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nový kalendár 
ilustrovaný deťmi

Mesto Spišská Nová Ves si v minulom roku pripomenulo 
745. výročie prvej písomnej zmienky. Pri tejto príležitosti 
vyhlásilo výtvarnú súťaž na tému Moje mesto má naro-
deniny, do ktorej sa zapojili deti zo všetkých tunajších 
základných škôl. V decembri boli následne ocenené 
najkrajšie práce podľa jednotlivých vekových kategórií 
a vybrané dielka sa mesto rozhodlo použiť aj pri tvorbe 
kalendára pre rok 2014. „Doručených nám bolo množ-
stvo výtvarných prác zobrazujúcich prevažne centrum 
mesta, symboly či pamätihodnosti. Všetky boli také 
krásne, že sme nakoniec prišli s myšlienkou použiť ich 
pri tvorbe kalendára,“ odôvodnil rozhodnutie primátor 
mesta PhDr. Ján Volný, PhD. S autormi týchto diel (foto) 
sa spolu so svojou zástupkyňou Mgr. Leou Grečkovou 
stretol 20. decembra 2013 v zasadačke Radnice, kde im 

spoločne odovzdali prvé výtlačky kalendárov.
Titulnú stranu sedemlistového nástenného kalendára 
zdobí obrázok 11-ročnej Moniky Gurčíkovej. „kreslila 
som deti, ako sa tešia, že budú Dni mesta. Inšpirovalo 
ma naše námestie, preto som zvolila tento motív,“ vy-
svetlila.
V kalendári bol použitý aj obrázok 10-ročnej Dominiky 
Svitanovej, ktorú motivovala jej učiteľka výtvarnej vý-
chovy. Zobrazila na ňom viacero motívov: „nakreslila 
som dievča v ľudovom kroji, potom zvon, lebo v našom 
meste boli remeslá, hlavne zvonolejárstvo, logo našej 
Zoo, erb spišskej novej Vsi, prekážkové dráhy v mon-
keylande. kreslila som to len ceruzkou, potom som to 
obtiahla tušom a vyfarbila vodovkou.“

Mesto Spišská Nová Ves v tomto roku vydalo netradičný kalendár. Použité sú v ňom 
vybrané obrázky, ktoré vytvorili deti tunajších základných škôl pri príležitosti 745. vý-
ročia prvej písomnej zmienky o našom meste. 

(pokračovanie na 3. strane)

StabiLNe 
a zoDPoVeDNe

Milé Novovešťanky, vážení Novovešťa-
nia, prvé týždne na udalosti bohatého 
roku 2014 sú už za nami. Väčšina z nás 
si stále kladie otázku, aký bude.
Môže sa zdať, že nie je veľa dôvodov  
na priveľké nádeje a optimizmus. 
Možno nás to zvádza k pesimizmu, 
odovzdaniu sa osudu. To však nie je 
dobrý prístup. Každý z nás môže as-

poň niečo zmeniť, či minimálne ovplyvniť.
Snažíme sa nesklamať Vašu dôveru, ktorú ste nám jednoznačne 
vyjadrili v komunálnych voľbách pred tromi rokmi. Neprená-
šame dopad krízy na občanov, to by bolo to najjednoduchšie 
„riešenie“. Len málokto si vie predstaviť, koľko úsilia stojí v tejto 
situácii zabezpečiť chod mesta. Mnohé mestá a obce s tým už 
majú vážne problémy. Na riešenie problémov ste si však zvolili 
predstaviteľov samospráv. 
Všetci považujeme za samozrejmé, že v našom meste dobre 
funguje školstvo, sociálne služby, doprava, kultúra, šport...  
Aj v uplynulom roku sme pokračovali v rekonštrukcii materských 
a základných škôl, opravili sa viaceré komunikácie, investovalo 
sa do športovísk, pokračovalo sa v modernizácii MHD, splnila 
sa veľká väčšina požiadaviek obyvateľov jednotlivých mestských 
častí. Podarilo sa tiež vytvoriť ďalšie nové pracovné miesta.  
To všetko pri nekončiacej kríze, ktorá pretrváva už počas 
druhého volebného obdobia... Aj v tomto roku chceme v pl-
není volebného programu pokračovať, o čom Vás budeme in-
formovať aj na stránkach Ička.
Patríme medzi jednu z mála samospráv, ktoré nehľadali zdroje 
na zabezpečenie náhrady za klesajúce príjmy do rozpočtu 
mesta zaťažením občanov. Nezvýšili sme pre Vás daň z ne-
hnuteľností, cestovné MHD, máme jedny z najnižších poplat-
kov v jasliach, materských školách, cien za odvoz komunálneho 
odpadu, tepla, parkovného a ďalších poplatkov. Pre priemernú 
spišskonovoveskú rodinu je tak život podstatne lacnejší ako 
vo väčšine porovnateľných miest. Nezvýšili sme však ani zadl-
ženosť mesta, považovali by sme to za nezodpovedné. Veľmi 
pozitívne to hodnotí aj medzinárodná ratingová agentúra.
Je našou povinnosťou urobiť všetko, čo je v našich možnos-
tiach, aby sa nám, milí Spišskonovovešťania, v našom meste 
žilo čo najlepšie. Tak ako ste sa všetci postarali o čo najkrajšie 
Vianoce a ako sa staráte o Vaše rodiny, snažíme sa aj my po-
starať o naše mesto. Uprednostňovali sme vždy pozitívny 
program a nie nenávisť, neprenášanie bremena krízy na 
plecia ľudí, dialóg a spoluprácu, stabilitu a pokoj, ktoré 
Slovensko i naše mesto potrebuje.
Nech sa nám to spoločne darí i v tomto roku!
S úctou Váš

Zľava autori spolu so svojimi obrázkami: pavol baluch, katarína csonková, Zuzka lapšanská, 
dominika svitanová, monika Gurčíková, oliver kotlár, radko sanetrik a šimonko maceják.
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Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves
v spolupráci so Spišskou katolíckou charitou  

a Klubom detí slovenského zväzu zdravotne postihnutých
 v Spišskej Novej Vsi 

XVIII. ples ľudí  
s dobrým srdcom

1. 3. 2014 (sobota)  
o 16.00 hod. v spoločenskej sieni Reduty

 
Účinkujú: Deti z tanečného centra BDSK  

a Deti z Domu Charitas sv. Jozefa, 
Špeciálnej základnej a Praktickej školy sv. M. M. Kolbeho 

Hudba: Mgr. Martin Melega 
Vstupné: dospelí - 12 €, deti do 12 rokov - 8 €,  
deti z DCHSJ, ŠZŠ a PŠ SMMK  
a Klubu detí SZZP zdarma

Predaj vstupeniek:
od 10. 2. 2014 - p. Korbová 
053/441 43 01,  
p. Hrušovská Petríková 
0904 930 644

Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím 
v Spišskej Novej Vsi – DSS „Náš dom“

Vás srdečne pozýva 

ktorý sa uskutoční

v piatok 14. februára 2014 
o 17.00 h v Hoteli PREVEZA

Cena lístka je 12 €.

MENU: prípitok, večera, káva, zákusok
PROGRAM: vystúpenie našich klientov, 
spoločenská zábava, tombola 

Svoju účasť oznámte na tel. čísle: 053/441 34 08, 
resp. na e-mailovej adrese: spr.zpmpsnv@gmail.com 
a to najneskôr do 24. 1. 2014. 
Poplatok prosíme zaplatiť do uvedeného 
dátumu do pokladne zariadenia. 

na 8. ročník Plesu 
Domova sociálnych služieb

„Náš dom“,

pozývajú deti, mládež a rodičov mesta na 

9. PLES CVČ a MKC
3. 3. 2014, pondelok

( jarné prázdniny)

od 17.00 h
v koncertnej sieni Reduty v Spišskej Novej Vsi
Vstupné: členovia CVČ 10 €, nečlenovia 13 €, dospelí 15 €

V cene vstupenky je TOMBOLA
 Každá vstupenka je zlosovateľná 

Predaj vstupeniek: od 3. 2. 2014 
v CVČ ADAM na Hutníckej ul., sídl. Západ I.
utorok, štvrtok alebo na tel. č. 0904 306 520
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Okrem sedemlistového kalendára mesto vydalo aj jedno-
listový, na ktorom je zobrazená kresba 11-ročnej zuzky 
Lapšanskej: „Inšpirovala ma pani učiteľka a chcela 
som tam zvýrazniť kostolnú vežu a zvon, vlastne maj-
stra konráda, ktorý založil najznámejšiu zvonolejáreň 
na slovensku.“
S novým kalendárom sa mesto Spišská Nová Ves bude 
i tento rok uchádzať o titul najkrajšieho kalendára na Slo-

vensku. V kategórii miest sa mu už po niekoľko rokov 
podarilo získať najvyššie ocenenia. „trikrát sme získali 
prvé miesto a v minulom roku druhé, na čo sme, samo-
zrejme, hrdí. Z toho dvakrát sme pri tvorbe kalendára 
použili kresby emila labaja, raz historické listiny a raz 
historické fotografie,“ informovala v tejto súvislosti ve-
dúca kancelárie primátora ing. andrea Jančíková.
V lete budú mať možnosť vidieť všetky práce aj občania 
nášho mesta a návštevníci. Primátor mesta totiž prišiel 

s návrhom urobiť na námestí najväčšiu galériu, kde by si 
záujemcovia mohli obrazy aj vydražiť. Výťažok z predaja 
potom bude venovaný na dobročinné účely. „navrhujem, 
aby sa to zorganizovalo počas spišského trhu, kedy je 
v našom meste veľká koncentrácia ľudí a už tradične 
k nám prídu na návštevu aj delegácie z partnerských 
miest,“ doplnil na záver primátor PhDr. J. Volný, PhD.

edita sýkorová
foto: autorka

NoVý KaLeNDÁR iLUStRoVaNý DeťMi
(dokončenie z 1. strany)

Vo svojej analýze hodnotí mesto z hľadiska finančnej 
výkonnosti a miery zadlženia. Za silné stránky považuje 
agentúra práve nízku úroveň zadlženia a obozretné fiš-
kálne riadenie. Napriek poklesu príjmov z podielových 
daní v roku 2012 v dôsledku negatívnych úprav v roz-
počtovom určení daní, mesto dokázalo kompenzovať 
nepriaznivý dopad zvýšením vlastných príjmov, ale aj 
znížením výdavkov hlavne za nákup tovarov a služieb. 
Hrubý prevádzkový výsledok bol v roku 2012 na úrovni 
6 % prevádzkových príjmov. Mierne zvýšenie ukončilo 
trojročné obdobie, kedy hrubý prevádzkový výsledok 
klesal. V roku 2012 bola prevádzková výkonnosť sta-
bilná, mesto sa orientovalo na projekty financované 
z EÚ a tak sa posilnila miera samofinancovania kapi-
tálových výdavkov. Úroveň hotovosti v roku 2012 do-
siahla 8 % prevádzkových príjmov, počas roku 2013 

zostala úroveň stabilná s priemerným mesačným zo-
statkom viac ako 9 % prevádzkových príjmov, čo je do-
statočná rezerva a mesto nemuselo čerpať krátkodobý 
úver. V priebehu roku 2012 nebol čerpaný žiadny úver, 
čím priamy aj nepriamy dlh mesta klesol na 19 % pre-
vádzkových príjmov z 23 % v roku 2011. V roku 2013 si 
plán investícií vyžadoval prijať dva nové úvery. 
S prihliadnutím na splátky terajšieho dlhu agentúra 
verí, že relatívna zadlženosť mesta zostane na stabil-
nej úrovni a pod priemerom slovenských municipalít, 
ktorý je 44 % prevádzkových príjmov v roku 2012. Dl-
hová služba mesta zostala v roku 2012 stabilná, na 
úrovni 4 % prevádzkových príjmov. Splácanie istiny 
a úrokov z nových úverov prijatých v roku 2013 nevy-
tvorí tlak na dlhovú službu mesta, keďže dva staršie 
úvery budú splatené v rokoch 2013 až 2014.

Rating pridelený mestu Spišská Nová Ves je výsled-
kom hodnotenia vlastnej finančnej sily bez zohľadne-
nia mimoriadnych dotácií alebo transferov od štátu. 
Pravidelné dotačné vzťahy a zmluvy so štátom sú sú-
časťou hodnotenia. Ako uviedla agentúra Moody‘s 
v analýze: „národný rating mesta spišská nová Ves 
aa2.sk odráža jeho nízku zadlženosť a opatrné 
fiškálne plánovanie. rating je však obmedzený 
len miernymi prevádzkovými výsledkami mesta 
s prihliadnutím na jeho dlhovú službu a prostre-
die s nízkym rastom príjmov. rating zohľadňuje aj 
prevádzkové prostredie, ktoré poskytuje mestu len 
obmedzenú možnosť ovplyvniť svoje prevádzkové 
príjmy a výdavky.“

ing. iveta topoliová
vedúca finančného oddelenia, msÚ

bežné príjmy boli schválené vo výške 24 477 966 €. 
bežné výdavky predstavujú čiastku 23 625 670 €. Pre-
bytok bežného rozpočtu je tak v sume 852 296 €.
Kapitálové príjmy boli schválené vo výške 166 116 € 
a kapitálové výdavky v sume 1 298 200 €. Hospodáre-
nie kapitálového rozpočtu je schodok 1 132 084 €.
Príjmové  finančné  operácie predstavujú sumu 
1 100 tis. €, z toho doplatok z roku 2013 za predaj ak-
cií Hotela Metropol a prijaté úvery vo výške 1 mil. € (na 
dofinancovanie rekonštrukcií materských škôl - 300 tis. 
€ a na investičné akcie mesta - rekonštrukcie miest-
nych komunikácií – 700 tis. € z min. roku). Rozpočet vý-
davkových finančných operácií vo výške 820 212 € 
predpokladá len splácanie istín úverov prijatých v pred-
chádzajúcich rokoch. Prebytok v bežnom rozpočte a vo 
finančných operáciách bude použitý na financovanie 
kapitálových výdavkov.
V príjmovej časti rozpočtu sú plánované daňové príjmy, 
z toho príjem z podielových daní vo výške 9 489 147 €, 
čo je o 317 tis. € viac ako v roku 2013 po tretej zmene. 
Vyšší príjem mesto predpokladá z dôvodu priaznivejších 
prognóz pre výnos dane z príjmov a z návrhov na preroz-
delenie výnosu dane obciam a mestám.
Predpokladaný príjem dane z majetku je odhadovaný 
vo výške 1 605 tis. €, čo je o 45 tis. € viac ako v minu-
lom roku. Mesto ďalej v roku 2014 predpokladá príjem 
z miestnych daní a poplatkov v sume 1 252 900 €.
Nedaňové príjmy sú rozpočtované v celkovej čiastke 
3 277 135 €. Patria sem príjmy z vlastníctva majetku 
a z podnikania, administratívne poplatky, pokuty, sank-
cie, platby za predaj tovarov a služieb, príjem z odvodov 
z hazardných hier, z dobropisov z vyúčtovania energií 
z nebytových priestorov prenajímaných mestom, úroky 
z vkladov v bankách a príjmy rozpočtových organizácií. 
bežné granty a transfery sú rozpočtované v čiastke 
7 464 284 €. Táto kategória obsahuje príjmy zo štát-
neho rozpočtu na prenesené kompetencie (normatívne) 

aj účelové v oblasti školstva (5 633 129 €), transfer pre 
materské školy na predškolskú výchovu (56 789 €), na 
zabezpečenie sociálnych služieb (762 720 €), trans-
fer zo štátneho rozpočtu pre neziskovú organizáciu 
Katarína (65 280 €) a pre denný stacionár Spišskej ka-
tolíckej charity (26 496 €). Príjem z transferov na pre-
nesené kompetencie, t. j. matričná činnosť, činnosť 
stavebného úradu a špecializovaného stavebného 
úradu, školského úradu, registra evidencie obyvateľov, 
ŠFRB, činnosť v oblasti ochrany životného prostredia 
je rozpočtovaný na úrovni upraveného rozpočtu 2013. 
Ďalej je plánovaný príspevok z ÚPSVaR na školské po-
treby a stravovanie pre deti, ktorých rodičia sú v hmotnej 
núdzi (125 550 €), transfer z Fondu sociálneho rozvoja 
v rámci projektu terénnej sociálnej práce (50 344 €). 
Na projekt „Integrovaná propagácia infraštruktúry ces-
tovného ruchu a ponuky aktivít na území Mikroregiónu 
Slovenský raj“, ktorý je financovaný v rámci Regionál-
neho operačného programu, rozpočtujeme transfer vo 
výške 237 721 € a transfer na projekt vzdelávania v ZŠ 
Ing. O. Kožucha vo výške 131 958 €. Tieto projekty 
sú financované z prostriedkov EÚ, ŠR a spolufinanco-
vané mestom.
Výdavky bežného rozpočtu sú smerované do 13-tich 
programov, podprogramov, prvkov/projektov podľa 
platnej programovej štruktúry mesta. Na rok 2014 sú 
plánované o 496 637 € menej, ako bol rozpočet roku 
2013 po tretej zmene. Znížené boli bežné výdavky 
mesta o 161 562 € a bežné výdavky rozpočtových or-
ganizácií v oblasti školstva (377 996 €). Bežné výdavky 
v domove dôchodcov sú vyššie o 42 921 €, čo súvisí 
s vyšším počtom klientov v zariadení. Celkom sú bežné 
výdavky rozpočtových organizácií plánované v sume 
12 877 250 € a predstavujú 54,5 % celkových bež-
ných výdavkov mesta. Na bežnú prevádzku ZOO, MKC, 
STEZ je rozpočtovaná suma 1 358 954 €. V zmysle 
zmluvy o službách vo verejnom záujme mesto uhrádza 

stratu vzniknutú pri zabezpečovaní mestskej pravidelnej 
autobusovej dopravy. Tá je rozpočtovaná na úrovni vý-
davkov v roku 2013 vo výške 594 450 €.
Kapitálové výdavky vo výške 1 298 200 € mesto 
plánuje použiť na: montáž vzduchotechniky v školskej 
jedálni pri ZŠ Ing. O. Kožucha (20 000 €), rekonštruk-
ciu školskej jedálne pri MŠ Lipová (20 000 €), odkú-
penie pozemkov v rámci majetkového vysporiadania 
(50 000 €), hrubé terénne úpravy na novom cintoríne 
(7 300 €), dofinancovanie evanjelistov v zmysle zmluvy 
o dielo (33 000 €), projektovú dokumentáciu v súvislosti 
s cyklotrasami a zmeny územného plánu (21 000 €), re-
alizačné a porealizačné zamerania stavieb (10 000 €), 
plánované investičné akcie v rámci rekonštrukcií zaria-
dení tepelného hospodárstva, na výmenu riadiaceho 
systému pre okruh plynových kotolní na sídl. Mier a sídl. 
Západ a rozšírenie dátovej komunikácie (100 000 €), 
investičné akcie mesta - rekonštrukciu miestnych komu-
nikácií (700 000 €), zníženie energetickej náročnosti 
budov materských škôl (300 000 €).
V schválenom rozpočte na rok 2014 sú teda pláno-
vané výdavky v celkovej výške 25 744 082 €, čo je 
o 634 836 € menej ako v minulom roku po 3. zmene. Pri 
jeho zostavovaní sa uvažovalo len s nevyhnutným bež-
nými výdavkami, ktoré sú potrebné na chod úradu, mest-
skej polície, prevádzku priemyselného parku, Skládky 
biologicky rozložiteľných odpadov, údržbu miestnych 
komunikácií a zelene. Taktiež bolo potrebné zabezpečiť 
nevyhnutné výdavky v rozpočtových a príspevkových or-
ganizáciách, ktorých je mesto zriaďovateľom.
V tomto roku je rozpočet zameraný na rekonštrukciu 
cestnej infraštruktúry, chodníkov a rekonštrukciu bu-
dov materských škôl, ktoré budú hradené z úverových 
zdrojov a zdrojov Európskej banky pre obnovu a rozvoj 
v rámci projektov na podporu energetickej efektívnosti 
a obnoviteľných zdrojov energie miest a obcí na Sloven-
sku (Munseff). eda

RatiNG MeSta Sa zLePšiL, VýhľaD Je StabiLNý

SchVÁLeNý RozPoČet MeSta Na RoK 2014

V roku 2013 bol mestu Spišská Nová Ves udelený rating kategórie aa2.sk. agentúra Moody‘s hodnotí výhľad Spišskej Novej Vsi ako 
stabilný. 

Poslanci 12. decembra 2013 na ostatnom zasadnutí mestského zastupiteľstva schválili rozpočet mesta na rok 2014, a to vo výške 
25 744 082 € na strane príjmov aj výdavkov. V tomto roku je rozpočet zameraný na rekonštrukciu cestnej infraštruktúry, chodníkov 
a rekonštrukciu budov materských škôl.

SpravoDaJSTvo
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Všeobecná zdravotná poisťovňa v októbri minulého roka 
zverejnila výsledky prieskumu hodnotenia nemocníc. Tie 
zostavila na základe dotazníkov rozposlaných vyše de-
siatim tisícom poistencov, ktorí sa v roku 2012 liečili v ne-

mocnici. V nich sa pýtala na spokojnosť so správaním 
a starostlivosťou lekárov a sestier, informáciami o vyšet-
reniach a chorobe zo strany lekára, kvalitou ubytovania, 
stravy a upratovania či poskytnutou zdravotnou starostli-

vosťou. Z uvedeného počtu sa poisťovni vrátilo necelých 
tritisíc dotazníkov. zo všetkých 81 hodnotených ne-
mocníc najhoršie dopadli Galanta a Rožňava.
 eda

hoDNoteNie SPišSKoNoVoVeSKeJ NeMocNice
Nemocnica s poliklinikou v Spišskej Novej Vsi sa na základe hodnotenia pacientov umiestnila na 36. mieste medzi 50-timi najlepšími 
nemocnicami.

V rámci činností OOCR SPIŠ (Oblastná organizácia cestov-
ného ruchu SPIŠ), ktorá je platformou spolupráce rôznych 
subjektov pre podporu rozvoja cestovného ruchu na Spiši, 
bola prijatá výzva pre riešenie lepšej a účinnejšej propagácie 
zimných aktivít ako zimnej ponuky cestovného ruchu na Spiši. 
Riešením a ponukou pre zimu tejto sezóny 2013/2014, ktorá 
nám zatiaľ veľmi nepraje, boli 3 vzájomne sa podporujúce 
kľúčové aktivity. 
Prvou je vydanie zimnej mapy „zima na južnom Spiši“ 
spolu so sprievodcom o príležitostiach rôznych zimných 
aktivít pre návštevníka regiónu (zimná turistika, zjazdové ly-
žovanie, bežecké lyžovanie, ľadolezenie, korčuľovanie, voľ-
nočasové aktivity, wellness a relax, vrátane informačných 
služieb a servisu). Na vytvorení zimnej mapy aktívne spolu-
pracovali Poráč Park, Mlynky - Gugeľ, Hnilčík - Mraznica, 
Krompachy - Plejsy, Obec Mlynky - bežecký areál Biele Vody, 
mesto SNV - bežecký areál Grajnár. Boli oslovení zástupco-
via všetkých lyžiarskych stredísk v regióne, nie všetci však 
prijali našu veľkorysú ponuku pre spoločnú propagáciu i pre 
tvorbu spoločných produktov cestovného ruchu pre zimu na 
Spiši. Súčasťou zimnej mapy je tiež ponuka služieb viacerých 
inštitúcií, organizácií (reštaurácie, ubytovatelia, ZOO, kiná, 

divadlá, ale i požičovne lyžiarskej výstroje a ďalšie). Zimná 
mapa bola vydaná koncom decembra 2013 a môžete si 
ju stiahnuť (i uverejniť na svojom webe) na našej stránke  
www.spis-region.sk. Je distribuovaná prostredníctvom 
OOCR SPIŠ hlavne pre prebiehajúce výstavy zamerané na 
turizmus. Hotely a iní záujemcovia si mapu môžu zakúpiť 
prostredníctvom OOCR SPIŠ. 
Druhou aktivitou zrealizovanou v spolupráci členov OOCR 
SPIŠ - Stredisko Porač PARK, Hotel Metropol, a. s., ale 
i ďalších partnerov - SKI MLYNKY, Reštaurácia NOSTALGIE 
v Spišskej Novej Vsi, Thermal park VRBOV a LUDVIK SPA 
CENTRUM v Spišskej Novej Vsi, je vydanie prvej spišskej 
turistickej karty Spiš Card s ponukou zľavnených služieb 
a produktov pre držiteľa karty. Kartu predávajú svojim klien-
tom ubytovacie zariadenia, členovia OOCR SPIŠ. Informácie 
o Spiš card nájdete aj na www.spis-region.sk. 
Mapa so sprievodcom „Zima na južnom Spiši“ a Spiš Card 
sú prvé lastovičky pre oživenie zimnej sezóny v našom re-
gióne, sú zrealizované s finančnou podporou MDVaRR SR 
a garantmi ich spracovania a vydania sú naši aktívni členovia 
a spolupracovníci. 
Druhou významnou a súbežnou aktivitou OOCR SPIŠ v spolu-

práci a s finančnou podporou Krajskej orga-
nizácie cestovného ruchu Košický kraj (KOCR) je SKI BUS, 
ktorý premáva od konca decembra 2013 do 30. marca 2014. 
SKi bUS (autobus spoločnosti EUROBUS, a. s.) je v tejto 
zimnej sezóne pilotným riešením dlhoročného problému níz-
kej dostupnosti turistických centier, v prepojení lyžiarskych 
stredísk s ubytovacími kapacitami v regióne, ktoré sú v zime 
minimálne využívané. Po viacerých alternatívach a pokusoch 
sa zaangažovaním poslanca VÚC Košického kraja ing. Pavla 
bečarika, a s finančnou podporou Krajskej organizácie ces-
tovného ruchu Košický kraj (KOCR), podarilo dohodnúť pod-
mienky premávky SKI BUSu so spoločnosťou EUROBUS, 
a. s. Grafikon si môžete stiahnuť aj na www.spis-region.sk. 
OOCR SPIŠ je mladou i malou organizáciou, avšak s veľ-
kými a ambicióznymi cieľmi a s nadšenými a motivovanými 
viacerými členmi. Preto sa nám krok za krokom darí napĺ-
ňať naše plány. Za čo patrí všetkým, ktorí aktívne prispievajú 
k rozvoju regiónu, srdečná vďaka. Veríme, že pri reedícii uve-
dených aktivít, a najmä k tvorbe nových, pribudnú do našich 
radov ďalší členovia, ktorí svojou aktivitou pomôžu spropago-
vať Spiš. ing. Zuzana Záborská

výkonná riaditeľka oocr spiš 

Pre všetkých turistov a milovníkov zimných športov začala 
28. decembra 2013 premávať bezplatná autobusová 
linka Skibus. Využívať ju môžu počas celej zimnej sezóny 
po všetky soboty, nedele, sviatky a prázdniny. Novinku 
pre obyvateľov sa podarilo zabezpečiť Oblastnej organizá-
cii cestovného ruchu Spiš v spolupráci a s finančnou pod-
porou Krajskej organizácie cestovného ruchu Košický kraj 
a podporou VÚC. 
Autobus rozváža ľudí na Čingov a späť, ďalej na Mraz-
nicu, Lesný športový areál Grajnár, Mlynky k motorestu 

a do strediska biele Vody. Východisková zastávka je na 
autobusovej stanici. Ďalšie sa nachádzajú na sídl. Západ I, 
pri kaštieli v Smižanoch a na Čingove pri Lesnici. V opač-
nom smere môžu cestujúci na autobus nastúpiť na Štefáni-
kovom námestí pri obchodnom stredisku, ďalej pri Strednej 
odbornej škole ekonomickej, vo Ferčekovciach, v Novoves-
kej Hute pri Poľovníkovi a v Hnilčíku v zákrute. Nasledujú 
zastávky na Mraznici, Grajnári a posledná je na Mlynkách – 
Biele Vody. Autobus zo Sp. Novej Vsi štartuje o 8.15 hod. 
a späť sa vracia o 14.00 hod. Na spiatočnej ceste budú 

uprednostnení turisti, ktorí autobus využili aj ráno. Uvedená 
linka bude k lyžiarskym strediskám a na Čingov premávať 
až do konca zimnej sezóny.
Okrem toho máme pre milovníkov zimných športov ďalšiu 
dobrú správu. Pripravené je aj spustenie prevádzky v ly-
žiarskom stredisku Rittenberg. Čaká sa len na vhodné 
klimatické podmienky, aby sa mohlo začať s umelým zasne-
žovaním. Ráta sa pritom aj s večerným lyžovaním, pričom sa 
uvažuje nad možnosťou, aby sem záujemcov zvážal okrem 
tejto bezplatnej linky aj ďalší špeciálny Skibus. eda

ziMa Na JUžNoM SPiši

V SPišSKeJ NoVeJ VSi PReMÁVa bezPLatNý SKibUSSKIBUS
Bez úhrady - „free“

Spišská Nová Ves - Hnilčík (Mraznica)*- Mlynky 

Tam            ZASTÁVKA eurobus, a.s.        Späť

 
8:15
8:19
8:22
8:25
8:27
8:29
8:31
8:35
8:39
8:44
8:48
8:50
8:52
8:57
9:06
9:15
9:24
9:34
9:49
9:54
9:58

10:00

b, c 
15:55
15:49
15:46
15:43
15:41
15:39
15:37
15:33
15:29
15:24
15:20
15:18
15:16
15:11
15:02
14:53
14:44
14:35
14:20
14:15
14:10
14:00

Spišská Nová Ves (SN), AS     nást. č. 14
SN, sídl. Západ, Hutnícka
Smižany, pošta
Smižany, Maša                              d
Čingov, parkovisko
Čingov, kopec
SN, STK                                         d
Spišská Nová Ves, AS             nást. č. 18 
SN, Štefánikovo námestie
SN, sídl. Východ
SN, SPTŠ
Tarča, Dom dôchodcov
SN, Ferčekovce, č. d. 1
SN, Novoveská Huta, Poľovník
Hnilčík, Kira
Hnilčík, Zajac * (Mraznica)
Hnilčík, Kira
Hnilec, Grajnár
Mlynky, motorest
Mlynky, vlek
Mlynky, Biele Vody, vlek
Mlynky, Biele Vody, ZŠ

premáva 28.- 31.12.2013
január   2014:1.- 7.1., 11.-12., 18.-19., 25.- 26. 
február 2014: 1.- 3.(½ prázdniny), 8.- 9., 15.-16., 22.-23.
marec   2014: 1.- 9.(jarné prázdiny), 15.- 16., 22.- 23., 29.- 30.
Všetky zastávky spoločnosti eurobus po trase sú na znamenie.

b

c

d

*

Na spiatočnej ceste budú uprednostnení cestujúci, ktorí využili ranný spoj.
(potvrdenku uschovať)

zastavenie mimo stanovišťa

na zastávku zachádza iba v prípade, ak sa v stredisku Hnilčík - Mraznica lyžuje

b

INFO: www.spis-region.sk, garant projektu: OOCRSpiš
Manažér projektu: Ing. Pavol Bečarik, člen OOCRSpiš
Návrh a podnety na: 0905 326 164, alebo: info@spis-region.sk
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oz činnosti pz Sr v Snv
Poverený policajt ODI OR PZ SNV obvinil z pre-
činu ohrozenia pod vplyvom návykovej látky 
P. S. zo SNV, ktorý 17. 12. 2013 viedol osobné 
motorové vozidlo zn. Peugeot 206 po Štúrovom 
nábreží na Triedu 1. mája, kde bol kontrolova-
ný hliadkou OO PZ SNV. Počas kontroly bol 
podrobený dychovej skúške na zistenie alkoholu 
a bolo mu nameraných 0,73 mg/l alkoholu v dy-
chu a následne pri opakovanej skúške 0,72mg/l 
alkoholu v dychu. 

26. 12. 2013 došlo k dopravnej nehode na štát-
nej ceste číslo II/533 smerom od centra mesta 
SNV na Ferčekovce. Vodič P. P., bytom Medzev, 
okr. Košice – okolie, tu premával na osobnom 
motorovom vozidle značky Škoda Forman, kde 
v smere svojej jazdy v dôsledku neprispôsobe-
nia rýchlosti jazdy najmä svojim schopnostiam, 
vlastnostiam vozidla, poveternostným podmien-
kam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, 
ktoré možno predvídať, vyšiel s vozidlom mimo 
cestu vpravo do priekopy, kde narazil prednou 
časťou vozidla do betónového priepustu. Po do-
pravnej nehode vozidlo značky Škoda Forman, 
ostalo prevrátené na pravom boku, následne za-
čalo horieť a do značnej miery aj zhorelo. Vodič 
P. P. utrpel ľahké zranenia, a to otras mozgu a trž-
nú ranu nad ľavým okom s predpokladanou do-
bou liečenia 10 až 14 dní. Po dopravnej nehode 
bol na mieste nehody podrobený dychovej skúš-
ke na alkohol. Nameraná mu bola hodnota 0,82 
mg/l alkoholu v dychu a v NsP v SNV pri druhej 
dychovej skúške hodnota 0,92 mg/l alkoholu 
v dychu. P. P. teda vykonával v stave vylučujúcom 
spôsobilosť, zamestnanie alebo inú činnosť, pri 
ktorej mohol ohroziť život alebo zdravie ľudí ale-
bo spôsobiť značnú škodu na majetku. Poverený 
príslušník ODI OR PZ SNV P. P. obvinil z prečinu 
ohrozovanie pod vplyvom návykovej látky. 

30. 12. 2013 poverený policajt OO PZ v SNV 
z prečinu krádeže obvinil P. K., bytom Smižany, 
ktorý 29. 12. 2013 v obchodnom dome v Smiža-
noch ukradol 9 ks čokolády Merci, pričom bol 
za obdobný čin v posledných 12 mesiacoch, na-
posledy 23. 12. 2013 riešený blokovou pokutou 
5 €. Krádežou spôsobil škodu vo výške 32,58 €.

1. 1. 2014 na križovatke ciest Baníckej ul. a Ul. 
J. Hanulu doposiaľ neznámy páchateľ sotil po-
škodenú A. H. do chrbta, v dôsledku čoho spa-
dla na zem. Následne jej z krku strhol 4 ks retiaz-
ky zo žltého kovu s príveskami zo žltého kovu, 
z prstov pravej ruky jej strhol 2 ks prstene zo žlté-
ho kovu a z ľavej ruky jej vytrhol dámsku kabelku, 
v ktorej bola kozmetická taštička s drogériou, 
kožená peňaženka s finančnou hotovosťou 90 €, 
občianskym preukazom, vodičským preukazom, 
kartičkou poistenca, bankomatovými kartami, 
kopol ju do ruky a z miesta činu ušiel. Poško-
denej spôsobil pomliaždenie okoloočnicovej 
oblasti vľavo, povrchovú odreninu nad ľavou oč-
nicou s predpokladanou dobou liečenia 5 - 7 dní 
a škodu na odcudzených veciach a finančnej ho-
tovosti vo výške 1 028 €. Vyšetrovateľ OKP OR 
PZ SNV v danej veci začal trestné stíhanie pre 
zločin lúpeže.

