové maminy.
prihlášku: deň vopred na 0903 740 739 
Certifik. poradkyňa v dojčení  
oZ Mamila a. ogurčáková.
poplatok: 2 €/osoba 
deŇ matIek V SPOluPrácI 
S hObby kreatíV
piatok 10. 5. od 15.00 do 19.00 hod.
kde: Hobby kreatív, Zimná 65, SNV
Tvorivé dielne pre rôzne vekové skupiny, 
výroba maxiplátna, maľovanie na tvár,  
súťaže a darček pre každé dieťa za 
symbolický poplatok 0,50 €/dieťa/dielňa.
škÔlOČka - kurz PríPraVy  
na škÔlku 
začiatok kurzu: streda 15. 5. o 8.00 hod.
Cieľ: adaptácia detí a rodičov na škôlku
Náplň: simulácia programu a režimu škôlky
trvanie: 4 stretnutia x 4 hod. (stredy 
dopoludnia od 8.00 do 12.00 hod.)
poplatok: 16 €/dieťa/4 stretnutia
Vek dieťaťa od 2,5 do 5 r., 
limitovaná skupina max. 6 - 8 detí.
prihláška: mc.dietka@gmail.com  
alebo 0904 887 239.

škOla dOjČenIa
pondelok 20. 5. o 9.00 hod.
kurz pre budúce mamičky - 3 x 1,5 hod. 
Pôrod a dojčenie, prvé dni života bábätka, 
dojčenie v ďalšom období, dojčenie a matka.
lektorka: certifik. poradkyňa v dojčení  
oZ Mamila a. ogurčáková
prihláška: hankaogurcakova@gmail.com 
alebo na 0903 740 739
poplatok: 7 €/tehulka (doprovod zdarma)
zdraVé maškrtenIe  
alebO tzV. raW recePty 
streda 22. 5. o 16.30 hod.
klub, kde môžete ochutnať zdravé  
maškrty a podeliť sa o zaujímavé recepty.
prihlášku: deň vopred na 0918 292 751
lektorka: Majka krajč.
poplatok: 2 €/rodina
tVOrIVá dIelŇa Pre rOdIny
štvrtky: 16. a 23. 5. o 16.30 hod.
„vyrob si zvieratko  
- chobotnica a korytnačka“
prihlášku: deň vopred na 0904 887 239 
alebo mc.dietka@gmail.com
poplatok: 2 €/rodina
tVOrIVá dIelŇa Pre Ženy
sobota 18. 5. o 16.30 hod. 
„Náramok“ - drôtikovanie
štvrtok 30. 5. o 16.30 hod.  
„patchworkové srdiečko 
a origami škatuľka“
prihláška: deň vopred na 0904 887 239 

alebo mc.dietka@gmail.com
poplatok: 2,50 €/osoba
klub mOdel PlaStIk junIOr 
Pre detI Od 7 dO 15 r.
prvé stretnutie: sobota 25. 5.  
o 16.00 hod.
prihláška: 2 dni vopred  
na klescmarek@gmail.com  
alebo 0915 929 084
poplatok: 2 €/osoba
kurz maSáŽí detí a dOjČIat
piatky o 9.30 hod.
Pod vedením profesionálnej  
masérky M. Mokošovej.
Počas 3 stretnutí sa naučíte masírovať celé 
telíčko, pre deti od 0 do 3 rokov a viac, 
vhodné aj pre tehuľky ako príprava na 
masírovanie dojčiat.
prihlášky a informácie o zaradení  
do skupiny na 0904 888 102.
poplatok: 3 €/matka + dieťa 
anGlIckÝ klub batOlIat  
pre deti vo veku od 2 rokov
piatky o 16.30 hod.
prvé stretnutie: piatok 17. 5. o 16.30 hod.
klub je voľným pokračovaním anglického 
klubu batoliat.
Výučba hravou formou pod vedením 
skúsených lektoriek.
prihlášky na: majklimova@gmail.com, 
informácie: 0904 887 239
poplatok: 3 €/rodina/hodina

PrIPraVujeme: 
7. 6. v piatok oslava Mdd  
v spolupráci s hobby kreatív.

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
Návštevníkov prosíme,  
aby si so sebou doniesli prezuvky!
POradenStVO V dOjČení 
anna ogurčáková - denne od 19.00  
do 20.00 hod. na 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,
prihláška deň vopred na 0904 887 239.
detSká narOdenInOVá  
OSlaVa - SObOta, nedeĽa
objednávky: 0903 740 739.
poplatok: 7 €/2 hod. (možnosť 
doobjednania animátorských aktivít  
- maľovanie na tvár, tvorivé dielničky)

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

w
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SLáVik SLOVenSka 
15. 5. 2013 - okresné kolo
o 9.30 hod. v Koncertnej sieni Reduty
v spolupráci s MKC a ZUŠ Smižany.

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: 7 x 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.).
informácie: Vaňová 0903 016 202, 
Strehovská 0914 293 193, CVČ ADAM

Jar prišla s aksamitovou piesňou slávičou. čas, ten je spravodlivý! Pochoval krížovú cestu útrap vojny. (Vladimír reisel)

Mesto Spišská Nová Ves 
pozýva všetkých občanov mesta na 

spomienkovú slávnosť 
spojenú s kladením vencov.

Spomienková slávnosť sa uskutoční pri príležitosti 68. výročia ukončenia II. svetovej vojny

7. mája 2013 o 14.00 hod. pri Pamätníku oslobodenia na Radničnom námestí.
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GaLÉria 
UMeLcOV 

SPiŠa 
ZIMNÁ 46, SPIŠSkÁ NoVÁ VES

pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 
výstav v mesiaci máj 2013

Stále eXPOzícIe
• jOzeF hanula kresba/maľba 
rok 2013 - 150. výročie narodenia  
jozefa hanulu (1963 - 1944)

• terra GOthIca: GOtIcká ceSta 
V ObrazOch zO zbIerOk GuS
• záhrada umenIa

VÝStaVy 
marIán ČIŽmárIk: Studne
Profilová výstava umelca zo severného Spiša. 

do 22. 6. 2013
tIbOr GurIn: SentencIe  
- mÝty a leGendy
Jubilejná  výstava  spišskonovoveského  výtvarníka  - 
prierez tvorby v maľbe i plastike.   do 18. 5. 2013
zuš FabInIhO / 23. 5. - 22. 6. 2013
Výber koncoročných prác žiakov. 

vernisáž výstavy:  
štvrtok, 23. 5. o 16.00 / vstup voľný.

PrIeStOr 2013 / 31. 5. - 22. 6. 2013
Maturitné práce SoŠ drevárskej v SNV.

vernisáž výstavy:  
piatok, 31. 5. o 16.00 / vstup voľný.

nOc mÚzeí a GalerIí 
sobota, 18. 5. 2013, 14.00 - 22.00, 
sprístupnené všetky výstavy 
vstupné na program a výstavy: 
0,50 € a deti do 10 rokov zdarma 
prograM
1. rozhovory o UMeNí
15.30 - 16.30 / Mgr. kamila Tilová: Jozef Hanula 
16.30 - 18.00 / Tibor Gurin: o slovanských mýtoch, 
maľbe i plastike 
18.00 - 19.30 / Mgr. Ivana Šebestová, VŠMu: o ani-
movanom filme 
19.30 - 20.30 / Maroš čižmárik: o studniach, mysti-
ke a mágii tvorby 
2. tvorivÉ dielNe
16.00 - 18.00  /  História  rukou  čítaná.  keramické 
dielne a seminár so skúseným lektorom P. Smikom 
pre deti i dospelých. účastníci si zhotovia vlastné vý-
robky z hliny. Dielňa v réžii anno Gallery, o. z.
3. veČerNÉ divadlo
21.00 - 22.00 / Divadelné predstavenie aJEl 
tVOrIVé dIelne a OdbOrnÝ  
VÝklad Pre SkuPIny
• Tvorivé dielne pre školy - odkaz Jozefa Hanulu, 
Terra Gothica
• rôzne tematické tvorivé dielne k aktuálnym výsta-
vám / potrebné vopred sa objednať 
• odborný výklad pre školské, príp. turistické skupi-
ny prosíme nahlásiť vopred 

Facebook: GuS Galéria umelcov Spiša   
e-mail: sekretariat@gus.sk, programy@gus.sk   
t.: 0910 873 046, 053/446 47 10
otváracie hodiny
utorok - piatok 9.30 - 16.30, sobota 9.00 - 13.00
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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 

2. 5. (štvrtok) o 19.00 hod.  VStuPné: lóže 12 €, prízemie 10 €, balkón 8 €
Hosť v Sd SNV: Slovenské komorné divadlo Martin

BENGT AHLFORS: „DIVADELNÁ KOMÉDIA“ 
3. 5. (piatok) o 9.00 hod.  VStuPné: 2 € 
6. 5. (pondelok) o 9.30 hod.  VStuPné: 2 € 
23. 5. (štvrtok) o 9.00 hod.  VStuPné: 2 € 
31. 5. (piatok) o 19.00 hod.  VStuPné: 4 € 

JÁN PALÁRIK: „ZMIERENIE ALEBO  
DOBRODRUŽSTVO PRI OBŽINKOCH“
Jedna z najhranejších slovenských komédií vo vynikajúcej interpretácii režiséra J. Sládečka a hercov SD.

3. 5. (piatok) pódium pri redute o 14.00 hod.
31. 5. (piatok) o 9.00 a 11.00 hod.  VStuPné: 2 € 

A.TOLSTOJ - D.TURANSKÁ: „BURATINO“
Rozprávka o Buratínovi, ako sa dá vyhnúť nástrahám zla a vyriešiť záhadu zlatého kľúča. 

5. 5. (nedeľa) o 15.00 hod.  VStuPné: 2 € 

MARTIN BARČÍK: „BALTAZÁR BANÁN“
Rozprávková komédia s pesničkami pre deti o zelenáčovi Banánovi, ktorý sa s pomocou kamarátov pasuje so sve-
tom.

7. 5. (utorok) o 10.00 hod.  VStuPné: 2 € 

ŠTEFAN KASARDA: „MARTINKO KINKAŠ“
 Slovenská ľudová rozprávka o škriatkovi Martinkovi a jeho šibalstvách.

10. 5. (piatok) o 9.00 hod.  VStuPné: 2 € 

MILAN ŽITNý: 
„DLHý, ŠIROKý A BYSTROZRAKý“ 
Klasická ľudová rozprávka trochu inak, plná napätia, dobrodružstiev a pesničiek. 

10. 5. (piatok) o 19.00 hod.  VStuPné: 4 € 
22. 5. (streda) o 9.00 hod.  VStuPné: 2 € 

OSCAR WILDE: „BEZVýZNAMNÁ ŽENA“
Intelektuálna komédia z vyššej anglickej spoločnosti.

12. 5. (nedeľa) o 15.00 hod.  VStuPné: 2 € 

LADISLAV FARKAŠ: „TRI PRASIATKA A VLK“
Rozprávka o troch prasiatkach nielen pre deti, ale aj pre ich rodičov.

24. 5. (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 Slovenského literárneho 
fondu za rok 2009“.

15. 5. (streda) o 19.00 hod., štúdio SnV  VStuPné: 2 € 

F. M. DOSTOJEVSKIJ: „BIELE NOCI“
Jeden z najkrajších príbehov o láske v svetovej literatúre.

22. 5. (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.

29. 5. (streda) o 19.00 hod., štúdio Sd SnV  VStuPné: 2 €

PETER SCHERHAUFER: „AMERICAN DREAM“
Všetci snívame svoje „americké sny“, ale realita je iná.
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MáJ 2013

DivaDlo 
kontra

1. MáJ - aMFiTeáTer MaDaraS Park SPiŠSká nOVá VeS

23. 5. (štvrtok) o 18.00 hod., kino mier

HonZa a Franta neDvĚDovCi s kapelou
Koncert pri príležitosti 40. narodenín ich folkovej skupiny Brontosauři. Rozlúčka Honzu Nedvěda s koncertnou činnosťou. 
Vstupné: 15 €. Koncert preložený z 15. 4. 2013, zakúpené vstupenky sú platné!

25. 5. (sobota) o 16.00 hod., kino mier

volaJte ma meGGi 
Divadelné predstavenie s hudbou a videoprojekciou. Príbeh o hriechu a odpustení v naštudovaní ochotníkov z Veľkého Šariša, 
známych z muzikálu „Farár z (M)ARSU“. Vstupné: 5 €.

27. 5. (pondelok) o 17.00 a 20.00 hod., Spišské divadlo 
RadOšiNSKé NaiVNé diVadlO

polooBlaČno 
autor hry a textov piesní: Stanislav Štepka. Réžia: Juraj Nvota. Smutnosmiešna 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 €.

PrIPraVujeme
8. 6. (štvrtok), amfiteáter madaras park

roCkový GulasH
Hrajú: The Colt, Karavana, Kapura, Čo koho do toho

26. 6. (streda) o 19.00 hod., koncertná sieň reduty 
veČer romantiCkýCH áriÍ
účinkujú: Ludovic Kendi - barytón (Rumunsko); Janette Zsigová - soprán (SR) - huslisti opery ŠD Košice, Andrea Marchynová - sop-
rán. Program: A. Dvořák, W. A. Mozart, G. Verdi, G. Rossini, R. Wagner… Vstupné - dospelí: 3 €; deti do 15 r.: 1,50 €

27. 6. (štvrtok) o 19.00 hod., evanjelický kostol 
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 musíš vidieť. divadlo  
s ambicióznym repertoárom. jediné  
na Spiši, ktoré získalo dosky 2007  

Objav sezóny. divadlo, ktoré uvádza  
svetové tituly. Hry, ktoré môžeš vidieť  

len u nás. divadlo v tvojom meste.  
V dome Matice slovenskej na zimnej ul. 68.

Po medzinárodnom úspechu Hamleta  
ďalší Shakespeare v Divadle kontra

MacBeTH
…akého ste ešte nevideli!

