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najúspešnejší špoRtovci 
mesta za Rok 2013

Za uplynulý rok boli za vynikajúce športové výsledky 
a vzornú reprezentáciu klubu i mesta v jednotlivých kate-
góriách ocenení títo športovci:

Jednotlivec do 19 rokov
1. Michal Čuja, šortrek (154 bodov)
Medzi sto piatimi súťažiacimi v Európskom pohári juniorov 
na 100 metrov získal bronz, na 500 metrov striebro a vo 
viacboji tretie miesto. V Európskom pohári juniorov, sku-
pina východ pri 55 účastníkov vystúpil na najvyšší stupeň.
2. Tomáš Želikovský, plávanie (149 bodov)
Vo svojej kategórii v roku 2013 utvoril slovenské rekordy 
v disciplínach 50 m motýlik, 50 a 100 m voľný spôsob. 
V roku 2013 na Slovensku nebol porazený. V zahraničí re-
prezentoval na medzinárodnom plaveckom mítingu v Ber-
líne, kde za účasti plavcov z 26 krajín Európy získal na 
50 m, 100 m motýlik, 50 m, 100 m, 200 m voľný spôsob 
dvakrát druhé a dvakrát tretie miesto. Na Alpskom mítingu 
v Insbrucku získal trikrát prvé miesto. Víťazne preň skončili 

preteky v Linzi a Budapešti. Utvoril nový slovenský rekord 
na 50 m voľný spôsob časom 25,85 sek.
3. Dávid Javorský, atletika 
(124 bodov, lepší pomer 1. miest)
Vedie slovenské tabuľky žiakov v skoku do výšky pre rok 
2013 a je zaradený do Centra talentovanej mládeže pri Slo-
venskom atletickom zväze. Svoje umiestnenie potvrdil re-
prezentáciou Slovenska na medzinárodnom stretnutí, kde 
skončil druhý výkonom 185 cm, čo je jeho osobný rekord. 
Získal deväť prvých miest na vrcholových atletických súťa-
žiach (Halové majstrovstvá Slovenského atletického zväzu, 
Majstrovstvá Slovenskej republiky, Medzinárodný míting 
Latka 5 miest, Halové majstrovstvá kraja, Medzinárodný 
halový míting).
4. Klaudia Farkašovská, atletika (124 bodov)
Je na prvom mieste v slovenských tabuľkách za rok 2013 
v skoku do diaľky a viacboji, zaradená do centra talento-
vanej mládeže. Prvé miesto získala na siedmich atletic-

Koncertná sieň Reduty sa 11. februára stala dejiskom slávnostného vyhlasovania naj-
lepších športovcov a športových kolektívov mesta Spišská Nová Ves za rok 2013.

Mesto Spišská Nová Ves od 1. februára 
uhrádza vakcináciu registrovaných psov 
proti besnote.

(pokračovanie na 3. strane)

DobRá SpRáVa 
pRe VšeTKých 
pSiČKáRoV

Túto službu môžu využiť všetci obyvatelia Spišskej No-
vej Vsi, ktorí majú svojho psa zaregistrovaného v eviden-
cii mesta a platia za neho daň. Vedenie mesta k danému 
kroku pristúpilo v snahe vyjsť psičkárom v ústrety. „mesto 
sa podujalo uhrádzať vakcináciu proti besnote psom 
v snahe vylepšiť doteraz ponúkané možnosti všetkým, 
ktorí si plnia povinnosti registrácie a platenia poplat-
kov. Zároveň očakávame, že dôjde k spresneniu evi-
dencie a v neposlednej miere vychádzame v ústrety 
všetkým obyvateľom, ktorí by mohli byť potenciálne 
ohrození,“ odôvodnila toto rozhodnutie prednostka mest-
ského úradu ing. Jela bednárová.
Podľa zákona č. 39/2007 O veterinárnej starostlivosti § 17 
ods. 5 je vlastník alebo držiteľ zvieraťa povinný na vlastné 
náklady pri vnímavých mäsožravých zvieratách starších 
ako tri mesiace zabezpečiť ich vakcináciu a revakcináciu 
proti besnote podľa vakcinačnej schémy výrobcu použitej 
vakcíny. Ďalej je povinný udržiavať ho v imunite a zabez-
pečiť vyšetrovanie a vakcináciu zvieraťa podľa jeho fyzio- 
logických a biologických potrieb. Bezplatnú vakcináciu 
bude počas roka 2014 poskytovať Veterinárna ambulan-
cia so sídlom na Šafárikovom námestí 3 v Spišskej Novej 
Vsi počas ordinačných hodín. eda



cukrárska výroba a výroba čokolád
...

spojenie tradičnej chuti s novými 
trendami zdobenia

...  
- prijímame obj. na spoločenské akcie: 

krstiny, promócie, výročia,
narodeniny, svadby, firemné podujatia...

...
ponúkame: 

- torty, zákusky, rod. balenia pred sviatkami
          - čokoládové výrobky 

- lízatká, pralinky, svadobné výslužky, 
sladké  kytice

          - jedlé obrázky a fotografie na jedlý 
papier a na čokoládu  
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kých pretekoch v rôznych disciplínach: viacboj, skok do 
diaľky, skok do výšky, beh na 50 metrov. Druhým miestom 
sa môže pochváliť z medzinárodného mítingu a halového 
mítingu v skoku do výšky výkonom 155 cm. Na medziná-
rodnom stretnutí si zlepšila osobný rekord v skoku do diaľky 
na 549 cm. 
5. Mária Mikolajová, futbal (98 bodov)
Kapitánka reprezentácie do 15 rokov bude reprezentovať 
Slovensko na Olympijských hrách mládeže v Číne. Druž-
stvo, ktoré vedie, získalo prvenstvo na medzinárodnom tur-
naji Fragaria CUP. Okrem dievčenského družstva hrá aj 
za starších žiakov na poste záložníka. Strelou ľavačkou sa 
vyrovná svojim chlapčenským spoluhráčom. Svojou zod-
povednosťou, prehľadom a futbalovým kumštom je opo-
rou družstva.

Jednotlivec nad 19 rokov
1. Tatiana bodóvá, šortrek (53 bodov)
Reprezentantka Slovenska na Olympijských hrách v Soči. 
Na Majstrovstvách Európy v disciplíne na 1 000 metrov 
a 500 metrov sa umiestnila na 8. mieste, keď za ňou zo-
stalo 25 súperiek. Na 1 500 metrovej trati v semifinále 
skončila deviata. V kvalifikácii na Zimné olympijské hry sa 
dokázala presadiť v konkurencii 78 pretekárok. 
2. peter Slivovský, parašutizmus 
(30 bodov, lepší pomer 1. miest)
Reprezentant Slovenska v parašutizme. Na Majstrovstvách 
sveta v Dubaji sa v konkurencii 40 družstiev prebojoval 
s národným družstvom na 8. miesto. V pretekoch Red Bull 
spočívajúcich v presnosti pristátia sa družstvo umiestnilo 
na 2. mieste. V kategórii jednotlivcov zo 40 účastníkov 
P. Slivovský získal bronz. V Slovenskej lige sa umiestnil 
na 1. mieste. 
3. Vladimír hovaňák, basketbal (30 bodov)
Kapitán a hráč extraligového družstva. Dlhoročný mládež-
nícky a seniorský reprezentant. V roku 2013 bol zaradený 
do reprezentačného družstva, no zdravotné dôvody mu 
nedovolili zúčastniť sa kvalifikačných zápasov. V extralige 
na poste krídla odohral 35 zápasov, v ktorých zaznamenal 

9,5 bodu na zápas. V sezóne 2012/2013 s družstvom zís-
kal bronzovú medailu. 
4. pavol Skalický, hokej (29 bodov)
Reprezentant Slovenska v mužstve do 20 rokov. Zúčast-
nil sa Majstrovstiev sveta v Malmő, kde družstvo skončilo 
ôsme. Aj vďaka svojim fyzickým predpokladom sa presa-
dzuje v osobných súbojoch, vyhráva ich a rýchlosťou vzbu-
dzuje rešpekt brankárov. Tak, ako v ligovej súťaži, rovnako 
boduje aj v reprezentačnom drese.
5. peter Mlynarčík, streľba (28 bodov)
V disciplíne olympijská rýchlopaľba na Majstrovstvách  
Európy z 36 účastníkov skončil dvadsiaty deviaty. Na Sve-
tovom pohári v Mníchove bol zo 61 strelcov po vyraďova-
cích streľbách dvadsiaty tretí. Na Majstrovstvách Slovenska 
získal 2. miesto, v extralige sa stal víťazom. Z Veľkej ceny 
Oslobodenia v Plzni si priniesol 11. miesto.

Kolektív
1. - 2. bK 04 ac Lb, extraliga muži (99 bodov)
Družstvo pod vedením trénera Milana Černického v naj-
vyššej celoslovenskej súťaži získalo bronzové medaily, kde 
v prvom kole play-off hráči BK 04 AC LB SNV zdolali súpera 
z Prievidze 3 : 2, v druhom kole play-off družstvo nestačilo 
na súpera z Komárna, ktorému podľahli 0 : 3 a v boji o tre-
tie miesto kontumačným výsledkom 20 : 0 zdolali Nitru. 
Na medzinárodných turnajoch v Spišskej Novej Vsi a v Poľ-
skom Przemysli družstvo obsadilo 1. miesto.
1. - 2. hc oSY 
(99 bodov absolútne rovnaké výsledky)
Víťazky 1. hokejovej ligy žien. Majstrovstvá Slovenskej 
republiky v hokejbale ukončili druhým miestom a z Euro-
pen Women Champions Cup ukoristili striebornú medailu. 
Každoročne potvrdzujú kvalitu a spojenie mladosti so skú-
senosťou, nadšenia a zápalu pre hru s profesionálnym prí-
stupom ku každému zápasu. Preto mnohé z hráčok tvoria 
základnú kostru národnej reprezentácie.
3. basketbalový klub Rűcon (77 bodov)
Klub vznikol v sezóne 2012/2013. V slovenskej extralige 
sa družstvo dokázalo rýchle presadiť a získalo 3. miesto. 
Družstvu pomohli známe tváre zo slovenskej či európskej 

basketbalovej scény. Kým hráčky dostali do krvi Demečkov 
systém, niektoré čiastkové ciele sa naplniť nepodarilo, no 
medaila predsa len na Spiš dorazila. Družstvo do playoff 
vstúpilo z nevýhodnej piatej priečky. V štvrťfinále zdolalo 
súpera z Piešťan 2 : 1 na zápasy. V semifinále boli domi-
nantné Good Angels Košice, no boj o bronz BK Rűcon 
vyhral nad Šamorínom 2 : 1.

Počas slávnostného večera boli ocenení aj zaslúžilí funk-
cionári, tréneri a športovci. V kategórii tréner si ocenenie 
odniesol pavol Findura, ktorému sa už po tretí raz podarilo 
s družstvom HC OSY získať titul majsteriek SR v ľadovom 
hokeji. Na majstrovstvách SR v hokejbale získal 2. miesto 
a ako tréner bol účastníkom Európskeho pohára majstrov 
v ľadovom hokeji žien. Profesionálny prístup a výsledky 
ho odmenili funkciou asistenta reprezentačného trénera. 
V kategórii zaslúžilý športovec, funkcionár, jubilant boli 
ocenení oliver Čík, Rudolf bőtcher, Jozef borz, Milan 
Krokavec, Jozef Kukoľ a Ján Mlynarčík.
Osobitnou cenou primátora boli tentoraz odmenení dvaja 
športovci. Lukáš Daniel je nositeľom titulu Majstra Sloven-
ska v pištoľových disciplínach. Pravidelne sa zúčastňuje kôl 
Svetových pohárov a Majstrovstiev Slovenska v kategórii 
muži v disciplíne rýchlopalná pištoľ. V sezóne 2014 sa pripra-
vuje na nominačné súťaže na Majstrovstvá sveta v Granade 
a na preteky Svetového pohára v Mníchove. Rád by zabo-
joval o miestenku na olympiádu v roku 2016. Plavkyňa bar-
bora Mišendová je 13-násobnou Majsterkou SR v žiackych 
kategóriách, 13-násobnou juniorskou majsterkou SR, drži-
teľkou 11 rekordov, dvojnásobnou finalistkou Majstrovstiev 
Európy juniorov, dvojnásobnou semifinalistkou Majstrovstiev 
sveta juniorov, 10-násobnou juniorskou a 2-násobnou se-
niorskou majsterkou Slovenskej republiky. Účastníčka Sve-
tového pohára seniorov v Dubaji a Dohe. V roku 2012 bola 
Slovenskou plaveckou federáciou vyhlásená za Objav roka 
2012 a v roku 2013 ju Slovenská plavecká federácia vyhlá-
sila za najúspešnejšiu juniorskú reprezentantku.
Všetkým oceneným i nominovaným športovcom blahože-
láme a prajeme veľa síl pri dosahovaní ďalších športových 
úspechov. e. sýkorová, š. šimko, foto: j. petruška

NaJúSpešNeJší špoRToVci MeSTa za RoK 2013
(dokončenie z 1. strany)

Poslanci sa zišli 23. januára na 21. riadnom zasadnutí mest-
ského zastupiteľstva.

nový sobášiaci
Mestské zastupiteľstvo schválilo poverenie poslanca ad-
nana akrama na zabezpečenie úloh spojených s uzatvá-
raním manželstiev počas trvania mandátu. Po novom tak 
v Spišskej Novej Vsi v tomto volebnom období sobáši až 
11 volených zástupcov mesta.

Dotácie pre športové kluby
Na základe nového VZN č. 6/2013 o poskytovaní dotácií 
z rozpočtu Mesta Sp. Nová Ves schválili poslanci MsZ po-
skytnutie dotácií pre športové kluby združené v Rade športo-
vých klubov (RŠK) podľa návrhu jeho predsedníctva.
V rozpočte mesta bola v roku 2014 pre jednotlivé 
športové kluby vyčlenená celková suma 180 tis. €. Na 
základe schváleného návrhu bolo z uvedenej čiastky preroz-
delených spolu 177 tis. € medzi 33 športových klubov. 

Podrobnú tabuľku nájdete na str. 13.
Uvedené finančné prostriedky klubom poslúžia na úhradu 
nákladov súvisiacich s účasťou na športových súťažiach – 
napr. doprava, strava, ubytovanie, náklady na sústredenia, 
regeneráciu, materiálne zabezpečenie, štartovné, licenčné 
a registračné poplatky, nájom športových objektov, vklady 
do súťaží a organizovanie športových podujatí na území 
mesta.

zo zaSaDNuTia MeSTSKého zaSTupiTeľSTVa
poslanec adnan akram je ďalším sobášiacim v našom meste. Schválené prerozdelenie dotácií v celkovej sume 177 tis. € pre 33 špor-
tových klubov. 