22. 12. 2013 na Kolárskej ul. vošiel neznámy pá-
chateľ otvorenými vchodovými dverami do byto-
vého domu, kde z pivničných priestorov ukradol 
detský bicykel zn. Dema Drobec a horský bicykel 
zn. Caprine s príslušenstvom. Pre poškodenú 
H. N. zo SNV spôsobil škodu krádežou vo výške 
100 € a poškodením petlice a visiaceho zámku 
škodu vo výške 5 €. Pre poškodenú E. K. zo SNV 
krádežou spôsobil škodu vo výške 250 € a poško-
dením petlice a visiaceho zámku 20 €. Poverený 
príslušník OO PZ SNV v danej veci začal trestné 
stíhanie za prečin krádeže v súbehu s prečinom 
porušovanie domovej slobody.

Prvá tohtoročná Spišskonovoveš-
ťanka sa narodila 2. januára 2014 
o 13.30 hod. ako prvé dieťatko 
Viere  žifčákovej. Dievčatko sa 
volá Ninka (foto), po pôrode vá-
žila 3 350 g a merala 50 cm. Malú 
Ninku prišiel privítať do nemocnice 
aj primátor mesta Ján Volný so svo-
jou zástupkyňou Leou Grečkovou 
a mamičke okrem blahoželania odo-
vzdali aj finančný a vecný dar.
K blahoželaniu sa pripája aj naša 
redakcia a želá hlavne veľa zdravia 
a lásky. eda

foto: tv reduta

Spišskú Novú Ves každoročne navštívia tisícky náv-
števníkov z rôznych kútov sveta. Jedným z lákadiel, 
ktoré k nám priťahujú turistov, je Národný park Sloven-
ský raj nachádzajúci sa v bezprostrednom okolí mesta. 
Prírodné krásy dopĺňa množstvo historicky cenných 
objektov. Väčšinu z nich návštevníci môžu nájsť na 
našom šošovkovitom námestí, ktoré patrí medzi naj-
krajšie na Slovensku a najdlhšie tohto typu v Európe. 
Mesto však láka návštevníkov i pestrou ponukou rôz-
nych kultúrnych akcií a podujatí, v rámci ktorých do 
nášho mesta každoročne zavíta množstvo známych 
osobností. Jednou z nich je i slovenský spisovateľ  
Jozef banáš, ktorý naše mesto navštívil v minulom 
roku, aby Spišskonovovešťanom predstavil svoju novú 
knihu Kód 1 – Tajomstvo zázraku. Počas návštevy sa 
mu u nás páčilo a ako sa neskôr vyjadril, v Spišskej 

Novej Vsi sa cítil veľmi príjemne. Svedčia o tom i jeho 
slová chvály, ktoré uviedol v bratislavskom mesačníku 
Metropola: „... Všade sa v rámci finančných a tech-
nických možností o staré mestské centrá starajú, 
zveľaďujú sa aj bočné uličky, ako v košiciach takmer 
všetky ústiace do Hlavného námestia, či v prešove 
floriánska. najmä metropola spiša ma doslova 
okúzlila. svetová rarita v podobe šošovkovitého ná-
mestia s dominantami – chrámom nanebovzatia 
panny márie, redutou, radnicou, evanjelickým kos-
tolom tvoria unikátny komplex, na ktorý môžu byť 
hrdí nielen spišiaci, ale celé slovensko. čo je však 
podstatnejšie, stred spišskej novej Vsi sa každým 
dňom zveľaďuje, pribúdajú nové oddychové časti, 
lavičky, ... a najnovšie atrakcia – pocta majstrovi 
konrádovi alebo zvonček prianí...“ eda

PRVÁ SPišSKoNoVoVešťaNKa 
tohto RoKU

JozeF baNÁš PochVÁLiL 
SPišSKú NoVú VeS

Poradenské centrum pre dospelých ponúka ďalšie vzde-
lávanie bezplatne.
Národný ústav celoživotného vzdelávania (NÚCŽV) v súčas-
nosti spúšťa národný projekt „Ďalšie vzdelávanie a pora-
denstvo pre dospelých ako nástroj lepšej uplatniteľnosti 
na trhu práce“. Tento národný projekt prispeje k zvýšeniu 
účasti dospelých na ďalšom vzdelávaní rozvojom systému 
ďalšieho vzdelávania a poradenstva pre dospelých. Projekt, 
spolufinancovaný z európskeho sociálneho fondu, počíta 
s vytvorením vzdelávacích programov. 
V rámci tohto projektu vzniklo 25 poradenských centier pre 
dospelých, ktoré poskytujú bezplatne poradenstvo pre zís-
kanie, prípadne rozšírenie kvalifikácie, kariérny rast a vzde-
lávacie kurzy.
Jedným z nich je aj Poradenské centrum pre dospe-
lých v Spišskej Novej Vsi, ktoré sídli v budove MULti-
ceNtRa na Nábreží hornádu č. 14, na ii. poschodí, 
č.  dv.  210  (úradné  hodiny:  Pon  -  pia  od  9.00  do 
17.00 hod.).
Kvalifikovaní poradcovia – tútori hodnotia vedomosti, zruč-
nosti a spôsobilosti záujemcov o ďalšie vzdelávanie, ktoré 
títo záujemcovia doposiaľ nadobudli praxou či formálnym 
vzdelávaním. Následne im navrhujú vhodné vzdelávacie 
programy či skúšky, ktorými by získali potrebnú odbornú 
spôsobilosť. V poradenskom centre tútori poradia klientom 
z okresov Spišská Nová Ves, Levoča a Gelnica. 
Národný projekt sa zameriava predovšetkým na ďalšie od-
borné vzdelávanie v odvetviach priemyslu, remesiel a slu-
žieb: strojárstvo, elektrotechnika, automobilový priemysel, 
stavebníctvo, hutníctvo, drevársky priemysel, poľnohospo-

dárstvo, remeslá a služby, papierenský priemysel a polygra-
fia, ťažba a úprava surovín. Modulové vzdelávacie programy 
v 40-tich profesiách sú vyskladané z dielčich modulov.  
Absolvovaním dielčieho modulu a následného preskúšania  
absolvent získa čiastočnú kvalifikáciu, absolvovaním 
všetkých modulov v konkrétnej profesii a následného pre-
skúšania absolvent získa úplnú kvalifikáciu. 
Projekt potrvá do septembra 2015 a je ďalším nástrojom, 
ktorý by mal ľuďom pomôcť uplatniť sa na trhu práce. 
Zaklopať na dvere poradenského centra pre dospelých 
môže každý občan, ktorý dovŕšil 18 rokov, je zamestnaný 
alebo registrovaný ako SZČO a má ukončenú povinnú škol-
skú dochádzku vyplývajúcu z platného zákona. Následne 
môže absolvovať modulový vzdelávací program zo 40 po-
núkaných profesií. 
Všetky bližšie informácie získate v Poradenskom cen-
tre  pre  dospelých  osobne,  prípadne  na  e-mailovej 
adrese: tutor.sn@nuczv.sk. Činnosť a pôsobenie Ná-
rodného ústavu celoživotného vzdelávania je predsta-
vená na stránke www.nuczv.sk. 

PoRaDeNSKé ceNtRUM 
PRe DoSPeLých

SpravoDaJSTvo
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Bezdomovectvo je závažný sociálno-patologický jav, 
ktorý zapríčiňujú rôzne faktory. U mladých ľudí môže 
byť aj následkom ukončenia pobytu v detskom domove. 
Z detského domova pochádza aj skupinka mladých ľudí, 
ktorá sa napriek svojmu neľahkému osudu rozhodla po-
máhať tunajším bezdomovcom. „Chceme pomáhať 
mestu spišská nová Ves tým, že pomôžeme spišskej 
katolíckej charite pri výdaji stravovania. Ďalej chceme 
pre bezdomovcov robiť všelijaké aktivity, napr. jarné 
hrabanie listov pred spišskou katolíckou charitou 
a podobne alebo si niečo porozprávame, aby nevy-
sedávali len na uliciach,“ vysvetlil dobrovoľník andrej 
bartolomej.

Tento nápad privítalo aj vedenie mesta. „my sme uvítali 
a oceňujeme iniciatívu mladých ľudí, ktorí chcú pomá-
hať bezdomovcom. Vieme, že bezdomovci v meste sú 
a že pomoc potrebujú,“ uviedol v tejto súvislosti vedúci 
oddelenia sociálnych vecí mestského úradu ing. ľubo-
mír Pastiran. 
Pre ľudí bez domova mesto poskytuje celoročne mož-
nosť prenocovania v nocľahárni Dom humanity Ná-
dej s kapacitou 15 lôžok. Okrem toho v spolupráci so 
Spišskou katolíckou charitou a prevádzkovateľmi rešta-
uračných zariadení je v priestoroch na Koceľovej ulici 
zabezpečený výdaj teplého jedla. aj  napriek  snahe 
mesta  však  nie  všetci  bezdomovci majú  záujem 
o poskytované služby. Skupinku dobrovoľníkov preto 
čaká neľahká práca. „V rámci nej by mali vykonávať so-
ciálne poradenstvo v rámci možností a dosahu, ale 
aj komunikovať s nimi a pomáhať, či už pri získavaní 
nejakých návykov s hospodárením s prostriedkami 
alebo aj s hygienickými návykmi a vôbec s tým, aby 
sa snažili dostať do normálneho života,“ informoval ďa-
lej Ing. Ľ. Pastiran.
Projekt sa vedenie mesta rozhodlo podporiť aj mate- 
riálne a dobrovoľníkom venovalo notebook (foto). Slúžiť 
im bude na prípravu ďalších projektov, keďže ich práca 
bude zameraná okrem bezdomovcov aj na deti v det-
ských domovoch, pre ktoré chcú pripraviť prednášky.

eda, foto: autorka

MLaDí ľUDia chcú 
PoMÁhať bezDoMoVcoM
Skupinka mladých ľudí v závere uplynulého roka prišla s iniciatívou pomáhať bezdomov-
com. Nápad uvítalo aj vedenie nášho mesta, ktoré sa ich rozhodlo materiálne podporiť.

Umelecké slovo prináša do duše človeka pozitívnu ener-
giu, krásne emócie, jednoducho nezabudnuteľné chvíle. 
Tak toto všetko a ešte aj cit hrdosti na osobnosti nášho 
Slovenska boli po celý rok 2013 pripravené organizátormi 
MO MS, Spišskou knižnicou, DS Hviezdoslav a študentmi 
Gymnázia Školská ulica pod vedením Mgr. D. Juraškovej 
pre účastníkov stretnutí. Každoročne si nezabudneme pri-
pomenúť aj básnika, ktorý žil na našom krásnom Spiši. 
Realizovanie projektu Mgr. J. Prochotskej, finančne pod-
poreného mestom, uskutočňovaného hovoreným slovom 
o živote a diele autorov z pera J. Dubajovej a video pre-
zentáciou Mgr. D. Krajňákovej, pracovníčkami Spišskej 
knižnice, nám priblížilo fakty o jubilujúcich básnikoch. 
V tomto roku to boli I. V. Grebáč, T. H. Florin, J. Kol-
lár, M. Haľamová, M. Rázus, Š. Pártošová, M. Rúfus, 
Š. Žáry. Tvorba týchto básnikov v publikovanej podobe 
prechádzala najprv rukami autorky projektu, ktorá vybe-
rala jednotlivé básne pre študentov (M. Rúfusa vyberal 
Mgr. V. Peták) a A. Wachterová ich ponúkla členom DS 
Hviezdoslav. Vyberali si po 2 – 3 básne na každú prezen-
táciu, ktoré ich oslovili a chceli slová básnika, pretavené 
cez seba, vyslať poslucháčom. Členovia DSH Mgr. V. Pe-
ták, Ing. P. König, J. Gavlák, Mgr. P. Kraus, M. Ogur-
čáková, B. Tauberová, A. Wachterová, ale aj dlhoroční 
recitátori, účastníci Hviezdoslavovho Kubína Ing. V. Ku-
bovčíková a Mgr. N. Hrabuvčinová a študenti E. Wach-

terová, A. Gbúriková, J. Okáli, S. Nováková, M. Geletka, 
J. Lengvarská, M. Olejár a Š. Kožík odrecitovali viac ako 
130 básní autorov. Odmenou za ich úžasný prejav boli 
kvety a knihy poézie z vydavateľstva MS. Veľmi milé a za-
ujímavé boli vstupy poslucháčov, ktorí nejakým spôso-
bom boli v spojení s autorom či jeho rodinou. M. Kúkoľová 
a A. Medúz s I. V. Grebáčom, A. Wachterová a M. Adam-
čiaková s T. H. Florinom, Ing. F. Hos s M. Rázusom 
a J. Lapšanská nám zarecitovala aj jeho báseň „Verím“, 
manželia Okáliovci si zaspomínali na M. Rúfusa. Záve-
rečné stretnutie sa vďaka sponzorom a Ing. E. Kalafúto-
vej končilo príjemným posedením v priestoroch Spišskej 
knižnice a prianím ďalších pokračovaní.

mgr. J. prochotská, predsedníčka mo ms

Milí Novovešťania, Múzeum Spiša v tomto čase pripravuje výstavu s názvom Spišiaci v Prvej svetovej vojne. V tejto sú-
vislosti si vás dovoľujeme požiadať o pomoc pri jej tvorbe. Mali by sme záujem o staré fotografie, predmety, spomienky, 
informácie, ktoré súvisia s Prvou svetovou vojnou. Predmety je možné zapožičať v múzeu na námestí (Letná 50). Za 
vašu pomoc vám vopred ďakujeme a tešíme sa na spoluprácu. pracovníci múzea spiša

PRoSba o SPoLUPRÁcU

4. RoČNíK StRetÁVaNia Sa  
S PoézioU SLoVeNSKých bÁSNiKoV 
V SPišSKeJ NoVeJ VSi
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o Poverený príslušník OO PZ SNV 7. 1. 2014 
z prečinov ublíženia na zdraví v súbehu s pre-
činom výtržníctva obvinil N. J. K. zo SNV, ktorý 
31. 10. 2013 na Letnej ul., teda na mieste verejne 
prístupnom, bezdôvodne fyzicky napadol T. H. zo 
SNV. Najmenej 1x ho udrel päsťou ruky do hlavy 
v oblasti nosa, čím mu spôsobil zlomeninu nosa 
s posunom úlomkov s dobou práceneschopnosti 
a obmedzenia v obvyklom spôsobe života 18 dní. 
N. J. K. po tom, čo napadol T. H., bezdôvodne 
fyzicky napadol aj poškodeného L. J. zo Smižian. 
Nohou ho potkol, následkom čoho spadol na zem 
a tam do neho najmenej 7 x kopol a 10 x udrel 
päsťami rúk do oblasti hlavy, ako aj celého tela, 
čím mu spôsobil pohmoždenie palca pravej ruky 
ľahkého stupňa, ako aj odierku na ľavej ušnici 
s dobou PN 5 - 6 dní.

Obvinení ml. N. J. K. zo SNV, ml. L. V. z Haricho-
viec a ml. R. M. zo SNV 6. 9. 2013 na Štefáni-
kovom námestí pri obchodnom dome na mieste 
verejnosti prístupnom po predchádzajúcej vzájom-
nej dohode bezdôvodne fyzicky napadli poškode-
ného D. L., bytom Spišské Podhradie. Najprv ho 
ml. R. M. najmenej 1x päsťou ruky udrel do hlavy 
v oblasti nosa a následne ho ďalší obvinení udreli 
zozadu do oblasti hlavy a kopli do oblasti rozkroku. 
Spôsobili mu tak otras mozgu I. stupňa, zlomeni-
nu nosových kostí, poúrazový bolestivý syndróm 
krčnej chrbtice a početné pohmoždenia hlavy 
s dobou práceneschopnosti a obmedzením v ob-
vyklom spôsobe života od 6. 9. 2013 do 2 - 3 týž-
dňov. Následne fyzicky napadli aj poškodenú M. K. 
zo SNV a to tak, že do nej sotili, následkom čoho 
si udrela hlavu o výklad predajne, čím jej spôsobili 
otras mozgu I. stupňa s dobou práceneschopnos-
ti a obmedzením v obvyklom spôsobe života od 
6. 9. 2013 do 14 dní. Poverený príslušník OO PZ 
SNV 7. 1. 2014 mladíkov obvinil z prečinov ublí-
ženie na zdraví v súbehu s prečinom výtržníctvo 
spáchaného formou spolupáchateľstva. 

10. 1. 2014 na základe oznámenia poškodeného 
P. S. zo SNV bolo zistené, že doposiaľ neznámy 
páchateľ v dobe od 8. 1. 2014 do 10. 1. 2014 
na Leteckej ul. nezisteným predmetom a spô-
sobom prekonal železné mreže a zadné dvere 
do spoločenskej miestnosti Aeroklubu, z ktorej 
ukradol televízor zn. Samsung a hotovosť 500 €. 
Krádežou spolu spôsobil poškodenému škodu 
vo výške 800 € a poškodením zariadenia pre  
Aeroklub škodu 30 €. Poverený príslušník OO PZ 
SNV v danej veci začal trestné stíhanie za prečin 
krádeže.

M. Č., bytom SNV, 10. 1. 2014 v obchodnom 
dome ukradla z kabelky, ktorú mala poškodená 
M. K. pod ľavou rukou pri sebe, sivú koženú peňa-
ženku s dokladmi a hotovosťou 120 €. Spôsobila 
jej tak škodu celkom 147 €. Menovaná bola zadr-
žaná a umiestnená v cele predbežného zaistenia 
na OO PZ SNV. Poverený príslušník OO PZ SNV 
ju obvinil z prečinu krádeže.

z činnosti Msp v Snv
Mestská polícia v Sp. Novej Vsi zaznamenala 
v uplynulom roku o 400 priestupkov menej. Cel-
kovo museli policajti zakročiť 8 362-krát, z toho 
bolo 6 396 priestupkov a v ostatných prípadoch 
išlo o inú činnosť. Prevažnú časť priestupkov, a to 
až 52 % tvorili porušenia dopravných predpisov na 
úseku bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. 
Ďalej išlo o porušenia všeobecne záväzných na-
riadení mesta. V minulom roku mestskí policajti 
zachránili 3 ľudské životy. Okrem toho sa im po-
darilo zrealizovať aj niekoľko projektov, ako napr. 
Bezpečnostná retiazka, ktorý mal u verejnosti 
veľkú odozvu. V rámci neho boli do 333 domác-
ností namontované bezpečnostné retiazky. Zame-
raný bol hlavne na starších občanov, osamelých 
a zdravotne postihnutých ľudí. V tomto roku by 
sa mal zmodernizovať monitorovací kamerový 
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Dlhoročná pracovníčka Mestského kultúrneho centra 
a zanietená kultúrnička anna Koťuhová bola ocenená na 
Celoslovenskom stretnutí kinárov 5. a 6. decembra 2013 
v bratislavskom Pisztoriho paláci v Bratislave významným 

ocenením Kinár roka 2013.
Organizátorom podujatia s naliehavým názvom Quo vadis ci-
nema (Kam kráčaš film...) boli Film Europe Media Company, 
hlavným partnerom bol Audiovizuálny fond SR zriadený Mi-
nisterstvom kultúry SR.
Ocenenie Kinár roka 2013 získala za inovatívny prístup 
a šiesty zmysel. Za týmto ocenením sa skrývajú hodiny 
skrytej a trpezlivej práce nielen pri zabezpečovaní pravidel-
nej filmovej ponuky Kina Mier, ale aj jej iniciatíva pri orga-
nizovaní predstavení pre školy, Filmového klubu, festivalu 
Projekt 100, Europa Cinemas a množstvo ďalších aktivít.
Toto ocenenie je o to viac cenné tým, že je dôkazom 
opodstatnenej a nevyhnutnej digitalizácie Kina Mier, 
ktorú sme realizovali ako prvé „kamenné“ kino vo vý-
chodoslovenskom regióne. 

oceNeNie KiNÁR RoKa 2013 
Do SPišSKeJ NoVeJ VSi

Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Spišská Nová Ves 
č. 2/2013 o miestnych daniach a miestnom poplatku za ko-
munálne opdady a drobné stavbené odpady (ďalej len „VZN“) 
platné od 1. januára 2014 schválilo mestské zastupiteľstvo 
na svojom zasadnutí 12. 12. 2013. Platné VZN je zverejnené 
na webovej stránke mesta www.spisskanovaves.eu.
V porovnaní s rokom 2013 nedošlo ani v jednom druhu 
miestnych daní (daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za 
užívanie verejného priestranstva, daň za ubytovanie a daň 
za predajné automaty) a poplatku za komunálny odpad 
k zvýšeniu sadzieb. Poskytnutie úľav, oslobodenie a zní-
ženie miestnych daní a poplatku ostalo v takom rozsahu, 
aké Mesto Spišská Nová Ves poskytlo občanom v roku 
2013.
Aj v roku 2014 sa podáva spoločné priznanie k dani z ne-
hnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty 
a k dani za nevýherné hracie prístroje. 
Prvou časťou spoločného priznania je priznanie k dani 
z nehnuteľností. 
Do 31. 1. 2014 priznanie k dani z nehnuteľností je po-
vinný podať:
- daňovník, ktorý sa stal vlastníkom nehnuteľností (poze-

mok, stavba, byt, nebytový priestor v bytovom dome) 
v roku 2013;

- daňovník, u ktorého zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnos-
tiam (pozemok, stavba, byt, nebytový priestor v bytovom 
dome) v roku 2013;

- daňovník, u ktorého nastali zmeny výmery pozemkov, sta-
vieb, bytov, nebytových priestorov v bytovom dome v roku 
2013;

- daňovník, u ktorého došlo k zmene využitia stavby, bytu, 
nebytového priestoru v bytovom dome v roku 2013;

- daňovník, u ktorého v roku 2013 nadobudlo právoplat-
nosť stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnu-
tie k stavbám, bytom a nebytovým priestorom v bytovom 
dome. 

K priznaniu k dani z nehnuteľností je potrebné doložiť roz-
hodnutie správy katastra o povolení vkladu, zmluvu o pre-
vode nehnuteľností, osvedčenie o dedičstve, darovaciu 
zmluvu alebo iný doklad o nadobudnutí nehnuteľností.
Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v by-
tovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie 
k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky 
svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci do-
hodnú, priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili 
spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť je potrebné vyzna-
čiť v priznaní. Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový 
priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve 
manželov, priznanie podá jeden z manželov.

Mesto  Spišská  Nová  Ves  zníži  daň  z  nehnuteľností 
o 50 %:
a) z pozemkov, ktorých vlastníkmi sú občania starší ako 

70 rokov, ak tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú 
potrebu;

b) zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve občanov star-
ších ako 70 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným 
postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana 
s ťažkým zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, 
ako aj prevažne alebo úplne bezvládnych občanov, ktoré 
slúžia na ich trvalé bývanie;

c) z garáží a nebytových priestorov v bytových domoch slú-
žiacich ako garáž vo vlastníctve občanov starších ako 
70 rokov alebo občanov s ťažkým zdravotným postihnu-
tím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým zdravotným 
postihnutím, alebo držiteľov preukazu občana s ťažkým 
zdravotným postihnutím s potrebou sprievodcu, ktoré slú-
žia pre motorové vozidlo používané na ich dopravu;

d) z pozemkov, stavieb alebo bytov vo vlastníctve právnických 
osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnika-
nie.

Druhou časťou spoločného priznania je priznanie k dani 
za psa.
Priznanie k dani za psa podáva vlastník psa:
- pri vzniku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa, 

kedy pes dosiahol vek 6 mesiacov,
- pri zániku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo dňa, 

kedy daňovník prestal byť vlastníkom psa.
Mesto Spišská Nová Ves zníži daň za psa o 50 % u týchto 
daňovníkov:
a) dôchodcom s príjmami na hranici životného minima;
b) občanom, ktorí k 31. 12. predchádzajúceho roka dosiahli 

vek 70 rokov;
c) občanom s ťažkým zdravotným postihnutím alebo držite-

ľom preukazu občana s ťažkým zdravotným postihnutím 
alebo držiteľom preukazu občana s ťažkým zdravotným 
postihnutím s potrebou sprievodcu, ako aj prevažne alebo 
úplne bezvládnym občanom.

Zníženie dane znehnuteľností a dane za psa pri dosiahnutí 
veku 70 rokov k 31. 12. 2013 bude poskytnuté občanom 
bez žiadosti.
Vzory priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani 
za predajné automaty sú zverejnené spolu s poučením na 
ich vyplnenie na webovej stránke mesta www.spisskanova-
ves.eu, alebo si ich môžete prevziať na Mestskom úrade, 
štefánikovo námestie č. 1, kancelária č. dv. 203 na pr-
vom poschodí.

SaDzbY MieStNYch DaNí 
a PoPLatKU za KoMUNÁLNY oDPaD 
Na RoK 2014 oStaLi bez zMieN

(pokračovanie na 8. strane)
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osystém a pribudnúť by malo 10 nových kamier. 
Okrem toho chce mestská polícia riešiť aj problé-
my s čiernymi skládkami.

Hliadka MsP počas hliadkovacej činnosti spozo-
rovala 10. 12. 2013 o 16.05 hod. menšiu doprav-
nú nehodu na Duklianskej ul. pri STK, kde došlo 
k stretu autobusu MHD č. 4 s dodávkovým vozid-
lom, ktorého vodič nedal prednosť v jazde. K zra-
neniu osôb nedošlo. Hliadka MsP na mieste vyko-
nala prvotné úkony a následne regulovala dopravu 
až do príchodu hliadky dopravnej polície a HaZZ. 

Hliadka preverila 12. 12. 2013 o 10.05 hod. 
oznam M. S. zo SNV, že sa mu neznámy páchateľ 
dobíja do bytu. Na mieste zistila, že sa ku nemu 
pokúša dostať P. B. zo SNV. Ten uviedol, že bol 
v byte na návšteve a po nezhodách ho majiteľ bytu 
vyhodil a dnu sa snaží dostať preto, lebo mu tam 
neoprávnene zdržiava jeho veci (topánky, vetrov-
ku a mobilný telefón). Po zjednaní nápravy nikto zo 
zúčastnených nechcel podať oznámenie, nikomu 
nevznikla škoda ani ujma na zdraví. Vec ukončená 
servisom.

Na základe požiadania A. R. zo SNV hliadka zakro-
čila a zjednala nápravu 13. 12. 2013 o 20.24 hod. 
v byte, kde mal rozbíjať zariadenie jej zať G. G. 
zo SNV. Na mieste nebolo zistené porušenie  
právnych noriem, oznámenie nechcel podať nikto. 
Po ukľudnení rodinnej hádky, boli obe strany roz-
tržky zákonne poučené. Vec na mieste ukončená 
ako servisná činnosť.

Hliadka MsP zistila 13. 12. 2013 o 20.40 hod. 
zranenú osobu na Letnej ul. Jednalo sa o mladis-
tvého D. P. z Rudnian. Menovaný javil silne znám-
ky požitia alkoholu a mal drobné poranenia tváre. 
Na mieste uviedol, že alkohol konzumoval v pre-
vádzke na Letnej ul., kde bol aj fyzicky napadnutý. 
Odmietol uviesť, kto mu alkohol podal a taktiež 
odmietol podať oznámenie a označiť osoby, s kto-
rými prišiel do fyzického kontaktu. Menovaný po-
rušil zák. 219/96, §2, ods. 2., v zmysle ktorého sa 
podrobil dychovej skúške za prítomnosti zákonné-
ho zástupcu (matky). Dychovou skúškou mu bolo 
zistené 0,66 mg/l. Po poučení o možnosti lekár-
skeho ošetrenia toto odmietli. Matka si menova-
ného prevzala a útvar opustili.

19. 12. 2013 vo večerných hodinách hliadka MsP 
zistila, že v okolí Koceľovej ulice sa pohybuje mlá-
ďa rysa. Následne bol privolaný predseda poľov-
níckeho združenia a zamestnanec NP Slovenský 
raj. Keďže mláďa sa ukrylo, na druhý deň bol už 
rys v areáli miestnej ZOO, kde za prítomnosti ve-
terinára bol uspatý a hasičmi odchýtený. Násled-
ne bolo túlavé zviera prevezené a umiestnené 
v budove NP Slovenský raj a vypustené do voľnej 
prírody.

Na základe požiadania strážnika nemocnice 
s poliklinikou hliadka asistovala 21. 12. 2013 
o 23.50 hod. hliadkam PZ SR pri zabezpečení ve-
rejného poriadku pred zdravotníckym zariadením. 
V uvedenej lokalite sa pokúšali verbálne a aj fyzic-
ky napádať dve skupiny osôb. Skupiny sa pobili 
na Levočskej ulici a počas lekárskeho ošetrenia 
hrozilo, že sa situácia zopakuje. Vec v realizácii 
PZ SR.

Hliadka MsP preverila 28. 12. 2013 o 22.07 hod. 
telefonický oznam A. R. zo SNV, ktorá oznámila, 
že jej neznámy muž vnikol do bytu tak, že kopol 
do vchodových dverí, vošiel dnu a tu ju fyzicky 
napadol, pričom jej spôsobil aj zranenia na hlave 
a následne z bytu odišiel. Keďže oznámenie sa 
zakladalo na pravde, cestou stálej služby MsP 
bola vec telefonicky oznámená na OO PZ v SNV, 
ktorého hliadka vec na mieste prevzala k priamej 
realizácii z podozrenia z trestného činu porušo-
vania domovej slobody. Nakoľko oznamovateľka 
bola zranená, cestou stálej služby MsP bola na 
miesto privolaná RZP z NsP v SNV, ktorej perso-
nál ju previezol na ošetrenie.
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Y Mikuláš rozdával 6. 12. nádielku aj na  spišsko-
novoveských cestách. V rámci tradičnej doprav-
no-preventívnej akcie policajti spolu so školákmi 
kontrolovali vodičov na križovatke ulíc S. Chalupku 
a Štúrovo nábrežie. Zamerali sa pritom hlavne na 
predpísané doklady, jazdu a technický stav motoro-
vého vozidla, používanie bezpečnostných pásov či 
kontrolu, ako sú vozidlá očistené od snehu. Ak mali 
vodiči všetko v poriadku, vyslúžili si od detí obrázok 
Mikuláša. Za prehrešky dostali obrázok čerta a po-
licajti ich riešili dohovorom. Cieľom akcie bolo uká-
zať deťom prácu polície v teréne, ale i preventívne 
vplývať na vodičov. V celom Košickom kraji tak bolo 
rozdaných spolu 612 Mikulášov a 44 čertov.

Deti zo Základnej umeleckej školy v Sp. Novej Vsi 
pod vedením Evy Kopperovej pripravili divadelnú 
podobu známej rozprávky alica  v  krajine  zázra-
kov. V Kine Mier tak 6. 12. tento neobyčajný príbeh 
predviedlo 100 účinkujúcich všetkých odborov.

K vytvoreniu vianočnej atmosféry 8. 12. v Obchod-
nom centre Madaras prispel i koncert Kataríny 
Koščovej. V rámci neho zaspievala spolu so svojou 
sestrou sériu kolied.

9. 12. zavládla v Koncertnej sieni Reduty vianočná 
atmosféra na tradičnom už 25. ročníku predvianoč-
ného stretnutia rodín s názvom Čaro Vianoc.

V utorok 10. 12. popoludní došlo na ceste medzi 
obcou Novoveská Huta a Hnilčík k dopravnej ne-
hode. Mladý 25-ročný vodič z okresu Sp. Nová Ves 
v miernej pravotočivej zákrute začal predchádzať 
pred ním idúce vozidlo. Do pravého jazdného pruhu 
sa však už nestihol zaradiť a zrazil sa s protiidúcim. 
Čelnej zrážke sa pri tom podarilo v poslednej chvíli 
vyhnúť vodičovi tretieho vozidla. Mladý vodič pri ne-
hode utrpel ťažké zranenia, s ktorými bol prevezený 
do spišskonovoveskej nemocnice. Vodička druhé-
ho auta a jej spolujazdkyňa utrpeli ľahšie zrane-
nia. Požitie alkoholu nebolo zistené ani u jedného 
z nich.

Domáce násilie je stále častým javom. Upozorniť na 
neho sa rozhodlo Divadlo na opätkoch a OZ Hana 
10. 12. pred Levočskou bránou prostredníctvom 
aktivity Vypískajme násilie. V rámci nej tu odzne-
li živé svedectvá a konal sa tiež sprievod mestom. 
Takýmto spôsobom sa pripojili ku kampani 16 dní 
aktivizmu proti násiliu páchanému na ženách.

Aj tento rok si od 10. 12. mohli záujemcovia zado-
vážiť živý vianočný stromček aj na lesnom závode 
v Novoveskej Hute. Vybrať si tu mohli z ponuky pri-
bližne 100 stromčekov, medzi ktorými bol prevažne 
smrek, ale aj borovica a niekoľko jedličiek. Lesy 
mesta Sp. Nová Ves ich vyrúbali výlučne pod elek-
trovodmi, na lesných poličkách a okolo ciest. Keď-
že sa nejednalo o špeciálne šľachtené ihličnany, ich 
ceny boli prístupné pre každého. Pohybovali sa od 
3,50 do 12 € podľa druhu.

Pestrú ponuku vianočných podujatí doplnil 10. 12. 
v Koncertnej sieni Reduty koncert známeho belcan-
tového tria La Gioia, ktoré si na svoje vianočné tur-
né tento rok prizvalo i sláčikové kvarteto. 

SaDzbY MieStNYch DaNí 
a PoPLatKU za KoMUNÁLNY oDPaD 
Na RoK 2014 oStaLi bez zMieN
Daň z nehnuteľností, daň za psa, daň za predajné automaty 
Mesto Spišská Nová Ves vyrubí na rok 2014 jedným rozhod-
nutím na celé zdaňovacie obdobie. Rozhodnutia budú doru-
čené do konca marca. 
MieSTny popLaTok za koMUnáLny oDpaD
Občanom, ktorí k 31. 12. 2013 dosiahli vek 70 rokov mesto 
zníži poplatok bez žiadosti o 50 % za podmienky, že voči ob-
čanovi mesto neeviduje nedoplatky na miestnych daniach. Po-
žiadať o úľavu sú povinní len občania, ktorí dosiahli vek 
70 rokov v roku 2013 (ročník 1943).
Rozhodnutia na zaplatenie poplatku budú doručované do 
30. apríla 2014. 
Ďalšie zníženia a odpustenia poplatku bude vykonávané v sú-
lade so VZN. Pre prehľadnosť, aké doklady je potrebné dolo-
žiť k žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku, uvádzame 
presné znenie § 23 a § 24 z VZN. 

