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Celé slovensko číta deťom

Projekt veľmi úspešne funguje vo viacerých krajinách 
sveta a Európy, napr. už 12 rokov v Poľsku a 6 rokov 
v Čechách. V rámci programu sú hlavnými čítajúcimi 
hosťami významné osobnosti daného mesta, regiónu, 
umelci, spisovatelia, herci, športovci, ktorí deťom čí-
tajú z ich milovanej detskej knihy. 
Tento rok projekt prebiehal v Tatranskej Lomnici, v Po-
prade a 25. septembra aj v Spišskej Novej Vsi, kde 
si rozprávkové príbehy vypočuli najprv deti v obradnej 

sieni radnice a neskôr i malí pacienti na detskom odde-
lení nemocnice s poliklinikou. Z knihy podľa vlastného 
výberu im čítal primátor mesta Ján Volný, spišskono-
voveský autor Tomáš Repčiak, riaditeľ Spišskej kniž-
nice Jozef Lapšanský, riaditeľ Spišského divadla 
Emil Spišák spolu s hercami Antóniou Oľšavskou, 
Slavomírou Fulínovou, Jozefom Novysedlákom 
a Albínom Medúzom.
 eda, foto: vlado veverka

Koncom septembra prebiehal v slovenských mestách projekt Celé Slovensko číta 
deťom. Tento rok sa do neho zapojila aj Spišská Nová Ves. Akcia prebehla 25. sep-
tembra v obradnej sieni radnice a na detskom oddelení nemocnice s poliklinikou.

V MŠ na Stolárskej ulici boli za plnej prevádzky vy-
menené okná. „Firma z Banskej Bystrice, ktorá nám 
robila energetický audit, rátala so 118 tisícami eur. 
nám sa podarilo vysúťažiť 39 500 eur. Je to cel-
kom pekná úspora,“ informovala počas stretnutia 
riaditeľka Správy školských zariadení Ing. Markéta 
Ďuríková. 
Ďalej boli vymenené aj okná v MŠ na Ulici P. Jilem-
nického, a to v celkovej čiastke 23 tis. €. V oboch 
spomínaných zariadeniach je ešte plánované zatep-
lenie obvodových múrov. 
Počas letných prázdnin boli v MŠ na Komenského 
ulici zrekonštruované dve umyvárne. Najmladšia MŠ 
na Ulici E. M. Šoltésovej bola v havarijnom stave. 
V rámci rekonštrukčných prác tu došlo k výmene 
ležatej kanalizácie a vykonaná bola injektáž. Keďže 
k uvedenému stavu došlo v dôsledku výdatných daž-
ďov a povodní, mesto chce požiadať o príspevok zo 
štátneho rozpočtu. „nie je to typické. na slovensku 

AKO POKRAčUJú 
REKONŠTRUKCIE 
V MATERSKýCh 
ŠKOLáCh
Poslanci počas júnového zasadnutia 
mestského zastupiteľstva schválili na 
rekonštrukciu materských škôl navýše-
nie rozpočtu mesta o 27 500 € a čerpa-
nie úveru vo výške 700 tis. €. V pondelok 
23. septembra sa v rámci kontrolného dňa  
boli osobne pozrieť ako pokračujú rekon-
štrukčné práce v jednotlivých materských 
školách.

(pokračovanie na 3. strane)
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Spišskú Novú Ves navštívil 4. októbra 2013 Igor Hajdu-
šek, veľvyslanec za oblasť vedy, výskumu a inovácií zo 
sekcie hospodárskej spolupráce Ministerstva zahranič-
ných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky. 
Igor Hajdušek okrem iného pôsobil ako veľvyslanec s port-

fóliom pre niekoľko západoafrických štátov so sídlom v Ni-
gérii. Taktiež bol zástupcom vedúceho misie pre NATO 
a EÚ v Bruseli. Je aktívny v oblasti budovania vzťahov so 
zahraničnými partnermi a úzko spolupracuje so SARIO 
(Slovenská agentúra pre rozvoj investícii a obchodu). 

Počas návštevy pán veľvyslanec navštívil spoločnosť CRW 
Plasticos Slovakia (foto 1) v priemyselnom parku ako prí-
klad špičkového závodu, kde sa využívajú pri výrobe po-
krokové a vyspelé technológie. Po prehliadke výrobných 
zariadení v priemyselnom parku bol pán veľvyslanec pri-
jatý primátorom Jánom Volným na radnici, kde prisľúbil 
pomoc pri hľadaní potenciálnych nových investorov do 
priemyselnej zóny Podskala.
17. októbra 2013 navštívili Spišskú Novú Ves konzulárna 
regionálna manažérka pre konzulárnu sieť severnej a zá-
padnej Európy Georgina Matheson z britského gene-
rálneho konzulátu v Amsterdame spolu s pánom Alešom 
horváthom (foto 2, v strede), ktorý pôsobí v konzulárnej 
sekcii veľvyslanectva Spojeného kráľovstva Veľkej Britá-
nie a Severného Írska v Bratislave.
Okrem iného dôvodom príchodu bola predpríprava ofi- 
ciálneho prijatia Gill Fraser - Chargé d´Affaires brit-
ského veľvyslanectva v Bratislave na našej radnici a do-
hodnutie programu tejto návštevy, ktorá sa uskutoční 
15. novembra 2013. adnan akram, poslanec msZ

Staré vozidlo v zmysle osobitných predpisov sa rozumie mo-
torové vozidlo, ktoré jeho držiteľ chce dať vyradiť alebo bolo 
vyradené z evidencie.
Starým vozidlom je aj motorové vozidlo, ktorého držiteľ nie 
je známy, ak je odstavené dlhšie ako 30 dní na ceste alebo 
verejnom priestranstve a ak jeho odstránenie je potrebné 
z hľadiska ochrany životného prostredia alebo zachovania 
estetického vzhľadu obce či chránenej časti prírody a krajiny 
(nemá platnú technickú a emisnú kontrolu).
Mestská polícia v rámci hliadkovej činnosti monitoruje 
aj takéto vozidlá a po uplynutí určených lehôt dáva príkaz 

na odtiahnutie starého vozidla na určené parkovisko (VZN 
č. 1/2010).
Za obdobie rokov 2011 – september 2013 bolo odstrá-
nených z verejných priestranstiev v našom meste celkom 
77 motorových vozidiel, čím bez investičných nákladov bolo 
vytvorených 77 „nových parkovacích miest“.
Aj z tohto dôvodu vyslovujem poďakovanie verejnosti, že nás 
upozorňuje na odstavené staré motorové vozidlá a verím, že 
spolupráca medzi občanmi nášho mesta a mestskou políciou 
bude pokračovať.

judr. michal komara, phd., náčelník msp v snv

sa to ešte asi nestalo, ale prihlásiť sa a pokúsiť, či 
by to neuznali ako povodňovú škodu a následok 
povodní, stojí za pokus. možno sa podarí získať ne-
jaké finančné prostriedky, aby sa tu mohli urobiť aj 
zásadnejšie opravy,“ uviedla v tejto súvislosti zástup-
kyňa primátora Mgr. Lea Grečková.

V letných mesiacoch bola tiež zrekonštruovaná ku-
chyňa v MŠ v Novoveskej hute a na Lipovej ulici. 
Ďalej v MŠ na Ulici J. hanulu bol opravený plot, ktorý 
bol už v havarijnom stave (foto).
Mesto Spišská Nová Ves má vo svojej zriaďovateľ-
skej pôsobnosti 14 materských škôl. Vybudované 
boli pred 40 – 50 rokmi a jedna z nich má dokonca 

už 100 rokov. Ich technický stav je taký, že v každej 
treba riešiť havarijné situácie. „počas ich existencie 
sa do nich takmer vôbec neinvestovalo, teraz sa to 
snažíme dobehnúť. predpokladáme, že o niekoľko 
rokov budú materské školy v stave, v akom by mali 
byť,“ doplnil primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD.

eda, foto: autorka

AKO POKRAčUJú REKONŠTRUKCIE...
(dokončenie z 1. strany)

SPraVODaJSTVO

Keďže uvedený pútač je akousi prvou vizitkou Sp. Novej Vsi, vedenie mesta sa ho rozho-
dlo dať do poriadku. „asi nikomu zo spišskonovovešťanov nebol ľahostajný jeho nie 
práve lichotivý stav. čakali sme na dotvorenie terénnych úprav okolo diaľnice, snaha 
prezentovať sa v lepšom svetle čím skôr však zvíťazila. pri hľadaní spôsobu referátu 
rozvoja mesta pomohol a výtvarnými návrhmi prispel emil labaj a tiež realizátor graffiti 
návrhu Ľuboš Bukovinský,“ informovala prednostka mestského úradu Jela Bednárová. 
Návštevníkov nášho mesta tak víta vynovený pútač vo farbách mesta, a to žltej, zelenej, 
bielej a modrej. Na farebnom podklade sa nachádza výtvarná kompozícia znázorňujúca 
dominanty nášho mesta, ale i krásy Slovenského raja. „realizácia bola podstatne fi-
nančne menej náročná ako alternatívy z minulých rokov. Celkový efekt a estetický 
dojem je na slušnej úrovni, možno by ho vylepšilo ešte nasvietenie, zatiaľ uvidíme,“ 
doplnila J. Bednárová. edita sýkorová, foto: autorka

VyNOVENý PúTAč
Cestujúcich do nášho mesta v smere od Popradu pri Spišskom 
Štvrtku víta vynovený pútač. 

DIPLOMATICKé NáVŠTEVy

V dôsledku neustáleho nárastu motorových vozidiel mesto 
rieši kritickú situáciu s nedostatkom parkovacích miest vý-
stavbou, resp. rozširovaním parkovacích plôch. Lokality sú 
vytypované v spolupráci s jednotlivými mestskými výbormi. 
Tieto aktivity je, bohužiaľ, možné realizovať len na úkor exis-
tujúcej zelene, no so zabezpečením adekvátnej náhrady.
Pre výstavbu parkoviska v lokalite sídl. Západ (ulice Kolárska, 
Kamenárska a Tkáčska) boli vypracované dve alternatívy par-
kovania, z ktorých po odsúhlasení mestským výborom 
(predseda Adnan Akram) do finálnej fázy dopracovaná teraz 

realizovaná kompromisná alternatíva s menším záberom tráv-
natej plochy so vstupom z Kamenárskej ulice. 
V čase ukončenia celého prípravného procesu boli mest-
skému úradu doručené dve petície, jedna za prvú alternatívu 
parkovania so vstupom z Tkáčskej ulice a druhá petícia za 
súčasne realizovanú alternatívu so vstupom z Kamenárskej 
ulice – túto možnosť podporila väčšina občanov. Vzhľadom 
k tomu, že obidve petície neboli proti výstavbe parkovacích 
miest v danej lokalite, sa mesto rozhodlo zrealizovať stavbu 
tak, ako bola odsúhlasená a pripravená. Stavba si vyžiadala 

aj presun existujúcich detských preliezok o cca 20 m, 
nie ich likvidáciu. Mesto uvažuje aj o prípadnom doplnení 
ďalších prvkov ihriska.
Zastavenie celého procesu prípravy a výstavby by mohlo 
v konečnom dôsledku oddialiť realizáciu parkoviska na  
neurčito, nakoľko nie je isté, či rozpočet pre budúce roky by 
dokázal zabezpečiť financovanie predmetnej stavby. Veríme, 
že výstavba parkoviska je opodstatnenou investíciou a zlepší 
dopravnú situáciu danej časti sídliska.

oddelenie výstavby a dopravy, msú

PARKOVISKO ChCELI OByVATELIA, IhRISKO SA NERUŠí

NOVé PARKOVACIE MIESTA

1 2

Klub Spoločnosti 
M. r. Štefánika v SnV 

pozýva členov a sympatizantov na

 KLUBOVÉ 
STreTnUTie
21. 11. 2013 o 15.30 hod. 

v Múzeu Spiša.
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SPraVODaJSTVO

Mestský výbor 1 - novoveská Huta:
- oprava dažďového rigola na Slnečnej ulici
- úprava kondičnej trasy Ferčekovce - Novoveská Huta
- 2x drevený prístrešok pre MHD
- opravy miestnych komunikácií 
- úprava cintorína
- v realizácii: rekonštrukcia komunikácie na Poľnej 

a Sadrovcovej ul.

Mestský výbor 2 - sídlisko gen. Svobodu:
- parkovisko na Javorovej ul. č. 7
- oprava schodiska k 700-ročnici
- rozšírenie komunikácie na Agátovej ul.
- opravy miestnych komunikácií

Mestský výbor 3 - Ferčekovce:
- úprava kondičnej trasy Ferčekovce - Novoveská Huta
- opravy miestnych komunikácií

Mestský výbor 4 - sídlisko Mier:
- parkovisko na Krčméryho ul. č. 8
- oprava chodníka na Triede 1. mája č. 6 - 12
- oprava chodníka na Triede 1. mája č. 16 - 20
- rekonštrukcia komunikácie na Ul. J. Matušku
- rekonštrukcia komunikácie na Štúrovom nábreží
- parkovisko na Ul. J. Matušku č. 2, 4, 6, 8
- opravy miestnych komunikácií
- parkovisko na Ul. J. Matušku č. 10 
- spevnené plochy na Ul. P. Jilemnického 
- v realizácii: rekonštrukcia MŠ na Ul. P. Jilemnického

Mestský výbor 5 - sídlisko západ:
- opravy miestnych komunikácií

- v realizácii: parkovisko na Kamenárskej ul. 
 a rekonštrukcia MŠ na Stolárskej ul.

Mestský výbor 6 - staré mesto (juh):
- náter zábradlia pozdĺž Ulice M. Gorkého
- úprava autobusovej zastávky (nástupného ostrovčeka) 

na Starosaskej ul. pri ZŠ Nad Medzou
- opravy miestnych komunikácií
- rekonštrukcia komunikácie na ulici Stojan
- v realizácii: rekonštrukcia MŠ na Ul. E. M. Šoltéso-

vej

Mestský výbor 7 - staré mesto (východ):
- chodník na Rázusovej ul. č. 16 - 28
- oprava chodníka na Rázusovej ul. č. 30, 32, 34
- oprava schodiska na Rázusovej ul. č. 16
- oprava hl. schodiska medzi Rázusovou ul. č. 16 a 28

- oprava schodiska na Baníckej ul. č. 24
- odvodnenie komunikácie na Rázusovej ul. č. 28
- kondičná dráha v Madaras parku
- oprava chodníka (obrubníkov) na Škultétyho ul.
- odvodnenie komunikácie (zriadenie uličnej vpuste) na 

Ul. Čsl. armády č. 17, 18, 19
- spevnené plochy na Nábreží Hornádu pri MBEC
- rekonštrukcia komunikácie na Rázusovej ul.
- opravy miestnych komunikácií

Mestský výbor 8 - staré mesto (sever):
- bezbariérová úprava priechodu pre chodcov na Duk-

lianskej č. 27
- náter zábradlia pozdĺž Levočskej ul.
- oprava chodníka na Duklianskej č. 1, 3
- oprava chodníka na Vajanského č. 36
- oprava chodníka na Hviezdoslavovej ul. č. 40, 42
- chodník na Levočskej č. 20
- spevnené plochy na Hviezdoslavovej ul. č. 33
- chodník a vjazd pri MŠ na Hviezdoslavovej ul. č. 33
- oprava dlažby a dažďových odvodňovacích žľabov na 

Letnej ul.
- rekonštrukcia obsl. komunikácie (medzi ZUŠ a daňo-

vým úradom) na Ul. J. Fabiniho
- oprava chodníka na Gorazdovej ul. č. 1 - 33
- rekonštrukcia komunikácie na Gorazdovej ul.
- opravy miestnych komunikácií
- rekonštrukcia komunikácie na Slovenskej ul.
Mestský výbor 9 - Telep, Modrý vrch:
- oprava kanalizačných šácht na Narcisovej ul.
- oprava cestného pruhu pod NsP
- opravy miestnych komunikácií

ing. susa, ing. slebodník, ovad, msú

ZOZNAM ZREALIZOVANýCh STAVEBNýCh PRáC

rekonštrukcia komunikácie 
na Gorazdovej ul. (msV č. 8)

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny Spišská Nová Ves 
v novej inštitucionálnej podobe pôsobí so zachovanou 
územnou pôsobnosťou v okresoch Spišská Nová Ves 
a Gelnica od r. 2004. 
Hlavná činnosť úradu je rozdelená na dve oblasti, a to 
oblasť služieb zamestnanosti a sociálnu oblasť.
V oblasti služieb zamestnanosti došlo k legislatívnym 
zmenám, ktoré umožňujú individuálny prístup k uchádza-
čom o zamestnanie. Odbúraním administratívy spojenej 
s pravidelnými mesačnými kontaktmi uchádzačov vznikol 
priestor na kvalitnejšiu spoluprácu pri obsadzovaní voľ-
ných pracovných miest so zamestnávateľmi. V poslednej 
dobe zaznela v médiách kritika o nepravidelných kontak-
toch evidovaných uchádzačov o zamestnanie. Nie je to 
žiadne šikanovanie, ale naopak flexibilne reagujeme na 

vhodné ponuky pre týchto klientov, s možnosťou predvo-
lať ich do 3 pracovných dní a ponúknuť im prácu. 
V oblasti finančných nástrojov aktívnych opatrení trhu 
práce došlo taktiež k výrazným legislatívnym zmenám. 
Od mája t. r. sa zmenila nárokovosť na niektoré druhy 
príspevkov. Najväčší záujem zo strany zamestnávateľov 
bol o príspevok na podporu vytvárania pracovných miest 
pre mladých nezamestnaných v zmysle NP XXI, kde sa 
podarilo umiestniť 352 uchádzačov o zamestnanie.
V sociálnej oblasti zabezpečujeme štandardné štátne 
služby:
• riešime stav hmotnej núdze u občanov, ktorí si nemôžu 

zabezpečiť príjem;
• vyplácame rodinné prídavky a rodičovské príspevky, 

príspevky pri narodení dieťaťa, príspevok pri úmrtí, vy-

bavujeme náhradné výživné;
• poskytujeme peňažné príspevky na kompenzáciu a so-

ciálne služby na zmiernenie sociálneho dôsledku ťaž-
kého zdravotného postihnutia;

•  vykonávame posudkovú činnosť pre tieto účely;
• v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej ku-

rately vykonávame opatrenia na zabezpečenie pred-
chádzania vzniku krízových situácií v rodine, ochrany 
práv a právom chránených záujmov detí, predchádza-
nia prehlbovania a opakovania porúch psychického, 
fyzického a sociálneho vývinu detí a plnoletých fyzic-
kých osôb a na zamedzovanie nárastu sociálno-pato-
logických javov.

Bc. ing. janka Brziaková
riaditeľka úpsvar

Z čINNOSTI úRADU PRáCE SOCIáLNyCh VECí A RODINy

Poslanci sa 26. septembra stretli na 19. riadnom zasadnutí 
mestského zastupiteľstva.

rozpočet mesta
Mesto Spišská Nová Ves hospodárilo v 1. polroku 2013 
s rozpočtom vo výške 23 521 476 € a po vykonaní dvoch 
zmien schválených mestským zastupiteľstvom rozpočtom 
28 301 736 €. Celkovo boli príjmy mesta spolu s rozpočto-
vými organizáciami k 30. 6. 2013 plnené na 47 %, čo pred-
stavuje 13 301 856,22 € a výdavky na 37,32 % v sume 
10 561 310,26 €.
Schválená 3. zmena rozpočtu mesta predstavuje zníže-
nie príjmov a výdavkov o 1 922 818 € na celkovú sumu 
26 378 918 €.

Bežné príjmy sa znížili o 70 919 €. K úprave došlo napr. z dô-
vodu zníženia príjmu z podielovej dane (- 214 000 €) a trans-
feru na rekonštrukciu domova dôchodcov a ZOS (- 35 728 €). 
Naopak, zvýšenie sa týka, napr. príjmu za nájom v priemy-
selnom parku (+ 65 000 €), príjmu z parkovného cez SMS 
(+ 4 000 €), príjmov z výťažku z lotérií a iných hier (+ 10 000 €), 
príjmov z rozpočtových organizácií (+ 43 950 €).
Kapitálové príjmy boli znížené o 1 451 899 €. Výrazne ich 
ovplyvnilo zníženie transferu na rekonštrukciu domova dô-
chodcov a ZOS (- 1 584 108 €). Naopak, zvýšené boli príjmy 
z predaja bytov (+ 70 000 €) a pozemkov (+ 60 000 €). 
V rámci príjmových finančných operácií došlo k zníženiu 
o 400 000 € z úveru na rekonštrukcie miestnych komuniká-
cií (- 100 000 €) a materských škôl (- 300 000 €), ktorý sa 

presunie do budúceho roka.
Na strane bežných výdavkov došlo k zvýšeniu o 194 522 €. 
Okrem iného došlo k navýšeniu o čiastku 75 132 € v súvis-
losti s vyšším transferom zo štátneho rozpočtu a príjmami 
z rozpočtových organizácií. Znížil sa transfer na rekonštrukciu 
domova dôchodcov a ZOS o 87 751 €. Zvýšený bol trans-
fer na mestské kultúrne centrum o 42 000 € na výdavky na 
energie, údržbu sociálnych zariadení a severnej časti fasády 
budovy Reduty. Na spotrebu energie a údržbu verejného 
osvetlenia boli zvýšené bežné výdavky o 105 400 €. 
Kapitálové výdavky celkovo klesli o sumu 2 117 340 €. 
K danej úprave došlo znížením výdavku z transferu, ale aj 
z vlastných zdrojov na rekonštrukciu domova dôchodcov 

ZO ZASADNUTIA MESTSKéhO ZASTUPITEľSTVA
Rozpočet mesta po 3. zmene znížený na sumu 26 378 918 €. Nové VZN č. 1/20213 o Mestskej polícii Spišská Nová Ves. Novelizované 
zásady predaja a nájmu nehnuteľného majetku mesta. Schválené odkúpenie rodinného domu s pozemkom pri železničnom priecestí na 
sídl. Západ kvôli riešeniu problematického prechodu.

(pokračovanie na 5. strane)

V Spišskej Novej Vsi sa pokračuje i napriek poklesu príjmov v roku 2013 v plnení oprávnených požiadaviek občanov. Svedčí o tom prehľad  
do októbra ukončených prác.
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oz činnosti Pz Sr v SnV
V priebehu septembra došlo k viacerým kráde-
žiam vlámaním do osobného motorového vozi-
dla, napr. 16. 9. na Ulici Nad Medzou (spôso-
bená škoda 1 170 €), 23. 9. na Škultétyho ul. 
(škoda 180 €) a na Palárikovej ul. (škoda 510 €), 
24. 9. na Mlynskej ul. (škoda 2 010 €).

14. 9. 2013 na Baníckej ul. dvaja nezná-
mi páchatelia najskôr slovne viackrát žiadali 
M. P., bytom Hnilec, aby im dal peniaze. Keď 
im ich odmietol vydať, fyzicky ho napadli úder-
mi päsťou do tváre. Potom poškodeného, kto-
rý padol na zem, kopali do hlavy a počas toho 
mu ukradli peňaženku, v ktorej mal poškode-
ný finančnú hotovosť vo výške 800 €, osobné 
doklady a bankomatové karty. Následne ušli 
na nezistené miesto. Poškodenému M. P. ne-
spôsobili také zranenia, ktoré by si vyžiadali 
lekárske ošetrenie alebo PN. Ukradnutím vecí 
mu vznikla škoda vo výške 820 €. 16. 9. 2013 
vyšetrovateľ OKP OR PZ v SNV začal trestné 
stíhanie vo veci zločinu lúpeže v súbehu s pre-
činom výtržníctva spáchaného formou spolupá-
chateľstva. 17. 9. 2013 vyšetrovateľ OKP OR 
PZ v SNV z vyššie uvedeného zločinu obvinil 
osoby M. S. a L. R., obaja bytom Smižany.

Poverený príslušník OO PZ SNV trestne stíha 
ako obvineného A. J. z Kežmarku, ktorý v pres-
ne nezistenom čase v mesiaci jún 2013 uzavrel 
telefonicky ústnu dohodu s majiteľkou reštau-
rácie v SNV o tom, že jej zadováži kávovar za 
2 400 €. Následne prevzal finančnú hotovosť 
vo výške 540 € a presne nezisteného dňa 
v mesiaci jún 2013 finančnú hotovosť vo výške 
700 €. Potom 10. 7. 2013 v podniku v Kežmar-
ku uzavrel ústnu dohodu s A. N. o tom, že si od 
neho zapožičia do konca augusta 2013 kávovar 
zn. Jura Impressa XS 95 v hodnote 473,77 €, 
ktorý dodal majiteľke reštaurácie v SNV, aj keď 
vedel, že jeho vlastníkom je A. N.

R. F. z Levoče 29. 9. 2013 riadil osobné mo-
torové vozidlo zn. Škoda Octavia po Leteckej 
ulici v smere na Ulicu Odborárov, kde bol za-
stavený hliadkou OO PZ SNV a hliadkou PMJ 
KR PZ Košice. Po dychovej skúške mu bola 
zistená prítomnosť alkoholu v dychu 0,67 mg/l 
a pri opakovanej dychovej skúške 0,63 mg/l 
alkoholu v dychu. Z tohto dôvodu je podozrivý 
zo spáchania prečinu ohrozenia pod vplyvom 
návykovej látky. Osoba bola umiestnená v cele 
predbežného zaistenia na OO PZ SNV do ďal-
šieho rozhodnutia.

z činnosti MsP v SnV
Na útvar MsP 22. 9. 2013 o 22.10 hod. tele-
fonicky oznámil Ľ. K. zo SNV, že ho v nočných 
hodinách dlhšiu dobu ruší monotónny zvuk, 
ktorý vychádza smerom od bývalej SPŠ baníc-
kej a nedokáže zaspať. Hliadka MsP na mieste 
zistila, že skutočne z diaľky sa šíril tlmený zvuk 
a následne po prehliadkovaní okolia lokalizova-
la jeho zdroj. Bolo zistené, že vychádza z tra-
fostanice VN na námestí SNP. O zistených sku-
točnostiach bol vyrozumený oznamovateľ. 

Hliadka MsP zistila 29. 9. 2013 o 3.25 hod. na 
Hviezdoslavovej ulici priestupok, ktorého sa 
dopustil P. K. z Markušoviec. Menovaný jazdil 
na neosvetlenom motorovom vozidle. Počas 
komunikácie s vodičom hliadka spozorovala, 
že menovaný javí známky požitia alkoholických 
nápojov alebo inej návykovej látky. Z uvede-
ného dôvodu bola na miesto privolaná hliadka 
PZ SR, ktorá vec na mieste prevzala k ďalšej 
realizácii.

Na základe telefonickej požiadavky o asis-
tenciu hliadka MsP 29. 9. 2013 o 21.45 hod. 
zabezpečila ochranu pracovníkov RZP pri ošet-
rovaní agresívneho muža, ktorý ležal na vozov-

a ZOS vo výške 1 747 695 €. Znížené boli tiež výdavky na 
rekonštrukciu miestnych komunikácií o 100 000 € a rekon-
štrukciu materských škôl o 300 000 € z dôvodu spomenutého 
zníženia úveru. Zvýšenie kapitálových výdavkov o 16 000 € na 
majetkovoprávne vysporiadanie sa týka nákupu budovy a po-
zemku na železničnom priecestí na sídl. Západ. 
Výdavkové finančné operácie ostali nezmenené. 

nové Vzn
Mestská polícia v Sp. Novej Vsi bola zriadená 31. 1. 1991 
na základe uznesenia MsZ č. 7-31-1/1991. V tom čase to 
umožňovala platná legislatíva, nakoľko zákon č. 564/1991 
o obecnej polícii bol prijatý až po jej zriadení. Obce a mestá, 
ktoré zriadili obecné a mestské polície po prijatí tohto zákona 
boli povinné tak učiniť výlučne na základe všeobecne záväz-
ného nariadenia. Naše mesto teda v tom čase postupovalo 
správne. Medzitým boli platné VZN č. 1/1992 a č. 1/1997, 
ktoré sa týkali iba úloh, postavenia a práv Mestskej polície 
v Sp. Novej Vsi. Tie boli na poslednom zasadnutí na základe 
protestu prokurátora zrušené. Mestské zastupiteľstvo sa 
preto uznieslo na VZN č. 1/2013 o Mestskej polícii Sp. 
Nová Ves.

Dane sa nezvyšujú
Poslanci prerokovali protest prokurátora proti VZN 
č. 4/2012 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady. Ten bol 
mestu doručený 27. 8. 2013 a podľa zákona o ňom musí do 
30-tich dní rozhodnúť. V proteste je napadnutá časť, ktorá 
pojednáva o sadzbe dane zo stavieb a navrhnuté je zrušiť 
§ 3 ods. 1 písm. f) tohto VZN, a nahradiť ho ustanoveniami 
zodpovedajúcimi zákonu o miestnych daniach.
Podľa ustanovenia schválenej novely zákona o miestnych 
daniach účinného od 1. 12. 2012, ak je najvyššia sadzba 
dane zo stavieb väčšia ako 10-násobok najnižšej sadzby 
ustanovenej správcom dane podľa predpisov účinných do 
30. 11. 2012, správca dane pri každej ďalšej zmene sadzby 
dane v nasledujúcich zdaňovacích obdobiach zníži tento ná-
sobok.
Predmetné VZN bolo vydané v decembri 2012 z dôvodu no-
velizácie zákona o miestnych daniach. Daň z nehnuteľností, 
ktorej súčasťou je aj daň zo stavieb, patrí medzi najnižšie 
na Slovensku. Najnižšia ročná sadzba dane zo stavieb na 
rok 2013 je stanovená na 0,210 € a najvyššia je vo výške 
2,808 €. Tieto sadzby v porovnaní s predchádzajúcim zdaňo-
vacím obdobím však ostali nezmenené, aj keď mesto vydalo 
novú právnu normu. Z toho dôvodu mestské zastupiteľstvo 
doručenému protestu prokurátora nevyhovelo.
„uvedenú problematiku sme konzultovali s tvorcom cito-
vaného zákona, a teda ministerstvom financií slovenskej 
republiky. správnosť nášho výkladu nám bola potvrdená. 
Zároveň sme ministerstvo požiadali o zaslanie oficiálneho 
stanoviska k tejto problematike. podanie protestu z tohto 
dôvodu považujeme za neodôvodnené. Zastávame názor, 
že mesto spišská nová Ves neporušilo v uvedenom prí-
pade ani jeden z právnych predpisov a dodržalo všetky 
zákonné ustanovenia,“ uviedla v tejto súvislosti prednostka 
mestského úradu Ing. Jela Bednárová.

Vyradenie majetku mesta
Vyradený bol majetok mesta v správe domova dôchodcov 
v hodnote 21 825,28 €, ZŠ Ing. O. Kožucha v hodnote 
10 468,65 €, ZŠ hutnícka v hodnote 3 772,24 € a CVč 
Adam v obstarávacej hodnote 13 500,46 €. Ide o majetok, 
ktorý je poškodený, znehodnotený, opotrebovaný, neopra-
viteľný a zastaraný, a preto nie je vhodný na ďalšie použí-
vanie.