Slávnostná premiéra: 
19. 5. o 19.00 hod., vstupné 7 €

ďalšie predstavenia: 
21., 22., 23. a 24. 5. o 19.00 hod., vstupné 5 €

26. 5. 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 najväčšie divadelné hity 
všetkých čias. Brilantný viktoriánsky thriller s atmosfé-
rou, ktorá postupne hustne, až sa bude dať krájať. 
Réžia: K. Rozhin. Hrajú: T. Diro a P. Čižmár.
Vstupné: 5 €.

30. a 31. 5. o 19.00 hod.
Marek koterski: 
nenáViDíM

Uletene zábavná jazda o našej nie veľmi zábavnej  
realite. Ostrá satira našej slovenskej každodennosti.
Réžia: K. Rozhin. Hrá: P. Čižmár. Vstupné: 5 €.

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

Rezervácie: 0907 908 986. 

máj 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

9. 5. o 9.00 hod., Spišská knižnica v SNV
Štúrov Zvolen

Súťaž v rétorike.

16. - 19. 5. od 9.00 hod.
Spišské Podhradie - Spišská Kapitula

SpiŠSký jeruZalem
Kultúrne aktivity v rámci otvorenia  

Spišského Jeruzalema.

21. - 27. 5. o 10.00 hod.
Výstavná miestnosť SOS, Zimná 47 SNV

veľkomoravSká vZdelanoSť
Cyklus besied a dialógov.

VýSTaVY
do 18. 5., Galéria umelcov Spiša, Zimná 48 
Sentencie - mýty a legendy
Tibor Gurin - výstava tvorby pri príležitosti 

životného jubilea autora.

7. - 31. 5., vernisáž 7. 5. 2013 o 10.00 hod.
Spišské osvetové stredisko v Sp. Novej Vsi, 

foyer + výstavná miestnosť
veSmír očami detí 2013

Vernisáž okresnej výtvarnej súťaže detí  
z materských, základných a umeleckých škôl  

a tiež detí z autistických tried.

15.00 hod. 
divadlo CililiNG Prešov - rozprávka pre deti

Zlatá priaDka
Ak uhádneš moje meno, nechcem Ťa,
ale, keď ho neuhádneš, vezmem Ťa... 

16.00 hod. 
FOlKlóRNY SúBOR MaGuRa KežMaROK

ZiŠli sa Gorali…
Prvomájový program.

Riaditeľstvo základnej umeleckej školy 
j. Fabiniho 1 v Spišskej Novej Vsi

pozýva všetky šikovné deti na 

TaLenTOVÉ
SkÚŠkY

6. - 7. mája 2013 (pondelok - utorok) 
v priestoroch školy 

od 13.00 do 17.00 hod.
žiaci sú prijímaní na odbory:
• tanečný - klasický balet,  

moderný tanec, ľudový tanec;
• výtvarný - kresba, maľba, grafika,  

modelovanie, paličkovaná čipka,  
počítačová grafika, keramika;
• literárno-dramatický - umelecký 

prednes, práca v divadelnom súbore;
• hudobný - klavír, husle, cimbal, spev, 

zborový spev, gitara, bicie, akordeón, 
keyboard, dychové nástroje - flauta,  
klarinet, saxofón, trúbka, trombón.
Bližšie informácie na tel. čísle:  

m.kacvinska@zus-snv.sk,  
www.zussnv.sk, 053/446 12 40.
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centrálna budOVa, letná ulIca 28

Pre detI  

margit GarajSzkI: bobuľa. Bobuľa  trávi  čas 
čakania na príchod malej sestry u starých rodičov. 
Stihne  zažiť  veľa pekných príhod a dozvedieť  sa 
veľa zaujímavých vecí, či nájsť si nových kamarátov. 
a doma ju už potom čaká úplne nová sestrička!
Peter GlOckO: kráľ psov. kto by nechcel dedka 
s čarovným lietajúcim klobúkom, krásnou záhradou 
a veľkým psom? Príbehy deda - kráľa psov a jeho 
vnukov, potešia všetkých čitateľov od šiestich  ro-
kov.
daniel heVIer: mechúrik na cestách. klasická 
rozprávka  o  odvážnom Mechúrikovi  -  vo  veršoch 
a v podobe leporela, pre najmenších čitateľov.

Pre dOSPelÝch - beletrIa  

Philipp VandenberG: Žena povrazolezca. Za 
záhadnou smrťou člena tajného spolku novicka Mag-
daléna tuší sprisahanie a začne hľadať stopy.
ayad akhtar: americký derviš. román o ame-
rickej moslimskej rodine usilujúcej sa vyrovnať s vie-
rou vlastnou identitou a spolupatričnosťou.
Pat kit FaI: dcéra konkubíny. Dcéra konkubíny 
sa vzoprie svojmu osudu a snaží sa prežiť dôstojný 
život. Zdá sa však, že aj vnučke hrozí osud matky 
a starej matky.

Pre dOSPelÝch - náuČná lIteratÚra

Peter šVOrc: Príbehy starého Prešova. čitateľ 
nájde v predkladanej knihe tzv. „veľké“ témy, ale aj 
drobné udalosti dokresľujúce kolorit mesta v jednot-
livých obdobiach jeho vývinu. Nájde v nej aj osudy 
prešovských rodákov, ktorí z rôznych dôvodov odišli 
z mesta a žili vo veľkom svete.
jozef chaluPeckÝ: história pod hladinou. 
kniha je venovaná päťdesiatročnej histórii potápač-
ského klubu Manta v Spišskej Novej Vsi.
kresťanská kultúra a jej miesto v dejinách vý-
chodného Slovenska. Zborník obsahuje štúdie 
venujúce sa duchovej hudbe, sakrálnej ikonografii 
- militaristike a hmotnej kultúre, epigraficko-kampa-
nologickým pamiatkam, ktoré tvoria opodstatnenú 
súčasť nášho národného kultúrneho dedičstva.

PObOČka mIer - šaFárIkOVO námeStIe 7

Pre detI  

roman brat: mordovisko. Neopakovateľná at-
mosféra bláznivých príbehov zo školy a okolia vyže-
nie nudu z vášho života a zaručí vám skvelý čitateľský 
zážitok.

Pre dOSPelÝch - beletrIa  

jane auSten: Opátstvo northanger. Módne kú-
peľné mestečko Bath v anglicku pred dvesto rokmi. 
Tam chodili anglickí rodičia uvádzať svoje dcéry do 
spoločnosti.
karin krauSOVá: márnivá sezóna. Svieži prí-
beh o kríze stredného veku  je vtipnou sondou do 
duše ženy tesne pred päťdesiatkou.

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. 
 

zVOnY, zVOnice a zVOnenie 
na SPiŠi V MinULOSTi

3. 5. - 31. 8. 2013
Výstava pri príležitosti 500. výročia skončenia slávnej éry 

spišskonovoveskej stredovekej kovolejárne založenej 
Majstrom Konrádom v Spišskej Novej Vsi (1513 - 2013).

kráTkO zO žiVOTa ŠerPOV
Predstavíme Vám riaditeľku GUS trochu inak.

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi vás pozýva na 
prednášku 22. 5. 2013 o 16.00 hod.

Prednášajúci: Mgr. Lucia Benická 

Národopisné múzeum Smižany, Krátka 5  

„HOJa, ĎUnĎa, HOJa“
 do 31. 5. 2013

Výstava zameraná na zvyky a obyčaje jarného  
a letného obdobia. Výstavné priestory.

Deň MÚzeí 
17. 5. 2013

Ako to v múzeu funguje? Náučná prehliadka expozície  
a zákulisia múzea s interaktívnym programom. 

darček: spomienková pohľadnica na pamiatku.
Vstupy: 9.00 - 14.00 hod. Vstupné: 0,50 €.

Kaštieľ v Markušovciach 

STreDOVekÉ náSTennÉ 
MaĽBY na SPiŠi

do 31. 5. 2013
Spiš vyniká nielen nádhernou prírodou a pamiatkami,  

ale tisíckou nití sa viaže aj na uhorskú kultúru  
a vzdelanosť ako takú. Z jeho úchvatných  

umeleckých pamiatok výstava približuje nástenné  
maľby z kostolov a kláštorov vo Veľkej Lomnici,  

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

MáJ 2013

nOc MÚzeí  
a GaLÉrií 2013

18. 5. 2013
MÚzeUM SPiŠa  

V SPiŠSkeJ nOVeJ VSi 
zvony, zvonice a zvonenie na Spiši  

- prehliadka výstavy 
ezopove bájky  

- zážitková prehliadka expozície Prírody 
Pohľad do mikrosveta živej prírody

Skamenené more na Spiši  
- unikátne nálezy prírodnín 
Vstup: 17.00 - 22.00 hod.

Symbolické vstupné: 0,50 €. 
darček: spomienková pohľadnica na pamiatku.

kaŠTieĽ a LeTOHráDOk 
DarDaneLY  

V MarkUŠOVciacH
Večernú prehliadku kaštieľa ponoreného  

do svetla sviečok sprevádzajú lektori v historických 
kostýmoch aj do zákutí kaštieľa, ktoré nie sú 

prístupné počas bežných prehliadok.  
Záver spríjemnia tóny krásnej hudby  

v podaní mladých umelcov v letohrádku.
Vstupy: 19.00, 20.00, 21.00 hod.

Symbolické vstupné: 2 €.
Deti do 15 rokov: 1 €.

darček - spomienková pohľadnica.

Múzeum Spiša pri príležitosti významného výročia spä-
tého so slávnou kovolejárskou dielňou založenou Maj-
strom Konrádom v Sp. Novej Vsi pripravilo výstavu 
o zvonoch, zvoniciach a zvonení na Spiši v minulosti. 
Jej obsahom bude priblíženie pôsobenia vynikajúcich 
majstrov - kovolejárov spomínanej dielne počas stredo-
veku v Spišskej Novej Vsi, prezentácia replík gotických 
krstiteľníc v nej vyhotovených, ako aj súboru originál-

nych zvonov z východného Slovenska. Druhá časť vý-
stavy predstaví návštevníkom jedinečnú architektúru 
spišských renesančných zvoníc. Pre školskú mládež 
pracovníci múzea pripravia rôzne súťaže a tvorivé dielne. 
Slávnostné otvorenie výstavy pri príležitosti 500. výro-
čia skončenia slávnej éry spišskonovoveskej stredove-
kej kovolejárne založenej Majstrom Konrádom v Spišskej 
Novej Vsi sa uskutoční 3. 5. 2013 o 16.30 h.

zVONY, zVONiCe a zVONeNie  
Na SPiši V MiNulOSti

Mesto Spišská Nová Ves
Pozývame Vás na 

slávnostné odhalenie zvona 
uliateho Jánom Wagnerom, jedným z posledných majstrov 
známej stredovekej spišskonovoveskej zvonolejárskej dielne 

založenej Majstrom Konrádom v roku 1357
3. mája 2013 o 16.00 hod., priestor pred radnicou 

O REX GLORIE VENI CUM PACE
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V kine Mier PLaTia  
aJ kULTÚrne POUkazY!

 
1. MáJ, VSTUPnÉ iBa 4 € 

1. 5. o 17.00, slovenský dabing
krÚDOVci 

1. 5. o 19.00, český dabing
JUrSký Park 

2. 5. o 17.00, vst.: 2 €, 2d projekcia
ŠMeJDi 

organizované v spolupráci s Mestským úra-
dom pre dôchodcov mesta. klamstvá a pre-
myslená manipulácia, ktorej cieľom je donútiť 
ľudí k nákupu predražených produktov. čr, 
74 min., česká verzia, MP-12.

2. - 3. 5. o 19.00, vst.: 3 €, 2d projekcia 
BaBOVŘeSkY 

láska, žiarlivosť, závisť, intrigy a najmä vtipné 
okamihy,  v  ktorých  sa  mnohí  nájdu.  čr, 
120 min., MP-12.

rOzPráVka - SLOVenSký DaBinG
4. - 6. 5. o 17.00, vst.: 5 €, 
deti, študenti a dôchodcovia: 4 €

zaMBezia
Mladý sokol kai sa aj napriek zákazom svojho 
otca vydá na dobrodružnú výpravu do bájneho 
vtáčieho mesta. Južná afrika, rodinná animo-
vaná komédia, 83 min., MP. 

4. - 6. 5. o 19.00, 
vst.: dospelí: 3,50 €, študenti: 3 € 

na cUDzí ÚčeT 
čo všetko sa vám môže stať, keď vám niekto 

ukradne totožnosť? uSa, komédia, české ti-
tulky, 111 min., MP-12.

FiLMOVý kLUB 
7. 5. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 3 € 

eXiT MUSik VOL. 2 
Hudobný  film  skupiny  Efterklang.  Dánsko, 
107 min., MP-12.

8. - 9. 5. o 19.00, vst.: 3 €, 2d projekcia 
BaBOVŘeSkY

rOzPráVka - SLOVenSký DaBinG 
10. - 13. 5. o 17.00, vst.: 3,50 €, 
deti, študenti: 3 €, 2d projekcia 
neUVeriTeĽnÉ DOBrODrUžSTVá 

TaDa STOneSa 
Tad od malička túžil byť archeológom a vďaka 
náhodnej zámene sa vydáva na expedíciu plnú 
dobrodružstiev. Španielsko, animovaná dob-
rodružná rodinná komédia, 90 min., MP.

10. - 13. 5. o 19.00, vst.: 5,50 €, 
deti, študenti: 4,50 €

irOn Man 3 
Tony Stark stojí  tento krát proti nepriateľovi, 
ktorého sila a pôsobenie nepozná hraníc. uSa, 
čína, akčný, sci-fi, 129 min., MP-12.

FiLMOVý kLUB 
14. 5. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 3 € 

anJeLSký PODieL 
robbie má okolo dvadsať, je bez práce a s pria-
teľkou leonie čaká syna. Veľká Británia, české 
titulky, 106 min., MP-15.