§ 23
zníženie poplatku

1. Správca dane na základe písomnej žiadosti poplatok zníži 
podľa najnižšej sadzby za obdobie, za ktoré poplatník 
správcovi dane preukáže na základe podkladov, že viac 
ako 90 dní v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa 
nezdržiaval na území mesta Spišská Nová Ves.

2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady, 
z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka 
mimo mesta Spišská Nová Ves, a to:
a) poplatník študujúci na území SR mimo miesta trvalého 

pobytu:
- potvrdenie študentského domova alebo internátu 

o ubytovaní v SR alebo 
- zmluvu o ubytovaní alebo
- potvrdenie o návšteve školy a potvrdenie o prechod-

nom pobyte; 
b) poplatník zamestnaný mimo mesta Spišská Nová Ves na 

území SR:
- potvrdenie zamestnávateľa spolu s potvrdením alebo 

dokladom o ubytovaní, o prechodnom pobyte alebo 
zmluvou o ubytovaní.

V prípadoch, kedy nie je z predložených dokladov možné určiť 
presný počet dní, za ktoré poplatník žiada zníženie poplatku, 
poplatník túto skutočnosť prehlási čestným vyhlásením.
3. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na zní-

ženie poplatku do 31. 12. príslušného kalendárneho roka 
podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné do-
klady podľa § 23 ods. 2 tohto všeobecne záväzného naria-
denia, nárok na zníženie poplatku za toto obdobie zaniká.

§ 24
odpustenie poplatku

1. Správca dane na základe písomnej žiadosti poplatok odpustí 
za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane preukáže na 

základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňovacom ob-
dobí sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území mesta 
Spišská Nová Ves.

2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné do-
klady, z ktorých jednoznačne vyplýva počet dní pobytu po-
platníka mimo mesta Spišská Nová Ves, a to:
a) poplatník, ktorý sa dlhodobo zdržiava v zahraničí:

- potvrdenie o štúdiu alebo
- potvrdenie o ubytovaní alebo
- nájomná zmluva o prenájme nehnuteľností alebo
- kópia karty o trvalom pobyte občana Európskej únie 

alebo
- pracovná zmluva alebo
- potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkovala zamestna-

nie v zahraničí alebo
- potvrdenie zamestnávateľa o vyslaní danej osoby na 

dlhodobú pracovnú cestu do zahraničia alebo
- potvrdenie zamestnávateľa, že poplatník je zamest-

naný ako vodič medzinárodnej cestnej nákladnej do-
pravy alebo

- výpis zo živnostenského registra daného štátu alebo
- povolenie na vykonávanie medzinárodnej cestnej ná-

kladnej dopravy alebo
- výpis zo sociálnej poisťovne daného štátu o poberaní 

nemocenských dávok alebo
- výpis z úradu práce daného štátu o evidencii poplat-

níka v zozname uchádzačov o zamestnanie alebo
- pracovné povolenie na území daného štátu alebo
- kópia rozhodnutia o vyrubení miestnych daní v mieste 

pobytu v danom štáte alebo
- sobášny list zo zahraničia alebo
- rodný list dieťaťa narodeného v zahraničí. 

V prípadoch, kedy nie je z predložených dokladov možné určiť 
presný počet dní, za ktoré poplatník žiada odpustenie poplatku, 
poplatník túto skutočnosť prehlási čestným vyhlásením.
b) poplatník vo výkone trestu odňatia slobody:

- rozhodnutie o výkone trestu,
c)  poplatník bývajúci mimo miesta trvalého pobytu:

- potvrdenie o vyrubení a zaplatení poplatku v inej obci 
za poplatníka, 

d) poplatník  - kňazi a  ich  rodinní príslušníci,  rehoľ-
níci:
- potvrdenie o umiestnení v cirkevných zariadeniach. 

3. Ak si v zdaňovacom období poplatník neuplatní nárok na 
odpustenie poplatku do 31. 12. príslušného kalendárneho 
roka podaním žiadosti a v tejto lehote nepredloží príslušné 
doklady podľa § 24 ods. 2 tohto všeobecne záväzného na-
riadenia, nárok na odpustenie poplatku za toto obdobie za-
niká.

ing. pavol košalko
vedúci oddelenia správy daní a poplatkov

(dokončenie zo 7. strany)

Meno a adresa poplatníka
 Mestský úrad
 Štefánikovo námestie č. 1
 052 70  Spišská Nová Ves

Vec:       Spišská Nová Ves, dňa 

žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady
Žiadam o zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z dôvodu veku nad 70 rokov za tieto 
osoby: (uviesť meno, priezvisko osoby, ktorej sa úľava týka – osoby, ktoré k 31. 12. 2013 dosiahli vek 70 rokov)

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

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

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
       vlastnoručný podpis

p
o

li
c

a
Jn

É
 o

k
ie

n
k

o Na základe telefonického oznamu hliadka MsP 
riešila 6. 1. 2014 o 9.35 hod. v SNV zistený 
priestupok proti verejnému poriadku, ktorého sa 
nerešpektovaním ustanovení VZN mesta SNV 
č. 6/2003 O čistote mesta dopustila B. P. zo 
SNV. Menovaná vyhodila z okna svojho bytu na 
7. poschodí staré rožky. Priestupok bol vyriešený 
v kompetencii MsP.

Hliadka MsP bola 10. 1. 2014 o 4.40 hod. na zá-
klade telefonického oznámenia občana vyslaná 
na Konrádovu ul., kde zistila, že J. V. zo SNV, t. č. 
bezdomovec, na uvedenej ulici v rastúcom živom 
plote pílil pílkou na železo kovové rúrky, ktoré nie-
kedy slúžili ako stĺpiky oplotenia, t. č. nefunkčné. 
Na mieste hliadka zaistila tri kusy odpílených rúr, 
1 ks pílku na železo a 1 ks kovové kliešte. Vec 
v riešení MsP.

SpravoDaJSTvo
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YV priestoroch Multicentra odštartovala 10. 12. ver-
nisážou výstava pod názvom banícka  tradícia 
v  umeleckých  prejavoch. Prezentované na nej 
bolo baníctvo prostredníctvom stovky umeleckých 
diel. Na výstave sa spolupodieľalo Ministerstvo kul-
túry SR, Mesto Sp. Nová Ves, Banícky spolok Spiš 
a Slovenské technické múzeum s celým radom mú-
zeí v regióne.

Členovia Mestskej organizácie Jednoty dôchodcov 
na Slovensku v Sp. Novej Vsi sa 12. 12. stretli na 
predvianočnom posedení pri kapustnici.
Na príchod Vianoc sa pripravovali aj v Domove so- 
ciálnych služieb Náš dom na Chrapčiakovej ulici. 
Pre klientov zorganizovali workshop, v rámci ktoré-
ho za pomoci opatrovateliek vyrábali rôzne vianočné 
dekorácie a originálne darčekové predmety. Tie po-
tom budú skrášľovať priestory zariadenia alebo budú 
predávať na rôznych charitatívnych podujatiach, 
ktorých sa zúčastňujú. Výťažok použijú v prospech 
klientov.

K príprave na príchod vianočných sviatkov neod-
mysliteľne patrí aj pečenie rôznych koláčov. S prí-
pravami nezaháľali ani seniori v tunajšom domove 
dôchodcov, kde sa pred Vianocami šírila vôňa me-
dovníkov. Okrem toho sa venovali aj výrobe vianoč-
ných dekorácií. Atmosféru dôchodcom spríjemnili 
vystúpením deti ZŠ Komenského ul.

V národopisnej expozícii Múzea Spiša v decembri 
pripravili tvorivé dielne pod názvom Vianočné  ob-
látky. V rámci nich mohli deti na vlastné oči vidieť, 
ako sa pečú oblátky či vyrábajú sviečky z včelieho 
vosku.

Spišskonovoveský závod embraco  Slovakia, 
s.  r.  o., v decembri vyslal s  vianočnou nádielkou 
Mikuláša do  Detského  domova  Mlynky  -  biele 
Vody. Deťom splnil ich želania, ktoré napísali a za-
vesili na stromček prianí. Táto tradícia obdarovávania 
vznikla už pred 6-timi rokmi. Firma ďalej pomohla aj 
s 2 polohovateľnými posteľami, ktoré slúžia pre deti 
so zdravotným postihnutím. Mikuláš z Embraca pri-
šiel spríjemniť  pobyt  aj  pacientom  na  detskom 
oddelení  spišskonovoveskej  nemocnice. Spolu 
s čertom deťom rozdali rôzne hračky a sladkosti. As-
poň na chvíľu im tak pomohol zabudnúť na chorobu 
a že sú mimo domova. Firma s nemocnicou spolu-
pracuje už 15 rokov.

V  markušovskom  Letohrádku  Dardanely sa 
v sobotu 14. 12. konal vianočný koncert. V rámci 
programu 5. ročníka účinkovali deti z okolitých ume-
leckých škôl. Tie okrem svojho hudobného talentu 
predviedli aj tanečný a herecký.

Žiaci Základnej umeleckej školy v Smižanoch sa 
14. 12. predstavili návštevníkom Obchodného cen-
tra Madaras s rozprávkou na motívy H. Ch. Ander-
sena Dievčatko  so  zápalkami. Vystúpenie spolu 
so svojimi učiteľmi pripravovali dva mesiace. Pred 
publikom sa predstavili žiaci literárno-dramatického, 
tanečného a speváckeho odboru.

V sobotu 14. 12. si občania nášho mesta i návštevní-
ci mohli v Evanjelickom kostole vychutnať jedinečnú 
atmosféru koncertu the Golden Voices of Gospel. 
V rámci neho zazneli spirituály, tradicionály a gospely 
v podaní hudobníkov a štyroch spevákov z Ameriky.

Turné s názvom Unplugged  &  Document  tour 
2013 spišskonovoveskej kapely Smola a hrušky 
vyvrcholilo 14. 12. vystúpením v Spišskom divadle. 
Domáce publikum si tak mohlo vypočuť 18 skladieb 
v netradičnom akustickom prevedení. Fotografie 
z koncertu si môžete pozrieť aj na webovej stránke 
mesta www.spisskanovaves.eu vo fotogalérii.

Spišské osvetové stredisko usporiadalo 15. 12. 
v smižianskom Kultúrnom dome pásmo vianočných 
zvykov a obyčajov pod názvom Povedzte nám pas-
tuškovia.

15. 12. sa v Letohrádku Dardanely konal tradičný 
Vianočný koncert. Tento rok sa interpretácie zhos-
tili štyri ženy: mezzosopranistka Marta Beňačková, 
organistka Anna Predmerská-Zúriková, flautiska Jú-
lia Burášová a klaviristka Mária Burášová.

  Msv č. 1 novoveská Huta 19. 2. 2014

1.  Horská 60 16.00 - 16.15
2.  pri parku (námestie v Nov. Hute)  18.25 - 18.40
3.  pri pionierskom tábore  17.45 - 18.00
4.  Horská 35 a 50  16.45 - 17.00
5.  Kvetná 17  17.05 - 17.20
6.  pri hasičskej stanici  18.05 - 18.20
7.  Tichá 10  16.20 - 16.35
8.  Kozákova vila  17.25 - 17.40
 
  Msv č. 3 Ferčekovce 20. 2. 2014

9. Muráňska 2  16.00 - 16.15
10.  Muráňska 26  16.20 - 16.35
11.  križovatka ulíc  

Muráňskej a Trenčianskej  16.45 - 17.00
12.  Muráňska 60  17.05 - 17.20
13.  Nitrianska ul.  17.45 - 18.00
14.  Laborecká ul.  18.25 - 18.40
15.  Trnavská ul.  17.25 - 17.40
16.  Dunajská ul.  18.05 - 18.20

  Msv č. 6 staré mesto - juh  21. 2. 2014

17.  Ul. J. Fándlyho  
- Železorudné bane   17.15 - 17.35

18.  Kozí vrch   16.00 - 16.20
19.  pred zimným štadiónom  

- Hotel Šport   17.40 - 18.00
20.  Tehelná ul. - obchod  16.25 - 16.45
21.  Gorkého ul.  18.30 - 18.50
22.  križovatka ulíc  

Hurbanovej a Leteckej  16.50 - 17.10

  Msv č. 7 staré mesto - východ  24. 2. 2014

23.  križovatka ulíc  
J. Hanulu a Škultétyho  17.35 - 17.50

24.  Pod Tepličkou  16.00 - 16.15
25.  Pod Tepličkou (pri moste)  16.20 - 16.35
26.  Drevárska ul.  

- garáže Nového domova  16.45 - 17.00
27.  Zábojského ul.   17.55 - 18.10
28.  Zvonárska ul.  18.15 - 18.30
29.  MPC starý vchod  

- Mlynská ul.  18.35 - 18.50

  Msv č. 8 staré mesto – sever 

30.  Vajanského ul.  
(smer k Medzi) 21. 2. / 18.05 - 18.25

31.  Vajanského ul.  
(smer k stanici) 25. 2. / 18.25 - 18.45

32.  J. C. Hronského 24. 2. / 17.10 - 17.50
33.  Hviezdoslavova ul.  

- soc. zariadenie Katarínka 25. 2. / 18.00 - 18.20

  Msv č. 9 Telep  25. 2. 2014

34.  Bernolákova ul.   17.35 - 17.50
35.  Kuzmányho ul.   17.15 - 17.30
36.  Kmeťova ul. - podjazd  16.55 - 17.10
37.  Jánskeho ul.   16.25 - 16.45
38.  križovatka ulíc Ľaliovej a Púpavovej 16.00 - 16.20

Upozornenie
knihy vykupujeme bez tvrdej väzby!

obaly od vajec neberieme!

oznámenie o výkupe papiera 
v rodinných domoch
Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s firmou Brantner Nova, s. r. o., v rámci  
akcie „Výkup papiera na vašej ulici“ oznamuje termíny výkupu od rodinných  
domov v jednotlivých lokalitách mesta. Výkup papiera sa bude realizovať formou  
výmeny za toaletný papier, kuchynské utierky alebo hygienické vreckovky.  
Presné podmienky výkupu budú k dispozícii u pracovníka, ktorý zabezpečuje mobilný  
zber. Ako stanovištia mobilného výkupu budú slúžiť vybrané miesta pristavenia veľkokapacitných  
kontajnerov, ktoré sú pristavované pravidelne na jar a jeseň. Zoznam termínov a miesta mobilného zberu:

Mestský úrad, oddelenie územného plánovania 
a stavebného poriadku týmto upozorňuje a vyzýva 
všetkých prevádzkovateľov malých zdrojov znečis-
ťovania ovzdušia (ide o zdroje znečisťovania ovzdušia 
s tepelným príkonom do 0,3 MW) nachádzajúcich sa 
v k. ú. mesta Spišská Nová Ves, aby v zmysle ustano-
vení zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za 
znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších zmien a do-
plnkov a podľa schváleného všeobecne záväzného na-
riadenia mesta Spišská Nová Ves č. 2/2003 a jeho 
dodatku č. 1, zaslali, resp. osobne doručili na Mestský 
úrad, Štefánikovo námestie č. 1, Spišská Nová Ves – 
oznámenie k určeniu výšky poplatku za znečis-

ťovanie ovzdušia za každý prevádzkovaný malý 
zdroj znečisťovania ovzdušia za rok 2013 v ter-
míne najneskôr do 15. 2. 2014!
Ku oznámeniu je potrebné doložiť doklad o množstve 
odobraného paliva za rok 2013 od jeho dodávateľa. 
Zároveň upozorňujeme prevádzkovateľov malých 
zdrojov znečisťovania ovzdušia, že podľa zákona NR 
SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia v znení neskorších zmien a doplnkov, za ne-
dodržanie termínu predloženia uvedeného ozná-
menia sa ukladá sankčný postih.

odd. územného plánovania
a stavebného poriadku, msÚ

PoPLatKY za zNeČiSťoVaNie 
oVzDUšia

V prípade priaznivých poveternostných podmienok 
plánujeme v mesiaci február 2014 organizovať 

VeReJNé bežecKé PReteKY  
Na GRaJNÁRi. 

informácie budú zverejnené dostatočne včas v tV Reduta a na www.spisskanovaves.eu.
odd. šmaš, msÚ

SpravoDaJSTvo



kultúrno-spoločenský mesačník mesta spIŠskÁ noVÁ Ves

10 februÁr 2014

b
le

s
k

o
vk

Y Návštevníci Multicentra sa 17. 12. počas prednášky 
Suroviny  morského  dna dozvedeli priamo od 
splnomocnenca vlády SR Ing. Petra Baláža, PhD., 
zaujímavé informácie o prieskumných aktivitách 
Spoločnej organizácie Interoceánmetal v Tichomo-
rí. Slovensko je jej členom od roku 1987 a zaoberá 
sa prieskumom morského dna na ploche 75 tis. 
km2 spolu s ďalšími krajinami, ako Rusko, Poľsko, 
Česko, Bulharsko a Kuba. Na dne skúmaného úze-
mia sa nachádzajú náleziská mangánu, medi, nik-
lu a kobaltu. Ich hodnota sa odhaduje na 180 až 
200 mld. €. Okrem toho tu experti skúmajú aj stav 
životného prostredia.
V Galérii umelcov Spiša 18. 12. slávnostnou ver-
nisážou otvorili tri výstavy. V prvom prípade išlo 
o upravenú  stálu  expozíciu zachytávajúcu život 
a dielo Jozefa  hanulu. Projekt bol realizovaný 
vďaka grantu Terra Incognita. Ďalej bola otvorená 
výstava Jubilanti, ktorá predstavuje prierez tvorby 
12-tich jubilujúcich umelcov. Tretia výstava má ná-
zov Čerenie vôd / za veľkou mlákou, kde 10 cle-
velandských sochárov interpretuje fenomén vody.
V rámci cyklu priamych televíznych prenosov RTVS 
Bratislava z rôznych kútov Slovenska s názvom 
Slovensko 2013 advent sa už po druhýkrát jeden 
z koncertov konal 18. 12. aj v Koncertnej sieni Re-
duty. Tentokrát malo spišskonovoveské publikum 
možnosť vychutnať si vystúpenie legendy sloven-
ského jazzu Petra Lipu.
V termíne od 20. 12. do 2. 1. vrátane mohli vodiči 
v Sp. Novej Vsi parkovať bezplatne. K tomuto kro-
ku sa rozhodlo vedenie mesta pristúpiť, aby tak mali 
občania pri príležitosti blížiacich sa sviatkov ľahší 
prístup do obchodov v centre mesta alebo na náv-
števu niektorého z množstva podujatí.
20. 12. v Kine Mier zazneli Vianočné  koledy 
v podaní Kandráčovcov a ich hostí. Nezabudnu-
teľný hudobný zážitok si tu nenechalo ujsť viac ako 
400 návštevníkov.
V sobotu 21. 12. putoval plamienok betlehemské-
ho  svetla po 20-tich hlavných i vedľajších želez-
ničných tratiach Slovenska. Skauti ho doručili do 
300 miest a obcí a krátko pred 15.00 hod. dora-
zilo už po 24. krát aj do Sp. Novej Vsi. Tu ho skauti 
strážili až do Štedrého dňa, kedy svetlo putovalo do 
domácnosti stoviek Spišskonovovešťanov. Od sko-
rého rána si v rôznych častiach miesta mohli odpáliť 
plamienok.
V predvečer štedrého večera vládla v tunajšom do-
move dôchodcov pravá vianočná nálada. Jeho 
priestory skrášľovala vianočná výzdoba a niesli sa 
nimi koledy, ktoré sem i tento rok prišli zaspievať 
mládežníci z cirkevného speváckeho zboru pri 
Chráme Nanebovzatia Panny Márie. Chodiaci klien-
ti sa v jedálni stretli na štedrovečernej večeri, kde 
sa im prihovoril riaditeľ zariadenia a dôchodcov po-
zdravil aj primátor mesta Ján Volný. Po spoločnej 
večeri ani tu nechýbali darčeky.
Návštevníci Obchodného centra Madaras zažili 
počas vianočného obdobia netradičné tanečné 
vystúpenie Flash mob. Pri nič netušiacich kupu-
júcich totiž zrazu začala skupinka ľudí tancovať, ku 
ktorej sa postupne pridávali aj ďalší. Po skončení 
6-minútového vystúpenia opäť splynuli s davom. 
Cieľom bolo ľudí zabaviť, prekvapiť a vytrhnúť zo 
stereotypu.
Pre bezdomovcov zo Sp. Novej Vsi je útočiskom 
Dom humanity Nádej. V nocľahárni smú len pre-
nocovať. Na Vianoce však od vedenia mesta dostali 
darček. Všetky tri sviatočné dni mohli stráviť v tep-
lých priestoroch aj s novým televízorom. Tesne pred 
sviatkami na nich nezabudol ani Slovenský Červený 
kríž, ktorý spolu s mestom pripravil tradičnú via-
nočnú kapustnicu. Bezdomovci ich však tento rok 
nemilo prekvapili. K štedrovečernému stolu si totiž 
nesadol ani jeden z nich.
Spišskonovoveských hasičov zamestnali počas 
Vianoc požiare trávy. V stredu 25. 12. horelo pri 
Jamníku a pri Odoríne. Vo štvrtok 26. 12. medzi 
16.00 a 17.00 hod. hasili požiar na Lesnej ulici ne-

STreDná oDborná škoLa  
ekonoMická
Ponúkame vám možnosť získať odborné ekonomické vzde-
lanie na jedinej škole svojho druhu v celom regióne. Naši 
absolventi sa uplatnia vo všetkých sektoroch národného 
hospodárstva – na domácom i zahraničnom trhu v oblasti 
ekonomiky, obchodu, daňovníctva, bankovníctva, cestov-
ného ruchu, v štátnej a verejnej správe, v samostatnej pod-
nikateľskej činnosti, v oblasti ubytovacích a stravovacích 
služieb. Počas štúdia majú naši žiaci možnosť získať štátnu 
skúšku v písaní na Pc, absolvovať odbornú prax v zahraničí 
(Rakúsko, Nemecko, Česko, švédsko, Nórsko...), zúčastňo-
vať sa medzinárodných projektov, bezplatne využívať plavá-
reň, klzisko a tenisový kurt.
odbory
6325 M   ekonomické lýceum
6317 M   obchodná akadémia
4210 M   agropodnikanie – odborné zameranie:  
  4210 M 11 agroturistika
4210 M 16  chov koní a jazdectvo

Podmienky prijatia: ekonomické lýceum, obchodná  
akadémia – test: slovenský jazyk a literatúra, matematika

 agropodnikanie – test: slovenský jazyk a literatúra,  
biológia

 Bližšie informácie o prijímacom konaní a o možnostiach prija-
tia bez prijímacích skúšok nájdete na webovej stránke školy  
www.oasnv.edu.sk.

Kontaktné údaje: Stredná odborná škola ekonomická, 
 Stojan 1, Spišská Nová Ves, tel.: 053/442 17 57, 
 442 25 08, fax: 053/442 37 16, e-mail: oasnvsk@gmail.com
Kontaktné osoby: Ing. Daniel Konársky, riaditeľ školy

STreDná oDborná škoLa  
DrevárSka
Privíta vás moderná a zrekonštruovaná škola so 114-ročnou 
tradíciou, so špičkovým technickým vybavením (cNc stroj, 
profesionálne drevoobrábacie stroje, modelárske vybave-
nie) a športovým zázemím (dve telocvične, posilňovňa, ba-
zén, sauna, trávnaté ihrisko), kvalifikovaným pedagogickým 
zborom a perspektívou budúceho uplatnenia.
nové študijné odbory od 1. 9. 2014
3336 M 04  drevárstvo a nábytkárstvo – manažment  
  v drevárstve (4-ročné štúdium, maturitné  
 vysvedčenie, prijímacie skúšky – SJL, MAT)
3349 K   technik drevostavieb - (4-ročné štúdium,  
 maturitné vysvedčenie + výučný list,  
 prijímacie skúšky – SJL, MAT)  
 – experimentálne overovanie  
 nového študijného odboru.

študijné odbory
2682 K   mechanik počítačových sietí  
  (4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie  
 + výučný list, prijímacie skúšky – SJL, MAT)
3336 M   drevárstvo a nábytkárstvo  
  (4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie  
 + výučný list, prijímacie skúšky – SJL, MAT)
3336 M   drevárstvo a nábytkárstvo s rozšíreným  
  vyučovaním športovej prípravy  
  - zameranie na futbal a hokej  
  (4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie,  
 talentová skúška + prijímacie skúšky  
 - SJL, MAT)
3341 K   operátor drevárskej  
  a nábytkárskej výroby  
  (4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie  
 + výučný list, prijímacie skúšky – SJL, MAT)
4912 M 01   lesníctvo – lesnícka prevádzka  
  (4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie,  
 prijímacie skúšky – SJL, MAT)
8221 M   dizajn (4-ročné štúdium,  
 maturitné vysvedčenie, talentová skúška)
8245 M   konzervátorstvo a reštaurátorstvo  
  – drevorezieb (4-ročné štúdium,  
 maturitné vysvedčenie, talentová skúška)
8260 M   propagačné výtvarníctvo (4-ročné štúdium,  

 maturitné vysvedčenie, talentová skúška)
8269 M   tvorba nábytku a interiéru  
  (4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie,  
 talentová skúška)
8279 M   dizajn a tvarovanie dreva (4-ročné štúdium,  
 maturitné vysvedčenie, talentová skúška)
8297 M   fotografický dizajn (4-ročné štúdium,  
 maturitné vysvedčenie, talentová skúška)

Učebné odbory
3355 h   stolár (3-ročné štúdium, výučný list,  
 bez konania prijímacích skúšok)
3355 h   stolár s rozšíreným vyučovaním športovej  
  prípravy - zameranie na futbal a hokej  
  (3-ročné štúdium, výučný list, talentová skúška)
3370 h   čalúnnik (3-ročné štúdium, výučný list,  
 bez konania prijímacích skúšok)
8555 h   umelecký rezbár (3-ročné štúdium,  
 výučný list, talentová skúška)
4579 F   lesná výroba (2-ročné štúdium,  
 vysvedčenie o záverečnej skúške,  
 bez konania prijímacích skúšok)

nadstavbové štúdium
6403 L   podnikanie v remeslách a službách  
  (2-ročné štúdium pre absolventov všetkých  
 trojročných učebných odborov).  
 Kritériá pre prijatie: výučný list, vysvedčenie  
 o záverečnej skúške, prijímacie skúšky  
 – SJL, MAT.

Podmienky prijímacieho konania budú po odsúhlasení zve-
rejnené na webovej stránke školy najneskôr do začiatku feb- 
ruára 2014.
Kontaktné údaje: Stredná odborná škola drevárska, 
 Filinského 7, Spišská Nová Ves, tel.: 053/442 42 46, 
 0902 904 810, web: www.sosdsnv.sk
Kontaktná osoba: Ing. Vladimír Jančík, riaditeľ školy

GyMnáziUM, škoLSká 7
V školskom roku 2014/2015 sa v našej škole otvára päť 
všeobecnovzdelávacích tried. V prípade záujmu budú otvo-
rené aj triedy s rozšíreným vyučovaním cudzieho jazyka, in-
formatiky alebo telesnej výchovy. Naše gymnázium ponúka 
možnosť profilácie a výberu z veľkého množstva voliteľných 
predmetov od 3. ročníka, vyučovanie v moderných učeb-
niach a kvalitnú prípravu na vysokoškolské štúdium na Slo-
vensku i v zahraničí, účasť na medzinárodných výmenných 
pobytoch a projektoch a bohaté športové i kultúrne vyžitie.
Podmienky prijatia: Podmienky prijímacieho konania budú po 

odsúhlasení zverejnené na webovej stránke školy najneskôr do 
začiatku februára 2014.

Kontaktné údaje: Gymnázium, Školská 7, Sp. Nová Ves, 
 tel.: 053/442 22 59, fax: 053/429 76 39, 
 e-mail: skola@gymsnv.sk, web: www.gymsnv.sk
Kontaktné osoby: Mgr. Jozef Kačenga – riaditeľ školy, 
 PaedDr. Silvia Kozubová – výchovný poradca

GyMnáziUM, Javorová 16
Gymnázium poskytuje už dvadsaťdva rokov kvalitné vzde-
lanie v intelektuálne vyrovnanom kolektíve žiakov, ktorí sú 
po maturite schopní plynulo komunikovať v cudzom jazyku 
a úspešne študovať na rôznych typoch vysokých škôl na 
Slovensku i v zahraničí. V priestoroch gymnázia pôsobí Ja-
zyková škola (možnosť získania štátnice) a Lokálna ciSco 
sieťová akadémia (možnosť získavania priemyselných cer-
tifikátov v oblasti počítačových sietí). 
V šk. roku 2014/2015 ponúkame štúdium v dvoch odboroch, 
ktoré sú v regióne Spiša výnimočné: bilingválne štúdium v anglic-
kom jazyku (56 žiakov) a osemročné štúdium (50 žiakov). 
odbory
7902 J   gymnázium (8-ročné štúdium)  
 - pre žiakov 5. ročníka ZŠ 
  Podmienky prijatia: Absolvovanie  
 prijímacích skúšok z matematiky  
 a slovenského jazyka.  
 (Prihláška do 10. 4. 2014.)
7902 J 74   bilingválne štúdium v anglickom jazyku 
 (5-ročné štúdium) - pre žiakov  
 8. a 9. ročníka ZŠ
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Podmienky prijatia: Priemer na výročných vysvedčeniach ZŠ 
do 2,0 a úspešné absolvovanie talentovej skúšky na psycho-
logické zisťovanie jazykových a študijných predpokladov.  
(Prihláška do 20. 2. 2014)
Ďalšie informácie o prijímacích skúškach: bit.ly/javorka 

Kontaktné údaje: Gymnázium, Javorová 16, Sp. Nová Ves,
 tel.: 053/442 56 51, 053/429 89 48, 
 e-mail: skola@gjavsnv.edu.sk, web: www.gjavsnv.edu.sk
Kontaktné osoby: Mgr. Peter Ivančák - riaditeľ školy

HoTeLová akaDéMia
Spoznajte krásy Spiša a kultúrno-historické pamiatky mesta 
štúdiom v atraktívnych študijných a učebných odboroch 
na hotelovej akadémii v Spišskej Novej Vsi. Prioritou na-
šej školy je spokojný rodič, zákazník a úspešný absolvent, 
schopný okamžite sa uplatniť na trhu práce alebo pokračo-
vať v ďalšom štúdiu na vysokej škole.
študijné odbory – denné štúdium
6323 K  hotelová akadémia – 5-ročné štúdium  
 (maturitné vysvedčenie + výučný list)
 Prijímacie pohovory zo slovenského jazyka  
 a cudzieho jazyka (anglický jazyk alebo  
 nemecký jazyk)
6324 M   manažment regionálneho cestovného  
  ruchu – 4-ročné štúdium (maturitné  
 vysvedčenie) . Prijímacie pohovory  
 zo slovenského jazyka a matematiky

Učebné odbory – denné štúdium
6444 h  čašník, servírka – 3-ročné štúdium  
 (výučný list) – bez prijímacích pohovorov 
6445 h   kuchár – 3-ročné štúdium  
 (výučný list) – bez prijímacích pohovorov

nadstavbové štúdium - nová forma štúdia 
6411 L   prevádzka obchodu 
6421 L   spoločné stravovanie
Denné 2-ročné pokračujúce štúdium pre žiakov,  
ktorí ukončili štúdium v 3-ročných učebných  
odboroch (maturitné vysvedčenie).

externé štúdium
6444 h   čašník, servírka - jednoročné diaľkové  
  štúdium (výučný list)
6445 h   kuchár - jednoročné diaľkové štúdium  
 (výučný list)
Rozšírenie vzdelania a kvalifikácie pre tých uchádzačov, ktorí 
ukončili minimálne stredné odborné vzdelanie.

Kontaktné údaje: Hotelová akadémia, Radničné námestie 1, 
Spišská Nová Ves, tel.: 0948 094 212, 053/446 42 15, 
053/442 41 89, e-mail: hotelovkasnv@gmail.com

Kontaktné osoby: Mgr. Milan Kudrik – riaditeľ školy

STreDná oDborná škoLa
škola pripravuje absolventov na trh práce nielen v 3-ročných 
učebných odboroch, ale aj 4-ročných študijných odboroch. 
Našim motto je: „Remeslo má zlaté dno.“
študijné odbory: 4-ročné (maturitné vysvedčenie + výučný list)
2426 K   programátor obrábacích  
  a zváracích strojov a zariadení
2697 K   mechanik elektrotechnik 
6446 K   kozmetik

študijné odbory: 4-ročné 
(maturitné vysvedčenie)
2157 M   geológia, geotechnika  
  a environmentalistika
3650 M   staviteľstvo
3692 M   geodézia, kartografia a kataster
3739 M   elektrotechnika v doprave  
  a telekomunikáciách
3920 M   polytechnika

Učebné odbory: 3-ročné (výučný list)
3661 h   murár
3663 h   tesár
3668 h   montér suchých stavieb
3675 h   maliar
3678 h   inštalatér
3684 h   strechár
2683 h 11   elektromechanik – silnoprúdová technika
2487 h 01   autoopravár – mechanik 

6456 h   kaderník 
3152 h 02   krajčír – dámske odevy
6424 h   manikér – pedikér 
S možnosťou pokračovať 2 roky v nadstavbovom štúdiu 
dennou alebo externou formou.

nadstavbové štúdium
študijné odbory: 2-ročné
2414 L 01   strojárstvo – výroba, montáž a opravy  
  prístrojov, strojov a zariadení
2675 L 02   elektrotechnika – výroba a prevádzka  
  strojov a zariadení
3659 L   stavebníctvo 
6426 L   vlasová kozmetika
3125 L   odevníctvo
6423 L   starostlivosť o ruky a nohy

Učebné odbory: 2-ročné: pre žiakov, ktorí ukončili povinnú škol-
skú dochádzku v 7. alebo 8. ročníku ZŠ.
2478 F   strojárska výroba
3686 F   stavebná výroba 
3178 F   výroba konfekcie
3383 F   spracúvanie dreva

Riaditeľstvo školy oznamuje žiakom končiacim 9. ročník ZŠ, že 
v školskom roku 2013/2014 otvára nový 4-ročný študijný od-
bor 2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov 
a zariadení.
Kontaktné údaje: Stredná odborná škola, 
 Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, 
 tel.: 053/446 13 90, 446 29 23, 
 e-mail: skola@soussnv.sk, web: www.soussnv.sk
Kontaktné osoby: Ing. Vasiľ Kolesár – riaditeľ školy

cirkevné GyMnáziUM  
šTeFana Mišíka
ako jediná stredná škola v meste formuje zdravo duchovne 
zmýšľajúceho  mladého  človeka,  ktorý  je  schopný  čeliť 
modernej spoločnosti rozumom i srdcom zároveň. Dôraz 
kladieme na výchovný aspekt v línii rodina – škola – žiak 
postavenej na tradičných hodnotách a cnostiach.
odbory:
študijný program 7902 5  
– gymnázium, všeobecné zameranie

Individuálny prístup, optimálna naplnenosť tried, starostlivosť 
o žiakov s integráciou, profesionálna vybavenosť tried, moderné 
učebné pomôcky. Profilácia žiaka formou seminárov (dvoj a štvor-
hodinová dotácia) od III. ročníka. Starostlivosť v rámci vzdeláva-
cích poukazov.
Kontaktné údaje: Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, 
 Radničné námestie č. 271/8, Spišská Nová Ves, 
 tel.: 0915 930 494, e-mail: gymsnv@kapitula.sk, 
 web: www.cgymmisikasnv.edupage.org
Kontaktné osoby: Mgr. Ján Stuhlák – riaditeľ školy

TecHnická akaDéMia
škola ponúka moderné študijné programy. Jej technické 
vybavenie je na vysokej úrovni. štúdium vo všetkých odbo-
roch je štvorročné, ukončené maturitnou skúškou. absol-
venti majú v súčasnosti veľké možnosti uplatnenia sa doma 
i v zahraničí. Väčšina z nich pokračuje v ďalšom štúdiu na 
vysokých školách.
študijné odbory
2381 M   strojárstvo – grafické systémy
2381 M   strojárstvo – stavba automobilov
2387 M   mechatronika – programovanie  
  robotov a cNc strojov
2675 M   elektrotechnika – počítačové  
  systémy a siete
3918 M   technické lýceum
3968 M   logistika

Podmienky prijatia: Žiaci vykonajú prijímaciu skúšku zo sloven-
ského jazyka a matematiky. Okrem výsledkov prijímacej skúšky 
budú zohľadnené aj ich študijné výsledky, výsledky v Testovaní 9 
a taktiež úspechy v olympiádach a ďalších súťažiach.