Správa o výsledku kontrol
Hlavná kontrolórka mesta Ing. hyacinta Zozuľáková infor-
movala poslancov o výsledku vykonaných kontrol. Ukončené 
boli 4 následné finančné kontroly, a to:

- Zákonitosti, účinnosti, hospodárnosti a efektívnosti financo-
vania školských zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Sp. Nová Ves;
- Plnenia VZN č. 8/2011 o určení výšky dotácie na mzdy 
a prevádzku škôl a školských zariadení zriadených na území 
mesta Sp. Nová Ves na rok 2012;
- VZN č. 4/2011 o ďalších výstrojných súčiastkach rovnošaty 
príslušníka Mestskej polície Sp. Nová Ves;
- Plnenia a hodnotenia programového rozpočtu a programov 
Mesta Sp. Nová Ves – program 10.2 – školy.
Z uvedených kontrol boli 3 ukončené správou a 1 záznamom. 
Zástupcovia kontrolovaných subjektov boli oboznámení s vý-
sledkom následnej finančnej kontroly.

zásady predaja a nájmu 
nehnuteľného majetku mesta
Poslanci prerokovali a uzniesli sa na Dodatku č. 2 Zásad pre-
daja a nájmu nehnuteľného majetku mesta Sp. Nová Ves. 
V uvedenom dodatku sú stanovené cenové podmienky 
nájmu pozemkov priemyselného parku a priemyselnej 
zóny Sp. Novej Vsi pre účely výstavby objektov podnikateľ-
ských prevádzok s príslušenstvom, a to v sume 1 € počas 
prvých 5 rokov trvania nájmu. Jedným z dôvodov bolo za-
bezpečiť, aby sa stali verejne známymi a aby bola vytvorená 
platforma, v zmysle ktorej môže vedenie mesta Sp. Nová Ves 
viesť rokovania s potenciálnymi investormi o cenových pod-
mienkach umiestnenia ich investícií v našom meste. 

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
Poslanci vzali na vedomie informáciu o žiadosti 
JUDr. Ing. Petra Kúkelčíka o odkúpenie pozemku nachá-
dzajúceho sa v mestskej časti Ferčekovce. Žiadateľ mal 
v pláne postaviť tu garáž. Podľa oddelenia územného pláno-
vania a stavebného poriadku je daný zámer realizovateľný. 
K tejto problematike bola mestu doručená petícia obyvateľov 
Ferčekoviec. Uvedených v nej bolo viacero informácií a ich 
názor, aby k predaju pozemku nedošlo. Z dôvodu uvedených 
skutočností tento predaj nakoniec nebol schválený.
Ďalej poslanci prerokovávali žiadosť Obce hnilčík o odkúpe-
nie pozemku v miestnej časti Roztoky, na ktorom sa nachádza 
vstupný portál štôlne Ľudmila. Tá má byť súčasťou Skanzenu 
baníckych tradícií, ktorý tu plánuje v najbližšom období obec 
vybudovať. Schválený bol preto predaj daného pozemku za 
celkovú kúpnu cenu 94,56 €.
Poslanci schválili odkúpenie rodinného domu s pozem-
kami, ktorý sa nachádza v blízkosti železničného prie-
cestia na sídl. Západ za celkovú kúpnu cenu 16 000 €. 
K uvedenému kroku mesto pristúpilo z dôvodu nutnosti rie-
šenia problematického prechodu cez dané priecestie, keďže 
dopravná situácia spojená s pohybom chodcov je tu dlho-
dobo registrovaná ako nevyhovujúca. Následne po vyspo-
riadaní vlastníckych vzťahov k predmetným nehnuteľnostiam 
plánuje mesto pristúpiť k odstráneniu rodinného domu vrá-
tane príslušenstva, čo umožní upraviť toto územie.
Mestské zastupiteľstvo ďalej schválilo odňatie časti „B“ 
malej budovy zo správy ZŠ hutnícka do správy Centra 
voľného času Adam, a to z dôvodu jeho presťahovania sa 
a realizácie voľnočasových aktivít pre deti a mládež v danej 
nehnuteľnosti.

interpelácie, otázky poslancov
V rámci posledného bodu rokovania poslanec MUDr. Ján 
Pukluš okrem iného poďakoval za spôsob realizácie časti 
jeho návrhu v rámci interpelácie ohľadom parkovacích miest 
na Hviezdoslavovej ulici. 
Poslanec Ing. Pavol Bečarik požiadal o obnovenie roko-
vania so spoločnosťou SPP o vytvorení kontaktného miesta 
v Sp. Novej Vsi.

Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hlasovanie poslan-
cov, zvukový záznam nájdete na www.spisskanovaves.eu 
– modrá sekcia SNV – Samospráva – MsZ.

edita sýkorová

ZO ZASADNUTIA MESTSKéhO...
(dokončenie zo 4. strany)
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s rozbitou hlavou. Jednalo sa o P. M. zo SNV. 
Následne hliadka MsP vykonala doprovod pra-
covníkom RZP počas prevozu dotyčného muža 
do NsP Sp. Nová Ves.

Na základe oznámenia J. F. zo SNV, že na stani-
ci SAD našiel na chodníku ležať muža, hliadka 
2. 10. 2013 o 20.45 hod. na mieste zistila, že 
sa jedná o bezdomovca M. K. Menovaný mal 
krvácajúce poranenie hlavy a bol dezorientova-
ný. Nakoľko si poranenie vyžadovalo odborné 
ošetrenie, hliadka mu poskytla prvú pomoc 
a na miesto privolala sanitku RZP. Vec na mies-
te ukončená ako servisná činnosť. Protiprávne 
konanie nebolo zistené.

Na základe telefonického oznamu bola hliadka 
MsP 6. 10. 2013 o 19.10 hod. vyslaná na Štú-
rovo nábrežie k veľkému splavu, kde dve sku-
piny mladíkov (spolu cca 18 osôb) sa fyzicky 
napádali so železnými tyčami a baseballovými 
palicami. Na mieste došlo k vážnejšiemu zrane-
niu jednej osoby, ktorú personál RZP previezol 
do NsP v SNV k odbornému lekárskemu ošet-
reniu. Jednalo sa o T. H. zo SNV. Pre podozre-
nie, že došlo k trestnému činu výtržníctva, bola 
na miesto privolaná hliadka OO PZ SR, ktorá 
vec prevzala na mieste k ďalšej realizácii.

Na základe oznámenia V. K. zo SNV, že dve po-
dozrivé osoby sa dobíjajú do bytu jeho suseda 
D. P. zo SNV, hliadka 6. 10. 2013 o 22.00 hod. 
na mieste zistila podozrivú osobu D. M. zo SNV. 
Menovaný bol hliadkou pristihnutý pred ozna-
čeným bytom poškodeného, z ktorého práve 
vynášal vysávač. Počas preverovania podozri-
vej osoby bolo hliadke oznámené, že údajne 
menovaný D. M. spolu s dvomi ďalšími osobami 
odcudzili v pohostinstve na sídl. Mier poškode-
nému kľúče od bytu a následne si otvorili byt. 
Potom z neho odcudzili vysávač Electrolux ako 
aj vŕtačku zn. Bosch. Pre podozrenie z trestné-
ho činu krádež bola na miesto privolaná hliadka 
PZ SR, ktorá si vec prevzala na preverenie.

Hliadky MsP preverili 12. 10. 2013 o 11.45 hod. 
oznámenie anonymu o pohybe skupiny osôb 
v lokalite Červený jarok, ktorí z lesa na vozíku 
viezli drevo. Na mieste boli zistené 2 podozrivé 
osoby M. P. a R. D., obaja zo SNV. Nakoľko 
menovaní nemali na ťažbu dreva povolenie, pre 
podozrenie zo spáchania trestného činu krá-
deže bola vec oznámená OO PZ SNV, ktorého 
hliadka realizáciu na mieste prevzala.
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Y V auguste pred desiatimi rokmi zahynul v noč-
nej službe počas dopravno-preventívnej akcie 
podporučík Rastislav Miženko. Okrem jeho 
rodiny a priateľov si na neho každoročne spo-
mínajú aj príslušníci OO PZ v Sp. Novej Vsi 
prostredníctvom tenisového turnaja. Inak tomu 
nebolo ani tento rok. Zahrať si tenis na jeho 
počesť prichádzajú prevažne tí, ktorí ho osob-
ne poznali, ale prichádzajú aj služobne mladší 
policajti.

Zdravotná poisťovňa Dôvera v piatok 13. 9. 
slávnostne odovzdala do užívania dve nové 
nadštandardné izby na detskom a novorode-
neckom oddelení spišskonovoveskej nemocni-
ce s poliklinikou.

Klub dôchodcov Lipa 13. 9. zorganizoval pre 
svojich členov kultúrne posedenie s výjaz-
dom na Farmársky dvor v Novoveskej Hute, kde 
ich čakala voľná zábava i športové disciplíny. 
Seniori sa takýmto spôsobom rozlúčili s letom. 
Pridali sa k nim aj členovia Klubu dôchodcov 
Novoveská Huta. Na stretnutie prijali pozvanie 
i predstavitelia verejnej správy.

Oslavy 140. výročia založenia Dobrovoľ-
ného hasičského zboru po vernisáži výstavy 

Výťažok na realizovanie tejto charitatívnej myšlienky Ro-

tary klub získal z benefičnej dražby na XIII. Reprezentač-
nom plese cestovateľov SR a priateľov Rotary, na ktorom 
sa dražili rôzne umelecké predmety. „túto oblasť financií 
sme potom obohatili o peniaze, ktoré sa nám podarilo 
po prvýkrát získať z medzinárodných zdrojov rotary in-
ternational. Ide o sumu do 3 tisíc eur,“ informoval v tejto 
súvislosti Ing. František Kornaj, podpredseda PR pre 
SR Rotary international, Dištrikt 2240.
Z uvedených finančných prostriedkov boli zakúpené 3 ks 
kyslíkových kondenzátorov, ktoré boli slávnostne odo-
vzdané Spišskej katolíckej charite. Slúžiť budú pacien-
tom s respiračnými ochoreniami. „som veľmi vďačný 
rotary klubu spišská nová Ves v mene ľudí, ktorým 
tento dar poslúži. skvalitní to ich život, lebo budú môcť 
zostať v domácom prostredí a nebudú musieť skon-
čiť či už v zdravotníckom alebo v sociálnom zariadení, 
kde častokrát títo ľudia aj končia, ak nemajú inú mož-
nosť,“ uviedol diecézny riaditeľ Spišskej katolíckej charity 
PhDr. Ing. Pavol Vilček.

edita sýkorová, foto: autorka

Mestský policajt žene vďaka okamžitej reakcii zachránil 
život. „Hneď som reagoval. priskočil som na miesto a za-
čal ju oživovať. Zatiahol som ju do tieňa a prebral. snažil 
som sa s ňou rozprávať, či pila tekutiny a podobne. me-
dzitým som privolal záchrannú službu,“ opísal uvedený 
moment J. Mikolaj.
Sanitka na miesto prišla do niekoľkých minút. Lekári po 
prevoze do nemocnice zistili, že pacientka krváca z ten-
kého čreva do brušnej dutiny a je nutná okamžitá operácia. 
Jej stav bol vážny. „takéto situácie nikdy nepodceňujem, 
pretože človek nikdy nevie, čo to znamená. sú rôzne 

symptómy, preto treba pristupovať zodpovedne ku kaž-
dému zákroku. nakoniec som sa dozvedel, že som jej 
vlastne zachránil život,“ uviedol ďalej J. Mikolaj.
Vďaka rýchlemu zákroku mladá žena žije a v stredu 9. ok-
tóbra navštívila mestskú políciu, aby sa poďakovala. Pri 
tejto príležitosti náčelníkovi mestskej polície odovzdala 
list, v ktorom okrem iného uviedla: „patrí mu môj obdiv 
a veľké ďakujem, pretože nie každý by takto zareago-
val.“
Ján Mikolaj pracuje ako mestský policajt viac ako  
20 rokov.  eda

Kmene dlhokrkých žien, ktoré si krčnú chrbticu naťahujú 
obručami, odľahlé džungle Laosu, budhistické kláštory, 
400 km dlhý splav rieky Mekong, 3 000 km na motorke 
po Thajsku a mnoho ďalších zaujímavostí. Témou štvrtého 
posedenia, na ktorom Whisky premietol fotografie, poroz-
prával zážitky a odpovedal na otázky, bol Laos a odľahlé 
oblasti Thajska.
Spevák kapely Slobodná Európa Whisky sa po dlhých ro-
koch cestovania po odľahlých kútoch piatich kontinentov 
rozhodol vytiahnuť na svetlo sveta svoje mnohé zážitky 

a fotografie zo svojich výprav. Na svojich cestách nav-
štívil 57 krajín, v ktorých sa zameriaval najmä na odľahlé 
oblasti s atraktívnymi prírodnými scenériami, zachovalými 
pôvodnými etnikami a kultúrami, bez turistického ruchu, 
ktoré často preskúmaval na motorke, na ktorej prešiel po 
cestách – necestách viac ako 20 000 km. Za všetky ob-
lasti, ktoré navštívil, môžeme len tak námatkovo spome-
núť napríklad Indiu (ktorú navštívil 13 krát), Nepál (kde 
niekoľkokrát sám bez nosičov absolvoval pešie pochody 
cez Himaláje dlhé viac ako 500 km, cez sedlá vo výš-
kach viac ako 5 500 m n. m.), Venezuelu, Laos, Indo-
néziu, Vietnam, Borneo, Srí Lanku, Peru, Andamanské 
ostrovy, Sumatru, Austráliu, Čínu, Bolíviu, Filipíny, Afga-
nistan, Kambodžu, Sulawesi, Chile, Maroko, Ladakh, To-
gianské ostrovy, Sikkim a mnohé ďalšie. Jeho dlhoročné 
skúsenosti filmového kameramana naznačujú profesio-
nálnu úroveň fotografií.
Whiskyho cestovateľské kino sa uskutočňuje v mnohých 
slovenských mestách formou posedení, na ktorých spe-
vák osobne premieta fotografie a rozpráva zážitky z jed-
notlivých výprav. Priestor dostávajú, samozrejme, aj 
otázky divákov.
Vďaka podpore MKC a sponzorom bol pre divákov vstup 
na tento jedinečný kultúrny zážitok v Spišskej Novej Vsi 
zdarma.

adnan akram
predseda komisie pre rozvoj kultúry pri msZ

DARy ROTARy KLUBU

POĎAKOVANIE ZA ZáChRANU žIVOTA

WhISKyhO CESTOVATEľSKé KINO

15. októbra sa v radnici udiala milá charitatívna akcia. Zástupcovia Rotary klubu Spišská Nová 
Ves za účasti primátora mesta PhDr. Jána Volného, PhD., odovzdali Spišskej katolíckej charite 
kyslíkové kondenzátory. Slúžiť budú pre pacientov postihnutých dýchacími chorobami.

17. júla v dopoludňajších hodinách pred budovou okresného súdu skolabovala mladá 
žena. V tom čase bol v blízkosti na obchôdzke príslušník mestskej polície Ján Mikolaj. 
Ten neváhal, okamžite jej podal prvú pomoc a privolal RZP.

Spevák z kultovej punkovej kapely Slobodná Európa znova navštívil 24. 9. 2013 naše 
mesto a premietal v Grillbare snímky z jeho cesty po Thajsku a Laose. 
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Ypokračovali 13. 9. slávnostnou akadémiou. 
V úvode stretnutia odznela správa spojená 
s históriou hasičstva na Spiši, ocenení boli de-
legáti, hostia a členovia Dobrovoľného hasič-
ského zboru. Medzi nimi bol aj primátor mesta 
Ján Volný, ktorému udelili medailu za spoluprá-
cu 3. stupňa a dobrovoľní hasiči mu darovali na 
pamiatku aj model historického hasičského vo-
zidla. Oslavy ďalej pokračovali 14. 9. ukážkami 
hasičských a záchranárskych zásahov. Nechý-
bala tiež súťaž v hasičských disciplínach o po-
hár primátora mesta, ktorí si odnieslo družstvo 
dobrovoľných hasičov zo Spišského Štvrtku.

Galéria umelcov Spiša v rámci Dňa európ-
skeho kultúrneho dedičstva 14. 9. ponúkla 
návštevníkom koncert detského zboru Villa Sa-
xorum, divadlo a večerné prehliadky všetkých 
expozícií. V rámci programu sa tu konali aj tvori-
vé dielne, ktoré nadväzujú na dlhodobý projekt 
Ženy On Line.

21-členná skupina dobrovoľníkov zachraňuje 
200-ročnú kaplnku Sans Souci nachádzajúcu 
sa medzi obcou Iliašovce a mestom Sp. Nová 
Ves. Rekonštrukčné práce na obnove tejto pa-
miatky prebiehajú už 7 rokov a investície pre-
siahli 10 tis. €. Dobrovoľníci z Občianskeho 
združenia Sans Souci za svoju prácu nedosta-
nú pritom ani cent, majú len dobrý pocit z vyko-
nanej práce. V budúcnosti by v blízkosti kaplnky 
chceli postaviť ešte obelisk, ktorý tu kedysi aj 
bol a meral 7,5 m.

20. 9. MO MS pripravil Gruľovy dzeň na Špi-
šu. V 8-hodinovom programe ste mohli vidieť 
16 vzoriek zemiakov od Spoločnosti súkrom-
ných vlastníkov na sídlisku Mier (o. i. zauja-
la zemiaková Venuša) a záhradkárov zo Sp. 
Vlách. Na výstave „Zemiaky náš druhý chlieb“ 
z 15 exponátov depozitu Múzea Spiša - Náro-
dopisného múzea Smižany návštevníci obdi-
vovali nástroje či pomôcky pri výsadbe, zbere 
aj spracovaní zemiakov. Ing. arch. K. Štubňa 
predstavil 7 fotografií zo zberu zemiakov se-
demdesiatych rokov minulého storočia. V rámci 
programu vystúpili FSK zo ZUŠ v Sp. Novej Vsi, 
Sp. Štvrtku, Harichoviec, Smižian a FS Čačina. 
Hotelová akadémia odprezentovala „Výživovú 
hodnotu zemiakov aj kapusty“ a z 3 jedál pripra-
vila ochutnávku. KD na Ulici J. Fabiniho navaril 
10 druhov jedál na ochutnávku. Každý účastník 
dostal „vrecko zemiakov“, deti v tvorivej dielni 
zemiakový cukor za pekné maľovanie do škro-
bového podkladu či zemiakové pečiatkovanie. 
V ponuke boli aj zemiakové placky. Budovou 
prešlo okolo tristo návštevníkov. 

Spišské divadlo uviedlo 20. 9. premiéru diva-
delnej hry Jozefa Cígera Tajovského ženský 
zákon v spištine v preklade Antona Kreta. 
Ide tak v poradí o tretiu inscenáciu v spišskom 
nárečí. Predstavilo sa v nej viacero absolven-
tov Akadémie umení v Banskej Bystrici pod 
vedením známeho slovenského režiséra Ma-
túša Oľhu. Premiéra hry bola spojená zároveň 
s vernisážou dokumentárnej výstavy Divadel-
ného ústavu v Bratislave, ktorá mapuje históriu 
Spišského divadla z čias, keď bolo ešte po-
bočnou scénou Divadla Jonáša Záborského 
v Prešove.

Liga za duševné zdravie SR každoročne organi-
zuje verejnú zbierku na pomoc ľuďom s dušev-
nými poruchami pod názvom Dni nezábudiek. 
Tá tohtoročná prebiehala od 20. do 24. 9. v uli-
ciach miest na Slovensku. V Sp. Novej Vsi sa do 
nej zapojili dobrovoľníci z Cirkevného gymnázia 
Štefana Mišíka a Strednej školy ekonomickej, 
ktorí v uliciach oslovovali ľudí a za dobrovoľný 
finančný príspevok im rozdávali umelé nezá-
budky. Cieľom kampane je zvýšenie povedo-
mia verejnosti o duševnom zdraví. Výťažok zo 

Priestor, v ktorom sa remeselná dielňa nachádza, sa 
skladá z dvoch častí. „V prvej časti - v galérii netra-
dičných umení, budeme vystavovať výrobky našich 
klientov, ale i ľudových remeselníkov a týmto spô-
sobom sa pokúsime stierať bariéry. V druhej časti 
bude klasická remeselná dielňa,“ vysvetlil riaditeľ n. 
o. Domovina Hodkovce Juraj Beňa.
Pásku na remeselnej dielni slávnostne prestrihli pri-
mátor mesta Ján Volný a jeho zástupkyňa Lea Greč-
ková. Počas otvorenia si návštevníci mohli pozrieť aj 
ukážky práce klientov viacerých zariadení. 
Otvorenie tejto remeselnej dielne predstavuje 2. 
etapu projektu remeselného dvora, pričom 3. etapa 
by mala byť dokončená v budúcom roku. Zámerom je 
poskytnúť priestory aj klientom domovov sociálnych 
služieb v Spišskej Novej Vsi a okolí.
 eda, foto: autorka

Námet obrazovej časti pečiatky vychádza z listiny ostrihomského arcibiskupa Filipa  
z 29. novembra 1268, v ktorej sa spomína plebanus de Villa Nova.  Autorom grafického 
návrhu je Ing. Marián Kellner. Odtlačok pečiatky a obálku s prítlačou môžete získať na 
Pošte 1, Štefánikovo námestie, Spišská Nová Ves od 29. novembra 2013.  

Sprievodným podujatím 90. ročníka Medzinárodného 
maratónu mieru v Košiciach bola výstava EXPO MMM, 
ktorá prebiehala od 4. do 6. októbra 2013 v priestoroch 
pred obchodným centrom Aupark. V stánku Slovenskej 
agentúry pre cestovný ruch zástupcovia mesta Spišská 
Nová Ves ponúkali propagačné materiály a produktové 
balíčky nielen Košičanom a divákom maratónu, ale aj sa-

motným maratóncom a ich servisným tímom z 51 krajín 
sveta.
Najbližšie budeme mesto Spišská Nová Ves propagovať 
na podujatí Slovenské dni už aj na Slovensku, ktoré 
sa uskutoční v obchodnom centre Polus City Center 
v dňoch 13. a 14. decembra 2013.
 ing. darina paveleková

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi privítalo v stredu 
9. októbra záujemcov o zvony a zvonenie na Dvorných 
dialógoch 5. Pozvanie prijali zvonári Juraj Gembický, 
Igor Cziel, Michal Dirga a Robert Slíž, ktorí s veľkým 
úspechom absolvovali už jedny z predchádzajúcich Dvor-
ných dialógov. Tentoraz rezonovala téma príbehov zvo-
nov. Zvonári predstavili problematiku rekvirácií zvonov, 
najmä v období prvej svetovej vojny. Účastníkom ďalej 
premietli dokumentárny film s ukážkami zvonenia z mno-
hých zvonových stanovíšť na Slovensku. 
Po úvodnej časti dialógov sa rozprúdila zaujímavá dvoj-
hodinová diskusia. Hudobným hosťom bol súbor Ke-
saj Tchave z Kežmarku pod vedením Ivana Akimova. 
Účastníci ocenili temperamentné vystúpenie súboru 
spontánnym potleskom. Trojhodinové Dvorné dialógy  
ukončili celý cyklus tohtoročných stretnutí záujemcov 
o zvony, zvonice a zvonenie na Spiši. Tejto téme bola 

venovaná aj rovnomenná výstava v Múzeu Spiša, ktorej 
prezentácia sa ukončila v závere mesiaca september. 

miroslav števík, foto: monika dobšinská

NOVá REMESELNá DIELňA

745. VýROčIE PRVEJ PíSOMNEJ 
ZMIENKy O NAŠOM MESTE

MESTO NA MMM V KOŠICIACh

DVORNé DIALóGy

Vo štvrtok 26. septembra bola slávnostne otvorená nová remeselná dielňa. Nachádza 
sa v objekte na Letnej ulici, kde je už zriadená predajňa výrobkov zdravotne a mentálne 
postihnutých ľudí.

Pri tejto príležitosti bude vydaná príležitostná poštová pečiatka. 

canTUS ViLLa nOVa, Miešaný spevácky zbor mesta Spišská nová Ves, 
si dovoľuje pozvať širokú verejnosť a priaznivcov zborového spevu na 

VeČer PriaTeĽOV zBOrOVÉHO SPeVU
v piatok 8. novembra 2013 o 18.00 hod. 

do Evanjelického kostola a. v. v Spišskej Novej Vsi.
Spoluúčinkovať bude Zvolenský spevácky zbor zo Zvolena. 

Našim cieľom je nadväzovať priateľstvá, 
kontakty so zbormi a predstaviť vám zbory z rôznych regiónov Slovenska. 

Vstupné: dobrovoľné. Bližšie informácie na www.cantusvillanova.sk
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Y zbierky bude rozdelený medzi jednotlivé regió-

ny Slovenska a podporia sa ním projekty zame-
rané na prevenciu a pomoc ľuďom s duševnými 
poruchami.

Spišskonovoveské letisko sa 21. 9. stalo dejis-
kom 5. ročníka súťaže makiet obrích vetro-
ňov, počas ktorého svoju šikovnosť aj napriek 
nepriaznivému počasiu predviedlo 14 nadšen-
cov z celého Slovenska, ale aj z Poľska. Záro-
veň išlo o 4. súťaž seriálu RCXXL 2013. Súťa-
žilo sa v 2 disciplínach. Prvou bol let v termike, 
kde museli súťažiaci so svojím vetroňom letieť 
čo najdlhšie, pričom čas sa meral max. 10 min. 
Ich druhou úlohou bolo zaletieť čo najviac pre-
letov medzi dvoma bázami, ktoré boli od seba 
vzdialené 200 m. Hodnotila sa pritom aj realis-
tickosť pristátia, letu a priblíženia. Prvenstvo 
nakoniec patrilo Ľubomírovi Ivanovi z Nitry. Na 
2. mieste skončil Jakub Swist z Noweho Targu. 
Z klubu Modelári Spiša sa najlepšie umiestnil 
Rastislav Žemla, ktorý vybojoval 4. priečku.

Spoločnou modlitbou a zapálením sviečok si 
21. 9. stúpenci Jogy v dennom živote pripome-
nuli Medzinárodný deň mieru. Zhromaždenie 
sa konalo pri strome svetového mieru v parku 
na Radničnom námestí. Medzi prítomnými bol 
aj prezident spoločnosti Joga v dennom živo-
te Pharm. Dr. Alan Dudinský a primátor mesta 
PhDr. Ján Volný, PhD.

Takmer 100 ľudí upratovalo 21. 9. po let-
nej turistickej sezóne Slovenský raj v rámci 
5. ročníka Globálneho dobrovoľníckeho dňa. 
K dobrovoľníkom zo spoločnosti Embraco 
Slovakia a členom Združenia rodičov a priate-
ľov diabetických detí Spišiačik sa po prvýkrát 
pridali aj dobrovoľníci z reklamnej agentúry 
Progrup. Skupina ľudí, ktorým životné prostre-
die nie je ľahostajné, sa tak hneď ráno vybrala 
z Podleska po piatich chodníkoch s vrecami na 
odpadky, ktoré zbierali cestou na Kláštorisko. 
Spolu vyčistili vyše 40 km turistických trás. Na 
Kláštorisku sa potom venovali budovaniu nové-
ho chodníka k vstupnej bráne Symbolického 
cintorína, konzervácii drevených sôch a stav-
be novej drevenej veže. Počas akcie deti tvo-
rili rôzne obrázky prírody. Z obrázkov a fotiek 
z tohto podujatia zorganizuje Spišiačik v spolu-
práci s reklamnou agentúrou Progrup výstavu 
v OC Madaras.

V rámci XII. ročníka festivalu Ars Antiqua  
Europae in Via Gothica 2013 sa 22. 9. v le-
tohrádku Dardanely o neopakovateľný zážitok 
postaralo kontrabasové kvarteto Bass Band. 
Túto medzinárodnú prehliadku historickej hudby 
usporiadalo Gemerské osvetové stredisko Rož-
ňava ku Dňom európskeho kultúrneho dedičstva. 
Podujatie bolo zároveň jedným z 13. kľúčových 
v rámci projektu Terra Incognita.

Spišské osvetové stredisko pri príležitosti 
1150. výročia príchodu Cyrila a Metoda na Veľ-
kú Moravu usporiadalo 23. – 27. 9. podujatie 
s názvom Solúnski bratia. V rámci neho si toto 
výročie pripomenuli formou besied a dialógov 
s odborníkmi. Počas týždňa tiež grafitti umelci 
a street artisti v exteriéri tvorili tzv. Solun Wall 
s motívmi solúnskych bratov a výjavov spoje-
ných s touto históriou.

25. 9. prišli na pozvanie MO MS pracovníci 
Slovenského historického ústavu MS v Martine 
Mgr. V. Karpáty, PhD. a Mgr. R. Molda, PhD., 
aby odprednášali témy: K počiatkom MS a MS 
v SNV v kontexte matičného vývoja prvej polo-
vice 20. storočia pri príležitosti 150. výročia 
založenia MS. Za 84 študentov 1. ročníka 
Gymnázia, Školská ulica, hostí privítal riadi-
teľ Mgr. J. Kačenga. V Technickej akadémii 
46 študentom predstavil hostí aj predsedníčku 
MO MS Mgr. J. Prochotskú Mgr. P. Kraus. Po-

Fundraising – získavanie zdrojov. Slovo, ktoré sa užíva 
v súvislosti so získavaním financií od rôznych firiem, dono-
rov a sponzorov. Viaczdrojové financovanie je zaujímavé 
aj pre neziskovú organizáciu Alžbetka. Jednu z príležitostí 
ponúka Nadácia pre deti Slovenska, ktorá pre voľnoča-
sové aktivity v roku 2012 – 2013 poskytla neziskovej orga-
nizácii grant v rámci Hodiny deťom na realizáciu projektu 
s názvom „Daj sa mi napiť z prameňa krás“. 
Projekt trval od augusta 2012 do júla 2013. Bol určený 
klientom Krízového strediska Alžbetka a Domova na pol 
ceste Alžbetka. Jeho cieľom bolo poskytnúť klientom po-
chádzajúcim zo sociálne znevýhodneného prostredia 
vedomosti o vode, jej vlastnostiach, význame pre život 
človeka, hrozbe nedostatku pitnej vody. S vodou boli  
spojené jednotlivé aktivity: 
• Formovanie tímu odborníkov, pracovníkov a dobroľní-

kov
• Víkendový pobyt na termálnom kúpalisku Vadaš 

v Štúrove
• Tvorivé dielne – spracovávanie získaných poznatkov 

a fotografií za pomoci odborníkov
• Víkendový pobyt v kúpeľnom meste Rajecké Tep-

lice - oboznámenie sa s históriou kúpeľného mesta, 
s liečebnými účinkami prameňov, rozvíjanie plaveckej 
gramotnosti v dostupných plavárňach a rôzne iné pohy-
bové aktivity, návšteva Rajeckej Lesnej so známym Slo-

venským Betlehemom, 
Bojníc a Čičmian

• Pramene a gejzír pod Si-
vou bradou - prechádzka 
zaujímavým turistickým 
chodníkom, ktorý začínal 
na Spišskom salaši, cez Sivú bradu, Pažicu, Spišskú 
Kapitulu, Spišské Podhradie, Spišský hrad, cez traver-
tínové kopy Sobotisko a Dreveník pokračovali do Spiš-
ských Vlách

• Chceme byť plavci - do 31. 12. 2012 u všetkých 
účastníkov projektu bola odstránená plavecká negra-
motnosť

• Beseda s medikom na tému Hygiena rúk a zdravá vý-
živa

• Exkurzia v závodu Baldovce
• Turisticko-náučná vychádzka do Slovenského raja 

spojená s čistením studničiek
• Týždňový pobyt v Bešeňovej - návšteva vodopádu 

v Lúčkach, prírodného „wellness“ v Kalamenoch pod 
Liptovským hradom, mlyna v Kvačianskej doline a Va-
žeckej jaskyne

• Návšteva Bardejovských kúpeľov
• Záverečným workshopom sa účastníci projektu 

prostredníctvom prezentácií vrátili k jednotlivým aktivi-
tám, nasledovala diskotéka a občerstvenie

• Wellness centrum a bazén Poráč Park bol bonus za 
celoročnú vytrvalosť pri realizácii projektu.