SPraVODaJSTVO

(pokračovanie na 4. strane)

Pripravovaná stavba - Regenerácia námestia v Spišskej No-
vej Vsi - VII. etapa, predstavuje rekonštrukciu spevnených 
plôch v časti zimnej ulice od Radnice po Redutu. Jedná 
sa o rekonštrukciu miestnej komunikácie, chodníka a par-
kovacích plôch. Súčasťou je výmena vodovodného potrubia 

a prípojok, rekonštrukcia dažďovej kanalizácie vrátane prí-
pojok a doplnenie prvkov drobnej architektúry - odpadkové 
koše, stojany na bicykle. celkovo zaberá rekonštrukcia 
spevnených plôch rozlohu cca 7 600 m2.
Rekonštrukcia parku a zelene zatiaľ nie je predmetom 

stavby. Počet parkovacích miest a spôsob parkovania pri-
bližne rešpektuje súčasný stav. Predpokladaný rozpoč-
tový náklad je viac ako 1 mil. eur. O zdrojoch financovania 
rozhodne mestské zastupiteľstvo. Termínovo by sa mala 
stavba ukončiť ešte v tomto roku. /ps/

Mesto Spišská Nová Ves prevádzkuje 14 materských škôl 
a dvoje detských jaslí. V tomto školskom roku navštevuje ma-
terské školy 1 170 detí, z toho je 365 detí v predškolskom 
veku, ktoré sa od septembra stanú prvákmi v základných 
školách a tak uvoľnia miesta svojim mladším nasledovní-
kom. Podľa demografického vývoja v našom meste kapa-
cita materských škôl je postačujúca, aj keď niektorí rodičia 
sú nespokojní s tým, že nemajú tú svoju škôlku priamo „v su-
sedstve“. 

Naše mesto počtom a kapacitou predškolských zariadení 
vzhľadom na počet obyvateľov sa zaraďuje medzi najlepšie 
vybavené mestá, a naopak, výška príspevkov od rodičov 
na prevádzku týchto zariadení patrí medzi najnižšie. Do fi-
nancovania prevádzky materských škôl mesto vkladá ročne 
cca o 1 milión eur viac, ako je napočítaný objem finanč-
ných prostriedkov do podielových daní pre materské školy. 
Treba povedať aj to, že objekty materských škôl sa roky ne-
modernizovali, všetky boli viac-menej v pôvodnom stave od 

svojho uvedenia do prevádzky. Tu sa naskytá otázka, či vý-
nos z predaja materských škôl v minulosti nemohol byť 
použitý na opravu tých, ktoré ostali v majetku mesta. Až 
v tomto období mesto vyčlenilo finančné prostriedky na ich 
modernizáciu a rekonštrukciu. Aj keď zrekonštruovať 14 ob-
jektov je finančne náročné, verím, že postupne sa nám to 
podarí.
 ing. markéta Ďuríková

riaditeľka správy školských zariadení

poKRaČuJe RegeNeRácia NáMeSTia

pReDšKoLSKé zaRiaDeNia V MeSTe
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Na poslednom zasadnutí mestského zastupiteľstva ko-
nanom 23. januára informoval primátor mesta phDr. Ján 
Volný, phD., všetkých prítomných o novej organizačnej 
štruktúre mestského úradu. Platná je od 8. januára a naj-
podstatnejšia zmena sa dotýka bývalého organizačného 
oddelenia, ktoré bolo rozčlenené na dve nové. Vzniklo 
tak právne oddelenie, pod ktoré patrí právny referát, 

personálny referát, matrika, evidencia obyvateľstva a re-
ferát osvedčovacej agendy. Vedúcou uvedeného odde-
lenia je JuDr. Lucia baldovská.
Ďalším novým oddelením je referát vnútornej správy, 
kde patrí referát rozvoja mesta, referát informačných 
technológií, referát vnútornej správy a referát krízového 
riadenia. Jeho vedúcim je ing. štefan pohly.

V súvislosti s uvedenou organizačnou zmenou do-
šlo k zníženiu počtu zamestnancov mestského úradu 
o piatich ľudí. 
Nová organizačná štruktúra je zverejnená aj na stránke 
mesta www.spisskanovaves.eu – modrá sekcia SNV 
– Samospráva – Mestský úrad – organizačná štruk-
túra. eda

MeSTSKý úRaD Má MeNeJ zaMeSTNaNcoV

Mesto Spišská Nová Ves v roku 2013 evidovalo v prí-
pade 57 bytov dlh na nájomnom v celkovej výške viac 
ako 233 tis. €. Vymáhaním týchto pohľadávok sa za-
oberá právne oddelenie mestského úradu. „celkovo 
sa nám v minulom roku podarilo vymôcť takmer 
osemtisíc eur. niektorí občania však vytvárajú ďal-

šie dlhy, ktoré v roku 2013 predstavovali sumu viac 
ako päťtisíc eur,“ informovala v tejto súvislosti vedúca 
právneho oddelenia JuDr. Lucia baldovská.
V snahe znížiť dlhy občanov v hmotnej núdzi na nájom-
nom v mestských bytoch rozbehlo mesto v spolupráci 
s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny v marci minu-

lého roka projekt Inštitút osobitného príjemcu. Ďalšou 
kapitolou sú pohľadávky za nebytové priestory a po-
zemky, ktoré mesto v minulom roku evidovalo v 16-tich 
prípadoch v celkovej výške vyše 76 tis. €. Z uvedenej 
sumy sa podarilo vymôcť takmer 10 tis. €.

eda

VYMáhaNie pohľaDáVoK V RoKu 2013

Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o., uznesením 
okresného súdu od 19. 12. 2013 mali predbežným 
opatrením zakázané nakladať s majetkom, ktorý je 
v jeho vlastníctve, t. j. predávať, darovať, prenajať, 
zapožičať, zaťažiť záložným právom. Lesy mesta 
SNV sa proti uzneseniu odvolali cez svojho práv-
neho zástupcu a podali aj trestné oznámenie za ne-

pravdivé údaje v návrhu na predbežné opatrenie. 
Skutočnosti, ako k tomu všetkému došlo, odvysielali 
STV 1, Markíza, TA 3, TV Reduta. Taktiež bol uverej-
nený článok o tejto kauze i v periodiku Korzár.
Krajský súd 4. 2. 2014 dospel k záveru, že odvo-
lanie je dôvodné a predbežné opatrenie zamietol. 
Spoločnosť už vyhlásila pozastavenú elektronickú 

dražbu na predaj dreva, ktorého je v súčasnosti na 
skladoch 2 700 m3, za vyše 140 000 eur. Začne tak-
tiež s ťažbou dreva. Výberovým konaním boli 15. ja-
nuára t. r. vybratí dodávatelia prác. V závere mesiaca 
február spoločnosť realizovala aj výberové konanie 
na pestovné práce. 
 mgr. ing. peter petko

MeSTSKé LeSY V NoRMáLNoM ReŽiMe

V Regionálnom centre zhodnocovania BRO bola pre-
vádzka spustená v auguste 2013. Do konca minulého 
roka tu bolo spracovaných spolu približne 370 ton  
biologicky rozložiteľného odpadu. Ten sa skladal z lís-
tia, pokosenej trávy a konárov. „Išlo o odpad v pre-
važnej miere z plôch verejnej zelene mesta spišská 
nová Ves, ďalej od občanov bývajúcich v lokalitách 
kozí vrch, Ferčekovce a okolitých obcí richnava 
a rudňany a tiež z prevádzok pôsobiacich na území 
mesta,“ informoval v tejto súvislosti vedúci oddele-

nia komunálneho servisu mestského úradu paedDr. 
Ján olejník.
Počas prevádzky Regionálneho centra zhodnocova-
nia BRO bolo založených 19 zakládok a vyrobilo sa 
približne 200 ton tzv. surového kompostu. „kompost 
bol v prevažnej miere využitý pre účely lesnej škôlky 
lesov mesta spišská nová Ves, s. r. o., na kultiváciu 
plôch v rámci rozšírenia nového cintorína a správ-
cami verejnej zelene pri jej údržbe,“ doplnil na záver 
PaedDr. J. Olejník. eda, foto: oks

z ČiNNoSTi RegioNáLNeho 
ceNTRa zhoDNocoVaNia bRo
Regionálne centrum zhodnocovania bRo má za sebou prvé mesiace prevádzky. 

SPraVODaJSTVO

Ďalších 3 tis. € bolo vyčlenených pre tzv. rezervu primá-
tora, z ktorej sa budú prostriedky čerpať v priebehu roka na 
základe predložených žiadostí na mimoriadne nepredvída-
teľné udalosti. „V minulom roku najväčšiu dotáciu z rezervy 
dostal Hokejový klub osy na usporiadanie európskeho 
pohára majstrov, ktorý sa konal v októbri a pri schvaľovaní 
ju nebolo možné predvídať. Väčšia dotácia bola taktiež 
poskytnutá pre kolkársky klub vzhľadom na zvýšené ná-
klady na cestovné, keďže naša kolkárska dráha nebola 
z technických dôvodov uspôsobená na najvyššiu súťaž, 
ktorá na slovensku funguje,“ vysvetlil phDr. J. Volný, phD. 
Zároveň prítomných informoval, že bola ukončená rekon-
štrukcia kolkárskej dráhy. Do prevádzky bude oficiálne 
uvedená v sobotu 8. marca za účasti predsedu Košic-
kého samosprávneho kraja JuDr. zdenka Trebuľu. Naše 
reprezentantky, ktoré sú zároveň aj majsterkami sveta, tak 
budú mať dôstojné podmienky na svoju športovú činnosť.

Koncepcia rozvoja informačných systémov
Mesto Sp. Nová Ves sa v rámci výzvy operačného programu 
Informatizácia spoločnosti, opatrenie 1.2 elektronizácia 
verejnej správy a rozvoj elektronických služieb na miest-
nej a regionálnej úrovni uchádza o poskytnutie nenávratného 
finančného príspevku. 
Cieľom projektu je zmeniť súčasný stav poskytovania slu-
žieb samosprávy na takú úroveň, ktorá významne znižuje 
administratívnu záťaž občana, podnikateľa i samotnej 

samosprávy a zároveň zvyšuje prístupnosť týchto služieb. 
To si vyžaduje okrem rozšírenia súčasných informačných 
systémov aj ich prepojenie a zosúladenie s ostatnými infor-
mačnými systémami verejnej správy a tiež optimalizáciu pro-
cesov poskytovania služieb.
podmienkou poskytnutia nenávratného finančného prí-
spevku však je predloženie schválenej Koncepcie 
rozvoja informačných systémov mestským zastupiteľ-
stvom. Na základe uvedených skutočností poslanci danú 
koncepciu schválili.

Kontrolná činnosť
Hlavná kontrolórka mesta ing. hyacinta zozuľáková infor-
movala poslancov o kontrolnej činnosti za rok 2013.
Na základe schváleného plánu kontrolnej činnosti bolo 
v minulom roku vykonaných 11 následných finančných 
kontrol zameraných na hospodárnosť, efektívnosť a účel-
nosť použitia vlastných kapitálových a bežných výdavkov 
na základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, na 
kontrolu dodržiavania organizačných noriem mesta a na 
kontrolu súladu všeobecne záväzných nariadení mesta 
s platnou legislatívou, programové rozpočtovanie a na evi-
denciu a vymáhanie pohľadávok v informačnom systéme 
Korwin. O ich výsledku bolo mestské zastupiteľstvo infor-
mované po ich ukončení.
V ôsmich prípadoch boli kontroly ukončené správou 
s kontrolnými zisteniami, pričom na ich odstránenie boli 
prijaté opatrenia a určené zodpovedné osoby. V troch prí-

padoch boli ukončené záznamom, čo znamená, že kon-
trolou neboli zistené žiadne nedostatky.

Vysporiadanie vzťahov k nehnuteľnostiam
V rámci tohto bodu rokovania poslanci prejednávali dve žia-
dosti na odkúpenie pozemkov. V prvom prípade bol schvá-
lený predaj pozemku nachádzajúceho sa pod rodinným 
domom v obci Mlynky, ktorý má žiadateľka záujem majet-
koprávne vysporiadať. V druhom prípade bola opätovne pre-
rokovávaná žiadosť o odkúpenie pozemkov nachádzajúcich 
sa v obci hnilec blízko hájenky, ktorú v roku 2012 mesto 
odpredalo. Na decembrovom zasadnutí MsZ bol schválený 
odpredaj pozemkov ako celku. Keďže jedna jeho časť sa 
však nachádza už v extraviláne, schválená bola zmena pri-
jatého uznesenia tak, aby pozemky mohli byť odpredané 
s ohľadom na ich situovanie v extraviláne a intraviláne, nie 
výlučne ako celok.

V závere rokovania poslanec phDr. Miroslav Semeš, phD., 
upozornil poslancov MsZ, ako aj vedúcich funkcionárov 
mesta a MsÚ na povinnosť odovzdania tlačiva „Oznámenie 
funkcií, zamestnaní, činností a majetkových pomerov za rok 
2013“ do konca marca 2014.

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

edita sýkorová

zo zaSaDNuTia MeSTSKého zaSTupiTeľSTVa
(dokončenie z 3. strany)
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oz činnosti Pz Sr v SnV
Poverený príslušník OO PZ SNV obvinil z pre-
činu krádeže M. G. zo Smižian. Menovaný ešte 
29. 11. 2013 našiel a následne ukradol drevnú 
hmotu – smrek o rôznej dĺžke a s rôznym prieme-
rom v celkovom objeme 0,25 m3 z lesného poras-
tu Temná lúka, nachádzajúceho sa v katastri obce 
Smižany. Aj napriek tomu, že nemal povolenie na 
prípravu drevnej hmoty, naložil ju na vozík a chcel 
ju odviesť domov za účelom jej využitia ako paliva 
do pece, pričom bol prichytený políciou. Svojím 
konaním pre Lesnú správu Lesov Slovenskej re-
publiky, Odštepný závod Prešov, so sídlom v Sp. 
Novej Vsi spôsobil škodu vo výške 2,59 €.

S. G. zo SNV 17. 1. 2014 premával po Lipovej 
ul. na Brezovú ul. smerom k hasičskej stanici na 
osobnom motorovom vozidle. Pri hasičskej zbroj-
nici bol zastavený a kontrolovaný hliadkou Poho-
tovostnej motorizovanej jednotky KR PZ Košice. 
Policajti mu vykonali dychovú skúšku na alkohol, 
pričom nafúkal hodnotu 1,12 mg/l vydychovaného 
alkoholu v dychu. Keďže S. G. riadil vozidlo v sta-
ve vylučujúcom spôsobilosť, poverený príslušník 
ODI OR PZ SNV mu vzniesol obvinenie za prečin 
ohrozenie pod vplyvom návykovej látky.

Poverený príslušník OO PZ SNV obvinil P. M. zo 
SNV z prečinu zanedbanie povinnej výživy. Me-
novaný od 1. 5. 2013 doposiaľ si riadne neplnil 
zákonnú vyživovaciu povinnosť po dobu najmenej 
troch mesiacov v období dvoch rokov voči jeho 
synom S. M. a V. M., obaja bytom u matky, pri-
čom táto povinnosť mu bola uložená rozsudkom 
Okresného súdu v SNV. V ňom mu bolo určené 
prispievať na každé dieťa sumou spolu 140 € me-
sačne, ktoré bol povinný zasielať vždy do 15-teho 
dňa v mesiaci vopred do rúk matky. Na výživnom 
mu tak vznikol za vyššie uvedené obdobie dlh 
1 202 €.