Kontaktné údaje: Technická akadémia, Hviezdoslavova 6, 
 Spišská Nová Ves, tel.: 053/446 62 49, 
 e-mail: skola@tasnv.sk, web: www.tasnv.sk
Kontaktné osoby: RNDr. Ladislav Ruttkay – riaditeľ školy
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Yďaleko rómskej osady. Následne sa museli presu-
núť do obce Chrasť nad Hornádom.

Na pozvanie primátora mesta Jána Volného sa 
29. 12. v grécko-katolíckom Chráme Premenenia 
Pána konal vianočný koncert Hanky Servickej a jej 
hostí pod názvom Serdeňko odomkni.

Spišskonovovešťania sa 31. 12. rozlúčili so starým 
rokom aj v parku pred Redutou počas akcie Silves-
ter 2013 s elánom. V rámci programu tu vystúpila 
hudobná skupina Elán Tribute Revival, ktorá zaspie-
vala známe hity populárnej skupiny. Tesne pred pol-
nocou sa občanom prihovoril primátor mesta Ján 
Volný. Nasledovalo odpočítavanie a nechýbal ani 
ohňostroj, ktorý prežiaril nebo na neuveriteľných 
7 minút.

Relatívne pokojný Silvester mali príslušníci hazz 
v  Sp.  Novej  Vsi, keď do terénu vyrážali celkovo 
štyrikrát. Išlo o technický zásah na ceste do Ferče-
koviec, kde bol zhorený vrak automobilu a tvoril pre-
kážku. Za asistencie polície ho odstránili mimo ces-
tu. V rámci ďalších výjazdov umožnili prístup do bytu 
na sídl. Mier, asistovali pri novoročnom ohňostroji 
v centre mesta a po návrate boli vyslaný k požiaru 
kontajnera na Ul. F. Kráľa. Počas noci na poriadok 
dohliadala mestská  polícia. Tá nezaznamenala 
žiadne narušenia verejného poriadku. Počas osláv 
riešila len jednu ženu pod vplyvom alkoholu, pričom 
sa jednalo o bezdomovkyňu z rožňavského okresu. 
Okrem toho sa obyvatelia sťažovali na predčasné 
používanie pyrotechniky. Spišskonoveskí záchra-
nári museli zasahovať počas dňa celkovo päťkrát 
a po polnoci absolvovali tri výjazdy. Spišskonovo-
veskí policajti vyšetrujú aj prvú tohtoročnú lúpež, 
keď hodinu po polnoci neznámy páchateľ medzi 
ulicami J. Hanulu a Banícka prepadol dôchod-
kyňu. Krádežou jej spôsobil škodu vo výške viac 
ako 1 000 €. Páchateľovi za tento skutok hrozí až 
12-ročné väzenie.

Múzeum  Spiša navštívilo v  minulom  roku 
32 000 ľudí, čo je viac ako v roku 2012. O tom, 
že sa čoraz viac dostáva do povedomia, svedčí aj 
minuloročná výstava šestnásť  spišských  miest, 
ktorá bola inštalovaná aj v Poprade, Starej Ľubovni 
a Košiciach. V poslednom zo spomínaných miest si 
ju pozreli aj múzejníci z Budapešti, ktorým sa výsta-
va zapáčila a prejavili o ňu záujem. Okrem organizo-
vania rôznych výstav sa múzeum venuje aj edičnej 
činnosti. V rámci nej vydalo vďaka podpore Minis-
terstva kultúry SR v minulom roku monografiu o ži-
vote a diele andreja Reipricha. Nadviazalo tak na 
výstavu a konferenciu, ktorú v roku 2012 realizovalo 
spolu s Gymnáziom na Školskej ulici a mestom Sp. 
Nová Ves pri príležitosti 100. výročia narodenia tejto 
osobnosti. Autormi publikácie sú PhDr. Ružena Kor-
mošová, PhD., doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc. 
a riaditeľka Múzea Spiša Ing. Zuzana Krempaská.

V roku 2013 sa v meste Sp. Nová Ves narodilo 
422 detí, čo je o 54 viac ako v predchádzajúcom. 
Z uvedeného počtu bolo 222 dievčat a 200 chlap-
cov. Najplodnejším obdobím u nás bolo leto. Kon-
krétne jún a august, kedy sa narodilo 21 % detí. 
Najfrekventovanejšími menami u nás boli v prípade 
chlapčenských mien Jakub, Samuel, Matej a Adam. 
Medzi dievčenskými menami sa najčastejšie vysky-
tovala Nela, Eliška, Natália a Tamara. Objavili sa 
však aj netypické mená, ako napr. Tokaira a biblic-
ké mená, ako napr. Abigail, Noemi, Ráchel. Čoraz 
častejšie sa u nás začínajú objavovať aj dve mená 
pred priezviskom. V minulom roku v Sp. Novej Vsi 
zomrelo 300 obyvateľov, odsťahovalo sa 562 a na-
opak prisťahovalo 430 ľudí. K 1. 1. 2014 v našom 
meste teda žilo spolu 36 680 občanov.

Mestské kultúrne centrum zorganizovalo 3. 1. 
v Kine Mier novoročný koncert s názvom happy 
New  Year. V rámci neho sa predstavili najlepšie 
spišskonovoveské rockové kapely.

5. 1. v predvečer sviatku Troch kráľov sa v marku-
šovskom kaštieli konala trojkráľová večerná pre-
hliadka. Jej ústrednou témou boli vianočné zvyky 
a obyčaje vidieckej šľachty a služobníctva.

SpravoDaJSTvo
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Y Návštevníci krytej plavárne mali 5. 1. v rámci Dňa 
otvorených dverí jedinečnú možnosť spoznať svet 
ticha  pod  vodnou  hladinou pod vedením skúse-
ných inštruktorov. Podujatie už tradične organizoval 
Potápačský klub Manta a Potápačské centrum ZPS 
Ing. Olivera Krajňáka v spolupráci so STEZ.

V nedeľu 5. 1. sa v Kine Mier predstavila spišsko-
novoveskému publiku dychovka ordzovianka so 
svojim novoročným koncertom. V rámci neho zazneli 
piesne obsahom z Ordzovian, okolia Spiša a iných 
regiónov Slovenska, ale i Českej republiky.

Ľudia s mentálnym a viacnásobným postihom veľa 
možností na sebarealizáciu nemajú. Spišská katolíc-
ka charita sa pre takýchto ľudí rozhodla zriadiť den-
ný stacionár, kde od januára môžu tráviť svoj voľný 
čas. V rámci neho je poskytovaná kompletná služba 
v čase od 7.00 až do 15.00 alebo podľa dohody do 
17.00 hod. Tzv. škôlka je zriadená v priestoroch bu-
dovy na Tolstého ulici 6, kde sa už nachádza Chráne-
ná dielňa Caritas sv. Jozefa Robotníka.

V piatok 10. 1. sa stretli členovia Divadelného súbo-
ru Hviezdoslav na novoročnom punči. Túto tradíciu 
zaviedli už pred niekoľkými rokmi a tak ani tento rok 
nebol výnimkou.

Rok 2013 sa v Galérii umelcov Spiša niesol pre-
dovšetkým v znamení 150. výročia narodenia Jozefa 
Hanulu a iných významných projektov. Medzi nimi 
napr. Sacral elementum 2, Ženy online, Orbis pic-
tus, jozef.hanula@maliar.sk a pod. Bývalá výstava 
Umelci Spiša bola nahradená tematickým projektom 
zo zbierok Terra Gothica. Ten sa podarilo realizovať 
spolu s projektom Jozef Hanula vďaka grantu Terra 
Incognita z Košického samosprávneho kraja. Minulý 
rok galériu navštívilo okolo 5 tis. ľudí. Tento rok je 
plánovaná rekonštrukcia stálej expozície Záhrada 
umenia.

Spišská knižnica v minulom roku zintenzívnila prá-
cu s cieľovými skupinami, so stredoškolákmi a vďaka 
PaedDr. Štefanovi Šimkovi aj s pedagógmi. Úspešný 
bol projekt S knihou sa ani v kyberpriestore nestra-
tíš. Ministerstvo kultúry SR poskytlo knižnici v rámci 
dotačného systému 4 500 € so spolufinancovaním 
KSK vo výške 500 € na obnovu a modernizáciu 
technického vybavenia. Ďalej ministerstvo schválilo 
4 500 € na nákup literatúry v rámci projektu Via libe-
li ad lumen – Cestou knihy ku svetlu. Doplnil sa tak 
fond knižnice o nové tituly pre deti a mládež, beletrie 
a odbornej literatúry pre centrálnu budovu a poboč-
ku Mier. V uplynulom roku Spišskú knižnicu navštívilo 
vyše 45 tis. ľudí a registrovaných bolo 3 222 čita-
teľov. Obľúbené sú stretnutia s autormi nových kníh 
a plánujú sa aj stretnutia pre odbornú a najmä peda-
gogickú verejnosť.

14. 1. boli v Multicentre sprístupnené verejnosti dve 
výstavy. Slovenské technické múzeum prinieslo uni-
kátnu zbierku nerastov Jitky bohovicovej. Zbierka 
obsahuje okolo 600 exponátov z viac ako 23 krajín. 
Výstava bude putovať aj do ďalších miest a v budúc-
nosti by mala byť súčasťou stálej expozície Histórie 
baníctva na Spiši. Ďalšou sprístupnenou výstavou je 
abstraktná  krajina  v  amatérskej  tvorbe  Jozefa 
Košťála. Vystavené práce sú prezentované v rámci 
projektu Banícka tradícia v umeleckých prejavoch. 
Výstava pozostáva zo 46 diel, ktoré autor namaľoval 
v priebehu roka.
Uplynulý  rok bol pre Spišské divadlo mimoriadne 
úspešný. Počet návštevníkov presiahol 38 tis. ľudí, 
čo sa odzrkadlilo aj na tržbách, ktorých výšku diva-
dlo doposiaľ ešte nedosiahlo. Návštevnosť vzrástla 
aj vďaka úspešným premiéram a reprízam v Štúdiu 
Spišského divadla. V minulom roku sa tu konal už 
5. ročník festivalu Divadelný Spiš. U návštevníkov mal 
mimoriadny ohlas a stal sa nadregionálnym festiva-
lom. V tejto divadelnej sezóne sa chce Spišské diva-
dlo orientovať na regionálneho diváka, ale aj autorov 
a témy. Sezónu odštartovalo úspešným predstavením 
Ženského zákona v spišskom nárečí a pokračovať 
bude pripravovanou inscenáciou hry Mastný hrniec. 
Ďalšia hra s názvom Tieň Majstra Pavla bude urče-
ná pre stredoškolskú mládež, ale i dospelého diváka 
a pripravované sú tiež spišské rozprávky pre deti.

Materská škola na Stolárskej ulici č. 2 v Spišskej novej vsi
26. 2. 2014 (streda) od 9.00 do 12.00 h alebo od 14.00 do 16.30 h

srdečne pozýva rodičov s deťmi na 

Deň otVoReNých DVeRí

SpravoDaJSTvo, pozvánka

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

„prosím o prehodnotenie rozloženia kontajnerov na 
tr. 1. mája 11 - 21. permanentný neporiadok, zatara-
senie chodníka, tesné parkovanie áut, rómovia, čo sa 
v nich každú minútu prehrabávajú a ukrývajú odpad do 
priľahlých kríkov, kde si kľudne vykonajú svoju potrebu. 
množstvo kartónov položených vedľa kontajnerov, aj 
keď sú prázdne. pracovníci zodpovední za čistotu do-
poludnia upracú a večer je neporiadok opäť. na tomto 
mieste je veľký pohyb ľudí (nákupné centrum, reštau-
rácie, lekáreň, kostol a pod.). nehovoriac o neskutočne 
škaredom pohľade zo stovky okien na okolí.“

ladislav, odkazprestarostu.sk, 11. 12. 2013

Presun stanovíšť v meste robíme v spolupráci s príslušným 
MsV, ktorý to prerokuje s dotknutými občanmi a vytypuje 
sa nové miesto. Z našej strany je jediná požiadavka, aby 
k stanovišťu bol bezproblémový prístup pre zberové autá. 
Pri splnení tejto požiadavky s presunom nie je problém.
 PaedDr. Ján olejník

ved. odd. komunálneho servisu, Msú

„Chcel by som vás požiadať o nainštalovanie bezpeč-
nostnej kamery s napojením na mestskú políciu na 
parkovisku oproti bloku brezová 21 - pri garážach. par-
kujem tam pravidelne a za posledné obdobie mi boli 
viackrát odcudzené originálne puklice z auta a posled-
nýkrát sa niekto už ulakomil na šrúby z kolies! pri hlá-
sení na oo pZ len spísali zápisnicu a pokrčili plecami 
so slovami, že nemôžu sledovať každé auto. preto vás 
týmto žiadam o nainštalovanie kamery, ktorá by mohla 
znížiť takúto formu kriminality, ale taktiež by prispela 
k väčšej bezpečnosti tejto lokality.“
 milan, 27. 12. 2013

Mesto Spišská Nová Ves má spracovanú koncepciu moni-
torovacieho kamerového systému. Na sídlisku Tarča  plá-
nujeme jeho rozšírenie, avšak až po prípadnom schválení 
projektu, ktorý sme zaslali na Ministerstvo vnútra SR. 
V tomto roku uvažujeme aj so zakúpením fotopascí, ktoré 
by mohli pomôcť pri takýchto krádežiach a nevyžadujú si 
investičné náklady, ako je optická sieť a pod. V uvedenej 
lokalite zvýšime hliadkovú činnosť, čo by mohlo prispieť 
k čiastočnej eliminácii takýchto prípadov.

JUDr. Michal Komara, PhD. 
náčelník MsP v SNV 

„rád by som sa opýtal, či neplánujete upraviť parko-
visko na bezručovej ulici na mieri. každý parkuje, ako 
chce, len aby si neodrel dvere pri otváraní. keby boli 
čiary, bolo by to jednoduchšie.“
 Jaroslav, 2. 1. 2014

Oddelenie výstavby a dopravy rieši každoročne obnovu 
vodorovného značenia miestnych komunikácií. Objem fi-
nancií však nepostačuje na zabezpečenie obnovy zna-
čenia na parkoviskách na sídliskách. V prípade, že by 
sme dokázali ušetriť financie z iných činností, ktoré za-
bezpečuje oddelenie výstavby a dopravy, budeme uva-
žovať o ich využití na vami požadovaný účel. Ďakujeme 
za podnet. 

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

 
Oprava parkoviska na Bezručovej ulici je zahrnutá do 
hlavných úloh MsV č. 4 na rok 2014, súbežne s opra-
vou cesty v spomínanej lokalite. Samozrejme, zavisí to 
od určenia priorít a finančných prostriedkov pridelených 
mestom. 

Mgr. Jozef Kačenga, predseda MsV č. 4 

„kam by som sa mal obrátiť, ak by som mal záujem 
o vyhradené parkovisko pred bytovkou a aká je cena 
prenájmu?“
 Jaroslav, 3. 1. 2014

Vyhradenie parkovacieho miesta na verejných parkovis-
kách mesta Spišská Nová Ves je možné len pre osoby 
s ŤZP odkázané na individuálnu dopravu. V takom prí-
pade je potrebné podať žiadosť na oddelení výstavby 
a dopravy (Ing. Mucha) a doložiť príslušné doklady  
(preukaz ŤZP, parkovací preukaz, rozhodnutie 
z ÚPSVaR, OR PZ okresný dopravný inšpektorát, 
techn. preukaz). Vyhradenie tohto miesta sa nespo-
platňuje. Vyhradenie parkovacieho miesta pre fyzické 
a právnické osoby v inom ako horeuvedenom prípade 
neposkytujeme.

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

„V médiách sa objavili správy o tom, ako na Donova-
loch zmiešavajú separovaný odpad pri zbere. čiže 
obyvatelia triedia zbytočne, pretože to smetiari aj tak 
pomiešajú. rád by som počul vyjadrenie od mesta, prí-
padne b-nova, či sa to tak robí aj u nás v snV. ak nie, 
tak akým spôsobom sa použijú vyzbierané vytriedené 
plasty alebo sklo? kde sa to vozí, čo sa s tým robí?“
 Štefan, 7. 1. 2014

Zber vyseparovaných zložiek v meste Spišská Nová Ves 
realizuje f. Brantner Nova, s. r. o., Sadová 13, Sp. Nová 
Ves. Po zbere sú jednotlivé zložky dotrieďované v hale 
SEZO Spiš, lisované a expedované odberateľovi. Kon-
covými odberateľmi sú napr. VETROPACK NEMŠOVÁ, 
GENERAL PLASTIC A.S., KURUC - COMPANY, s. r. o., 
MONDI SWIECE s. a.
 PaedDr. Ján olejník

ved. odd. komunálneho servisu, Msú

„Dobrý deň, milé vedenie mesta, je možné, aby sa ten 
neporiadok upratal a hlavne čo najskôr dal do príjem-
ného stavu pre oči? mám na mysli železničnú budovu 
pri železničnom priecestí na sídl. Východ. uvedomu-
jete si vôbec, že odtiaľ prejde skoro každý návštevník 
mesta? Vyzerá to tam ako v bývalej Juhoslávii. Ďaku-
jem za spríjemnenie žitia v tomto meste.“
 lubos majer, 10. 1. 2014

Zrejme ste mali na mysli železničné priecestie k sídl. 
Západ. Z jestvujúcich troch objektov jeden je vlastníc-
tvom ŽSR, ďalšie dva (bližšie k sídlisku) sú už vlastníc-
tvom mesta a sú určené na likvidáciu. Tento úkon musí 
byť realizovaný v súlade so stavebným zákonom, preto 
vybavujeme búracie povolenie. Keďže stavba sa nachá-
dza v ochrannom pásme železníc, ide o komplikovaný 
a časovo náročný postup. Nežiaduci stav v blízkosti 
predmetných domčekov je spôsobovaný samozvanými 
„triedičmi“ odpadov z neďalekej osady. Priestor bol čias-
točne uprataný vyvezením jedného veľkého kontajnera, 
nakoľko prednosť sme dali čisteniu potoka pod Tarčou, 
kde hrozilo upchatie podzemnej časti, v ktorej potok 
tečie. Upratanie bolo dokončené v priebehu 3. týždňa. 
Priestranstvo po odstránení domčekov bude mať par-
kovú úpravu s kvetinovou výzdobou.
  Mesto Spišská Nová Ves

„občania novoveskej Huty bývajúci na poľnej ulici 
ďakujú mestu spišská nová Ves a oddeleniu výstavby 
a dopravy msú za rekonštrukciu našej cesty. poďako-
vanie patrí aj firmám, ktoré sa na tejto akcii podieľali. 
predovšetkým firme saXon. túto akciu odštartoval 
Ing. stanislav čurný - vďaka. už nám chýba iba svetlo 
na konci ulice a je to fajn.“
 e-mail, 14. 1. 2014

LiSTáreň
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 atmosféra želaní 
V decembri sa v ZŠ na Lipo-

vej ulici uskutočnili rôzne 
akcie a súťaže: výroba 
ikebán, burza hračiek 
a vianočných výrobkov. 

Vianočná besiedka sa usku-
točnila v priestoroch Obchodného centra Madaras. 
Okrem žiakov a učiteľov sa na besiedku prišli pozrieť 
a potešiť aj rodičia, starí rodičia a príbuzní. Vystúpe-
niami deti prezlečené za anjelov, čertov a iné bytosti 
pozdravili svojich najmilších spevom, tancom, hrou na 
husliach a vinšami. Celé vystúpenie sa nieslo v príjem-
nej atmosfére želaní.

 zš z. nejedlého úspešná 
v rozvojovom projekte
18. 12. 2013 sa uskutočnilo slávnostné uvedenie in-
teraktívnej tabule do praxe, ktoré pripravila Mgr. Jana 
Sámelová. Tým sa úspešne zavŕšila finálna fáza v rámci 
rozvojového projektu „Podpora výchovy a vzdeláva-
nia žiakov zo sociálne znevýhodneného prostre-
dia”. ZŠ Z. Nejedlého 2 v ňom bola úspešná a získala 
nemalé finančné prostriedky na zakúpenie modernej 
edukačnej digitálnej technológie – interaktívnej ta-
bule. 

 vianočný basketbalový turnaj
V adventnom období si žiaci prvého stupňa športovo 
spríjemnili predvianočné podujatie medziškolským tur-
najom v basketbale. Vianočný basketbalový turnaj sa 
konal 13. decembra 2013 v ZŠ Hutníckej a žiaci zš 
z. Nejedlého 2 obsadili pod vedením Mgr. Miroslava 
Palička, PhD., celkovo pekné tretie miesto. Video si 
môžete pozrieť na web stránke zsnejedleho-snv.edu-
page.sk, ako aj na adrese: 
http://youtu.be/g6dCijSRIQQ. 

 Mestská športová olympiáda v plávaní
13. decembra 2013 bola ZŠ Z. Nejedlého 2 hosti-
teľom mestskej športovej olympiády v plávaní žiakov 
prvého stupňa, na ktorej žiaci ZŠ Z. Nejedlého 2 boli 
úspešní a mnohí aj viackrát zvíťazili. Pekné momenty 
približuje video: http://youtu.be/WlMZqfY6mUs.

 Memoriál a. Franka 
s prívlastkom dvadsiaty
V dňoch 9. – 10. decembra ZŠ Z. Nejedlého v spo-
lupráci s FK SNV a mestom usporiadala 20. ročník 
medzinárodného halového futbalového turnaja star-
ších a mladších žiakov. Podujatie malo u širokej verej-
nosti mimoriadne pozitívnu odozvu a mnohí sa zhodli 
na tom, že to bol jednoznačne najlepší ročník. Zostrih 
zaujímavých momentov nájdete na stránke školy, ako 
aj vo videu: http://youtu.be/-cJ--7UwRlg.

 zober loptu nie drogu
Žiačky 8. ročníka ZŠ, Hutnícka 16 v Spišskej Novej Vsi 
sa 5. 12. 2013 v rámci akcie „Zober loptu nie drogu“ 
zúčastnili volejbalového turnaja dvojíc žiačok 7., 8. 
a 9. ročníka ZŠ v Kežmarku. Podujatia sa zúčastnilo 
20 družstiev z deviatich škôl z Popradu, Kežmarku 
a Spišskej Novej Vsi. V tvrdej konkurencii sa dievčatá 
zš hutnícka 16, SNV pod vedením p. uč. Mgr. Hnáta 
postupne prebojovali zo základných skupín do osem-
finále. Ďalej sa postupovalo vyraďovacím spôsobom. 
Naše dievčatá preukázali psychickú aj hernú vyrovna-
nosť a nakoniec obsadili prvé a tretie miesto.

 vianočná akadémia v kine Mier 
Cez vianočný čas sme akísi mäkší, možno aj zasne-
nejší, ponárame sa viac do vlastného vnútra, robíme 
súvahy celoročnej práce, sú to zároveň chvíle návra-
tov do detských čias, opantaných čarom rozprávok, 
vôňou domova. Aj žiaci základnej školy na Komen-
ského ulici si pripomenuli túto nádhernú atmosféru 
hodnotným umeleckým programom v Kine Mier. Vy-
stúpením ukázali, akú hodnotu majú Vianoce. 

 vystúpenia pre radosť 
Žiaci zš Komenského Spišská Nová Ves v rámci sprí-
jemnenia chvíle Vianoc nezabudli ani na starkých v Do-
move dôchodcov a detičky v Dome Charitas sv. Jozefa 
v Spišskej Novej Vsi. Potešili ich krásnym vystúpením 
s rozprávkou „Dievčatko so zápalkami“. Samozrej-
mosťou bolo aj napečenie vianočných perníkov a ich 
rozdanie starkým aj detičkám. 

 projekt „korčuľuje celé Slovensko“
zš Komenského SNV sa spoločne so zš Nad Me-
dzou SNV zapojila do projektu Korčuľuje celé Sloven-
sko, v rámci ktorého sa deti zo škôl učia korčuľovať na 
Zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi. Okrem kvalifi-
kovaných trénerov sa vyučovania korčuľovania zúčast-
ňujú aj hráči hokejového klubu HK Spišská Nová Ves 
a tiež hokejistky HC Osy Spišská Nová Ves. 

 Malí športovci
Aj v tomto školskom roku sa žiaci zš ing. o. Kožu-
cha zapojili do Mestskej športovej olympiády žiakov 
I. stupňa ZŠ. V novembri prebehol turnaj vo vybíjanej. 
Viac sa darilo družstvu chlapcov, ktorí sa umiestnili na 
1. mieste. V decembri sa súťažilo v bedmintone. Sú-
ťažili dvojčlenné družstvá, chlapci obsadili 1. miesto 
a dievčatá tiež 1. miesto. 

 16. 12. 2013 sa v Kine Mier konala vianočná aka-
démia pod názvom „tajomstvo Vianoc“, ktorú pre 
rodičov i širokú verejnosť pripravili žiaci a učitelia zš 
sv. cyrila a Metoda. S touto akadémiou bola spo-
jená aj vianočná tržnica, v ktorej žiaci ponúkali svoje 
výrobky. Jej výťažok pomohol prežiť krajšie Vianoce 
rodinám v hmotnej núdzi nášho mesta. 

 14. 12. 2013 sa v Poprade uskutočnila krajská re-
gionálna recitačná súťaž v prednese kresťanskej po-
ézie a prózy „... a Slovo bolo u Boha“. Žiaci zš sv. 
cyrila a Metoda získali v troch kategóriách krásne 
1.  miesto: Paulína Labaničová, Ester Gregorovi-
čová, Katarína Hlinková. Ľuboslava Švajková obsadila 
vo svojej kategórii 3. miesto. Traja víťazi postupujú 
a budú školu reprezentovať na celoslovenskom kole 
v Bratislave.

 To, že láska k športu u žiakov zš sv. cyrila a Me-
toda nemizne ani počas prázdnin, dokázali žiaci, keď 
sa 3. 1. 2014 zúčastnili na Novoročnom turnaji chlap-
cov v malom futbale a stolnotenisovom turnaji dievčat, 
ktoré sa konali pod záštitou riaditeľa školy. Spoločne 
súťažilo 5 družstiev a okrem radosti z výhry všetkých 
potešil pocit, že po vianočných sviatkoch urobili niečo 
aj pre svoje zdravie.

 V okresnom kole Olympiády v anglickom jazyku, 
ktoré sa uskutočnilo 15. 1. 2014, obsadil žiak zš sv. 
cyrila a Metoda J. holotňák v kategórii 1. B krásne 
2. miesto.

 V rámci stretnutia rodičovského spoločenstva zš 
sv. cyrila a Metoda žiaci za pomoci svojich rodičov 
realizovali jednu z úloh projektu Zelená škola a pripra-
vili ochutnávku biopotravín. Aj táto aktivita spríjemnila 
atmosféru spoločného stretnutia rodičov a učiteľov.

 19. 12. 2013 sa na pôde zš sv. cyrila a Metoda 
uskutočnil Deň otvorených dverí pre žiakov MŠ. Bu-
dúci prváci si prezreli priestory školy, učebne vyba-
vené interaktívnou technikou, novozriadenú jazykovú 
učebňu a aktívne sa zapojili do činností, ktoré si pre 
nich pripravili žiaci l. stupňa. 

 4. 12. 2013 sa v telocvični ZŠ Hutnícka v Spišskej 
Novej Vsi konalo metodické podujatie plánované klu-
bovou radou MZ materských škôl mesta Spišská Nová 
Ves. Učiteľky materskej školy Stolárska 2 Zuzana 
Smetážková a Oľga Tokarčíková predstavili školský 
projekt „Cvičenie rodičov a detí“ v praktickej ukážke, 
ktorý bol zameraný na cvičenie s netradičným náčiním. 
Pri tvorbe školského projektu a plánovaní jednotlivých 
pohybových aktivít učiteľky dbali na premyslenú meto-
diku cvikov, ktorá je založená na poznatkoch z psycho-
motorického vývoja detí, z pedagogiky, psychológie 
a hlavne bohatých skúseností z práce s 2 - 6-ročnými 
deťmi. Pestré a hravé pohybové aktivity sú plánované 
tak, aby podporovali celostný osobnostný rozvoj die-
ťaťa, obohacovali vzájomné kontakty, kde podstatný 
význam pre dieťa má pohybový vzor rodiča. 

 nové laboratórium a učebňa 
na Technickej akadémii
Študenti Technickej akadémie v Spišskej Novej Vsi 
dostali ešte pred odchodom na vianočné prázdniny 
zaujímavý darček – laboratórium elektroniky a novú 
učebňu počítačových sietí. Obe boli 17. decembra 
2013 slávnostne uvedené do užívania. Na vybudovaní 
laboratória má veľkú zásluhu spoločnosť Embraco 
Slovakia, ktorá poskytla tretinu nákladov. Ďalšiu časť 

financovalo ministerstvo školstva a poslednú zriaďo-
vateľ školy – Košický samosprávny kraj. Laboratórium 
bude slúžiť na realizáciu meraní v elektronike, simu-
láciu elektronických obvodov a navrhovanie a výrobu 
plošných spojov pomocou počítača. V učebni počíta-
čových sietí sa žiaci naučia konfigurovať drôtové a bez-
drôtové siete a inštalovať operačné systémy. Finančné 
prostriedky na učebňu získala škola z vlastných zdro-
jov a časť technického vybavenia dodala nezisková 
organizácia Aptech Europe. Laboratórium aj učebňa 
priblížia vzdelávanie reálnej praxi a vyučovanie týchto 
predmetov sa stane pre žiakov príťažlivejšie a zaují-
mavejšie.

 keď stredoškolák prekvapí 
a zaujme aj na akademickej pôde
O všestrannosti študentov Gymnázia na Javorovej ulici 
sa koncom roka mohli presvedčiť aj študenti Univerzity 
Konštantína Filozofa v rámci projektu „Mladí mladým – 
tvorivé reflexie“. Ako prvý sa v ňom predstavil Martin 
Makara (septima B) alias spišskonovoveský Jamie 
oliver. Autorka projektu Mgr. Lenka Jalilah Hrušková 
objavila Martina na jednom z najväčších slovenských 
internetových portálov o varení, na ktorom už druhý 
rok publikuje vlastné recepty a inšpirácie na jedlá zo 
slovenskej, indickej, maďarskej, talianskej a mexickej 
kuchyne. Prostredníctvom týchto blogov sa Martin delí 
s čitateľmi o svoju vášeň v kulinárstve. Na akademickej 
pôde zaujal svojou prednáškou s podtitulom „Tvorivé 
jazykové reflexie na britskú angličtinu, kultúru a stravo-
vanie“, ktorú doplnil netradičnou prezentáciou doplne-
nou o postrehy z jeho návštevy v Londýne. V druhej fáze 
projektu predviedol svoje praktické zručnosti a pripra-
vil pre účastníkov projektu vlastné kulinárske špeciality. 
Odborný asistent Výskumno-vzdelávacieho a pora-

denského centra v Spišskej Novej Vsi PhDr. František 
Drozd, PhD., o Martinovi povedal: „Hlavným aktérom 
bol kultivovaný mladý spišiak, stredoškolák martin 
makara, ktorý ma hneď zaujal svojím kongruentným 
správaním, priam charizmou. s oduševnením roz-
prával svoje príbehy z kulinárskeho prostredia, ktoré 
zažil pri varení doma i v cudzine.“ Martin je skutočne 
výnimočný mladý muž, ktorý sa vymyká z davu, a nech 
sa už rozhodne ísť v živote akoukoľvek cestou, veríme, 
že budeme o ňom ešte počuť. 

mgr. monika sedláková
foto: mgr. lenka Jalilah hrušková

zo živoTa našicH škôL

cirkevné GyMnáziUM  
šTeFana Mišíka Sp. nová veS 

gymsnv@kapitula.sk, 0915 930 494
www.cgymmisikasnv.edupage.org 

Pozývame vás na 

Deň oTvorenýcH Dverí 
11. 2. 2014 od 9.00 h v priestoroch školy.
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V poslednú sobotu pred Vianocami sa vyše 450 divákov 
prišlo pozrieť a vypočuť si dva vianočné koncerty Tichá 
noc 2013, ktoré vždy v adventnom čase spievajú členo-
via miešaného speváckeho zboru CHORUS IGLOVIA zo 
Spišskej Novej Vsi. Nikdy na ňom nechýba hosť. Tento-
raz to bol miešaný spevácky zbor CORALE CAMINESE 
zo severu Talianska. 
Diváci reagujú priaznivo na pásmo hudby a hovoreného 
slova, pretože, ako mnohí z nich hovoria, vždy sa na kon-
cert tešia, lebo ním pre nich začínajú Vianoce, skonštato-
val aj primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD.
V Koncertnej sieni Reduty v sobotňajší podvečer žiarila 
prekrásna 5-metrová jedlička, ktorá je symbolom Vianoc. 
Koncert sa vinul v nádhernej sviatočnej atmosfére, kde 
samostatný blok dostali hostia pod vedením svojho diri-
genta p. Francesca Zorziniho. Talianski hostia zaspievali 
diela majstrov 15. i 19. storočia, ako aj úpravy ľudových 

piesní a kolied v ich friulskom nárečí.
Dirigent hostí Francesco zorzini: „boli sme príjemne 
prekvapení vlastne všetkým. najskôr už samotným po-
zvaním, pretože väčšina z nás na slovensku nebola. 
potom prístupom vášho zboru, organizáciou koncer-
tov, množstvom prajných divákov a v neposlednom 
rade i vynikajúcou akustickou koncertnou sálou, a, sa-
mozrejme, veľmi dobrým výkonom vášho speváckeho 
zboru. spievalo sa nám tu výborne a odspievali sme 
10 skladieb rôznych období a štýlov, ako aj skladby 
v našom rodnom friulskom nárečí. máte skvelé a vní-
mavé publikum a nadviazali sme opäť nové priateľstvá. 
už teraz sa tešíme na návštevu CHorus-u IGloVIa 
u nás v taliansku.“
Domáci speváci z CHORUS IGLOVIA venovali tiež po-
sledné mesiace príprave a nácviku repertoáru na tieto 
koncerty a aj im sa dostalo rovnakého potlesku a odmeny 

v podobe spokojnosti divákov. Odozva na jednotlivé 
skladby bola rôzna, pričom diváci priaznivo reagovali na 
skladby, kde znel rytmický sprievod v rukách dirigentky 
Mgr. Marty Novákovej – tamburína či pravý nefalšovaný 
ozembuch, ktoré boli súčasťou prednesu vianočných ko-
lied. Celému koncertu dodala sviatočnú atmosféru veľmi 
pekným hovoreným slovom konferencierka zuzka Mur-
ková. 
Svoje pocity vyjadrila aj dirigentka CHORUS IGLOVIA 
Mgr. Marta Nováková: „pokiaľ vieme, tak taliansky 
zbor spieval v spišskej novej Vsi vôbec po prvý raz. 
réžia našich koncertov má svoju schému, súčasťou 
ktorej je i spoločná skladba. na týchto koncertoch to 
bola talianska koleda, ktorú dirigoval p. francesco 
Zorzini. na nácvik oboch (rovnakých) koncertov, v kto-
rých CHorus IGloVIa predviedol až 18 skladieb (!) 
sme mali viacej času ako vlani. súčasťou repertoáru 
vianočných koncertov boli i skladby, ktoré mienime 
predviesť na súťažnom festivale v Gdańsku, kam sa 
chystáme začiatkom tohto roka. Vianočné koncerty 
sú naším umeleckým vrcholom na domácej scéne 
a vždy sa na ne zodpovedne pripravujeme. som rada, 
že všetci naši členovia podali zodpovedný výkon, hoci 
to nebolo ľahké. Viacero spevákov malo totiž premiéru 
a hneď takto naostro. takže nejaká tá tréma určite 
bola. s úrovňou oboch koncertov i výkonom spevá-
kov som spokojná. priaznivá odozva divákov nám do-
dáva množstvo energie do ďalšej práce a my už teraz 
vieme, že aj na koncerty tichá noc 2014 sa budeme 
zodpovedne pripravovať, aby sme aj o rok navodili tú 
správnu vianočnú atmosféru a urobili ľuďom radosť. 
svedčí o tom i 2 x takmer vypredaná sála reduty a rov-
nako i ,standing ovation‘.“
Vypredaná sála sa začala vyprázdňovať až po 100 mi-
nútach hudby a slova a po poslednej skladbe, ktorou je 
klasicky Tichá noc, zostali už iba krásne dojmy.
Úspech nás však zaväzuje aj pre ďalšie ročníky vianoč-
ných koncertov.

ing. igor murko
foto: ing. František kafka

tichÁ Noc 2013
Miešaný spevácky zbor choRUS iGLoVia už tradične predviedol 2 krásne koncerty tichá noc 2013. tentoraz boli jeho hosťom speváci 
z miešaného speváckeho zboru coRaLe caMiNeSe z talianska. 

na snímke spolu zbory CHorus IGloVIa i Corale CamInese 
počas vianočného koncertu tichá noc 2013 v spišskonovoveskej redute.