Počas týchto aktivít si deti mohli zaznamenávať získané 
informácie, mnohé zábery fotografovať a kamerovať. Vý-
sledkom tohto projektu je prezentácia. V budúcnosti plá-
nujeme z týchto záberov zostaviť kalendár s tématikou 
vody.
Okrem tohto projektu zrealizovala nezisková organizácia 
Alžbetka niekoľko ďalších projektov, ktoré odzrkadľujú 
dobrotu Boha voči ľuďom. Berieme si príklad od Krista, 
ktorý nás ako prvý fundraiser povzbudzuje k správnemu 
používaniu majetku: „aj ja vám hovorím: robte si priate-
ľov z nespravodlivej mamony, aby vás, až sa pominie, 
prijali do večných príbytkov. ak ste teda neboli verní 
v nespravodlivej mamone, kto vám zverí pravé bohat-
stvo? a ak ste neboli verní v cudzom, kto vám dá čo je 
vaše?“ Lk 16, 9;11

ing. thlic. helena sedláková - sr. alojzína

DAJ SA MI NAPIŤ Z PRAMEňA KRáS

Prvé pochovanie na tomto cintoríne bolo uskutočnené 
15. júla 1988 v sekcii číslo jedna – čo je pochovávacia plo-
cha nachádzajúca sa pri zadnej bráne nového cintorína.
Do dnešných dní je už zaplnená hrobmi skoro celá plocha 
určená k pochovávaniu a musí sa v blízkej budúcnosti pri-
praviť rozšírenie cintorína východným smerom od terajšieho 
pohrebiska.
Správa cintorínov eviduje na súčasnej pochovávacej ploche 
1 100 hrobových a 111 urnových miest, v ktorých je 1 365 po-
chovaných zosnulých alebo uložených urien po kremácii. 
Štvrťstoročie tohto cintorína poznačilo vplyvom poveternost-
ných podmienok aj niektoré prvky umiestnené pri jeho vý-
stavbe. Bolo potrebné obnoviť boxy odberných miest vody, 
opraviť kolumbáriá štyroch urnových stien a urobiť rozvod el. 
energie po sekciách. Poslednou viditeľnou zmenou bola ge-
nerálna oprava ústredného dreveného kríža, ktorý bol posvä-
tený pri pobožnosti pri príležitosti sviatku Pamiatky zosnulých. 
Celková oprava kríža aj za finančnej spoluúčasti Rímskokato-
líckeho farského úradu v SNV činila 970 €.

ján ondruš, správca cintorínov

ŠTVRŤSTOROčIE PREVáDZKOVANIA 
NOVéhO CINTORíNA
V týchto mesiacoch uplynulo už 25 rokov od začiatku prevádzkovania pohrebiska na Cintorín-
skej ulici v Spišskej Novej Vsi. Za toto obdobie prešlo niekoľkými zmenami. Poslednou viditeľ-
nou bola generálna oprava ústredného dreveného kríža.
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Ypoludní v Múzeu Spiša riaditeľka Ing. Z. Krem-
paská a historik M. Števík uviedli hostí pre 
dvadsiatku poslucháčov. Záver patril 29 čle-
nom miešaného speváckeho zboru Cantus 
Villa Nova vedeného Mgr. art. I. Gregom, ktorý 
zaspievali E. Suchoň: Aká si mi krásna, v úpra-
ve J. Podprockého Slovensko moje, svadobná 
z Halíča Zahučali chladné vetry a M. Š. Trnav-
ský: Hoj vlasť moja. 

Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska 
zorganizovala 25. 9. verejnú zbierku Biela 
pastelka. Aj v uliciach nášho mesta tak mohol 
ktokoľvek pomôcť dobrovoľným príspevkom 
do prenosnej pokladničky a podporiť tak ľudí 
so zrakovým postihnutím. Výťažok zo zbierky 
bude použitý na špecializované sociálne pora-
denstvo a najmä na realizáciu kurzov. Prispieť 
môžete až do konca roka zaslaním SMS v hod-
note 2 € na číslo 820 alebo vložením príspevku 
na účet číslo 4030016212/3100.

Jeden z ôsmich koncertov 43. ročníka Medzi-
národného organového festivalu Ivana So-
kola sa 26. 9. konal už tradične v Sp. Novej 
Vsi. V Evanjelickom kostole sa tak domácemu 
publiku predstavil holandský organový majster 
Leo van Doeselaar.

Takmer 50 záujemcov si 27. 9. v rámci projektu 
ženy On Line v Galérii umelcov Spiša vyskúša-
lo techniku umeleckého spracovania skla lepta-
ním. Z bežných sklenených predmetov pod ve-
dením výtvarníčky a učiteľky výtvarnej výchovy 
Mgr. J. Nahálkovej vytvárali umelecké diela.

Mestské kultúrne centrum v spolupráci s Brazíl-
skym centrom Portugalského inštitútu usporia-
dali 27. – 29. 9. v Kine Mier 1. ročník festivalu 
brazílskeho filmu s názvom Brazil Visual. Or-
ganizátori zámerne vybrali aj naše mesto kvôli 
koncentrácii brazílskych firiem, aby aj ich pra-
covníci mali možnosť spoznať, aká je Brazília, 
ako tam ľudia žijú, akí sú a pod. V rámci festiva-
lu si tak diváci mohli vybrať z ponuky 3 filmov.

V piatok 28. 9. bolo slávnostne otvorené 
zrekonštruované detské ihrisko MŠ na Go-
razdovej ulici. Práce na rekonštrukcii tu pre-
biehali počas letných mesiacoch po takmer 
40-tich rokoch. Realizované boli v rámci pro-
jektu Tri oriešky pre detičky. Tie predstavujú tri 
ciele: 1. rekonštrukcia pieskoviska, hojdačiek, 
preliezačiek a osadenie nových lavičiek; 2. vý-
sadba nových stromčekov, kríčkov, byliniek 
a rastliniek; 3. environmentálna výchova a tým 
zblíženie detí s prírodou. Rekonštrukcia bola 
financovaná z prostriedkov Nadácie Pontis, 
z nadačného fondu Tesco pre zdravšie mestá. 
Zapojilo sa však aj mesto Sp. Nová Ves, Brant-
ner Nova a ďalší dobrovoľníci. Okrem 66 detí 
materskej školy môžu ihrisko využívať aj rodičia 
s deťmi z priľahlej ulice.

V sobotu 28. 9. sa na Košiarnom briežku usku-
točnil 11. ročník okresného kola Národnej 
cyklistickej súťaže žiakov materských, zá-
kladných a stredných škôl v cyklistike o Pohár 
olympijského víťaza Antona Tkáča. Zúčastnilo 
sa jej vyše 70 pretekárov, pričom najmladší mal 
4 a najstarší 18 rokov. Súťažilo sa v siedmich 
kategóriách, z toho boli 2 nepostupové a 5 po-
stupových. Nádejným cyklistom odovzdal 
medaily a ceny Johann Schwabik. Súťažiaci 
z 1. a 2. miesta postupujú na celoslovenské 
finále, ktoré sa uskutoční v Udiči pri Považskej 
Bystrici.

Milovníci poézie si 30. 9. v Spišskej knižnici vy-
počuli poéziu M. Rázusa. Členovia DS Hviez-
doslav Ing. P. König a J. Gavlák, A. Wachterová 
s vnučkou Erikou, Mgr. P. Kraus, M. Ogurčáko-
vá, B. Tauberová, N. Hrabuvčinová a Ing. V. Ku-
bovčíková. Študenti Gymnázia Školská ulica, 
vedení Mgr. D. Juráškovou, A. Gbúriková, 

Úspech zrubového turistického prístrešku v Medvedej dolke 
inšpiroval pracovníkov mesta k podobným aktivitám, ktoré by 
skrášlili prostredie Novoveskej Huty, východiska a vstupnej 
brány do Slovenského raja. Nemoderné, poškodené ple-
chové prístrešky pri zastávkach autobusovej dopravy na ná-
mestí a pri vstupe od Rožňavy prišli na rad ako prvé. Malý 
útulný drevený prístrešok na Hnileckej ceste, v časti nazý-
vanej Stražanská Huta, zaujme hneď na prvý pohľad. Pote-
šil aj jeho dlhoročného suseda pána Štefana Ringoša, ktorý 
dohliada nie len na celý priestor zastávky, ale skrášľuje aj jej 
okolie. Väčší a priestrannejší prístrešok vynikol v centre na ná-
mestí pri reštaurácii Poľovník, ktorý bude okrem zázemia pre 
cestujúcich slúžiť aj ako informačné miesto. Vo vnútri budú 
osadené vitríny a mapy. Priestor bude vo večerných hodinách 
osvetlený a priebežne monitorovaný mestskou políciou. Nové 
prístrešky už nebudú slúžiť na živelné vylepovanie plagátov. 
V prípade ich výskytu budú odstránené, aby nenarušovali 
pôvodný zrubový charakter diela. Je príjemné vidieť, ako sa 

drevo z našich lesov v upravenej a skultúrnenej podobe vracia 
do nášho mesta pre prospech širokej verejnosti.

ing. rndr. lívia Brovková, 
vedúca organizačného odd., msú

Sláva baníckych dní má v našom regióne dlhoročnú bohatú 
tradíciu. Banícka história, ale aj súčasnosť, je však priamo 
spätá aj s našim mestom a jeho neoddeliteľnou súčasťou No-
voveskou Hutou a jeho obyvateľmi. Zavŕšením ročného úsilia 
pri budovaní baníckeho náučného chodníka bol slávnostný 
Banícky deň, ktorý sa uskutočnil v Novoveskej Hute. Za účasti 
vedenia mesta Spišská Nová Ves, poslancov mestského za-

stupiteľstva, Baníckeho spolku Spiš, podpredsedu Združenia 
baníckych spolkov a cechov Slovenska doc. Ing. J. Ďuro-
veho, PhD., a ďalších pozvaných hostí bol náučný chodník 
slávnostne otvorený. Nad Rybníkmi nechýbal ani prvý sneh, 
ktorý 14. septembra 2013 účastníkov poriadne prekvapil. 
Celý projekt bol financovaný z viacerých zdrojov, podstatným 
bol finančný dar od Centra pre filantropiu, n. o., z grantového 
programu f. Baumit pod heslom „Tu sa mi páči, tu chcem žiť“, 
dotácia od mesta Spišská Nová Ves a Lesov mesta Spišská 
Nová Ves, s. r. o., a ďalších sponzorov, ktorým sa týmto  
chceme srdečne poďakovať. Na trase je umiestnených 
8 náučných panelov, obsah ktorých spracovali Ing. Marián 
Jančura, CSc., Ing. Jozef Daniel, Miloš Greisel a Ing. La-
dislav Novotný. Chodník spája 7 pôvodných turistických 
prístreškov, 4 ohniská a niekoľko nových lavičiek. Veríme, 
že inšpirujeme viacerých z vás k nenáročnej prechádzke 
v okolí Novoveskej Huty a nás ku skvalitneniu a rozšíreniu 
náučnej trasy.

ing. vladimír klaučo, ing. rndr. lívia Brovková
koordinátori projektu, foto ing. František kafka

PEKNýCh MIEST 
V NOVOVESKEJ hUTE PRIBúDA

BANíCKE TRADíCIE 
V NOVOVESKEJ hUTE OžíVAJú

Ako sa kódujú tajomstvá? Čo je za oponou všeobecne zná-
mej skutočnosti? Ako sa stať spisovateľom? Odpovede na 
tieto a mnohé ďalšie otázky dostali čitatelia kníh známeho 
slovenského spisovateľa Jozefa Banáša 9. októbra na stret-
nutí s týmto populárnym autorom. 
V kaviarni eLAra sa stretli nadšenci dokumentárnej litera-
túry na podvečernej káve s človekom, ktorý predal v po-
sledných rokoch viac ako 100-tisíc kníh. Je známy nielen 
odhalením pozadia politiky v knihách Idioti v politike, Zóna 
nadšenia alebo Zastavte Dubčeka!, ale v poslednom 
čase aj odhaľovaním historických skutočností kresťanstva 
a cirkvi. Práve preto predstavil Jozef Banáš v Spišskej Novej 
Vsi svoju novú knihu Kód 1 – Tajomstvo zázraku. Nachá-
dza sa hrob Ježiša Krista skutočne v Izraeli? Mohol Ježiš 
pôsobiť v Indii a v Kašmíre? Jozef Banáš vo svojom novom 
románe Kód 1 opäť rúca zažité dogmy a piliere, na kto-
rých stojí cirkev.
Beseda s Jozefom Banášom odhalila nielen dôvody vzniku 
knihy, ale aj zákulisie jeho osobného života. Medzi ne patrí 
svet médií, vzťah k profesionálnemu pôsobeniu jeho dcéry 
Adely (ktorá je mimochodom polovičná Spišiačka, keďže 
jej mama pochádza z Podolínca...) a životné princípy člo-
veka, ktorý pôsobil dlhé roky v biznise, diplomacii a po-

litike. Príjemné stretnutie ozvláštnili piesne, ktoré zahral 
a zaspieval J. Banáš publiku, ktoré malo množstvo otázok 
i komentárov k jeho tvorbe. „myslím, že sa do spišskej 
novej Vsi vrátim aj s manželkou a dcérou. Cítil som sa 
tu veľmi príjemne. Bol to náročný program, besedy na 
miestnom gymnáziu a v knižnici uzavrelo toto príjemné 
podvečerné stretnutie. neľutujem, stálo to za to,“ dodal 
na záver J. Banáš a jeho priaznivci sa tak môžu v najbližších 
mesiacoch tešiť na plnú zostavu Banášovcov v Spišskej No-
vej Vsi.  (red)

J. BANáŠA NADChLI NOVOVEŠŤANIA 
A VRáTI SA AJ S ADELOU

spisovateľ Jozef Banáš (vpravo) zabával nielen 
publikum, ale aj moderátora Jána petríka.
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Y J. Okáli, S. Nováková a M. Geletko. Zaujímavé 
rozprávanie si vypočuli od Ing. F. Hosu o posta-
ve baču z knihy Bača Putera.

V spoločnosti Embraco Slovakia už viac ako 
6 rokov funguje program Trainee, v rámci 
ktorého sa tu vystriedalo 89 absolventov škôl, 
pričom 57 z nich tu pracuje doteraz. Program 
je zameraný najmä na vysokoškolských ab-
solventov, ktorým spoločnosť ponúka ročnú 
zmluvu so všetkými zamestnaneckými výho-
dami. Po roku môže byť táto zmluva predĺžená, 
pokiaľ je záujem zo strany absolventa i závodu. 
Tento rok je o program veľký záujem. Z niekoľ-
kých stoviek uchádzačov spoločnosť vybrala 
14-tich absolventov. Najväčšiu úspešnosť 
majú absolventi technických škôl a najviac ich 
pochádza z Technickej univerzity v Košiciach, 
s ktorou spoločnosť intenzívne spolupracuje. 
Z domácich škôl je to Technická univerzita, 
ktorej v minulosti poskytla 5 tis. € na vybavenie 
učební.

Olympijský klub Spiš spustil 1. 10. v Sp. No-
vej Vsi projekt cvičenia žien stredného veku 
s názvom Vykročme za zdravím. V priebehu 
dvoch týždňov sa do neho zapojilo už 75 Spiš-
skonovovešťaniek. Upevňovanie zdravia a kon-
dície začalo sériou jogistických cvičení. V prie-
behu polroka sa budú venovať aj kondičným 
cvičeniam, aqua aerobiku a pilatesu. V jarnom 
období je naplánovaná severská chôdza. 

V rámci jesenného upratovania boli v priebe-
hu októbra v jednotlivých mestských častiach 
pristavené veľkokapacitné kontajnery. Ob-
čania sa takýmto spôsobom mohli bezplatne 
zbaviť starých a nepotrebných vecí.

V Múzeu Spiša sa 3. 10. konala vernisáž vý-
stavy Kamenný herbár zapožičanej z Horno-
nitrianskeho múzea v Prievidzi. Návštevníci tu 
majú do 15. 1. 2014 možnosť spoznávať rast-
linstvo, ktoré rástlo na území Slovenska pred 
13 až 15 miliónmi rokov a odtlačky v kameni 
porovnať s listami a vetvičkami dnes žijúcich 
druhov. Kurátorkou výstavy je paleobotanička 
RNDr. Marta Nižňanská, ktorá pripravila až do 
jej ukončenia sprievodné workshopy pre žiakov 
základných a stredných škôl.

Počas prvého októbrového víkendu sa v Dol-
nom Kubíne konal už 15. ročník prehliadky 
tvorby lokálnych televíznych staníc Slovenska 
s názvom LOTOS 2013. Tento rok bolo do sú-
ťaže prihlásených 69 príspevkov z 28 televízií. 
Súťažilo sa v 4 kategóriách: reklama, spravo-
dajstvo, dokument a publicistika. TV Reduta 
sa predstavila s 2 príspevkami, a to v kategórii 
spravodajstvo (reportáž o babke parašutistke) 
a publicistika (reportáž most – nemost). Prí-
spevky hodnotila odborná porota tvorená pro-
fesionálmi z oblasti žurnalistiky, dramaturgie 
a filmovej tvorby. K 15-tim oceneniam TV Redu-
ta, žiaľ, tento rok ďalšie nepribudli.

5. 10. sa na Smižianskej Maši konala oblast-
ná výstava nemeckých ovčiakov. Súťažilo na 
nej až 62 psov, u ktorých uznávaný rozhodca 
posudzoval krásu a výkon.

Viac ako 200 návštevníkov si 7. 10. nenecha-
lo ujsť 2 hodiny neprekonateľnej zábavy na 
talkshow Haliny Pawlowskej s názvom Baná-
nová veľryba. Spišskonovoveskému publiku 
v Koncertnej sieni Reduty vtipne porozprávala 
príbehy zo svojho života a pôsobenia v show-
biznise. Nechýbala ani téma dokonalosti muža 
a ženy. Talkshow ozvláštnil hrou na akordeóne 
hudobný hosť Michal Červienka. Podujatie 
bolo venované našim seniorom v rámci Mesia-
ca úcty k starším.

Spišská knižnica v umeleckej spolupráci 
s Mgr. Miroslavom Kopnickým pravidelne dru-

Máme za sebou mesiac október - Mesiac úcty k starším. 
Vráťme sa k nemu malým zamyslením. Nad úctou k šedi-
nám a veku, ktorý niektorí z nás už prežívajú, iní sa cvalom 
k nemu blížia.
Každý vek ľudského života má svoj pôvab, krásu a užitoč-
nosť. Starnutie a staroba je jednou z etáp ľudského života, 
ktorá má svoje špecifiká. Prináša veľa pozitívnych, ale aj 
negatívnych zmien v živote človeka. Starnutie by sme mali 
vnímať pozitívne, veď každý raz zostarneme. Šedivé vlasy, 
múdrosť, pokojná myseľ, vráskavá tvár, stvrdnuté dlane, 
zhrbená postava, zdravotné problémy a ťažkosti, smútok, 
samota, to sú atribúty charakterizujúce starší vek. Staroba 
však tvorí neoddeliteľnú súčasť nášho života. Je ju potrebné 
žiť, ale sa s ňou aj vyrovnať. Čím viac vieme o starobe a pri-
jímame ju, tým lepšie budeme rozumieť sami sebe a ostat-
ným ľuďom.
Seniori si zaslúžia našu úctu, lásku, pochopenie, ale určite 
aj trpezlivosť a pomoc. Každý z nás žije vo svojom svete, 
v kruhu blízkych ľudí a každodenne stretávame starších pria-
teľov a známych. Otázka starnutia však nie je iba otázkou 
starých ľudí. Je vecou všetkých nás. Je vyjadrením úcty 
k šedinám, pochopeniu problémov, ale i radosti „tých skôr 
narodených“. Nájdením teplého slova, potešenia či návšte-
vou osamotených ľudí. Veď možno, že sa nám to raz vráti, 
lebo aj pre nás môže platiť porekadlo - ako sa my správame 
k rodičom a starším, tak sa aj raz budú naše deti či vnúčatá 
správať k nám. 
Je veľmi dôležité v akom prostredí strávi človek svoju sta-
robu. Prirodzené je domáce prostredie - v kruhu najbližších. 
Avšak život prináša rôzne situácie a nástrahy pre vyšší vek. 
Nie každý má takéto šťastie. Deti vyletia z rodinného hniezda 
do sveta za prácou, pominie sa životný partner a keď zo 
zdravotných alebo iných dôvodov už nie je starý človek 
schopný sa o seba postarať nastupuje úloha pre spoloč-
nosť. Je moderná doba. Vieme doniesť domov stravu, alebo 
opatrovať v domácom prostredí. Dnes už nie je ani hanba 
ísť do domova dôchodcov. Nie je to už starobinec či chu-
dobinec ako za dávnych čias. Je to moderné zariadenie, 
kde sa dá stráviť spokojne „čas šedín“. Samozrejme, vo 
vzťahu k svojmu zdravotnému stavu. Ale aj na takúto zmenu 
sa treba pripraviť - vyrovnať sa s ňou. Je to výrazná zmena 

pre staršieho človeka spojená s novými skutočnosťami – 
nové prostredie, je tu čiastočná strata súkromia, potreba 
za služby platiť. Ale je tu aj možnosť mať nových priateľov, 
tráviť čas spoločne s generáciou ľudí s podobnými rados-
ťami i starosťami.
Prostredie Domova dôchodcov v Spišskej Novej Vsi je 
pekné, dôstojné pre život. Zamestnanci sa denne snažia, 
aby naši seniori žili naďalej plnohodnotný život. Nielen v me-
siaci október, ale počas celého roku pripravujeme pravi-
delné denné aktivity – posedenie pri káve, čaji v čitárni, 
šikovnejší na počítači pri internete, iní pri jednoduchších 
činnostiach v senior klube, kde sa snažíme pripravovať 
program podľa zdravotného stavu či prianí alebo záujmu. 
Z TV Reduty sú vám známe kultúrne a spoločenské po- 
dujatia organizované v Domove dôchodcov, ale môžeme sa 
pochváliť aj výletom do Bardejova, minigolfovým turnajom 
z Prešova alebo nahrávaním relácie o živote seniorov v Rá-
diu Regina v Košiciach. Dá sa povedať, že každý si u nás 
môže nájsť svoj dielik záujmu alebo činnosti.
Záverom by som upriamil myšlienku na to, že je veľmi dô-
ležité prijímať starobu pozitívne a to, čo platí pre všetkých 
bez rozdielu veku - tešiť sa z každého nového dňa. Prajem 
všetkým seniorom ešte veľa krásnych dní, iskru v oku, aby 
mali a nachádzali stále zmysel života a stretávali veľa dob-
rých ľudí okolo seba.

ing. štefan šiška, riaditeľ domova dôchodcov

POOhLIADNUTIE SA ZA MESIACOM 
úCTy K STARŠíM

Merkúr môžeme pozorovať v novembri na rannej oblohe. 
Najlepšie podmienky na jeho pozorovanie v tomto roku na 
rannej oblohe budú 18. 11. 2013 o 4.00 hod. Pekná kon-
junkcia so Saturnom nastane 26. 11. , obe telesá budú od 
seba ráno len 22 stupňov. Venuša sa pohybuje v súhvezdí 
Strelca nízko nad juhozápadným obzorom ako Večernica. 
Zbadáme ju už krátko po západe Slnka. 6. 11. bude v kon-
junkcii s Mesiacom. Mars spozorujeme v druhej polovici 
noci v súhvezdí Leva, od 25. 11. v súhvezdí Panna, kde ho 
môžeme 28. 11. pozorovať spolu s Mesiacom. Jupiter sa 
nachádza v Blížencoch, jeho viditeľnosť sa zlepšuje, bude 
skvelou ozdobou nočnej oblohy. Aj malý ďalekohľad nám 
ukáže na Jupiteri oblačné pásy v atmosfére planéty a štyri 
jeho najväčšie mesiace. Saturn bude 6. 11. v konjunkcii 
so Slnkom. Po nej sa presunie na rannú oblohu. 26. 11. ho 
nájdeme v tesnej blízkosti jasnejšieho Merkúra. 

Uvidíme v roku 2013 kométu storočia?
Od druhej polovice novembra by mala našu oblohu skrášliť 
kométa. Mala by prejsť perihéliom 28. 11. 2013 a pokiaľ pre-
žije priblíženie k Slnku, mohla by byť viditeľná zrána voľným 
okom, pripadne aj ďalekohľadom. Celkovo ju bude možné 
vidieť od novembra až do 27. 12. ako postupne sa zjasňujúci 
a potom celý január 2014 ako postupne hasnúci objekt. Ko-
méta C/2012 S1 ISON bola objavená 21. 9. 2012. Objavili 
ju Vitali Nevski a Artyom Novichonok prostredníctvom Me-
dzinárodnej vedeckej optickej siete (International Scientific 
Optical Network) v ruskom Kislovodsku. Podľa skratky tejto 
pozorovateľskej siete dostala kométa označenie ISON.
Jej dráha je veľmi podobná dráhe kométy, ktorá okolo Zeme 

preletela v roku 1680, a ktorá bola viditeľná 
aj za bieleho dňa. Veľkú kométa z roku 
1680 pozoroval v Levoči a opísal vo svojej 
kronike levočský richtár Gašpar Hain:
22. 12. bolo prvýkrát vidieť veľkú kométu v znamení orla 
a Ganymeda. Hviezda sa nezdala sama o sebe vôbec veľ-
kou, bradu alebo chvost však mala tým dlhší a strašne vy-
zerajúci, keďže bol oproti severovýchodu cez 60 stupňov 
dlhý. táto kométa, akej sotva bolo odkedy svet stojí, bola 
viditeľná v mnohých krajinách a vo svojom behu došla do 
súhvezdia andromedy a trvala do 4. 2. ná-
sledného roku, teda 1 mesiac a 12 dní. 
čo ona znamená, vie najlepšie milý 
Boh.

Kométy s veľkými chvostami sú 
pozorovateľsky nepriehľadnuteľné 
úkazy na oblohe. V minulosti prí-
chod každej veľkej kométy vyvolával 
paniku. Ľudia verili, že sú znamením 
chorôb, vojny či iných nešťastí. Dnes sa 
sotva niekto bojí ich objavenia na našej oblohe, naopak te-
šia sa na ne nielen hvezdári, ale aj ostatní ľudia, už keď 
pre nič iného, tak kvôli ich kráse na tmavej nočnej, príp. 
dennej oblohe. Aj keď niekedy nás kométy sklamú, sú ne-
vyspytateľné a môže sa stať, že sa kométa rozpadne skôr 
ako bude môcť zažiariť. Už len veriť, že my budeme mať 
možnosť vidieť skutočné divadlo v hlavnej úlohe s kométou 
C/2012 S1 ISION.

František sejut, mo sZaa

POZORUJTE S NAMI

SPraVODaJSTVO
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Yhý utorok v mesiaci v domove dôchodcov uspo-
radúva literárno-hudobné matiné. Jeho októb-
rovým pokračovaním bolo 7. 10. pásmo pod 
názvom Chvála mladosti i jesene pozdnej pri 
príležitosti Mesiaca úcty k starším.

8. 10. sa v Multifunkčnom energeticko-ba-
níckom centre konala prednáška s názvom 
Banské lanovky na Spiši. Prednášajúcim bol 
gymnazista Lukáš Patera, ktorý sa skúmaniu 
banskej histórie venuje niekoľko rokov. Počas 
prednášky dvom desiatkam návštevníkov po-
odhalil svoje doterajšie objavy. Uvažuje tiež 
o knižnom spracovaní tejto témy. Publikácia by 
mala vyjsť v priebehu budúceho roka.

V mesiaci október si seniori z MO JDS, milov-
níci turistiky, vyšliapali na Slovinskú skalu vo 
Vysokých Tatrách na chatu pod Soliskom.  
Zaujímavou bola túra Rakovec - Babiná - 
hniIec. 9. 10. navštívili Košice, európske 
mesto kultúry 2013. Pozreli si zaujímavú expo-
zíciu v Múzeu letectva a nezabudli si pozrieť 
v novozrekonštruovanej historickej budove Ko-
šický zlatý poklad.

Galéria umelcov Spiša usporiadala 10. 10. ver-
nisáž dvoch výstav. Na prvej s názvom Pocta 
Martinovi Martinčekovi svoju fotografickú 
tvorbu predstavilo 32 autorov patriacich medzi 
špičku slovenskej fotografie. Venovaná bola 
100. výročiu narodenia nestora slovenskej 
fotografie Martina Martinčeka. Svoju tvorbu 
sprístupnila aj fotografka Monika Stacho pod 
názvom Magické tóny. Autorka našla inšpirá-
ciu v najkrajšom období života človeka. Na jej 
fotografiách sú zachytené väčšinou deti a prá-
ce vychádzajú z pocitu, ktorý mala, keď bola 
dieťa. Jej tvorba je tiež poznamenaná niekoľko-
ročným štúdiom maľby. Diela sú prezentované 
v 7 fotografických cykloch. 

V sobotu 12. 10. sa na Košiarnom briežku ko-
nal už 29. ročník súťaže Šarkania show. Tento 
rok bola na nej zaznamenaná veľká účasť súťa-
žiacich. Zastúpené boli súťažné kategórie deti 
MŠ, 1. – 4. roč. ZŠ, 5. – 9. roč. ZŠ a dokonca 
i kategória dospelých. U vlastnoručne vyrobe-
ných šarkanov sa hodnotila v prvom rade ich 
výtvarná časť. U zakúpených šarkanov len dĺž-
ka letu.

Základná organizácia č. 13 Slovenského zvä-
zu zdravotne postihnutých 12. 10. usporiada-
la posedenie pri príležitosti Mesiaca úcty 
k starším. V rámci programu vystúpili deti zo 
ZUŠ v Smižanoch a skupina Senior. Nasledo-
vala tombola a voľná zábava.

Klub dôchodcov Komenský si pri stretnutí 
14. 10. pripomenul Mesiac úcty k starším. 
Stretnutie im spestrili svojim programom deti 
Materskej školy, Slovenská ul.