12. 1. 2014 v obchodnom dome v SNV Š. Č. 
zo Smižian ukradol kráľovskú šunku v hodnote 
3,58 €, syr v hodnote 2,19 € a barón klobásu 
v hodnote 3,39 €. Tohto konania sa dopustil aj 
napriek tomu, že bol za obdobný čin v predchá-
dzajúcich dvanástich mesiacoch postihnutý Polí-
ciou SR v Bratislave Ružinove 20. 7. 2013, a to 
pokutou nezaplatenou na mieste vo výške 20 € 
za spáchaný priestupok proti majetku. Poverený 
príslušník OO PZ SNV Š. Č. vzniesol obvinenie za 
prečin krádeže.

21. 1. 2014 doposiaľ neznámy páchateľ z rodin-
ného domu na Ul. F. Urbánka v SNV odcudzil väč-
šie množstvo šperkov zo žltého a bieleho kovu. 
Pre V. M., trvale bytom Košice, spôsobil krádežou 
škodu vo výške 2 560 € a poškodením zariadenia 
30 €. Poverený príslušník OO PZ SNV v danej veci 
začal trestné stíhanie za prečin krádež v súbehu 
s prečinom porušovanie domovej slobody. 

22. 1. 2014 poverený policajt OO PZ v SNV z pre-
činu podvodu obvinil M. D. zo SNV. Menovaný mal 
29. 9. 2012 predať motorové vozidlo zn. Renault 
Espace za 1 400 € na základe dohody s jeho maji-
teľom, predal ho však za 1 800 € a poškodenému 
J. M. zo SNV uvedenú sumu nevyplatil. Uviedol ho 
tak do omylu s úmyslom obohatiť sa. 

Hliadka PMJ KE 24. 1. 2013 obmedzila osobnú 
slobodu V. Š. zo SNV, ktorá bola prichytená bez-
prostredne po spáchaní prečinu krádeže, ktorej 
sa dopustila v obchodnom dome v SNV. Menova-
ná využila nepozornosť poškodenej A. H., a bez 
použitia násilia jej ukradla z ruksaku, ktorý mala 
na chrbte, peňaženku s dokladmi. Spôsobila jej 
tak škodu vo výške 0,40 €. Poverený príslušník 
OO PZ SNV ju obvinil z prečinu krádeže.

2. 2. 2014 bol hliadkou PZ v SNV zastavený 
a kontrolovaný vodič J. N., bytom Švedlár. Me-
novaný viedol osobné motorové vozidlo značky 
Mazda 121 v mestskej časti Ferčekovce. Vodič 

Súčasťou workshopu, ktorý prebiehal 23. - 25. ja- 
nuára 2014, bola konferencia, infocesta a sprievodný 
program. Jeho hlavným cieľom bolo predstaviť 25 tou-
roperátorom zo Slovenska, poľska, Českej republiky 
a Maďarska Slovenský raj a jeho potenciál v cestovnom 
ruchu z pohľadu zimnej turistickej sezóny. Infocesta bola 
zameraná na prezentáciu prírodných krás, ale tiež ponuky 
infraštruktúry, služieb, produktov a aktivít v národnom parku 
a v jeho bezprostrednom okolí so zámerom zintenzívniť za-
radenie Slovenského raja do ponukových katalógov cestov-
ných kancelárií.
Program začal 23. januára v Spišskej Novej Vsi prehliad-
kou centra mesta, v rámci ktorej touroperátori navštívili naše 
najkrajšie historické a sakrálne pamiatky. Nasledovalo sláv-
nostné prijatie primátorom mesta phDr. Jánom Volným, 
phD., v Obradnej sieni Radnice. Po ňom bola pre účastníkov 
pripravená úvodná konferencia v Multicentre, na ktorej bol 
prezentovaný Národný park Slovenský raj, jeho zimná ponuka 
a produkty oblastných organizácií cestovného ruchu. 

Predstavená bola aj nová značka 
Slovenského raja ako súčasť 
jeho nového vizuálneho štýlu pre 
marketingovú komunikáciu s ve-
rejnosťou. Značka bola začiatkom 
tohto roka vybraná v obchodnej 

verejnej súťaži v rámci spomínaného projektu a pochádza 
z dielne agentúry Hellephant. 
Počas nasledujúcich dvoch dní v rámci infocesty tourope-
rátori zážitkovou formou spoznávali severnú aj južnú 
stranu Slovenského raja. Absolvovali napríklad nezabud-
nuteľnú túru v jednej z najnavštevovanejších roklín Sloven-
ského raja - v Suchej Belej i prechádzku najdlhším riečnym 
kaňonom na Slovensku - Prielomom Hornádu. Vyskúšali si 
jazdu na koči s konským záprahom na Podlesku a otestovali 
zjazdovky v lyžiarskom stredisku Mlynky - Dedinky. Obozná-
mili sa tiež s ubytovacími kapacitami a rokovali s podnikateľmi 
poskytujúcimi ubytovacie služby v destinácii.
Workshop hodnotili touroperátori veľmi pozitívne, o čom 
svedčia aj ich reakcie po jeho ukončení:
• „perlY, perlY, perlY - jen tak se dá nazvat lokalita slo-

venského ráje, kde jsem absolvoval poznávací cestu. 
cílem bylo ‚nasát‘ atraktivity a předložit je zájemcům 
o dovolenou v této lokalitě.“ - petr Krč z cK aTiS, brun-
tál, Česká republika

• „Ďakujem za krásne a profesionálne pripravenú študijnú 

cestu ‚Zima v slovenskom raji‘. skúsenosti a informácie, 
ktoré sme dostali, obohatia našu ponuku výletov do slo-
venského raja.“ - Jolanta Sitko z cK NoWaToR, bialys-
tok, poľsko

• „Ďakujem za vynikajúco zvládnutý workshop, ktorý ma 
nabudil ďalšou pozitívnou energiou a elánom do práce 
v incomingovom cestovnom ruchu.“ - Lenka cerhová 
z cK TRaVeLSLoVaKia.SK, banská bystrica, Sloven-
sko

Niektoré cestovné kancelárie už v uplynulých dňoch zaradili 
ubytovacie kapacity v Slovenskom raji do svojej ponuky.
V júni 2014 sa bude v rámci projektu konať druhý workshop 
s názvom „Leto v Slovenskom raji“, ktorého ambíciou je po-
dobným spôsobom predstaviť touroperátorom letný potenciál 
a ponuku Slovenského raja.
Reportáž RTVS o workshope si môžete pozrieť v archíve na 
stránke www.spisskanovaves.eu zo dňa 24. 1. 2014 a bliž-
šie informácie o projekte nájdete na tej istej stránke - modrá 
sekcia SNV - projekty - implementované projekty.
Projekt „Integrovaná propagácia infraštruktúry cestovného 
ruchu a ponuky aktivít na území Mikroregiónu Slovenský 
raj“ je spolufinancovaný Európskou úniou vo výške 85 % 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a vo výške 10 % 
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky. Podporený je 
v rámci Regionálneho operačného programu, Výzvy ROP-
3.2b-2010/01.

Referát cestovného ruchu, msú

SLoVeNSKý RaJ NaVšTíViLi  
TouRopeRáToRi zo šTYRoch KRaJíN
Jednou z prvých aktivít projektu „integrovaná propagácia infraštruktúry cestovného ru-
chu a ponuky aktivít na území Mikroregiónu Slovenský raj“, na ktorý Mesto Spišská Nová 
Ves získalo nenávratný finančný príspevok zo zdrojov európskej únie a ktorý realizuje 
v spolupráci s Mikroregiónom Slovenský raj, bol trojdňový workshop pre touroperátorov 
pod názvom „zima v Slovenskom raji“.

SPraVODaJSTVO

V tunajšom Domove dôchodcov pribudli nové polo-
hovateľné postele v celkovej hodnote 12 800 €. „na 
základe maximálneho využitia kapacity domova dô-

chodcov v roku 2013 boli 4. zmenou rozpočtu na-
výšené plánované výdaje v závere roka. prostriedky 
boli použité na zakúpenie 20 kusov ošetrovacích 
elektricky polohovateľných postelí s matracmi,“ 
vysvetlil riaditeľ domova dôchodcov ing. štefan 
šiška.
Zakúpené postele umožňujú štvoraké polohova-
nie, elektrické nastavenie výšky, sklonu operadla 
a dolných končatín. Prispejú teda ku zvýšeniu kva-
lity poskytovaných služieb u prevažne imobilných pri-
jímateľov sociálnych služieb v uvedenom zariadení. 
„skompletizovali sme takto celé 3. oddelenie a do-
plnili potrebnou kapacitou aj presťahované Za-
riadenie opatrovateľskej služby,“ doplnil na záver 
Ing. Š. Šiška. eda, foto: dd snv

DoMoV DôchoDcoV Má NoVé 
poLohoVaTeľNé poSTeLe
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o bol podrobený dychovej skúške na alkohol a bola 

mu nameraná hodnota 1,44 mg/l alkoholu v dy-
chu. Keďže J. N. vykonával činnosť v stave vy-
lučujúcom spôsobilosť, ktorú si privodil vplyvom 
návykovej látky, pri ktorej by mohol ohroziť život 
alebo zdravie ľudí alebo spôsobiť značnú škodu 
na majetku, poverený príslušník ODI OR PZ SNV 
osobu umiestnil v cele policajného zaistenia a po 
vytriezvení J. N. obvinil z prečinu ohrozenie pod 
vplyvom návykovej látky. 

Policajti OO PZ SNV evidovali prečin krádeže, 
ku ktorému došlo ešte v čase od 2. 7. 2013 do 
3. 10. 2013 na Sadovej ul., kde doposiaľ nezná-
my páchateľ z vnútorných priestorov nevyužíva-
ného objektu ukradol celkom 15 ks regulačných 
ventilov, elektrické vedenie - medené káble, po-
škodil el. rozvodnú skriňu, z ktorej taktiež ukradol 
medené káble a elektromer. Pre majiteľa spôsobil 
škodu krádežou vo výške 109 € a škodu poško-
dením vo výške 969 €. 3. 2. 2014 poverený prí-
slušník OO PZ SNV z uvedeného skutku obvinil 
J. O. z Košíc a V. F. z Rudnian. 

3. 2. 2014 policajti OKP OR PZ SNV zrušili pátra-
nie po 17-ročnom J. A. zo SNV, prechodne bytom 
Detský domov Spišské Vlachy, po ktorom bolo 
vyhlásené pátranie 31. 1. 2014. Nezvestný bol 
nájdený hliadkou OO PZ SNV 1. 2. 2014 v pohos-
tinstve na Letnej ul. v bezvedomí. Následne bol 
hospitalizovaný na ARO NsP v SNV. O uvedenej 
skutočnosti bola vyrozumená zodpovedná osoba 
z reedukačného domova Spišské Vlachy.

Poverený príslušník OO PZ SNV obvinil z pre-
činu krádeže M. H. zo Smižian, ktorý v dobe od 
28. 5. 2013 do 27. 11. 2013 v Smižanoch na od-
bernom mieste Ul. Za Mostom v rodinnom dome 
neoprávnene odoberal elektrickú energiu. K uve-
denému skutku došlo tak, že doposiaľ nezistená 
osoba s jeho vedomím mechanicky poškodila kryt 
elektromera, následkom čoho nebola elektrická 
energia vierohodne meraná a fakturovaná. Pre Vý-
chodoslovenskú distribučnú, a. s., Košice, týmto 
konaním spôsobil škodu vo výške 854,67 €.

z činnosti MsP v SnV
Hliadka MsP 17. 1. 2014 o 1.45 hod. počas hliad-
kovej činnosti spozorovala, že sú otvorené dvere 
na hlavnom vchode do rím.-kat. kostola. Násled-
ne bol celý kostol spolu s kaplánom prehliadnutý, 
avšak žiadne zistenia poškodenia, resp. odcu-
dzenia veci zistené nebolo. Kostol bol kaplánom 
uzamknutý.

Hliadka MsP na základe podnetu občana našla 
19. 1. 2014 o 12.50 hod. na Tr. 1. mája pred ná-
kupným centrom odstavené osobné motorové vo-
zidlo Škoda Octávia, ktoré malo otvorené okno na 
predných dverách zo strany vodiča, pričom v jeho 
okolí sa nik nenachádzal. Prostredníctvom stálej 
služby MsP bol zistený majiteľ, ktorý bol hliadkou 
vyrozumený a následne sa dostavil k vozidlu, pri-
čom si ho skontroloval a zabezpečil. Jednalo sa 
o Ľ. H. zo SNV. Menovanému nevznikla žiadna 
škoda na vozidle ani majetku, vec bola riešená 
ako pomoc občanovi.

Hliadka MsP riešila 24. 1. 2014 o 23.55 hod. na 
Letnej ul. zistené priestupky proti verejnému po-
riadku, ktorých sa dopustili M. Š. z Chrasti nad 
Hornádom, J. Č. a L. O., obaja zo SNV. Menova-
ní tu rozkopávali reklamné pútače a následne sa 
snažili ujsť pred hliadkou MsP a nerešpektovali 
jej výzvy. Náprava zjednaná na mieste, priestupky 
riešené v kompetencii MsP.

Na železničnej stanici 25. 1. 2014 o 9.10 hod. 
odovzdal M. S. zo SNV hliadke mobilný telefón zn. 
HTC, ktorý našiel na konci svojej pracovnej zme-
ny pri upratovaní vozidla TAXI medzi sedadlami. 
Šetrením bolo zistené, že uvedený nález je prav-
depodobne majetkom R. L. z Popradu. Preto bol 
poškodený vyzvaný k spoznaniu veci.

Výzva vodičom motorových vozidiel
Policajti OR PZ SNV v poslednom období na cestách okresov Sp. Nová Ves a Gelnica zaznamenali zvýšený počet vodičov, 
ktorí pred, resp. počas jazdy požili alkoholický nápoj a následne viedli motorové vozidlo. Policajti preto vyzývajú vodičov 
motorových vozidiel, aby riadne dodržiavali zákon č. 8/2009 Zb. o cestnej premávke, najmä ustanovenia podľa § 4 ods. 
2 písm. a – d. Keďže tento nepriaznivý stav stále pretrváva, policajti dopravnej a poriadkovej polície budú zameraní na 
častejšie kontroly vodičov motorových vozidiel a títo budú podrobovaní dychovými skúškami na alkohol. Vodič, u ktorého 
v čase kontroly bude zaznamenaná hodnota alkoholu v dychu vyššia ako 1 promile, je podozrivý zo spáchania prečinu 
ohrozovanie pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 TZ, za čo mu hrozí trest odňatia slobody v trvaní až 1 rok. 

Na margo veci, policajti OR PZ SNV uvádzajú aj prípad vodiča M. K. z Košíc, u ktorého počas jazdy motorovým vozid-
lom 30. 1. 2014 bola nameraná hodnota alkoholu v dychu 0,90 mg/l. Sudca Okresného súdu v Sp. Novej Vsi trestným 
rozkazom z 31. 1. 2014 za prečin ohrozenie pod vplyvom návykovej látky podľa § 289 ods. 1 Trestného zákona odsúdil 
vodiča M. K. na peňažný trest vo výške 390 €. Pre prípad úmyselného zmarenia výkonu peňažného trestu mu súd uložil 
náhradný trest odňatia slobody v trvaní 5 mesiacov. Zároveň vodičovi M. K. bol uložený trest zákazu činnosti viesť všetky 
druhy motorových vozidiel v trvaní 48 mesiacov.