Materská škola na Ulici J. hanulu č. 6 v Spišskej No-
vej Vsi začala písať svoju históriu v septembri roku 1958 
a už 56 rokov zodpovedne plní svoju nezastupiteľnú funk-
ciu nie len v príprave detí na vstup do základnej školy, 
ale hlavne spolu s rodinou vytvára základ pre komplexný 
rozvoj osobnosti človeka, ktorý dokáže plnohodnotne žiť 
a úspešne zvládať nároky 21. storočia. Ako prvá účelová 
budova materskej školy v meste poskytovala v čase svojho 
najväčšieho rozmachu priestor pre výchovu a vzdelávanie 
aj 200 deťom ročne. Doposiaľ je to už niekoľko generá-
cií, ktoré prešli jej bránami a dodnes s láskou spomínajú 
na svoju „Hanulku“. Čas však neúprosne plynul a z kedysi 
najmodernejšej materskej školy pomaly ukrajoval a uberal 
na jej vzhľade a technickej funkčnosti. Neustále zvyšujúce 
sa finančné náklady na prevádzku a údržbu školy viedli 
k potrebe zamyslenia sa nad komplexnou rekonštrukciou 
budovy a jej vybavenia tak, aby vyhovovala súčasným krité-
riám a materiálno-technickým požiadavkám modernej školy. 
A tak za posledných 7 rokov postupne mení svoj vzhľad 
a nadobúda novú kondíciu. Od roku 2007 sa nám vďaka 
vedeniu mesta, Správe školských zariadení a v spolupráci 
s Občianskym združením pri materskej škole prostredníc-
tvom poskytnutých 2 % z dane podarilo obnoviť interiérové 
vybavenie všetkých tried novým nábytkom a modernými 
edukačnými pomôckami, zmodernizovať detské sociálne 
zariadenia a zriadiť cvičebňu pre deti s množstvom nového 
telocvičného náradia a náčinia. Veľké rekonštrukčné zá-
sahy začali od roku 2010, kedy sa budova materskej školy 

napojila na centrálne vykurovanie prostredníctvom firmy 
Emkobel, a. s., Spišská Nová Ves. Táto zásadná zmena 
si následne vyžiadala ďalšie stavebné úpravy s cieľom 
udržať dodávané teplo v objekte školy a tým racionalizo-
vať finančné prostriedky vynaložené na kúrenie. Preto do-
šlo v roku 2011 k rekonštrukcii strechy a výmene strešnej 
krytiny a v roku 2012 sa dokončila výmena starých okien 
za plastové. Začiatkom roka 2013 boli zateplené stropné 
priestory budovy, čo bolo realizované vďaka finančnému 
daru samotnej firmy Emkobel, za čo jej patrí veľká vďaka. 
Týmito vykonanými stavebnými úpravami sa nám podarilo 
nielen vylepšiť prostredie a vzhľad materskej školy, ale aj 
optimalizovať a vo veľkej miere ušetriť finančné náklady vy-
naložené na teplo. V porovnaní rokov 2011 a 2013 je to 
zníženie vyjadrené v merných jednotkách až o jednu tretinu. 
V minulom roku bola realizovaná komplexná rekonštrukcia 
oplotenia a tým sa dostala materská škola do druhej fázy 
svojej modernizácie, v ktorej sa plánuje zamerať na exterié-
rové časti objektu materskej školy: zateplením celej budovy 
a úpravou školskej záhrady. 
Verím, že tieto pozitívne zmeny prinesú súčasným aj 
budúcim deťom krajšiu a ešte lepšiu materskú školu, 
ktorá im poskytne dostatok možností na získanie potreb-
ných kompetencií pre budúcu rolu školáka, rodičom od-
bornú pomoc a spoločnú starostlivosť pri výchove ich detí, 
pedagógom modernú školu s kvalitným vybavením a verej-
nosti materskú školu s dobrým menom. 

mgr. beáta pavlanská, riaditeľka mš

Naša MateRSKÁ šKoLazÁPiS Detí  
Do MateRSKeJ  

šKoLY
Zápis detí do materských škôl  
v zriaďovateľskej pôsobnosti  

Mesta Spišská Nová Ves  
na školský rok 2014/2015  
sa bude realizovať v termíne 

od 15. februára  
do 15. marca 2014.

Miestom na podávanie žiadostí  
na prijatie dieťaťa do vyššie  
uvedených materských škôl  

(zoznam viď www.ssz.snv.sk) je každá  
materská škola. V materských školách  

sú zverejnené podmienky prijatia.  
Rozhodnutie o prijatí dieťaťa  

do materskej školy  
vydáva v zmysle platnej legislatívy  

riaditeľka materskej školy.
správa školských zariadení
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zvon Urban (obr. 1)
Zvon Urban je najväčším 
zvonom Spiša. Bol uliaty 
spolu so zvonom Concor-

dia Andreasom Schaudtom 
z Pešti. Ako materiál na tieto zvony bola 
použitá zvonovina, ktorá ostala po rozta-
vených zvonoch po požiari roku 1849. 
Váži 95 viedenských centov (5 320 kg). 
Priemer úderového venca je 206 cm. 
Ďalšie zvony podobnej veľkosti môžeme 
nájsť v Urbanovej veži v Košiciach (zvon 
Urban - 5,7 t), v Šaštíne (Národný zvon - 
4,7 t) alebo v Banskej Bystrici (zvon Ge-
nerál - 6 t).
Jeho pôvodná až dvanásťramenná koruna 
bola z neho odpílená koncom 19. storo-
čia (okolo r. 1888) a nahradená novou, 
tanierovou. Tá je k zvonu upevnená ôs-
mimi skrutkami. Na jeho korpuse sa z juž-
nej strany nachádza latinský nápis, ktorý 
v preklade znie:

„Zrodený v roku 1647,  
pri vpáde v marci 1849 zničený, 

znovu v r. 1857 na náklady mesta  
a oboch cirkví  

rímskokatolíckej a tiež  
augsburskej konfesie, s troma  

spoločníkmi andrejom  
schaudtom peštianskym,  
na česť patrónky mesta,  
na tomto mieste preliaty  

a na hmotnosti zväčšený“.
Pod nápisom sa nachádzajú mená doná-
torov, ako aj členov volenej mestskej rady. 
V centre nápisu sa nachádza erb mesta, 
okolo ktorého môžeme vidieť nápis:
iNSiGNe LibeRe ReGia MoNtaNae 

ciVitatiS iGLoVieNSiS
(znak slobodného kráľovského ban-

ského mesta Iglov - Spišská Nová Ves)

Okrem erbu mesta sa na opačnej strane 
zvona nachádza plastika (reliéf) Nane-
bovstúpenia Krista  (obr.  2), ktorý sa 
stráca v oblakoch. Pod ním sa nachádzajú 

štyria vojaci a anjel sediaci na otvorenom 
sarkofágu. V pozadí stoja tri Márie. 
Ornamentálnu výzdobu tvoria štyri doo-
kola obiehajúce ornamenty. Hlavný orna-

ment je tvorený motívom anjela, ktorý sedí 
na popínajúcom sa viniči. V ľavej ruke drží 
čašu, z ktorej napája oproti nemu sedia-
ceho vtáka (obr. 3). 
Zvon Urban zároveň slúži ako hodinový 
zvon. Hodinové kladivo hodín po jeho 
úderovom venci z vonkajšej strany odbíja 
vždy celú hodinu. Výkyvne sa ním ne-
zvonilo pravdepodobne už pred rokom 
2000. Vtedy sa rozozvučal už len rozhoj-
daním srdca a to len pri zvláštnych príle-
žitostiach.
Vo svete je zaužívané, že najväčšie a naj-
cennejšie zvony sa používajú len na 
veľké sviatky a vzácne príležitosti. Preto 
aj keď zvon Urban tento rok oslávi svoje 
157. narodeniny, nie je skoro vôbec opot-
rebovaný. No z časti za to v posledných 
desaťročiach môže aj stav jeho príslušen-
stva. To sa dnes nachádza vo veľmi zlom 
stave. Navyše páka a srdce sú už zlo-
žené osobitne pod zvonom. Nevyhnutná 
je kompletná výmena zvonového príslu-
šenstva za drevenú hlavicu, nové ložiská, 
páku a srdce. Vzorom môže byť zvon Ur-
ban zo Smolníka, ktorý pochádza od toho 
istého autora a dodnes si zachoval svoje 
pôvodné príslušenstvo. Navyše je rozo-
znievaný len pomocou rúk zvonárov. 
Zvon Urban, najväčší zvon Spiša, je od 
decembra 2000 zapísaný v Ústrednom 
zozname pamiatkového fondu Slovenskej 
republiky ako hnuteľná národná kultúrna 
pamiatka Slovenska.
použitá literatúra: Gembický, J. – Glos, 
p.: Zvon urban v spišskej novej Vsi: ak-
tualIZačný lIst HnuteĽneJ kul-
túrneJ pamIatkY, 12/2000. In: archív 
kpú košice.

michal dirga 
foto: michal dirga a róbert slíž
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oživenie HiSTórie zvonoLeJárSkeJ DieLne MaJSTra konráDa

obr. 1 obr. 2

obr. 3

Každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území 
Slovenskej republiky podlieha evidencii psov. Drži-
teľ psa je povinný prihlásiť ho do evidencie v lehote 
do 30 dní od uplynutia posledného dňa tejto lehoty 
v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachá-
dza. Mesto Spišská Nová Ves k 17. 12. 2013 eviduje 
spolu 1 299 psov. Každý majiteľ je pritom povinný od-
viesť mestu daň za psa. Tá je v súčasnosti vyrubovaná 
nasledovne:
- 25,00 € za psa chovaného v rodinných domoch,
- 70,00 € za psa chovaného v bytových domoch,
- 35,00 € za psa chovaného v záhradkárskych a cho-
vateľských osadách,
- 35,00 € za psa chovaného v objektoch a na pozem-
koch firiem a organizácií.
za predchádzajúcej primátorky bol tento poplatok 
oveľa vyšší (až 3 000 Sk). Poslanci za SMER-SD ho 
znížili na oveľa nižšiu sumu. 
Príjem mesta na dani za psa bol v roku 2013 v čiastke 
46 587,00 €. Uvedená daň je súčasťou vlastných príj-
mov rozpočtu mesta, ktorých plnenie má priamy do-
pad na bežné výdavky. „Daň nie je adresná a mesto 
ju môže použiť, ako uzná za vhodné. V minulosti boli 
pokusy s rozdávaním sáčkov, ale to sa neujalo. pou-
žiť sa dajú rôzne sáčky a podľa vyjadrení hygienikov 
sa to môže vhadzovať aj do komunálneho odpadu. 
samostatné koše pre psie exkrementy majú podľa 

mňa iba výchovný účinok,“ informoval vedúci odde-
lenia komunálneho servisu mestského úradu PaedDr. 
Ján olejník.
K pomerne často sa vyskytujúcim problémom 
v meste patrí voľný pohyb psov bez vôdzky na verej-
ných priestranstvách, detských ihriskách, v areáloch 
ZŠ, MŠ, pričom tu dochádza k znečisťovaniu týchto 
priestranstiev psími exkrementmi. Držitelia psov alebo 
osoba, ktorá psa vedie alebo nad ním vykonáva do-
hľad, je pritom v zmysle zákona za psa zodpovedná. 
Okrem iných povinností to znamená, že keď pes zne-
čistí verejné priestranstvo výkalmi, je ten, kto psa ve-
die, povinný výkaly bezprostredne odstrániť. „mesto 
v každej lokalite vytýčilo väčšie územie, napr. síd-
lisko mier má takéto miesto okolo Hornádu, na kto-
rom sú osadené koše pre psie exkrementy. Dané 
územia sú udržiavané a vo veľkej miere aj využí-
vané,“ doplnil ďalej PaedDr. J. Olejník.
Nepoupratované psie výkaly čistí podľa potreby aj 
mesto priemyselným vysávačom. Mestská polícia 
v rámci hliadkovej činnosti takmer denne monitoruje 
držiteľov psov a kontroluje evidenčné známky. „Z hliad-
kovej činnosti máme aj veľmi pozitívne prípady, keď 
majitelia psov vzorne odstraňujú exkrementy, ba do-
konca upozorňujú aj iných majiteľov na dodržiava-
nie čistoty,“ dodal na záver náčelník mestskej polície 
JUDr. Michal Komara, PhD. eda

choV PSoV V MeSte SP. NoVÁ VeS VYSOKÁ ŠKOLA  
ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE

SV. ALŽBETY, BRATISLAVA
Palackého č. 1, 811 02 Bratislava

Prečo študovať na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave:
• 82 študijných programov I., II. a III. stupňa štúdia • 4 programy 

v anglickom jazyku, 1 v nemeckom jazyku, 5 programov zahraničných  
a 61 vedeckých projektov • možnosť stáží na zahraničných projektoch  

v 25 krajinách • na VŠ učí 58 profesorov, 15 DrSc., 10 zahraničných
• od roku 2008 úspešná medzinárodná akreditácia • Akademická 

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

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

• VŠ bola prijatá za člena EUA a signatárov Veľkej Charty Bolonskej 
univerzity • škola s druhým najnižším školným v SR • študenti dostávajú 

štipendiá: sociálne a motivačné (prospechové a mimoriadne)
Je tu možnosť študovať na detašovanom pracovisku:

v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI, študijný odbor SOCIÁLNA PRÁCA!
 Termín podania prihlášok:  

pre I. (Bc.) stupeň je do 28. februára 2014. V prípade podania  
prihlášky v tomto termíne, zľava na školnom za zimný semester 20 %.

Prihlášky odoslať na adresu:  
VŠZaSP sv. Alžbety, P. O. Box 104, 810 00 Bratislava 

Ďalšie informácie nájdete na www.vssvalzbety.sk.
Informujte sa na tel. č. 0911 104 940.
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až pukne srdce sveta žiaľom, vybehnú mocnári z kazemát ako šialení, lebo zem bude prázdna  
jak vyjedený košiar... (Valentín beniak)

Miestny odbor Matice slovenskej, Spišská knižnica a DS Hviezdoslav
pozývajú na

STreTnUTie S poézioU vaLenTína beniaka
17. 2. 2014 o 15.30 hod. v Spišskej knižnici.

pri príležitosti 120. výročia narodenia autora. realizované s finančnou podporou mesta spišská nová Ves.

2. 2. (nedeľa) o 15.00 h  30. REPRÍZA  VSTUPNÉ: 2 €

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

7. 2. (piatok) o 19.00 h  VYPREDANÉ

JOZef GReGOR taJOvSKý: ŽenSKý ZÁKOn (pO špiSKi)
Klasika v spišskom nárečí.

9. 2. (nedeľa) o 15.00 h  VSTUPNÉ: 2 € 
MOniKa GeRBOCOvÁ: 
SneHUlienKa a SeDeM tRpaSlÍKOv 
Na motívy rozprávky bratov Grimmovcov. Snehulienka, trpaslíci, zlá kráľovná a princ, ktorý zachráni otrávenú krásavicu. 

10. 2. (pondelok) o 10.00 h  PRE DÔCHODCOV MESTA SNV A OKOLIE VSTUPNÉ: 2 €

JOZef GReGOR taJOvSKý: ŽenSKý ZÁKOn (pO špiSKi)
Klasika v spišskom nárečí.

14. 2. (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.

16. 2. (nedeľa) o 15.00 h  VSTUPNÉ: 2 € 

MaRtin BaRČÍK: BaltaZÁR BanÁn
Rozprávková komédia s pesničkami pre deti o zelenáčovi Banánovi, ktorý sa s pomocou kamarátov pasuje so svetom.

20. 2. (štvrtok) o 10.00 h  VSTUPNÉ: 2 €

štefan KaSaRDa: MaRtinKO KinKaš
 Slovenská ľudová rozprávka o škriatkovi Martinkovi a jeho šibalstvách.

21. 2. (piatok) o 19.00 h  VSTUPNÉ: 5 € 

JúliUS BaRČ-ivan: MaStný HRnieC
Výsmešná komédia o zmätkoch v dome profesora Babíka, ktorého omylom vyhlásili za ministra.

24. 2. (pondelok) o 10.00 h  PRE DÔCHODCOV MESTA SNV A OKOLIE VSTUPNÉ: 2 € 

JúliUS BaRČ-ivan: MaStný HRnieC
Výsmešná komédia o zmätkoch v dome profesora Babíka, ktorého omylom vyhlásili za ministra.

12. 2. (streda) o 19.00 h, Štúdio SD SNV  VSTUPNÉ: 2 € 

JaiMe SalOM: taKMeR BOHYŇa
Príbeh o ruskej emigrantke, ktorej stroskotajú všetky vzťahy, až sa nakoniec ocitne chudobná a osamelá.

19. 2. (streda) o 19.00 h, Štúdio SD SNV  VSTUPNÉ: 2 € 

antOn pavlOviČ ČeCHOv: ŽaRtY
V prostredí, v ktorom sa postavy navzájom nepočúvajú, sa riešia problémy majetku a vzťahu medzi mužom a ženou. 

26. 2. (streda) o 19.00 h, Štúdio SD SNV  VSTUPNÉ: 2 € 

viCtOR HaÏM: valČÍK nÁHODY
Napínavý súboj krásnej ženy s anjelom o miestenku do raja.

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

výstav v mesiaci február 2014
STÁLE EXPOZÍCIE
• TERRA GOTHICA: GOTICKÁ CESTA  
 V ObRAZOCH ZO ZbIEROK GUS
• Nová stála expozícia  
 JOZEF HANULA 
 Život a dielo Jozefa Hanulu - maliara, ktorého  
 tvorba zasiahla do dejín vývoja slovenského  
 výtvarného umenia na začiatku 20. storočia. 

VýSTAVY
JUbILANTI 2013
prehodnotenie akvizičnej činnosti v rámci výstavné-
ho cyklu Zo zbierok galérie - výber diel 12 jubilantov: 
a. borúth, J. Collinásy, m. t. kosztka-Csontváry, 
J. fabini, Š. fodor, J. Haščák, Š. kovaľ,  
e. bachratá linhartová, J. majkut, e. rákoši,  
m. rogovský, e. sedlák.
ČERENIE VÔD / ZA VEĽKOU MLÁKOU
unikátna výstava komornej plastiky 10 cleve-
landských sochárov (usa). V rámci projektu socha 
a objekt XVIII. v spolupráci s ambasádou usa. 

PREDNÁŠKY / bESEDY  
- STRETNUTIE S KURÁTORMI 
určené pre vopred nahlásené skupiny študentov  
sŠ a VŠ škôl i kultúrnu verejnosť. 
JOZEF HANULA (1863 - 1944) / žIVOT 
A DIELO: prednáška a slide-show k novej stálej 
expozícii, kurátorka mgr. kamila paceková.
ČERENIE VÔD / ZA VEĽKOU MLÁKOU
slide-show projektu a uvedenie festivalu socha 
a objekt XVIII., kurátorka mgr. lucia benická.

KREATÍVNE DIELNE 
JOZEF.HANULA@MALIAR.SK 
1. - 28. 2. 2014, trvanie dielne: 90 min.
vstupné: 0,50 €/žiak  
pokračovanie úspešného projektu k otvoreniu 
reinštalovanej stálej expozície k trom tematickým 
okruhom dielní:
1. Figurálne kompozície - tvorba skíc a kresieb 
podľa živého modelu v stálej expozícii.  
2. Sakrálna tvorba - realizácia sakrálnej nástennej 
maľby v inovatívnom výtvarnom poňatí.
3. Ľudový žáner - tvorba netradičného ľudového 
odevu zo spiša aplikáciou zaujímavých priemysel-
ných materiálov spojená s prezentáciou ľudových 
zvykov. Cieľová skupina: žiaci ZŠ a sŠ. 
žENY ON LINE 2: AKRYLENIE NA SKLO  
14. 2. 2014, 16.00 - 19.00 h, vstupné: 2 € 
valentínska tvorivá dielňa určená všetkým  
ženám pod vedením absolventky grafiky  
VŠVu v bratislave bc. emílie blaškovej.  
tvorba netradičného valentínskeho darčeka techni-
kou odkrývania z farebnej akrylovej vrstvy na skle.  
maximálny počet účastníkov: 20.  

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, 053/417 46 21

w
w

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

7., 8. a 9. február o 19.00 h
Marek koterski:
nenáviDíM

Vynikajúca komédia, predstavenie získalo na Kremnic-
kých Gagoch Cenu Stana Radiča „Objav roka“. Či to, čo 
vidíš dookola seba, ťa ubíja, znervózňuje, uráža a zlos-
tí? Ak áno, nie si sám! Výstižná kritika, šibeničný humor 
a ostrá satira. Uletená zábavná jazda o našej nie veľmi 
zábavnej každodennosti. Vstupné: 5 €.

12. a 14. február o 18.30 h
S. Mallatratt - S. Hill: 

žena v čiernoM
Brilantný viktoriánsky thriller s atmosférou, ktorá zhust-
ne tak, až sa bude dať krájať. Anglický vidiek, tajomné 
močiare, všadeprítomná hmla a dom, v ktorom by ste 
nechceli nocovať. Mrazivý príbeh mladého londýnskeho 
advokáta Arthura Kippsa, ktorý prichádza do odľahlého 
sídla na úhorných močariskách... Tajomný a znepokojivý 
dej vás priklincuje k sedadlám a zaručí, že vám ešte dlho 
ostane v pamäti. Megaúspešný titul už 25 rokov hraný na 
londýnskom West Ende. Vstupné: 6 €.

17. a 18. február o 19.00 h
conor Mcpherson:

rUM a voDka
Najreprízovanejšie predstavenie Divadla Kontra. Komé-
dia Rum a vodka je mix, čo nielen „mŕtveho postaví na 
nohy“, ale pomôže ti zistiť, čo je v živote najdôležitejšie… 
Príď a vyskúšaj sám! Iba pre milovníkov silných dojmov 
a silných drinkov. Svoje mamy a svokry radšej nechajte 
doma! 
Vstupné: 5 €.

20. a 21. február o 19.00 h
Marie Jones: 

kaMene vo vreckácH
zaži neopakovateľný írsky večer  

a k tomu drink grátis - pravá írska whiskey!
Hollywoodska produkcia, dookola samé kravy a írsky vi-
diek, ktorý tomu nášmu akoby z oka vypadol. A keď Hol-
lywood obsadí írsky vidiek, konflikt kultúr je neodvratný 
a neodvratne zábavný... Obrovský hit z Broadway a West 
Endu, jedna z najlepších svetových komédií, ktorá rozo-
smiala a dojala milióny divákov na celom svete. 2 herci 
odohrajú 13 postáv! Vstupné: 6 €.

26. a 28. február o 19.00 h
William Shakespeare: 

MacbeTH 
Po medzinárodných úspechoch Hamleta uvádza Kontra 
dalšie veľdielo génia zo Stratfordu! Strhujúca adaptácia 
nadčasového príbehu o ľudských vášňach, túžbe po 
moci, zločine a treste. Hypnotizujúce predstavenie, ohro-
mujúce svojou silou. Vstupné: 5 €.

Kapacita sály je len 30 miest.  
odporúčame rezervovať si miesta vopred.  
Vstupné na všetky predstavenia 5 €.

Rezervácie: 0907 908 986

9. 2. 2014 (nedeľa) o 17.00 h, Kino Mier 

VolNIJ DoN 
PIESNE DoNSKÝCH KoZÁKoV
Piesne kozákov, melódie a slová zo života kozáckych rodín. Veselé, roztopašné, zádumčivé, ale hlavne typické pre kozácku 
dušu. Účinkujú: Grigorij Polovinka a Alexander Džalasov z Rostova na Done, uznávaní hudobníci a speváci. Vstupné: 3 € 

PRIPRAVUJEME
1. 3. 2014 (sobota) o 16.00 h, Koncertná sieň Reduty 

XVIII. PlES ĽUDÍ S DoBrÝM SrDCoM 
Spišská katolícka charita v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom a Slovenským zväzom zdravotne postihnutých 
Klubom detí a mládeže v Spišskej Novej Vsi organizuje tradičný dobročinný ples. 
Vstupné: dospelí - 12 €, deti do 12 rokov - 8 €

2. 3. 2014 (nedeľa) o 17.00 h, Koncertná sieň Reduty 

PEtEr StaŠÁK
Koncert a krst nového albumu Ja nie som sám. Vstupné: 10 €

24. 3. 2014 (pondelok) o 18.00 h, Kino Mier 

KataPUlt - SloVaKIa toUr 2014
Legendárny rocker OLDŘICH ŘÍHA s kapelou. Koncert známej a veľmi populárnej českej rockovej kapely, ktorá bola 
v roku 2007 uvedená do českej Beatovej siene slávy v kategórii hudobných skupín. Vstupné: 10 €

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)

Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves 
vyhlasuje súťaž mladých hudobníkov a spevákov

ŠaNCa MlaDÝM
iniciátor a garant súťaže: Lenka Bokšanská

Veková kategória: 15 - 25 rokov (u skupín sa ráta priemerný vek skupiny)
Súťažné disciplíny: 1. balada; 2. skladba podľa vlastného výberu
Poznámka: nie je možné prezentovať sa iba v jednej disciplíne! 

Vlastná tvorba je vítaná!
Súťažiaci si prinesú vlastné hudobné podklady (cD, MP3 a pod.) a hudobné nástroje!

Súťaž bude hodnotiť odborná porota, ktorá bude menovaná vyhlasovateľom súťaže.
Súťaž sa uskutoční v priestoroch Kina Mier Mestského kultúrneho centra Spišská Nová Ves.

cena pre víťaza: 1 celý deň v nahrávacom štúdiu v Spišskej Novej Vsi.
Prihlášky: www.facebook/sancasnv a vyplnené zaslať do 28. 2. na sancasutaz@centrum.sk

Viac informácií na www.facebook.com/sancasnv

február 2014
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

výSTavy
do 12. 2. 2014

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, 
výstavná miestnosť + foyer

Gotické pamiatky Spiša
Poplenérová výstava výtvarných prác Art klubu  

pri Spišskom osvetovom stredisku.

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi, 
výstavná miestnosť + foyer

LevočSké vrchy

Poplenérová výstava fotografií Foto klubu  
pri Spišskom osvetovom stredisku.

5. 3. - 2. 4. 2014, výstavná miestnosť 
viLLa Nova  

- vÝtvarNé Spektrum
Regionálna postupová súťaž  

neprofesionálnej výtvarnej tvorby  
pre výtvarníkov z okresov  

Spišská Nová Ves a Gelnica.
Vernisáž: 5. 3. 2014 o 16.00 h

Zber prác: 19. 2. 2014

kULTúra
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CENTRÁLNA bUDOVA, LETNÁ ULICA 28

PRE DETI  

Clive GIFFORD: 10 vynálezcov, ktorí zmenili 
svet. pútavé životné príbehy významných ľudí, ktorí 
zmenili chod sveta. napínavé texty a výstižné ilustrá-
cie vytvárajú strhujúci komiks, ktorý uchváti nadšen-
cov vedy aj fanúšikov beletrie.

Peter S. MILAN: Myšiaci na prvej výprave. 
najmenší čitatelia môžu prežiť s myšiakmi aďkom 
a maťkom nejedno dobrodružstvo plné nástrah 
a prekvapení. ako dopadne ich prvá cestovateľská 
výprava po dome, v ktorom bývajú?

Katarína Jana bREZOVANOVÁ: Srdcia 
v sedle. autorkou knihy je pätnásťročné dievča, 
ktoré rastie spolu s hlavnými hrdinkami svojich prí-
behov. rodinný ranč, kone, prvé lásky, súperenie 
medzi rovesníkmi, túžba byť krásnou, ale aj spory 
s rodičmi. to všetko nájdete pri jej čítaní.

PRE DOSPELýCH - bELETRIA  

Adam bARNA: Dravec. Drsný, napínavý krimi-
nálny príbeh, ktorý mrazí od začiatku do konca.
Koethi ZAN: Zoznam zákazov. sarah a Jennifer 
sa riadia Zoznamom zákazov. napriek svojim vycib-
reným inštinktom jedného večera nasadnú do ne-
správneho taxíka.
Fabio GEDA: V mori žijú krokodíly. strastiplná 
cesta desaťročného chlapca z afganistanu do ta-
lianska, kde získal politický azyl.

PRE DOSPELýCH - NÁUČNÁ LITERATúRA

Peter KARPINSKý: Skala útočiska: povesti 
a príbehy zo Spišskej Novej Vsi a okolia
Slavomír SZAbÓ: Domov je miesto poznania: 
tri povesti a tri historické štúdie z východu 
Slovenska. ako to bolo počas bojov medzi slo-
vanmi a avarmi? mali ľudia z moldavy nad bodvou 
dôvod utekať pred tatármi? neviete? stačí sa za-
čítať...

Anton MAREC: Aj Spiš ronil svoje slzy. príbehy 
postáv spišskej histórie, akými boli thurzovci, maj-
ster pavol z levoče, Ján Zápoľský alebo kamalduli 
z červeného kláštora.

PObOČKA MIER, ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 7

PRE DETI  

Mary K. PERSHALL: Ruby Clair. trojdielna séria 
o dvanásťročnej školáčke ruby, ktorá vidí a počuje 
duchov a zažije s nimi rôzne trampoty.

PRE DOSPELýCH - bELETRIA  

Mary C. NEAL: Výlet do neba. pozoruhodný, 
skutočný príbeh ortopedickej chirurgičky, ktorá 
podrobne opisuje pocity odchodu zo života do 
smrti, komunikáciu s anjelmi a vedomie božej blíz-
kosti.

PRE DOSPELýCH - NÁUČNÁ LITERATúRA

Jan PAYNE: Pravda alebo lož? rozhodnite, 
ktoré z tvrdení sú pravdivé a ktoré nie! budete sa ču-
dovať - pravda je niekedy neuveriteľnejšia než lož. 

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice  
v Spišskej Novej Vsi

Letná 28

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

Kontakt: www.stm-ke.sk, 055/622 40 35 - 37, 053/429 75 46, 0902 201 861, 0911 849 131
Pondelok - piatok: 9.00 - 15.00 h

Vstupné do expozície a na výstavu: dospelí 1 €, žiaci, študenti a dôchodcovia 0,50 €.
Prvá nedeľa v mesiaci od 10.00 do 17.00 h - voľný vstup!