Záujemcovia o Akadémiu tretieho veku sa 
14. 10. zišli na prvom spoločnom stretnutí. 
V rámci nej si občania v strednom a staršom 
veku rozširujú svoje vedomosti v oblasti hudby, 
výtvarného umenia, práva a právneho systému 
v spoločnosti či ako riešiť starobu.

Počas letných mesiacov bola v Slovenskom raji 
zaznamenaná vysoká návštevnosť turistov. Čo 
sa týka úrazovosti, horskí záchranári museli 
vo väčšine prípadov pomáhať pri nevoľnos-
tiach, alergických reakciách, uštipnutí včelami 
alebo osami. K vážnejším úrazom patrilo zra-
nenie poľského turistu, keď na neho v rokline 
Suchá Belá spadol kameň. Horskí záchranári 
tento rok museli zasahovať aj pri jednom smr-
teľnom prípade, kedy si mladý muž siahol na ži-
vot kvôli nešťastnej láske. V poslednom období 
sa vo zvýšenej miere vyskytujú pátracie akcie 
po stratených turistoch.

Deti spolu s učiteľkami v Materskej škole na Ulici P. Jilem-
nického v Sp. Novej Vsi privítali jeseň ako sa patrí. Vďaka 
podpore Nadácie SPP v kategórii Sppoločne pre domovinu 
mohli zahájiť realizáciu projektu čarovný svet pohybu, kto-
rému mnohí venovali svoj hlas vo verejnom on line hlasovaní. 
Hlasov na umiestnenie medzi prvými siedmimi šťastlivcami 
nebolo dosť, aj napriek tomu však bol projekt podporený. Vý-
berová komisia Nadácie SPP ho vyhodnotila ako mimoriadne 
zaujímavý a ocenila bonusom vo výške 5 000 €.
V auguste 2013 teda v materskej škole zahájili práce na re-
vitalizácii dvora. Darom od firmy Qatro v SNV naplnili šesť 
pieskovísk certifikovaným pieskom. Kúpou novej benzínovej 
kosačky s pojazdom bol kvalitne pokosený trávnik a miesta 
s výmoľmi zarovnané. V septembri odstránili staré kovové pre-
liezačky nevyhovujúce súčasným normám a následne tu firma 
Maqita z Prievidze inštalovala päť nových a vonkajšiu tabuľu 
na kreslenie. V súčasnosti v materskej škole spolu s rodičmi 
– dobrovoľníkmi, pokračujú v nátere oplotenia školského 
areálu, ktorý je veľkých rozmerov. Červená, zelená a žltá sú 
farby, ktoré si zvolili deti a odzrkadľujú ich vnímanie sveta, 

radosť a spontánnosť.
K pestrosti a radosti z meniaceho sa školského areálu pribu-
dol Maxi šarkan, na výrobe ktorého sa podieľali všetky deti 
MŠ. Jeho farby korešpondujú s farbami dvora a jeho chvost 
sa ťahá pozdĺž novonatretého oplotenia. 

juliana vadelová
rZ pri mš p. jilemnického snv

MAXI ŠARKAN VíTA JESEň 
A NOVý ŠAT ŠKOLSKéhO DVORA

26. septembra 2013 zomrel vo veku 80 rokov 
prof. MUDr. Ladislav Šoltés, DrSc., Dr. h. c., eme-
ritný rektor Trnavskej univerzity v Trnave.
V poradí druhý rektor obnovenej Trnavskej univerzity 
prof. MUDr. Ladislav Šoltés, DrSc., Dr. h. c. sa naro-
dil 30. januára 1933 v Spišskej Novej Vsi. Štúdium me-
dicíny ukončil v roku 1957 na Lekárskej fakulte Karlovej 
univerzity v Prahe. V rokoch 1959 – 1965 zložil atestá-
cie 1. a 2. stupňa z pediatrie a klinickej biochémie, v roku 
1965 obhájil titul CSc., v roku 1979 sa stal docentom, v r. 
1992 získal titul DrSc. a bol menovaný za profesora pe-
diatrie. Predtým, než začal pôsobiť na Trnavskej univer-
zite, pracoval najdlhšie (1967 – 1992) na Lekárskej fakulte 
Univerzity Komenského v Bratislave. V tom období realizo-
val aj dlhodobé expertízy v Tunisku, Líbyi, Keni, Burundi  
a Haiti. Po roku 1989 oficiálne zastupoval ČSFR a neskôr SR 
v Rade Európy v Štrasburgu za oblasť bioetiky. V roku 1991 
sa podieľal na založení Ústavu medicínskej etiky a bioetiky, 
ktorý aj viedol. V roku 1994 pracoval v Hastings Centre of  
Biomedical Ethics v USA. Na akademickej pôde Trnavskej 
univerzity sa objavuje v roku 1993, keď začal externe pred-
nášať na Fakulte ošetrovateľstva a sociálnej práce Trnavskej 
univerzity a od 1. 1. 1995 pôsobil už interne a ako vedúci 
Katedry sociálnej práce. Významnou mierou sa zaslúžil o jej 
vybudovanie. Akademický senát Trnavskej univerzity ho 
16. októbra 1996 zvolil za rektora a do tejto funkcie ho prezi-
dent SR vymenoval 31. 1. 1997. Prof. MUDr. Šoltés, DrSc., 
účinkoval ako rektor Trnavskej univerzity do 31. 1. 2000. Je 
autorom vyše dvesto vedeckých publikácií, odborných štú-
dií, článkov, monografií, vysokoškolských učebníc z oblasti 
pediatrie a bioetiky, ktoré vyšli aj v zahraničí. Významné je 

jeho členstvo a spolupráca 
s World Association of Bio-
medical Ethics, ako aj inými 
zahraničnými a našimi výbe-
rovými organizáciami a re-
dakčnými radami. Z čias 
pôsobenia na Trnavskej uni-
verzite pochádzajú jeho vy-
sokoškolské učebnice Etika 
v ošetrovateľstve a sociálnej 
práci, Úvod do filozofie člo-
veka, Základy demografie, 
Pediatria pre sociálnych pracovníkov a Sociálna práca 
v zdravotníctve. Aj jeho zásluhou bola zriadená samostatná 
pedagogická fakulta v Ružomberku, ktorá sa stala základom 
súčasnej Katolíckej univerzity. Počas funkčného obdobia 
rektora L. Šoltésa a jeho zásluhou Ministerstvo školstva SR 
potvrdilo 23. 10. 1997 transformáciu Teologického inštitútu 
sv. Alojza na Slovensku na Teologickú fakultu Trnavskej uni-
verzity. Ako rektor sa zaslúžil o zriadenie Právnickej fakulty 
na Trnavskej univerzite (1. 10. 1998) a premenovanie Fa-
kulty ošetrovateľstva a sociálnej práce na Fakultu zdravot-
níctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity. Podieľal sa tiež 
na príprave otvorenia Univerzitného pastoračného a dobro-
voľníckeho centra pri Trnavskej univerzite.
Journalist-Studio v spolupráci s Klubom vedeckotechnic-
kých žurnalistov SSN mu v roku 2007 udelilo cenu Vedec 
roka SR za úspešný výskum poškodenia zložiek synoviál-
nej tekutiny v kĺboch, a to konkrétne vysokomolekulového 
hyaluronanu.

Zdroj: www.truni.sk

VýznaMní rODáci 

Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská nová Ves 
Gymnázium, Školská 7, Spišská nová Ves

Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, Spišská nová Ves
usporiadajú 

DeŇ OTVOrenýcH DVerí 
15. novembra 2013 (piatok) od 8.00 do 15.00 h
pre žiakov 8. a 9. ročníkov ZŠ, rodičov a výchovných poradcov.

V priebehu tohto dňa sa uchádzači o štúdium budú môcť postupne oboznámiť s ponukou študijných  
a učebných odborov uvedených škôl a s požiadavkami, ktoré musia splniť pre prijatie v rámci  

prijímacieho konania pre školský rok 2014/2015.
Radi vás privítame v priestoroch našich škôl.

SPraVODaJSTVO, OznaM
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Služby spišskonovoveského TIC využilo počas letnej 
sezóny (máj – september) spolu 10 199 turistov, kým v mi-
nulom roku ich bolo v rovnakom období 8 213. Najväčší ná-
rast bol v auguste, kedy k nám prišlo 3 429 návštevníkov, 
čo je o 1 269 viac ako v auguste 2012. 
Už tradične do nášho mesta zavítalo najviac Slovákov, 
a to 6 468. Medzi turistami však malo svoje zastúpenie až 
36 štátov sveta, ako napr. Ukrajina, Japonsko, Kanada, 
Rakúsko, Belgicko, Švajčiarsko, Izrael, Austrália, Brazília, 
Mexiko, Portugalsko, Írsko, Švédsko, Fínsko, Rumunsko, 
Bulharsko, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Slovinsko, Srbsko, 
Filipíny, Čína, Juhoafrická republika, Nový Zéland a iné.
Najčastejšie sa u nás zaujímali o možnosti oddychu v ho-
rách a pri vode, ale i návštevu kultúrnohistorických pamiatok. 
Tento rok bol zaznamenaný nárast návštevnosti jednej z do-
minánt nášho mesta – kostolnej veže. „Celkovo za sledo-
vané obdobie v tomto roku vežu navštívilo 2 411 turistov, 
čo je o 647 viac ako v minulom roku za to isté obdobie,“ 
informovala Ing. Jana Barbuščáková z Turistického infor-
mačného centra.
Turisti do nášho mesta prichádzali najčastejšie na základe 
odporúčania priateľov a známych, informácií na internete 
alebo kvôli návšteve rodiny. „takmer všetci boli spokojní 
s dostupnosťou a množstvom informácií. V priestoroch tu-
ristického informačného centra radi privítali možnosť prí-
stupu na internet či ponechania batožiny. mnohí boli milo 
prekvapení čistotou v meste, upraveným parkom, kvetmi 
na oknách domov či príjemnou atmosférou na námestí,“ 
informovala ďalej Ing. J. Barbuščáková.

Turisti však upozorňovali aj na niektoré nedostatky, najčastej-
šie na kvalitu ciest, značenie kultúrnohistorických pamiatok, 
zatvorené kostoly, označenie medzimestskej autobusovej 
dopravy a autobusových zastávok. Ďalej im chýbali informá-
cie pri vstupe do mesta, a to na železničnej a autobusovej 
stanici.
Krajská organizácia cestovného ruchu Košický kraj v spolu-
práci s Košickým samosprávnym krajom aj tento rok spustili 
v letnom období prieskum na zistenie spokojnosti náv-
števníkov v jednotlivých dovolenkových oblastiach v Ko-
šickom kraji s názvom Leto 2013. Zapojilo sa do neho 
7 centier s celoročnou prevádzkou (Dobšiná, Moldava 
nad Boldou, Rožňava, Smižany, Spišská Nová Ves, Micha-
lovce, Veľké Kapušany) a 2 sezónne (Vinné/Hôrka a Ka-
luža). Dotazníky s otázkami týkajúcimi sa motívu návštevy, 
dostupnosti informácií a kvality poskytnutých služieb vypl-
nilo spolu 439 respondentov, čo je o 20 % viac ako v mi-
nulom roku. „najpestrejšie zastúpenie návštevníkov nám 
poskytlo turistické informačné centrum v spišskej novej 
Vsi,“ uviedla v tejto súvislosti Miroslava Šeregová hnat-
ková z KOCR KK.
Najdôležitejšie zistenia z prieskumu sú:
- rozloženie respondentov – Slováci 286, Poliaci 20, ne-
mecky hovoriaci respondenti 30, maďarsky hovoriaci 16, 
rusky hovoriaci 29, anglicky hovoriaci 58;
- motív návštevy regiónu – najčastejšie oddych, dovolenka 
pri vode alebo na horách, návšteva kultúrnych a historických 
pamiatok, známych a príbuzných, v neposlednom rade aj 
športovo-rekreačné aktivity a návšteva kultúrnych, športo-

vých a iných podujatí;
- zdroj informácií o regióne – najčastejšie odporúčania 
priateľov a známych, potom predchádzajúce skúsenosti 
a informácie získané v médiách a na internete, v najmenšej 
miere informácie získané z cestovných kancelárií a propa-
gačných materiálov;
- kvalita informácií o regióne – prevažná väčšina návštev-
níkov bola s informáciami, ktoré dostala, spokojná;
- dĺžka pobytu v kraji – najčastejšie 4 – 7 dní;
- typ ubytovacieho zariadenia – hotely a penzióny;
- hodnotenie služieb v regióne – ceny služieb primerané, 
spokojnosť s prístupom personálu, kvalitou služieb a čisto-
tou zariadení.
Podľa výsledkov z prieskumu turisti v Košickom kraji pouka-
zovali tiež na zlý a nevyhovujúci stav ciest, chýbajú im diaľ-
nice, viac turistických značení, informačných tabúľ, máp 
regiónu a propagačných materiálov, viac podujatí a aktivít 
pre mladých a rodiny s deťmi, ako aj rozšírenie cyklotrás. 
Objavili sa tiež odporúčania na predĺženie otváracích hodín 
turistických informačných centier a kultúrnych a historických 
pamiatok. Niektorí návštevníci neboli spokojní so znalosťou 
cudzích jazykov zamestnancov poskytujúcich služby pre tu-
ristov. Okrem toho v destinácii Spiš boli pripomienky k zlým 
autobusovým spojeniam, ako aj informáciám o nich.
Organizácia sa rozhodla vzhľadom na dôležitosť takto získa-
ných informácií v budúcom roku prieskum rozšíriť. Do aktivity 
plánuje zapojiť aj ďalšie subjekty z oblasti cestovného ruchu 
a sledovať spokojnosť návštevníkov nielen v letnom období, 
ale počas celého roka. eda

SPIŠSKá NOVá VES Má PESTRé ZASTúPENIE NáVŠTEVNíKOV
Počas tohtoročnej letnej turistickej sezóny zaznamenalo Turistické informačné centrum v Spišskej Novej Vsi o takmer 2 000 návštevní-
kov viac ako v minulom roku. Naše mesto navštívili turisti z 36 štátov sveta. Podľa prieskumu spokojnosti návštevníkov v Košickom kraji 
s názvom Leto 2013 zo zapojených informačných centier máme najpestrejšie zastúpenie návštevníkov.

„VIVOS VOCO, MORTUOS PLANGO, FULGURE FRANGO“
zvonica
Zvonica alebo tiež zvonová komora je 

miesto, kde sú na stolici z tvrdého dreva za-
vesené zvony. Zvyčajne je to dub, no stolica môže byť 
aj oceľová. Tá však prenáša otrasy a rezonancie spôso-
bené zvonením do múrov veže, preto sa skôr používa 
drevo. Jedine tvrdé a dobre vyschnuté drevo tlmí nárazy 
a rezonancie spôsobené zvonením. Zároveň je po za-
konzervovaní a ošetrení trvácnejšie než oceľ. Zvonicou 
tiež nazývame samostatne stojacu budovu, v ktorej sú na 
zvonovej stolici zavesené zvony. V obľube je tiež pome-
novanie kampanila (Vrbov, Kežmarok, Poprad, Levoča, 
Košice, Žilina). Okná, ktoré sú na poschodí so zvonmi, 
nazývame zvukové okná.
Časti zvona (foto 1): koruna (1), ktorá pozostáva z ra-
mien (2); príklop (3); nápisová páska (4); ornament - vi-

siaci (5); telo alebo plášť zvona (6); úderný veniec (7). 
zvon (1) a jeho príslušenstvo (foto2): Hlavica 
(2); kovanie (3); ložiskový čap (4), na ktorý sa nasúva 
ložisko; rameno (5), na ktorom je upevnené lano (7) 
a srdce (6). 
Srdce: Je kované z materiálu mäkkšieho, ako je sa-
motný zvon. Je to z praktického hľadiska. Mäkké srdce 
zvon prebytočne nevybíja. Po vytlčení srdca sa chýba-
júce časti dovaria alebo sa vyrobí nové srdce. Srdce je 
vo zvone uchytené na hrubom páse kože, a to buď na 
predodliatom oku alebo na stredovej skrutke, ktorá pre-
chádza zvonom a ústí na vrchu hlavice. 
hlavica: Slúži ako protiváha. Zvon je k nej uchytený po-
mocou kovania, ktoré sa upevňuje na hlavicu. Kvalitná 
hlavica je vyrobená z jedného kusu dobre vyschnutého 
tvrdého dreva. Poznáme aj hlavice oceľové z valcova-
ných nosníkov alebo liatinové. Súčasným trendom sú 
však lepené hlavice, ktoré pozostávajú z niekoľkých de-
siatok menších kusov dreva. Tie sú spájané pomocou 
epoxidového lepidla. Takáto alternatíva je menej vhodná. 
Pri zvonení zvona vznikajú sily, ktoré takáto lepená hla-
vica znáša ťažšie. Nehovoriac o poveternostných vply-
voch, ktoré na hlavicu vo veži pôsobia. Drevené hlavice 
z jedného kusa dreva boli používané pri zvonoch už od 
prvopočiatkov. Mnohé zvony, staré niekoľko stoviek ro-
kov majú zachovanú pôvodnú hlavicu, ktorá, ak bola 
dobre zakonzervovaná, používa sa dodnes. Ako príklad 
môžeme uviesť zvony v kampanile v Strážkach, veľký 
zvon v kampanile v Kežmarku alebo dva zvony z dielne 
Majstra Konráda v kampanile v Spišskej Sobote, ktoré 
visia na ešte pôvodnej hlavici.
Páka: Môže byť drevená alebo železná. Inštaluje sa na 
hlavicu zvona. Na jednom jej konci je upevnené lano a na 
opačnom závažie. Závažie zvon vyvažuje. Nevyvážený 

zvon bije silnejšie na jednu stranu. V horšom prípade 
zvon bije len po jednej strane. 
Ložiská: Slúžia na plynulý pohyb zvona. Existuje veľké 
množstvo ložísk. Každá zvonárska dielňa preferuje tie, 
s ktorými má najlepšie skúsenosti. Najčastejšie sa mô-
žeme stretnúť s ložiskami domčekovými alebo vyklápa-
cími. Na historické zvony však nie je problém vyrobiť aj 
tzv. hrebeňové ložiská. Tie majú na konci ložiskových 
čapov niekoľko zubov, ktoré zapadajú do otvorov v lo-
žiskách. michal dirga

OžiVenie HiSTórie zVOnOLeJárSKeJ DieLne MaJSTra KOnráDa
Tentokrát sa dozviete viac o jednotlivých častiach zvona.

SPraVODaJSTVO

Foto 1

Foto 2
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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.	

 „kedy sa konečne vyrieši nejaký nadchod alebo pod-
chod pre chodcov na želežničnom priecestí na sídl. Zá-
pad I? Choďte sa tam raz prejsť peši a uvidíte, že je to 
katastrofa.“ Ján, odkazprestarostu.sk, 18. 9. 2013

Po veľkom úsilí vedenia mesta sa blíži aj riešenie dlhoroč-
ného problému priecestia na sídl. Západ I. Mesto v spolu-
práci so železničnou spoločnosťou a správou ciest KSK 
zabezpečuje rozšírenie železničného priecestia za účelom 
zvýšenia bezpečnosti chodcov. Projektovú dokumentáciu 
zabezpečila a povolenie stavby vybavuje železničná spoloč-
nosť. Rozšírenie železničných prahov v mieste priecestia je 
zrealizované. Zo strany železníc je potrebné doložiť povo-
lenie stavby a premiestniť závoru na strane sídliska Západ. 
Mesto na základe právoplatného povolenia stavby pristúpi 
k realizácii chodníka, čím sa docieli fyzické oddelenie chod-
cov od motorových vozidiel. Mesto v záujme zabezpečenia 
dostatočných šírkových pomerov rieši vysporiadanie po-
zemkov a odkúpenie priľahlého neobývaného domčeka. 
Jeho následným zbúraním sa aj skultúrni vjazd do mesta. 
Termín realizácie chodníka je závislý v súčasnosti na povo-
lení stavby. Mimoúrovňové križovanie bude súčasťou rekon-
štrukcie trate, ktorá by sa mala začať v r. 2016.
  OVaD, Msú

„V súvislosti s výmenou asfaltu na rázusovej ulici a ulici 
stojan sa chcem opýtať, či mesto neuvažuje s doasfal-
tovaním plôch na ulici nad medzou. Bytový dom je už 
postavený 15 rokov, ale niektoré časti okolo domu nie 

sú doasfaltované. Jedná sa o odstavný pás pozdĺžneho 
parkovania a prístupová cesta ku garážam...“

marián s., odkazprestarostu.sk, 28. 9. 2013

V súvislosti s asfaltérskymi prácami, ktoré prebehli v po-
sledných dňoch, neuvažujeme o asfaltovaní účelovej prí-
stupovej komunikácie k bytovým domom Nad Medzou. 
S výmenou asfaltových kobercov uvažujeme na dopravne 
dôležitých úsekoch a s podstatne väčším dopravným zaťa-
žením. Výstavbu bytového domu, vrátane prístupových ko-
munikácií, nezabezpečovalo mesto, preto za nedorobky na 
spevnených plochách je zodpovedný zhotoviteľ. Akékoľvek 
investície v danom území budú závisieť od stavu finančných 
prostriedkov a priorít mesta pre ďalšie obdobie.
  OVaD, Msú

„Chcela by som sa informovať, či mesto neuvažuje 
o zbere šatstva. Viem, že sú na to určené zberné kon-
tajnery, ale mám jeden takmer pod oknom a naši róm-
ski spoluobčania si z neho veselo vyťahujú oblečenie 
a častokrát skončí aj porozhadzované na ceste, ak sa 
im niečo nehodí. preto moja otázka, ak by som chcela 
pomôcť šatstvom, nie je nejaká organizácia, kde by som 
ho mohla odovzdať - okrem týchto kontajnerov? alebo 
nebude nejaká akcia mesta?“ Jana, 1. 10. 2013

Mesto organizovalo zber obnoseného šatstva pre organizá-
ciu „Pomocný anjel“ v mesiaci august. Podobný zber, teda 
nie do kontajnerov, budeme organizovať v jarných mesia-
coch 2014. Prípadne môžete využiť aktivity n. o. SOLIDAR, 
t. č. 0917 350 170 (viac inf. v Ičku 4/2013) alebo akciu 
Zóna bez peňazí (str. 15).

PaedDr. Ján Olejník, OKS, Msú

LiSTáreŇ

Mesto Spišská nová Ves 
formou obchodnej verejnej súťaže 

ponúka na odkúpenie budovu

Uzávierka súťaže je dňa 
10. 12. 2013 o 13.00 hod., 

súťažné podmienky  
sú uverejnené na úradnej tabuli  

a na internetovej stránke mesta Sp Nová Ves:  
www.spisskanovaves.eu 

phdr. ján volný, phd.
primátor mesta

hviezdoslavova č. 48, súp. č. 481, 
vybudovanú na parcele KN-C 1721/2,  
s garážou a príslušnými pozemkami.

Celková cena nehnuteľností je 
113 527,00 €. 

Míting sa uskutoční 
za účasti p. premiéra Roberta Fica a kandidátov na poslancov: 

4  Michal Beharka, 5  Janka Brziaková, 17  Ondrej Majerník, 
9  Iveta Rušinová, 20  Miroslav Semeš.

Vstup voľný.

inzercia
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OznaMy

Upozorňujeme občanov, že volebné okrsky pre 
voľby do orgánov samosprávnych krajov 9. novem-
bra 2013 boli vytvorené tak, ako pri voľbách do 
Národnej rady Slovenskej republiky 2012 s tým, že 
okrsok č. 21 bol z Hotelovej akadémie na Radnič-
nom námestí 1 v Spišskej Novej Vsi presunutý do 
priestorov Základnej školy na Ing. O. Kožucha 
11 v Spišskej Novej Vsi.
Zmeny sú uvedené v oznámení o určení voleb-
ných okrskov a o čase a mieste konania vo-
lieb.
Miesto konania volieb (volebná miestnosť) je 
uvedené aj v oznámení o čase a mieste kona-
nia volieb, ktoré bolo voličom doručované na 
adresu trvalého pobytu.
Občania, ktorým bol zrušený trvalý pobyt podľa 

§ 7 ods. 1 písm. d) až g) zákona č. 253/1998 
Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej re-
publiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky 
v znení neskorších predpisov, a majú právo voliť 
(občania SR a cudzinci, ktorí v deň volieb dovŕšili 
18 roku veku a majú trvalý pobyt v Spišskej Novej 
Vsi), sú podľa evidencie obyvateľov zapísaní 
v zozname voličov vo volebnom okrsku č. 21. 
Volebná miestnosť pre tento okrsok sa nachá-
dza v budove Základnej školy na Ing. O. Kožu-
cha 11 v Spišskej Novej Vsi.
Občania a cudzinci s trvalým pobytom v Spišskej 
Novej Vsi, ktorí majú právo voliť, sú do zoznamu 
voličov pre jednotlivé okrsky zapísaní podľa miesta 
(ulice) skutočného trvalého bydliska.
V prípade, že po doručení oznámenia o zapísaní 

v zozname voličov vo volebnom okrsku sa občan 
oprávnený voliť presťahuje, je automaticky zapísaný 
do zoznamu voličov podľa nového miesta (ulice) tr-
valého pobytu. Nové oznámenie o zapísaní do zo-
znamu voličov sa už nedoručuje. 
Táto skutočnosť sa vzťahuje aj na prípady, keď ob-
čan túto zmenu z akýchkoľvek dôvodov nemá uve-
denú v preukaze o totožnosti. Tiež na prípady, keď 
trvalý pobyt bol zmenený pred doručovaním ozná-
menia o zapísaní do zoznamu voličov, avšak táto 
zmena nie je uvedená v preukaze totožnosti.
Informácie o zapísaní do zoznamu voličov vo voleb-
ných okrskoch v meste Spišská Nová Ves získa 
oprávnený volič na Mestskom úrade v Spišskej No-
vej Vsi, Štefánikovo námestie 1 (prízemie, č. dv. 
114 a evidencia obyvateľov č. dv. 118). 

DôLEžITé INFORMáCIE K VOľBáM – UPOZORNENIE

okrsok
č.

volebná miestnosť,
SNV, ulica

voliči s trvalým pobytom v Spišskej Novej Vsi, 
na ulici

17. ZŠ Nad Medzou
Nad Medzou 1

Hurbanova, J. Čajaka, J. Fándlyho, J. Kostru,
J. Wolkera (rodinné domy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12), 
Letecká, Limbová, S. Chalupku, Slobody, Šestnástka, 
T. Vansovej, V. Nezvala, Za Šestnástkou, Záborského

18. ZŠ Nad Medzou
Nad Medzou 1

B. Němcovej, Duklianska 1 - 49, Hviezdoslavova 16 - 51,
Chrapčiakova, Ing. Rojkoviča, Ing. Straku, J. Fabiniho, 
Krížová, Medza, Nábrežie Hornádu, Nad Medzou, 
Námestie SNP, Odborárov, Orlia, Pri Vyšnej Hati, 
Sládkovičova, Slnečné nábrežie, Stará cesta, 
Starosaská, Vajanského

19. ZŠ Ing. O. Kožucha
Ing. O. Kožucha 11

Brusník, Čsl. armády, Drevárska, Elektrárenská 1 - 5, 
Ing. O. Kožucha, J. Hanulu, Mlynská, Rázusova, 
Škultétyho

20. ZŠ Ing. O. Kožucha
Ing. O. Kožucha 11

Banícka, Fraňa Kráľa, I. Krasku, Konrádova,
Rybárska, Zábojského, Zvonárska

21. ZŠ Ing. O. Kožucha
Ing. O. Kožucha 11

Radničné námestie, voliči s trvalým pobytom
„Spišská Nová Ves“, Zimná

22. ZŠ Levočská
Levočská 11

J. C. Hronského, Jesenského, Kollárova (rodinné 
domy), Mišíkova, Mudroňova, Puškinova, Slovenská 
(rodinné domy 1 - 57), Slovenská (bloky 2 - 42), 
Svätoplukova, Tolstého, Železničná

23. ZŠ Levočská
Levočská 11

Koceľova, Kollárova (bloky 1 - 12), Letná, Markušovská
cesta, Rastislavova, Štefánikovo námestie

24. Technická akadémia
Hviezdoslavova 6

Gorazdova, Hviezdoslavova 1 - 15,
Levočská (rodinné domy), Slovenská (bloky 44 - 56)

25. Technická akadémia
Hviezdoslavova 6

Astrová, Bernolákova, Česká, Filinského cesta, 
Harichovský chodník, J. Hollého, J. I. Bajzu, 
Jána Jánskeho, Kmeťova, Kuzmányho, Ľaliová,
Levočská (bloky 4 - 22), Moravská, Narcisová,  
Nezábudková, Púpavová, Radlinského, Školská

26. ZŠ hutnícka
Hutnícka 16 

Hutnícka

27. ZŠ hutnícka
Hutnícka 16

Duklianska 50, 52, 54, 56, 58, 61, 63, 65, 67, 69, 71, 
75, Hrnčiarska, Kováčska, Zámočnícka

28. ZŠ hutnícka
Hutnícka 16

Kamenárska, Stolárska, Strojnícka

29. ZŠ hutnícka
Hutnícka 16

Kolárska, Tkáčska

OZNáMENIE O URčENí VOLEBNýCh OKRSKOV 
A O čASE A MIESTE KONANIA VOLIEB
Mesto Spišská Nová Ves podľa zákona č. 303/2001 Z. z. o voľbách do orgánov 
samosprávnych krajov a o doplnení Občianskeho súdneho poriadku v znení ne-
skorších predpisov oznamuje, že:
1. voľby do orgánov Košického samosprávneho kraja sa budú konať v sobotu 9. no-

vembra 2013 od 7.00 do 22.00 hodiny.
2. Miestom konania volieb do orgánov Košického samosprávneho kraja vo voleb-
ných okrskoch v Spišskej Novej Vsi sú určené volebné miestnosti pre voličov podľa 
trvalého pobytu v Spišskej Novej Vsi takto:

okrsok
č.

volebná miestnosť,
SNV, ulica

voliči s trvalým pobytom v Spišskej Novej Vsi, 
na ulici

1. Požiarna zbrojnica
Hnilecká cesta 13

miestna časť Novoveská Huta - Bronzová, Dúhová,  
Hnilecká cesta, Horská, Jasná, Kvetná, Lúčna, Medená, 
Novoveská cesta, Poľná, Rudná, Rybničná, Sadrovcová, 
Slnečná, Snežná, Stražanská, Tichá, Záhradná, Železná

2. Penzión NEMO
Pohronská 2

Čergovská, Detvianska, Dunajská, Gemerská, Inovecká,
Karpatská, Kysucká, Laborecká, Liptovská, Magurská,
Muráňska, Nitrianska, Oravská, Pieninská, Podunajská, 
Pohronská, Považská, Predná Huta, Rajecká, Spišská, 
Šarišská, Tatranská, Trenčianska, Trnavská, Turčianska, 
Zemplínska

3. ZŠ Lipová
Lipová 13

Brezová 15, 16, 17, Brezová 32, Gaštanová, 
Kamenný obrázok, Topoľová, Vyšný Hámor

4. ZŠ Lipová
Lipová 13

Brezová 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 
31, Brezová 37, 38, Lipová

5. Gymnázium
Javorová 16

Brezová 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 
Dubová, Podskala, Tepličská cesta