MUDr. renáta Šuláková pôsobí ako primárka det-
ského oddelenia a súčasne aj námestníčka riaditeľa 
pre liečebno-preventívnu starostlivosť v spišskonovo-
veskej nemocnici s poliklinikou. Svoj život sa rozho-
dla zasvätiť medicíne počas štúdia na gymnáziu. Hneď 
ako nastúpila na pediatriu, vedela, že ju bude robiť do 
konca života. Ako primárka okrem zdravotnej starostli-
vosti, ktorá je u nej na prvom mieste, musí zvládať aj ma-
nažérske a administratívne povinnosti. Aj napriek tomu, 
že jej práca je náročná, má ju veľmi rada, o čom svedčí 
aj zanietenie, s akým o nej rozpráva. Pri výkone svojho 
náročného povolania čerpá energiu hlavne zo svojej ro-
diny. V nasledujúcich riadkoch vám prinášame rozhovor, 
v ktorom, okrem iného, prezradila aj plánované zmeny 
v nemocnici, ktoré by mali prispieť k zlepšeniu poskyto-
vanej zdravotnej starostlivosti.

prečo ste sa rozhodli stať lekárkou?
„Vždy som sa výborne učila, učenie mi nerobilo žiadne 
problémy. Jedna zo škôl, pre ktoré som sa rozhodla, 
bola medicína. mala som veľmi rada biológiu, chémiu, 
fyziku a tieto tri predmety zároveň boli aj nosnými na 
vysokej škole. mala som rada aj prácu a komunikáciu 
s ľuďmi. nemôžem ale povedať, že by som od mala 
snívala byť doktorkou. ako každé malé dievčatko som 
sa aj ja chcela stať učiteľkou či sestričkou a pichať 
injekcie.“
prečo ste si z medicínskych odborov vybrali práve 
pediatriu?
„mala som viaceré odbory, ktoré som chcela robiť 
a jednou z nich bola aj pediatria. ako náhle som na 
ňu nastúpila, vedela som, že ju budem robiť do konca 
života. oslovilo ma to.“
Čo všetko obnáša práca primárky detského odde-
lenia?
„Veľa práce, veľkú zodpovednosť a niekedy, musím 
povedať, že sa my, lekári, viac trápime nad stavom 
dieťaťa ako jeho rodičia. lebo vieme, čo všetko sa za 
tým môže skrývať. primariát je trošku aj o manažér-
stve pediatrického oddelenia. ale na prvom mieste 
je u mňa vždy malý pacient, jeho zdravie, až potom je 
všetka administratíva.“
V súčasnosti pracujete aj ako námestníčka pre lie-
čebno-preventívnu starostlivosť. aký je váš názor na 
momentálny stav v nemocnici?
„naša nemocnica je členom siete nemocníc spoloč-
nosti svet zdravia, a. s., ktorá patrí do skupiny penta 
Investments. Víziou sveta zdravia sú stabilné a silné 
regionálne nemocnice s kvalitnou zdravotnou sta-
rostlivosťou. s touto myšlienkou sa stotožňujem aj 
ja, samozrejme. čaká nás ale ešte veľa práce, lebo 
všetci vidíme, že zdravotníctvo nie je také, ako má 
byť. nepôjde to však zo dňa na deň. Ideme krôčik po 
krôčiku k tomu, aby sa naša nemocnica stala spo-
ľahlivým partnerom nielen pre pacientov, ale aj pre 
zamestnancov. naša nemocnica je aj nadregionálna. 
najmä neurologické, rehabilitačné a nedonosenecké 
oddelenie prijímajú pacientov nielen z našej spádo-
vej oblasti.“

Má nemocnica nejaké plány do budúcnosti na zlep-
šenie zdravotnej starostlivosti?
„každé oddelenie spolu s vedením plánuje stratégiu 
svojho rozvoja, robí sa medicínsky redizajn. V najbliž-
šej dobe sa plánuje rozšírenie a rekonštrukcia oddele-
nia gynekológie a pôrodníctva. pribudla nám spádová 
oblasť levoče, stúpol najmä počet pôrodov. súčasné 
priestory sú nevyhovujúce hlavne z kapacitného 
hľadiska. Bude sa teda rozširovať. Ďalej plánujeme 
rozširovať aj oddelenie dlhodobo chorých, interné od-
delenie, plánuje sa zriadenie oddelenia urgentného 
príjmu. uvažuje sa aj o zriadení pracoviska magnetic-
kej rezonancie. Všetko sa ale naraz nedá.“
Vaša práca je určite psychicky aj časovo náročná. 
ako sa dá skĺbiť so súkromným životom?
„Je to náročné. ale na prvom mieste u mňa vždy bola, 
aj bude, rodina. Je to moja dcéra, prváčka, môj man-
žel so synom, je to moja mama, môj brat s rodinou. 
čiže v prvom rade je rodina a z nej čerpám energiu. 
keď prídem domov akokoľvek unavená z práce a vi-
dím moju dcéru a môjho manžela šťastných, to je 
pre mňa najviac, čo môže byť. svoju prácu milujem 
a rada chodím do práce. pre rodinu by som však bola 
ochotná obetovať všetko, ak by bolo nutné. rodina je 
zdroj, odkiaľ čerpám energiu. Vo voľnom čase špor-
tujem, čítam, cestujem, všetko väčšinou spolu s mo-
jou rodinou.“
Máte nejaké životné krédo?
„raz som povedala, že som pyšná, že som novoveš-
ťanka. nechcela by som bývať nikde inde ako v spiš-
skej novej Vsi. mám rada spišskú novú ves, páči 
sa mi mesto, rada som doma. mojim prianím je, aby 
sme boli zdraví a mali veľa lásky v srdci. lásky, ako ta-
kej, k ľudom, k zvieratám, k prírode. nech máme pokoj 
v duši a pokoru. samozrejme, musíme mať svoje sny, 
osobné ambície, plány, aby sme sa posúvali ďalej.“
Ďakujem za rozhovor.

edita sýkorová, foto: autorka

PreDSTaVUJeMe VáM
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V uplynulom roku sa podarilo udržať 
jej pozitívny ekonomický trend, ktorý 
je základným predpokladom ďalšieho 
rozvoja. Stabilizovalo sa personálne 
obsadenie a v rámci siete nemocníc 
Svet zdravia sa rozhodlo o zriadení 
4 nadregionálnych kompetenčných 
centier (pediatrické, neurologické, 
oddelenie anestézie a intenzívnej me-
dicíny a gynekologicko-pôrodnícke). 
Tie majú určovať smer a byť lídrom 
v poskytovaní špecializovanej zdra-
votnej starostlivosti.
„uplynulý rok sme investovali do 
medicínskej a It techniky celkovo 
192 000 eur. V tomto trende chceme 
pokračovať aj v blízkej budúcnosti,“ 
povedal Jozef Naščák, Mph, riaditeľ 
nemocnice Spišská Nová Ves. Tento 
rok je v pláne rekonštrukcia a rozší-
renie gynekologicko-pôrodníckeho 
oddelenia. Doterajšie oddelenie je 
kapacitne nepostačujúce najmä kvôli rozšíreniu spádovej oblasti. Plánuje sa rozšírenie lôžkovej časti nielen o nadštan-
dardné izby, ale zvýši sa štandard aj v ostatnej lôžkovej časti. Zámerom je aj vybudovanie pooperačnej izby na sledovanie 
pacientok po operácii. Cieľom nemocnice je splnenie podmienok „baby friendly hospital“. Uvažuje sa aj o novom praco-
visku magnetickej rezonancie.
„orientácia na pacienta a kvalitu sú pre nás základné hodnoty. nastavili sme si vlastné, veľmi prísne kvalitatívne in-
dikátory a štandardizujeme všetky medicínske procesy. Vďaka nim dokážeme zvyšovať aj bezpečnosť pacienta. na 
pravidelnej báze sme zaviedli a vyhodnocujeme prieskum spokojnosti s našimi službami,“ doplnil ing. ľuboš Lopatka, 
phD., generálny riaditeľ skupiny regionálnych nemocníc Svet zdravia, a. s.
Nemocnica s poliklinikou SNV je členom siete nemocníc Svet zdravia. V súčasnosti zamestnáva 484 pracovníkov. Viac 
informácií nájdete na www.svetzdravia.com. autor a Foto: sz
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YTanečná skupina Denzz Industry 22. 12. v Kine 
Mier vystúpila s predstavením s názvom Dream 
job.

V termíne od 15. do 22. 1. prebiehal v základ-
ných školách zápis budúcich prvákov. Táto 
povinnosť podľa zákona platí pre všetkých rodi-
čov, ktorých dieťa do konca augusta 2014 do-
vŕši vek 6 rokov. Pri zápise je u detí overovaná 
školská spôsobilosť formou rozhovorov a tes-
tov. Rodičia však môžu zapísať svoje dieťa aj 
predčasne. V takom prípade by malo absolvovať 
psychologické vyšetrenie školskej zrelosti.

Od 15. 1. bola v kaviarni eLAra sprístupnená vý-
stava diel výraznej osobnosti slovenského ma-
liarstva a sochárstva Fera guldana s názvom 
exody.

15. 1. v Spišskom osvetovom stredisku verni-
sážou otvorili hneď dve výstavy. Na prvej s ná-
zvom gotické pamiatky Spiša boli prezento-
vané práce členov Art klubu. Druhá s názvom 
Levočské vrchy predstavila fotografie členov 
Foto klubu. V obidvoch prípadoch išlo o výsled-
ky plenérov, ktoré sa konali v roku 2013.

Vo štvrtok 16. 1. sa na pozvanie primátora mes-
ta stretli na radnici všetci riaditelia kultúrnych 
zariadení pôsobiacich v našom meste a mest-
ského kultúrneho centra. Cieľom tejto porady 
bolo vytvorenie rámcovej dohody o spolupráci 
na kľúčových podujatiach v tomto roku. Stáva 
sa totiž, že niektoré z nich prebiehajú naraz 
a navzájom si tak znižujú návštevnosť. Na stret-
nutie prijal pozvanie aj farár evanjelického cir-
kevného zboru Jaroslav Matys, keďže koncom 
júna sa v našom meste bude konať podujatie 
evanjelické cirkevné dni. Ide o celoslovenské 
stretnutie s medzinárodnou účasťou. Do nášho 
mesta tak na 3 dni príde okolo 5 000 hostí.

V priebehu 3. týždňa bola odstránená nele-
gálna skládka nachádzajúca sa v objekte pri 
železničnom priecestí na sídl. západ. Na jej 
vyčistení sa podieľali pracovníci zo strediska 
ručného čistenia a aktivační pracovníci. Na plo-
che niekoľko metrov štvorcových sa nachádza-
lo množstvo nahromadených odpadkov, ktorými 
v priebehu dvoch dní zaplnili 2 veľkokapacitné 
kontajnery. Uvedený objekt má mesto v pláne 
zbúrať a následne vybudovať bezpečný prie-
chod. Keďže sa však nachádza v ochrannom 
pásme železníc, ide o komplikovaný postup, 
ktorý si vyžaduje určitý čas.

V 3. týždni sa v budove Správy Národného par-
ku Slovenský raj konalo stretnutie súčasného 
a 5-tich bývalých riaditeľov. Tento rok si totiž 
pripomíname 50. výročie od vzniku ochrany prí-
rody v národnom parku. Predmetom rokovania 
bola výmena skúseností a postrehov z manažo-
vania tohto rozsiahleho územia. Stretnutím zá-
roveň odštartovali oslavy polstoročnice, ktoré 
vyvrcholia konferenciou na jeseň tohto roka. 
V rámci nej Správa NP Slovenský raj plánuje tiež 
otvorenie nového environmentálneho strediska.

pre príslušníkov hasičského a záchranného 
zboru v Sp. Novej Vsi bol minulý rok menej 
náročný ako ten predchádzajúci, keď počet 
zásahov klesol o 170. Celkovo ich bolo 627, 
pričom v 338 prípadoch sa jednalo o technické 
zásahy a v 289 prípadoch o požiare. Technic-
ké zásahy sa v 32 % týkali dopravných nehôd. 
Pomoc pri nich poskytovali 74 zraneným oso-
bám a 17 osôb bolo usmrtených. Ostatné zása-
hy súviseli s vyčíňaním počasia. Pri požiaroch 
dosiahli priame škody výšku takmer 450 tis. € 
a hasičom sa podarilo uchrániť majetok v hod-
note takmer 2 mil. €. Zranených pri nich bolo 
5 osôb. Najčastejšou príčinou vzniku požiarov 
bolo vypaľovanie suchej trávy a manipulácia 
s otvoreným ohňom.

V Slovenskom raji by mali do otvorenia letnej 
turistickej sezóny prebehnúť najväčšie opravy 
technických zariadení za posledné roky. 

Policajti Okresného riaditeľstva PZ v Sp. Novej Vsi v rámci 
kraja stabilne dosahujú tie najlepšie výsledky. „minulý rok 
hodnotím ako náročný. podarilo sa nám však zabezpe-
čiť väčšinu vecí, ktoré sme si predsavzali,“ uviedol v tejto 
súvislosti riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ v Sp. Novej Vsi 
plk. JuDr. Jaroslav Dulík.
Policajti v minulom roku zaznamenali celkový nápad 
1 961 skutkov, kým v roku 2012 ich bolo celkovo 
2 053. Z hľadiska objasnenosti bol minulý rok o niečo 
lepší oproti predchádzajúcemu. Policajtom sa podarilo 
objasniť 1 397 prípadov, čo predstavuje 71,24 %, 
kým v roku 2012 išlo o 1 450 prípadov a objasnenosť 
70,63 %. Pokles bol zaznamenaný aj u násilnej krimina-
lity. Kým v minulom roku riešili celkovo 171 prípadov, 
v predošlom roku ich bolo 194. Z uvedeného počtu sa 
policajtom podarilo objasniť 147 skutkov, čo predsta-
vuje 85,96 %. V roku 2013 bol zaznamenaný aj 1 prípad 
vraždy 43-ročného muža v obci Prakovce. Aj vďaka ope-
ratívnemu zásahu polície sa prípad podarilo vyriešiť a pá-

chateľ je momentálne vo väzbe.
Na úseku majetkovej kriminality policajti v minulom 
roku riešili celkovo 974 skutkov s objasnenosťou 
63,55 %. Pre porovnanie v roku 2012 ich bolo 1 053 
s objasnenosťou 59,07 %. Nárast objasnenosti sa po-
licajtom podarilo dosiahnuť aj u krádežiach vlámaním, 
keď z celkového počtu 273 skutkov objasnili 133, čo 
predstavuje 48,72 % (v roku 2012 to bolo 36,22 %). 
„teší ma, že na úrovni majetkovej kriminality sme do-
siahli výsledky, ktoré sa nám už dosť dlho nepodarili,“ 
informoval plk. JUDr. J. Dulík. 
Na úseku poriadkovej polície bolo v minulom roku za-
znamenaných 4 768 priestupkov, čo je o 162 menej 
ako v roku 2012, pričom dosiahli objasnenosť 83,79 %. 
Dopravný inšpektorát v uplynulom roku riešil 180 doprav-
ných nehôd, pri ktorých došlo k usmrteniu 5 osôb, ďalej 
bolo 30 ľudí zranených ťažko a 96 ľahko zranených. Pre 
porovnanie, v roku 2012 bolo zaznamenaných celkovo 
191 nehôd.  eda

poLicaJTi biLaNcoVaLi

DobRá SpRáVa 
pRe buDúce MaMiČKY

príslušníci okresného riaditeľstva pz v Spišskej Novej Vsi sa 5. februára stretli na služob-
nom aktíve, aby zhrnuli a zhodnotili výsledky svojej práce za rok 2013.