15. - 16. 5. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti: 3 €, 2d projekcia

VeĽká SVaDBa
Počas svadobného víkendu sa zídu pod jed-
nou  strechou  hneď  štyria  držitelia  oscara. 
uSa, romantická komédia, 90 min., MP-12.

17. - 18. 5. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti: 3 € 

TeMnÉ neBO
kľudný  život  rodiny  Barretovcov  sa  začne 
riadne otriasať v základoch. uSa, horor, sci-fi, 
thriller, r. 2013, 97 min., české titulky, MP-15.

rOzPráVka - SLOVenSký DaBinG
18. - 19. 5. o 17.00, vst.: 3 €, 2d projekcia 

zaMBezia

19. - 20. 5. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti: 3 € 

VeĽký GaTSBY
Je jar 1922 a éra uvoľnených mravov, iskria-
ceho  jazzu,  nelegálneho  obchodu  s  alko-
holom.  uSa,  austrália,  romantická  dráma, 
150 min., MP-15.

FiLMOVý kLUB 
21. 5. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 3 € 

HOn
Príbeh štyridsaťročného lukasa, ktorý pracuje 
v materskej škôlke a pomaly začína žiť nový 
život. Dánsko, dráma, české titulky,  r. 2013, 
111 min., MP-15. 

22. 5. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti: 3 € 

VeĽká SVaDBa

rOzPráVka Pre ŠkOLSkÉ kLUBY 
24. 5. o 14.00, vst.: 3 €
slovenský dabing

krÚDOVci 
 
24. 5. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti: 3 €, 2d projekcia 

rýcHLO a zBeSiLO 6

Po krádeži sto miliónov dolárov a úteku z bra-
zílskeho ria sa tím okolo Dominika roztrúsil 
po celom svete bez možnosti vrátiť sa domov. 
uSa, akčný, r. 2013, slovenské titulky, MP-15.

rOzPráVka
26. - 27. 5. o 17.00, vst.: 3 € 

kOVáŘ z PODLeSí 
rozprávkový súboj dobra so zlom, snaha o zís-
kanie pravej lásky a objavenie naozajstného 
priateľstva. čr, 90 min., česká verzia, MP-12. 
 
26. - 27. 5. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti: 3 €, 2d projekcia 

rýcHLO a zBeSiLO 6

FiLMOVý kLUB 
28. 5. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 3 € 

PríBeH MôJHO SYna
Slobodná matka Gemma prichádza so svojím 
dospievajúcim  synom Pietrom do Sarajeva, 
aby  poznal  krajinu.  Taliansko,  Španielsko, 
dráma, 127 min., MP-15.

3D MDD, VSTUPnÉ iBa 3,50 € 

rOzPráVka - SLOVenSký DaBinG
31. 5. a 1. 6. o 17.00

zaMBezia

31. 5. - 3. 6. o 19.00, 
vst.: dospelí: 3,50 €, študenti: 3 € 

VO ŠTVOrici PO OPici 3
Grand finále svetoznámej komédie, ktorá ro-
zosmiala milióny ľudí. uSa, komédia, r. 2013, 
slovenské titulky, 100 min., MP-15.

rOzPráVka - SLOVenSký DaBinG
2. - 3. 6. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti: 3 €
kráĽOVSTVO LeSnýcH STrážcOV 

Zažite dobrodružstvo vo svete, o ktorom ste 
doteraz nepočuli. uSa, animovaná komédia, 
90 min., slovenský dabing, MP.

kULTÚra

   facebook.com/kino.Mier.sNv • kinomiersnv@stonline.sk

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

od 2. 5. 2013
na cUDzí ÚčeT

irOn Man 3

od 9. 5. 2013
VeĽká SVaDBa

TeMnÉ neBO

od 16. 5. 2013

kOVáŘ z PODLeSí

VeĽký GaTSBY

aFTerSHOck

od 23. 5. 2013

ViVe La France

rýcHLO a zBeSiLO 6

ceSTa

od 30. 5. 2013
VO ŠTVOrici PO OPici 3

kráĽOVSTVO LeSnýcH STrážcOV

do 31. 5., Kaštieľ - Výstava
FrantiŠek Žoldák  
- ZátiŠie a krajiny 

1. 5. o 9.00 hod., Banketová sála KD
ŠacHový turnaj 

- májová pätnástka, 2. ročník.

3. 5. o 17.00 hod., pred Radnicou
Stavanie oBecnÉHo mája 

Vítanie jari s DFSk - Smižančanka, deťmi 
ZŠ, ZUŠ a MŠ. 

4. 5. o 16.00 hod. 
Areál TJ Slovan Smižany

vitaj, leto
Otvorenie turistickej sezóny - zábavné 
popoludnie. Vstupné: 1 €.  

7. 5. o 16.00 hod., pred KD
oSlavy dŇa víťaZStva  

nad FaŠiZmom

12. 5. o 16.00 hod.  
Spoločenská sála KD

deŇ matiek 
Nedeľa, ktorá patrí našim mamám a sta-
rým mamám.

23., 24., 26. 5.   
Spoločenská sála KD 

SeBecký oBor 
Divadelné predstavenie 
ZŠ Pov. sv. kríža.

28. - 31. 5., Spoločenská sála KD 
aBSolventSkÉ koncerty  

Žiakov ZáverečnýcH  
ročníkov ZuŠ

spojené s vyraďovaním.

PRiPRAVuJeme
2. 6. o 13.30 hod. 
Areál TJ Slovan, Smižany

deŇ detí 
Z rozprávky do rozprávky.

9. 6. o 15.00 hod. 
Areál TJ Slovan, Smižany

XXii. ročník SmiŽianSkycH 
FolklÓrnycH SlávnoStí  

a 
viii. ročník  

SmiŽianSkeHo jarmoku 

Zmena programu vyhradená! Informácie, rezervácia a predpredaj vstupeniek: 
OKC Smižany, Kultúrny dom Smižany, Tatranská 80 - tel. č.: 053/429 89 39, 0908 982 722
Kaštieľ, Tatranská 105 - tel. č.: 053/44 33 666, www.smizany.sk, www.okcsmizany.eu.sk

máj 2013
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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. mája na 
adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v júnovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: aprílový sneh pole hnojí, dážď 
požehnáva. Výherkyňou sa stáva a CD Romantic melody získava zuzana HeGYKöziOVÁ zo Sp. Novej Vsi. Blahoželáme!

krížOVka

TiP na VýLeT

Lyžiarska, pešia a cyklo turistika – trasa: 
Biela voda (Tatranské Matliare), 
chata pri zelenom plese (Brnčalka) 1 551 m n. m.
Atraktívnou tatranskou dolinou na pomedzí Vysokých a Belianskych Tatier je nepo-
chybne Dolina Zeleného plesa. Ľahká dostupnosť, krása okolitých hôr a príjemná hor-
ská Chata pri Zelenom plese (v minulosti známa ako Brnčalova chata alebo hovorovo 
Brnčalka pomenovaná podľa Alberta Brnčala (1919 – 1950), učiteľa telesnej výchovy, 
vtedajšieho predsedu Sl. horolezeckého zväzu, ktorý zahynul pod Jastrabím sedlom 
v Malej Zmrzlej doline, pochádzal zo Spišskej Novej Vsi) sú turistickým magnetom pre 
mnohé generácie turistov a milovníkov hôr. Prvou známou turistkou, ktorá podľahla 
čaru Tatier, bola kežmarská hradná pani Beata Lasky. V roku 1565 sa vybrala do Tatier 
sama v spoločnosti kežmarských mešťanov a smerovali pravdepodobne k Zelenému 
plesu. Pani Lasky na túto odvahu, ktorá sa v tej dobe považovala za nemravnosť, kruto 
doplatila. Jej manžel ju dal na šesť rokov zamurovať do miestnosti hladomorne, kde 
mala len z malého okienka výhľad na Tatry.
Vhodnou východiskovou trasou na túru je parkovisko a aut. zastávka Biela voda pri 
Tatranských Matliaroch. Dobrým tipom nástupu na túru pre lyžiarov v jarnom období 
je prešliapaná stopa vľavo od parkoviska. Odtiaľ nás žltá turistická značka dovedie po 
3 hodinách na chatu. Cesta je prístupná celoročne. Alternatívy nástupov sú Tatranská 
Lomnica alebo T. Matliare, kde začína modrá tur. značka, ktorá sa po 50 minútach 
stretáva so žltou. I keď je prevýšenie 830 m trasa vedie nenáročným horským teré-
nom, najprv po lesnej ceste v Doline Kežmarskej Bielej vody, ktorú uzatvára tur. prístre-
šok pri Šalviovom prameni. Ďalším stúpaním po širšom chodníku sa dostaneme nad 
pásmo lesa do oblasti kosodreviny, kde sa už otvárajú nádherné scenérie tatranských 
končiarov. Zľava je dominantná trojuholníková severná stena Malého Kežmarského 
štítu, ďalej vpravo sú Baranie rohy, Čierny a Kolový štít spolu s Veľkou Zmrzlou doli-
nou, ktorá je zase skialpinistickým rajom. Priamo nad chatou sa týči Jastrabia veža, 
na vrchu ktorej bol vraj kedysi veľký drahokam. Istý mládenec ho chcel priniesť svojej 
milej, vyliezol hore a keď ho už takmer mal, skala sa zatriasla a on spadol do plesa aj 
s drahokamom. Odvtedy je pleso zelené. Viac napravo je prah Červenej dolinky, Kozí 

štít a Predné Jatky z Belianskych Tatier. Chata pri Zelenom plese ponúka celoročné 
občerstvenie a ubytovanie. Pre lyžiarov sú priaznivé podmienky od novembra do ne-
skorej jari. Na svoje si prídu aj zdatní cykloturisti na horských bicykloch. Za dobrého 
slnečného počasia je dolina plná jasu, ktorý jej ubrala zima, kedy je dolina ponorená 
v tieni. Chata leží na tatranskej magistrále, je dobrým východiskom pre túry na Veľkú 
Svišťovku, Jahňací štít či Kopské sedlo v čase od 16. 6. do 31. 10. 

lívia Brovková, ivan Brovko
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Basketbalistky šKBd Rücon 
Spišská Nová Ves sa prebojovali 
medzi štyri najlepšie tímy na 
Slovensku. Rozhodol o tom mi-
moriadne dramatický zápas, ktorý 
Spišiačky v Piešťanoch zvládli, sé-
riu vyhrali 2 : 1 a na palubovke ta-
mojšieho gymnázia sa mohli začať 
búrlivé postupové oslavy. V klbku 
oslavujúcich žiaril hlavne ten, bez 
ktorého by sa tento úspech určite 
nedostavil. Generálnemu ma-
nažérovi ŠKBD Róbertovi šim-
kuľákovi po poslednom hvizde 
rozhodcu padol zo srdca obrov-
ský balvan. „Misia je splnená,” hlásil. „Som veľmi, veľmi šťastný a hrdý na toto družstvo. Boli sme pod obrovským 
psychickým tlakom, v sezóne nie všetko vyšlo tak, ako sme si predstavovali a toto bola posledná možnosť ukázať, 
že všetko to úsilie, stres, financie malo nejaký zmysel. Víťazstvo darujem babám, našim famóznym fanúšikom, ako 
i celej Spišskej Novej Vsi.” 
A ako videl zápas spišskonovoveský primátor, ktorý bol na rozhodujúcom zápase v Piešťanoch? „Bolo to veľmi napí-
navé a som veľmi rád, že dievčatá to nakoniec zvládli a postúpili do semifinále. V našom meste sa tak môžeme 
tešiť z toho, že sezóna sa ešte neskončila a vychutnať si zápasy o jednu z medailí.“ (pat), foto: autor

Organizátori: Občianske združenie Novoveská Huta 
v spolupráci s organizátormi nižšie uvedených pretekov.
BLOSNV je určená pre osoby od 18 rokov bývajúce na 
území okresu SNV a štartujúce za organizácie pôsobiace 
na jeho území.
do BlOSNV sú zaradené:
11. 5. 1. roč. Olcnavskej osmičky
19. 5. 19. roč. Májovej hodinovky Jozefa Česlu
7. 6. 23. roč. Večerného behu mestom SNV
22. 6. 2. roč. Behu Farmárskeho dvora
1. 9. 8. roč. Behu Novoveskou Hutou
9. 10. 8. roč. Behu ulicami obce Smižany
13. 10. 48. roč. Behu ulicami Krompách
27. 10. SHVSR - hodnotí sa polmaratón - Hamburg
17. 11. 5. roč. Ferčekovskej desiatky

Z celkových výsledkov budú zvlášť obodovaní účastníci 
BLOSNV.
Bodovanie: 1. miesto - 10 bodov; 2. miesto - 7 bo-
dov; 3. miesto - 5 bodov; 4. miesto - 4 body; 3. miesto  
- 3 body.
Ďalší, ktorí prebehnú cieľom, získavajú po 1 bode.
Pri rovnosti bodov rozhodujú: 1. vzájomné súboje; 2. viac 
lepších umiestnení; 3. menej pretekov potrebných na zís-
kanie týchto bodov.
Kategórie: M 18 – 39 r.; 40 – 49 r.; 50 – 59 r.; nad 60 r. 
Ž 18 – 34 r.; nad 35 r.
Usporiadatelia pretekov sú povinní zaslať 
kompletnú výsledkovú listinu na e-mailovú 
adresu hutabeh@centrum.sk.