6. Gymnázium
Javorová 16

Agátová, Hájik, Javorová, Pod Tepličkou, Sadová

7. SOŠ ekonomická 
Stojan 1

A. Mickiewicza, E. M. Šoltésovej, Elektrárenská 6 - 8, 
J. Bottu, Kalinčiaka, M. Gorkého, Malá, Stojan, 
Za Hornádom

8. SOŠ ekonomická 
Stojan 1

Borodáčova, Borovského, F. Hečku, F. Urbánka, 
I. Stodolu, Kukučínova, Lesná, Obrancov mieru,
Palárikova, Potočná, R. Jašíka, S. Tomášika,
Tajovského, Tehelná

9. ZŠ Komenského
Komenského 2

J. Wolkera 9, 11, 13, 15, 17, 19, 21, 23, 
J. Wolkera 14, 16, 18, 20, 22, 24

10. ZŠ Komenského
Komenského 2

J. Matušku, Štúrovo nábrežie 15, 16, 17, 18, 19, 20,
Trieda 1. mája 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19

11. ZŠ Komenského
Komenského 2

Komenského, Štúrovo nábrežie 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7

12. ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

J. Wolkera 26, 28, 30, 32, 34 a 41,
P. Jilemnického 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 19 

13. ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

P. Jilemnického 4, 6, 21, Trieda 1. mája 2, 4, 
21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35

14. ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

Bezručova, J. Wolkera 33, 35, 37, 39, Trieda 1. mája 
37, 39, 41, 43, 45, 47, 49, 51, Z. Nejedlého

15. ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

Krčméryho, Trieda 1. mája 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 
53, 55, 57, 59, 61, 63

16. ZŠ Z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

J. Wolkera 25, 27, 29, 31, 
Štúrovo nábrežie 9, 10, 11, 12, 13, 14

Uvedená volebná miestnosť je príslušná aj v prípade konania druhého kola volieb 
predsedu samosprávneho kraja. Volič pred hlasovaním preukáže svoju totožnosť 
občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte cudzinca. 
 phdr. ján volný, phd., primátor mesta
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prograM MaTerského cenTra DieTka 
„láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“

prevádzka: Zdravotné stredisko - sídl. mier, šafárikovo nám. 3 (na posch.)
Bližšie informácie o programe www.dietka.sk alebo na FB w
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49. sTreTnuTie poDpornej 
skupiny Dojčiacich  
MaTiek a Tehuliek
pondelok 4. 11. o 9.00 h  
- pre nové maminy.
poplatok: 2 €/osoba
prihlášky: deň vopred na 0903 740 739, 
certifik. poradkyňa v dojčení oZ mamila 
a. ogurčáková.
Škola Dojčenia
Začiatok kurzu podľa záujmu.
kurz pre budúce mamičky pozostáva  
z troch 1,5 hod. stretnutí.
lektorka: certifik. poradkyňa v dojčení oZ 
mamila a. ogurčáková.
prihlášky na: hankaogurcakova@gmail.com 
alebo na 0903 740 739.
poplatok: 7 €/tehuľka (doprovod zdarma).
kurZ nosenia DeTÍ  
a viaZania babyŠaTiek i 
utorok 5. 11. o 16.00 h 
Základy správneho nosenia, nosenie 
novorodenca a malých detí, zákl. úväzy 
dopredu, úväzy na dojčenie.
kurZ viaZania babyŠaTiek ii 
utorok 19. 11. o 16.00 h
úväzy na bok a na chrbát pre väčšie  
bábätká (cca od 6. mes.).  
ak ešte nemáte vlastnú babyšatku, 
požičiame, príp. poradíme pri výbere.

prihlášky: deň vopred na 0948 480 510, 
barbora.vajova@gmail.com
lektorka: mgr. Barbora Vajová
poplatok: 5 €/osoba.
1. sTreTnuTie  
nosiacich MaMičiek
štvrtok 14. 11. o 9.00 h 
pozývame všetky mamičky (aj tehuľky 
i nosiacich oteckov), ktoré nosia (alebo 
by chceli nosiť) svoje dieťatko v šatke, 
ergonomickom nosiči, ring-slingu, mei-tai.
Bližšie info: 0948 480 510,  
barbora.vajova@gmail.com
poplatok: 2 €/osoba.
kurZ ZDravé prebaĽovanie 
štvrtok 26. 11. o 16.00 h 
kurz o zdravom spôsobe prebaľovania, 
o moderných látkových plienkach (zdravá, 
ekolog. a ekon. náhrada jednoráz. plienok 
šetrných k deťom i k prírode) a doplnkoch 
na prebaľovanie. poradíme pri zostavovaní 
vhodnej plienkovej výbavičky.
Bližšie info: 0948 480 510,  
barbora.vajova@gmail.com
poplatok: 2,50 €/osoba.
Tvorivá DielŇa pre ženy
sobota 16. 11. o 16.30 h  
vianočné gule (falošný patchwork)
sobota 30. 11. o 16.30 h  
adventný veniec 

prihlášky: deň vopred na 0904 887 239, 
majklimova@gmail.com
poplatok: 3 €/osoba.
ZÓna beZ peŇaZÍ
sobota 30. 11. od 10.00 do 18.00 h
prineste, čo už nepotrebujete, na oplátku 
si môžete odniesť niečo, čo využijete. 
pozvánku nájdete na tejto strane. 
info: m. Dutková, 0918 292 751.
anglickÝ klub pre deti  
vo veku od 2 rokov
štvrtky o 16.30 h  
sobota o 9.00 h, 10.00 h
Výučba anglického jazyka hravou formou 
pod vedením skúsenej lektorky m. klimovej. 
prihlášky a info: majklimova@gmail.com 
alebo 0904 887 239.
soboTŇajŠÍ klub  
MoDel plasTik junior  
pre deti od 7 do 15 r.
prihlášky a info: klescmarek@gmail.com 
alebo 0915 929 084.

ponuka služieb 
v herni Mc DieTka
herŇa + opaTrovanie DeTÍ  
+ sekáč DieTka
nákup a predaj dets. a tehot. tovaru.
utorok, streda: od 9.00 do 12.00 h. 

pondelok, streda: od 16.00 do 19.00 h
poplatok za jednorazový vstup:  
1,50 €/rodina
opatrovanie detí od 2,5 r.: 2 €/hod.
členské na 9 - 12/2013: 7 €/rodina 
(neobmedzený vstup do herne).
návštevníkov prosíme, aby si  
so sebou doniesli prezuvky!

poraDensTvo v DojčenÍ 
a. ogurčáková, denne od 19.00 do 20.00 h, 
0903 740 739 (v prípade nemožného  
tel. spojenia zašlite sms). 

DeTská naroDeninová  
oslava - soboTa, neDeĽa
objednávky: 0903 740 739
poplatok: 7 €/2 hod. (možnosť 
doobjednania anim. aktivít,  
maľovanie na tvár, tvorivé dielničky).

MaĽovanie na Tvár
objednávky: 0904 887 239
poplatok: 10 €/hod.

poraDensTvo v nosenÍ DeTÍ
mgr. B. Vajová - tel. č. 0948 480 510

logopeDické inDiviDuálne 
poraDensTvo
od pondelka do štvrtka, v čase od 16.00 
do 19.00 h - tel. objednávka u logopedičky 
mgr. Gvozdiakovej, 0918 301 332.
poplatok: 9 €/hod.

OznaMy, POzVánKy

Centrum voľného času Adam, Levočská 14, 052 01 Sp. N. Ves, tel.: 053/442 57 59,  
fax: 053/429 72 05, e-mail: cvc.adam.snv@azet.sk, www.cvc.snv.sk

POzVánKa na BUBnOVací KUrz
Dávame na známosť spišskej verejnosti,  
že v najbližšom období otvoríme  
KUrz ryTMicKÉHO BUBnOVania  
a MUziKOTeraPeUTicKÉ SeDenia  
pre deti od 6 rokov, mládež a dospelých
 Začíname jednoduchými africkými rytmami s typom bubnov 
djembe.
 Zapojiť sa môže každý, kto má bubienok akéhokoľvek typu
(tabla, dhansak, dundun, dob...), príp. rytmické nástroje (typu 
triangel, paličky, tamburína...).
 V prípade záujmu sa prihláste: na fb stránke CVČ ADAM  
a e-mailom: cvc.adam.snv@azet.sk, alebo telefonicky:  
Ján Holiga - 0949 678 846, Klaudia Bigošová  
- 0914 176 083, Katarína Štrauchová - 0904 306 520.
 Pre prihlásenie uvediete svoje meno a priezvisko, vek, tel. 
kontakt, e-mailovú adresu, fb adresu.
 Bližšie informácie poskytneme po prihlásení. 

PricHáDza ziMa K náM...
Mesto Spišská Nová Ves
Centrum voľného času ADAM
Mestské kultúrne centrum  
pozývajú deti a rodičov
na slávnostné privítanie ZIMy  
s príchodom MIKULáŠA
pri príležitosti otvorenia CVč ADAM 
na hutníckej ul. v Sp. Novej Vsi – sídlisko Západ I
1. 12. 2013 (nedeľa) o 15.30 hod. v areáli CVČ ADAM na Hutníckej 
ul. v Spišskej Novej Vsi, sídlisko Západ I pri lekárni.
Podujatie sa uskutoční pod záštitou primátora mesta Sp. Nová Ves. 

PriPraVUJeMe
 Okresné kolo v BEDMINTONE chlapcov 
a dievčat SŠ – SOŠE SNV.
 Okresné kolo vo FLORBALE chlapcov 
a dievčat SŠl.
 Študentský MIX VOLEJBAL ku Dňu 
študentstva – 15. 11. 2013 pre chlapcov  
a dievčatá SŠ – Hotelová akadémia SNV. 
Informácie: Zuzana Košová.
 Okresné kolo v BEDMINTONE chlapcov 
a dievčat ZŠ - ZŠ Komenského Smižany.
 MIX VOLEJBAL školských pracovníkov  
– 22. 11. 2013 - ZŠ Nad Medzou SNV.  
Informácie: Eva Fabianová.
„PUzzLe 2013“  
súťaž v skladaní skladačiek  
PUZZLE pre deti MŠ a ŠK (1. - 4. ročníky) 
- trvanie súťaže podľa harmonogramu  

- december 2013 - apríl 2014;
- v prípade záujmu sa prihláste zaslaním 

prihlášky, ktorá bude priložená 
v propozíciách, ktoré zašleme  
MŠ a ZŠ mesta Spišská Nová Ves;

- prihlášky zašlite na adresu: CVč ADAM, 
hutnícka ul., Sp. Nová Ves  
alebo e-mailom: cvc.adam.snv@azet.sk 
najneskôr do 29. 11. 2013.

Informácie: K. Bigošová, K. Štrauchová.
 Technická olympiáda ZŠ – 3. 12. 2013.
 Olympiáda v slovenskom jazyku ZŠ  
– 13. 12. 2013.
Informácie: Zuzana Hennelová.



kultúrno-spoločenský mesačník mesta spIŠskÁ noVÁ Ves

16 noVemBer 2013

6. 11. (streda) o 10.00 h  vsTupné: 2 €
7. 11. (štvrtok) o 9.00 h  vsTupné: 2 €

Milan Žitný: „DlHý, šiROKý a BYStROZRaKý“ 
Klasická ľudová rozprávka trochu inak, plná napätia, dobrodružstiev a pesničiek. 

8. 11. (piatok) o 19.00 h  vsTupné: 5 €

JOZef GReGOR taJOvSKý: „ŽenSKý ZÁKOn“ (po špiski)
Klasika v spišskom nárečí.

15. 11. (piatok) o 19.00 h  vsTupné: 4 € 

MiRO GavRan: „všetKO O MUŽOCH“
Dozviete sa o mužoch aj to, čo netušíte.

17. 11. (nedeľa) o 15.00 h  vsTupné: 2 € 

H. CH. anDeRSen - J. švaRC: „SneHOvÁ KRÁĽOvnÁ“
Klasická rozprávka o sile priateľstva a lásky, ktorá roztopí aj to najľadovejšie srdce.

19. 11. (utorok) o 10.00 h  vsTupné: 2 € 

a. tOlStOJ - D. tURanSKÁ: „BURatinO“
Rozprávka o tom, ako sa dá vyhnúť nástrahám zla a vyriešiť záhadu zlatého kľúča. 

22. 11. (piatok) o 19.00 h  vsTupné: 4 € 

MiRO GavRan: „všetKO O ŽenÁCH“
Dozviete sa o ženách aj to, čo netušíte. 

24. 11. (nedeľa) o 15.00 h  vsTupné: 2 €

Milan Žitný: „DlHý, šiROKý a BYStROZRaKý“ 
Klasická ľudová rozprávka trochu inak, plná napätia, dobrodružstiev a pesničiek. 

26. 11. (utorok) o 19.00 h  vsTupné: lóža 10 €, prízemie 9 €, balkón 8 € 
DJGT Zvolen, hosť v SD SNV

RaY COOneY: „leKÁRSKe taJOMStvO“
Hra je napísaná v najlepších tradíciách situačného humoru. Režisér Martin Kákoš zasadil príbeh do našich reálií, keďže je 
určite zábavnejšie kde-tu si pichnúť do nášho zdravotníctva, než do anglického. Doktor Morvaj sa považuje za šťastného 
muža. V posledných minútach jeho prípravy na rozhodujúcu prednášku sa však ako načasovaná bomba objaví žena, ktorú 
nevidel osemnásť rokov, aby mu oznámila, že má čerstvo plnoletého syna. Ten medzitým nelení a zúrivo sa snaží zistiť, 
ktorý z lekárov je jeho otec. 

29. 11. (piatok) o 19.00 h  vsTupné: 4 € 

JÁn PalÁRiK: „ZMieRenie, aleBO  
DOBRODRUŽStvO PRi OBŽinKOCH“
Jedna z najhranejších slovenských komédií vo vynikajúcej interpretácii režiséra J. Sládečka a hercov SD.

6. 11. (štvrtok) o 19.00 h, Štúdio sD snv  vsTupné: 2 € 

aUGUSt StRinDBeRG: „SleČna JÚlia“
Veľká hra o vášni a vzplanutí, nenaplnených túžbach.

13. 11. (streda) o 19.00 h, Štúdio snv  vsTupné: 2 € 

antOn PavlOviČ ČeCHOv: „ŽaRtY“
V čechovovskej atmosfére a prostredí, v ktorom sa postavy navzájom nepočúvajú, sa riešia problémy majetku a vzťahu 
medzi mužom a ženou. 

20. 11. (streda) o 19.00 h, Štúdio snv  preMiéra  vsTupné: 3 €
21. 11. (streda) o 19.00 h, Štúdio snv  ii. preMiéra  vsTupné: 3 €
27. 11. (streda) o 19.00 h, Štúdio snv  vsTupné: 2 € 

viCtOR HaÏM: „valČÍK nÁHODY“
Žena na polceste medzi životom a smrťou, medzi nebom a peklom, zápasí s anjelom o miestenku do raja.

KULTúra

ZImnÁ 46, spIŠskÁ noVÁ Ves
pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 

výstav v mesiaci november 2013

sTále eXpoZÍcie
• Terra goThica: goTická cesTa  
 v obraZoch Zo Zbierok gus

akTuálne vÝsTavy 
Monika sTacho: FoTograFie

profilová výstava fotografky zo spiša - premiérové 
uvedenie autorských cyklov. V spolupráci s Domom 
fotografie v rámci projektu 17. letná fotoškola. pro-
jekt realizovaný s finančnou podporou ministerstva 
kultúry sr. kurátorka: lucia Benická  do 7. 12.
hoMMage MarTinovi  
MarTinčekovi
Výstava, venovaná 100. výročiu narodenia nestora 
slovenskej fotografie, uvádza diela 32 súčasných 
autorov, ako i dokumentačné zábery a vybrané diela 
martina martinčeka (1913 - 2004). V spolupráci 
s Domom fotografie, liptovskou galériou p. m. Bo-
húňa a múzeom Janka kráľa v liptovskom mikuláši, 
v rámci projektu 17. letná fotoškola. kurátorka: 
lucia Benická.  do 7. 12. 

preDnáŠky / beseDy  
- sTreTnuTie s kuráTorMi 
určené pre vopred nahlásené skupiny študentov 
zo stredných a vysokých škôl i kultúrnu verejnosť. 
prednáška a slideshow kurátorky výstav mgr. lucie 
Benickej k aktuálnym fotografickým výstavám. 

Tvorivé Dielne
MonoTypia / leporelo 
1. - 30. 11. 2013, vstupné: 0,50 €
kreatívne tvorivé dielne k aktuálnym výstavám: 
kombinácia obrázkov a výtvarných techník spojená 
do leporela. V nadväznosti na aktuálne fotografické 
výstavy proces tvorby grafických listov v technike 
monotypie (pozitív/negatív). prepis fotografického 
jazyka do média voľnej grafiky.  
Cieľová skupina: deti mŠ, žiaci ZŠ.

ženy on line, 15. 11. 2013, 16.00 - 19.00 h
smaltovaný šperk, vstupné: 1 €. nový vzdelávací 
projekt určený nezamestnaným ženám. tvorivú 
dielňu odborne povedie aranžérka Jitka nováková. 
účastníčky si vytvoria kovový šperk (náušnice a prí-
vesok) tavením špeciálneho smaltovaného prášku. 

Tvorivé Dielne a oDbornÝ 
vÝklaD pre skupiny 
• tvorivé dielne pre školy  
- terra Gothica: Gotická cesta. 
• rôzne tematické tvorivé dielne k aktuálnym 
výstavám / potrebné vopred sa objednať. 
• odborný výklad pre školské, príp. turistické 
skupiny, prosíme, nahlásiť vopred. 
bližŠie inForMácie / konTakT
Facebook: Gus Galéria umelcov spiša  
e-mail: sekretariat@gus.sk, programy@gus.sk  
tel.: 0910 873 046, 053/446 47 10
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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 
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KULTúra

nOVeMBer 2013

DivaDlo 
Kontra

Divadlo, ktoré musíš vidieť. Divadlo  
s ambicióznym repertoárom. Divadlo, ktoré 

uvádza svetové tituly. hry, ktoré môžeš vidieť 
len u nás. Jediné na Spiši, ktoré získalo Dosky 
2007 Objav sezóny. V Dome Matice slovenskej  

na Zimnej 68 v Spišskej Novej Vsi. 

10. 11. o 19.00 h

Marek Koterski: nenáViDíM
Či to, čo vidíš dookola seba ťa ubíja, znervózňuje, uráža 
a zlostí? Ak áno, nie si sám! Výstižná kritika, šibeničný 
humor a ostrá satira. Uletene zábavná jazda o našej nie 
veľmi zábavnej každodennosti. 
Réžia: K. Rozhin. hrá: P. Čižmár.

13. a 14. 11. o 19.00 h
Marie Jones: 

KaMene VO VrecKácH
Zaži neopakovateľný írsky večer  

a k tomu drink grátis - pravá írska whiskey!
Obrovský hit z Broadway a West Endu, jedna z najlep-
ších svetových komédií, ktorá rozosmiala a dojala milióny 
divákov na celom svete. 2 herci odohrajú 13 postáv!
Réžia: K. Rozhin. hrajú: T. Diro a P. Čižmár.

20. 11. o 18.30 h
S. Mallatratt - S. Hill

žena V ČiernOM
Brilantný viktoriánsky thriller s atmosférou, ktorá hustne, 
až sa bude dať krájať. Tajomný a znepokojivý dej vás pri-
klincuje k sedadlám a zaručí, že vám ešte dlho ostane 
v pamäti. Réžia: K. Rozhin. hrajú: T. Diro a P. Čižmár.

21. a 23. 11. o 19.00 h

William Shakespeare: MacBeTH 
Strhujúca adaptácia nadčasového príbehu o ľudských 
vášňach, túžbe po moci, zločine a treste. Hypnotizujúce 
predstavenie, ohromujúce svojou silou.
Adaptácia a réžia: K. Rozhin.

Pripravujeme 
1. 12. o 19.00 h
Martin crimp: 

POKUSy O JeJ žiVOT 
(attempts on her life)

Anna: Žena. Symbol. Predmet. Pokusy opísať ju? Poku-
sy ju zničiť? Alebo jej pokusy o sebazničenie? Kým je? 
Umelkyňou? Teroristkou? Pornohviezdou? Dievčaťom od 
susedov?Je predmetom násilia? Alebo jeho strojcom? 
Otvorená skúška / scénické čítanie jednej z najdôležitej-
ších a najodvážnejších hier posledného storočia. Experi-
ment totálny! Vstupné: 4 €.

Kapacita sály v Kontre je len 30 miest.  
Je lepšie si rezervovať miesto vopred!
Vstupné na všetky predstavenia je 5 €.

Rezervácie denne: 0907 908 986

18. 11. 2013 (pondelok) o 18.00 hod., kino Mier

na KoHo to Slovo PaDnE
Obľúbený slovenský činoherný titul. Bláznivá komédia pobaví divákov v každom veku. Pätica hercov roztáča nezastaviteľný 
kolotoč gagov, pri ktorých mám občas zamrzne aj úsmev na tvári. Sú to piati zvláštni a hlavne smiešni pánkovia a každý 
z nich má celkom odlišnú predstavu o moci. účinkujú: Marián Miezga, Vladimír Kobielsky, Lukáš Latinák, Róbert Jakab, 
Juraj Kemka. Réžia: Peter Mankovecký. Vstupné: 18 €

pripravujeMe
10. 12. 2013 (štvrtok) o 18.00 hod., koncertná sieň reduty

la Gioia a SlÁČiKovÝ orCHEStEr
Vianočný koncert

20. 12. 2013 (piatok) o 18.00 hod., kino Mier

vianoČnÉ KolEDY
Koncert KANDRÁČOVCOV a ich hostí

31. 12. 2013 (utorok), pred redutou

SilvEStEr S ElÁnom
Informácie a predpredaj vstupeniek: MKC - Reduta, 053/446 32 49, 429 92 51

MKC - Kino Mier, 053/442 87 66, TIC - Letná 49, 053/442 82 92 (predpredaj na vybrané akcie)

a napokon láska, láska k žene,  
ku dieťaťu, láska k živému... (m. rúfus)

Miestny odbor Matice slovenskej, 
Spišská knižnica a DS hviezdoslav

pozývajú na 

STreTnUTie  
S POÉziOU 

MiLana rúFUSa
18. 11. 2013 o 15.30 hod.  

v Spišskej knižnici.
Pri príležitosti 85. výročia narodenia autora.

Realizované s finančnou podporou Mesta Spišská Nová Ves.

november 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

20. 11. 2013 o 16.30 h 
Koncertná sieň Reduty

SpišSké zborové dni
Regionálna súťažná prehliadka 

speváckych zborov.
Hosťom podujatia bude Miešaný spevácky zbor 

Technickej univerzity v Košiciach Collegium 
Technicum pri príležitosti 30. výročia jeho založenia.

22. 11. 2013 o 18.00 h
Gréckokatolícky chrám Premenenia Pána

StaroSlovienSky 
otčenáš

Regionálna prehliadka cirkevných speváckych zborov 
pri príležitosti 1150. výročia príchodu sv. Cyrila 

a Metoda na Veľkú Moravu.

28. 11. 2013 o 19.00 h, eLAra kaviareň
literale

Literárny festival, ktorý predstaví autorskú tvorbu 
súčasnej mladej generácie s prepojením a v spolupráci 

s literárnym klubom. Súčasťou bude aj sprievodný 
hudobný program.

VýSTaVy
do 15. 11. 2013 

František krajňák
Autorská výstava fotografií.

21. 11. - 31. 12. 2013 
výročná výStava klubu 

neproFeSionálnych FotograFov
V poradí už 5. ročník fotografickej výstavy.

nevedieť, čo sa prihodilo prv, ako si sa narodil,  
znamená byť stále dieťaťom. (Cicero)

Miestny odbor Matice slovenskej  
a Školský úrad a oddelenie školstva,  

mládeže a športu 
pozývajú na 7. ročník súťaže 

naŠe MeSTO
pri príležitosti 745. výročia prvej písomnej zmienky o meste.

13. 11. 2013 o 10.00 hod.  
vo veľkej zasadačke Msú,  
Štefánikovo námestie 1.

Súťaž je určená pre trojčlenné družstvá  
I. a II. stupňa ZŠ mesta Spišská Nová Ves.  

Realizované s finančnou podporou Mesta Spišská Nová Ves.

Turné mostíkov4Turné4Turné4Turné
izer
vaňková

zdeněk

Šárka

TurnéTurnéTurné

8. 11. Spišská nová ves
 19:00 Dom Kultúry
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cenTrálna buDova, leTná ulica 28

pre DeTi  

katarína lihosiTová: plyšový medvedík. príbeh 
medvedíka, ktorý sa začína pri kontajneri a po rôznych 
príhodách končí v láskavom detskom náručí.
David WalliaMs: pán smraďoch. Chloe stretne 
pána smraďocha, miestneho bezdomovca. Je to jediný 
človek, s ktorým sa môže o všetkom porozprávať.
Thomas breZina: Diví šialení anjeli. Vicky, hlavná 
hrdinka, bozkom oživí kamenného anjela, jej život sa 
úplne zmení.

pre DospelÝch - beleTria  

nora roberTs: čierna ruža 2. príbeh rosalindy 
Harperovej, ktorá sa znovu vydala. pokojnú atmosféru 
jej usadlosti však narúša duch smutnej svetlovlasej 
ženy.
Dorota nvoTová: Fulmaya. Cestopisné príbehy  
autorky z rôznych krajín sveta.
joseph kanon: istanbulský pasažier. príbeh z ob-
dobia po 2. sv. vojne odohrávajúci sa v Istanbule, meste 
tajných spojenectiev, sprisahaní a skrytého zla.

pre DospelÝch - náučná liTeraTúra

peter gajDoŠ: suburbanizácia a jej podoby na 
slovensku. práca sa venuje problematike suburbani-
zácie - teda sťahovaniu sa ľudí z miest do vidieckych 
sídiel v ich zázemí.
Miroslav Marcelli: Filozofi v meste. ústrednou 
témou marcelliho filozofického písania bola interpretá-
cia vzťahu filozofie a mesta, presnejšie, všímal si, ako 
sa mesto premietalo do filozofického myslenia.
Miroslav Marcelli: Mesto vo filozofii. autor nás 
v knihe vedie s obdivuhodnou erudíciou dejinami 
mesta, a to spôsobom, ktorý núti zamýšľať sa nielen 
nad jeho historicky sa meniacimi podobami, ale aj nad 
potrebou nanovo premýšľať, čo pre dnešného človeka 
znamená byť súčasťou komunity, mesta, sveta. 

pobočka Mier, ŠaFárikovo náMesTie 7

pre DeTi  

Michaela hrachovcová: Murko sa vracia. prí-
beh kocúrika, ktorý neposlúchol mamičku a vydal sa 
na nebezpečnú cestu za dobrodružstvom.

pre DospelÝch - beleTria  

andrea coDDingTon: Mal to byť pekný život.  
autobiografický príbeh autorky, ktorá spočiatku prežíva 
svoj americký sen, ktorý sa postupne mení na tvrdú 
realitu.

pre DospelÝch - náučná liTeraTúra

geneen roThová: ženy, jedlo a boh. kniha pred-
stavuje sedem základných zásad jedenia a prináša 
praktické rady, ktoré pomohli tisíckam žien.

ministerstvo kultúry sr schválilo pre spišskú kniž-
nicu v spišskej novej Vsi v roku 2013 v rámci gran-
tového programu finančné prostriedky v hodnote 
4 500 € na nákup literatúry. V rámci projektu s ná-
zvom „VIa lIBelI aD lumen - Cestou knIHY ku 
sVetlu“ sa do fondu spišskej knižnice doplnia 
nové tituly literatúry pre deti a mládež, beletrie 
a odbornej literatúry pre centrálnu budovu a po-
bočku mier.

knižné
novinky 

spišskej knižnice  
v spišskej novej vsi

letná 28

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

STM - VySUnUTá eXPOzícia: 
HiSTória BanícTVa na SPiŠi

Banícky spolok Spiš, Mesto Spišská Nová Ves
Výstava

VeĽKÉ V MaLOM
PaPierOVÉ MODeLy LaDiSLaVa JaKUBČa

do 30. 11. 2013
VySTriHni Si SVOJ MODeL - TVOriVÉ DieLne

(počas trvania výstavy)
Tešíme sa na vašu návštevu!

• • •
po - pi: 9.00 - 15.00 h

Vstupné do expozície a na výstavu: dospelí 1 €, žiaci, študenti a dôchodcovia 0,50 €.
Akceptujeme kultúrne poukazy do 11. 11. 2013!

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

Prednášky 
HiSTória MODeLOV z PaPiera

5. 11. 2013 (utorok) o 16.00 hod. Prednášajúci: Ing. Ladislav Jakubčo. Voľný vstup!
BaJKaL - JeDen z DiVOV SVeTa

26. 11. 2013 (utorok) o 16.00 hod. Prednášajúci: RNDr. Stanislav Pavlarčík. Voľný vstup!
Kontakt: www.stm-ke.sk, 055/622 40 35 - 37, 053/429 75 46, 0902 201 861, 0911 849 131

Info na tel. č. 053/442 37 57, 0917 746 339, 0917 746 336, www.muzeumspisa.com, 
lektorky@muzeumspisa.com, kastiel@muzeumspisa.com, narodopis@muzeumspisa.com

nOVeMBer 2013

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. 

KaMenný HerBár
do 31. 12. 2013

Výstava zapožičaná z Hornonitrianskeho múzea 
v Prievidzi poskytne jedinečnú možnosť spoznávať 
rastlinstvo, ktoré bujnelo v močiaroch, na brehoch 
riek a jazier či v lesoch na území Slovenska pred  

13 až 15 miliónmi rokov. 
•••

DiaLóGy 6
27. 11. 2013 o 15.30 h 

Kamenný herbár - fosílie listov drevín z treťohorného 
hornonitrianskeho pralesa v porovnaní s ich žijúcimi 

príbuznými druhmi - prednáška
Prednášajúci: RNDr. Marta Nižňanská a jej hostia.

•••

TVOriVÉ DieLne K VýSTaVe 
KaMenný HerBár 

Pre žiakov ZŠ ponúkame kreatívne dielne. 
Vytvoríme si pestrofarebný herbár z odtlačkov rastlín 

treťohorného pralesa, spoznáme proces vzniku  
čierneho a hnedého uhlia, na improvizovanej lokalite 

objavíme zaujímavé fosílie rastlín.
Skupinové návštevy je potrebné dopredu objednať. 

Vstupné dospelí: 2 €, zľavnené 1 € /KP.  

Kultúrne poukazy prijímame do 11. 11. 2013  
a je možné nimi predplatiť aj decembrové podujatia.

reGiOnáLne Múzeá  
a TUrizMUS:  
VýzVa aLeBO  

SLePá ULiČKa?
Seminár na kolesách 19. - 22. 11. 2013 

19. 11. 2013 - otvorenie Medzinárodnej konferencie 
od 13.00 do 18.00 hod.  

Program: 1. Múzeá a národné kultúrne pamiatky.  
2. Prírodné vedy v múzeách. 