• • •

STM - vySUnUTá eXpozícia: 
HiSTória banícTva na Spiši

banícky spolok Spiš, Mesto Spišská Nová Ves
• • •
Výstava

banícka TraDícia v UMeLeckýcH preJavocH
a

abSTrakTná kraJina v aMaTérSkeJ Tvorbe  
JozeFa košŤáLa

v rámci projektu 
Banícka tradícia v umeleckých prejavoch.

• • •
Prednáška 

zabUDnUTé banícTvo zápaDnéHo Spiša
18. február 2014 (utorok) o 16.30 h
Prednášajúci: RNDr. Adrián HARNIČÁR

 Voľný vstup!

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

Letná 50, Spišská Nová Ves

eXpozícia príroDy  
a HiSTórie Spiša

Komplexný pohľad na prírodu a históriu regiónu. 
Prierez živou a neživou prírodou,  

jej ochrana a význam. 

arcHiTekT  
oeLScHLäGer (Öry)  

výstava osobností  
eHMk 2013 

Vysoko kvalitná architektúra apeluje  
nielen na užívateľa, ale na všetkých ľudí  
okolo. Z tohto pohľadu práce Ľudovíta  

Oelschlägera sú úplne unikátne a môžu byť  
vnímané ako posolstvo budúcim generáciám.  
Cieľom výstavy venovanej architektonickým 

prácam Ľudovíta oelschlägera  
z rokov 1920 a 1930 je odhaliť neznáme  

minulosti populárnych budov. 

DiaLóGy 8
profesor andrej reiprich - osobnosť 

školstva, vedy a múzejníctva
19. 2. 2014 o 15.30 h

Prednáška venovaná životu a dielu  
významnej osobnosti mesta Spišská Nová Ves. 

Slávnostne bude uvedená do života  
publikácia s názvom andrej Reiprich  

osobnosť školstva, vedy a múzejníctva,  
ktorú vydalo Múzeum Spiša v SNV v roku 2013.  

Dialógy moderuje Ing. Zuzana Krempaská,  
riaditeľka Múzea Spiša a jej hosťami budú 

spoluzostavovatelia publikácie  
PhDr. Ružena Kormošová, PhD.  

a doc. RNDr. Ľubomír Panigaj, CSc. 

obJavovňa v MúzeU  
alebo ako to fungovalo  

bez elektriny
24. - 28. 2. 2014

Ako mamičky prali a žehlili,  
ako sa oteckovia holili, čím si večer svietili  

a ešte mnoho iných zaujímavostí.  
Interaktívne poznávanie života  
starých a prastarých rodičov  

prostredníctvom  
oživenia muzeálnych predmetov.  

podujatie je určené organizovaným  
školským skupinám, ktoré je potrebné  

vopred objednať - tel. č. 053/442 37 57,  
e-mail: lektorky@muzeumspisa.com

Národopisné múzeum Smižany, Krátka 5

šeLMy – preDáTory
Šelmy sú charakteristickým radom  

živočíchov - stavovcov, ktorých hlavnou  
potravou je mäso. Sú to teda lovci, predátori.  

Stoja obyčajne na vrchole potravinovej  
ekologickej pyramídy a ich hlavnou  

úlohou v prírode je starať sa o prirodzenú rovnováhu 
v rámci svojho ekosystému. U nás žijú najmä...,  

ale to si ich už príďte pozrieť.

kULTúra

FebUár 2014
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Všetky doplňujúce údaje nájdete na www.stercentury.sk.

rozprávka - SLovenSký DabinG 
1. - 2. 2. o 17.00, vst.: 3 € 

 ľaDové kráľovSTvo 
usa, anim. komédia, 109 min., mp.

1. - 3. 2. o 19.00,  vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €

špinavý Trik

DopoLUDňaJšie 
prázDninové preMieTanie 

rozprávka - SLovenSký DabinG 
3. 2. o 10.00, vstupné: 3 €, 2d 

ľaDové kráľovSTvo 

3. 2. o 17.00, vstupné: 3 €, 2d 
ceSTa za vianočnoU HviezDoU 

FiLMový kLUb 
4. 2. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečl.: 3,50 € 

eXiT MUSik repriSe: LeD zeppeLin  
- THe SonG reMainS THe SaMe

usa, 137 min., mp-12.

STreDa - Deň eUrópSkeHo FiLMU
5. 2. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2d 

naJvyššia ponUka
taliansko, romantická dráma, 126 min., české 
titulky, mp-15.

14. medzinárodný festival  
dokumentárnych filmov

JeDen SveT

organizátor mVo proxima a mkC kino mier, 
www.jedensvet.sk, vstupné: 1 €

PROGRAM FESTIVALU
6. 2. o 10.00 na sever od slnka 
6. 2. o 11.30  Jeans a Martó
6. 2. o 17.00  Dajte nám peniaze  
7. 2. o 7.45 Statočné srdcia
 Filmová sekcia: 
 nebojte sa odlišností
7. 2. o 10.30 na sever od slnka
 
6. 2. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2d 

vLk z WaLL STreeT
české titulky, 179 min., mp-15.

7. - 8. 2. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2d

robocop
usa, akč. sci-fi film, čes. tit., 121 min., mp-15.

rozprávka - SLovenSký DabinG
7. - 8. 2. a 10. 2. o 17.00, vst.: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3 €

LeGo príbeH 
usa, rodinný animovaný film, 90 min., mp.

9. 2. o 19.30 a 10. 2. o 19.00, 
vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2d

bLízko oD Seba
usa, české titulky, 121 min., mp-12.

FiLMový kLUb 
11. 2. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečl.: 3,50 € 

zUzana MicHnová: 
JSeM SLavná Tak akoráT

čr, hraný dok., čes. verzia, 93 min., mp-12.

STreDa - Deň eUrópSkeHo FiLMU
12. 2. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2d

nežné vLny
čr, komédia, 103 min., mp-12.

vaLenTínSke preDSTavenie 
pre všeTkýcH zaMiLovanýcH!
14. 2. o 17.00, vstupné: 3 €
KAžDý PÁR PLATÍ 
IbA JEDNU VSTUPENKU. 

LáSky čaS
Vb, romantická komédia, české titulky,  
123 min., mp-12.

13. - 17. 2. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2d 

DĚDicTví aneb kUrva Se neŘíka 
čr, komédia, česká verzia, 106 min., mp-15.

rozprávka - SLovenSký DabinG 
15. - 17. 2. o 17.00, 
vst.: dospelí: 5 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 4,30 €

LeGo príbeH 
 
FiLMový kLUb 
18. 2. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečl.: 3,50 € 

všeTky MoJe DeTi 
ústrednou postavou filmu je charizmatický fa-
rár marián kuffa zo Žakoviec. sk, dokument, 
90 min., mp-12.

STreDa - Deň eUrópSkeHo FiLMU
19. 2. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €

všeTky MoJe DeTi 

20. - 24. 2. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €

babovŘeSky 2
čr, česká verzia, 120 min., mp-12.

21. - 24. 2. o 17.00, vst.: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3 €, 2d

živoTná šanca
Vb/usa, životopis., 103 min., čes. tit., mp-12. 

rozprávka - SLovenSký DabinG
22. - 23. 2. o 15.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 

deti, študenti, dôchodcovia: 3 €, 2d 
LeGo príbeH 

FiLMový kLUb 
25. 2. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečl.: 3,50 € 

FUTUroLoGický konGreS
belg., franc., Izrael, nem., poľsko, sci-fi, animo-
vaný, r. 2013, far., 120 min., titulky, mp-15.

STreDa - Deň eUrópSkeHo FiLMU
26. 2. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2d

nyMFoManka ii
Dánsko, dráma, čes. titulky, 124 min., mp-18.
 
27. - 28. 2. o 19.00, vst.: 3,50 €,  
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2d

Jack ryan: v UTaJení
usa, české titulky, 105 min., mp-15. 

rozprávka pre škoLSké kLUby 
aj pre verejnosť 
SLovenSký DabinG 
28. 2. o 14.00, vst.: 3 € 

ľaDové kráľovSTvo 

28. 2. - 2. 3. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3 € 

UpírSka akaDéMia 
usa, akčný, mysteriózny film, titulky, 118 min., 
mp-12.

rozprávka - SLovenSký DabinG
1. - 2. 3. o 15.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3 € 

veľká oriešková Lúpež
usa, animovaná rodinná komédia, 90 min.

1. - 3. 3. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3 € 

anGeLika
franc., rakúsko, belgicko, čr, romant. dob-
rodružný film, český dabing, 113 min., mp-12. 

kino Mier, tel.: 053/442 87 66

od 6. 2. 2014

LeGo príbeH 3D
preDĺžený víkenD

robocop
nyMFoManka ii

od 13. 2. 2014

DĚDicTví aneb kUrva Se neŘíka
HerkULeS: zroD LeGenDy 3D

všeTky MoJe DeTi
ziMný príbeH

od 20. 2. 2014
kLUb poSLeDneJ náDeJe

babovŘeSky 2
ona

od 27. 2. 2014

UpírSka akaDéMia
anGeLika
non-STop

paMiaTkari
rozkoš

arcibiSkUp bezák, zboHoM
veľká oriešková Lúpež 3D

kULTúra

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 28. 2. 2014, Kaštieľ 

NáLeZy  
impuLZov 

Výstava fotografií a obrazov. 

1. 2. 2014 (sobota) o 19.00 h, 
Spoločenská sála KD 

vstupné: 40 € 

5. repreZeNtačNÝ 
pLeS obce  
SmiŽaNy

Program: ART DANCE Studio, Prešov, 
Hudobná skupina MONTANA, Ľudová 

hudba HVIZDOŠOVCI, FREE VOICES 
a cappella, Prešov, Skupina historické-
ho šermu JAGO, tombola. Moderátor, 

zabávač, spevák PETER MARCIN.

9. 2. 2014 (nedeľa) o 15.00 hod., 
Spoločenská sála KD

SušeDZi
Divadelné humorné predstavenie 

ochotníckeho divadla  
pri OKC v Smižanoch.

Organizuje: OKC.  
Vstupné: 1 € (limitovaný počet  
vstupeniek), predpredaj v KD

Nedeľa o 13.30 h,  
Areál TJ Slovan Smižany,  

vstup zdarma 

karNevaL  
Na ĽaDe

Tradičné karnevalové stretnutie  
masiek na ľade s dobrou hudbou,  

zábavou a súťažami pre deti.  
Konkrétny termín podujatia  

bude podľa priazne počasia a kvality 
ľadovej plochy v areáli TJ oznámený 

verejnosti včas. 

28. 2. 2014 (piatok) o 19.00 h, 
Spoločenská sála KD

fašiaNGová  
Zábava

Tradičná ľudová zábava s ĽH Železiar 
Organizuje: OKC, FSk Smižančanka. 

Vstupné: 7 €

február 2014



kultúrno-spoločenský mesačník mesta spIŠskÁ noVÁ Ves

20 februÁr 2014

4. decembra 2013 sa v Koncertnej sieni Reduty 
stretli baníci na tradičnom podujatí s názvom Šach-
tag, aby oslávili svoju patrónku sv. Barboru. Pri tejto 
príležitosti navštívil naše mesto aj významný rodák 
zo Spišskej Novej Vsi prof. ing. vojtech Dir-
ner, cSc. V rámci programu bol prijatý do baníc-
keho stavu a jeho kmotrom sa stal primátor mesta 
PhDr. Ján Volný, PhD., ktorý pri tejto príležitosti 
uviedol: „Je to náš významný rodák, ktorý sa 

čochvíľa stane novým dekanom baníckej fakulty 
v ostrave. urobil tam peknú kariéru a je z dobrého 
rodu. meno Dirner sa v minulosti objavuje štrnásť-
krát ako richtár mesta spišská nová Ves.“
Prof. Ing. Vojtech Dirner, CSc., sa narodil 20. janu-
ára 1953 v Spišskej Novej Vsi. Tu v rokoch 1968 
- 1971 absolvoval Strednú všeobecne vzdelávaciu 
školu. Potom odišiel študovať do Košíc na Banícku 
fakultu Vysokej školy technickej – odbor dobývanie 
ložísk. Tu v rokoch 1977 – 1982 pôsobil ako ex-
terný ašpirant u prof. Ing. Teodora Szuttora, DrSc. 
a prof. Ing. Františka Šišku, DrSc. V roku 1982 ob-
hájil dizertačnú prácu a bol mu udelený titul kan-
didáta technických vied. V rokoch 1976 – 1983 
pracoval ako prevádzkový technik na jednej z naj-
väčších baní Ostravsko-karvinského revíru, v bani 
Lazy v Orlovej. Od roku 1980 externe pôsobil na 
katedre Hlbinného dobývania ložísk Banícko-geo-
logickej fakulty Vysokej školy banskej - Technickej 
univerzity v Ostrave, kde od 15. 12. 1983 pôsobí 
doteraz.
V roku 1988 bol menovaný docentom a v roku 1992 
sa habilitoval v odbore dobývanie ložísk. V rokoch 
1994 až 1996 študoval postgraduálne štúdium vied 
o životnom prostredí na Univ. prof. Dr. rer. nat. Jo-
achima Fiedlera, dr.h.c. na TU Dresden. Rovnako 
absolvoval postgraduálne štúdium vysokoškolskej 
pedagogiky na Filozofickej fakulte Univerzity Palac-
kého v Olomouci.
Absolvoval dlhodobé študijné pobyty v Ne-
mecku. Najprv na TU Clausthal – Zellerfeld 

u prof. Dr. Ing. Waltera Knissla, kde bol iniciátorom 
vzniku partnerstva s našim mestom. „som veľmi 
rád, že pán primátor v tejto tradícii ďalej pokračuje 
a táto spolupráca týchto dvoch baníckych miest 
eskaluje a hlavne, že sa schádzajú mladí ľudia. 
pokiaľ viem, uskutočňujú sa rôzne výmeny,“ uvie-
dol v tejto súvislosti prof. Ing. V. Dirner, CSc. Ďa-
lej absolvoval študijné pobyty v Montanuniversität  
Leoben u prof. Dr. Ing. Güntera Fettweisa a TU Ber-
lin u prof. Dr. Ing. Friedricha Wilkeho. 
V roku 1999 bol menovaný profesorom na Vyso-
kej škole banskej – Technickej univerzity v Ostrave 
v odbore Ochrana životného prostredia v priemysle 
a rekultivácii. Od roku 1995 tu vedie Inštitút envi-
ronmentálneho inžinierstva. Vychoval 12 doktoran-
dov, z toho troch zo zahraničia (SRN). Je členom 
niekoľkých prestížnych organizácií. Od roku 2010 
je členom pracovnej skupiny montánnej vedy a me-
talurgie Akreditačnej komisie – poradného orgánu 
Vlády Slovenskej republiky. Pôsobí rovnako ako 
člen klubu priateľov baníckeho múzea v Havířove 
a je čestným členom Spišského baníckeho spolku. 
Je tiež členom vedeckej rady FEE TU vo Zvolene, 
fakulty BERG TU v Košiciach a tiež členom stálej 
komisie pre obhajoby DDP a habilitácie na Materi-
álovo technologickej fakulte v Trnave.
Prof. Ing. V. Dirner, CSc., pochádza zo starého ba-
níckeho rodu, ktorý po storočia ovplyvňoval banícku 
činnosť v Spišsko-gemerskom rudohorí a tejto ro-
dovej tradícii zostal verný doposiaľ. 
 eda, foto: autorka

význaMní roDáci
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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. februára 
na adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v marcovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: ...šťastie v láske ba i v práci. 
Výherkyňou krížovky z Ička 1/2014 sa stáva eva PaStieRiKoVÁ zo Sp. Novej Vsi. Blahoželáme!

krížovka
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beH: Vianočný maratón (Žilina, 21. 12.): F: 4. E. 
Hatalová (4:12:20 hod.). Moldavský  vianočný 
beh (10,5 km – 21. 12.): a: T. Kamas (31:12 min.). 
Silvestrovský  beh (Prešov. 6,6 km – 31. 12.): 
a: 4. T. Kamas (23:20 min.).

DžUDo: Novoročný turnaj žiakov a žiačok (Bar-
dejov, 11. 1.): Výsledky Džudo klubu SNV: Kate-
gória mini žiakov a žiačok: do 27 kg: 1. Simo-
na Horváthová; do  30  kg:  1. Laura Tutková; do 
34  kg:  1. Sára Špinerová. Kategória  mladších 
žiakov: do 42 kg: 2. Peter Bosák; 3. Miloš Neu-
wirth; do 55 kg: 1. Tomáš Šarga. Kategória star-
ších žiakov: do 55 kg: 3. Adam Šarga. V rámci sú-
ťaže boli vyhodnotení pretekári Východosloven-
skej oblasti za rok 2013, kde adam šarga v ka-
tegórii mladších žiakov získal 3. miesto a v kategó-
rii starších žiačok Natália Gallschneiderová obsa-
dila 1. miesto.

voLeJbaL: extraliga: ženy: 13. kolo (14. 12.): 
Paneurópa Bratislava – VK SNV 0 : 3; 14.  kolo 
(21. 12.): VK SNV – VC Univerzita J. Selyeho Ko-
márno 3 : 1. 2. časť: 1. kolo (8. 1.): VK SNV – COP 
Nitra 3 : 0; 2. kolo (11. 1.): VC Univerzita J. Selyeho 
Komárno – VK SNV 1 : 3. 1. liga: juniorky: 8. ko-
lo (14. 12.): KV Oktan Kežmarok – VK SNV 1 : 3, 
2 : 3; 9. kolo (11. 1.): VK SNV – ŠKM Liptovský 
Hrádok 3 : 0, 0 : 3. oM kadetky: 6. kolo (12. 1.): 
VK Michalovce – VK SNV 0 : 3, 0 : 3.

baSkeTbaL: extraliga: muži: 19. kolo (18. 12.): 
Prievidza – SNV 87 : 64; 20. kolo (21. 12.): SNV – 
Nitra 69 : 78; 22. kolo (4. 1.): Svit – SNV 88 : 50; 
24. kolo (11. 1.): Levice – SNV 80 : 77; 25. ko-
lo (15. 1.): SNV – Banská Bystrica 70 : 83. Po 25. 
kole sú v tabuľke na 9. mieste. extraliga:  ženy: 
27. kolo (13. 12.): SNV – Good Angels 69 : 87; 
28. kolo (18. 12.): SNV – Ružomberok 84 : 68; 
33.  kolo (12. 1.): SNV – Petržalka 95 : 42. Po 
33. kole sú v tabuľke na 4. mieste. Stredoeuróp-
ska  liga:  ženy: 15.  kolo (13. 12.): SNV – Good 
Angels 69 : 87; 16.  kolo (8. 1.): Cegléd – SNV 
79 : 71; 17.  kolo (18. 12.): SNV – Ružomberok 
84 : 68; 18. kolo (4. 1.): Pécsi 424 – SNV 90 : 49. 
Po 18. kole sú v tabuľke na 10. mieste.
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Turnaj žiakov U 13 O pohár primátora mesta Spišská 
Nová Ves sa hral v dvoch dňoch 28. a 29. decem-
bra 2013 za účasti piatich družstiev z ČR, Bieloruska 
a Slovenska. Štáty zastupovali tieto družstvá: HC Rebel 
Havlíčkov Brod (ČR), Metallurg Žlobin (Biel), Chimik No-
vopolock (Biel), MšHK Žilina (SR), HK Spišská Nová Ves 
(SR). Možno konštatovať, že sa hral na túto kategóriu 
chlapcov veľmi dobrý útočný hokej. Hokejové zápasy boli 
vyrovnané a o konečnom poradí rozhodoval posledný zá-
pas turnaja. Vyhodnotenia turnaja sa zúčastnil primátor 
mesta Ján Volný.
Výsledky chlapcov hK Spišská Nová Ves
HK Spišská Nová Ves – HC Havlíčkov Brod 0 : 6 (0 : 1, 
0 : 1, 0 : 4)
HK Spišská Nová Ves – Chimik Novopolock 9 : 2 (3 : 0, 
3 : 1, 3 : 1), Ludányi 2, Džerenga 2, Jevoš 2, Slivka, 
Bača, Klempár.
HK Spišská Nová Ves – Metallurg Žlobin 3 : 3 (2 : 1, 
1 : 2, 0 : 0), Ludányi, Jevoš, Džerenga.
HK Spišská Nová Ves – MšHK Žilina 2 : 2 (0 : 2, 0 : 0, 
2 : 0), Ludányi, Jevoš.
Poradie na turnaji
1. MšHK Žilina, 7 bodov; 2. Metallurg Žlobin, 5 bodov; 
3. HC Rebel Havlíčkov Brod, 4 body; 4. hK Spišská 
Nová Ves, 4 body; 5. Chimik Novopolock, 0 bodov.
Organizačný výbor a športovo technická komisia vyhlásila 
a ocenila najlepších jednotlivcov.
Najlepším brankárom sa stal hráč Spišskej Novej Vsi 
Vratko Krempaský, najlepším obrancom hráč Žiliny 
šimon Káčer, najlepším strelcom hráč Havlíčkovho 
Brodu Michal teplý, najproduktívnejším hráčom sa 
stal Vitali Pinchuk z Metallurgu Žlobin. osobitnú cenu 

za najrýchlejšieho hráča turnaja dostal Kravčenko 
z Metallurgu Žlobin.
Po skončení medzinárodného turnaja riaditeľ turnaja Pe-
ter Kresťanko konštatoval: „medzinárodný turnaj žia-
kov u 13 sme pripravovali veľmi zodpovedne. môžem 
potvrdiť, že sa nám vydaril, splnili sme všetko, čo sme 
splniť mali. teší nás, že všetky družstvá odchádzajú 
domov spokojné, nestalo sa nám žiadne zranenie. tur-
naj bol neskutočne vyrovnaný, čakali sme na celkové 
poradie do posledného zápasu. turnaj dopadol veľmi 
dobre. Ďakujem za veľkú pomoc pri organizácii tur-
naja mestu spišská nová Ves, rodičom hráčov, hokejo-
vému klubu a všetkým sponzorom, ktorí nám pomohli.“
 (pat), foto: autor

Mesto  Spišská  Nová  Ves  v  spolupráci  so 
stolnotenisovým klubom MPc cessi Spišská 
Nová Ves zorganizovalo v sobotu 11. januára 
už tradičný turnaj o pohár primátora mesta 
Spišská Nová Ves. 

Tento ročník bol výnimočný, lebo za zelenými stolmi sa 
stretli stolní tenisti už po jubilejný piatykrát. Turnaj po-
stupne získava na popularite a z roka na rok podáva pri-
hlášky čoraz viac súťažiacich. Tento rok sa podujatia 
zúčastnilo 27 hráčov z okresu Spišská Nová Ves. Hralo 
sa bez rozdielu, kto akú súťaž hrá. Za stolmi sa tak stre-
tli hráči z tretej, resp. šiestej ligy. Súťažilo sa v dvojhre 
a štvorhre mužov. 
Turnaj otvoril riaditeľ podujatia Peter cisko a k účastní-
kom sa prihovoril aj primátor mesta Ján Volný. 
Po celodennom maratóne sa z víťazstva medzi jednotliv-
cami tešil Samuel Uhrín z STO Letanovce, pred druhým 
Mariánom Černickým z BBF Spišská Nová Ves, tretí bol 
Ladislav Kandráč z Letanoviec. 
Napínavé boje boli vo štvorhrách, kde nakoniec pr-
venstvo získali Samuel tkáč a Jaroslav Novysedlák 
z STŠK Harichovce pred dvojicou Miroslav Nováček 
a Vladimír Pavľák z TJ BBF Spišská Nová Ves. 
Účasťou, organizáciou, atmosférou a športovou úrov-
ňou bol jubilejný piaty ročník jednoznačne najlepší zo 
všetkých doterajších. A po skončení si všetci prítomní 
zaželali, aby táto tradícia pokračovala ďalej a o rok sa 
stretli už na šiestom ročníku.  (pat)

Za účasti 134 pretekárov z trinástich krajín sa konali 
20. – 22. 12. 2013 na zimnom štadióne v Spišskej Novej 
Vsi preteky v rýchlokorčuľovaní na krátkej dráhe Slovak 
open zaradené do seriálu európskeho pohára juniorov 
skupiny Danubia. 
Celé podujatie sa nieslo v znamení veľkého úspechu slo-
venského šortreku, keď Novovešťanka tatiana bodová 
si vybojovala účasť na zimnej olympiáde v Soči. 
A práve v súťaži Slovak Open si výborne v kategórii žien 
viedla pretekárka ŠK STEZ Spišská Nová Ves a repre-
zentantka Slovenska tatiana bodová, keď zvíťazila na 
všetkých troch tratiach a so ziskom 102 bodov sa stala 
absolútnou víťazkou. Medzi mužmi zvíťazil pretekár Kó-
rejskej republiky Choe Un Song s 81 bodmi, keď obsadil 
prvé miesto na 500, 1 000 a na 1 500 m trati skončil 
tretí.
V Európskom pohári juniorov získala pretekárka ŠK STEZ 

Spišská Nová Ves alica Porubská v kategórii junioriek 
B v celkovom hodnotení 8. miesto, čo jej zatiaľ zabez-
pečuje postup do celoeurópskeho finále. V kategórii 
juniorov B sa nedarilo pretekárom ŠKMA Prešov Jozefovi 
Pavlikovi, keď obsadil 19. miesto a Filipovi Kažimirovi, 
ktorý skončil na 23. mieste a pripravili sa o možnosť po-
stupu do celoeurópskeho finále.
V pretekoch Slovak open v kategórii žiakov si najlep-
šie viedli medzi chlapcami Matej Filip z ŠK STEZ Spiš-
ská Nová Ves a Sandra trusová z ŠKMA Prešov, keď  
obsadil 3. miesto.
Preteky Danubia Cup v Spišskej Novej Vsi majú už svoju 
dlhoročnú tradíciu. Aj tento ročník sa niesol v znamení bez-
chybnej organizácie, vysokej účasti pretekárov z 13 krajín, 
no hlavne potešili výsledky olympioničky Tatiany Bodovej, 
ktorá sa na domácom ľade predstavila v skvelej forme. 
 (pat), foto: autor

Dve najväčšie športové udalosti roka 2013 sa konali v Spišskej Novej Vsi na zimnom štadióne. 
tým prvým bolo veľké hokejové podujatie žien – Liga majstrov. Po októbrovej skupinovej fáze 
majsteriek Česka, Dánska, Poľska a Slovenska sa na ľade predstavili rýchlokorčuliari.

MeDziNÁRoDNý hoKeJoVý tURNaJ 
o PohÁR PRiMÁtoRa MeSta

StoLNý teNiS

DaNUbia cUP

šporT
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MaSáže 
klasická • reflexná • thajská • anticelulitídna • kozmetická lymfodrenáž 
• lymfodrenáž celého tela • detoxikačná medová masáž 
• segmentová masáž • banková masáž • lávové kamene
utorok - piatok: 14.00 - 20.00 h, sobota - nedeľa: 9.00 - 20.00 h. 
pondelok a mimo uvedený čas možnosť objednávky na t. č. 
0905 954 792, 0904 325 343, 0903 675 380.
Rozšírená ponuka darčekových poukážok od 10 €.

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

 1. 2. sobota 12.00 - 14.30 škbd - cassovia košice, basketbal mmŽ
 1. 2. sobota 15.00 lb - roŽŇava, basketbal juniori
 1. 2. sobota 18.00 lb - handlová, basketbal extraliga
 2. 2. nedeľa  9.00 lb - košice, basketbal juniori
 2. 2. nedeľa 11.00 - 15.00 basketbalový turnaj mmŽ (snv, pp, ke)
 3. 2. pondelok 18.00 Lb - SVIT, bASKETbAL EXTRALIGA
 8. 2. sobota  7.00 - 12.00 dhZ súťaž mladých hasičov
 8. 2. sobota 14.00 lb - svit, basketbal žiaci
 8. 2. sobota 18.00 lb - inter bratislava, basketbal kadeti
 9. 2. nedeľa  9.00 lb - karlovka bratislava, basketbal kadeti
 9. 2. nedeľa 11.00 škbd - poprad, basketbal mmŽ

15. 2. sobota vk - komárno, volejbal extraliga
19. 2. streda 18.00 lb - levice, basketbal extraliga
22. 2. sobota vk - peZinok, volejbal extraliga
26. 2. streda 18.00 lb - inter, basketbal extraliga

SaUna t.: 053/416 63 54
Sauna 1 Sauna 2

pondelok sanitárny deň  sanitárny deň
utorok 14.00 - 20.00 muŽi  14.00 - 20.00 ŽenY
streda 14.00 - 20.00 ŽenY  14.00 - 20.00 muŽi
štvrtok 14.00 - 20.00 muŽi  14.00 - 20.00 ŽenY
piatok 14.00 - 20.00 ŽenY  14.00 - 20.00 muŽi

sobota  7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

muŽi
ŽenY

7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

ŽenY
muŽi

nedeľa  7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

muŽi
ŽenY

7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

ŽenY
muŽi

ceraGeM - masážne stoly - t.: 053/416 63 54
piatok 13.00 - 19.00
sobota  8.00 - 19.00
nedeľa  8.00 - 19.00

pondelok sanitárny deň
utorok 13.00 - 19.00
streda 13.00 - 19.00
štvrtok 13.00 - 19.00

naFUkovacia 
TeniSová HaLa 
v preváDzke
otváracie hodiny: po - pia 12.00 - 21.00 hod.
So - ne 9.00 - 21.00 hod. 
objednávky: 0903 403 459

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

polročné prázdniny 3. 2. 2014 (pondelok) krytá plaváreň otvorená pre verejnosť od 
6.30 do 7.45 h a od 9.00 do 20.30 h.
plaveckÉ pretekY o putovný pohár slovenskÉho raJa: 
* 15. 2. 2014 (sobota) od 8.00 do 20.00 h - krYtá plaváreŇ pre vereJnosť 
Zatvorená.
* 16. 2. 2014 (nedeľa) od 8.00 do 14.00 h - krYtá plaváreŇ pre vereJnosť 
otvorená od 17.00 do 20.30 h.

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

 1. 2. sobota 18.00 Verejné korčuľovanie
 1. 2. sobota 14.00 snv - l. mikuláš, extraliga dorast
 2. 2. nedeľa 10.30 snv - martin, extraliga dorast
 2. 2. nedeľa 17.00 snv - l. mikuláš, 1. liga dospelí
 8. 2. sobota 18.00 Verejné korčuľovanie
 9. 2. nedeľa 17.00 snv - detva, 1. liga dospelí
12. 2. streda 17.00 snv - topoľčany, extraliga juniori
13. 2. štvrtok 17.00 snv - nitra, extraliga juniori
15. 2. sobota 17.00 snv - topoľčany, 1. liga ženy
16. 2. nedeľa 18.00 Verejné korčuľovanie
19. 2. streda 17.00 snv - košice, extraliga dorast
20. 2. štvrtok 13.00 karneval na ľade
20. 2. štvrtok 17.00 snv - prešov, extraliga dorast
23. 2. nedeľa 18.00 Verejné korčuľovanie

verejné korčuľovanie na malej ploche utorok a štvrtok o 17.00 h. 
Zmena programu vyhradená - od 14. 2. 2014 začína play off 1. ligy dospelých.

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

 1. 2. sobota 14.00 tatran „b“ - podbreZová „d“, 
1. kolkárska liga východ

 2. 2. nedeľa 10.00 tatran - suČanY, 
dorastenecká liga východ

 8. 2. sobota 14.00 tatran „b“ - Žarnovica, 
1. kolkárska liga východ

15. 2. sobota 14.00 tatran „b“ - trstená,
1. kolkárska liga východ

16. 2. nedeľa 10.00 tatran - trstená, 
dorastenecká liga východ

22. 2. sobota 14.00 tatran „b“ - trstená,
1. kolkárska liga východ

FUTbaLový šTaDión t.: 053/416 63 35
umelá tráva: kontakt - patrik brezovaj 0903 405 466

 1. 2. sobota 10.30 dospelí Fk snv - lokomotíva košice
 1. 2. sobota 12.30 starší dorast Fk snv - ľubotice
 1. 2. sobota 14.30 mladší dorast Fk snv - kravany
 2. 2. nedeľa 14.00 hranovnica - spišské vlachy
 4. 2. utorok 17.30 dospelí Fk snv - rudňany
 8. 2. sobota 10.30 dospelí Fk snv - mFk košice b

 8. 2. sobota 12.30 starší žiaci Fk snv u15 
- starší žiaci ružomberok u15

 8. 2. sobota 14.30 starší žiaci Fk snv u14 
- starší žiaci ružomberok u14

 9. 2. nedeľa 10.00 starší dorast Fk snv - starší dorast poprad
 9. 2. nedeľa 12.00 mladší dorast Fk snv - mladší dorast poprad
 9. 2. nedeľa 14.00 hranovnica - štrba
11. 2. utorok 17.30 dospelí Fk snv - svit
12. 2. streda 17.30 starší dorast Fk snv - dospelí Fk krompachy
15. 2. sobota 10.30 dospelí Fk snv - moldava
15. 2. sobota 12.30 starší dorast Fk snv - dospelí rudňany
15. 2. sobota 14.30 mladší dorast Fk snv - dorast rudňany
15. 2. sobota 16.30 krompachy - smižany
16. 2. nedeľa 14.00 hranovnica - svit
18. 2. utorok 17.30 dospelí Fk snv - lipany
19. 2. streda 17.30 starší dorast Fk snv - dospelí hrabušice
20. 2. štvrtok 18.00 vysoké tatry - pušovce
22. 2. sobota 10.30 dospelí Fk snv - tatran prešov b
22. 2. sobota 12.30 starší dorast Fk snv - starší dorast prešov
22. 2. sobota 14.30 mladší dorast - dospelí teplička
23. 2. nedeľa 14.00 hranovnica - krompachy
25. 2. utorok 17.30 dospelí Fk snv - smižany
26. 2. streda 17.30 starší dorast Fk snv - harichovce

šporT
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Plavci Klubu plávania Spišská Nová Ves pod taktovkou tré-
nerskej dvojice Ivan Mirek starší a Ing. Ivan Mirek, PhD., 
mladší sa zúčastnili Zimných majstrovstiev SR v krátkom 
bazéne. Mladší žiaci 6. až 8. 12. 2013 v trnavskom bazéne 
a starší žiaci 13. až 15. 12. v bazéne v Dolnom Kubíne. Maj-
strovstiev Slovenska mladších žiakov v Trnave sa zúčastnili 
plavci Katarína Pirháčová, alexandra talačová a Sa-
muel Slimák. Najúspešnejším účastníkom bol Samuel 
Slimák, ktorý v disciplínach 100 m a 200 m znak a 200 m 
a 400 m voľný spôsob zvíťazil a získal 4 tituly Majster SR. 
Dievčatám sa nepodarilo dostať na stupne víťazov v silnej 
konkurencii najlepších plavcov zo Slovenska, aj keď ale-
xandra talačová skončila dvakrát, v disciplínach 100 m 
a 200 m prsia veľmi blízko, na nepopulárnej štvrtej pozí-
cii. V Dolnom Kubíne na Majstrovstvách SR starších žiakov 

nás reprezentovali Sofia Petreková a tomáš želikovský. 
Sofii Petrekovej sa v silnej konkurencii nepodarilo prepra-
covať na stupne víťazov, aj keď nechýbalo veľa. tomáš že-
likovský svojich päť štartov v disciplínach 50 m, 100 m 
a 200 m voľný spôsob, 100 m polohový pretek a 100 m 
motýlik premenil na päť víťazstiev a získal päť titulov 
Majster SR, navyše v disciplíne 100 m motýlik utvoril 
nový slovenský rekord v krátkom bazéne. tomášovi 
sa v závere roka podarilo prekonať ešte dva sloven-
ské rekordy. V trenčíne prekonal rekord na 50 m mo-
týlik v krátkom bazéne a v rakúskom Linzi prekonal 
slovenský rekord na 50 m motýlik, avšak v dlhom ba-
zéne. Celkovo môžeme rok 2013 hodnotiť veľmi pozitívne, 
keďže Klub plávania získal na Majstrovstvách Sloven-
ska spolu 19 titulov Majster SR, trikrát to bolo striebro, 

štyrikrát sa tešili z bronzu a trikrát sa prepisovali re-
kordné tabuľky. V počte titulov najúspešnejšími plav-
cami Klubu plávania boli Samuel Slimák, ktorý získal 
osem titulov Majster SR a tomáš želikovský s deviatimi 
titulmi Majster SR, plus k tomu pridal ešte tri nové Sloven-
ské rekordy. 