rudo Mikolaj, predseda občianskeho združenia

BeH: 17. roč. Čečehovského polmaratónu: Víťazom 
sa stal maďarský bežec Kovacs (1:09:43 hod.). Milan 
Hrušovský zo STEZ SNV dobehol ako 6. v kategórii „C“ 
(1:29:18 hod.). 33. roč. švošovskej pätnástky: Naj-
rýchlejší bol Mlynarz z Krasnika (57:16 min.). Tomáš Ka-
mas v drese ŠKP SNV dobehol ako 4. (1:03:23 hod.). 
ČSOB Bratislava Marathon 2013: Kde štartujú tam ví-
ťazia. Aj tentoraz zvíťazil bežec z Kene Chesini. V nebe-
žeckom počasí dobehol za 2:18:33 hod. Premiéru v ka-
tegórii M-50 mal Ondrej Chabada (3:19:25 hod.), kto-
rý obsadil 12. priečku. Július Smolár v kategórii M-60 
skončil ako 21. (4:31:40 hod.). Obaja MK Tatran SNV. 
Beh Hornádskou dolinou – Kysak: Nepríjemné stude-
né a veterné počasie sprevádzalo 144 účastníkov ob-
ľúbeného polmaratónu na východe Slovenska. Víťazom 
sa stal maďarský bežec Kovacs (1:08:41 hod.). Tomáš 
Kamas (1:23:27 hod.) dobehol ako 9. v kategórii „A“. 
Štefan Sumerling zo STEZ SNV zvíťazil v kategórii „B“ 
(1:17:30 hod.). Vladimír Veľký z Nov. Huty dobehol v ča-
se 1:45:00 hod. a patrí mu 23. miesto v kategórii „B“. 
Peter Pavol z SPŠ SNV skončil ako 3. v kategórii „D“ 
(1:37:27 hod.).
JUDO: MajStROVStVÁ VýCHOdOSlOVeNSKej 
OBlaSti: 6. 4. sa v Michalovciach konali majstrovstvá 
mladších a starších žiakov a žiačok a zároveň 2. kolo li-
gy žiakov. Výsledky DK SNV: Kategória mini: do 24 kg: 
2. Simona Horváthová; do 27 kg: 3. Laura Tutoková. 
Kategória mladších žiakov a žiačok: do 38 kg: 3. Pe-
ter Bosák; do 50 kg: 2. Adam Šarga, 3. Tomáš Šarga. 
Kategória starších žiakov a žiačok: do 38 kg: 2. Bra-
nislav Horváth; do 57 kg: 1. Natália Gallschneiderová. 
MedziNÁROdNÁ VeĽKÁ CeNa: 13. 4. sa v Bardejo-
ve konala medzinárodná Veľká cena o pohár primátora 
mesta Bardejov žiakov, žiačok a juniorov. Súťaže sa zú-
častnili aj pretekári z Čiech, Poľska, Ukrajiny. Výsledky 
DK SNV: Kategória mini: do 24 kg: 3. Simona Horvátho-
vá; do 50 kg: 3. Tomáš Hudák. Kategória mladších žia-
kov a žiačok: do 50 kg: 3. Adam Šarga a Tomáš Šarga. 
Kategória starších žiakov a žiačok: do 57 kg: 3. Natália  
Gallschneiderová.
VOLeJBaL: extraliga: ženy: play-off: 2. kolo: 
1. zápas (23. 3.): KV MŠK Oktan Kežmarok – VK SNV 
3 : 0; 2. zápas (30. 3.): VK SNV – KV MŠK Oktan Kež-
marok 0 : 3. O 7. miesto: 1. zápas (6. 4.): COP Nitra 
– VK SNV 3 : 0; 2. zápas (13. 4.): VK SNV – COP Nitra 
3 : 2, zlatý set 14 : 16. Ženy skončili na 8. mieste. OM 
kadetky: 11. kolo (17. 3.): VK ProfiGarant Prešov – VK 
SNV 0 : 3, 1 : 3; 12. kolo (7. 4.): VK SNV – Slávia TU 
Košice 3 : 1, 3 : 2.
BaSkeTBaL: extraliga: ženy: štvrťfinále: 1. zá-
pas (20. 3.): Piešťanské Čajky – SNV 85 : 73; 2. zá-
pas (23. 3.): SNV – Piešťanské Čajky 86 : 54; 3. zá-
pas (27. 3.): Piešťanské Čajky – SNV 67 : 74. Semifi-
nále: 1. zápas (30. 3.): Good Angels – SNV 104 : 58; 
2. zápas (3. 4.): SNV – Good Angels 71 : 88; 3. zá-
pas (7. 4.): Good Angels – SNV 87 : 49. O 3. miesto 
(16. 4.): ŠBK Šamorín – SNV 80 : 58.
kOLkY: extraliga: muži: 19. kolo (6. 4.): TJ Tatran 
SNV A – KK Tatran Sučany A 4 : 4; 20. kolo (24. 3.): 
TJ Tatran SNV A – KK Inter Bratislava B 2 : 6; 21. kolo 
(7. 4.): TJ Tatran SNV A – TJ Slavoj Veľký Šariš A 2 : 6.
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SPlNeNý BaSKetBalOVý 
CieĽ NOVÁČiKa

BežeCKÁ liGa OKReSu  
SPišSKÁ NOVÁ VeS - BlOSNV - 2013

Mesto Spišská Nová Ves a Maratónsky klub 
tj tatran Spišská Nová Ves usporiadajú 

19. mája 2013 (nedeľa) 

19. ročník Májovej hodinovky 
Jozefa česlu

a 12-minútový beh občanov mesta na Atletickom 
štadióne TJ Tatran v Sp. Novej Vsi.

štart: 12-minútový beh o 9.30 hod.,  
hodinovka o 10.00 hod.

Prihlásiť sa môžete na štadióne najneskôr pol hodiny  
pred štartom. Beh - kondičný test je určený širokej  
verejnosti bez ohľadu na výkonnosť, pohlavie a vek.

Najlepších oceníme, slabších povzbudíme. 
Príďte si otestovať svoju kondíciu.

Propozície na www.spisskanovaves.eu.

Za 2 plavecké dni odplávali 5 členovia PSK SNV: Peter 
Milčák, Pavol demečko, Peter Piroch, igor Murko 
a jaroslav dulík spolu 26 disciplín, z ktorých si priniesli 

2 cenné kovy. 
Najcennejšími bola strieborná medaila, ktorú získal 
Jaroslav Dulík v kategórii mužov 46 - 49 r. v disciplíne 
400 m VS a bronzová medaila, ktorú získal Peter Mil-
čák v kategórii mužov 55 - 59 r. v disciplíne 200 m VS. 
Gratulujeme. 
Spišskonovoveskí plavci sa zúčastnili bojov aj v štafetách 
4 x 50 m PP a 4 x 50 m VS v kategórii nad 200 rokov: Mil-
čák, Piroch, Murko, Dulík. Tentoraz to však bolo bez me-
daily. Konkurencia bola silná, a to najmä zo zahraničia.
Na Medzinárodných majstrovstvách SR v plávaní senio-
rov v Žiline – MASTERS sa zúčastnilo vyše 165 plavcov 
zo 6-tich krajín: Česko, Maďarsko, Rakúsko, Ukrajina, 
Poľsko a Slovensko. 
Spišskonovoveskí plavci dokázali, že tento krásny šport 
sa dá robiť v každom veku a dodávajú, že nie je skutočne 
dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa a sám sebe niečo doká-
zať a prekonať sa. 
Mimochodom – najstarším účastníkom bol opäť p. Holý 
- ročník narodenia 1925 a najstaršia účastníčka sa naro-
dila v roku 1927. Svojimi výkonmi však prekonali i omnoho 
mladších plavcov.  igor Murko, foto: autor

V dňoch 6. - 7. apríla sa plavci Plaveckého seniorského klubu Spišská Nová Ves (PSK 
SNV) zúčastnili ďalšieho ročníka Medzinárodných majstrovstiev SR v plávaní seniorov – 
MaSteRS, ktoré sa tentoraz konali v žiline.

MedziNÁROdNé MajStROVStVÁ SR 
2013 V PlÁVaNí SeNiOROV – MaSteRS

Zľava: Milčák, Murko, Dulík, Demečko a Piroch. 
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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 

 1. 5. streda 10.00/12.00 Fk sNv - stará ĽUBovŇa, 1. liga star. žiakov

 5. 5. nedeľa 10.00/12.00 Fk sNv - stropkov, 1. liga starších žiakov

11. 5. sobota 11.00/13.15 Fk sNv - MFk košiCe, 1. dorastenecká liga

12. 5. nedeľa 16.30 Fk sNv - prešov jUN., 3. liga dospelí

15. 5. streda 16.30 Fk sNv - MFk košiCe „B“, 3. liga dospelí

19. 5. nedeľa 10.00/12.00 Fk sNv - sNiNa, 1. liga starších žiakov

26. 5. nedeľa 11.00/13.15 Fk sNv - B. BystriCa, 1. dorastenecká liga

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

 1. 5. streda 18.00 lB - koMárNo, basketbal extraliga

 4. 5. sobota 10.00 - 13.00 BasketBalovÝ tUrNaj sMŽ

 5. 5. nedeľa  9.00 - 19.00 FlorBal tUrNaj

11. 5. sobota kpN volejBalovÝ tUrNaj

24. 5. piatok  9.00 - 19.00 Msr mladších mini žiačok v basketbale

25. 5. sobota  9.00 - 19.00 Msr mladších mini žiačok v basketbale

26. 5. nedeľa  9.00 - 15.00 Msr mladších mini žiačok v basketbale
Ďalšie termíny basketbalovej extraligy mužov 4.,11.,15.,18., 22., 25., 29. 5. a 1. 6.

5. kolo 6. 5. pondelok

17.00 Ndh atyp : parMas
18.00 stez : srt kegl
19.00 Midapa : Mv NáByt
voľno dráČik

6. kolo 13. 5. pondelok

17.00 srt kegl : Midapa
18.00 parMas : stez
19.00 dráČik : Ndh atyp
voľno Mv NáByt

7. kolo 20. 5. pondelok

17.00 stez : dráČik
18.00 Midapa : parMas
19.00 Mv NáByt : srt kegl
voľno Ndh atyp

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, 0903 675 380, 0905 954 792.

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 sviatkov
1. 5. streda: 9.00 - 20.30 • 8. 5. streda: 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

Vo štvrtok 28. marca 2013 sa v Spišskej Novej Vsi konal 
„Veľkonočný hokejový turnaj u 11“. Piatakom HK Spišská 
Nová Ves boli súperi z Košíc, Bardejova, Topoľčian a Martina. 
Družstvá sa stretli každý s každým, hralo sa v dvoch tretinách 
dvakrát pätnásť minút čistého času.
Hráči Spišskej Novej Vsi dosiahli tieto výsledky:
HK Spišská Nová Ves – HK Bardejov 5 : 1, HK Spišská Nová 
Ves – Košice – Liba 12 : 0, HK Spišská Nová Ves – MHC 

Martin 5 : 2, HK Spišská Nová Ves – HK Topoľčany 8 : 2. 
Góly za Spišskú Novú Ves dávali:
Novák 9, Šarišský 7, Richnavský 4, Gonda 3, Knižka 2, Olej-
ník 2, Líška 2, Mižík 1.
Veľkonočný pohár U 11 získali bez prehry chlapci HK Spišská 
Nová Ves, na druhom mieste skončili chlapci z MHK Martin. 
Ďalšie mužstvá získali po jednom víťazstve a usporiadatelia 
všetky tri mužstvá ocenili bronzovými medailami. Na turnaji 

boli po každom zápase ocenení najlepší hráči zápasu a v zá-
verečnom ceremoniáli aj najlepší brankár, obranca, útočník 
a strelec. 
Najlepší brankár Frederik Štuchal z Košíc, obranca lukáš 
líška z HK Spišská Nová Ves, útočník František Šmindžár 
z Martina, strelec ivan Novák z HK Spišská Nová Ves. Tré-
nermi HK Spišská Nová Ves boli Štefan Rusnák a Ľubomír 
Jetš. (pat) 

VeĽKONOČNý POHÁR zOStal dOMa

Hokejový tím STARS for STARS pod vede-
ním ambasádora Zdena Cígera zakončil 
túto sezónu tromi turnajmi, z toho dva boli 
v Nemecku. Posledný turnaj bol v bratislav-
skom Ružinove za účasti zahraničných tí-
mov z Ruska, Bieloruska, Česka, Maďarska 
a Slovenska. Na podujatí World Stars Tour-
nament výber obsadil 5. miesto.
„odohrali  sme  šesť  stretnutí.  Hoci  prvé 
dva sme na úvod prehrali, potom sa však 
chalani už zohrali, dodržiavali aj pokyny 
a hra i výsledky sa zlepšili. Napokon sme 
vyhrali  tri zo šiestich zápasov a obsadili 
dobré piate miesto. Bola to posledná ak-
cia v tejto sezóne a môžem povedať, že 
som spokojný. Chlapci, ktorých sme mali 
v tímoch, boli vďační za šancu a ukázali, 
že chcú napredovať. Tento projekt má bu-
dúcnosť, verím, že budeme pokračovať aj 

ďalej. už v lete by sme chceli urobiť kemp, 
aby sme sa znovu stretli a mladí hráči vi-
deli, ako sa trénuje v rámci letnej prípravy,“ 
konštatoval Cíger.
Výber hráčov Cígerovej hokejovej školy sa 
tvoril na základe štatistických údajov zápasov 
1. ligy regiónov (góly a asistencie). Z Hokejo-
vého klubu Sp. Nová Ves sa do Cígerového 
tímu U 14 dostal siedmak Roman Karaffa 
- útočník (ročník 1999) a jeho spoluhráč 
obranca lukáš Petruf z ôsmeho ročníka. 
Obaja sú žiakmi športovej hokejovej triedy 
ZŠ Komenského v Sp. Novej Vsi.
R. Karaffa po návrate domov povedal: „Na 
hokejové  turnaje do mužstva STarS  for 
STarS ma pozval ambasádor pán Zdeno 
Cíger. Cestovali sme do Nemecka na hoke-
jové turnaje v Mannheime a rosenheine. 
Na turnajoch v Nemecku boli tímy z ruska, 