Nemocnica s poliklinikou SNV neustále pracuje na zlepšovaní svojho prostredia, medi-
cínskeho vybavenia a kvality zdravotnej starostlivosti pre svojich pacientov. 

Najvýznamnejšie zrealizované investície v roku 2013 
Elektrokradiograf 2 ks Chirurgia, gynekológia

Kardiotokograf 2 ks Gynekológia

Skiagrafický RTG prístroj Rádiológia

EMG prístroj Neurológia

Operačný stôl Gynekológia

Sonograf 2 ks Rádiológia a gynekológia

IT technika - počítače a server PAX

Výmena okien Oddelenia: chirurgie, gynekológie, rádiodiagnostiky
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Y Združeniu Mikroregión Slovenský raj sa na tieto 
aktivity podarilo zo švajčiarskych fondov získať 
sumu 60 tis. €. Na základe vzájomných rokovaní 
Správy NP Slov. raj, Horskej záchrannej služby 
a členov združenia boli vybrané najkritickejšie 
miesta, ktoré sa podrobia komplexnej oprave, 
pričom prehodnotené bolo celé územie. Zdru-
ženie okrem toho spolupracuje aj na projekte 
s mestom Sp. Nová Ves, ktorý je určený na 
propagáciu Slovenského raja. V rámci neho 
vznikne nový film a propagačné materiály o ná-
rodnom parku.

Koncertná sieň Reduty sa v piatok 17. 1. stala už 
po 18. krát dejiskom Reprezentačného plesu 
Spišiakov, ktorým sa v našom meste oficiálne 
otvorila plesová sezóna.

V utorok 21. 1. si seniori v tunajšom Domove 
dôchodcov so záujmom pozreli dokumentárny 
film Kristíny Lapšanskej S jasnou mysľou. 
Po ňom nasledovala beseda s jeho hlavným 
protagonistom - paralympionikom Jaroslavom 
Švestkom, ktorý následkom ťažkého ochore-
nia prišiel o nohu. Aj napriek tomu sa rozhodol 
s osudom bojovať a žiť svoj život naplno. So 
svojou životnou filozofiou sa prišiel podeliť aj so 
seniormi.

21. 1. v Múzeu Spiša vernisážou odštartovala 
výstava architekt oelschläger (Öry). Prezen-
tované na nej boli jeho architektonické práce 
z rokov 1920 a 1930 odhaľujúce neznámu mi-
nulosť populárnych budov. Výstava sa konala 
tiež na Podkarpatskej Rusi v Užhorode, Muka-
čeve a Berehove a veľký úspech zaznamenala 
v Budapešti.

Aj napriek tohtoročnej teplej zime vyrástol v ly-
žiarskom stredisku nad obcou Mlynky opäť 
snežný hrad. Keďže zima u nás sa tento rok 
podobala tej v Bratislave, predlohou pre stavi-
teľov bol práve Bratislavský hrad. Práce na jeho 
stavbe trvali týždeň. Základňa merala 12 x 12 m 
a obvodové múry siahali do výšky 10 m. 

22. 1. sa v Koncertnej sieni Reduty predstavili 
učitelia zuš na svojom koncerte. Okrem sólo-
vých čísel a rôznych komorných zoskupení vy-
stúpil aj známy učiteľský spevácky zbor Chorus 
Minor a tanečná skupina Music Harmony.

V piatok 24. 1. sa v Koncertnej sieni Reduty zišli 
učitelia na 16. ročníku plesu učiteľov. Jeho 
hlavným organizátorom bol prednosta MsZ ob-
vodného úradu Ing. Ondrej Majerník a komisia 
pre školstvo. Pripravený bol pestrý program, 
v rámci ktorého vystúpili žiaci zo ZUŠ i učitelia.

Spišské divadlo uviedlo 24. 1. premiéru divadel-
nej hry Júliusa Barč-Ivana Mastný hrniec. 

Vo fitness centre v OC Madaras sa 25. 1. kona-
la akcia Spišiaci pre zdravie. Návštevníci mali 
možnosť počas dňa vyskúšať si rôzne druhy cvi-
čenia. Cieľom bolo spropagovať zdravý životný 
štýl prostredníctvom rôznych aktivít.

Členovia Základnej organizácie č. 13 Sloven-
ského zväzu zdravotne postihnutých sa 25. 1. 
stretli na Fašiangovej zábave. Úvod patril kul-
túrnemu programu, v rámci ktorého vystúpila 
ich skupina Senior. Pripravená bola aj obľúbená 
tombola a balónový tanec.

27. 1. viac ako päťdesiat poslucháčov poézie 
p. o. hviezdoslava potleskom v stojacej po-
lohe odmenilo Mgr. V. Petáka za Eža Vlkolin-
ského a K vám urodzeným, ktorý svojím maj-
strovstvom prednesu spôsobil toto nádherné 
vyjadrenie vďaky. Výbornými partnermi mu 
boli Ing. P. König, J. Gavlák, A. Wachterová, 
B. Tauberová, Mgr. N. Hrabuvčinová. Študenti 
Mgr. D. Juráškovej B. Lesňákova, V. Bačová, 
M. Geletka a J. Okály aj E. Wachterová ukázali 
veľkú snahu dosiahnuť vzor učiteľov.

Predstavitelia štátnej správy, samosprávy, zá-
stupcovia inštitúcií i politických strán si 27. 1. 
na miestnom cintoríne uctili obete oslobodzova-

SPraVODaJSTVO

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

 „Bývam na rázusovej ul. č. 30 v sp. novej Vsi. V Ičku 
č. 1/2014 v rubrike listáreň som sa dočítala, že pred našim 
vchodom bol urobený nový chodník. Bola by som veľmi 
rada, keby to bola pravda, ale nie je. napriek tomu, že aj 
chodník pred našim a susedným vchodom č. 28 sa už roz-
padáva, obnova chodníka skončila na rohu pri vchode č. 
32. Veľký problém nám robí aj parkovisko, ktoré je na kopci 
oproti nášmu vchodu. keď sa topí sneh a keď prší, voda 
z neho steká po schodoch a aj vedľa nich pred náš vchod. 
V lete pri búrkach je to hotová kaskáda a pred vchodom 
máme ‚more‘. Voda navyše splavuje hlinu a špinu. Bola by 
som veľmi rada, keby sa s tým urobil poriadok. Ďakujem 
a prajem vám veľa zdravia a úspechov v práci. Ičko je vý-
borný mesačník.“
 Věroslava Dostálová, list, 14. 1. 2014

Ďakujeme za upozornenie ohľadom chybne uvedených orien-
tačných čísel bytových domov. Ospravedlňte, prosím, našu 
chybu, ktorá nastala z dôvodu použitia nesprávnych mapo-
vých podkladov. Pre spresnenie oprava chodníkov sa re-
alizovala pri bytovom dome Rázusova 32, 34, 36, 38, 16 
a oprava schodiska medzi bytovými domami 38 - 16 a pri by-
tovom dome č. 16. Uznávame aj fakt, že chodník pri bytovom 
dome č. 28 - 30 nie je v najlepšom stave, avšak vzhľadom na 
už spomínanú skutočnosť, že v minulosti celá lokalita patrila 
Železorudným baniam, š. p. a mesto nemohlo investovať do 
cudzieho majetku, sú viaceré spevnené plochy v zlom stave. 
Vzhľadom na skutkový stav celej lokality je z nášho pohľadu 
prioritou zabezpečiť financovanie a realizáciu chodníkov 
a opravu schodísk pri bytovom dome č. 24 - 26. V prípade 
dostatku finančných zdrojov sa pokúsime vyriešiť odtok vody 
zo spomínaného parkoviska do existujúceho systému kana-
lizácie v blízkosti vášho bytového domu.

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

„už niekoľkokrát som sa zúčastnil podujatí organizova-
ných vašim mestom a to či už charakteru kultúrneho, 
spoločenského a ako aktívny športovec aj športových sú-
ťaží, akými sú napríklad večerné behy mestom, populárne 
hodinovky p. česlu a, samozrejme, nevynechal som ani 
hokejovú extraligu. na podujatia som chodil s radosťou 
a veľmi som sa na ne tešil. no zvlášť na mňa zapôsobili 
posledné koncerty uskutočnené vašou základnou ume-
leckou školou. Dovolím si povedať, že pripraviť a uskutoč-
niť tak krásne podujatia stojí obrovskú námahu, trpezlivosť 
a húževnatosť spojenú s obrovskou zodpovednosťou 
žiakov a pedagógov. rád by som sa touto cestou veľmi 
pekne poďakoval vedeniu tejto školy, osobitne p. riadi-
teľke mgr. eve Šterbákovej, ako aj všetkým pedagógom, 
ktorí svojou mravenčou prácou a vysokoprofesionálnou 

odbornosťou a prístupom k svojím žiakom dokázali spo-
ločne pripraviť pre nás, poslucháčov, tak krásne kultúr-
no-estetické podujatie. účasť primátora mesta, ako aj 
zástupcov Vúc sú dôkazom, že etičnosť a kultúra vo va-
šom meste vám nie je ľahostajná. patrí vám za to veľké 
poďakovanie. lesk týmto spoločným vystúpeniam dodala 
aj krásna koncertná sieň vášho mesta. Záverečný potlesk 
tých 300 párov rúk bolo krásnou odmenou všetkým účin-
kujúcim, ako aj vyjadrením veľkej vďaky za krásny ume-
lecký zážitok. ešte raz všetkým ďakujem. pohladili ste mi 
dušu. a nie len mne.“

Jaroslav lepiš, kežmarok, e-mail, 3. 2. 2014

„V mene obyvateľov bytového domu na ul. J. Wolkera by 
som sa chcela opýtať, či by sa nedalo urobiť niečo s par-
koviskom na tejto ulici. mám na mysli parkovisko nachá-
dzajúce sa vo dvore pred vchodmi č. 9, 11 a 13. Vopred 
ďakujem za odpoveď.“

obyvatelia z ul. J. Wolkera, 4. 2. 2014

Požiadavka na riešenie parkoviska na Ul. J. Wolkera 9, 11 
a 13 sme od občanov na MsV ešte nedostali, takže môžeme 
sa ňou zaoberať na najbližšom zasadnutí. Keďže ale pred-
metný priestor nemá MsV v Pláne hlavných úloh na rok 2014, 
po kladnom posúdení môžeme požiadavku zaradiť do úloh na 
ďalšie obdobia podľa priority a naliehavosti riešenia.

Mgr. Jozef Kačenga, predseda MsV č. 4

Snahou mesta v oblasti parkovania na sídliskách je predo-
všetkým rozširovanie parkovacích plôch, resp. zväčšovanie 
počtu státí. S definitívnou úpravou tejto existujúcej štrkovej 
plochy v blízkej budúcnosti neuvažujeme, doposiaľ sme riešili 
jej údržbu len dopĺňaním štrkodrvy. Realizácia spevnených 
parkovacích plôch je omnoho náročnejšia tak administra-
tívne, ako aj finančne. Vzhľadom na rozpočet mesta je možné  
realizovať len obmedzený počet požiadaviek. Ďakujeme za 
podnet, o ktorého prípadnej realizácii v závislosti na voľných 
finančných prostriedkoch bude rokovať aj príslušný mestský 
výbor č. 4 - sídl. Mier.

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

„už dlhšiu dobu je rozkopaný chodník smerom od kruho-
vého objazdu od tesca na ulicu J. matušku. kto je zod-
povedný za úpravu chodníka do pôvodného stavu? alebo 
kompetentní čakajú, kým sa tam stane nejaké nešťastie?“
 Bibiana, 10. 2. 2014

Prekopávka na Nábreží Hornádu je povolená pre firmu SPOJ-
STAV, s. r. o., od 16. 12. 2013. Spätné úpravy budú vyko-
návané po zimnom období do termínu 31. 5. 2014. Do doby 
vykonania spätných úprav je žiadateľ povinný zabezpečiť bez-
pečnosť a údržbu prekopávok. Konečná úprava bude vyko-
naná do pôvodného stavu s úpravou zo zámkovej dlažby.

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

liSTáreň

Určite ste mnohí zaregistrovali podujatie s názvom „Zóna bez 
peňazí“, ktoré sa konalo 31. 11. 2013 v Materskom centre 
Dietka. Akcia prebehla v tento deň na vyše 50 miestach na 
Slovensku, v Spišskej Novej Vsi sa konala prvýkrát. Cieľom 
bolo ľuďom ukázať a poskytnúť možnosť darovať, prípadne vy-
meniť veci zo svojich domácností, ktoré už nepotrebujú a zá-
roveň si tiež niečo odniesť. Prevažovalo hlavne oblečenie, 
obuv, hračky, knihy, ale aj kuchynské potreby, dekorácie, 
a iné. Súčasťou sprievodného programu boli aj tvorivé dielne, 
ochutnávka dobrôt a bubnovačka. 

Zaznamenali sme pozitívne ohlasy, a tak chceme v organizo-
vaní tejto užitočnej udalosti pokračovať. Nejde totiž len o to, 
že si doma môžeme uvoľniť priestor od nepotrebností, robíme 
to s pocitom, že tieto veci môžu stále niekomu poslúžiť. Videli 
sme, ako sa mnohí potešili drobnostiam, za ktoré nemuseli 
zaplatiť. Matky v núdzi z Domu Charitas, bezdomovci, mladé 
rodiny s deťmi – tí všetci privítali túto formu pomoci. Okrem 
toho, týmto prístupom znižujeme negatívne dopady konzum-
ného spôsobu života na prostredie. 
Najbližšia zóna bez peňazí sa bude konať v sobotu 
5. 4. 2014 a jej načasovanie pred Veľkou nocou nie je ná-
hodné. Pri jarnom upratovaní prehodnoťte, ktoré veci už ne-
využívate a môžete ich darovať alebo vymeniť za niečo iné. 
Ale príďte sa pozrieť, aj keď nič neprinesiete, veď cieľom 
projektu je hlavne spájať ľudí. Opäť pre vás pripravíme zau-
jímavý program, kde si na svoje prídu deti i dospelí. Tešíme 
sa na vás! 
Podujatie organizujú OZ Koreň a OZ Dietka, ktoré realizujú aj 
iné projekty, ale o tých už viac nabudúce. 
Pozor! Materské centrum Dietka sa presťahovalo – v rámci 
tej istej budovy, len vchod je na prízemí a bližšie k vchodu do 
Kina Mier.  mária dutková

zÓNa bez peŇazí
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•prednášku 75. výročie „Malej vojny“ – varovanie minulosti
13.15 – 14.30 hod., Spišské osvetové stredisko, zimná 47, výstavná miestnosť
prednášajúci: doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc., Mgr. Vojtech Kárpáty, PhD.
•sprievod centrom mesta Spišská nová Ves 
14.40 – 15.00 hod.
•pietnu spomienkovú slávnosť
15.00 hod. pri pamätníku obetiam Malej vojny, v parku pri evanjelickom kostole

Mesto Spišská Nová Ves, Dom Matice slovenskej  
a Spišské osvetové stredisko pozývajú 21. 3. 2014 (piatok)

„na ti môj Bože, na v obeť krv moju, len posväť bratov, posväť už k pokoju!“ 
(s. chalupka)

pri príležitosti 75. výročia tragickej udalosti „Malá vojna“ na:

b
le

s
k

o
vk

Ycích bojov o naše mesto pred 69 rokmi počas 
pietnej spomienkovej slávnosti.
Viac ako 400 divákov si 27. 1. v Kine Mier ne-
nechalo ujsť kriminálnu komédiu Ryba v trojke. 
V hlavnej úlohe sa predstavili známi slovenskí 
herci Jozef Vajda, Mária Kráľovičová, Zuzana 
Kocúriková a Zdena Studenková. Počas večera 
tak nebola núdza o komediálne situácie a rov-
nako tiež skvelé herecké výkony.

Primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD., 27. 1. pri-
vítal v zasadačke Radnice troch zahraničných 
študentov, ktorí sú v našom meste na výmen-
nom pobyte prostredníctvom Rotary klubu Sp. 
Nová Ves. Vyskúšať si štúdium a predovšetkým 
spoznať našu krajinu a kultúru prišli Alanna Pissi-
nati z Brazílie, Fátima Sánchez z Argentiny a Tho-
mas Newman z amerického štátu Tennessee.

27. 1. usporiadal Dom Matice slovenskej v Sp. 
Novej Vsi v poradí už 21. ročník súťaže v pred-
nese slovenských povestí šaliansky Maťko. 
Obvodného kola súťaže sa tento rok zúčastnilo 
vyše 30 súťažiacich. Výsledky v jednotlivých 
kategóriách: 1. kategória (žiaci 2. – 3. roč. ZŠ): 
1. Sofia Kenderová – ZŠ Komenského Smižany, 
2. Tamara Marová – ZŠ Lipová SNV, 3. Barbora 
Vytykáčová – ZŠ Zimná Rudňany; 2. kategória 
(žiaci 4. – 5. roč. ZŠ): 1. Zuzana Nováčková – 
ZŠ Nad Medzou SNV, 2. Martina Dovčíková – 
ZŠ Ing. O. Kožucha SNV, 3. Laura Frankovičová 
– ZŠ Povýšenia sv. Kríža Smižany; 3. kategória 
(žiaci 6. – 7. roč. ZŠ): 1. Aneta Richtarčíková – 
ZŠ Komenského Smižany, 2. Kristína Slaninová 
– ZŠ Komenského SNV, 3. Lucia Mrovčáková 
– ZŠ a MŠ Markušovce.

29. 1. sa v Múzeu Spiša konal ďalší zo série 
Dvorných dialógov. Tentoraz sa diskutovalo 
o živote a diele architekta ľudovíta oelschlä-
gera. Múzeum daným podujatím nadviazalo na 
prebiehajúcu výstavu.

V piatok 31. 1. sa vo všetkých školách rozdá-
vali polročné vysvedčenia a výpisy známok. 
Žiaci zo všetkých základných škôl sídliacich 
v našom meste si navyše mohli za odmenu užiť 
bezplatnú lyžovačku na znovuotvorenom ly-
žiarskom stredisku Rittenberg.

Cyklus kreatívnych dielní Ženy on line v Galérii 
umelcov Spiša pokračuje i tento rok druhou sé-
riou. Prvé tohtoročné stretnutie sa konalo 31. 1. 
na tému Monotypia. Pod odborným vedením 
absolventky grafiky VŠVU v Bratislave Bc. Emí-
lie Blaškovej si tak záujemkyne mali možnosť 
vyskúšať túto zaujímavú grafickú techniku.

V Sp. Novej Vsi od januára funguje mobilná 
aplikácia Mobile city. Prostredníctvom nej tak 
môžu mať všetci obyvatelia mesta i návštevníci 
vždy poruke informácie o meste a jeho pamiat-
kach, o aktuálnych podujatiach, o ubytovacích 
a stravovacích možnostiach či športovom vyžití. 
Aplikácia funguje vo všetkých typoch operač-
ných systémov určených pre smartfóny. Do-
stať sa k nej môžete prostredníctvom stránky  
www.mobilecity.sk.

Do začiatku letnej turistickej sezóny by mali 
v Slovenskom raji pribudnúť na siedmich 
miestach nové vstupné brány, ktoré sa stanú 
symbolickými nástupišťami do parku. Dve naj-
väčšie budú stáť pri Turistickom informačnom 
centre Dobšinská ľadová jaskyňa a na Podlesku 
pri Hrabušiciach. Zvyšných päť bude pri ob-
ciach Stratená, Spišské Tomášovce, Smižany, 
Letanovce a Mlynky. Každá obec ju bude finan-
covať z vlastného rozpočtu.

HC Osy a Hokejový klub Sp. Nová Ves 2. 2. zor-
ganizovali 1. ročník hokejovej kvapky krvi. 
V rámci nej sa stretli aj s ďalšími členmi hokejo-
vých klubov na transfúznom oddelení v nemoc-
nici s poliklinikou, aby spoločne darovali krv. 

Občianske združenie Človek v ohrození v spo-
lupráci s Mimovládnou organizáciou Proxima 

SPraVODaJSTVO

Nezávislosť a sloboda patria medzi najsilnejšie ľudské po-
city, platí to pre jednotlivca, rovnako pre národ ako celok. 
Boj za udržanie nezávislosti a ľudskej dôstojnosti sa vryje 
každému, kto sa ho zúčastnil, hlboko do duše. Slováci, 
často nedobrovoľne nahnaní pod cudzie zástavy a za cudzie 
záujmy, bojovali vo viacerých ozbrojených konfliktoch. 
23. marca 1939 došlo k radikálnej zmene tohto dejinného 
vzorca. Regulárna maďarská armáda s vopred premysleným 
zámerom napadla Slovensko z územia okupovanej Podkar-
patskej Rusi. Prvýkrát sme mali možnosť v novodobých de-
jinách bojovať úplne sami za seba a brániť vlasť na pokraji 
krvavej svetovej kataklizmy bez reálnych spojencov. Možno 
práve preto bola pamiatka na slovenských vojakov, letcov 
a dôstojníkov z Malej vojny, pol storočie utajovaná a tento 
obranný akt je aj v súčasnosti verejnosti málo známy. 
Dejinný anachronizmus Veľkého Uhorska mátal maďarskú 
elitu počas celej existencie prvej Česko-slovenskej repub-
liky. Admirál Horthy dlho nemohol, vzhľadom na vojenskú 
a hospodársku slabosť svojho štátu, uskutočniť expanzívne 
ciele voči svojim susedom. Až nástup Nemeckej ríše dal 
nádej na vskriesenie uhorskej politickej mŕtvoly. Malá vojna 
nebola iba dejinnou epizódou. Maďarskí diplomati v Ríme 
a v Berlíne pripravovali úder na Slovensko roky, súčasne 
neverili, že by sa ich útoku niekto účinne postavil na odpor. 
Mali na to odskúšané príklady - Viedenskú arbitráž a tragé-
diu Podkarpatskej Rusi. 
Pod dohľadom fašistického Nemecka a Talianska 
2. 11. 1938 sa konala tzv. Viedenská arbitráž. V skutočnosti 
to bol veľmocenský diktát, ktorý odtrhol územie južného 
Slovenska v prospech Maďarska - tento úspech posmelil 
horthyovskú diplomaciu. Zabúda sa, že niekoľko dní, po 
rozpade západnými spojencami zradenej Česko-sloven-
skej republiky, 15. marca 1939 bola prvýkrát v jej dejinách 
vyhlásená aj samostatná Podkarpatská Rus. Maďarská ar-
máda neváhala ani chvíľu a ešte v ten istý deň napadla nový 
štát. Rusíni sa postavili na odpor, ale proti presile nemali 
šancu, Podkarpatská Rus podľahla vojenskému vpádu už 
18. marca 1939. 
Po zhltnutí južného Slovenska a Podkarpatskej Rusi bolo na 
rade celé Slovensko. Sen o Veľkom Uhorsku bol na dosah. 
Maďarské kolóny prekročili naše východné hranice a postu-
povali v troch smeroch - Stakčín, Sobrance a Snina, pričom 
hrozilo, že sa bude opakovať tragédia Podkarpatskej Rusi. 
Prvotný šok vystriedalo odhodlanie Slovákov brániť vlasť za 
každú cenu. Slovenská armáda sa iba formovala, vojaci čes-
kej národnosti odchádzali, chýbali dôstojníci a velenie. Dob-
rovoľníci a vojaci v chvate nasadali na korby áut s narýchlo 
naloženou muníciou. Mladí piloti stíhačiek a ľahkých bom-
bardérov zo Spišskej Novej Vsi napádali okupačné kolóny 

na frontovej línii Nižná Rybnica - Sobrance - Veľké Pavlovce. 
V prudkých leteckých bojoch sa stretli slovenské stíhačky 
Avie B-534 s maďarskými Fiatmi CR-32. Nemožno opísať 
detailné boje, ani prvé hĺbkové bombardovanie stredoeuróp-
skeho mesta Spišskej Novej Vsi uskutočnené maďarskými 
bombardérmi 24. marca 1939. Treba však spomenúť slo-
venských vojakov a letcov, mnohých iba vo veku súčasných 
mladých matičiarov, na ktorých bojovom odhodlaní zlyhali 
plány admirála Horthyho. Letci ako desiatnik Cyril Martiš, 
poručík Ján Svetlík, poručík Ján Prháček, desiatnik Štefan 
Devan, desiatnik Martin Danihel, Gustav Pažický a ďalší hr-
dinovia z leteckých bojov pri Nižnej Rybnici a Veľkých Pavlo-
viec. Príslušníci pozemných vojsk - hrdinský obranca Štefan 
Butka, veliteľ ľahkej tankovej jednotky Mikuláš Klanica, ktorý 
padol pri Sobranciach a ďalší mladí dobrovoľníci. Tisíce slo-
venských vojakov sa zaslúžilo o zastavenie maďarských hon-
védov. Treba pripomenúť, že Nemecká ríša zostala „verná“ 
svojej povesti. Napriek tzv. Ochrannej zmluve Nemci zaká-
zali slovenskej armáde presunúť do priestoru bojov ťažké 
vojenské vybavenie zo západného Slovenska. Boje sa po 
niekoľkých dňoch zastavili, zrážky trvali ešte do apríla 1939. 
Rozhodujúce však bolo to, že horthyovskí generáli obsade-
nie Slovenska už nikdy neuskutočnili. 
Ku cti Matice slovenskej treba zdôrazniť skutočnosť, že 
Dom Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi, matičiari a me-
dzi nimi aj Mladá Matica si už dlhšie obdobie v Spišskej 
Novej Vsi, ale aj inde na Slovensku pripomínali a budú vždy 
pripomínať udalosti z marca 1939. 
Zadosťučinením pre nás všetkých bezpochyby bolo odhale-
nie nového a dôstojného pamätníka Malej vojny priamo na 
námestí v Spišskej Novej Vsi 6. marca 2012 za prítomnosti 
predstaviteľov a členov Matice slovenskej, ako aj mesta 
Spišská Nová Ves. 
História est magistra vitae. História je učiteľka života, lebo 
kto nepozná svoju históriu, nevie sa zorientovať v súčas-
nosti a ani predvídať budúcnosť. Možno oprávnene tvrdiť, 
že slabá historická znalosť dejinných udalostí a neváženie 
si vlastných dejín a historických osobností je biedou našej 
súčasnosti. Štyridsať rokov proletárskeho internacionalizmu 
zahlušilo naše národnostné cítenie a dnes mnohé vplyvné 
kruhy v tom pokračujú. Haniac a znevažujúc všetko to, čo 
hovorí o boji za našu svojbytnosť a nezávislosť.
Žiaľ, výchova k národnej hrdosti vrátane našich dejín v ško-
lách prakticky neexistuje a domnievam sa, že je len veľmi 
minimálna. Ak by sa podobná udalosť týkala napríklad Ma-
ďarskej republiky, tak tam by mali pri takej príležitosti celo-
národné oslavy.

mgr. Rastislav zacher, phd. 
riaditeľ dms spišská nová ves

pReD 75 RoKMi hRDiNoVia 
„MaLeJ VoJNY“ bRáNiLi Našu VLaSť 
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Y zorganizovalo 6. a 7. 2. v Kine Mier 14. me-
dzinárodný festival dokumentárnych filmov 
Jeden svet. V Sp. Novej Vsi a okolí sa konal už 
po piatykrát. V rámci neho boli premietané filmy 
s rôznymi témami, v ktorých sa venujú ochrane 
ľudských práv na Slovensku aj vo svete, envi-
ronmentálnej výchove, postaveniu žien a pod. 
Premietanie bolo doplnené aj besedou s dobro-
voľníčkou Máriou Rerkovou, ktorá bola 3 mesia-
ce v Afrike na rozvojovom projekte.

V sobotu 8. 2. sa športová hala stala dejiskom 
12. ročníka hasičskej súťaže detí. Svoju rých-
losť, šikovnosť a obratnosť si tu preverilo viac 
ako 100 súťažiacich. Najmladší účastník mal 
pritom iba 7 rokov. Deväťčlenné družstvá sú-
ťažili v 3 disciplínach, ktoré museli absolvovať 
za čo najkratší čas. Víťazom kategórie chlapcov 
a zároveň držiteľom putovného pohára sa stalo 
družstvo ZK IMA zo ZŠ na Hutníckej ul. v Sp. 
Novej Vsi. V kategórii dievčat vyhrali dobrovoľné 
hasičky z Danišoviec.

V Kine Mier sa 9. 2. domácemu publiku pred-
stavili Donskí kozáci z Rostova nad Donom. Po-
čas vystúpenia Volnij Don odzneli piesne kozá-
kov, melódie a slová zo života kozáckych rodín. 
Prekvapením bolo účinkovanie so speváckou 
skupinou Lipa.

Od 10. 2. do 14. 3. v spišskonovoveskej nemoc-
nici prebieha už 19. ročník Valentínskej kvap-
ky krvi. V rámci nej Slovenský Červený kríž pre 
zaľúbené páry, ktoré darujú krv, pripravil súťaž 
o víkendový pobyt v Budapešti. Podmienky sú-
ťaže spolu s bližšími informáciami záujemcovia 
nájdu na www.redcross.sk.

V utorok 11. 2. sa na spoločnom rokovaní stretli 
predsedovia všetkých mestských výborov. 
Stretnutie sa konalo aj za účasti primátora mes-
ta PhDr. Jána Volného, PhD., viceprimátorky 
Mgr. Ley Grečkovej, prednostky mestského úra-
du Ing. Jely Bednárovej a vedúcich jednotlivých 
oddelení. V rámci neho si pripomenuli úspešné 
realizácie v minulom roku a zároveň sa dohodli, 
čo všetko ešte treba urobiť. V tomto roku bude 
zrekonštruovaná posledná zo základných škôl, 
a to ZŠ sv. Cyrila a Metoda. Ďalšou prioritou 
bude rekonštrukcia materských škôl. Ďalej sú 
plánované opravy ciest a chodníkov vo väčšom 
rozsahu. Rekonštrukciou by malo prejsť aj verej-
né osvetlenie a ďalšia časť námestia.