20. 12. 2013 sa v telocvični Centra voľného času Adam na Levočskej ulici uskutočnil 
druhý ročník stolnotenisového turnaja „O pohár predsedu Valného zhromaždenia Lesov 
mesta Spišská Nová Ves, s. r. o“, ktorým je primátor nášho mesta Ján Volný. turnaja 
sa zúčastnilo zo 41 zamestnancov Lesov mesta SNV, s. r. o., rekordných 26. Tí boli 
rozdelení do dvoch kategórií – do 50 rokov (12 športovcov) a nad 50 rokov (14 športov-
cov). Spišskonovoveskí lesáci ukázali, že okrem zvereného lesného majetku sa dokážu 
popasovať aj so stolnotenisovou raketou a nevyspytateľnou malou bielou loptičkou. Po 
tuhých bojoch v štyroch základných skupinách sa vykryštalizovali v oboch kategóriách 
štvorčlenné finálové skupiny. V tej mladšej nakoniec dominoval ivan Černický (MES SNV) 
pred Jozefom šmelkom (polesie Mlynky) a Jánom Kožíkom (polesie SNV). Kategóriu 
nad 50 ovládol minuloročný víťaz tejto skupiny Peter Petko (riaditeľstvo LM SNV), ktorý 
s námahou odrazil všetky finálové ataky a nakoniec zvíťazil. Druhý v poradí bol Jozef 
Leskovjanský (MES Mlynky) a tretí ľuboslav Sliva (Polesie Novoveská Huta). „som 
nesmierne rád, že turnaj sa ‚uchytil‘, o čom svedčí aj množstvo zamestnancov lesov 
mesta snV zapojených do tejto súťaže. lesáci ukázali, že sú stolnotenisovo zdatní, 
finálové skupiny mali solídnu športovú úroveň. Verím, že tretí ročník bude ešte úspeš-
nejší. Dovtedy nás však čaká ešte veľa práce pri zveľaďovaní našich krásnych lesov,“ 
doplnil predseda valného zhromaždenia Lesov mesta SNV, primátor Ján Volný.
 oliver buza

V sobotu a nedeľu 11. a 12. januára 2014 športový klub 
basketbalu  dievčat v Spišskej Novej Vsi zorganizo-
val ii. ročník medzinárodného Novoročného turnaja 
v basketbale dievčat ročník 2002 za účasti družstiev 
Miškolc  z Maďarska,  Young  angels  Košice,  Union 
Košice a domáceho družstva Spišskej Novej Vsi. Na 
turnaji sa hralo systémom každý s každým podľa platných 
pravidiel Slovenského basketbalového zväzu. Hlavnou or-
ganizátorkou, trénerkou a dušou turnaja spolu s rodičmi 
bola Katarína Dovčíková za pomoci trénera antónio da 
cruz. Dievčatá zo Spišskej Novej Vsi na turnaji ukázali na 
svoj vek kvalitu, ukázali svoje majstrovstvo a potvrdili, že tré-

novať a počúvať rady trénerov sa už od malička oplatí. 
výsledky 
ŠKBD Spišská Nová Ves – Union Košice  45 : 2
Young Angels 2002 – Miškolc  42 : 26
Young Angels 2002 – Union Košice  49 : 7
Miškolc – ŠKBD Spišská Nová Ves  19 : 39
ŠKBD Spišská Nová Ves – Young Angels 2002  39 : 21
Miškolc – Union Košice  46 : 15
vyhodnotenie turnaja
1. šKbD Spišská Nová Ves s hráčkami Viera Bednárová, 
Barbara Birošová, Tereza Birošová, Barbora Danišová, 
Martina Dovčíková, Juliána Dovalová, Emma Dulovičová, 

Viktória Hrušovská, Kamila Jarošová, Vladimíra Kačírová, 
Ema Kleinová, Nina Mokrišová, Lívia Pokrievková, Viktória 
Roguľová, Janka Valková, Lucia Zajacová; 2. Young Angels 
2002 Košice; 3. Mokušok Miškolc; 4. Union Košice.
all stars a 
Valková (ŠKBD), Jarošová (ŠKBD), Kolesárová (YA 2002), 
Majorošová (YA 2002), Szegeczki (Miškolc).
all stars b 
Dovčíková (ŠKBD), Pokrievková (ŠKBD), Harčárová 
(Union), Juhász (Miškolc), Dulovičová (ŠKBD).
Najlepší strelec turnaja: Kolesárová (Young Angels 2002 
Košice). (pat)

Florbalová extraligová Kométa Spišská Nová Ves v poslednom dvojkole hrala na ihriskách súperiek 
v Pruskom a v Nitre.
Mladé dievčatá Spišskej Novej Vsi nedokázali proti uvedeným súperkám zahrať tak, ako na domácej 
palubovke. Pod vysoké prehry sa podpísal aj zdravotný stav dievčat. Nasledujúce zápasy odohrali 
25. a 26. januára 2014 doma s Hurikánom Bratislava a Modrou (po uzávierke Ička).
výsledky
ŠK 98 Pruské – FBK Kométa Spišská Nová Ves  8 : 1 (3 : 0, 4 : 0, 1 : 1)
ŠK Slávia Nitra - FBK Kométa Spišská Nová Ves  18 : 2 (7 : 0, 2 : 0, 9 : 0)
„Celkovo hodnotím dané dvojkolo ako najslabšie v celej doterajšej sezóne, o čom svedčí aj to, 
že za 120 minút sme strelili iba 3 góly a dostali 26 gólov. Do konca základnej časti ostávajú 
ešte tri zápasy, dva z nich hráme doma, takže sa musíme otriasť, dať do poriadku po zdravotnej 
stránke a skúsiť opäť naštartovať pred play off, kde je všetko ešte otvorené,“ povedal po prvých 
zápasoch roka 2014 tréner Kométy Spišská Nová Ves Jozef Grega. (pat)

Prekopníkom florbalu na Spiši je Peter Mišenda, ktorý stal pri zrode florbalu 
v Spišskej Novej Vsi. Najväčší posun nastal, keď do extraligy žien v tejto sezóne 
prihlásili dievčatá Kométy Spišskej Novej Vsi. Ďalšou novinkou bolo taktiež prihlá-
senie juniorov do slovenskej extraligy. V extralige juniorov hrá 8 slovenských tímov. 
V silnej konkurencii sú Spišaci nováčikmi v podstate len zbierajú prvé skúsenosti 
z takýchto majstrovských zápasov. Súťaž sa hrá turnajovo a v prvú januárovú sobotu 
bola Spišská Nová Ves organizátorom 6. turnajového kola. 
V prvom zápase hostili Fbc Young arrows Spišská Nová Ves Žilinu, s ktorou 
prehrali 3 : 7. Veľmi dramatický bol druhý súboj s Prievidzou, kde domáci viedli 
2 : 1, ale po zbytočných chybách prehrávali 2 : 4. V hektickom závere Novovešťa-
nia dokázali v posledných sekundách vyrovnať, a tak na domácej palubovke získali 
prvý domáci bod. V tabuľke sú aktuálne na šiestom mieste a najbližšie hrajú 
doma 16. marca.  (pat)

ziMNé MaJStRoVStVÁ SLoVeNSKa 
V PLÁVaNí V KRÁtKoM bazéNe

SPišSKoNoVoVeSKí LeSÁci „PiNGPoNGoVaLi“

NoVoRoČNý tURNaJ PRe šKbD 

NoVý FLoRbaLoVý 
RoK KoMétY

eXtRaLiGa JUNioRoV 
Vo FLoRbaLe

šporT

tomáš želikovský vytvoril 3 nové slovenské rekordy.
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oznaMy

rozpis pohotovostných 
služieb lekární

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

1. - 2. 2. 2014
Farmácia, Ul. J. Fabíniho 15, SNV, 

tel.: 053/442 15 60

3. - 9. 2. 2014 
Slávka, Chrapčiakova 1, SNV, 

tel.: 053/416 61 22

10. - 16. 2. 2014
Dr. Max, OC Madaras, Mlynská 39, SNV,  

tel.: 053/321 99 16

17. - 23. 2. 2014
Pri parkovisku, Šafárikovo námestie 1, SNV,  

tel.: 053/429 96 10

24. - 28. 2. 2014
Dr. Max, OD Kaufland, SNV, tel.: 053/321 99 20

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

w
w

.d
ie

tk
a

.s
k

1. STRETNUTIE  
NOSIACICH MAMIČIEK
štvrtok 6. 2. o 9.00 h 
pre mamičky (aj tehuľky i nosiacich 
oteckov), ktoré nosia (chceli by) svoje 
dieťatko v šatke, ergonomickom nosiči,  
ring-slingu, mei-tai.
bližšie informácie: 0948 480 510 
alebo na barbora.vajova@gmail.com
poplatok: 2 €/osoba

60. STRETNUTIE PODPORNEJ 
SKUPINY DOJČIACICH  
MATIEK A TEHULIEK
pondelok 10. 2. o 10.00 h
skupina je otvorená pre nové maminy.
prihlášky: deň vopred na 0903 740 739. 
Certifikovaná poradkyňa v dojčení 
oZ mamila a. ogurčáková.
poplatok: 2 €/osoba

KURZ NOSENIA DETÍ  
A VIAZANIA bAbYŠATIEK I 
(základný kurz) 
utorok 11. 2. o 16.00 h 
Základy správneho nosenia, nosenie 
novorodenca a malých deti, základné  
úväzy dopredu, úväzy na dojčenie.  
ak ešte nemáte vlastnú babyšatku  
- požičiame, príp. poradíme pri výbere.
prihlášky: deň vopred na 0948 480 510 
alebo na barbora.vajova@gmail.com.

lektorka: mgr. b. Vajová
poplatok: 5 €/osoba

KURZ ZDRAVÉ PREbAĽOVANIE
utorok 18. 2. o 16.00 h
kurz o zdravom spôsobe prebaľovania, 
o moderných látkových plienkach 
(zdravá, ekologická a ekonomická náhrada 
jednorázových, šetrné k deťom i k prírode) 
a doplnkoch na prebaľovanie. poradíme pri 
zostavovaní vhodnej plienkovej výbavičky.
bližšie informácie: 0948 480 510 
alebo na barbora.vajova@gmail.com
poplatok: 2,50 €/osoba

KURZ VIAZANIA bAbYŠATIEK II 
štvrtok 27. 2. o 9.00 h 
úväzy na bok a na chrbát pre väčšie  
bábätká (cca od 6. mes.) a batoľatá. 
prihlášky: deň vopred na 0948 480 510 
alebo na barbora.vajova@gmail.com.
lektorka: mgr. b. Vajová
poplatok: 5 €/osoba

„DIETKOVSKý KARNEVAL“
piatok 28. 2. o 17.00 h
milí rodičia, ujovia a tety, mC Dietka  
vás i tento rok pozýva na 9-ty „Dietkovský 
karneval“, ktorý sa uskutoční v dennej herni 
Domu Charitas sv. Jozefa na sídlisku mier. 
čaká vás príjemná hudba, občerstvenie, 
dobrá nálada, maľovanie na tvár  

a darček pre každé dieťatko.
vašu účasť, prosíme, nahláste  
do 26. 2. na 0904 887 239.
V herni mC Dietka je možné zapožičať si 
masky počas otváracích hodín za poplatok.
vstupné: 2 €/rodina s dieťatkom,  
3 €/viacdetná rodina

TVORIVÁ DIELŇA PRE žENY 
valentínske srdiečko - falošný patchwork
streda 12. 2. o 16.30 h
Vašu účasť nahláste najneskôr do 11. 2. na 
0904 887 239 alebo mc.dietka@gmail.com
poplatok: 2,50 €/osoba

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 informácie: 0904 887 239 
alebo majklimova@gmail.com

PONUKA SLUžIEb 
v HERNI MC DIETKA
HERŇA + OPATROVANIE  
DETÍ + SEKÁČ DIETKA
(nákup a predaj detského 
a tehotenského tovaru)

UPOZORNENIE - herňa je 
presťahovaná na prízemie  
zdravotného strediska!
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 r.: 2,50 €/hod.
návštevníkov prosíme, aby si so sebou 
doniesli prezuvky!

PORADENSTVO V DOJČENÍ 
anna ogurčáková, denne od 19.00  
do 20.00, 0903 740 739, v príp.  
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.

LOGOPEDICKÉ INDIVIDUÁLNE  
PORADENSTVO
od pondelka do štvrtka, v čase od 16.00 
do 19.00 h v priestoroch mC Dietka, na 
základe tel. objednávky u logopedičky 
mgr. Gvozdiakovej, tel. č.: 0918 301 332.
poplatok: 9 €/hod.

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

bioLoGická  
oLyMpiáDa kaT. c
5. 2. 2014 od 8.00 h (streda)  
– zš ing. o. Kožucha 
informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

GeoGraFická 
oLyMpiáDa
6. 2. 2014 od 8.00 h (štvrtok)  
– zš ing. o. Kožucha 
informácie: Mgr. Miloš Pitko

DeJepiSná oLyMpiáDa  
kaT. c, D, e, F
11. 2. 2014 od 8.00 h (utorok) – zš Lipová 
informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

baSkeTbaL 
– obvodné kolo chlapcov a dievčat SŠ
informácie: Zuzana Košová

karnevaL na ľaDe  
– pre Mš, zš, Sš, roDičov
20. 2. 2014 od 13.30 h (štvrtok) - 
zimný štadión 
informácie: Klaudia Bigošová,  
Bc. Katarína Štrauchová

Jarné prázDniny
9. pLeS cvč a Mkc 
3. 3. 2014 (pondelok)  
od 17.00 h - Koncertná sieň Reduty
Predaj vstupeniek – CVČ  
– 0904 306 520 od 3. 2. 2014.
informácie: Klaudia Bigošová,  
Bc. Katarína Štrauchová
 
8 HoDín bez STaroSTí  
- Denný Jarný Tábor 
3. – 7. 3. 2014 
(pondelok – piatok) 
Čas: denne  
od 7.00 do 15.00 h. 
Miesto: CVČ, Hutnícka 18, 
Spišská Nová Ves
Poplatok: 5 €/1 deň 
Veková kategória: 
6 – 11 rokov
informácie: 
Zuzana Košová 
0911 307 468

1. - 28. 2. výstava fotografií mladej domácej 
fotografky Herminy patch ocenenej 2. mies-
tom v kategórii do 16 rokov na celoslovenskej 
amatérskej súťaži fotografov AMFO 2012.

15. 2. (sobota) o 19.00 h - valentínsky 
koncert domáceho hudobníka Martina Sku-
bana. Vlastnú hudobnú tvorbu ukončí piesňami 
na želanie.

Letná 63, SNV
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pozvánky, inzercia

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

3. 2. 2014
zasadnutie samosprávy

16. 2. 2014
3. ročník Maškarného plesu
Reštaurácia Tatra o 15.00 hod.

Prihlásiť sa a uhradiť poplatok 10 €  
je možné 3., 7. a 10. 2. 2014  

od 14.00 hod. v klube.
oznamujeme členom, že činnosť  

klubu je pozastavená  
pre rekonštrukčné práce  

až do odvolania.

kLUb DôcHoDcov koMenSký
pozýva pedagogických pracovníkov,
dôchodcov na stretnutie,  
ktoré sa uskutoční 13. 2. 2014  
(štvrtok) 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

12. 2. 2014 (streda)
turistická vychádzka tarča - Rittenberg - šulerloch

Stretnutie pred Domovom dôchodcov o 9.00 h.

26. 2. 2014 (streda)
turistická vychádzka hnilčík - bindt

Odchod z AS o 8.00 h.

28. 2. 2014 (piatok)
šD Košice, Spiaca krásavica - balet

Odchod vlakom o 16.41 h.

MEDZINÁRODNÁ ŠKOLA 
ZLATÉHO RUŽOKRÍŽA
vás pozýva na prednášku

LECTORIUM ROSICRUCIANUM

JE DUŠA 
SMRTEľNÁ ALEbO 

NESMRTEľNÁ?
v zasadačke Mestského úradu,  

budova Ab, Štefánikovo nám. 5,  
Spišská Nová Ves 

vo štvrtok 13. februára 2014 
o 17.00 hod.

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

e-mail: rosicrucianum@lectorium.sk

25. februára 2014 o 16.00 hod. 
sa uskutoční 

valné zhromaždenie
OZ banícky spolok Spiš v priestoroch 

Multicentra, Nábrežie Hornádu 14 
v Spišskej Novej Vsi.

Srdečne vás pozývame na kurz 

Joga pre začiatočníkov  
so zameraním na meditáciu

každý štvrtok o 18.15 h 
Základom kurzu je relaxácia, jogové cvičenie, 

dychové cvičenie a meditácia.
bližšie informácie na t. č. 0948 029 659  
alebo na e-mail: jvdz.snv@centrum.sk.

Spoločnosť 
Joga v dennom živote 
Pobočka Spišská Nová Ves 
Jogacentrum - 1. posch, 

Letná 55, SNV

centrum voľného času aDaM v SNV  
Mesto Spišská Nová Ves

pozývajú na ľadovú súťaž

KARNEVAL
NA ĽADE
20. 2. 2014 (štvrtok)

 od 13.30 h na zimnom štadióne v Sp. Novej Vsi.
Súťaž je určená pre deti základných škôl, školské kluby,  

materských škôl, šzš pre rodiny aj jednotlivcov.

proGraM:
13.30 – 14.00
Prezentácia súťažných masiek

14.00 – 14.15 
Otvorenie karnevalu, 
organizačné pokyny

14.15 – 15.30 
Súťaže na ľade, súťaž masiek  
v jednotlivých kategóriách

15.00
Hodnotenie  
a VYHODNOTENIE masiek

15.00 – 16.00
Záver, voľné korčuľovanie

HoDnoTenie: 
hodnotia sa hlavne  
vlastnoručne vyrobené 
masky, nápaditosť, fantázia  BYTY, KTORÉ VÁM UŠETRIA NAJVIAC PEÒAZÍ !
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SpoLočenSká kronika

VitaJte MeDzi NaMi VýzNaMNé žiVotNé JUbiLeÁ V DeceMbRi oSLÁViLi
92 rokov
anna petreková

90 rokov
leopoldína Varšová
anna urieová
anna Valigurová

85 rokov
Ján furman
anna pavlíková
mgr. milan mucha
katarína tekáčová
katarína berčová
Gejza Vysopal

80 rokov
mária labská
mária mašlonková
Gustáv falatko
Ján Comba

Viktor mitter
kristína regecová
františek bolčák
aladar franko
mária oravcová

75 rokov
alojz andreanský
Helena korenková
Helena mlynčeková
mária marmušovská
Štefan Císar
Vlasta matoľáková
emil krupinský
muDr. Štefan pitko
květa Šomšáková
michal Ľach
anna Vidišová
anna forgáčová

Ivan petrofčík
mária Jurčíková
mária podolská
magda Hodermarska
anna Jurčišinová

70 rokov
marta merčáková
eva ogurčáková
Dorota čechová
mgr. eva Goleňová
Ing. františek kučma
elena blašková
Ján kačenga

pavol sanetrík
Viktória Císarová
eva Hudačová
božena augustinová
Ján Gardoš
emília filipová
anna košalová
Dušan kravec
ladislav Štinčík
Viktória theiszová
marta Hantáková
marta Cvengrošová
elena košíková

paulína podolská
anastázia Žigová
samuel Žiga
bianka Veinperová
Zara surovcová
adam Jánošík
sofia pechová
čačová
Viktória klingerová
monika staňová
marián krásnik
lia lacušová
nela maguthová
oliver pavlík
tamara uhlárová
Jerguš melikant

liliana Harabinová
skarleta kotlárová
richard Hritz
liliana Gondová
ema semančíková
Daniela polláková
emily Zaušková
Juraj košár
Damián kešeľák
alexander bolf
martin Špak
anna mačáková
Dávid marci
marek maďar
Vanesa pechová
martin michalek

V DeceMbRi NÁS NaVžDY oPUStiLi

margita svitanová 1918
Julianna Virágová 1920
Vincent spišák 1921
Helena maazová 1921
mária čuchranová 1924
margita snopková 1924
Helena Hovanová 1925

JuDr. Štefan maťašovský 1926
Jozef roth 1927
margita Vaverčáková 1932
fridrich krokker 1935
kamil mihályffy 1937
pavol matta 1938
magdaléna schwarzová 1941

mária Vikartovská 1943
katarína petrovičová 1943
marta brošková 1945
marta langová 1947
anna Ďuráková 1947
milan komár 1948
michal mingáč 1950

marta čmeľová 1950
marián Šivec 1950
eva tekelyová 1951
Ing. Imrich Voško 1951
Štefan krieger 1952
martin peták 1953
peter Garčár 1953

emília mlynárová 1953
peter Jaklovský 1955
Ján olexa 1955
Viliam lacuš 1957
Gejza fazekas 1957

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.

„nikdy sa nevzdávaj! aj keď v živote padneš, padni, ale rýchlo sa zdví-
haj.“
Motto a životné krédo, akým sa riadila zosnulá Majka JeNČUšoVÁ (Cehu-
lová). Rodáčka z Topoľčian (27. 8. 1953) prišla v školskom veku spolu s ro-
dinou do Smižian. Vyštudovala strednú Dievčenskú odbornú školu. Začas 
pracovala ako asistentka v Levoči, potom bola kuchárkou v spišskonovoves-
kej materskej škole.
Krásna, výnimočná žena, milujúca, obetavá matka, starostlivá babka, dobrá 
sestra, veselá švagriná, usmievavá teta, prívetivá svokra a vzácna priateľka. 
Bola veselá, zhovorčivá, priateľská, úprimná, spravodlivá, tolerantná, empa-
tická, s nezabudnuteľným úsmevom a veľkým srdcom. Stelesňovala istotu, 
lásku a nehu. Neveľká vzrastom, ale večná optimistka, milujúca život, ľudí 
a smiech.
Taká navždy zostane v pamätiach dcéry Linky, synov Števka s manželkou 
Jarkou, Norika s manželkou Stankou, vnúčat Maťka, Jakubka, Noriky a Kris-
tínky, brata Jozefa a jeho manželky Štefánie i sestry Evy. S úctou si na zosnulú 
Majku vždy spomenú rodiny Olejárová, Baránková, Čermáková, Stuhláková 
a Matejkovová.
S Majkou Jenčušovou sa jej príbuzní, priatelia a známi rozlúčili 7. 1. 2014 
na cintoríne v Spišskej Novej Vsi. 
„mami, ďakujeme ti za prekrásny život, ktorý si nám dala. len a len tebe 
vďačíme za to, akí a kým sme. len a len tebe chceme povedať, že sme 
Ťa nadovšetko milovali. ostaneš s nami navždy…” 

Úprimne ďakujeme touto cestou príbuzným, priateľom, známym a bývalým spo-
lužiakom, ktorí sa prišli rozlúčiť 10. 12. 2013 s Petrom JaKLoVSKýM, ktorý 
nás navždy opustil vo veku 58 rokov.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
sestry Vierka a Darinka s rodinou

neplačte, že som odišiel, len pokoj a milosť u boha mi prajte, s modlitbou 
na perách si na mňa spomínajte.
S bolesťou v srdci vyjadrujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary všetkým príbuzným, známym a susedom, ktorí sa prišli 11. 12. 2013 
rozlúčiť s naším drahým zosnulým ing. imrichom VošKoM.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.-kat. farskému úradu v SNV a Pohrebnej 
službe S. Badziková.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

V neznámy svet odišla si spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád. spi sladko, 
mamka naša, snívaj svoj večný sen, v spomienkach sme pri tebe každý 
deň.
S hlbokým zármutkom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým prí-
buzným a známym, ktorí sa 10. 12. 2013 prišli rozlúčiť s našou milovanou 
mamičkou Magdalénou SchWaRzoVoU, ktorá nás náhle opustila vo veku 
72 rokov.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste zmiernili 
našu bolesť a žiaľ.
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe S. Badziková za dôstojnú rozlúčku.
dcéry Janka a Ivetka s manželom 

tvoje zlaté srdce, mamička, zostane navždy s nami, bude nám žehnať na 
ceste, ktorou teraz pôjdeme sami...
S bolesťou v srdciach vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 
27. 12. 2013 s našou milovanou mamkou, svokrou, babkou, sestrou, švagri-
nou, krstnou mamou, tetou a príbuznou emíliou MLYNÁRoVoU, ktorá nás 
opustila 24. 12. 2013 vo veku 60 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Rím.-kat. farskému úradu v SNV, Pohrebnej 
službe R. Findura a PhDr. J. Lapšanskému. 
S úctou a láskou na Teba spomínajú synovia Peter a Radoslav, dcéra Andrea 
s rodinami.

S bolesťou v srdciach vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, kolegom, susedom a zná-
mym, ktorí sa prišli rozlúčiť 11. 12. 2013 s mojou milovanou manželkou evou  
teKeLYoVoU, ktorá nás opustila vo veku 61 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura a Rím.-kat. far-
skému úradu v SNV.
S úctou a láskou smútiaca rodina.

Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, 
priateľom, známym, susedom, ktorí sa 30. 12. 2013 prišli rozlúčiť s našou dra-
hou mamkou, svokrou, babkou Martou LaNGoVoU, rod. Grechovou, ktorá 
nás opustila vo veku 66 rokov.
Všetci, ktorí ste ju mali radi, venujte jej, prosíme, spolu s nami tichú spo-
mienku.
S vďakou všetkým smútiaca rodina.
 

SPoMieNKY a PoĎaKoVaNia
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prešli už roky, čo nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ spomien-
kami.
27. 1. 2014 sme si pripomenuli 17 rokov, odkedy nás navždy opustil náš milo-
vaný manžel, ocko, dedko a pradedko Michal KoVÁČ.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna, dcéry a synovia s rodinami.

tak krátko išiel som s vami, hľa, tu sa cesty delia a vtáci nad hlavou mi pie-
seň nedospievali. 
30. 1. 2014 uplynulo 8 rokov od úmrtia môjho manžela a starostlivého ocka 
Gustáva VéGha.
S láskou spomína manželka a dcéra.

Život je občas krutý, nevráti, čo nám vzal, zostanú spomienky a v srdci veľký 
žiaľ. rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. aj keď nie si medzi nami, 
v našich srdciach žiješ s nami. 
So smútkom v srdci spomíname na moju milovanú manželku, starostlivú 
mamku, babku, príbuznú Magdalénu KaČíRoVú, ktorá nás navždy opustila 
1. 2. pred piatimi rokmi. 
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí ste ju poznali a nezabudli.
S láskou a úctou spomínajú manžel, deti, vnúčatá a ostatní príbuzní.

Život viac nevráti, čo nám vzal, spomienky vracajú len smútok a žiaľ. už len 
kytičku kvetov z lásky ti môžeme na hrob dať, sviečku zapáliť a na tvoju 
lásku a dobrotu spomínať. 
1. 2. 2014 uplynulo 15 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustil môj milovaný 
manžel, otec, syn, brat a švagor Marián JaKUbČo.
S láskou a úctou spomínajú manželka Zuzana, deti Zuzka, Matúš a Martin 
s manželkou, mama, brat Zdeno, sestra Monika s rodinou a ostatná smútiaca 
rodina. 

Do večnosti odišla si spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád. odišla si od nás, 
my ostali sme v žiali, no vždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí Ťa milovali.
30. 1. 2014 sme si s bolesťou v srdci pripomenuli 1. výročie úmrtia našej milova-
nej manželky, mamy, babky a prababky Márie oMaStoVeJ, rod. Javorovej.
Spomína manžel Walter, dcéry Ingrid, Miriam a Eva s rodinami a ostatná smú-
tiaca rodina.

Zavrel si oči, chcelo sa ti spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád. tá rana v srdci 
stále bolí a zabudnúť nedovolí.
10. 2. 2014 uplynie smutný rok, odkedy nás náhle opustil milovaný manžel, 
starostlivý otec, dedko a známy Dušan šišKa.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

2. 2. 2014 uplynie 15 rokov, odkedy nás navždy opustil náš manžel, otec 
a dedko štefan Pacoň. S láskou a úctou spomíname.
manželka, deti s rodinami a vnúčatá

2. 2. 2014 si pripomíname 10 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustila naša 
mamka, babka, svokra, sestra, švagriná a teta anna MUchoVÁ, rod. Jahod-
níková.
Všetci, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku.
S úctou a láskou spomínajú synovia s rodinami.

2. 2. 2014 uplynie 10 rokov, odkedy nás opustila naša mama pani Regína 
šebošíKoVÁ.
S úctou spomínajú dcéra Marta, synovia Ján a Dušan s rodinami.

tá rana v srdci stále bolí, zabudnúť nám nedovolí. aj 
keď nie ste medzi nami, v našich srdciach žijete stále 
s nami.
4. 2. 2014 uplynú 3 roky, odkedy nás navždy opustila 
naša drahá mamička a babka Jozefa SchNeiDeRoVÁ 
a 12. 2. 2014 uplynie 9 rokov, odkedy nás navždy opustil 
náš otec a dedo Milan SchNeiDeR.
Tí, ktorí ste ich poznali, mali radi a nezabudli, venujte im 
spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou deti a vnúčatá.

SpoLočenSká kronika

Úprimné poďakovanie vyslovujeme ODCH NsP v SNV, zvlášť MUDr. Drobnému 
za odborný a ľudský prístup počas hospitalizácie našej mamičky Julianny  
ViRÁGoVeJ.
Zároveň touto cestou ďakujeme ZPOZ pri MsÚ v SNV - J. Kučinskému, Rím.-
kat. farskému úradu v SNV a Pohrebnej službe S. Badzíková za dôstojnú roz-
lúčku.
dcéry Gavláková, Virágová

S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí 
sa prišli rozlúčiť 8. 1. 2014 s mojou milovanou manželkou, drahou a sta-
rostlivou mamkou, svokrou, babkou, švagrinou, tetou a príbuznou annou  
DUtKoVoU, rod. Fabryovou, ktorá nás opustila vo veku 75 rokov.
S úctou a vďakou manžel Viktor, synovia Ján a Jozef s rodinami.

lúčim sa s vami, moji milí, ruky stisk vám už nemôžem dať. srdce mi dotĺklo, 
odišli sily, lúčim sa s každým, kto ma mal rád.
S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým príbuzným a známym, ktorí sa 9. 1. 2014 prišli roz-
lúčiť s našou mamkou, babkou, sestrou, švagrinou, svokrou, tetou agnesou  
oRaVcoVoU, ktorá nás opustila vo veku nedožitých 76 rokov.
S láskou a úctou syn Jozef a dcéra Zdena s rodinami a ostatná smútiaca ro-
dina.

Zhasli oči, ktoré nám boli tak drahé, dotĺklo zlaté srdce, ktoré sme mali tak 
radi, stuhli ruky, ktoré pre nás tak pilne pracovali.
S bolesťou v srdciach vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa 
prišli rozlúčiť 30. 12. 2013 s mojím manželom, naším ockom, dedkom a pra-
dedkom Milanom KoMaRoM, ktorý nás opustil vo veku 65 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme dekanovi Grécko-kat. cirkvi J. Štefankovi a Poh-
rebnej službe R. Findura. Vyjadrujeme tiež poďakovanie MUDr. Mihalkovej, 
lekárom a zdravotnému personálu JIS, interného odd., ARO a chirurgického 
odd. NsP v SNV, ktorí sa starali o jeho zdravotný stav.
manželka Anastázia, dcéry Vlasta, Eva a Lucia s rodinami

slzy sa tlačia do zavretých očí, krv v žilách tuhne, život sa skončil. prestáva 
vchádzať hlasný zvuk do uší, prečo život so snom končí? nikto netuší.
1. 1. 2014 nás navždy opustil môj milovaný manžel a úžasný otec Peter 
ihNaťo. Ďakujem všetkým, ktorí sa s ním prišli rozlúčiť. Zároveň sme si 
17. 1. 2014 pripomenuli jeho nedožité 46. narodeniny. 
Odpočívaj v pokoji. S láskou a veľkou úctou spomína manželka Zdena, syn 
Roman a dcéra Viktória, mamka, sestra, svokra, švagrovia a ostatná smútiaca 
rodina.