Nemecka, rakúska, česka a Slovenska. 
V prvom i druhom turnaji sme skončili na 
prvom mieste. V Nemecku sme hrali sys-
témom každý s každým dvakrát dvadsať 
minút čistého času. Družstvo,  ktoré zís-
kalo  najviac  bodov,  turnaj  vyhralo.  Hrali 
sme šesť zápasov, pretože bolo na turnaji 
sedem mužstiev. V prvom turnaji som dal 
deväť gólov, v druhom šesť. V Nemecku 
som hral v útoku s Patrikom Hrehorčákom 
z Popradu a adamom liškom. Tretí turnaj, 
ktorý sa konal  v ružinove, sme skončili 
z dvanástich družstiev na piatom mieste, 
ale na tomto turnaji neboli tí hráči, ktorí boli 
v Nemecku. časť hráčov, ktorí boli v Ne-
mecku, musela ísť na Majstrovstvá Sloven-
ska do Popradu.“ 
Napriek tomu, že naši starší žiaci HK Sp. 
Nová Ves nepostúpili na Majstrovstvá Slo-

venska, ktoré sa konali v Poprade, sme však 
hrdí na to, že medzi výber Slovenska v tíme 
Zdena Cígera sa dostali naši nádejní hráči. 
Želáme im veľa športového šťastia v ďalšom 
športovom živote. ján tomšík

ROMaN KaRaFFa V CíGeROVOM tíMe
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Po hladkej prehre v Nitre sa čakal zaujímavý súboj na do-
mácej palubovke. Kadetky (Bodáková, Zaťková, Nováková, 
Nagyová, Hnátová) a juniorka (Olejníková) zhromaždené 
okolo kapitánky Kubovej a rovnako Mikušovej a Sandtne-
rovej (ženy) začali proti zohratým juniorkám z COP-ky veľmi 
sympaticky, ale prvý set sa rozhodoval až v jeho závere, 
kedy bolo treba na víťazstvo po 4 setbaly na každej strane, 
pričom až ten posledný premenili Spišiačky. Potom to bol 
boj o každú loptu, o čom hovoria aj výsledky setov. Diváci 
hnali domáce hráčky v piatom sete do víťazného konca, čo 
sa aj podarilo. Po prvý raz sa v Spišskej Novej Vsi hral „Zlatý 
set“, žiaľ so šťastnejším koncom pre hostí. Prehrou v ňom si 

Spišská Nová Ves uhrala konečné 8. miesto. Na 7. mieste 
skončili mladé volejbalistky z COP-Nitra. 
Výsledok, extraliga ženy o 7. miesto: VK Spišská Nová 
Ves - COP Nitra 3 : 2 (28, -22, 23, -22, 9) - zlatý set 
14 : 16.
Spišská Nová Ves: Sandtnerová, Kubová, Hnátová, Mi-
kušová, Olejníková, Zaťková, libero Bodáková (Nováková); 
tréner: Z. Hauer.
Tréner žien VK SNV zdeněk Hauer: „Po výkone v Nitre 
sme si chceli doma napraviť chuť i povesť. Celý týždeň 
sme sa pripravovali na záverečný duel, aby sme ho doma 
odohrali so cťou, čo sa nám aj podarilo. Myslím si, že sme 

boli CoP-ke vyrovnaným súperom, keď sme okolo ku-
bovej mali na ihrisku viac-menej kadetky. Z našej strany 
veľmi  slušný  výkon. V  zlatom sete  rozhodli  drobnosti 
a šťastie.“ 

extraliga 2012 - 2013:
5. miesto VK Oktan Kežmarok 
6. miesto VTC Pezinok
7. miesto COP Nitra 
8. miesto VK Spišská Nová Ves 
9. miesto MŠK Žiar nad Hronom 
10. miesto ŠŠK VIVUS Bratislava (pat)

ŠPOrT

Vo Veľkonočný piatok sa vo vzduchovej strelnici na Let-
nom kúpalisku konala ďalšia zo série súťaží pre verejnosť 
v športovej streľbe zo vzduchových zbraní. Mládežníci 
i dospelí súťažili v dvoch disciplínach: vzduchová pištoľ 
40 súťažných rán a vzduchová puška s rovnakým počtom 
výstrelov. Čas na streľbu 60 minút dával možnosť strelcom 
precízne sa pripraviť na každý súťažný výstrel. V príjemnej 
atmosfére dosiahli mnohí zúčastnení osobné rekordy a tí 
najlepší aj ocenenie vo forme pekného diplomu. 
V disciplíne VzPi 40 (vzduchová pištoľ) najlepší výkon 
predviedla perspektívna športová strelkyňa, členka Stre-
leckého krúžku z Centra voľného času (CVČ) Simona 
Salajová, žiačka osemročného Gymnázia na Javorovej 
ulici, keď zo 400 možných bodov získala 340. Na druhom 
mieste s 339 bodmi sa umiestnil Róbert Baluch, člen 
Streleckého krúžku CVČ, študent Gymnázia v Sp. N. Vsi 

a tretí medzi najlepšími s rovnakým počtom bodov 339 sa 
umiestnil Marek Gura, člen Klubu spišských strelcov.
V disciplíne VzPu 40 (vzduchová puška) sa na prvom 
mieste umiestnil Marián teplán zo Spišskej Novej Vsi, ná-
strelom 353 bodov, druhý bol Milan Kováč z Klubu spiš-
ských strelcov s nástrelom 314 bodov a tretí sa umiestnil 
jozef štofan zo Spišskej Novej Vsi s 245 bodmi.
Celkom sa súťaže zúčastnilo 12 strelcov a všetci odchá-
dzali s dobrým pocitom. Sychravé dopoludnie strávili 
v príjemnom prostredí v spoločnosti priateľov a priazniv-
cov športovej streľby.
Práve športovej streľbe zo vzduchových zbraní, vybu-
dovaním vzduchovkovej strelnice, začalo „svitať“ na lep-
šie časy. Pravidelné tréningy a možnosť cvičiť v nových 
priestoroch strelnice prinášajú svoje ovocie. Na Krajských 
majstrovstvách v Košiciach získali naši strelci zo Strelec-

kého krúžku CVČ tri tituly majstrov kraja v rôznych kate-
góriách a na ligových kolách v Margecanoch obsadzujú 
prvé priečky. 
Vzduchovkovú strelnicu v objekte Letného kúpaliska 
v Spišskej Novej Vsi môžu navštevovať i nečlenovia klubu, 
verejnosť, a to pravidelne počas otvorených hodín od 
16.00 do 20.00 hod. každý štvrtok a sobotu. Každý si 
môže priniesť svoju vzduchovú krátku alebo dlhú zbraň, 
no prevádzkovateľ strelnice, Klub spišských strelcov, 
vie pištole na stlačený plyn a vzduchové pušky i požičať. 
V takomto prípade je vhodné dohodnúť si návštevu i po-
žičanie zbraní vopred na adrese Klubu spišských strel-
cov http://www.strelnica.snv.sk/ alebo na telefónnom 
čísle: 0905 954 431. Na rovnakej adrese môžete získať 
aj informácie o ostatných aktivitách športových strelcov 
v meste Spišská Nová Ves.  jozef Borz

VeĽKONOČNÁ diaBOlKa 2013 

 Považujete zverejnenie týchto informácií za dobrý 
krok?
Samozrejme, zverejnenie akýchkoľvek pravdivých a objek-
tívnych informácií môže byť len osožné. Tieto údaje neboli 
ani doteraz „tajné“, bolo však potrebné „nájsť“ ich v roz-
počte mesta, čo pre niekoho nemuselo byť jednoduché. 
Takto dostali všetci Spišskonovovešťania komplexnú in-
formáciu o rozdelení priamych dotácií pre jednotlivé kluby 
i o financovaní športovísk, ktoré majú kluby k dispozícii bez-
platne. Chceli sme, aby to vyvolalo diskusiu, možno z nej 
vzídu dobré návrhy.

 Pokladáte systém prerozdelenia dotácií za spravod-
livý?
Ťažko nájdete dvoch ľudí, ktorí by dotáciu v mestskom roz-
počte vyčlenenú na šport rozdelili pre jednotlivé kluby rov-
nako. Vyriešili sme to maximálne objektívne – o prerozdelení 
rozhodujú samotní zástupcovia športovcov, konkrétne pred-
sedníctvo Rady športových klubov. Ich kolektívny návrh plne 
rešpektujeme. Radi privítame návrhy, ktoré by to dokázali 
riešiť spravodlivejšie.

 aké sú hlavné kritériá, podľa ktorých sú financie roz-
deľované?
To by mali odpovedať skôr členovia RŠK, ale poviem to za 
nich: úroveň súťaže, počet členov klubu predovšetkým v mlá-
dežníckych kategóriách a finančná náročnosť športu.

 Prekvapilo Vás niečo v diskusiách, ktoré sa roz-
behli?
V mnohých kluboch viac ako tretina členov býva mimo 
nášho mesta. Viaceré kritické hlasy o údajnom nedosta-
točnom financovaní športu v našom meste sme zazname-
nali od obyvateľov iných obcí a miest. Možno by bolo dobré 
si uvedomiť, že tieto podmienky vytvárame aj pre občanov 
iných miest a obcí, ktoré nám do rozpočtu nijako neprispie-

vajú. Aj kontrola NKÚ vyslovila názor, že financovanie športu 
v Spišskej Novej Vsi je veľmi veľkorysé. 

 Budete aj v tejto ťažkej ekonomickej situácii pokra-
čovať v rekonštrukcii, resp. výstavbe nových športo-
vísk?
V tomto roku uvedieme do prevádzky nové multifunkčné ih-
risko pri ZŠ Nad Medzou a chceli by sme združenou investí-
ciou s KSK zrekonštruovať dráhu v kolkárni. Tiež plánujeme 
obnoviť časť rozvodov na kúpalisku. Viac asi nestihneme, 
ale investície z minulých rokov nám aj pri športoviskách pri-
nášajú úspory. Napr. prevádzka nášho Zimného štadióna je 
vďaka rekonštrukcii chladiaceho systému výrazne úspornej-
šia ako v iných mestách. 

 Nespokojnosť a kritické hlasy sa ozývajú voči vede-
niu niektorých klubov a dožadujú sa ich výmen. Prečo 
vedenie mesta nevstupuje aktívne do týchto personál-
nych otázok?
Predovšetkým chcem poďakovať všetkým funkcionárom, 
ktorí nezištne a kvalitne - a tých je obrovská väčšina - pra-
cujú v našich športových kluboch. So znalosťou veci ešte 
raz zdôrazňujem – nesmierne si ich vážim. Všetky špor-
tové kluby majú právnu subjektivitu a mesto nemá žiadne 
personálne právomoci voči ich vedeniam. Zmeny môžu 
dosiahnuť v rámci štatútov a stanov len členovia jednotli-
vých klubov.

 dozvedeli sme sa, že Slovenský olympijský výbor pri 
príležitosti 20. výročia svojho vzniku ocenil Vaše zá-
sluhy na rozvoji športu. ako toto ocenenie vnímate?
Nikdy som netúžil byť zberateľom vyznamenaní. Vrátim sa 
k predchádzajúcej odpovedi. Vnímam to ako ocenenie 
úrovne športu v našom meste, ktorá je výrazne nad sloven-
ským priemerom a je výsledkom práce desiatok obetavých 
ľudí. Zaslúžia si naše poďakovanie. 

zverejnenie podrobných informácií o systéme pomerne veľkorysého financovania športu 
v našom meste vo februárovom ičku vyvolalo viaceré ohlasy. O odpovede na niektoré 
otázky sme požiadali primátora mesta jána Volného. 

šPORtOVCi Si O ROzdeleNí 
dOtÁCií ROzHOdujú SaMi

V Spišskej Novej Vsi sa skončila extraliga žien ročníka 2012/2013. Posledný zápas rozhodol, že domáce volejbalistky skončili na cel-
kovom 8. mieste, čo je najslabšie umiestnenie v doterajšej histórii klubu. V domácej odvete boja o 7. miesto síce vyhrali Spišiačky nad 
COP Nitra 3 : 2 a vyrovnali stav série na 1 : 1, ale následne prehrali tzv. zlatý set 14 : 16.

VOlejBaliStKY ôSMe 

Nepriaznivé počasie poriadne skomplikovalo začiatok jar-
nej časti. Hráči A-mužstva odohrali svoj prvý majstrovský 
zápas až 13. apríla doma proti Lokomotíve Košice, keď 
prehrali 1 : 2. Predtým odohrali tri zápasy vonku, úspešní 
boli len v Lučenci, kde zvíťazili 2 : 0. 
Naplno rozbehli jarnú časť ligoví dorastenci. Tí bodovali 
len v domácom prostredí, keď najprv s Trnavou uhrali bez-
gólovú remízu a následne s Nitrou doma starší dorastenci 
remizovali 1 : 1. 
Postupne jarnú časť rozohrali aj futbaloví žiaci a družstvo 
dievčat.  (pat)

zaČala 
jaRNÁ ČaSť 
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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 12. 2. 2013 
s mojím milovaným manželom, otcom, bratom, dedkom a príbuzným  
ing. Františkom MiHalíKOM, ktorý nás opustil vo veku 73 rokov.
Zároveň ďakujeme Štátnemu geologickému ústavu Dionýza Štúra v SNV, ZPOZ 
pri MsÚ v SNV a Rím.-kat. farskému úradu v SNV za dôstojnú rozlúčku.
manželka, dcéra Elena s rodinou a syn Rastislav s rodinou a ostatná smú-
tiaca rodina

ako tíško žila, tak tíško odišla, skromná vo svojom živote, veľká vo svojej 
láske a dobrote.
S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť 7. 3. 2013 s našou drahou a starostlivou mamkou, svokrou, babkou, 
prababkou, sestrou, švagrinou, krstnou mamou, tetou a príbuznou Katarínou 
KRiGOVSKOu, rod. Garčárovou, ktorá nás opustila vo veku 82 rokov.
Touto cestou ďakujeme Rím.-kat. farskému úradu v SNV a Pohrebnej službe 
R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
S láskou a vďakou synovia Dušan a Ondrej s rodinami, dcéra Katka s rodi-
nou.