Združenie spoločenstiev vlastníkov bytov na 
Slovensku usporiadalo 12. 2. odborný seminár 
zameraný na poistenie bytového domu a ochra-
nu osobných údajov podľa platnej legislatívy. 
Jeho spoluorganizátorom bol Klub spoločen-
stva vlastníkov bytov v Sp. Novej Vsi. Seminár 
bol určený predsedom jednotlivých spoločen-
stiev.

V Domove dôchodcov tento rok fašiangovali už 
od začiatku februára. Vyvrcholením bol fašian-
gový bál s maskami, na ktorom sa zabávali 
klienti spolu s ošetrovateľmi. Nechýbali šišky, 
tanec a ľudové tradície pripomenuli folkloristi 
z Jamníka.

Galéria umelcov Spiša v rámci novej stálej ex-
pozície venovanej maliarovi Jozefovi Hanulovi 
počas februára pripravila pre deti kreatívne diel-
ne jozef.hanula@maliar.sk. Rozdelené boli do 
troch tematických okruhov – figurálne kompo-
zície, sakrálna tvorba a ľudový žáner. V blízkej 
budúcnosti galéria pripravuje v rámci stálej ex-
pozície Terra Gothica tvorivú dielňu s názvom 
Krajina inak. Ku výstave Jubilanti 2013 bude 
prebiehať tvorivá dielňa s názvom Meotarova-
nie. Výstava Čerenie vôd / Za veľkou mlákou 
bude doplnená o tvorivú dielňu Spolu do 3D.

Spišskonovovešťanke zuzane hercegovej 
sa podarilo prebojovať do finálovej dvanástky 
súťaže Miss Slovensko 2014. O titul najkrajšej 
Slovenky sa bude uchádzať s číslom 9 počas 
finálového večera, ktoré sa bude konať 12. 4.

SPraVODaJSTVO

ZŠ Nad Medzou 1 v Spišskej Novej Vsi je školou pavilóno-
vého typu. Nachádza sa v blízkosti centra mesta, v tichom 
prostredí.
Nedávno škola oslávila 50. výročie svojho vzniku. Za tých 
50 rokov prešla mnohými zmenami. 
Najväčšou zmenou bola rekonštrukcia v rokoch 2010 – 
2012, počas ktorej sa uskutočnili rozsiahle vonkajšie i vnú-
torné úpravy. Boli vymenené okná a vstupné dvere, urobené 
nové zateplené strechy a zrealizované kompletné zateplenie 
školy. Počas rekonštrukcie bola vymenená elektroinštalá-
cia a osvetlenie. Pre skvalitnenie vyučovania sa vybudovali 
odborné učebne fyziky, informatiky, chémie, biológie a cu-
dzích jazykov. Úplnou rekonštrukciou prešla školská jedá-
leň. Rozsiahly projekt bol spolufinancovaný Európskou úniou 
z Európskeho fondu regionálneho rozvoja a zo štátneho roz-
počtu Slovenskej republiky. Výška poskytnutého príspevku 
bola takmer 1,6 mil. €, ale projekt bol dokončený aj vďaka 
finančnej pomoci mesta Spišská Nová Ves. Mesto výrazne 
pomohlo škole a podieľalo sa na rekonštrukcii oveľa vyššou 
čiastkou, ako povinných 5 % rozpočtu.
V júni 2013 primátor mesta Ján Volný a viceprimátorka Lea 
Grečková odovzdali žiakom ZŠ Nad Mezdou do užívania 
multifunkčné ihrisko. Tento moderný športový stánok slúži 
všetkým žiakom školy a mladým športovcom pre rozvoj športu 
a zdravého životného štýlu. Škola vďačí za vybudovanie ihriska 
v hodnote vyše 100 tisíc € pomoci mesta a rodičov školy. 
Za účasti vedenia mesta a zástupcov firmy Embraco Slova-
kia, s. r. o., bola v júni 2013 odovzdaná žiakom do užívania 
tzv. letná trieda, ktorá umožňuje vyučovanie hlavne v teplých 
mesiacoch.
ZŠ Nad Medzou sa radí medzi moderné a úspešné školy 
v rámci regiónu Spiša a to nielen svojim vybavením, ale aj do-

siahnutými výsledkami vo výchovno-vzdelávacom procese, 
výsledkami v rôznych súťažiach a prístupom pedagógov k žia-
kom, i rodičom. Učitelia aj žiaci sa zapájajú do viacerých pro-
jektov, mnohé z nich majú aj medzinárodný charakter. Žiaci 
aj pedagógovia školy sa aktívne zapájajú do ekologických 
projektov podporovaných firmou Embraco. Škola podporuje 
a zapája sa do ekoprojektu Zelená stromom, ktorého zakla-
dateľmi sú spoločnosť SOLITERA, s. r. o., Spišská Nová 
Ves, Technická univerzita vo Zvolene, Gymnázium, Školská 
7, Spišská Nová Ves a partner projektu Mesto Spišská Nová 
Ves. V súčasnosti je škola zapojená do projektu Comenius, 
v ktorom spolupracuje so školami v Taliansku, Turecku a Poľ-
sku. Projekt prispieva k rozvoju porozumenia medzi žiakmi 
z európskych krajín, vzájomnej výmene a komunikácii. Vďaka 
projektu žiaci a učitelia videli školy a rovesníkov v tureckom 
Denizli a talianskom Bosco Chiesanuova.
Škola poskytuje dostatočný priestor na rozvíjanie tvorivého 
potenciálu žiakov prostredníctvom záujmového vzdeláva-
nia. Pedagogický kolektív obetavo a zodpovedne pristupuje 
k výchove a vzdelávaniu žiakov v mimovyučovacom čase 
prostredníctvom štátnej dotácie – vzdelávacie poukazy, ale aj 
bez finančnej motivácie. Škola vytvára možnosti na odborné 
vzdelávanie kvalifikovanými pedagógmi vo všetkých vyučova-
cích predmetoch. Výsledkom je, že žiaci dlhodobo dosahujú 
výborné výsledky v celoslovenskom Testovaní žiakov 9. roč-
níka, ako aj v okresných a krajských vedomostných, športo-
vých, prírodovedných a výtvarných súťažiach.
ZŠ, Nad Medzou 1 v Spišskej Novej Vsi je školou moderného 
typu, kde každé dieťa môže byť úspešné na ceste k všeobec-
nému poznaniu. Snahou školy je pripraviť pre život múdrych 
a šťastných mladých ľudí mesta Spišská Nová Ves a okolia. 
 paeddr. julian sopko, riaditeľ školy

Naša záKLaDNá šKoLa  
– zš NaD MeDzou 1, Sp. NoVá VeS

Netradičný nástup miešaného speváckeho zboru mesta 
Spišská Nová Ves cantus Villa Nova spomedzi publika 
predznamenal, že pôjde o koncert plný prekvapení. Zbor 
zaspieval skladby cirkevného charakteru, no i obľúbené 
madrigaly pod umeleckým vedením skúseného dirigenta 
Mgr. art. igora gregu, ktorý plne využil akustické mož-
nosti sály i momentálne dispozície spevákov.
Po vystúpení domáceho speváckeho zboru moderátorka 
eva peknušiaková uviedla na javisko zoskupenie La Spe-
ranza, účinkujúce v netradičnom zložení – dve priečne 
flauty, klavír, violončelo a spev. Z vystúpenia La Speranzy 
vyžaroval šarm a jemnosť ženských duší. Pre skúseného 
poslucháča bola zaiste milým prekvapením ich umelecká 
a interpretačná úroveň, najmä vystúpenie speváčky Lenky 
Loudovej, ktorá s ľahkosťou zaspievala aj náročné árie.
V nasledujúcej časti večera sa koncertná sála ozývala 
mohutným spevom sólistu Národného divadla v Prahe 
a Slovenského národného divadla v Bratislave – Jakuba 
pustinu – sprevádzaného klaviristom Richardom po-
hlom. Pri ich vystúpení bolo cítiť premyslenú koncepciu 
prejavu jednotlivých árií, ako aj bohatú skúsenosť z mno-

hých koncertných vystúpení. Ich profesionalita sa snúbila 
s mimoriadnym citom pre komunikáciu s publikom, pre 
ktoré bolo nezabudnuteľným zážitkom tiež samostatné vy-
stúpenie klaviristu Richarda Pohla, ktorého poznajú poslu-
cháči aj vo Francúzsku, Rakúsku, Švédsku či Belgicku, 
no i v Mexiku.
Koncert bol vystupňovaný až do veľkolepého finále, v kto-
rom operný majster, klavirista a spevácky zbor spoločne 
interpretovali dve skladby – Je tichá noc (O Holy Night) a Va 
Pensiero (Zbor Židov z opery Nabucco Giuseppe Verdiho). 
A aby si aj tristo návštevníkov koncertu mohlo zaspievať, za-
pojil majster Pustina všetkých do ním spievanej humornej 
skladby Funiculi, funicula.
Najväčšou odmenou pre účinkujúcich sú ovácie publika, 
čo sa v plnej miere potvrdilo na Novoročnom koncerte PF 
2014 Miešaného speváckeho zboru mesta Spišská Nová 
Ves Cantus Villa Nova a jeho hostí. Za vyše dvojhodinový 
pestrý koncert sa srdečné publikum odmenilo dlhým po-
tleskom a neopakovateľnou atmosférou.

ján alcnauer, veronika perovská, 
foto: martina ogurčáková

SRDeČNá aTMoSFéRa KoNceRTu  
oČaRiLa poSLucháČoV i úČiNKuJúcich
Redutou zazneli operné árie, madrigaly i inštrumentálne skladby počas novoročného koncertu.
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 V celoslovenskej rétorickej 
súťaži v anglickom jazyku 

Speaker‘s corner v Žiline 
získala kvarťanka Sára 
ondášová, študentka 
gymnázia na Javorovej 

ulici, úžasné 2. miesto. Zaradila 
sa tak medzi Javorákov, ktorí každoročne v súťaži okrem 
gramatiky a slovnej zásoby zaujali obsahom a plynulos-
ťou svojho prejavu, výslovnosťou, intonáciou a napokon 
aj rečníckymi zručnosťami. Sára tak potvrdila svoje kva-
lity, ktoré preukázala už svojou decembrovou účasťou na 
celoslovenskom kole Shakespeare Memorial v pred-
nese anglickej poézie a prózy, kde obsadila 3. miesto. 

 Študenti gymnázia na Javorovej ulici aj v tomto roku 
zabodovali v krajskom kole chemickej olympiády. 
O náročnosti najvyššej kategórie (kat. A) svedčí aj to, že 
tohto roku v nej boli úspešní len dvaja študenti z celého 
Košického kraja. Jedným z nich je oktávan Marián Tep-
lan, ktorý počas dvoch dní na Prírodovedeckej fakulte 
UPJŠ riešil praktické i teoretické úlohy z organickej, an-
organickej, analytickej chémie i z medziodborovej bio-
chémie a fyzikálnej chémie. Obsadil vynikajúce druhé 
miesto a koncom februára zúročil svoje vedomosti v ce-
loslovenskom kole. 

 V januári sa už tradične konal 63. ročník matematic-
kej olympiády. Kategórie z9 (deviaty ročník základných 
škôl) sa zúčastnilo 27 žiakov z celého spišskonovoves-
kého okresu. Rovnako, ako minulý rok, aj tento krát zís-
kal 1. miesto študent Ján gerčák z kvarty B gymnázia 
na Javorovej ulici.

 QXFORD Univerzity Press vyhlásila súťaž pre študen-
tov stredných škôl v Košickom kraji, do ktorej sa mohli 
študenti zapojiť napísaním eseje v anglickom jazyku na 
tému „pomáhajú ti technológie v štúdiu angličtiny?“. 
Martin Makara zo septimy B gymnázia na Javorovej 
ulici získal v tejto súťaži 2. miesto. 

 olympiáda v anglickom jazyku je pre študentov 
gymnázia na Javorovej ulici každoročnou výzvou. 
V okresnom kole získali Javoráci umiestnenia v šty-
roch kategóriách, tri z nich boli medailové: zlatí maturanti 
ema Dučáková (4.A , kategória 2C2) a peter Macejko 
(oktáva A, kategória 2B) získali v svojich kategóriách 
1. miesto, bronzový Maroš Mariančík (kvarta A, kate-
gória 1B) získal 3. miesto a mladučká Viktória bogyová 
(sekunda A, kategória 1A) získala 4. miesto. Následne 
sa v polovici februára konalo krajské kolo oaJ, kde sa 
tretím najlepším angličtinárom Košického kraja v kate-
górii 2B stal oktávan peter Macejko.

 V okresnom kole olympiády v nemeckom jazyku 
zabodovali vo viacerých kategóriách i študenti gymná-
zia na Javorovej ulici. Najlepšie sa darilo Tamarke 
Krestianovej, ktorá si vybojovala 2. miesto v kategó-
rii 1B. Na 3. priečke v kategórii 2B obstála andrea 
Vojčíková. Viktória bogyová si odniesla v kategórii 1A 
4. miesto a Radoslava Lesičková obsadila 4. miesto 
v kategórii 2A.

 Študenti gymnázia na Javorovej ulici idú mnoho-
krát nad rámec svojich povinností. Svoju túžbu po po-

znaní uhášajú hľadaním odpovedí na množstvo otázok, 
ktoré s ich bádaním súvisia a po čase sa tak oni sami 
stávajú prameňom informácií. alexander Valach z III. A 
takým študentom je! Už vyše roka prispieva do vedec-
kého časopisu Mladý vedec s článkami na paleontolo-
gickú tému. Jeho posledný autorský počin možno nájsť 
v 21. čísle toho časopisu s názvom „obrnené pevnosti“ 
(http://bit.ly/obrnenepevnosti).

 gymnázium na Javorovej ulici v poslednú stredu 
v mesiaci január odštartovalo sériu aktivít pod názvom 
Japoško (Javorka po škole) určenú pre všetky deti zo 
širokého okolia. S JAvorkouPOŠKOle sa dá odbočiť 
zo školských osnov a naučiť deti niečo, čo by na hodi-
nách v škole počuť ani vidieť nemohli. Jeho januárová 
premiéra ponúkla malým zvedavcom tvorivú všehochuť 
namiešanú z vedy, umenia, ľudovej tvorivosti i cudzích 
jazykov. Čerešničkou na torte bolo divadelné predsta-
venie hamlet v podaní študentov bilingválneho štúdia 
pod režijným dohľadom lektora ME Arthura Smitha – sa-
mozrejme v angličtine. Ak chcete vedieť viac, pozrite si 
bit.ly/japosko alebo sa príďte zabaviť v posledný feb-
ruárový týždeň.

 cirkevné gymnázium Štefana Mišíka 
Počas fašiangového obdobia sa študenti výborne zaba-
vili na 1. fašiangovom karnevale, ktorý sami pripravili. 
Večer začal premiérovým predstavením „ľudového muzi-
kálu“ Svadba, ktorého scenár a réžiu mali plne vo svojich 
rukách a v ktorom účinkovali talentovaní žiaci a potom 
už nasledovala prehliadka masiek, ocenenie a voľná zá-
bava. Tešíme sa na ďalší ročník.
V januári bola vďaka šikovným druháčkam na škole otvo-
rená oddychová miestnosť pre študentov, kde môžu 
tráviť voľné hodiny či prestávky. V čajovom kútiku si uvaria 
čaj, popočúvajú hudbu, pozrú film či začítajú sa do knihy. 
Financie na uskutočnenie tohto zámeru získali študentky 
z projektu Komprax.
Deň otvorených dverí sa na cirkevnom gymnáziu stal 
pravidelným podujatím, aby tak umožnili všetkým záu-
jemcom nahliadnuť a zvnútra spoznať, ako a čím študenti 
žijú. Pre ôsmakov a deviatakov, ktorí prišli naozaj v hoj-
nom počte, si študenti pripravili interaktívne prezentácie 
z rôznych predmetov. Zároveň v telocvični prebiehal flor-
balový turnaj medzi školami. Víťazom sa stalo družstvo 
z cirkevnej ZŠ sv. Cyrila a Metoda.
Študent Lukáš Kozák z II.A triedy sa na krajskom kole 
olympiády zo slovenského jazyka umiestnil v silnej 
konkurencii na 6. mieste a stal sa zároveň jej úspešným 
riešiteľom. Srdečne blahoželáme.