Deň Vášho odchodu bol plný sĺz a smútku. ostalo ti-
cho, len bolesť a žiaľ. Hoci ste odišli bez slova a na 
rozlúčku nebol čas, spomienky na Vás zostanú na-
vždy v nás.
17. 12. 2013 sme si pripomenuli náhly odchod nášho 
drahého, milovaného otca, dedka Pavla ČaMbaLa. 
22. 1. 2014 uplynulo 5 rokov, odkedy nás navždy 
opustila naša láskavá, skromná, drahá mama, babička  
zlatica ČaMbaLoVÁ.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú a za tichú spo-
mienku ďakujú syn, dcéry, vnuk Palko.

odišla tíško, už nie je medzi nami, no v našich srdciach stále žije spomien-
kami.
7. 1. 2014 uplynul už rok, odkedy nás navždy opustila naša milovaná mamka, 
babka a prababka Mária KoRchňÁKoVÁ.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

čas ubieha a nevráti, čo vzal. len láska, úcta a spomienky v srdci navždy 
zostávajú.
21. 1. 2014 uplynuli štyri roky, odkedy nás navždy opustila manželka, naša 
mama a babka eleonóra štRaUchoVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
manžel Dušan, synovia a ostatná smútiaca rodina

... slzou sa nám lesknú oči a bolesť do srdca nás bodne, keď tvojmu krížu 
stojíme zoči-voči. anjela bolo tvoje srdce hodné. tak lietaj s nimi po nebi, 
ty tam a my s tebou v srdci na zemi...
3. 2. 2014 sme si s bolesťou v srdci pripomenuli 2. výročie, odkedy nás opustila 
moja manželka, naša drahá mamička, babička Veronika KUchÁRoVÁ. 
Prosíme všetkých, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, venujte jej spolu 
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel Michal, dcéry Mária a Gitka s rodinami 
a syn Ladislav.
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poHoTovoSTné 
SLUžby

Jediné srdce sme na svete malí, čo nás dokázalo milovať. aj keby láskou 
vzbudiť sme ho chceli, neozve sa nám viac.
3. 2. 2014 si pripomíname piate výročie úmrtia môjho milovaného manžela, 
otca, syna a brata Františka PRoKSa.
S úctou a láskou spomínajú manželka Božena, synovia Lukáš a Miroslav s man-
želkou Mirkou, ostatná smútiaca rodina.

3. 2. 2014 si pripomenieme 4. výročie úmrtia nášho milovaného otca a dedka 
štefana ReNNeRa.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéry, vnúčatá a ostatná rodina.

Hoci si odišla a niet Ťa medzi nami, v našich srdciach navždy budeš 
s nami.
7. 2. 2014 uplynie 9 rokov, odkedy nás náhle opustila naša milovaná mamka 
a babka anna tÖKÖLYoVÁ.
S láskou a úctou spomínajú syn Peter, dcéry Ľuba a Dana s rodinami.

Zavrel si oči, chcelo sa ti spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád. tá rana v srdci 
stále bolí a zabudnúť nedovolí.
5. 2. 2014 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustil môj manžel, otec, dedko, 
svokor, brat, švagor, kamarát Michal bÁtoRY.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

čas plynie, ale smútok a žiaľ ostáva.
5. 2. 2014 si pripomíname 1. smutné výročie, odkedy ma navždy opustil môj 
milovaný manžel ing. Peter MaSaRYK.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu so mnou tichú spo-
mienku.
manželka Zlatica 

bolesťou unavená, tíško si zaspala, zanechávajúc všetkých, ktorých si rada 
mala. láska smrťou nekončí, v našich srdciach, mami, budeš stále žiť.
5. 2. 2014 uplynie rok od úmrtia našej mamky, babky, svokry agnesy  
SLiVošoVeJ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ju poznali. 
S láskou a úctou deti s rodinami.

Ťažko sa nám s tebou lúčilo, ťažko je bez teba byť, láska však smrťou ne-
končí, v našich srdciach budeš stále žiť.
S bolesťou v srdci si spomíname na našu milovanú Mgr.  Vlastimilu  
eNDeLoVú, ktorá nás 6. 2. pred deviatimi rokmi navždy opustila.
Ani čas nikdy nevymaže spomienky a neutíši bolesť tých, ktorí ju milovali.
S láskou smútiaca rodina.

Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi. ten, kto Ťa 
poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
8. 2. 2014 uplynie smutný rok, odkedy nás navždy opustil milovaný manžel, 
starostlivý otec, láskavý dedko ing. František MihaLíK.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka, syn a dcéra s rodinami.

Ťažko sa nám s tebou lúčilo, ťažko je bez teba byť, láska sa smrťou nekončí, 
v našich srdciach budeš stále žiť. ten, kto Ťa mal rád, nikdy nezabudne.
8. 2. 2014 si pripomenieme 7 rokov od úmrtia našej mamky a babky Márie 
bRoDoVeJ, rod. Kašperovej.
Odišla si do večnosti skoro, drahá naša mamička.
S úctou a láskou spomínajú deti Peter, Magdaléna, Filip so snúbenicou a Ru-
ženka s rodinkou.

Hoci si odišiel bez slova a na rozlúčku nebol čas, spomienky ostávajú na-
vždy v nás.
16. 2. 2014 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustil láskavý a starostlivý 
manžel, otec a dedko Jozef PetRÁš.
S úctou a láskou spomínajú manželka, deti a ostatná smútiaca rodina.

ten, koho milujeme, neumiera, ale žije stále v našich srdciach.
17. 2. 2014 si pripomíname 10. výročie, odkedy nás navždy opustil môj manžel 
a náš otec Lukáš SLoboDa.
Ďakujeme všetkým, ktorí na neho nezabudli a venujú mu tichú spomienku.
manželka Ľudmila a dcéry Lucia a Zuzana s rodinami

odišiel si, už sa nevrátiš. len ten, kto s tebou žil vie, čo stratil. sviečku za-
páliť, slzu vyroniť a pošepkať ako nám chýbaš. 
Nemôžeme zabudnúť na deň 20. február, kedy uplynie 20 rokov od úmrtia 
nášho milovaného manžela, otca a dedka ivana GoceLiaKa.
Všetci, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
manželka Anna, dcéra Ivana, syn Radko s rodinami

čas plynie ako tichej rieky prúd, i keď už nie si medzi nami, v našich srdciach 
a spomienkach žiješ stále s nami.
15. 2. 2014 si pripomenieme 1. výročie, odkedy nás navždy opustila naša mi-
lovaná sestra, švagriná a krstná mama helena LabUDoVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a vďakou spomínajú sestra Magda s manželom, krstné deti Danka so 
synmi Matejom a Tomášom, Tonko s manželkou, Ivetka s manželom a deťmi 
Dagmarkou a Monikou. 
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínate s nami. 

boh zavolal a srdcia, ktoré pre nás mali toľko lásky, 
dotĺkli navždy.
6. 2. 2014 uplynie rok, odkedy nás opustila naša drahá 
mamka, babka, svokra anna toKaRČíKoVÁ.
15. 1. 2014 uplynulo už 43 rokov, odkedy nás opustil náš 
tatik, dnes aj dedko a svokor Jozef toKaRČíK.
S láskou na Vás myslíme.
dcéra Dana s rodinou, syn Stanislav s rodinou

sú vety, ktoré jej už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabudneme, sú oka-
mihy, na ktoré si radi spomenieme.
24. 2. 2014 uplynie 10 rokov od úmrtia našej drahej manželky, mamy i babky 
Gity FURMaNoVeJ.
S láskou a úctou spomína manžel a deti s rodinami. 

čas ubieha a nevráti, čo vzal. len láska, úcta a spo-
mienky v srdci navždy zostávajú.
7. 11. 2013 uplynulo 13 rokov, odkedy nás navždy opus-
tila naša drahá mamka Margita PUKLUšoVÁ a 27. 2. 
2014 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opustil drahý 
otec Jozef PUKLUš.
Spoločne si zaspomínajme na našich drahých rodičov.
dcéra a synovia s rodinami

Od 23. 2. 2004 už uplynie 10 rokov, odkedy nás opustila naša skvelá a drahá mama barbora 
RUSiNoVÁ.
Bola pre nás ako životodarný dážď, ktorý sa celý rozdá iným životom.
S úctou a vďakou spomíname.
dcéry a synovia s rodinami

Ďakujeme za poskytnutie odbornej zdravotnej pomoci MUDr. ivete FULKoVeJ, ktorá 2. 1. 2014 
v priestoroch OC Madaras v Sp. Novej Vsi pomohla pri úraze spôsobenom zakopnutím o prekážku 
- koľajnice detského vláčika. V čase obchodnej špičky tento priestor nebol vyznačený ako prekážka 
pre nakupujúcich. Zároveň týmto chceme upozorniť spoluobčanov, aby nedošlo k ďalším úrazom.
 mária kolačkovská

kurzy JoGy v sezóne 2011/ 2012SPoMieNKY a PoĎaKoVaNia

SpoLočenSká kronika
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Stredná PEDAGOGICKÁ škola
B O T T O V A 1 5 A , L E V O A

tel. .: 053/451 2205, e mail: sekretariat@spgslevoca.sk

ŠTUDIJNÉ ODBORY:

U ite stvo pre materské školy a vychovávate stvo (7649 M) talentová skúška
Animátor vo ného asu (7662 M)
(4 ro né štúdium, maturitné vysved enie)

POMATURITNÁ FORMA ŠTÚDIA:

U ite stvo pre materské školy a vychovávate stvo (7649 N)
(2 ro né štúdium, maturitné vysved enie)

Bližšie informácie na www.spgslevoca.sk, resp. tel. . 053/451 2205.

ponúka v školskom roku 2014/2015 záujemcom o štúdium nasledovné odbory:

čaLúNNik

Kontakt: 0904 684 145

Výrobca čalúneného nábytku v Spišskej Novej Vsi, 
firma FITZROI, s. r. o.

 prijmeme do trvalého pracovného pomeru 

kvaLifikovaNÝch pracovNíkov  
so skúsenosťami v čalúnnictve.

Práca v mladom kolektíve  
rozvíjajúcej sa firmy s výrobou pre zahraničný trh. 

   preDáM - prenaJMeM

 Prenajmem garsónku v centre mesta. 
T.: 0948 022 277.

 Predám alebo prenajmem 1-izb. byt, prí-
zemie, na sídl. Tarča. Lacno. 
T.: 0948 503 304. 

 Predám 1-izb. byt na Brezovej ul. č. 1, 
3. posch., plastové okná, jadro pôvodné. 
Cena 26 000 €. T.: 0903 635 539. 

 Predám zrekonštruovaný 1-izb. byt 
blízko centra mesta na sídl. Za Hornádom. 
Prerobené jadro, plávajúce podlahy, nová 
kuchynská linka, znížené sadrokartónové 
stropy. Výmera 37 m2, 4. posch. v zatep-
lenej bytovke. Cena 26 000 €, pri rýchlom 
jednaní dohoda istá. Nie som RK. 
T.: 0907 422 917. 

 Predám 1-izb. byt na sídl. Tarča, Topo-
ľová ul. 5, na 3. posch., loggia, pôvodný 
stav v zateplenom obytnom dome + muro-
vanú garáž na sídl. Tarča, 20 m2. 
T.: 0908 062 485

 Predám 2-izb. byt na sídl. Tarča, oproti 
Domovu dôchodcov, v zateplenom obyt-
nom dome, 2 loggie zasklené so zasúva-
ním, nové všetky interiérové dvere, nové 
drevené parkety v celom byte, jadro pô-
vodné. Cena 35 tis. €. T.: 0908 062 485

 Predám 2-izb. byt na Tarči s balkó-
nom, 1. poschodie, prerobený do panela 
okrem spálne, bytovka zateplená. Cena 
41 000 €. T.: 0904 508 219.

 Dám do prenájmu 2-izb. slnečný byt 
v zrekonštruovanej bytovke na sídl. Mier, 
J. Matušku, 2. posch. T.: 0911 110 041.

 Ponúkame na prenájom 3-izbový byt 
s balkónom na sídlisku Mier, vo veľmi dob-
rej lokalite. Cena dohodou. 
T.: 0907 566 912.

 Predám 4-izb. prerobený byt o rozlohe 
84 m2 s balkónom na sídl. Mier, J. Wolkera 
v SNV, 1. posch. T.: 0903 651 832. 

 Výhodne predám rodinný dom na La-
boreckej ulici skolaudovaný v roku 2000. 
Tiché prostredie, nízke prevádzkové ná-
klady, príjemní susedia. 
T.: 053/446 54 07.

 Predám dom na Kukučínovej ul. v SNV. 
Cena dohodou. Len vážni záujemcovia. 
T.: 0908 699 318.

 Predám pekný, moderný rodinný dom 
s podkrovím v SNV, v tichej, lukratívnej 
časti blízko centra, 2 byt. jednotky, garáž, 
záhradný altánok s krbom, vlastná studňa, 
atď. Cena 138 000 €, pri rýchlom jednaní 
možnosť dohody. T.: 0903 630 089.

 Predám dvojgeneračný rodinný dom 
so samostatnými vchodmi v tichej lokalite 
blízko centra v SNV (za zimným štadiónom), 
9-izbový - 2 kuchyne, 2 kúpeľne, 2 WC, 
2 špajze, 2 balkóny, veľká terasa, podpiv-
ničený, kúrenie na plyn, garáž, veľká hos-
podárska budova, veľká záhrada, studňa. 
Pozemok 720 m2. Cena 220 000 €. 
T.: 0915 524 044. Len vážnym záujem-
com. RK nie.

 Predám 2-izb. rodinný dom v obci Mar-
kušovce. Nachádza sa v tichej lokalite, je 
napojený na plyn, obecný vodovod. Má 
2 izby, veľkú kuchyňu, chodbu, kúpeľňu, 
špajzu, pivnicu. Na dvore hospodársku bu-
dovu. Cena 26 000 €. T.: 0949 128 811.

 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 lyžiar-
ske vleky, krásne cykloturistické a turis-
tické trasy. Príp. vymením za 2-izb. byt 

prerobený s balkónom na sídl. Mier. Cena 
dohodou. T.: 0908 984 065.

 Predám chatu Pod Tepličkou č. 1904 vo 
veľmi príjemnom prostredí o výmere chata 
+ pozemok 160 m2. Možná výmena aj za 
2-izb. byt. Dohoda možná. 
T.: 0904 883 988.

 Predám záhradku v záhradkárskej ob-
lasti Mier (za OC Tesco) o výmere 300 m2 
s chatkou a studňou (7 m hlboká) v OV. 
Cena dohodou. T.: 0903 357 337.

 Predám záhradku na sídl. Mier, oplo-
tená, chatka, mladé stromčeky, dobrá lo-
kalita, top stav. Cena 10 000 €. 
T.: 0904 293 080. RK nevolať.

 Predám garáž pod letiskom bez elektriky, 
Ul. J. Wolkera. Voľný ihneď. Cena 8 000 €. 
V prípade záujmu volať 0911 949 620.

 Dám do prenájmu garáž na sídl. Zá-
pad I v SNV. T.: 0902 101 056.

 Ponúkam na predaj UNIMOBUNKU na 
sídl. Západ I, t. č. slúžiacu ako predajný 
stánok, po rekonštrukcii, zateplená, zre-
konštruovaná strecha, s prípojkou vody 
a elektriky. Nájom za pozemok mestu 
169 € za štvrťrok, rozloha 17 m2, so za-
riadením - police, umývadlo, nové vstupné 
dvere. Cena 3 000 €, dohoda možná. 
T.: 0907 919 011.

 Ponúkame miestnosť na podnikanie na 
sídl. Mier, Štúrovo nábreží 11 v SNV o vý-
mere 26 m2 so soc. zariadením, teplou 
a studenou vodou. T.: 0948 328 631.

 Prenajmem dodávku CITROËN Jumper. 
T.: 0911 948 100.

 Predám chladničku 120 l (20 l mra-
ziak), exkluzívna zn. ELECTROLUX. Ka-
pacita pre 1 až 2 osoby. Veľmi málo 
používaná, skoro nová. Cena dohodou. 
T.: 0940 752 583.

 Predám vybetónovaný hrob za 400 € na 
novom cintoríne v Novoveskej Hute. 
T.: 0902 419 594.

 Predám dámsky dlhý tmavohnedý ko-
žuch číslo M a dámsky dlhý čierny kožený 
kabát číslo M. T.: 0905 284 143.

   kúpiM / HľaDáM

 Kúpim 3 alebo 4-izb. byt v SNV okrem 
sídl. Mier. RK prosím nevolať. 
T.: 0903 605 696.

 Hľadám 1-izb. podnájom. 
T.: 0944 516 384.

 Mladý manželský pár kúpi byt v Spišskej 
Novej Vsi do 40 000 €. 
T.: 0948 035 568. 

   práca

 Kuchynské štúdio elisea hľadá skú-
seného predajcu a dizajnéra pre naj-
kvalitnejšie  kuchyne  DaNKücheN 
v  okolí.  Požiadavky:  komunikačné 
a prezentačné schopnosti, flexibilita, 
obchodný  duch,  priestorové  vide-
nie, znalosť navrhovania v kresliacich 
programoch. Podmienky: živnosť, prax 
v projektovaní kuchýň. Kontakt: elisea, 
s. r. o., Mlynská 29, SNV. 
t.: 0948 061 554, 
mail.: eliseadankuchen@gmail.com
 hľadáte prácu? Garantovaný príjem 

600 €. t.: 0948 040 208, 
0918 668 969.

   rôzne

 Ponúkam celodenné opatrovanie detí 
u mňa doma. Som mamička na MD. 
T.: 0904 380 033.

 Zaujíma vás PATCHWORK - zošívanie 
kúskov látok za účelom vytvárania zaujíma-

RETRO párty
v AMANI Restaurant
7. 2. 2014 od 20,00 hod.

vstup ZDARMA
Hosť v retro oblečení dostane 

uvítací drink zdarma.

Rezervácie: 0905 240 738

AMANI Restaurant
Radničné nám. 7 (budova radnice), Sp. N. Ves,

www.amani.sk, amani@amani.sk

Projekt zameraný na pomoc ľuďom v núdzi, ktorí môžu za stanovený symbolický prí-
spevok získať veci každodennej potreby, ktoré si inak nemôžu zabezpečiť. ak chcete 
darovať akékoľvek  funkčné a použiteľné veci, predovšetkým textil, záclony, ob-
rusy, posteľné prádlo, šatstvo, obuv, kuchynské potreby, poháre, sošky, keramiku, 
nábytok, elektroniku, hračky a knihy, pomôžete iným ľuďom zmierniť ich nedostatok 
a chudobu. 
Kontaktujte nás priamo na prevádzke SoLiDaR, odborárov 47, Sp. Nová Ves  

(bývalé priestory Semaforu) pondelok až piatok od 9.00 do 16.00 hod.  
alebo na telefónnom čísle: 0917 350 170.

Projekt zastrešuje občianske združenie Yes, we can - Áno, my môžeme. 
Viac informácií o združení a jeho projektoch nájdete na stránke www.yeswecan.sk.
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vých obrazcov? Ak chcete vedieť techniky, 
volajte na tel. č.: 0915 852 960.
  Ponúkam  komplexné  služby  v  ob-

lasti vedenia úČtoVNíctVa, spraco-
vania MiezD, PeRSoNaLiStiKY. Viac 
info na www.danemzdy.sk . 
t: 053/44 25 915, 0905 936 156.
 Spracujem úČtoVNíctVo, MzDY, 

DPh,  kontrolný  výkaz  k DPh,  výkazy 
do poisťovní. t.: 0908 264 400.
 Lingvistická spoločnosť iLUMiNata 

SNV  vám  v  nových  priestoroch  na 
Duklianskej  1  (oproti  hotelu  Metro-
pol) ponúka služby v oblasti úradných 
a bežných prekladov (od autodokladov 
až po zmluvy), tlmočenia, výučby jazy-
kov šité na mieru, ako aj akreditované 
skúšky certifikátu citY & GUiLDS - ten 
vám nahradí maturitu z aJ, certifikáty 
Goetheho inštitútu, certifikáty DeLe in-
štitútu cervantes. www.iluminata.sk 
t.: 0915 964 533.
 Všetky MaLiaRSKe, StaVebNé a Re-

KoNštRUKČNé PRÁce. Rekonštruk-
cie rodinných domov, bytových jadier 
a  interiérov.  za  dobrú  cenu,  vysoká 
kvalita. www.murardanielsnv.wbl.sk 
t.: 0904 185 527.
 Spracovanie jednoduchého a podvoj-

ného úČtoVNíctVa až po daňové PRi-
zNaNie, MzDY a PeRSoNaLiStiKa SR 
a ČR. t.: 0905 261 913.
 Doučujem MateMatiKU zš, Sš a Vš. 

t.: 0949 571 183.
  hoteL  ČiNGoV,  14.  2.  2014 

o  19.00  h  -  VaLeNtíNSKa  PÁRtY  - 
22,50 €. V cene: aperitív, predjedlo, 
hlavné  jedlo, dezert, minerálna voda 
0,3 l, káva, víno 0,35 l, odvoz do centra 
SNV, hudba. t.: 053/443 36 63.
 Potrebujete  rekonštruovať váš byt, 

kúpeľňu,  dokončiť  rozostavaný  dom 
alebo postaviť nový, zatepliť  fasádu? 
zrealizujeme  kvalitné  StaVebNé 
PRÁce  za  rozumnú  cenu,  stavebný 

materiál so zľavou. Neváhajte zavolať. 
Jurčík - StaVPRoFi, Fabiniho 23 - areál 
Poľnonákupu, SNV. t.: 0903 221 722.
 hĹbKoVé tePoVaNie - koberce, se-

dačky, stoličky, postele. odstraňova-
nie žuvačiek. PRieMYSeLNé ČiSteNie 
- jednorazové čistenie: garáže, sklady, 
haly... t.: 0908 074 479.
  Vyučujem  a  doučujem  aNGLicKý 

JazYK všetky vekové kategórie od naj-
mladších po najstarších. Pripravujem 
na maturitu individuálne alebo vo dvo-
jiciach. t.: 0907 585 817.
 StaVebNé PRÁce - ReGec PeteR. 

Prestavba bytového jadra na kľúč od 
2 700 €,  sociálne kúpeľne,  zatepľo-
vanie, všetky stavebné práce, montáž 
teplovzdušných krbov. Rezanie otvorov 
do panelu do hrúbky 20 cm. zľavy pri 
kúpe materiálu až do 20 %. 
t.: 0903 373 486.
  „Ste  zlatý“  -  tak mi hovoria. Viete, 

ktoré  služby  sú  najlepšie?  SLUžbY 
PRe DoMÁcNoSť * čistenie kobercov 
(dovoz a odvoz do 24 h zdarma), se-
dačiek, autosedačiek * čistenie a pre-
vencia pomníkov pred ďalším znečist. * 
upratovacie, sťahovacie, záhrad. služby 
* doprava a preprava osôb, tovaru mik-
robusom  *  likvidácia  drevokazného 
hmyzu, húb, plesní, červotočov  * su-
šenie muriva mikrovlnným spôsobom 
(najlac. a najrýchl. spôsob vysušova-
nia).  Viac:  www.spisskanovaves.eu 
 / inzercia / Katalóg firiem. 
t.: 0904 865 262.
  PoDiateRceNtRUM  -  pedikúra 

mediciálna  (profes.  podologický  prí-
stroj)  *  pedikúra mokrá  *  vyšetrenie 
na Podoskope (diagnostika ortoped. 
vád nôh) * šponovanie zarastajúcich 
nechtov * výroba individ. korektorov * 
necht. protetika (náhrada necht. plat-
ničky) * odstrán. bradavíc, kurích ôk, 
onychomykózy, kož. mykózy * necht. 
dizajn * manikúra, depilácia * výroba 
termoplast.  vložiek  do  topánok  zn. 
ScheiN na mieru (diabetes, normálna, 
spoloč.  i  šport.  obuv)  *  dezinfekcia 
obuvi  KLeNz  striebrom  a  ozónom 
(dajte  zbohom  infekciám,  baktériám 
a plesniam) - zimná 50 (vo dvore me-
dzi Slov. sporiteľňou a Papiernictvom 
Domino), SNV. t.: 0902 891 534.
 zaLožíMe S. R. o. za VÁS. zaklada-

nie obchodných spoločností s. r. o. na 
kľúč, založenie živnosti, zmeny v s. r. o., 
zápis fyzických osôb do obchodného 
registra  (dopravcov  a  pod.),  predaj 
novozaložených s.  r. o., prenájom sí-
dla spoločnosti, všetko elektronickým 
podpisom  za  zvýhodnený  poplatok. 
bezplatné  poradenstvo  pri  založení 
s. r. o. tiMiD, s. r. o., štefánikovo nám. 
5 (prízemie za tatrabankou), SNV. 

t.: 0948 249 495, 0905 772 016, 
www.spolocnostisro.sk
 štúDio eLbeMa ponúka: prof. ma-

sérske služby, reflexnú terapiu, banko-
vanie,  termomasážnu  posteľ,  liečbu 
bioptron  lampou...  trpíte  vy  al.  vaše 
dieťa  bolesťami  chrbta,  skoliózou, 
máte nesprávne držanie  tela? Ponú-
kame rekondičné cvičenia, kt. zmiernia 
bolesti a posilnia vaše telo. Ponúkame 
tzv. workmasáž priamo u vás v zamest-
naní  a  na  vašej  pracovnej  stoličke. 
Nájdete nás: pon, str a štv, zimná 50 
(medzi Slov. sporiteľňou a Papiernic-
tvom Domino  -  vo dvore na posch.), 
SNV. t.: 0915 300 492.
 Vykonávame PReStaVbY KúPeľNí 

(bytové  jadrá),  rekonštr.  bytov  a  do-
mov,  všetky  vodárenské  práce  (vý-
mena batérií, Wc, radiátorov, preplach. 
potrubia), rezanie do panelu - búranie 
panelov, montáž pláv. podláh, sadro-
kartónu, montáž a demolácia priečok, 
kopacie  práce,  montáž  a  demontáž 
okien a dverí. t.: 0903 277 634. 
 Prekladám neúradne z/do aNGLic-

Kého a NeMecKého JazYKa. tieto 
jazyky aj doučím - začiatočníkov i po-
kročilých - všetky vekové kategórie. 
t.: 0918 041 145, Smižany,
e-mail: ivana.broskova@gmail.com.
 KozMeticKé štúDio MaRiLYN (hut-

nícka 10, západ i, SNV) ponúka: * nové 
- liftingová, lymfatická pleťová masáž * 
minikurz líčenia * chem. peeling; ple-
ťové ošetrenia podľa typu pleti; ošet-
renie prof. žehličkou na pleť; líčenia na 
rôzne príležitosti; japonská manikúra, 
masáž a parafín. zábaly rúk; formova-
nie postavy a odstránenie celulitídy; 
depilácie; predaj kozmetiky a darčeko-
vých poukážok; zľavy na vybrané ple-
ťové ošetrenia. t.: 0905 388 917.
  SeRViS  PoČítaČoV,  periférií,  do-

mácich  sietí,  pripojenia  na  internet, 
oprava notebookov a riešenia softvé-
rových  problémov  7  dní  v  týždni  za 
rozumnú cenu. Poradenstvo zdarma. 
t.: 0903 426 191, 
e-mail: kubsoft@azet.sk, 
www.facebook.com/kubsoft
 Doučím aNGLicKý JazYK začiatoč-

níkov aj dospelých, príp. pripravím na 
maturitné skúšky. Mám prax s výučbou 
aJ v zahraničí. t.: 0944 288 588, 
e-mail: mbrutvan@yahoo.co.uk
  PRoFeSioNÁLNY  UPRatoVací 

SeRViS a máte po starostiach s upra-
tovaním.  Pravidelne,  jednorázovo, 
firmu, byt či dom. Čistenie kobercov, 
sedacích súprav, umytie okien a  iné 
práce, ktoré vám pomôžu ušetriť čas, 
zdravie a nervy. t.: 053/444 01 19, 
0903 100 508, 0903 661 891.
 oDVezieM vás na letisko, do hotela, 

na liečebný pobyt, do práce a tam, kam 
sa potrebujete dostať. 
t.: 0948 263 159 
e-mail: odveziem4osoby@gmail.com
  Predajňa  hobbY  KReatíV,  zimná 

65,  SNV  pozýva  na  tvorivé  kurzy  so 
začiatkom o 17.15 h * 10. 2. - Pletené 
srdcia z papiera (patinované) * 12. 2. 
-  Srdce  z  hobby  špagátu  (hookeed) 
a stužovača * 21. 2. - Fimo - plastická 
dekorácia  a metalizovanie  * 25. 2.  - 
Korálkovanie + drôtik (mačacie oko) * 
6. 3. - Prenos foto na drevo al. plátno. 
bližšie info www.hobby-kreativ.sk. 
Prihlášky: osobne, tel. 0918 994 867, 
0907 038 827, 
hobbykreativ@zoznam.sk
 PointRed, s. r. o., je moderná JazY-

KoVÁ šKoLa, zameraná na NeMČiNU 
a nemecký trh práce. bude vás vyučo-
vať rodený Nemec! Ponúkame: prácu 
v zahraničí, individuálny tréning, kon-
verzačný tréning, príprava na maturitné 
skúšky, príprava na skúšky Goethe in-
stitut, crashkurzy, kurzy pre firmy, kul-
túrne tréningy, preklady, tlmočníctvo. 
zavolajte alebo napíšte. 
Kontakt: Paul Dvorak, 0944 048 183, 
pauldvorak@gmx.de; 
www.facebook/pointred; 
www.pointred.sk
 Nefunguje  vám počítač? štrajkuje 

internet a je práve nedeľa? Ponúkam 
PRoFeSioNÁLNY SeRViS Pc a KaN-
ceLÁRSKeJ  techNiKY  u  vás  doma 
24 h denne/7dní v týždni za naj ceny. 
Návrh a montáže domácich WiFi (bez-
drôtových) sietí! opravy notebookov! 
Možnosť obnovenia vašich stratených 
dát!  Nastavenie  internet.  pripojenia. 
Servisná prehliadka u vás za 1 €! WiFi 
router s profes. montážou len za 39 €. 
informácie nonstop: 0904 318 235. 
Konzultácia zdarma! www.fixnet.eu,
e-mail: doktorpc@outlook.com

Drobná inzercia, inzercia

Reštaurácia AMANI ponúka
organizovanie osláv, karov a stret-
nutí v 3 samostatných salónikoch s 
kapacitou až do 40 osôb/ salónik.

Konzumné už od 6 €/ os. (prípitok, 
polievka, hlavný chod, káva).

Prenájom priestorov ZDARMA.

Rezervácie: 0905 240 738

AMANI Restaurant
Radničné nám. 7 (budova radnice), Sp. N. Ves,

www.amani.sk, amani@amani.sk

Luxusný priestor 100 m2 na prenájom 
v lukratívnej časti SNV pred OC Madaras, 
Mlynská 29. Výborná možnosť zviditeľniť 

svoj sortiment.
Cena: dohodou. Tel. č.: 0948 061 553

Fotografický 
portál 

okfoto 
pripravuje
kurzy 

fotografovania.
Informácie a prihlášky 

nájdete na
www.okfoto.sk
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Creperie

s priemerom 40 cm
sladké    slané

Francúzske palacinky

•  PALACINKA  •  ZIMNÁ 73  •  SPIŠSKÁ NOVÁ VES  • 
OTVÁRACIE HODINY:

Po - So: 10.30 - 19.00, Ne: 13.00 - 19.00

inzercia

OC MADARAS SNV

Tomáš 
Bezdeda 
15. 2. 2014

Valentín v Golf Pube 
Valentínske menu, v cene 
Valentínska jazda kočom  
+ darček od Golf Pubu

Valentínska jazda kočom 
od 10.00 - 18.00 hod.
Možnosť objednať aj samostatne
Stanovište koča pri Golf Pube 
Objednávky na jazdu: 
golfpub@ocmadaras.sk 
Mobil: 0903 640 431 

Most lásky

MOST LÁSKY 

Sviatok Sv.Valentína 

14. 2. 2014.

Most lásky otvorenie o 16.00 hod. 

Lásky nie je nikdy dosť...
Po vzore iných miest už i v našom meste 
stojí most lásky. V obchodnom centre 
v oddychovej zóne golfového areálu, 
pri jazierku so živými rybkami. Zámky 
pomaľované menami, rôznych farieb, 
tvarov, veľkostí si uzamykajú na mreže 
mosta zamilované páry a kľúčiky 
odhadzujú do vody, aby ich nikto 
nemohol odomknúť.

Každý, kto sa v piatok, 14. 2. 2014 zapojí
V OC Madaras do súťaží, bude mať vstup
na tento koncert zdarma. Ostatní si môžu 

zakúpiť vstupenku vo výške 3,- eur.
Objednávky a informácie: servis@ocmadaras.sk

Predpredaj vstupeniek:

Valentínsky víkendValentínsky víkend
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7 950 €

16 950 €

11 400 €
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AUTOVES. SERVIS. KVALITA.
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AUTOSALÓN NISSAN AUTOVES s.r.o.
Duklianska 55 • 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053 / 44 14 140 • 0911 645 111 • E-mail: predaj.nissan@autoves.sk

Použité fotografi e sú ilustračné. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto reklame slúžia výlučne na informačné účely a nie sú považované za súčast zmluvného návrhu. Kombinovaná spotreba: 3,8–5,6 l/100 km, 
kombinované CO2 emisie: 99–129 g/km. Údaje o spotrebe paliva a CO2 emisiách sú predbežné. Pre viac informácií o ponuke navštívte stránku www.nissan.sk.

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 
automobilov Yeti:  4,6 – 6,6 l/100 km, 119 – 164 g/km. Ilustračné foto. 

Láka vás objavovanie, dobrodružstvo a zábava? Tak potom je nový model ŠKODA Yeti presne to, čo potrebujete. Či sa 
rozhodnete pre mestskú verziu alebo pre verziu Yeti Outdoor, vždy vás dovezú za hranice všedných dní. Príďte si svoj nový 
model ŠKODA Yeti otestovať k najbližšiemu autorizovanému predajcovi ŠKODA.
www.skoda-auto.sk

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

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

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Nová ŠKODA Yeti. Ideálne SUV do mesta aj do prírody.

/autoves.nissan

NOVÝ NISSAN MICRA
S MERANÍM PARKOVACIEHO MIESTA

NOVÝ NISSAN NOTE
S TECHNOLÓGIOU BEZPEČNOSTNÉHO ŠTÍTU

NISSAN JUKE

11 40

predaj.skoda@aut052 01 Spišská Nová Ves

NISSAN 

NISSAN QASHQAI NOVEJ GENERÁCIE
UNIKÁTNY CROSSOVER JE SPÄŤ

16 950 €
už od

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

Použité fotografi e sú ilustračné. Informácie a skutočnosti uvedené v tejto reklame slúžia výlučne na informač
kombinované CO2 emisie: 99–129 g/km. Údaje o spotrebe paliva a CO2 emisiách sú predbežné. Pre viac

/

UNIKÁTNY CROSSOVER JE SPÄŤUNIKÁTNY CROSSOVER J

9 290 €
už od
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NOVÝ NISSAN NOTE
S TECHNOLÓGIOU BEZPEČNOSTNÉHO ŠTÍTU

7 950 €
už od

NOVÝ NISSAN MICRA
S MERANÍM PARKOVACIEHO MIESTA

NOVÝ NISSAN NOTENOVÝ NISSAN NOTE

REZERVUJTE SI TESTOVACIU JAZDU 0911 645 111