19. marca 2013 sme v bolesti a dojatí vyprevadili na poslednej ceste životom 
moju milovanú manželku a našu starostlivú mamku annu PuKlušOVú.
Úprimne ďakujeme Rím.-kat. farskému úradu v SNV, Zboru pre občianske  
záležitosti pri MsÚ v SNV a p. Jankovi Kučinskému za dojemné slová i dôstojný 
priebeh smútočného obradu.
Poďakovanie vyslovujeme aj lekárom a zdravotným sestrám interného oddelenia 
NsP v SNV, ako aj Pohrebnej službe R. Findura.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie za účasť na pohrebnom obrade i za kveti-
nové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom, známym, bývalým kolegom 
a žiakom, ktorí prišli vysloviť našej mamke posledné Zbohom.
ako skromne žila - tak tíško nás navždy opustila.
Smutno nám je všetkým, už nikdy nebude nič tak, ako bolo predtým!
manžel František, dcéra Gabika a syn František s rodinami

Dotĺklo srdce, onemeli pery - zostal žiaľ.
S hlbokou bolesťou v našich srdciach vyjadrujeme úprimné poďakovanie  
za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom, 
bývalým spolužiakom, profesorom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 2. 4. 2013 
s naším drahým a milovaným synom, bratom, vnukom a synovcom Róbertom  
BRziaKOM, ktorý nás opustil vo veku 27 rokov po ťažkej a nevyliečiteľnej 
chorobe.
Úprimne ďakujeme za dôstojnú rozlúčku Pohrebnej službe R. Findura, ZPOZ 
pri MsÚ v SNV a Rím.-kat. farskému úradu v SNV.
S láskou, vďakou a úctou rodičia, brat s priateľkou, starí rodičia, krstní rodičia 
a ostatná smútiaca rodina.
Veľmi nám chýbaš.

Nezabudneme, len sa musíme naučiť žiť s tým, že už nie si medzi nami.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuz-
ným, priateľom, susedom, bývalým kolegom a známym, ktorí sa 4. 4. 2013 
prišli rozlúčiť s mojím drahým manželom, naším otcom a dedkom Milanom  
GReGOROM, ktorý nás opustil vo veku nedožitých 65 rokov, na jeho posled-
nej ceste.
S láskou a úctou spomínajú manželka Mária, deti a ostatná smútiaca rodina.

Myseľ hodnotí krásne chvíle s Tebou strávené, čo nevrátia sa nikdy, navždy 
sú vzdialené...
Uplynulo už päť smutných rokov, odkedy nás navždy opustil milovaný manžel, 
starostlivý ocko, láskavý a oddaný dedko štefan HRuBizNa.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou, láskou a vďakou spomína celá smútiaca rodina. 

Deň Tvojho nečakaného odchodu bol plný sĺz a smútku. ostalo prázdno 
a ticho, len bolesť a žiaľ. Hoci si odišiel bez slova a na rozlúčku nebol čas, 
spomienky na Teba zostanú navždy v nás.
21. 2. 2013 nás navždy opustil náš milovaný syn anton KiČÁK vo veku ne-
dožitých 45 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina - rodičia, deti Laura a Jakub a sestra s rodinou

SPOMieNKY a POďaKOVaNia

Vitajte Medzi NaMi VýzNaMNé žiVOtNé juBileÁ V MaRCi OSlÁVili
94 rokov
adolfina Jasečková
alžbeta Majochová

92 rokov
Justína Želonková

91 rokov
MuDr. Vlastimil Fluss
Mária opremčáková

90 rokov
Ján Barilla
Magdaléna Jankovičová
anna kopťárová
anna Pacindová
Mária urbašíková

85 rokov
Vojtech Barnet
anna Bučková
Ján Grieger
Mária Jakubčová
Veronika Jurašková
Jolana Jusková
Emília kupčíková

Juliana lokšinská
Mária ošustová
Mgr. Tibor rudán
Gabriel Steinhauser
80 rokov
anna Barillová
Mária Betherová
Tibor Gurin
Tomáš Jasečko
Žofia klingová
MuDr. Jevgenija 
  kosťukevičová
ružena Pacáková
Mária Puškárová
anna Slivková
75 rokov
Mária čujová
Ľudmila Danielová
Eva Dzurňáková
Justína Jasečková
Jozef Jávor
Magdaléna Jurčíková
Jozef kalafut

Eva kokavcová
Mária komárová
Mária kováčiková
anna Maštalská
Mária olejníková
Jozef Petrík
Jiří rousek
Eva Šmidová
Viktor Weiser

70 rokov
Mária Bajtošová
anna Búšová
lýdia Csonková
Jozef Dzurilla
Jozef Horváth
anna Hvizdošová
anastázia kalinská

Mgr. Sidónia klattiková
Viera komarová
Mgr. Mária koreňová
Michal kubovčík
Ing. katarína kukurová
anna lipčáková
katarína litecká
alžbeta lorková
Gabriela lučivjanská
Peter lučivjanský
otília Novotná
ladislav ondrečko
Dušan Poláček
Mária rejdovjanová
Irena rusnáková
Mária Šoltésová
Dušan Štrauch
Mária Tomčíková

Marianna kotlárová

róbert Mačutek

Mário repčák

Terézia Pokutová

aneta Dulíková

karin Dzureňová

lucia režnická

Sofia Fabini

Damián Pokuta

alex Jakubčo

Barbora Macková

Tatiana Pechová

Šimon krigovský

oliver Palkovič

Tomas kotlár

Jasmin Pokutová

lea a Nina obšivanové

Tomáš Makula

Ellie Vitková

richard Zajac

richard Madáč

Denis Sabol

lukáš kozák

Pavla Pružinská

Nina kováčová

alex Slavkovský

alžbeta Forgáčová

Tomáš Sliva

Vanessa kolesárová

Ivan Špak

Bruno Bobák

Stanislava Šarišská 

V MaRCi NÁS NaVždY OPuStili

anna Porubská  1914
Mária kacvinzská  1922
Emília Teplická  1926
katarína lorencová  1927
katarína krigovská  1930

Dušan čupák  1933
Eliška Bocanová  1934
Irena Dunčková  1935
František Motyka  1936
anna Puklušová  1936

anna Tarbajová  1938
Emil Slebodník  1945
Vladimír Herich  1946
Žofia Dubiňáková  1946
anna Maštalská  1948

Jozef oláh  1953
MuDr. Marian krasnik  1954
Mária Palková  1957
Štefan Holub  1960
Emília Nalevanková  1961

Ing. Pavol riš  1975
róbert Brziak  1986

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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Je ťažké nad hrobom bezmocne stáť a plamienkami 
sviečok sa s Vami rozprávať. aj keď ten milosrdný čas 
ubieha, na našich zosnulých zabudnúť sa nedá.
4. 5. 2013 uplynú 2 roky od úmrtia nášho manžela, ocka, 
dedka, svokra ladislava RuSŇÁKa a 15. 5. 2013 
uplynie rok od úmrtia nášho syna, manžela, brata, uja  
Martina RuSŇÁKa.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.

čas plynie, bolesť stále trápi, ale Teba nám už nik nevráti. 
8. 5. 2013 si s bolesťou v srdci pripomenieme 10. výročie úmrtia môjho man-
žela, nášho starostlivého otca a starého otca Michala BuRíKa.
Za tichú spomienku ďakujú manželka a synovia Stanislav a Vladimír s rodi-
nami.

čas plynie, bolesť trápi, ale Teba nám už nik nevráti. len sviečku zapáliť, 
slzy vyroniť a pošepkať, ako nám chýbaš.
9. 5. 2013 uplynie 7 rokov, odkedy nás navždy opustila naša manželka, ma-
mička a babička Valéria BOČKaYOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomínajte s nami.
S láskou a vďakou spomínajú manžel Štefan, dcéra Petra s rodinou, syn To-
máš a ostatní príbuzní.

Zavrel si oči, chcelo sa Ti spať, nestihol si nám ani zbohom dať. odišiel si 
tíško ako odchádza deň, v našich srdciach zostáva spomienka len. už len 
kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať a spokojný večný spánok Ti priať.
11. 5. 2013 si pripomíname 1. výročie úmrtia nášho milovaného syna, brata, 
otca, dedka, švagra, uja Františka VaNdRu.
S úctou a láskou spomínajú mamka, bratia a ostatná smútiaca rodina.

Zhasli oči plné lásky, našej drahej Jarky, nezhasnú však nikdy na ňu v na-
šich srdciach spomienky.
13. 5. 2013 uplynú 4 roky od úmrtia mojej milovanej dcéry ing. jarky  
RešOVSKej.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomínajte s nami.
S láskou a vďakou spomína mama, sestra Janka a brat Jožko s rodinami.

Pred štyrmi rokmi 11. 5. dotĺklo srdce našej milovanej mamičky, babičky 
a svokry alžbety Magdalény StaNiSlaVOVej. Láska však smrťou nekončí, 
v našich srdciach budeš stále žiť. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou dcéry Iveta a Kamila s rodinami. 

14. 5. 2013 uplynie 20 rokov, odkedy nás opustila naša milovaná Mária  
KROKaVCOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel, dcéra, syn s rodinami, súrodenci a ďal-
šia rodina.

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba žiť, láska sa smrťou nekončí, 
v našich srdciach budeš stále žiť. Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto 
Ťa mal rád, nikdy nezabudne.
14. 5. 2013 uplynie rok od úmrtia nášho milovaného syna, brata, otca  
ing. jána MeliORiSa.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou smútiaca rodina.

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska však smrťou ne-
končí, v našich srdciach budeš stále žiť.
S bolesťou v srdci si spomíname na našu milovanú mamičku, manželku, 
dcéru, sestru, švagrinú, tetu a babku Miloslavu BaRBušČÁKOVú, ktorá nás 
17. 5. 2006 navždy opustila. Ani čas nikdy nevymaže spomienky a neutíši bo-
lesť tých, ktorí ju milovali.
S láskou smútiaca rodina.
Veľmi nám chýbaš.

18. 5. 2013 uplynie ťažkých 20 rokov od času, kedy neočakávane dotĺklo  
šľachetné srdce nášho ocka a manžela ing. júliusa BeNdiKa.
S láskou a bolesťou v srdci spomíname.
Tým, ktorí si spomenú, ďakujú manželka a dcéry s rodinami.
 

lúčim  sa  s  vami, moji milí,  ruku  teplú,  láskavú  už  vám  nemôžem  po-
dať. Moje hrejivé srdce v ťažkých bolestiach dotĺklo, lúčim sa s každým,  
kto ma mal rád.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary prí-
buzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa 6. 4. 2013 rozlúčili s naším 
drahým zosnulým manželom, starostlivým otcom, dedkom, pradedkom jánom 
KRuPiNSKýM.
Touto cestou ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura a ZPOZ pri MsÚ v SNV, 
zvlášť J. Kučinskému za dôstojnú rozlúčku. Zároveň ďakujeme za dlhodobú 
zdravotnú starostlivosť kolektívu dialyzačného odd. NsP v SNV.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

odišli ste, nie ste medzi nami, ale v našich srdciach 
žijete spomienkami.
1. 4. 2013 uplynul rok od chvíle, kedy nás opustila moja 
sestra ing. eva KRCHOVÁ. 
27. 8. 2013 uplynie 30 rokov od úmrtia môjho otca  
Bartolomeja eliÁša.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
Katka 

19. 4. 2013 uplynulo 25 ro-
kov od úmrtia mojej milovanej 
mamky Kataríny dudŇÁKOVej,  
23. 5. uplynie 18 rokov od úmr-
tia mojej milovanej sestry evy  
dudŇÁKOVej a 17. 7. si pri-
pomenieme 30. výročie úmrtia 
môjho milovaného otca Michala 
dudŇÁKa.

odišli ste od nás navždy, no v našich srdciach ostanete stále s nami.
Za tichú spomienku ďakuje dcéra a sestra Irena s rodinou. 
 
To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie, v srdciach láska ostáva a tiché 
spomínanie.
30. 4. 2013 uplynulo 5 rokov, odkedy nás navždy opustil môj manžel Milanko 
PRiBYliNeC.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomína manželka Mária, svokra a smútiaca rodina.

čas plynie, bolesť trápi, ale Teba nám už nik nenavráti. len sviečku za-
páliť, slzy vyroniť a pošepkať: „Mamička naša drahá - dobrá, veľmi nám 
chýbaš.“
1. 5. 2013 si pripomenieme smutné 2. výročie úmrtia našej drahej, milovanej 
mamičky zity HaVRaNOVej, rod. Repaskej.
S úctou a veľkou láskou spomínajú syn Jozef s rodinou, dcéra Darina a Zita 
s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá.
Tí, ktorí ste ju poznali a nezabúdate, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku.

Zhasli oči plné lásky našej drahej mamičky, nezhasnú však nikdy na ňu 
v našich srdciach spomienky.
1. 5. 2013 si s bolesťou v srdci pripomíname 1. výročie, odkedy nás navždy 
opustila moja manželka, naša mamička, babička, prababička, svokra, sestra, 
teta a švagriná Matilda BOSÁKOVÁ, rod. Jasečková.
S láskou a úctou spomínajú manžel Ján, dcéra Viera, synovia a dcéry s rodinami 
a ostatná smútiaca rodina.
Spomínajme na ňu v modlitbách.

Zavrel si oči a navždy utíchol Tvoj hlas a smiech. Mal si rád život a miloval 
nás. Tá rana v srdci bolí a zabudnúť nikdy nedovolí. Spomienky na Teba sa 
vracajú, prežívame veľký smútok a žiaľ.
3. mája uplynie rok od úmrtia jána KROHlÁKa. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
manželka, dcéry, vnúčatká, ostatná rodina a priatelia

čas plynie, spomienka ostáva.
4. 5. 2013 uplynie rok, odkedy odišiel do večnosti môj manžel, náš ocko, 
dedko a brat juraj SOOš.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou manželka, deti a vnúčatá.