Výstavná sieň Národopisného múzea 
Smižany, Krátka 5

KráSa V DreVe UKryTá
Trinásť drevených príbehov trinástich  

spišských rezbárov - Ľubomír Kopčák,  
Peter Matejkov, Ján Školník, Ján Bobko,  

Michal Smetanka, Tibor Hrušovský,  
Vladimír Fečík, František Michalík,  
Ján Štrama, Jurčík, Mikuláš Demo,  

Mikuláš Demo, ml., Mikuláš Beličák.
Pre žiakov ZŠ ponúkame tvorivé remeselné dielne. 
Skupinové návštevy je potrebné dopredu objednať.

„Ján náLePKa - POznaný, 
nePOznaný...“

do 30. 11. 2013 
Pri príležitosti 70. výročia úmrtia brigádneho  

generála „in memoriam“, ktorý zomrel 16. 11. 1943 
počas bojov za mesto Ovruč na Ukrajine.

Súčasťou výstavy budú prednášky  
a premietanie dokumentárneho vojnového  

filmu „Ján Nálepka“, 1957.  
Záujemcovia môžu navštíviť rodný dom  
J. Nálepku, ktorý je súčasťou expozícií  
Národopisného múzea v Smižanoch.  
Skupinové návštevy objednať vopred. 
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Všetky doplňujúce údaje nájdete na www.stercentury.sk

od 7. 11. 2013

THOr: TeMný SVeT

MaFiánOVci

LáSKy ČaS

od 14. 11. 2013
TO Je KOniec!

KaMeŇáK 4

od 21. 11. 2013

JUSTin, MaLý VeĽKý ryTier
(animovaná rozprávka)

Hry O žiVOT: SKúŠKa OHŇOM

od 28. 11. 2013

Len 17

THe cOUnSeLOr 
(KOnzULTanT)

V Kine Mier PLaTia KULTúrne 
POUKazy DO 10. 11. 2013.

1. 11. KinO Mier neHrá

rOzPráVKa - SLOVenSKý DaBinG 
2. - 3. 11. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchod.: 3 €, 2d   

VTáČí úLeT
príbeh dvoch odvážnych moriakov a ich šiale-
ného pokusu zmeniť dejiny. usa, animovaná 
rodinná komédia, 90 min., mp.

2. - 3. 11. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchod.: 3 €, 2d 

enDerOVa Hra 
Zem sa pripravuje na mimozemskú inváziu. 
usa, akčný, dobrodružný, sci-fi, 119 min., ti-
tulky, mp-12.

4. 11. o 19.00, vst.: 3 €, 2d 
riVaLi

Film sa odohráva počas zlatého veku For-
muly 1. usa, nemecko, VB, životopisná akčná 
dráma, české titulky, 122 min., mp-12.

FiLMOVý KLUB 
5. 11. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 3 € 

HLBOKO 
silný a pritom skutočný ľudský príbeh. Island, 
95 min., islandsky + čes. titul., mp-12.

6. 11. o 19.00, vst.: 3 €, 2d 
riVaLi

FiLM O BaníKOcH Pre BaníKOV 
7. 11. o 17.00, vst.: 2 €, 2d 

BanícKy cHLeBíČeK
Film cez sériu portrétov dediny rakovnica po-
dáva obraz myslenia celého kraja. sr. 

7. 11. o 19.00, vst.: 3 €, 2d 
DOnŠaJni

čr, 96 min., česká verzia, mp-15.

8. - 9. 11. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchod.: 3 €, 2d   

THOr 2: TeMný SVeT 
V universe sa objavuje temná rasa, staršia než 
samotný vesmír, na čele s pomstychtivým ma-
lekithom. usa, akčný sci-fi film, slovenské ti-
tulky, 113 min., mp-12.

rOzPráVKa - SLOVenSKý DaBinG
9. - 11. 11. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €, 
deti, študenti, dôchod.: 4,30 € 

VTáČí úLeT 

10. - 11. 11. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchod.: 3 €, 2d 

LáSKy ČaS
tim má to šťastie, že zásadné životné mo-
menty môže opakovať. VB, romantická komé-
dia, české titulky, 123 min., mp-12.
 
FiLMOVý KLUB 
12. 11. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 3 € 

caMiLLe cLaUDeL 1915
skutočný životný príbeh sochárky. Franc., 
české titulky, 96 min., mp-15.

13. 11. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2d 

LáSKy ČaS

14. - 16. 11. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchod.: 3 € 

KaMeŇáK 4
čr, komédia, česká verzia, 86 min., mp-15.

rOzPráVKa - SLOVenSKý DaBinG
16. 11. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti: 3 €, 2d 

TUrBO 
animovaná rodinná komédia rozpráva príbeh 
obyčajného slimáka, ktorý sníva svoj veľký 
a rýchly sen. usa, 96 min., mp.

DeŇ ŠTUDenTSTVa V Kine Mier 
VSTUPnÉ iBa 2 €.

rOzPráVKa - SLOVenSKý DaBinG 
17. 11. o 17.00 TUrBO

17. 11. o 19.00 STážiSTi 
Výborná komédia ponúka originálnu tému, in-
teligentný humor a jedinečné herecké výkony. 
usa, české titulky, 119 min., mp-12. 

18. 11. o 18.00, vst.: 18 € 
na KOHO TO SLOVO PaDne 

FiLMOVý KLUB - PrOJeKT 100 
19. 11. utorok o 19.00, 
vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 3 € 

eXiT MUSic VOL. 4
premietanie 3 koncertných filmov - Wayfaring 
od skupiny lights out!, koncertného vystúpe-
nia Bon Iver In the studio a filmu Cheap magic 
Inside od americkej skupiny Beirut. rumunsko, 
VB, Franc., 100 min., mp-12.

20. - 21. 11. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchod.: 3 €, 2d 

KríDLa VianOc
Hrdinovia filmu dostanú možnosť niečo si priať 
a ich život sa tak rozbehne smerom, ktorý si 
sami určili. čr, dráma, česká verzia, 110 min., 
mp-12.

22. - 23. 11. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchod.: 3 €, 2d 

crazy JOe 
Z bývalého člena elitnej zásahovej jednotky sa 
stal hľadaný utečenec. usa/VB, akčný thriller, 
100 min., české titulky, mp-12.

rOzPráVKa - SLOVenSKý DaBinG
23. - 25. 11. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchod.: 3 €, 2d

JUSTin - MaLý VeĽKý ryTier
Vtipmi nabité animované dobrodružstvo o Jus-
tinovi, ktorý mal svoj veľký sen. usa, animo-
vaná rodinná komédia, 90 min., mp.

24. - 25. 11. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchod.: 3 €, 2d 

TO Je KOniec
Šiesti priatelia uväznení v dome po sérii čud-
ných a katastrofických udalostí. slovenské ti-
tulky, 107 min., mp-15.

FiLMOVý KLUB
26. 11. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 3 €  

ODHaLený PríSTaV 
Film sleduje niekoľko paralelných príbehov. 
Fínsko, dráma, 123 min., čes. titulky, mp-15.

27. - 28. 11. o 19.00, vst.: 3,50 €, 
študenti: 3 €, 2d 

KaMeŇáK 4

29. - 30. 11. o 19.00, vst.: 3,50 €, študenti, 
dôchod.: 3 €, 2d 

Hry O žiVOT 2: SKúŠKa OHŇOM
usa, akčný dobrodružný film, české titulky, 
146 min., mp-12.

rOzPráVKa - SLOVenSKý DaBinG 
30. 11. - 2. 12. o 17.00, 
vst.: dospelí: 5 €, 
deti, študenti, dôchod.: 4,30 €

JUSTin - MaLý VeĽKý ryTier 

1. - 2. 12. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchod.: 3 €, 2d 

KOnzULTanT

FiLMOVý KLUB 
3. 12. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 3 €

ČO KeBy SMe žiLi SPOLOČne

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

do 30. 11. 2013, Kaštieľ 
miloš greiSel 

– podzemná gotika
Výstava fotografií starých  

banských priestorov.

8. 11. 2013 (piatok) o 17.00 hod., 
Spoločenská sála KD

karaoke - ukáž, čo vieš 
Spevácka súťaž.

20. 11. 2013 (streda) o 16.00 hod., 
Kaštieľ

vyhodnotenie Súťaže  
o najkrajšiu zeleň 2013

21. 11. 2013 (štvrtok) o 8.00 hod., 
Spoločenská sála KD 

diScomaratón
4. ročník tanečnej súťaže  

pre žiakov a žiačky II. stupňa ZŠ.

21. 11. 2013 (štvrtok) o 15.00 hod., 
Klub dôchodcov KD
ako vyzerala  

štedrovečerná večera  
našich predkov

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

29. 11. 2013 (piatok)  
o 19.00 hod., Spoločenská sála KD

katarínSka zábava  
S dFSk Smižančanka

Tradičná zábava pri Ľudovej hudbe  
Matúša Ondruša z Levoče.

Vstupné: 6 €
• • •

Pripravujeme:
5. 12. 2013 (štvrtok) o 16.30 hod. 

privítanie mikuláša

17. 12. 2013 o 18.00 hod.  
pavol hammel  
a juraj burian 
Vianočný koncert. 

november 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. novem-
bra na adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v decembrovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: Svätý František 
zaháňa ľudí do chyžiek. Výherkyňou sa stáva Zuzana holotňáková zo Sp. Novej Vsi. Blahoželáme!

KrížOVKa

TiP na VýLeT

Nie len krásou prírody, ale aj históriou dýcha naše okolie. Jasným príkladom je Novoveská 
Huta, pôvodne osada, dnes miestna časť Spišskej Novej Vsi, bola spomínaná v listinách už 
v roku 1383. Dejiny Novoveskej Huty sú nerozlučne späté s baníctvom a hutníctvom. Raritou 
je, že v jedinej lokalite existovalo baníctvo až troch významných nerastných surovín, a to mede-
nej rudy, sadrovca-anhydritu a uránovo-molybdénového zrudnenia. Ich význam v jednotlivých 
etapách dejinného vývoja bol odlišný, dominantné však bolo baníctvo a hutníctvo medenej rudy 
– chalkopyrity. Banícky náučný chodník nám pripomína túto históriu. Je situovaný prevažne 
v úbočiach Muráňa, dominantného a rozložitého kopca vypínajúceho sa nad našim mestom, 
ktorý bol turistickej verejnosti doposiaľ málo prístupný. Červenú trasu náučného chodníka 
začíname na námestí v Novoveskej Hute, kde je situovaný prvý panel pripomínajúci históriu 
medenorudného baníctva a zaniknutých Novoveských kúpeľov. Po Horskej ulici vyjdeme nad 
bývalý uránový závod na lúčku, z ktorej odbočíme doľava a po lesnej ceste sa dostaneme do 
údolia Kráľovského potoka. Dejiny železorudného baníctva pripomína obsah panela pri Kráľo-
vom prameni. Pre milovníkov rodinných a priateľských posedení je pri tur. prístrešku pripravené 
murované ohnisko s možnosťou opekania a grilovania. Odbočíme vpravo a stúpame vo svahu 
Stražanského kopca. Pre obdivovateľov panorám je pripravená lavička, z ktorej sa môžu kochať 
krásnymi výhľadmi na N. Hutu, mesto, ale aj Vysoké Tatry. Neprechádzame síce priamo cez 
uránový povrchový lom, ale ďalší panel nám ho približuje na viacerých fotografiách. A dostá-
vame sa na výraznú križovatku Pod Zlomom. Odtiaľto sa môžeme vydať troma smermi. Najprv 
pôjdeme po červenej trase priamo, prejdeme okolo banského poľa Peter a Pavol s náučným 
pútačom a zachovaným vstupným banským portálom. Po lesnej zvážnici prídeme na Vojte-
chovu samotu. Ak by sme sa vybrali modrou vyhliadkovou trasou, vystúpime na Malý Muráň, 
vrchol ktorého je v súčasnosti čiastočne odlesnený a ponúka nevšedné zaujímavé pohľady 
na Slovenský raj. Modrá trasa končí na Vojtechovej samote, odkiaľ po červenej pokračujeme 
dole okolo potoka na Rybníky, pôvodne tajchy s náučným panelom. Za Rybníkmi odbočíme 
doprava, po mostíkoch prejdeme cez potok Holubnica a po zvážnici sa dostaneme na po-
ľanu Leithaus. Vpravo hore odbočuje žltý náučný chodník, ktorý prechádza okolo starej haldy 
v banskom poli Bartolomej a končí na križovatke Pod Zlomom, teda dostali sme sa na jej tretiu 
odbočku. Informačné panely nás zoznamujú s dejinami štôlne Bartolomej a s prieskumom 

a ťažbou uránu. Po niekoľkých sto metroch prichádzame na miesto, kde sme už boli, na lúku 
pod Ilonkiným prameňom. Vpravo hore vedie cesta k prameňu, pokojnému miestu s pamätníč-
kom. Vrátime sa však späť na námestie a popod les sa dostaneme k poslednému náučnému 
panelu Sadrovec v Medvedej dolke v blízkosti zrubového turistického prístrešku. Červenú 
a modrú náučnú trasu môžeme absolvovať peši, na bicykli alebo aj na lyžiach. Žltú trasu odpo-
rúčame len pre pešiu turistiku. Všetky trasy sú obojsmerné. Tak, ako sa doba menila, baníctvo 
upadalo, vzniklo, ale časom aj zaniklo, niečo nové - klimaticko-rehabilitačné Novoveské kúpele 
s modernými kúpeľnými domami, promenádami a lesoparkom. Aj dnes je na čo nadväzovať 
a propagácia z roku 1928 v časopise „Turistik, Alpinizmus, Wintersport“ v mnohom platí a sú-
časne vyzýva: „kúpele novoveské, železničná stanica snV – klimatické kúpele, slnečná 
poloha, veľký komfort, 7 veľkých hotelov, pekné turistické chodníky, prostredie ihličnatých 
lesov, prvotriedne stravovanie, občianske ceny.“ Včera, dnes, ale aj zajtra bude platiť motto 
kúpeľov prevzaté zo starej rímskej filozofie: In sanitate felicitas – Šťastie je v zdraví. 

lívia Brovková, foto: ivan Brovko

Pešia turistika – trasa: Banícky náučný chodník v novoveskej Hute
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BeH: Goralský maratón (15. 9.): kat. D: 3. Július Smo-
lar (5:28:43 hod.). Steeple cross, Poprad (22. 9.): kat. A: 
2. Tomáš Kamas (47:06 min.); B: 4. Vladimír Veľký (54:22 
min.) - bežali 12 km. D: 2. Ondrej Kozák (37:35 min.) - 8 km. 
Popradský kros, 14,5 km (28. 9.): kat. A: 3. Tomáš Ka-
mas (50:22 min.); 7. Pavol Šteiner (61:33 min.); 8. Slavo-
mír Smorada (62:28 min.). B: 2. Milan Hrušovský (53:27 
min.). O Pohár starostu hybe, 10 km (6. 10.): kat. A: 
2. Štefan Sumerling (37:24 min.). B: 3. Ľudovít Morihlad-
ko (41:23 min.). Medzinárodný maratón mieru (6. 10.): 
kat. B: 130. Peter Hus (3:28:05 hod.); 231. Márian Bigoš 
(3:52:58 hod.). C: 46. Vladimír Šmída (3:25:42 hod.). D: 
49. Július Smolár (4:19:01 hod.). Štafeta – V.E.R.M. TEAM 
SPIŠ dobehla časom 3:16:10 hod. ako trinásta iba 49 min. 
za víťazmi. Ich zloženie: R. Fabini, M. Hodnická, P. Ga-
vlák, E. Wagnerová. Polmaratón – MMM: 15. Tomáš Ka-
mas (1:17:46 hod.) – 2. miesto v rámci polície SR; 194. Pe-
ter Pavol (1:34:17 hod.); 476. Peter Ďurák (1:44:37 hod.); 
485. Rastislav Kurian (1:44:47 hod.); 594. Slavomír Smo-
rada (1:47:43 hod.); 875. Martin Roško (1:54:34 hod.). Že-
ny: 506. Dana Garneková (2:53:40 hod.). 8. Beh obcou 
Smižany: Muži – 10 km: kat. A: 1. Jaroslav Szabo – Košice 
(31:54 min.); 3. Tomáš Kamas (34:26 min.); 4. Martin Plač-
ko (35:05 min.); 8. Filip Kapsdorfer (38:25 min.). B: 1. Ste-
fan Sumerling (34:12 min.); 4. Ľudovít Morihladko (36:11 
min.); 5. Vladimír Veľký (40:25 min.). C: 3. Milan Hrušov-
ský (37:31 min.); 4. Ondrej Chabada (38:46 min.); 6. Peter 
Kacvinský (49:11 min.). D: 2. Ondrej Kozák (43:58 min.); 
3. Julius Smolár (53:23 min.). Ženy – 5 km: kat. E: 1. Sta-
nislava Klučarová (25:57 min.). F: 1. Slavomíra Varechová 
(19:50 min.); 5. Zuzana Kartusková (23:56 min.); 7. Eva Ka-
cvinská (30:45 min.).
JUDO: Judo klub Spišská Nová Ves: 3. kolo ligy žia-
kov v Bardejove (28. 9.): Kategórie: mini: do 27 kg: 2. Si-
mona Horváthová; do 30 kg: 3. Laura Tutková; do 50 kg: 
2. Tomáš Hudák; do 38 kg: 3. Peter Bosák. Mladší žiaci: 
do 38 kg: 3. Miloš Neuvirth; do 42 kg: 3. Matej Jurčík; do 
50 kg: 2. Tomáš Šarga; do 55 kg: 2. Adam Šarga. Starší žia-
ci: do 46 kg: 3. Branislav Horváth; do 57 kg: 1. Natália Gall-
schneiderová; do 63 kg: 2. Natália Trnovská.
VOLeJBaL: Turnaj junioriek – kadetiek (14. 9.): VK 
SNV „B“ – L. Hrádok „A“ 0 : 2, TU Košice – L. Hrádok „B“ 
2 : 1, Žilina – VK SNV „B“ 2 : 1, TU Košice – VK SNV „A“ 
0 : 2, L. Hrádok „A“ – Žilina 2 : 0, VK SNV „A“ – L. Hrá-
dok „B“ 2 : 0. O 5. miesto: VK SNV „B“ – L. Hrádok „B“ 
0 : 2. O 3. miesto: Žilina – Košice 0 : 2. Finále o 1. miesto: 
L. Hrádok „A“ – VK SNV „A“ 2 : 0. Spišiačky skončili na 
2. a 6. mieste. III. ročník volejbalového turnaja Levice 
2013 (21. – 22. 9.): V skupine: SNV – Prostějov 0 : 2, SNV 
– Žiar 0 : 2, SNV – BB 1 : 1. Semifinálová skupina: SNV – 
Žilina 2 : 0, SNV – Vivus BA 0 : 2. Skupina o 7. – 9. miesto: 
SNV – Levice 1 : 2, SNV – Krupina 2 : 0. Spišiačky skonči-
li na 7. mieste. 6. ročník medzinárodného turnaja O po-
hár primátora SNV: Turnaja sa 14. – 15. 9. v SNV zúčast-
nilo 6 družstiev, a to z Maďarska, Čiech a 4 slovenské ex-
traligové tímy. Výsledky (14. 9.): VK SNV – Kežmarok 2 : 1, 
Frýdek-Místek – COP Nitra 3 : 0, Gödöllö – Kežmarok 2 : 1, 
Komárno – COP Nitra 1 : 2, VK SNV – Gödöllö 3 : 0, Frý-
dek-Místek – Komárno 3 : 0. Výsledky (15. 9.): Gödöllö – 
Frýdek-Místek 0 : 3, VK SNV – COP Nitra 3 : 0. O 5. miesto: 
Komárno – Kežmarok 0 : 3. O 3. miesto: Gödöllö – COP 
Nitra 3 : 1. Finále: VK SNV – Frýdek-Místek 0 : 3. Najlepšia 
nahrávačka: Monika Smák – Kežmarok. Najlepšia smečiar-
ka: Paula Kubová – Frýdek-Místek. Najlepšia blokárka: Kris-
tina Stojlova Jordanska – VK SNV. Najlepšie libero: Michali-
na Jagodzińska – VK SNV. Extraliga: ženy: 1. kolo (28. 9.): 
VK SNV – COP Nitra 3 : 0. 2. kolo (5. 10.): VK SNV – UKF 
Nitra 0 : 3. 3. kolo (12. 10.): KV OKTAN Kežmarok – VK 
SNV 3 : 0. Juniorky: 1. liga: 1. kolo (12. 10.): Považská 
Bystrica – VK SNV 3 : 0. Kadetky: OM: 1. kolo (13. 10.): 
VK SNV – Prešov 0 : 3.
BaSKeTBaL: Extraliga: muži: 1. kolo (4. 10.): Prievidza 
– SNV 83 : 56. 2. kolo (9. 10.): SNV – Nitra 62 : 80. 3. ko-
lo (12. 10.): Handlová – SNV 85 : 57. 4. kolo (14. 10.): Svit 
– SNV 102 : 75. Po 4. kole sú muži v tabuľke na 8. mieste. 
Extraliga: ženy: 2. kolo (28. 9.): Cassovia – SNV 67 : 82. 
3. kolo (29. 9.): SNV – Piešťanské Čajky 53 : 80. 4. kolo 
(2. 10.): ŠBK Šamorín – SNV 70 : 75. 7. kolo (12. 10.): Go-
od Angels – SNV 106 : 65. 8. kolo (13. 10.): SNV – BKŽ 
Levice 78 : 65. Po 8. kole sú ženy v tabuľke na 4. mieste. 
Maďarsko-slovenská liga: ženy: 1. kolo (29. 9.): SNV – 
Piešťanské Čajky 53 : 80. 2. kolo (2. 10.): ŠBK Šamorín – 
SNV 70 : 75. 3. kolo (6. 10.): SNV – Sopron 52 : 62. 4. ko-
lo (12. 10.): Good Angels – SNV 106 : 65. Po 4. kole sú že-
ny v tabuľke na 9. mieste.
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September 2013 bol pre strelcov z rýchlopalnej pištole 
v Domaniži veľmi úspešný. Lukáš Daniel získal titul Maj-
ster Slovenska a Peter Mlynarčík sa stal vicemajstrom 
Slovenska. Obaja sú Spišiaci. Lukáš Daniel štartoval za 
SŠŠR Ministerstvo vnútra SR a Peter Mlynarčík za Špor-
tovo strelecký klub Rušňové depo Spišská Nová Ves.
Disciplína rýchlopalná pištoľ v kategórii mužov pozostáva 
z 2 x 30 výstrelov. Lukáš Daniel v tejto disciplíne získal ná-
strelom 563 bodov a týmto výsledkom si vybojoval prven-
stvo a bol mu udelený titul Majster Slovenskej republiky, 
veľmi dobre reprezentoval SŠŠR Ministerstva vnútra SR. 
Nástrel 554 bodov znamenal pre reprezentanta ŠSK Ruš-
ňové depo Spišská Nová Ves Petra Mlynarčíka striebornú 
medailu. Bronzovú medailu získal nástrelom 548 bodov 
Antonín Lacký, ktorý reprezentoval ŠSK ŠKP Bratislava.

Na fotografii Lukáš Daniel v strede, Peter Mlynarčík vľavo 
a Antonín Lacký vpravo. ján tomšík

Vo Zvolene sa 1. a 2. októbra 2013 uskutočnilo finále 
„Mini Champions Liga Slovensko 2013“ v kategórii chlap-
cov U 12 a v kategórii dievčat U 16. Na tento finálový turnaj 
sa prebojovali mladší chlapci U 12 a staršie dievčatá U 16 
z FK Spišská Nová Ves. O titul Majstra Slovenska bojo-
vali tieto kluby: FK Močenok, Jupie Podlavice, FK Senica, 
Tatran Prešov, AS Trenčín, FC Petržalka, MŠK Žilina a FK 
Spišská Nová Ves. Mužstvá boli rozdelené do dvoch sku-
pín po štyroch, kde sa hralo systémom každý s každým 
a podľa poradia v skupinách systémom 1-1, 2-2, 3-3, 4-4 
sa určil majster Slovenska. 
Výsledky FK Spišská nová Ves v skupine:
FK SNV - AS Trenčín 1 : 3, FK SNV – FK Močenok 4 : 2, 
FK SNV – MŠK Žilina 1 : 7. 
Chlapci zo Spišskej Novej Vsi bojovali s FC Petržalka 
o piate miesto. S Petržalkou prehrali 5 : 8 a obsadili 
konečné šieste miesto. Majstrom Slovenska v „Mini 
Champions Liga Slovensko 2013“ sa stalo mužstvo 
Tatranu Prešov, 2. AS Trenčín, 3. MŠK Žilina, 4. FK Se-
nica, 5. FC Petržalka, 6. FK Spišská Nová Ves, 7. Jupie 
Podlavice, 8. FK Močenok.

Za mužstvo FK Spišská Nová Ves strieľali góly: Suslov 4, 
Farkašovský 2, Hurtuk 2, Olejník 2, Kudlička.
Staršie dievčatá U 16 získali na finálovom turnaji bron-
zové medaily. 
ich výsledky boli nasledovné: FK SNV – Slovan 
Dusľo Šala 0 : 0, FK SNV – ŠKF Žilina 4 : 2. 
V skupine skončili na druhom mieste a v boji o postup do 
finále hrali s Michalovcami v riadnom hracom čase 2 : 2 
a na pokutové kopy prehrali 6 : 5.
celkové poradie dievčat:
1. Slovan Duslo Šaľa, 2. MFK Michalovce, 3. FK Spiš-
ská Nová Ves, 4. OŠK Bziny, 5. ŠKF Žilina, 6. Slovan 
Bratislava.
Mladá a talentovaná futbalistka Mája Mikolajová z FK 
Spišská Nová Ves dala sedem gólov, a preto bola vyhlá-
sená za najlepšiu strelkyňu turnaja.
Divácka verejnosť v Spišskej Novej Vsi si cení každý 
úspech chlapcov a dievčat v súťažiach. Už prebojovanie 
sa do finálovej elity pokladá za veľký úspech. Ďakujeme 
chlapcom a dievčatám za dobrú reprezentáciu svojho 
klubu a mesta Spišská Nová Ves. (pat)

4. - 5. októbra sa konal v Národnom žrebčíne Topolčianky 
Šampionát mladých koní (ŠMK), Kritérium mladých koní 
(KMK) a zároveň finále mladých koní slovenského tep-
lokrvníka (ST), to znamená koní narodených na Sloven-
sku. Súťažilo sa v kategóriách 4, 5, 6 – 7-ročných koní. 
Do uvedených súťaží sa museli kone kvalifikovať počas 

celej sezóny. 
V silnej konkurencii sa veľmi dobre predstavili zástupco-
via JK Slávia Spišská Nová Ves Zdeno Kuchár, Svetlana 
Kočíková a Viktória Kopecká s koňmi Contrast, Biorn, 
Cardinál, Actión Z, Stanley Boy, Berlika a Lordes. 
Skúsený Zdeno Kuchár dokázal, že aj v kategóriách mla-
dých koní patrí medzi slovenskú špičku. S koníkom Car-
dinál zvíťazil vo všetkých kategóriách, čiže v Šampionáte 
mladých 6 - 7-ročných koní, v Kritériu mladých 6-roč-
ných koní a taktiež v kategórii slovenského teplokrvníka 
(6-ročné kone), keď všetky parkúry absolvoval bez 
trestných bodov. Okrem toho so 7-ročným Contrastom 
obsadil 4. miesto v kateg. ŠMK 6 - 7-ročných koní.
Mladá Svetlana Kočíková so svojím koňom Stanley Boy 
obsadila pekné 2. miesto v kateg. ŠMK 5-ročných a v ka-
tegórii KMK 5-ročných koní, keď všetky parkúry taktiež 
absolvovala bez trestných bodov.
Na ŠMK a KMK sa nestratila ani Viktória Kopecká so svo-
jím 5-ročným Actiónom Z, keď absolvovala druhé náročné 
kolo bez trestných bodov, avšak o dobré umiestnenie ju 
obrali chyby z prvého kola.
Počet koní JK Slávia Spišská Nová Ves, ktoré sa kvalifiko-
vali na tieto preteky a dosiahnuté umiestnenia potvrdili, že 
kvalitným tréningom a poctivou prácou sa dajú dosiahnuť, 
aj v skromnejších podmienkach, veľmi pekné výsledky. 

výbor jk slávia snv

Na Šampionáte mladých koní patrili jazdci a kone JK Slávia SNV medzi najlepších.

ZLATO A STRIEBRO 
DO SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

MINI ChAMPIONS LIGA SLOVENSKO 
2013, DIEVčATá ZíSKALI BRONZ

MLADé KONE JK SLáVIA PATRIA  
MEDZI SLOVENSKú ŠPIčKU
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CeraGem - otvorený počas otvorenia sauny.

piatok 13.00 - 19.00
sobota  8.00 - 19.00
nedeľa  8.00 - 19.00

pondelok sanitárny deň
utorok 13.00 - 19.00
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rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

2. 11. sobota 18.00 vk - paneurÓpa Bratislava, 
volejbal extraliga ženy

3. 11. nedeľa 16.00 rÜCon - slovan Bratislava, 
basketbal extraliga ženy

6. 11. streda 18.00 lB - komÁrno, basketbal extraliga muži 
8. 11. piatok 18.00 rÜCon - ZahreB, mel basketbal ženy
9. 11. sobota 11.00 FBk kométa - prešov, florbal extraliga ženy 
9. 11. sobota 15.00 lB - svit, basketbal juniori
9. 11. sobota 18.00 lB - prievidZa, basketbal extraliga muži

10. 11. nedeľa 8.30 lB - svit, basketbal mŽ
10. 11. nedeľa 12.00 lB - roŽŇava, basketbal kadeti
16. 11. sobota 11.00 vk - B. BYstriCa, volejbal juniorky
17. 11. nedeľa  9.00 - 12.00 lB - kaC košiCe, basketbal žiaci
17. 11. nedeľa 12.30 lB - miChalovCe, basketbal smŽ
17. 11. nedeľa 16.00 rÜCon - peCs, mel basketbal ženy
20. 11. streda 18.00 lB - svit, basketbal extraliga
23. 11. sobota 14.00 lB - Žiar nad hronom, basketbal juniori

23. 11. sobota 18.00 FBk kométa - tvrdošín, 
florbal extraliga ženy 

24. 11. nedeľa 10.00 lB - leviCe, basketbal juniori

24. 11. nedeľa 13.00 FBk kométa - nemšovÁ, 
florbal extraliga ženy 

24. 11. nedeľa 15.30 škBd - union košiCe, basketbal smŽ
27. 11. streda 18.00 lB - leviCe, basketbal extraliga
30. 11. sobota FlorBal FbC YounG arroWs muži

KryTá PLaVáreŇ t.: 053/416 63 53
ranné plávanie Školy verejnosť

pondelok 6.30 - 7.45 sanitárny deň 15.00 - 20.30
utorok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
streda 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
štvrtok 6.30 - 7.45 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
piatok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
sobota  9.00 - 20.30
nedeľa  9.00 - 20.30

otvorenie krytej plavárne počas jesenných prázdnin: streda 30. 10./9.00 - 20.30; 
štvrtok 31. 10./6.30 - 7.45 a 9.00 - 20.30; piatok 1. 11./12.00 - 20.30.
krytá plaváreň v dňoch 9. 11. 2013 (sobota) a 23. 11. 2013 (sobota) z dôvodu 
konania plaveckých pretekov pre verejnosť zatvorená. 24. 11. 2013 (nedeľa)  
9.00 - 15.00 plavecké preteky, 15.00 - 20.30 verejnosť. 