6. 5. 2013 si pripomenieme 17. výročie úmrtia našej mamy, starej mamy, pras-
tarej mamy Márie PaRaČKOVej.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou spomínajú synovia Jaroslav a Jozef, vnúčatá a pravnúčatá.

SPOLOčenSká krOnika
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ako ticho žil, tak ticho odišiel, skromný vo svojom živote, veľký vo svojej 
láske a dobrote.
22. 5. 2012 uplynú 3 roky, odkedy od nás navždy odišiel náš milovaný manžel, 
ocko, dedko ján SlejzÁK. 
S láskou v srdci si na Teba spomínajú manželka Emília, syn Marián s manželkou, 
dcéry Slávka a Lucia, vnúčatá.

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska smrťou nekončí, 
v našich srdciach budeš stále žiť.
22. 5. 2013 si pripomenieme 10. výročie, odkedy nás navždy opustil môj man-
žel, náš otec, dedko a pradedko ján dRaVeCKý.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

Všetky slová sú zbytočné, strašne nám chýbaš...
25. 5. 2013 uplynie prvý smutný rok, odkedy odišiel do večnosti náš milovaný 
manžel, otec, svokor a dedko štefan BRezOVaj.
S pokorou si na spoločné prežité chvíle spomínajú manželka Jožka, synovia  
Patrik s rodinou, Branislav s priateľkou, dcéra Martina a ostatná smútiaca ro-
dina. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosíme, tichú spomienku.

Bolesťou unavený  tíško si  zaspal,  zanechajúc všetkých a všetko, čo si 
mal rád. osud Ti nedoprial s nami dlhšie byť, no v našich srdciach budeš  
navždy žiť.
25. 5. 2013 si pripomenieme 1. výročie, odkedy nás opustil ernest lOja.
S láskou spomína manželka Marta, synovia Tomáš, Marián s rodinami a ostatní 
príbuzní.

odišiel na cestu, kam musí každý sám, len dvere spomienok nechal do-
korán.
27. 5. 2013 si pripomenieme 4. výročie úmrtia môjho manžela, otca, svokra 
a dedka Františka dudŇÁKa.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
smútiaca rodina

Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. Mala si rada život, mala si 
rada smiech, verila si v život, milovala svet. odišla si navždy, hoc si túžila žiť, 
nebolo dopriate, aby si mohla s nami byť.
26. 5. 2013 si v smútku a s bolesťou v srdci pripomenieme 6. výročie úmr-
tia našej milovanej manželky, mamičky, sestry, dcéry a švagrinej Renky  
KuzlOVej.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

čas nelieči všetky rany, iba nás učí žiť bez milovaných.
S bolesťou v srdci spomíname na nášho milovaného manžela, ocka, dedka 
Viktora liPČÁKa, kedy 24. 5. 2013 uplynie rok od chvíle, čo nás vo veku 
72 rokov navždy opustil.
Veľmi nám chýbaš.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí ste ho poznali, mali radi a ne-
zabudli.
S láskou a úctou manželka Anna, syn Miroslav s nevestou Jankou a vnučka 
Alexandra.

čas plynie, ten, čo Ťa poznal a mal rád, nezabudne a spomína. 
28. 5. 2013 uplynie rok od úmrtia môjho manžela, otca, dedka, brata a švagra 
jozefa MuRdžÁKa. 
S láskou na Teba spomína manželka Helena, dcéry Helenka, Katka a Danka 
s rodinami. 

odišiel náhle, nie je medzi nami, ale žije v srdciach tých, ktorí ho milovali.
31. 5. 2013 si pripomenieme 5. výročie, odkedy nás nečakane opustil manžel, 
otec, syn a brat František Beluš.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

kurzy JOGY v sezóne 2011/ 2012SPOMieNKY a POďaKOVaNia

SPOLOčenSká krOnika

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

 klub zdraVIa
v Spišskej Novej Vsi

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

7. 5. 2013
Psychohygiena  

otázky a odpovede
darina lindtnerová 

21. 5. 2013
Liek, ktorý nekúpite  

v lekárni
Mudr. Peter Pollák 

Kde: Školská 22 (pri daňovom úrade)
KedY: 17.30 hod.

KONtaKt: 0908 994 818
Vstup voľný.

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. - 5. 5. 2013
Na Západe, Hutnícka 20, SNV

Tel.: 053/429 87 10

6. - 12. 5. 2013
Na Letnej, Letná 27, SNV

Tel.: 053/442 51 32

13. - 19. 5. 2013
Dr. Max, OC Madaras, Mlynská 39, SNV

Tel.: 053/321 99 16

20. - 26. 5. 2013
Templum, Česká 1, SNV

Tel.: 053/441 41 66

27. - 31. 5. 2013
Dr. Max, OD Kaufland, Duklianska 19, SNV

Tel.: 053/321 99 20
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OznaMY, POzVánkY

klub dôchodcov Lipa, 
Ul. J. Fabiniho č. 7, 
Spišská nová Ves

10. 5. 2013
Varenie a ochutnávka múčnych jedál

17. 5. 2013
Vlasové poradenstvo s kaderníčkou

23. 5. 2013
deň matiek 

Reštaurácia Tatra o 16.00 hod. 
účastnícky poplatok 8 €.

24. 5. 2013
Varenie a ochutnávka múčnych jedál

27. 5. 2013
Vychádzka na Poráč

opekanie z vlastných zdrojov  
odchod autobusu o 9.00 hod. 

 z autobusovej stanice.

kLUB DôcHODcOV kOMenSký
pozýva pedagogických pracovníkov,
dôchodcov na stretnutie,  
ktoré sa uskutoční 13. 5. 2013  
(pondelok) o 10.00 hod.  
v Klube dôchodcov na Levočskej ul.
Tešíme sa na vás.

Mestská organizácia jednoty dôchodcov na Slovensku 
v Spišskej Novej Vsi pozýva svojich členov na tieto aktivity

6. 5. 2013 (pondelok)
zdravý životný štýl

Beseda s MUDr. P. Mišendom  
a M. Vlčákovou z RÚVZ SNV o 9.00 hod.

9. 5. 2013 (štvrtok)
tvorivé písanie

Vzdelávací program pre seniorov. 
MsÚ, Štefánikovo nám., prvé poschodie.

15. 5. 2013 (streda)
Prechod hrebeňom Braniska

Odchod autobusom z AS 6.40 hod. smer Levoča.

17. 5. 2013 (piatok)
štátne divadlo Košice Rigoletto

Opera o 19.00 hod. Odchod vlakom o 16.51 hod.

23. 5. 2013 (štvrtok)
deň matiek

Spoločenské posedenie v Reštaurácii Tatra. 
Poplatok 5 € môžete zaplatiť v Klube dôchodcov  

na Levočskej ul. č. 1 každý utorok od 9.00 do 12.00 hod.
záujem o divadelné predstavenie nahlásiť na tel. čísle:  

0918 636 384 alebo 0904 973 324.

4. 5. (sobota) o 19.00 hod. - Gitarový recitál ti-
moteja závackého. Odohrá skladby autorov: J. S. 
Bach, J. K. Mertz, Darragh O‘Neill, M. Tesař, L. Bro-
uwer, Štěpán Rak.
22. 5.  (streda) o 19.00 hod. - alchýmia názo-
rov: školstvo. Diskusiu vedie Peter jeseňák. Pozva-
ní hostia: Miroslava Szitová (odborník na školstvo), 
Mário Micenko (člen predsedníctva NŠO) a Martin 
Mojžiš (vysokoškolský pedagóg).

Na obe podujatia vstupné dobrovoľné. 

Letná 63

... Žil som krásny život, prežil som večnosť 
v sekundách... (M. r. štefánik)

klub Spoločnosti M. r. Štefánika v SnV 
pozýva členov a sympatizantov na

SPOMienkOVÚ 
SLáVnOSŤ

pri príležitosti 94. výročia tragického úmrtia
M. R. Štefánika, ktorá sa uskutoční

2. 5. 2013 o 14.00 h
pri pamätníku na štefánikovom námestí.

Očkovanie proti besnote
Oznamujeme chovateľom psov a mačiek, že hromadné očkovanie uvedených zvierat proti besnote sa 
uskutoční v nasledovných termínoch:

• 10. 5. 2013 od 8.00 do 17.00 hod. a 11. 5. 2013 od 8.00 do 11.00 hod. 
vo Veterinárnej nemocnici Spišská Nová Ves,  
Duklianska 46 (pred sídliskom Západ I);

• 18. 5. 2013 od 8.00 do 10.00 hod. v Novoveskej Hute pred krčmou.

Za očkovanie proti besnote bude účtovaný poplatok vo výške 5 €. Upozorňujeme 
chovateľov, že očkovanie proti besnote, nakoľko sa jedná o nebezpečnú nákazu so 
smrteľným priebehom, je povinné. Nesplnením si tejto povinnosti sa vystavujú 
riziku postihu. Súčasne budeme za poplatok 10 € na vyžiadanie zabezpečovať 
čipovanie v zmysle platného zákona o veterinárnej starostlivosti. Čipovanie je 
povinné u všetkých psov, mačiek a fretiek.

Veterinárna klinika Spišská Nová Ves, 053/446 26 23, 0905 506 126

Rozpis termínov zberu biologického odpadu z lokalít Kozí vrch a Ferčekovce platný pre rok 2013:

Upozorňujeme občanov, že pri odvoze bio odpadu sa bude klásť veľký dôraz na kontrolu čistoty suroviny. Pokiaľ sa 
v nádobe zistí iný odpad, mesto pristúpi k sankčnému postihu v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia č. 5/2006 
o nakladaní s komunálnym a drobným stavebným odpadom na území mesta Spišská Nová Ves. 
 oddelenie komunálneho servisu, Msú

Máj  4. a 18. 5.
jún  1., 15. a 29. 6.
júl  13., 20. a 27. 7.
august  3., 10., 17. a 24. 8.

September  7., 14. a 21. 9. 
Október   5. a 19. 10. 
November 2. 11.

teRMíNY zVOzu BiO OdPadu PRe ROK 2013

Pozývame do zoo
1. 5. 2013 Sviatok práce so začiatkom programu od 13.00 hod.
- vystúpenie kapely „Kóma“ (české a slovenské hity 80-tych rokov)
- bezplatné poradenstvo s kozmetikou Mary Kay  

s 1. Miss Československej republiky ivanou Christovou
- herec albín Medúz zabáva deti
- maskot O2 v ZOO
- skákanie v nafukovacom hrade od spoločnosti Coca-cola zadarmo

8. 5. 2013 Spolu za zdravý a krásny úsmev - roadshow od 10.00 hod. 
- praktická inštruktáž techniky čistenia zubov pod dohľadom študentov zubného lekárstva
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Multifunkčné energeticko-banícke centrum, 
Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves

Prvá nedeľa v mesiaci od 10.00 do 17.00 hod. - voľný vstup!
• • •

STM - VYSUnUTá eXPOzícia  
HiSTÓria BanícTVa na SPiŠi

BaníckY SPOLOk SPiŠ
výstava

Johannes Gutenberg
zakladateľ kníhtlačiarenského umenia

... a staršie tlače vo fondoch Slovenského technického múzea,  
spišských knižníc a múzeí.

4. 5. - 31. 8. 2013, po - pi: 9.00 - 15.00 hod.
Vernisáž výstavy 3. 5. 2013 o 14.30 hod. v spolupráci  

s Mestom Spišská Nová Ves v rámci Otvorenia letnej turistickej sezóny. 
Vstupné do expozície a na výstavu:  

dospelí 1 €, žiaci, študenti a dôchodcovia 0,50 €
akceptujeme kultúrne poukazy!

• • •

MeDzinárODný Deň MÚzeí a nOc MÚzeí
17. 5. 2013

S permoníkmi za pokladmi
Netradičná prehliadka štôlne Michal vo svetle lampášov  

a ďalšie prekvapenia...
9.00 - 15.00 hod.

(akcia určená pre deti MŠ a I. stupeň ZŠ)

astronomické pozorovanie Mesiaca na nočnej oblohe
20.00 - 22.00 hod.

Pozorovanie sa uskutoční len za pekného počasia na stanovišti Multicentra
(Nábrežie Hornádu 14, oproti Coop-u) s Františkom Sejutom,

predsedom MO Slovenského zväzu astronómov.
• • •

Prednáška

Urán - SkUTOčnOSŤ a MýTUS
14. 5. 2013 (utorok) o 16.00 hod. Prednášajúci: Ing. Jozef Badár. 

Voľný vstup!
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, 0911 849 313

základná organizácia č. 13 
Slovenského zväzu zdravotne postihnutých,  

levočská č. 14, Sp. Nová Ves
pozýva svojich členov na posedenie pri príležitosti

Dňa MaTiek 
10. 5. 2013 (piatok) o 16.00 hod. v reštaurácii Hotela Preveza.

Poplatok: členovia 8,50 €, nečlenovia 9,50 €. Tešíme sa na vás.

BezPLaTnÉ rannÉ kUrzY JOGY 
od 6. 5. do 30. 6. 2013 - pondelok až piatok  

v čase od 6.00 do 7.00 hod.
Karimatky sú k dispozícii, stačí si priniesť pohodlný úbor na cvičenie a čisté ponožky na prezutie.  

Príďte 5 minút pred cvičením. Cvičenia nemusíte navštevovať každý deň.
Cvičenia sú na poschodí vľavo. informácie - 0949 266 517.

Joga v dennom živote 
pobočka Spišská Nová Ves, jogacentrum SNV, letná 55

srdečne vás pozývame na 
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Spišské výmenné stretnutie starožitností a kuriozít

25. 5. 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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   PreDáM - PrenaJMeM

 Vymením 1-izb. byt na sídl. Západ II (7/13, 37 m2, plastové okná, 
plávajúce podlahy, murované jadro, v OV, stredný, teplý, oriento-
vaný na východ) za 3-izb. na sídl. Západ I + doplatok - predám. 
Cena 25 900 €. Foto na www.bazos.sk. T.: 0944 381 911.

 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 s balkónom na 3. posch., sídl. Západ II v Smi-
žanoch. Byt je v OV. Cena dohodou. T.: 0904 379 741.

 Dám do prenájmu 2-izb. byt na sídl. Tarča, Topoľová 6, s balkó-
nom, veľmi teplý, polozariadený, plastové okná. Cena aj s ener-
giami 290 €. T.: 0902 101 150. 

 Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o., dajú do prenájmu 2-izb. 
byt v centre mesta Sp. Nová Ves, Koceľova 3, na 3. poch. Byt je 
zariadený. Cena 250 € mesačne + energie. T.: 0905 407 451.

 Predám 3-izb. byt na sídl. Východ. T.: 0903 607 555. 
 Predám 3-izb. väčší byt v OV, čiastočne zrekonštruovaný, na 

sídl. Západ I, Strojnícka ul., 1. posch. Bytový dom je zateplený. 
Nie cez RK. Cena 38 500 €. T.: 0902 160 468.

 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 pekný, moderný rodinný dom v SNV, na Telepe, 
2 podlažia, môže slúžiť aj ako 2-generačný, príp. vhodný na malú 
prevádzku. Cena 169 000 €. T.: 0903 630 089.

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

 Predám rodinný dom v SNV, v tichej časti blízko centra. Cena 
64 900 €. T.: 0903 630 089.

 Predám záhradu v OV v lokalite Brusník za garážami pri židov-
skom cintoríne o rozlohe 400 m2. Drevená chatka podpivničená, 
20 ovocných stromov, kríky malín, černíc. Potrubie na polievanie. 
Cena dohodou. T.: 0902 843 497.

 Predám záhradku s chatkou a pivnicou v oblasti Brusník pri 
garážach. Cena dohodou. T.: 0944 351 832.

 Predám záhradku - pozemok so záhradnou chatkou o rozlohe 
980 m2 v lokalite Blaumont. Cena dohodou. T.: 0907 307 168.

 Predám stavebný pozemok v obci Lieskovany vo výmere 1 600 m2 
s inžinierskymi sieťami. Cena dohodou. T.: 0949 740 060.

 Prenajmem garáž na Ul. J. Wolkera, sídl. Mier v SNV od 
1. 6. 2013. Pivnica, montážna jama, elektrina. 
T.: 0905 607 857.

 Dám do prenájmu garáž na sídlisku Západ I. pri železničnej trati. 
Garáž je z novšej výstavby s el. prípojkou na 230 V. 
T.: 0904 307 123.

 Dám do prenájmu garáž na sídl. Západ I v SNV. 
T.: 0944 497 919.

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

 OdStúPiM PRieStORY (PlNe zaRiadeNÁ PRedajŇa). 
V bytovke na Moravskej 4 v SNV. 33 m2, samostatný vchod. 
VýHOdNé POdMieNKY. tel.: 0918 562 822. 

 Dám do prenájmu priestory - 50 m2, na kancelárske alebo ob-
chodné účely, Starosaská 19 v SNV (oproti Hotelu Metropol). 
T.: 0944 288 863.

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

 Výhodný prenájom obchodných priestorov v SNV! Podlahová 
plocha 45 - 66 m2 (podľa požiadaviek záujemcu) na prízemí 
s vchodom priamo z ulice na frekventovanej Ulici Odborárov v blíz-
kosti železničnej stanice a úradu práce. Priestory sú krátko po re-
konštrukcii, prípojka na dátovo neobmedzený internet... 
T.: 0905 351 015, 0911 351 015.

 Predám AUDI A4 - 2,0 Tdi, r. v. 2008, 1 majiteľ, originál, 57 200 
km!, čierna metalíza, sedan. T“2, top stav! V zime nejazdené. Cena 
16 900 €, príp. dohoda. T.: 0903 600 596, 053/442 10 29

 Predám veľmi zachovalý, krátko používaný kombinovaný kočík 
(vanička + športová časť) Silver cross sleepover, farby vitange, 
podvozok linear. Cena 150 € (pôvodne 416 €). V cene: fusak, 
originálna pláštenka, taška na rukoväť. T.: 0905 734 135.

 Za symbolickú cenu predám staré mechanické písacie stroje. 
T.: 0918 246 503.

 Predám kvalitné kozie mlieko, kozí syr a domáce vajíčka. Zvie-
ratá sú chované ekologicky, pastevným spôsobom, bez používa-
nia chemikálií. T.: 0904 625 272.

 Záujemcovia o živé morky na chov, 8-týždňové, váha  
3 - 3,5 kg, cena 10 € za kus prihláste sa na t. č.: 053/441 00 52, 
0902 633 109. Dodávka 24. 5. 2013 o 16.00 h. 

 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.

   kÚPiM 

 Kúpim 3-izb. byt v SNV. RK nevolať! T.: 0903 605 696.
 Kúpim LP platne všetkých rozmerov a magazíny, tlačoviny  

z 90-tych rokov. T.: 0948 533 551.

   Práca

 Spoločnosť eliSea, s. r. o., hľadá obchodného zástupcu. 
Pracovný pomer: živnosť. Požiadavky: komunikačné a pre-
zentačné schopnosti, flexibilita, obchodný duch, manažér-
ske schopnosti, priestorové videnie a schopnosť zamerať 
priestor, pokročilá znalosť vo vykresľovacom grafickom 
programe. Prax v projektovaní kuchýň podmienkou.
Kontakt: eliSea, s. r. o., Mlynská 29, Sp. Nová Ves. 
t.: 0948 061 554, e-mail.: eliseadankuchen@gmail.com

 Rada sa postarám o vaše detičky, kým vy budete v práci. 
T.: 0904 380 033.

   rôzne / SLUžBY

 MaSéRKa Maťa MOKOšOVÁ: Plaváreň - sauna, za Horná-
dom 13, SNV ponúka na mesiac máj aKCiu pre dôchodcov, 
držiteľov zťP, zťP-S a deti (len v piatok a nedeľu!). Príďte na 
2 masáže chrbtice a šije (7 € + 7 €) tretia bude za 1 €. Ponú-
kame darčekové akciové kartičky pre vaše mamky, babky, 
dedkov... a darčekové poukážky á 10 €, 20 € na ľubovoľné 
masáže pri príležitosti dňa matiek. 
t.: 0904 325 343.

 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 + francúzske lakovanie zdarma, zťP a dô-
chodcovia 10 % zľava na všetky služby. dom kultúry, štefáni-
kovo námestie 4, SNV, vchod cez vrátnicu, č. d. 77. 
t.: 0902 891 534.

 NOVÁ OPRaVa OBuVi na letnej 69 (oproti Redute). 
Rýchlo! lacnejšie! Kvalitne! t.: 0948 006 116.

 RÁMOVaNie OBRazOV, PRedaj OBRazOV a SKleNÁR-
SKe PRÁCe. Sklenárstvo zajac, zimná 61, SNV. 
t.: 0915 316 121.

 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 elektronic-
kým podpisom za zvýhodnený poplatok. Bezplatné poraden-
stvo pri založení spoločnosti s. r. o.
tiMid s. r. o., štefánikovo nám. 5 (prízemie za tatrabankou), 
SNV. t.: 0905 772 016, 0948 249 495, 
www.spolocnostisro.sk

 Konečne to začalo, slniečko sa usmialo, ukázal sa nepo-
riadok, prach, ide z toho strach. je vhodné 0903 100 508, 
053/444 01 19, 0903 661 891 zavolať, nie je dobré sa pra-
chu báť. PROFeSiONÁlNY uPRatOVaCí SeRViS.

 MuRÁRSKe, MaliaRSKe, StaVeBNé a ReKONštRuK-
ČNé PRÁCe. t.: 0904 185 527, 
www.murardanielsnv.wbl.sk 

 Ponúkam OPRaVu PC a NOteBOKOV, odstraňovanie víru-
sov, nastavenie internetového pripojenia, inštalácia progra-
mov, vysvetlím a naučím základy používania počítačov. 
t.: 0910 951 175.

 POzOR! KadeRNíCtVO a HOliČStVO detská poliklinika 
sa presťahovalo za detskú polikliniku - Hviezdoslavova 32. 
Hľadám kozmetičku alebo nechtovú dizajnérku. 
Ľubica jánošová. t.: 0911 225 555.

 Spoločnosť aSt - ing. Sergej špak, spol. s r. o., ponúka 
na predaj novostavbu bytov v Smižanoch. Malá bytovka 
sa nachádza v blízkosti Supermarketu teSCO. Nadštan-
dardné 2-izb. a 3-izb. byty sú zhotovené z najkvalitnejších 
stavebných materiálov zaručujúcich nízke režijné náklady. 
Pri kúpe týchto bytov je možné čerpať zvýhodnené hypo-
tekárne úvery. V prípade záujmu nás kontaktujte na tel. č.: 
0903 101 407 alebo 0903 624 121.

 dOPRaViť Sa na skúšku, na letisko, vyšetrenie alebo KaM 
POtReBujete? t.: 0948 263 159 a nájdeme riešenie.

 NÁVRHY a RealizÁCie zÁHRad, zÁMKOVÁ dlažBa, 
OPlOteNie. jaRNÁ aKCia - pri realizácii záhrad návrh zá-
hrady a zavlažovacieho systému zdarma! ušetríte minimálne 
200 €. t.: 0902 508 995, 0904 598 984. 

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

 Nefunguje vám počítač či práve rozbalený notebook? 
štrajkuje internet a je práve nedeľa? Ponúkam profesio-
nálny servis PC a kancelárskej techniky aj u vás doma. Ná-
vrh a montáže domácich WiFi (bezdrôtových) sietí! Možnosť 
obnovenia vašich stratených dát! Nastavenie internetového 
pripojenia! NOViNKa OPRaVY NOteBOOKOV a WiFi ROu-
teR S PROFi iNštalÁCiOu. Pre informácie volajte nonstop: 
0904 318 235. Konzultácia zdarma!
e-mail: doktorpc@outlook.com

 KadeRNíCtVO aNNa OGuRČÁKOVÁ ponúka svoje služby 
cteným zákazníkom od 1. 5. 2013 v novozriadenej pre-
vádzke na šafárikovom nám. 3, sídl. Mier v budove zdravot-
ného strediska na prízemí. Ste srdečne vítaní. 
t.: 0903 740 739.

 KOzMetiCKé štúdiO Marilyn (Hutnícka 10, západ 1, 
SNV) ponúka: jarné detoxikačné pleťové ošetrenia; ošetre-
nie profesionálnou žehličkou na pleť 3v1 (ultrazvuková a fo-
tónová terapia, galvanoterapia); líčenia na rôzne príležitosti; 
japonská manikúra a parafínové zábaly na ruky; formovanie 
postavy a odstránenie celulitídy bandážami arosha; depilá-
cie a ďalšie služby. aKCia máj - k vybraným pleťovým ošetre-
niam darček; k svadobnému líčeniu - skúška zdarma! 
tel.: 0905 388 917.

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

 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. t.: 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.

 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.

 Prekladám neúradne z/do aNGliCKéHO a NeMeCKéHO 
jazYKa. tieto jazyky aj doučím - začiatočníkov i pokročilých 
- všetky vekové kategórie. t.: 0918 041 145, 
e-mail: ivana.broskova@gmail.com, Smižany

 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.

 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.

 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 
čističkou vzduchu, čím sa odstránia všetky nežiaduce pachy 
(cigaretové, zvieracie a iné). t.: 0949 353 731. 

 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. 

 Predajňa HOBBY KReatíV vás srdečne pozýva na tVO-
RiVé dielNe so začiatkom o 17.15 h * 7. 5. - Servítková tech-
nika + krakelovanie * 14. 5. - Servítková technika + zlatenie 
povrchov * 22. 5. - Primkovanie - šitý šperk * 28. 5. - Powertex 
(powerpool) - výroba sochy z textilu. Bližšie informácie www.
hobby-kreativ.sk . Prihlášky osobne, 
tel. č. 0918 994 867, hobbykreativ@zoznam.sk.

DrOBná inzercia



31Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
5/2013

inzercia

OBCHODNÉ CENTRUM MADARAS

Kontakt: servis@ocmadaras.sk

VYCHUTNAJ 
SI ŠPECIALITY 
A JEDLÁ 
V OBCHODNOM 
CENTRE MADARAS!

Ponúkame:
- Špeciality slovenskej, 
 ázijskej, talianskej kuchyne
- Denné menu 
- Grilované špeciality 
- Značkové kávy

Organizujeme:
- Večierky a koncerty
- Turnaje golfu 

Kontakt: servis@ocmadaras.skLetná terasa Golf PubLetná terasa Golf Pub Letná terasa Stodola
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Aktuálne:
Letné terasy otvorené!
Športové prenosy

Info: 0904 304 184

      moderné byty

     noVé rodinné domy

   podnikateľské priestory
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kancelária



Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

AUTOVES s.r.o. Mobil: 0903 645 111
Duklianska 55 Tel.: 053 4425 253
052 01 Spišská Nová Ves e-mail: predaj.skoda@autoves.sk

Akčný model ŠKODA Rapid MAX môže byť váš s cenovou výhodou až 4 000 €. Získajte nové štýlové vozidlo:
 s maximálnou zľavou až 2 000 € z ceny vozidla,  s bohatou výbavou až za 2 000 € zadarmo,
 a s fi nancovaním na tretiny bez navýšenia.

Využite maximálne výhodnú ponuku a jazdite na akčnom modeli ŠKODA Rapid MAX.
Navštívte vášho autorizovaného predajcu ŠKODA ešte dnes.
www.skoda-auto.sk

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. 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