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

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

 2. 11. sobota 13.30 Fk snv - svit, iv. liga dospelí

 3.1 1. nedeľa 10.00/12.00 Fk snv - stropkov 
i. liga starších žiakov u15 a u14

 9. 11. sobota 13.30 Fk snv - svidník, iv. liga dospelí

16. 11. sobota 10.00/12.15 Fk snv - košiCkÁ novÁ ves 
ii. dorastenecká liga

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

 1. 11. piatok 17.00 snv - miChalovCe, 1. liga dospelí
 2. 11. sobota 14.00 snv - B. BYstriCa, extraliga juniori
 3. 11. nedeľa 10.30 snv - Zvolen, extraliga juniori
 3. 11. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie
10. 11. nedeľa 17.00 snv - prešov, 1. liga dospelí
13. 11. streda 17.00 snv - trnava, 1. liga dospelí
15. 11. piatok 17.00 snv - l. mikulÁš, 1. liga dospelí
16. 11. sobota 14.00 snv - B. BYstriCa, extraliga dorast
17. 11. nedeľa 10.30 snv - Zvolen, extraliga dorast
17. 11. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie
20. 11. streda 13.00 snv - košiCe, extraliga juniori
20. 11. streda 17.00 snv - sr 18, 1. liga dospelí
21. 11. štvrtok 17.00 snv - l. mikulÁš, extraliga juniori
22. 11. piatok 17.00 snv - detva, 1. liga dospelí
23. 11. sobota 14.00 snv - poprad, extraliga dorast 
23. 11. sobota 17.00 snv - poprad, 1. liga ženy
24. 11. nedeľa 10.30 snv - poprad, extraliga juniori
24. 11. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie
27. 11. streda 17.00 snv - prievidZa, 1. liga dospelí

naFUKOVacia TeniSOVá HaLa 
od 4. 11. 2013 v prevádzke
Otváracie hodiny: po - pia 12.00 - 21.00 hod.• So - ne 9.00 - 21.00 hod. 
Objednávky: 0903 403 459

cViČenie na TraMPOLínacH
www.jumping.cz/sk

Kde? M-GYM FITNESS, OC Madaras

Vyskáčeme si dobrú náladu 

Kedy?
Po  19.00 - 20.00 
Ut  18.00 - 19.00
Str  18.00 - 19.00
Štv  18.00 - 19.00
 19.00 - 20.00 
+ piatok a nedeľa

rezervácia  
trampolín: 

JANA, 0944 552 689
SYLVA, 0903 277 762
LUCIA, 0949 314 909

Tešíme sa na vás!

HOKeJOVý KLUB SPiŠSKá nOVá VeS
vyhlasuje

VýBerOVÉ KOnanie
na obsadenie funkcie riaditeľa 

hokejového klubu Spišská Nová Ves,  
T. Vansovej 1, 052 01 Spišská Nová Ves

Uzávierka prihlášok do výberového konania je 
30. novembra 2013 o 17.00 hod. 

Prihlášky možno doručiť osobne alebo zaslať  
v uzavretej obálke s označením: 

„Výberové konanie – Riaditeľ HK Spišská Nová Ves, 
T. Vansovej 1, 052 01 Spišská Nová Ves“ 

na adresu: Hokejový klub Spišská Nová Ves  
T. Vansovej 1, 052 01 Spišská Nová Ves.
Bližšie informácie poskytneme na tel. č.:  

0911 271 260. Požiadavky a požadované doklady 
nájdete na www.spisskanovaves.eu

výkonný výbor hk spišská nová ves

Usporiadateľ 5 roč.: MsV č. 3 SNV a OZ Novoveská Huta
17. november 2013 (nedeľa) o 14.00 h 

SKI klub Ferčekovce (SNV) 
Štartujú: Pretekári a pretekárky riadne a včas zaprezentovaní.  

Účasť na vlastnú zodpovednosť. 
Za stratu cenných vecí usporiadateľ neručí.

Prezentácia: V deň preteku v priestoroch štartu:  
deti od 11.00 - 11.45 h / štart - 12.00 h, dospelí a dorast - do 13.45 h 

/ štart - 14.00 h. Kategórie: deti a mládež, ženy, muži, amatéri/ky
Štartovné: Dospelí 3 €.

Ceny: Prví traja v každej kategórii budú odmenení. 
Trať: Trávnatý povrch, lesná cesta, asfalt od SKI klubu do Novoveskej 

Huty - na 2,5 km obrátka. Súťažiaci v kategórii A,  
B absolvujú trať 2 x, ostatní súťažiaci 1 x. Terén je mierne zvlnený.

Propozície nájdete na www.spisskanovaves.eu.
Informácie: Ing. Ondrej Majerník, tel. č.: 0907 929 889,  

e-mail: prednosta@sn.vs.sk
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ŠPOrT

„Všetci, čo bicyklujú, sú moji kamaráti,“ vyhlásil Gery 
Chrystopher Fisher, človek, ktorý vymyslel horský bicykel. 
Týmto heslom sa riadi aj Pavol Bečarik, ktorý v rámci cyklu 
„Paľo a jeho priatelia“ pozval na Slovensko dnes už legen-
dárneho extrémneho českého cyklistu Jána Kopku. V prí-
jemnom prostredí reštaurácie Grillbar v Spišskej Novej Vsi sa 
3. októbra uskutočnila prezentácia jeho neuveriteľných dob-
rodružných zážitkov z najdrsnejšej súťaži sveta – prechodu 
cez snežnú Aljašku – Iditarod Trail Invitational. 
Ján Kopka je cyklista špecializujúci sa na extrémne preteky 
z pohľadu prostredia a dĺžky. Sú to všetko preteky, na ktorých 
súťažiaci siahajú až na dno svojich síl a počas pretekov sa 
musia vyrovnať nielen s náročnou traťou, ale aj s extrémnymi 
horúčavami alebo s extrémnou zimou. Spoznať sám seba 
mohol nielen na Aljaške, ale aj na Crocodile Trophy – preteky 
naprieč Austráliou alebo na prechode cez Skalisté hory v Se-
vernej Amerike - Greate Divide Rice, kde nesúťažil častokrát 
len so súpermi, ale aj s divokou prírodou, v ktorej stretnúť 
medveďa Grizlyho nebola nijaká zvláštnosť. Šliapať v horúcej 

púšti alebo v premrznutej Aljaške sa zdá pre mnohých dosť 
šialené a mnohých zaujímalo, prečo to robí. „Bicykel mi vždy 
prinášal určitý stupeň voľnosti. ale na ceste som už vete-
rán, a tak som hľadal ďalej niečo viac a začal som jazdiť 
extrémne preteky. Buď s primitívnym alebo žiadnym záze-
mím. takéto preteky sú cez kontinenty alebo na dlhú vzdia-
lenosť a jazdci sú bez akéhokoľvek komfortu,” odpovedal 
Ján Kopka na stretnutí so spišskými fanúšikmi cyklistiky, kde 
predstavil aj svoj špeciálne upravený snežný bicykel, ktorý je 
v súčasnosti vystavený v športovej predajni Cyklomax, Mlyn-
ská ul. č. 29., Sp. Nová Ves.
Horská cyklistika zaznamenala v posledných rokoch neu-
veriteľný progres a nádherná oblasť Spiša a Tatier je akoby 
stvorená práve pre tento druh športu. Či zamenia „Spišiaci“ 
aj v zime lyže a bežky za snežné bicykle, nie som si taký istý, 
ale príbehy aj takýchto exotických cyklistov a ich skúsenosti 
priniesli nové informácie o limitoch, ktoré človek dokáže svo-
jou vôľou dosiahnuť a prekonať.

ľubomír dranga, účastník prezentácie

Spišskonovoveský basketbal vychoval mnoho známych mien. 
Niektorí už odišli na basketbalový dôchodok, no sú takí, ktorí 
pri tomto športe ostali naďalej. Desať rokov sa už hrá v Spiš-
skej Novej Vsi extraliga. Pri výpočte slávnych mien bude isto 
figurovať meno Dávid Demečko. Bývalý hráč Pezinka, Levíc, 
Lučenca, TU Košice, no hlavne veľký „srdciar“ zo Spiša sa 
stal veľkým pojmom. 
Svoj kredit si ešte zvýšil, keď sa stal trénerom nového žen-
ského tímu Rücon Spišská Nová Ves. Hneď v prvej sezóne 
s dievčatami vybojoval historickú bronzovú medailu. Pri voľbe 
trénera na ďalší ročník vedenie klubu ani na chvíľu nezapo-
chybovalo. 
„každého trénera či hráča poteší, keď má klub naďalej  
záujem s ním pokračovať. po skončení bronzovej sezóny 
som na slávnostnom posedení povedal, že som to robil naj-
lepšie a najvhodnejšie ako som vedel. som s tým spokojný, 
rovnako asi aj majitelia klubu, ktorí sa rozhodli so mnou po-

kračovať ďalej,“ povedal Dávid Demečko. Pre neho je nová 
sezóna 2013/2014 veľkou výzvou. So svojimi zverenkyňami 
bude hrať v domácej extralige, plus v nadnárodnej súťaži MEL. 
A to bude bojovať ešte na jednom fronte. 
„Je to náročný ročník. Zhodli sme sa s viacerými sloven-
skými trénermi a manažérmi, že nadnárodná súťaž mel 
je jedna z najkvalitnejších v európe. Veď v nej sú štyri  
euroligové celky, dve družstvá hrajúce FIBa Cup. káder je 
momentálne na tom tak, aby sa úspech z minulej sezóny zo-
pakoval. lenže šport je vrtkavý. keď dievčatá pochopia moju 
filozofiu, budeme pracovať ako jeden tím, dobrý výsledok 
isto príde,“ skonštatoval úspešný tréner, ktorý stále sleduje aj 
nelichotivú situáciu v mužskom klube BK 04 AC LB Spišská 
Nová Ves, kde odohral svoje najkrajšie basketbalové roky. 
„Boli určité náznaky, aby som sa vrátil do a - mužstva. skôr 
som smutný z tej situácie, ktorá sa stala. medzi kamarátmi 
som povedal, že nastúpim za spišskú na zápas, ale s tým, 

že tí ľudia, ktorí tam pracujú, nech všetci odstúpia. mrzí ma 
to, že teraz volajú spišskonovoveských odchovancov a dá-
vajú im šancu, keď klub je na mizine. Doteraz o nich nikto 
nezakopol a teraz majú prísť a zachraňovať. aj tí ľudia, ktorí 
sú tam, nech si uvedomia, čo niekedy hovorili.“ 
Ako už bolo naznačené, Dávid bojuje na troch frontoch – tým 
posledným bude predvolebný boj na úrovni vyššieho územ-
ného celku. 
„Do politiky na úrovni vyššieho územného celku idem s tým, 
že chcem pracovať v oblasti, ktorej rozumiem – povýšiť a po-
zdvihnúť spišskonovoveský šport. Začať už u predškolákov, 
ako v ženskom klube. rovnako, aby bola konečne spolu-
práca medzi klubmi a skončila vzájomná nenávisť,“ pred-
stavil svoje politické vízie Dávid Demečko.
Počas zápasu našich basketbalistiek v Ružomberku pribudla 
do Dávidovej rodiny druhá dcérka Deniska. Srdečne blahože-
láme. Dávid, „tie kočky“ sú asi Tvojím osudom...  (pp)

XXX. ročník „Behu Slovenským rajom“ sa uskutočnil 21. 9. 2013 
v peknom prostredí na Košiarnom briežku v Slovenskom raji. Škoda, 
že pretekárov z východného a stredného Slovenska privítalo nevľúdne 
a daždivé počasie. Ale aj napriek tomu boli dosiahnuté veľmi dobré 
výsledky hlavne v kategórii dospelých. Tí si pochvaľovali trate, prostre-
die a organizáciu preteku.
Na záver dlhoročným organizátorom a rozhodcom odovzdal riaditeľ 
preteku „Ďakovný list“ Mesta Spišská Nová Ves a TJ Tatran.
Týmto chcem vysloviť poďakovanie všetkým sponzorom za dlhoročnú 
finančnú a materiálnu pomoc pri organizovaní tohto krásneho pre-
teku.
Zvlášť ďakujem TJ Tatran, Mestu Spišská Nová Ves, CVČ v Sp. Novej 
Vsi a HS Slovenský raj za dlhoročnú pomoc a spoluprácu.
Víťazi jednotlivých kategórií:
Najmladší žiaci: Oliver Leštach – AK STEEPLE Poprad
Najmladšie žiačky: Mariana Klementová – KL Nováky
Mladší žiaci: Juraj Dunčko – ZŠ Ing. O. Kožucha v Sp. Novej Vsi
Mladšie žiačky: Paulína Dunčková – Gymnázium Javorová, Sp. Nová 
Ves
Starší žiaci:
Muži do 39 rokov: Jozef Dubašák – AK STEEPLE Poprad
Muži 40 až 49 rokov: Štefan Sumerling – Fitnescentrum SS
Muži nad 50 rokov: Pavol Paško – Brezno
ženy do 35 rokov: Barbora Klementová – KL Nováky
žena nad 35 rokov: Eva Berníková – ŠKP Sp. Nová Ves

štefan tkáč, organizátor všetkých ročníkov behu  
a riaditeľ XXX. ročníka

LEGENDáRNy EXTRéMNy čESKý CyKLISTA 
POROZPRáVAL O SVOJICh ZážITKOCh

TRéNERSKy MáG DáVID DEMEčKO 
BUDE BOJOVAŤ NA TROCh FRONTOCh

XXX. ROčNíK BEhU 
SLOVENSKýM RAJOM

Kde: Jogacentrum, 1. posch., Letná 55, Spišská Nová Ves. Kontakt: 0907 477 955
PrOGraM

 1. 16.30 - 17.30 /  SAMOLIEčBA - prednáška MUDr. Reichelovej 
 2.  17.30 - 17.40 /  úvod k systému Joga v dennom živote. Harmónia tela, mysle a duše. 
  Joga - cesta ku zdraviu.
 3.  17.40 - 17.50 /  Jogové cvičenia ako prevencia a podporná liečba diabetes - teoretický vstup
 4.  17.50 - 18.00 /  Relaxácia - uvoľnenie tela a mysle
 5.  18.00 - 18.20 / Jogové cvičenia - praktické ukážky 
 6.  18.20 - 18.30 / Dychové cvičenia
 7.  18.30 - 19.00 / Otázky a odpovede, informácie o kurzoch, záver, občerstvenie (diabetické) 

Vstup zdarma. 
Zúčastniť sa môžete celého programu alebo jeho jednotlivých častí.

Prineste si so sebou pohodlný odev na cvičenie (cvičí sa v ponožkách).
Tešíme sa na spoločné stretnutie.

jvdz.snv@centrum.sk, www.yoga.sk
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Spoločnosť Joga v dennom živote, Letná č. 55 v SNV vás srdečne pozýva na kurz

cViČenie JOGy a MeDiTácie Pre zaČiaTOČníKOV 
každý štvrtok od 18.15 hod. 

Cvičenie meditácie prispieva k rozvoju sebapoznania, sebakontroly, utišuje myseľ, pomáha zvládať  
životné problémy a posilňuje vnútorný mier, porozumenie a múdrosť.

Pozývame vás na

DeŇ OTVOrenýcH DVerí
pri príležitosti DŇa DiaBeTU

14. 11. 2013 (štvrtok) od 16.30 do 19.00 h
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SPOLOČenSKá KrOniKa

VITAJTE MEDZI NAMI VýZNAMNé žIVOTNé JUBILEá V SEPTEMBRI OSLáVILI
93 rokov
Juliana Virágová
michal oravec
92 rokov
Helena kundeková
91 rokov
mária starovecká
alžbeta Horosová
emília salitriková
alžbeta Šefčíková
90 rokov
mária Fantová
85 rokov
rudolf timko
Ján paciga
mária kováčová
edita krajčová
emil tokarčík
anna petrovová
etela stanovská 

80 rokov
tibor abranyi
mária Šefcová
Barbora Gabriová
alžbeta Hlavatá
Ján Ganz
75 rokov
Ing. milan Janíček
marta Vojtášová
soňa Harnišová
emília ondrejčíková
Jiří Vaňásek
mária Bukovinská
mária timková
marta artimová
ladislav Janoško
lidia lovecká
emília poradová
elena skalková
anna stoličná
anna paločková
Ján Chovanec

katarína Jurišincová
anton Dutko
Ing. peter könig
mária pavlanská
michal tabák
mária leščinská
Gerhard trebuna
Jozef Gavlák
70 rokov
Valéria palkovičová
mária Grivalská
emil Baran
margita laškodyová
michal Faltin
anton kučera
Ing. Ľudmila minárová

Ing. mária mlynarčíková
Helena Dirgová
alžbeta poradová
Ján rus
marta romanová
Jozef kočtuch
Zlata Havlanová
Ján Iláš
Ľudovít Gallovič
Hedviga schrötterová
elena Barteková
michal Harenčár
Helena turčanová
terézia Gibalová
terézia lazárová

kristián Hlaváč
samuel Vdovjak
Vivien sadvárová
aras memiši
ema ružbacká
natália Dulovičová
adam mišenčík
natália kúkelčíková
leo kotlár
Damián kaleja
tobias miklóš
miroslava  
 Demetrianová
tereza novotná
Filip rimský
Jasmina Giňová
martin Hajko

tomáš turčaník

kristián Jaško

Filip Gazdura

nora pechová

Veronika piatniková

marko Hančák

eliška podvojská

estera Duždová

Jakub Belej

Jakub Šikola

mária tamara  

 Domiková

sebastián Horváth

aleksandra konieczny

samuel kirner

eliška Šmelková

V SEPTEMBRI NáS NAVžDy OPUSTILI

anna mlynárová 1916
mária rebrošová 1922
anton Doboš 1922
Irena kučajová 1923
anna Blišťanová 1924
Zuzana selecká 1924
margita olejová 1926

Valéria Filipová 1927
antónia rudánová 1928
Jozefa česalová 1929
Ing. Jozef Štofko 1929
emília Farkašová 1930
rudolf kardoš 1930
mária Fridmanská 1930

Júlia Štrauchová 1931
anna Barillová 1933
eva kokavcová 1938
Jozef mahút 1941
martin kollár 1942
karol kocúr 1942
marián Blažek 1943

Štefan pokuta 1944
Juraj Hanuščin 1945
Cecília nálepová 1947
eva Balážová 1948
Viera Hritzová 1948
František kostik 1954
Darina Golitková 1960

Cyril Franko 1975
Henrich Vadel 1977
radoslav pollák 2012

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.

Zomrel si, nestihol si nám ani zbohom dať. odišiel si rýchlo a nečakane. 
Bolestný je preto pre nás tvoj náhly odchod. V našich srdciach však zo-
staneš navždy s nami.
S úctou vyjadrujeme poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým 
príbuzným, priateľom, bývalým kolegom, susedom a známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť s mojím milovaným manželom, naším drahým otcom, svokrom, sta-
rostlivým dedkom Jozefom MAhúTOM. 
Náhle nás opustil 24. 9. 2013 vo veku nedožitých 72 rokov.
Úprimné poďakovanie za odborný a ľudský prístup vyjadrujeme posádke RLP 
pod vedením primára MUDr. Šťastného a rovnako i ostatným záchranným zlož-
kám Hasičského zboru a Policajného zboru, ktoré sa podieľali pri záchrane 
nášho otca. Zároveň úprimne ďakujeme Pohrebnej službe S. Badzíková za 
dôstojnú rozlúčku.
S bolesťou v srdci spomína manželka Anna, synovia Jozef, Jaroslav, Peter 
s manželkami a vnúčatá Adrianka, Jožko, Maťko, Majko a Peťko.

S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli 
rozlúčiť 25. 9. 2013 s našou milovanou mamičkou, babičkou, prababičkou, 
sestrou, tetou a príbuznou Valikou FILIPOVOU, ktorá nás nečakane opustila 
vo veku nedožitých 86 rokov.
S láskou a úctou spomínajú syn Stanislav s rodinou, dcéra Štefka a Stazka 
s rodinami.

čas plynie, ale smútok a žiaľ ostáva.
Uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustil náš drahý manžel, otec a starý 
otec Ing. Rudolf WAChTER.
Spomína manželka, deti a rodina. 

S úctou a láskou si spomíname na našu mamku a starú 
mamu Martu čARNICKú, na otca a starého otca Emila 
NAVRáTILA, ktorí nás opustili pred 3 rokmi.
Tí, ktorí ste ich mali radi, venujte im s nami tichú  
spomienku.
dcéry a synovia s rodinami 

skromný vo svojom živote, veľký vo svojej láske a dobrote.
28. 9. 2013 nás vo veku 91 rokov navždy opustil môj milovaný manžel, otec, 
starý a prastarý otec Anton DOBOŠ.
S veľkou bolesťou v srdciach vyjadrujeme úprimné poďakovanie za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom a známym.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.-kat. farskému úradu v SNV, Pohrebnej 
službe R. Findura. Poďakovanie vyjadrujeme internému odd. NsP v SNV a le-
károm MUDr. Kapalkovi, Zimovej, Dugasovej a Kleinovej, ktorí sa dlhodobo 
a vzorne starali o jeho zdravotný stav. Vďaka patrí aj lekárom v Košiciach.
manželka Bernadeta a dcéra Lýdia s rodinou

sú vety, ktoré mu už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabudneme, sú oka-
mihy, na ktoré si radi spomíname.
4. 10. 2013 uplynuli 3 roky, odkedy nás navždy opustil Ladislav NOVáčEK.
S láskou a úctou spomína manželka Marta s rodinou. 

odišla, už nie je medzi nami, ale žije v srdciach nás, ktorí sme ju milovali.
11. 10. 2013 uplynul rok, odkedy nás opustila moja manželka, naša mama, 
babka, prababka Ema SZABOVá.
S láskou a úctou spomína manžel František, syn František, dcéry Helenka, 
Julka a Vierka s rodinami.

Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi. ten, kto Ťa 
mal rád, nezabudne.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti všetkým príbuzným, priateľom, kole-
gom, spolužiakom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s mojím manže-
lom, otcom, opapom a príbuzným Ing. Eduardom MÜNCNEROM, ktorý nás 
navždy opustil 13. 10. 2013 vo veku 74 rokov. 
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.-kat. farskému úradu v SNV, Pohrebnej 
službe R. Findura. 
S láskou a úctou spomína manželka Tonka, dcéry Drahomíra a Denisa s ro-
dinami.

SPOMIENKy A POĎAKOVANIA
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SPOLOČenSKá KrOniKa

Zdravotnícke zariadenie Stanica lekárskej služby prvej 
pomoci (LSPP pre dospelých, deti a dorast, ako aj zubná 
ambulancia) sídli v budove Detskej polikliniky, Námestie 
SNP č. 2, Spišská Nová Ves, vedľajší vchod.

• ambulancia praktického lekára  
pre dospelých - 053/442 53 07

• ambulancia praktického lekára  
pre deti a dorast - 053/381 00 50

Prevádzkový čas - pracovné dni:  
od 15.30 do 7.00 h

Sobota - nedeľa: od 7.00 do 7.00 h
Cez sviatky a štátom uznávané voľné dni:  

od 7.00 do 7.00 h
Ambulancia praktického lekára pre dospelých vykonáva 
aj návštevnú službu v prevádzkovom čase ambulancie 
v meste Spišská Nová Ves a príslušnej spádovej oblasti 

(viď zoznam obcí na www.spisskanovaves.eu / Občan 
/ Zdravotníctvo).

• Stomatologická (zubná) ambulancia
Prevádzka ambulancie je iba počas soboty  

a nedele, ako aj počas sviatkov a štátom uznaných 
dní voľna, a to v čase: od 8.00 do 12.15 h.

Upozornenie pre občanov
Uvedené telefónne čísla sú určené pre verejnosť a je 
možné sa dovolať zdravotníckym pracovníkom v čase 
prevádzky Stanice lekárskej služby prvej pomoci. Mimo 
toho času sa na prevádzke Stanice LSPP zdravotnícky 
pracovníci nezdržujú. Stanica LSPP mimo prevádzko-
vého času nezabezpečuje prevozy pacientov, ani výjazdy 
RZP. Je preto zbytočné sa dožadovať mimo prevádzko-
vého času príslušných ambulancií poskytnutia zdravot-
níckych služieb od nezdravotníckych pracovníkov.

POSKyTOVanie zDraVOTnícKeJ STarOSTLiVOSTi 
FOrMOU LeKárSKeJ SLUžBy PrVeJ POMOci (LSPP)

odišiel človek s láskavým srdcom. milovala svoju rodinu, ľudí, život sám. 
Bola nesmierne pracovitá, milá, čestná, úprimná, bezprostredná.
10. 11. 2013 si pripomíname 2. výročie, odkedy nás navždy opustila Anna 
VERBOVSKá.
Nezomrela som, lebo viem, že žijem v srdciach tých, ktorí ma milovali.
S láskou a bolesťou v srdciach spomíname. 
manžel Michal, synovia Miroslav, Ľuboš, Milan s rodinami

Život je veľmi krutý, nevráti, čo nám vzal. Zostali iba spomienky a v srdci 
veľký žiaľ.
10. 11. 2013 uplynie 8 rokov od úmrtia našej mamičky Mgr. Kataríny  
BANDžUChOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, spomínajte s nami.
S láskou a vďakou spomínajú manžel Peter, dcéra Barbora s manželom, vnučka 
Laura, synovia Peter, Ľudovít a Viliam a sestra Eva s rodinou.

22. 11. 2013 uplynie už piaty rok, odkedy od nás odišla naša drahá mamka, 
babka a prababka Marta BABEJOVá. 
Odišla, zostala však v našich srdciach. Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte 
jej s nami tichú spomienku. 
Spomínajú dcéry Mária, Daniela a Viera s rodinami.

nezomrela. spí, má len sen, je krásny. sníva sa jej o tých, ktorých milovala 
a ktorí milovali ju.
25. 11. 2013 uplynie rok, odkedy nás navždy opustila naša milovaná mamička, 
babička, svokra, sestra, teta a príbuzná Agáta BENDOVá.
Ďakujeme všetkým, ktorí na ňu spoločne s nami spomínajú.
dcéry Soňa, Renáta a Natália s rodinami

odišla si tíško, už nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ spomien-
kami. už len kytičku môžeme ti na hrob dať, pri plamienku sviečky na teba 
tíško spomínať.
26. 11. 2013 si pripomíname 20. výročie odkedy nás navždy opustila naša milo-
vaná mamička, babička, prababička, sestra, švagriná Anna BALUChOVá.
S úctu a láskou na Teba spomínajú manžel Viliam, synovia Viliam, Ján, Peter, 
Pavol a dcéry Anna a Iveta s rodinami.

Dobrý človek nikdy neumiera v srdciach tých, ktorí 
ho milovali.
6. 12. 2013 uplynie 6 rokov, odkedy nás opustil môj 
milovaný manžel, otec, dedko, pradedko, svokor, brat, 
švagor Ján hIROŠ. 22. 11. 2013 si pripomenieme jeho 
nedožité 70-te narodeniny. 
S úctou a láskou spomínajú manželka Darina, dcéra Da-
rina s rodinou, synovia Ján s manželkou, Maroš s rodi-

nou, vnuk Tomáš s rodinou, vnučka Miriama s rodinou. 
Zároveň si 20. 11. 2013 pripomenieme nedožité 85-te narodeniny našej ma-
mičky Cecílie GROMADOVEJ. 
Spomínajú dcéry Darina s rodinou, Helena s rodinou, synovia Pavel s rodinou, 
Jozef s rodinou. 
K Vášmu hrobu chodíme, pri plamienku sviece sa za Vás modlíme.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.

Jediné srdce sme na svete mali, čo nás dokázalo milovať. aj keby láskou 
vzbudiť sme ho chceli, neozve sa nikdy viac.
20. 12. 2013 si pripomenieme 1. výročie úmrtia našej milovanej mamičky, 
svokry a babičky heleny VALIGUROVEJ. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
syn Dušan s rodinou, syn Michal s rodinou, dcéra Silvia s rodinou, nevesta 
Mária s rodinou, súrodenci a ostatná smútiaca rodina

12. 10. 2013 uplynuli 2 roky, odkedy od nás odišiel milovaný otec, dedko, 
pradedko Jozef SAMONčíK.
Tí, ktorí ste ho mali radi, venujte mu tichú spomienku.
Nezabudneme. 
synovia, dcéry, vnuci, vnučky, pravnúčatá

čas plynie, ale smútok a žiaľ ostáva.
22. 10. 2013 uplynulo 5 rokov, odkedy nás navždy opustil manžel, otec 
a dedko Milan hORVáTh.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Ľudmila, syn Peter a dcéra Ľudmila s rodinou

Ťažko sa nám s Vami lúčilo, ťažko je bez Vás byť, 
láska sa smrťou nekončí, v našich srdciach budete 
stále žiť.
7. 8. 2013 uplynuli 2 roky od úmrtia našej drahej a láska-
vej mamičky, babky Márie SITIARIKOVEJ. 28. 11. 2013 
si pripomenieme 1. výročie úmrtia nášho milovaného 
a starostlivého otecka, dedka Jána SITIARIKA.
S láskou a vďakou v modlitbách spomínajú deti a ostatná 
rodina.

naše srdce bôľom plače, v smutnej chvíli ticho vzlyká, 
viac už nie sú medzi nami, naši drahí rodičia...
1. 11. 2013 uplynie už 20 rokov od úmrtia nášho sta-
rostlivého otecka Ing. Jána GyENESA. Zároveň sme 
si 30. 10. 2013 pripomenuli 5. výročie úmrtia našej mi-
lovanej mamičky Anny GyENESOVEJ.
Nezabudneme. 
dcéra Zuzana s rodinou, synovia Ján a Róbert s rodi-
nami 

4. 11. 2013 si pripomíname 25 rokov od úmrtia môjho manžela, nášho otca, 
svokra, starého otca, príbuzného a známeho Michala hRICA.
Zároveň si spomíname na jeho nedožité 80-te narodeniny.
S úctou a vďakou spomínajú manželka Mária a deti Ján, Viera, Ladislav a Jo-
zef s rodinami.

Dobrý človek zostane navždy v srdciach tých, ktorí ho milovali. ten, kto Ťa 
poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
7. 11. 2013 si pripomenieme 1. výročie, kedy nás navždy opustil môj milovaný 
manžel, skvelý otec a najdrahší dedko Ján VALIGURA.
S láskou a úctou v srdci spomínajú manželka Mária, dcéra Janka s manželom, 
syn Peter, syn Vladimír s manželkou, vnúčatá Lucka, Ninka, Adamko, Sonička 
a Matúško, svokra Alžbeta, súrodenci a ostatná smútiaca rodina.

odišla si tíško a navždy, v srdciach ostal smútok, na duši jazvy - čas nelieči 
všetky rany, iba nás učí žiť bez milovaných.
7. 11. 2013 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opustila naša milovaná dcéra, 
moja dobrá a starostlivá mamička, manželka, sestra, švagriná, teta, neter a prí-
buzná RNDr. Marcela ELIáŠOVá, rod. Fibišová. 
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí ste ju poznali a nezabudli.
S úctou a láskou smútiaca rodina.

Pohotovostné služby lekární

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

od 8.00 do 20.00 hod.

1. - 10. 11. 2013
Dr. Max, OD Kaufland, Duklianska 3336/19, SNV

Tel.: 053/321 99 20

11. - 15. 11. 2013
Signum, Nábrežie Hornádu 11, tel.: 053/441 01 92

16. - 17. 11. 2013
TESCO, Medza 15, SNV, tel.: 053/417 68 84

18. - 24. 11. 2013
Templum, Česká 1, SNV, tel.: 053/441 41 66

25. - 30. 11. 2013
Elixír, Zimná 70, SNV, tel.: 053/446 82 25
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Klub dôchodcov Lipa, 
Ul. J. Fabiniho č. 7, 
Spišská nová Ves

8. 11. 2013
Varenie a ochutnávka múčnych jedál.

13. 11. 2013
Slávnostné stretnutie jubilantov 
o 10.00 h na osobné pozvanie.

24. 11. 2013
Katarínska zábava

Reštaurácia Tatra o 15.00 h. 
Poplatok 8 € (hudba, občerstvenie,  

večera) uhradiť do 18. 11. 2013.

29. 11. 2013
Ondrejovské posedenie pri malom  

občerstvení a dobrej nálade v klube.
•••

spevácka skupina lipa hľadá  
harmonikára - dobrovoľníka.  

kontakt - 0911 968 950  
alebo v klube dôchodcov  
lipa, Fabiniho ul. 7, snv  

v pondelok a piatok  
od 14.00 do 17.00 h.

OznaM, POzVánKy, inzercia

5. 11. (utorok) o 19.00 h. anička Majerechová 
pokračuje v rozprávaní o Japonsku, po sladkostiach 
ochutnáte niekoľko tamojších čajov a uvidíte čajový 
obrad. Dobrovoľné vstupné.
9. 11. (sobota) o 19.00 h hrá a spieva Vejan 
s hosťom Stromiradom, pesničkári inšpirovaní prí-
rodou. Vstupné: 4 €.
20. 11. (streda) o 19.00 h. Cestopisné rozpráva-
nie sedemročného cestovania romana Vehovské-
ho. O ceste cez Áziu do Austrálie napísal dve knihy 
„Cestou osudu a náhody“.
Dobrovoľné vstupné.

Letná 63, SNV

KLUB DôcHODcOV KOMenSKý
pozýva pedagogických pracovníkov,
dôchodcov na stretnutie,  
ktoré sa uskutoční 11. 11. 2013  
(pondelok) o 10.00 hod.  
v Klube dôchodcov na Levočskej ul.
v SNV. Tešíme sa na vás.

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

7. 11. 2013 (štvrtok) o 9.00 h
Tvorivé písanie s PhDr. Š. Šimkom, 

MsÚ, Štefánikovo nám. 1, I. posch.

13. 11. 2013 (streda)
Turistická vychádzka Levoča - Uloža  

- Mariánska hora - Levočské kúpele Levoča
Odchod BUS z AS o 6.50 h.

16. 11. 2013 (sobota)
Rigoletto, opera, ŠD Košice, 

odchod vlakom 16.51 h.

27. 11. 2013 (streda)
Levočské lúky - Odorica - Spišský hrhov - Levoča

Odchod BUS z AS o 6.50 h. 

28. 11. 2013 (štvrtok)
Móric Beňovský, muzikál (predpremiéra) - ŠD Košice

Odchod vlakom o 16.51 h.

základná organizácia č. 13 Slovenského  
zväzu zdravotne postihnutých
Levočská ul. č. 14, Spišská Nová Ves  

pozýva svojich členov na 

KatarínSKu	zábavu,	
ktorá sa uskutoční

30. 11. 2013 o 16.00 hod. 
v reštaurácii hotela Preveza.

Účastnícky poplatok člena 8 €, nečlena 9 €.
Tešíme sa na vás.

zO SzcH eXOTy Spišská nová Ves
usporiada 

8. - 10. novembra 2013

OBLaSTnú VýSTaVU 
eXOTicKÉHO VTácTVa

Výstava sa uskutoční v priestoroch 
Centra voľného času ADAM 

na Levočskej ulici č. 14 v Sp. Novej Vsi.
Výstava bude otvorená pre verejnosť:

 8. 11. 2013 (piatok) od 9.00 do 18.00 hod.
 9. 11. 2013 (sobota) od 9.00 do 18.00 hod.
10. 11. 2013 (nedeľa) od 9.00 do 15.00 hod.

Jeseň, pani bohatá,  
farbí stromy do zlata,  
premaľúva celý kraj...

Okresná organizácia  
jednoty dôchodcov Slovenska v SNV

pozýva na  

7. rOČníK ĽUDOVeJ  
SLOVeSnOSTi

venovaný ľudovej dráme, prezentovaný  
jesennými obradovými hrami zo Spiša.

21. 11. 2013 o 10.00 hod.  
v žltom salóniku na Zimnej ulici  

v Spišskej Novej Vsi.

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

MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA 
ZLATÉHO RUŽOKRÍŽA 

LECTORIUM ROSICRUCIANUM
pozýva na prednášku 

TRANSfIgURÁCIA 
DUŠE

znovuzrodenie človeka
v zasadačke MsÚ, budova AB,  

Štefánikovo nám. 5, Spišská Nová Ves 
vo štvrtok 21. 11. 2013 o 17.00 hod.

Vstup je voľný, srdečne vás očakávame.
http://www.rosicrucianum.sk

e-mail: rosicrucianum@lectorium.sk
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0903 911 017
Cena 55 000 €

Rozloha bytu 65 m2

+ balkón

+ pivnica

Výborná lokalita - Zimná 110 • zrekonštruovaný vchod • dobrí susedia

inzercia

POTREBUJETE 
ODDYCH A RELAX? 

WELLNES U NÁS VÁM 
DODÁ NOVÚ ENERGIU
A NAVYŠE SO ZLAVOU 

AZ 50 %

ZLAVOVÝ 
KUPÓN

Vstup pre 2 osoby  
na 2 hod. 

pobytu vo wellnes
Po predlození 

kupónu 
zlava 50 % 

pre vstup 
druhej osoby

Zlava platí do
22. 12. 2013

Viac informácií na www.fithouse.sk
tel.: 0902 251 038
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inzercia

nOVÉ ŠTUDiJnÉ ODBOry OD 1. 9. 2014
 33xx K TecHniK DreVOSTaVieB (4-ročné štúdium, maturitné 

vysvedčenie + výučný list) - experimentálne overovanie ŠO - technický 
pracovník pri výrobe a montáži klasických i moderných drevostavieb 
a drevených konštrukcií v drevárstve a stavebníctve (kód odboru bude známy 
začiatkom decembra 2014 - oznámime všetkým ZŠ i verejnosti).

 3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo – ManažMenT 
V DreVárSTVe (4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie) - technicko-
ekonomický pracovník v drevárskych a nábytkárskych firmách v oblasti 
riadenia výroby, marketingu, predaja a ekonomických činností.

ŠTUDiJnÉ ODBOry
3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo – nábytkárstvo  

(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie)
3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo s rozšíreným 

vyučovaním športovej prípravy - nábytkárstvo  
(zameranie na futbal a hokej) – talentová skúška  
(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie)

3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby  
(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie + výučný list)

2682 K mechanik počítačových sietí  
(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie + výučný list)

4912 M 01 lesníctvo – lesnícka prevádzka  
(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie)

8221 M dizajn – talentová skúška  
(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie)

8245 M konzervátorstvo a reštaurátorstvo – drevorezieb 
(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie)

8260 M propagačné výtvarníctvo – talentová skúška  
(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie)

8269 M tvorba nábytku a interiéru – talentová skúška  
(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie)

8279 M dizajn a tvarovanie dreva - talentová skúška  
(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie)

8297 M fotografický dizajn – talentová skúška  
(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie)

UČeBnÉ ODBOry
3355 H stolár (3-ročné štúdium, výučný list)
3355 H stolár s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy - 

zameranie na futbal a hokej (3-ročné štúdium, výučný list)
3370 H čalúnnik (3-ročné štúdium, výučný list)
8555 H umelecký rezbár – talentová skúška  

(3-ročné štúdium, výučný list)
4579 F lesná výroba (2-ročné štúdium, vysvedčenie o záverečnej skúške)

naDSTaVBOVÉ ŠTúDiUM
6403 L podnikanie v remeslách a službách (2-ročné štúdium pre 

absolventov všetkých trojročných učebných odborov) 
 - kritériá pre prijatie: výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške.

Na študijné, resp. učebný odbor umeleckého zamerania a študijný odbor 3336 M 
drevárstvo a nábytkárstvo s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy, kde sa 
vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania (talentové 
skúšky), je potrebné podať prihlášku riaditeľovi základnej školy v termíne do 
20. 2. 2014. 

Stredná odborná škola drevárska, 
Filinského 7, Spišská nová Ves 
ponúka v školskom roku 2014/2015  
záujemcom o štúdium nasledovné  
študijné, resp. učebné odbory:

Bližšie informácie na www.sosdsnv.sk, resp. tel. č. 053/442 42 46, mobil 0902 904 810.
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inzercia, DrOBná inzercia

( 0910 855 556
Lenka Slivová
SpišSká Nová veS,
Letná 43 (vedľa obch. domu Delta)

výhodNé pôžičky
Najľahšia pôžička Do 4 000 EUR 

pôžička Na bývaNie Do 20 000 EUR

pôžička Na auto

hypopluS Na kúpu NehNuteľNoSti

hypopôžička Na čokoľvek

RefiNaNcovaNie hypoték 
S peNiazmi Navyše

   PreDáM - PrenaJMeM

 Predám zrekonštruovaný 1-izb. byt na sídl. Za Hornádom. 
Prerobené jadro, plávajúce podlahy, sadrokartónové stropy. 
Cena 27 000 €, dohoda možná. T.: 0907 422 917.

 Predám 1-izb. byt na sídl. Mier. RK nevolať! 
T.: 0944 109 902.

 Dám do prenájmu 1-izb. zariadený byt na sídl. Tarča od 
1. 11. 2013. Volať po 18.00 h na tel. č.: 0949 648 308. 

 Ponúkam do prenájmu 1-izbový zariadený byt na sídl. Za Hor-
nádom v SNV. Nachádza sa v zateplenej bytovke, má plastové 
okná, k dispozícii od 1. 11. 2013. T.: 0915 514 272.

 Predám 2-izb. byt v centre mesta na Baníckej ul., I. podlažie. 
Celková plocha vrátane pivníc v suteréne domu je 65,10 m2. 
Tehlová bytovka, byt v pôvodnom stave. Cena 30 000 €. 
T.: 0918 542 618.

 Predám 2-izb. byt s balkónom na sídl. Tarča, Topoľová ul., 
2. posch., pôvodný stav, plastové okná, podlaha, bezpečnostné 
dvere. Cena dohodou. Nie cez RK. T.: 0911 460 623.

 Predám 3-izb. byt na prízemí bytového domu na sídl. Mier, 

Trieda 1. mája. Podlahová plocha (vrátane pivnice) 70, 31 m2. 
Bytové jadro murované, inak pôvodný stav. Cena 27 990 €. 
T.: 0948 040 252.

 Dám do dlhodobého prenájmu 3-izb. byt s balkónom v tehlo-
vej bytovke, blízko centra. T.: 0905 293 420.

 Predám 4-izb. byt v OV, 74 m2 na sídl. Tarča v SNV. Pôvodný 
stav, bez balkóna. T.: 0905 585 639.

 Predám 5-izb. nadštandardný byt s loggiou v panelovom byt. 
dome na sídl. Tarča, po kompletnej rekonštrukcii. Cena doho-
dou. RK nevolať. T.: 0908 984 066.

 Predám rodinný dom v Smižanoch, novostavba. Informácie 
na tel. č.: 0904 118 438.

 Predám pekný, moderný rodinný dom s podkrovím v SNV, 
v tichej, lukratívnej časti blízko centra, 2 byt. jednotky, garáž, zá-
hradný altánok s krbom, vlastná studňa, atď. Cena 148 000 €, 
pri rýchlom jednaní možnosť dohody. T.: 0903 630 089.

 Ponúkam na predaj 2-posch. rodinný dom v Smižanoch. Cel-
ková výmera pozemku 660 m2, úžitková plocha bytu 279 m2. 
Cena dohodou. T.: 0904 509 830.

 Predám (alebo dám do prenájmu) 16-ročný rodinný dom v Ilia-

šovciach v tichom prostredí (posledný v slepej ulici) s krásnym 
výhľadom. Na prízemí aj v podkroví 2 izby, obývačka s terasou 
- južná orientácia, celý podpivničený. Kúrenie plynové + kotol 
na tuhé palivo, energ. certifikát „B“. Rozloha pozemku 496 m2. 
Cena 95 000 €, dohoda možná. T.: 0903 239 414.

 Predám rodinný dom v Poráči, vhodný na chatu aj celoročné 
bývanie. Dom je podpivničený, 2. posch., 4 izby, kuchyňa, 
2 x WC, kúpeľňa. V blízkosti sa nachádza rekreačné stredisko 
Poráč Park, 2 lyžiarske vleky, krásne cykloturistické a turistické 
trasy. Príp. vymením za 2-izb. byt prerobený s balkónom na sídl. 
Mier. Cena dohodou. T.: 0908 984 065.

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

 Predám záhradku v OV v lokalite Brusník za garážami pri ži-
dovskom cintoríne o rozlohe 400 m2. Drevená podpivničená 
chatka, 20 ovocných stromov, kríky malín, černíc, hrozno. Po-
trubie na polievanie. Cena dohodou. T.: 0911 354 490.

 Predám záhradku v záhradkárskej oblasti Mier (za OC Tesco) 
o výmere 300 m2 s chatkou a studňou (7 m hlboká) v OV. Cena 
dohodou. T.: 0903 357 337.
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 Predám chatu v chatovej osade Pod Tepličkou, hala s kr-
bom, kuchynský kút, samostatné WC a kúpeľňa, na poschodí 
2 izby (2 + 3) s balkónom a terasou, kompletne zariadená. Ga-
ráž a ústredné kúrenie. Vonku hojdačka, ohnisko, detské ih-
risko, jazierko. Cena 33 000 € (foto na www.lepsiacena.sk). 
T.: 0904 115 501.

 Predám garáž pod letiskom bez elektriky, Ul. J. Wol-
kera. Voľná ihneď. Cena dohodou. V prípade záujmu volať 
0911 949 620.

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

 Predám nábytok vo veľmi dobrom stave * spálňu * jedálenský 
rozťahovací stôl a šesť stoličiek * sedaciu súpravu s konferenč-
ným stolíkom * kuchynskú koženkovú rohovú lavicu * vešiakovú 
stenu s úložným priestorom * plyšové koberce 3 x 4 m. 
T.: 0917 636 231.

 Predám invertorovú zváračku RAINBOW 170 HF pre zváranie 
MMA + TIG, k tomu kliešte a tig horák. Ako nová. Cena 550 €. 
T.: 0944 343 049.

 Predám športový kočiar zn. CHICCO FOR-ME za cenu 60 € 
a celú zostavu skríň do detskej izby (1 x rohová, 1 x regál, 
2 x skriňa, 1 x komoda), slovenský výrobca. Cena dohodou. 
Informácie na tel. č.: 0904 118 438.

 Predám detský kočiar čiernej farby zn. Mutsaers, trojkombi-
nácia (vanička, vajíčko, športová časť). Kočiar je zachovalý po 
1 dieťati. Cena: dohodou. T.: 0902 542 363.

 Záujemcovia o vyčistené morky 10 - 11 kg - cena 4 €/kg a broj-
lere 2 kg - cena 2,60 €/kg. Dodávka 22. 11. 2013 o 14.30 h. 
Informácie na tel. č.: 053 441 0 52, 0902 633 109. 

   Práca

 Hľadám brigádnikov na montáž vchodových a interiérových 
dverí. Informácie na t. č.: 0904 307 161.

 hľadáte prácu? Garantovaný príjem 600 €. 
T.: 0948 040 208, 0918 668 969.

 Ponúkam opatrovanie dieťaťa alebo staršej osoby. 
T.: 0905 926 748.

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

   HĽaDáM

 Hľadám do dlhodobého prenájmu garáž na sídl. Tarča, naj-
radšej v blízkosti Lipovej ulice. T.: 0902 407 920.

 Hľadám učiteľa/ku klavíra pre 4-ročného chlapčeka. Aj ab-
solvent ZUŠ, 1 - 2 týždenne. T.: 0904 560 540.

   rôzne

 PROFESIONáLNA KRABIčKOVá DIéTA v Spišskej Novej 
Vsi. Uvádzacie ceny. www.edieta.sk. T.: 0915 330 033. 

 hUSACIE A KAčACIE hODy v AMANI Restaurant od 7. 11. 
do 7. 12. 2013 * harmónia jedla a vína * husacia pečeň 
fois grais, chrumkavá husacinka, domáce lokše... aj ako 
4-chodové menu s degustáciou vybraných vín za 20 € *  
7. 11. o 18.00 h - zahájenie husacích a kačacích hodov 
v sprievode profesionálneho sommeliéra. Rezervácie: 
0905 240 738, AMANI Restaurant (budova Radnice).

 PODIATERCENTRUM - pedikúra mediciálna (profes. 
podologickým prístrojom) * pedikúra mokrá * vyšetrenie 
na Podoskope (diagnostika ortoped. vád nôh) * špono-
vanie zarastajúcich nechtov * výroba individ. korektorov 
* necht. protetika (náhrada necht. platničky) * odstrán. 
bradavíc, kurích ôk, onychomykózy, kož. mykózy * necht. 
dizajn * manikúra, depilácia - novinka! * výroba termoplast. 
vložiek do topánok zn. SChEIN na mieru (diabetes, nor-
málna, spoloč. i šport. obuv) * dezinfekcia obuvi KLENZ 
striebrom a ozónom (dajte zbohom infekciám, baktériám 

a plesniam). Zimná 50 (vo dvore medzi Slov. sporiteľňou 
a Papiernictvom Domino), SNV. T.: 0902 891 534.

 MASéRKA MAŤKA MOKOŠOVá, Plaváreň/sauna, Za hor-
nádom, SNV ponúka na dlhé jesenné večery * relaxačné 
masáže * lymfodrenáž celého tela - vhodná pri chronickej 
únave a na posilnenie zdravia * obyčajnú klasiku - 20 min. 
masáž chrbtice - 5 €. Masáže sú vhodné aj ako darček pre 
vašich blízkych. Ponúkame ich formou poukážok. Teším 
sa na vás. T.: 0904 325 343. 

 MAľUJEM, OBKLADáM, OMIETAM. T.: 0904 185 527.
 Nový obchodík MILé DARčEKy vás očakáva pondelok - 

štvrtok od 9.30 do 16.15 h na Ul. Odborárov 22 (pri úrade 
práce). Tovar možno vidieť na www.vyzdobaspis.sk. Via-
noce sa blížia, darčeky čakajú na vás. T.: 0905 351 015.

 Otvárate cukráreň, pekáreň, predajňu potravín, reštau-
ráciu, sklad potravín, penzión alebo inú potravinársku pre-
vádzku? Spracujem pre vás PREVáDZKOVý PORIADOK, 
PLáN hACCP, receptúry, špecifikácie výrobkov, textáciu 
na obaly - etikety a iné potrebné dokumenty. Poradím 
pri navrhovaní prevádzky a pri zaškolení zamestnancov.  
BB Konzult - Ing. Beata Beňová. T.: 0904 330 843.

 STAVEBNé PRáCE všetkého druhu, rekonštrukcie by-
tových jadier, rodinných domov, zatepľovanie fasád, vý-
stavba rodinných domov na kľúč, lacný stavebný materiál 
- dovoz SNV zdarma (STAVPROFI, Fabiniho 23 - za hyper-
novou, SNV). T.: 0903 221 722.

 MONTáž všetkých druhov STREŠNýCh KRyTíN za 
rozumnú cenu ponúkajú klampiari a tesári z Jamníka. 
Kvalita, rýchlosť práce a spokojnosť zákazníka zaručená. 
T.: 0905 539 419 - Tomáš Jančík.

 KUChyNSKé ŠTúDIO S-STyLE ponúka * kvalitné ku-
chynské linky - moderné, klasické a nábytok vlastnej 
výroby - vstavané skrine * interiérový nábytok na mieru. 
Realizácia od návrhu po montáž. 3D návrh zdarma. Ďa-
lej ponúka kuch. spotrebiče *drezy * batérie * kuchynské 
doplnky * príborníky * závesný program * výsuvné koše * 
úchytky * led pásik * vešiaky a mnoho praktických vecí do 
domácnosti. Najnižšie ceny v okolí. Starosaská 17, SNV 
(oproti Metropolu), www.sstyle.sk. 

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

 STAVEBNé PRáCE - REGEC PETER. Prestavba 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.

 Vyučujem a doučujem ANGLICKý JAZyK všetky vekové 
kategórie od najmladších po najstarších. Pripravujem na 
maturitu individuálne alebo vo dvojiciach. 
T.: 0907 585 817.

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

 Vykonávame PRESTAVBy KúPEľNí (bytové jadrá), re-
konštr. bytov a domov, všetky vodárenské práce (výmena 
batérií, WC, radiátorov, preplach. potrubia), rezanie do 
panelu - búranie panelov, montáž pláv. podláh, sadrokar-
tónu, montáž a demolácia priečok, kopacie práce, montáž 
a demontáž okien a dverí. T.: 0903 277 634. 

 „Ste zlatý“ - tak mi hovoria. Viete, ktoré služby sú naj-
lepšie? SLUžBy PRE DOMáCNOSŤ * čistenie kobercov 
(dovoz a odvoz do 24 h zdarma), sedačiek, autosedačiek 
* čistenie a prevencia pomníkov pred ďalším znečist. * 
upratovacie, sťahovacie, záhrad. služby * doprava a pre-
prava osôb, tovaru mikrobusom * likvidácia drevokazného 
hmyzu, húb, plesní, červotočov * sušenie muriva mikrovln-
ným spôsobom (najlac. a najrýchl. spôsob vysušovania). 
Viac: www.spisskanovaves.eu / Inzercia / Katalóg firiem. 
T.: 0904 865 262, 0905 209 347.

 Doučujem MATEMATIKU ZŠ, SŠ a VŠ. 
T.: 0949 571 183.

 KOZMETICKé ŠTúDIO MARyLIN (hutnícka 10, Západ I, 
SNV) vám ponúka: * nové - Liftingová relaxačná masáž * 
lymfatická pleťová masáž * nové - Minikurz líčenia * Che-
mický peeling (hyperpigmentácie, aknózna pleť, vrásky, 
jazvy po akné, rozšírené póry * Pleťové ošetrenia podľa 
typu pleti * Ošetrenie profes. žehličkou na pleť * Líčenia 
na rôzne príležitosti * Japonská manikúra, masáž a parafí-

nové zábaly rúk * Formovanie postavy, odstránenie celuli-
tídy bandážami Arosha * Depilácie * Akcie - každý mesiac 
zľavy na vybrané pleť. ošetrenia! T.: 0905 388 917.

 Ponúkam súkromné doučovanie ANGLICKéhO JAZyKA 
pre deti, študentov SŠ, VŠ aj dospelých na všetkých ja-
zykových úrovniach. Individuálne alebo vo dvojiciach. 
Mgr. Majka Lesňáková, 0905 310 408.

 PILOTOM NA SKúŠKU si vyskúšajte na letisku v SNV 
na dvojmiestnom ultraľahkom motorovom lietadle so 
skúseným inštruktorom. Možnosť pokračovať vo výcviku 
a získať najlacnejšiu licenciu motorového pilota alebo si 
len voľne polietať. Nový kurz začíname už 10. 1. 2014 
o 17.00 h v budove Uranpress, Fraňa Kráľa 2, 1. posch., 
kanc. Ing. Mariána čecha, kde získate podrobné infor-
mácie. Vítaní ste všetci. www.ULpilot.sk, 0903 721 576, 
telsat@post.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 pa-
chy (cigaretové, zvieracie a iné). T.: 0949 353 731. 

 Lingvistická spoločnosť ILUMINATA SNV vám v nových 
priestoroch na Duklianskej 1 (oproti hotelu Metropol) 
ponúka služby v oblasti úradných a bežných prekladov 
(od Autodokladov až po Zmluvy), tlmočenia, výučby jazy-
kov šitej na mieru, ako aj akreditované skúšky certifikátu 
CITy & GUILDS - ten vám nahradí maturitu z AJ, certifikáty 
Göetheho inštitútu, certifikáty DELE inštitútu Cervantes.  
www.iluminata.sk. T.: 0915 964 533.

 ZALOžíME S. R. O. ZA VáS - Zakladanie obch. spoloč-
ností s. r. o. na kľúč, založenie živnosti, zmeny v s. r. o., 
zápis fyzických osôb do Obchodného registra (dopravcov 
a pod.), predaj s. r. o., prenájom sídla spoločnosti, všetko 
elektronickým podpisom za zvýhodnený poplatok. Bez-
platné poradenstvo pri založení s. r. o. TIMID, s. r. o., Šte-
fánikovo nám. 5 (prízemie za Tatrabankou), SNV. 
T.: 0905 772 016, 0948 249 495, 
www.spolocnostisro.sk

 Predajňa hOBBy KREATíV, Zimná 65, SNV srdečne po-
zýva na tvorivé dielne so začiatkom o 17.15 h * 8. 11. - Kvety 
z papier. špagátu (Twist art) * 20. 11. - Vianočný strom-
ček (pletenie z papiera) * 22. 11. - Olejomaľba - základy 
* 29. 11. - Šperky zo živice. Bližšie informácie a prihlášky: 
www.hobby-kreativ.sk, 0918 994 867 alebo v predajni.

 Predajňa hOBBy KREATíV, Zimná 65, SNV srdečne po-
zýva na tvorivé dielne so začiatkom o 17.15 h * 3. 12. - 
Mikulášska čižma (filc a látka) * 10. 12. - Vianočné gule 
(zarezávaný patchwork) * 13. 12. - Zdobenie transparent-
ných plast. gulí z vnútra (servítková technika, glitrovanie). 
Bližšie informácie a prihlášky: www.hobby-kreativ.sk, 
0918 994 867 alebo v predajni.

 Nefunguje vám počítač? Štrajkuje internet a je práve 
nedeľa? Ponúkam PROFESIONáLNy SERVIS PC A KANC. 
TEChNIKy aj u vás doma. Návrh a montáže domácich WiFi 
(bezdrôtových) sietí! Opravy notebookov! Možnosť obno-
venia vašich stratených dát! Nastavenie internet. pripo-
jenia. Servisná prehliadka u vás za 1 €! Antivírus zdarma 
ku každému servisu. Pre informácie volajte nonstop: 
0904 318 235. Konzultácia zdarma! 
E-mail: doktorpc@outlook.com

 hOTEL čINGOV, 8. 11. 2013 o 18.00 h hUSACIE hODy 
S čAčINOU - 19,90 €. Menu: hruškovica, kačacia paštéta, 
pusinky, viedenská cibuľa, domáci chlieb, polievka z husa-
cích drobov, zázvor, čili, 1/4 pečenej husi, lokše, červená 
kapusta na mede, voda s citrónom, 0,2 l víno, syrové chu-
ťovky. hudba - čačina. T.: 053/443 36 33.

 Pozývame vás do GALANTéRIE ANKAK na hutníckej 8, 
sídl. Západ I, kde ponúkame široký sortiment galanter-
ného tovaru, drobné opravy odevov a iné. 
www.ankak-galanteria.sk. T.: 0903 369 907. 

 SERVIS POčíTAčOV, periférií, domácich sietí, pripoje-
nia na internet a riešenia softvérových problémov 7 dní 
v týždni za rozumnú cenu. T.: 0903 426 191, 
e-mail: kubsoft@azet.sk 

 Padá lístie padá, jeseň v plnom prúde. hoci upratu-
jem rada, radšej oddýchnutá budem. PROFESIONáLNy 
UPRATOVACí SERVIS, čisté koberce a postele, bavíme 
sa vesele. V novembri prijímame objednávky na predvia-
nočné upratovanie. T.: 053/444 0119, 0903 100 508, 
0903 661 891.

DrOBná inzercia, inzercia
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DIZAJNÉRSKE KUCHYNE ZA TOP CENY

DANKÜCHEN — Elisea design
Mlynská 29, Spišská Nová Ves
0948 061 553
www.luxdankuchen.sk

Expozícia s novými modelmi 
kuchýň – to musíte vidieť…

inzercia

14. 11. 2013, štvrtok od 10.00 hod.
PREZENTÁCIA STREDNÝCH ŠKÔL 
možnosti kam  a čo ďalej študovať priblížia študenti stredných škôl SNV

22. – 24. 11. 2013, od piatku do nedele
REMESELNÉ DNI - výstava a predaj výrobkov tradičných ľudových remesiel  

1. 12. 2013, nedeľa od 14.30 hod.
MIKULÁŠ V OC MADARAS - swingový koncert Zuzany Haasovej a The Susie 
Haas Band, divadielko Haaf pre deti s tematikou Mikuláš, balóniková show, 
prezentácia knihy Dia Šlabikár

7. - 8. 12. 2013, 
MIKULÁŠSKY VÍKEND Mikuláš, anjel a čert vás 
budú celý deň sprevádzať obchodným centrom

8. 12. 2013, nedeľa, od 16.00 hod
VIANOČNÝ KONCERT 
KATARÍNY KOŠČOVEJ V OC MADARAS

16. 10. 2013

OC MADARAS SNV

Pripravte sa na Vianoce v Madarase
 - výhodné nákupy
 - široká ponuka dobrého občerstvenia
 - program na voľný čas a zábavu
 - príjemné prostredie



Vyskúšajte nový model ŠKODA Rapid Spaceback a už nebudete chcieť vystúpiť. Čisté línie vytvárajú dynamický dizajn a interiér poskytuje 
ešte viac priestoru pre radosť. Komfortnú jazdu spríjemní klimatizácia či elektrické ovládanie okien a o bezpečnosť sa postará 
6 airbagov. Získajte aj vy svoj nový Rapid Spaceback. Každý, kto absolvuje testovaciu jazdu, bude automaticky zaradený do súťaže 
o nový model ŠKODA Rapid Spaceback na rok.
www.skoda-auto.sk

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 pre model vozidla Rapid Spaceback: 
3,8 – 5,8 l/100 km, 99 – 134 g/km. Ilustračné foto.

Radosť 
z priestoru

Radosť 
z priestoru

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Mobil: 0903 645 111
Tel.: 053/4425 253
predaj.skoda@autoves.sk

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

dealer 210x297 RapidSpaceback girl DOD V3 61b815daba4143d49a89e8e6c307174a indd 1 10/24/2013 4:09:07 PM