 13. februára 2014 sa konalo krajské kolo Olympiády 
v nemeckom jazyku v Košiciach, ktorého sa zúčastnili 
žiaci zš ing. o. Kožucha peter hamráček a patrick 
Lorko, ktorý v kategórii 1C získal pekné 3. miesto. Bla-
hoželáme a prajeme veľa úspechov.

 Študenti Technickej akadémie sa v januári tohto 
roku zúčastnili dvoch medzinárodných projektov. Projekt  
Leonardo da Vinci umožnil piatim z nich absolvovať troj-
týždňovú odbornú stáž v nemeckom Mníchove. Jeden 
týždeň sa venovali teoretickému vyučovaniu na tému 
elektropneumatika a následné dva týždne uplatňovali zís-

kané vedomosti vo firmách. Teoretický test v škole ako aj 
praktickú skúšku vo firme úspešne absolvovali v anglic-
kom jazyku, za čo získali medzinárodný certifikát. V rámci 
druhého projektu Comenius vycestovalo dvanásť žiakov 
do nemeckého Weidenu. Témou dvojročného projektu 
sú alternatívne zdroje energie. Na projektovom stretnutí 
participuje spolu sedem krajín. Študenti získavajú na me-
dzinárodnom vyučovaní cenné odborné a jazykové po-
znatky, zručnosti a skúsenosti, ako aj kultúrne a sociálne 
kompetencie.

 Úspechy žiakov zŠ sv. cyrila a Metoda 
22. januára 2014 sa uskutočnilo obvodné kolo matema-
tickej olympiády kategórie Z 9, v ktorom Jakub holot-
ňák obsadil vynikajúce 3. miesto. 
23. januára 2014 sa uskutočnilo obvodné kolo olym- 
piády v nemeckom jazyku. Žiačka Monika Klučárová 
obsadila v kategórii 1B krásne 3. miesto. 

 Slávnostný zápis budúcich prvákov
25. januára 2014 sa v zš sv. cyrila a Metoda konal 
slávnostný zápis budúcich prvákov. Zápisu sa zúčastnilo 
23 detí, ktoré sprevádzali ich rodičia. Čakalo na nich 
„Veľké putovanie so škriatkom pipibumom“. Tento 
škriatok ich previedol ríšami rozprávkových bytostí. Za 
malý okamih sa z nich stali hrdinovia, ktorí zachraňovali 
celú rozprávkovú ríšu z pazúrov mocného čarodejníka 
Hrombucha. Ako pamiatku na tento deň si domov od-
niesli spomienkový darček - múdru sovičku.

 Fašiangy v zŠ sv. cyrila a Metoda
Fašiangy sú časom radosti, karnevalov a plesov, a túto 
radosť mohli prežívať žiaci školy hneď dvakrát. 31. ja-
nuár 2014 bol dňom, kedy žiaci dostávali výpisy vy-
svedčení, okrem toho sa konal v telocvični školy veľký 
fašiangový karneval. Všetci žiaci sa predviedli v originál-
nych maskách a zasúťažili si v rôznych pre ne priprave-
ných disciplínach. Najkrajšie masky si domov odniesli 
hodnotné ceny. V sobotu 8. februára 2014 sa konala 
fašiangová diskotéka pre žiakov 5. - 9. ročníka. Okrem 
dobrej hudby, zábavy, tomboly a hier na nej nechýbali ani 
tradičné fašiangové šišky.

zO žiVOTa naŠich ŠKôl

SPraVODaJSTVO

Riaditeľstvo základnej umeleckej 
školy J. Fabiniho 1, Sp. Nová Ves
pozýva rodičov a všetkých priaznivcov 

hudby, tanca a prednesu na 

Jarný  
KOncerT zUŠ

26. marec 2014 o 17.00 h
v koncertnej sále zuš.
Tešíme sa na stretnutie s vami.

OD 1. 9. 2014 OTVára nOVý ŠTUDiJný ODbOr
 3349 K TechniK DreVOSTaVieb  

4-ročné štúdium, úspešní absolventi získajú maturitné vysvedčenie aj výučný list
- Absolvent uvedeného študijného odboru má perspektívu dobrého uplatnenia pri výrobe drevených 

stavebných dielcov, krovov, striech, schodov, okien a dverí, vnútorných i vonkajších izolácií. Môže pracovať 
pri montáži a stavbe nízkoenergetických, zrubových a pasívnych domov a stavieb z dreva, môže riadiť 
logistiku, montáž, zásobovanie, nákup komponentov a iné procesy v drevárskych a stavebných firmách  
v regióne, aj na celom Slovensku. 

- Vzdelávanie v tomto študijnom odbore má veľkú perspektívu vzhľadom na skutočnosť, že oblasť drevostavieb 
má v súčasnosti rozvíjajúci sa charakter.

Stredná odborná škola drevárska, 
Filinského 7, Spišská nová Ves 

akékoľvek bližšie informácie o štúdiu v našej škole vám ochotne poskytneme na tel. č. 
053/44 24 246, resp. 0902 904 810.

základná umelecká škola, J. Fabiniho 1, 
Spišská Nová Ves

pozýva na koncert

Talenty Spišskej novej Vsi  
a richarD riKKOn

19. marca 2014 o 17.00 h 
Koncertná sieň Reduty.
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OznaMy

Volebné okrsky v Spišskej Novej Vsi pre voľbu 
prezidenta Slovenskej republiky sú umiestnené 
vo volebných miestnostiach tak, ako pri predchá-
dzajúcich voľbách (voľby do orgánov samospráv-
nych krajov v roku 2013), bez zmien.
Miesto (volebná miestnosť) a čas konania 
voľby prezidenta Slovenskej republiky sú 
uvedené v oznámení o čase a mieste kona-
nia voľby, ktoré oprávneným voličom boli do-
ručované na adresu trvalého pobytu.
občania, ktorým bol v meste Spišská Nová 
Ves zrušený trvalý pobyt podľa § 7 ods. 
1 písm. d) až g) zákona č. 253/1998 z. z. 
o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky 
a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení 
neskorších predpisov, a majú právo voliť (obča-

nia SR, ktorí v deň volieb dovŕšili 18 rokov veku 
a zdržiavajú sa v deň voľby na území Slovenskej 
republiky), sú podľa evidencie obyvateľov za-
písaní v zozname voličov vo volebnom okrsku 
č. 21. 
Volebná miestnosť pre tento volebný okrsok 
sa nachádza v budove základnej školy na 
ing. o. Kožucha 11 v Spišskej Novej Vsi.
Občania s trvalým pobytom v Spišskej Novej Vsi, 
ktorí majú právo voliť, sú do zoznamu voličov pre 
jednotlivé volebné okrsky zapísaní podľa miesta 
(ulice) skutočného trvalého bydliska.
V prípade, že po doručení oznámenia o čase 
a mieste konania voľby prezidenta Slovenskej re-
publiky sa občan oprávnený voliť presťahuje, je 
automaticky zapísaný do zoznamu voličov podľa 

nového miesta (ulice) trvalého pobytu. Nové 
oznámenie o zapísaní do zoznamu voličov sa už 
nedoručuje. 
Táto skutočnosť sa vzťahuje aj na prípady, keď 
občan túto zmenu z akýchkoľvek dôvodov nemá 
uvedenú v preukaze totožnosti. Tiež na prípady, 
keď trvalý pobyt bol zmenený pred doručova-
ním oznámenia o zapísaní do zoznamu voličov, 
avšak táto zmena nie je uvedená v preukaze to-
tožnosti.
Informácie o zapísaní do zoznamu voličov vo vo-
lebných okrskoch v meste Spišská Nová Ves 
získa oprávnený volič na Mestskom úrade v Spiš-
skej Novej Vsi, Štefánikovo námestie 1 - prízemie, 
č. dv. 114, informácie o trvalom pobyte - eviden-
cia obyvateľov č. dv. 118). 

DôLeŽiTé iNFoRMácie K VoľbáM

okrsok
č.

volebná miestnosť,
SNV, ulica

voliči s trvalým pobytom v Spišskej Novej Vsi, 
na ulici

16. zš z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

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

17. zš Nad Medzou
Nad Medzou 1

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

18. zš Nad Medzou
Nad Medzou 1

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

19. zš ing. o. Kožucha
Ing. O. Kožucha 11

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

20. zš ing. o. Kožucha
Ing. O. Kožucha 11

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

21. zš ing. o. Kožucha
Ing. O. Kožucha 11

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

22. zš Levočská
Levočská 11

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

23. zš Levočská
Levočská 11

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

24. Technická akadémia
Hviezdoslavova 6

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

25. Technická akadémia
Hviezdoslavova 6

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

26. zš hutnícka
Hutnícka 16 

Hutnícka

27. zš hutnícka
Hutnícka 16

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

28. zš hutnícka
Hutnícka 16

Kamenárska, Stolárska, Strojnícka;

29. zš hutnícka
Hutnícka 16

Kolárska, Tkáčska.

iNFoRMácia o ČaSe a MieSTe KoNaNia  
VoľbY pReziDeNTa SLoVeNSKeJ RepubLiKY
Mesto Spišská Nová Ves podľa § 14 zákona č. 46/1999 
Z. z. o spôsobe voľby prezidenta Slovenskej republiky, 
o ľudovom hlasovaní o jeho odvolaní a o doplnení niekto-
rých ďalších zákonov v znení neskorších predpisov ozna-
muje, že: 

1. Voľba prezidenta Slovenskej republiky sa vykoná v sobotu 
15. marca 2014 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.
Ak ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej repub-
liky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov opráv-
nených voličov, bude sa druhé kolo voľby konať v sobotu 

29. marca 2014 od 7.00 hodiny do 22.00 hodiny.
2. Miestom konania voľby prezidenta Slovenskej republiky 
v okrskoch sú volebné miestnosti v meste Spišská Nová 
Ves pre voličov oprávnených voliť prezidenta Slovenskej 
republiky s trvalým pobytom:

okrsok
č.

volebná miestnosť,
SNV, ulica

voliči s trvalým pobytom v Spišskej Novej Vsi, 
na ulici

1. hasičská zbrojnica
Hnilecká cesta 13

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

2. penzión NeMo
Pohronská 2

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

3. zš Lipová
Lipová 13

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

4. zš Lipová
Lipová 13

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

5. gymnázium
Javorová 16

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

6. gymnázium
Javorová 16

Agátová, Hájik, Javorová, Pod Tepličkou, Sadová;

7. Soš ekonomická 
Stojan 1

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

8. Soš ekonomická 
Stojan 1

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

9. zš Komenského
Komenského 2

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

10. zš Komenského
Komenského 2

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

11. zš Komenského
Komenského 2

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

12. zš z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

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

13. zš z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

P. Jilemnického 4, 6, 21, Trieda 1. mája 2, 4, 6, 8,  
10, 12, Trieda 1. mája 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35;

14. zš z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

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

15. zš z. Nejedlého
Z. Nejedlého 2

Krčméryho, Trieda 1. mája 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 
Trieda 1. mája 53, 55, 57, 59, 61, 63;  phdr. ján volný, phd., primátor mesta
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kultúrno-spoločenský mesačník mesta spIŠskÁ noVÁ Ves

14 marec 2014

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

výstav v mesiaci marec 2014
STÁLE EXPOZÍCIE
• TERRA GOTHICA: GOTICkÁ CESTA  
 v ObRAZOCH ZO ZbIEROk GUS
• JOZEF HANULA 

AkTUÁLNE výSTAvy
JUbILANTI 2013
1. - 30. 3. 2014 
ČERENIE vÔD / ZA vEĽkOU MLÁkOU
do 30. 3. 2014

PREDNÁšky / bESEDy  
- STRETNUTIE S kURÁTORMI 
určené pre vopred nahlásené skupiny študentov  
zo stredných a vysokých 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
prednáška a premietanie vybraných diel sochárov 
z clevelandu (usa), kurátorka mgr. lucia Benická.

kREATÍvNE DIELNE 
1. - 28. 3. 2014, trvanie dielne: 90 min.
vstupné: 0,50 €/žiak  
JOZEF.HANULA@MALIAR.Sk 
pokračovanie úspešného projektu realizovaného 
k otvoreniu reinštalovanej stálej expozície maliara 
Jozefa Hanulu k trom tematickým okruhom dielní: 
1. Figurálne kompozície, 2. Sakrálna tvorba, 
3. Ľudový žáner. cieľová skupina: deti predškol-
ského veku, žiaci základných a stredných škôl. 

1. - 28. 3. 2014, trvanie dielní: 90 min., 
vstupné: 1 €/žiak 
•SPOLU DO 3D: tvorba zmenšeného modelu 
z polyuretánovej peny podľa originálneho objektu 
v expozícii výstavy čerenie vôd / Za veľkou mlákou. 
cieľová skupina: žiaci ZŠ a sŠ. 
•kRAJINA INAk: vznik krajinného výjavu s dô-
razom na plánovosť prostredníctvom enkaustiky 
k stálej expozícii terra Gothica. cieľová skupina: 
deti predškolského veku, žiaci základných a stred-
ných škôl. 
•MEOTAR-OvANIE: happeningová akcia 
účastníkov za hudobného sprievodu, prenos 
štruktúr na veľký formát. cieľová skupina: deti 
predškolského veku, žiaci ZŠ a sŠ. 

14. 3. 2014, 16.00 - 19.00, vstupné: 2 € 
ŽENy ON LINE 2: JAPONSkÁ kNIŽNÁ 
vÄZbA – yAMATO TOJI 
tvorivá dielňa určená nielen ženám. tvorivú dielňu 
odborne povedie absolventka grafiky na VŠVu 
v Bratislave Bc. emília Blašková. účastníčky dielne 
tradičnou japonskou väzbou na štyri diery zošijú 
vopred pripravený knižný blok s doskami. Hotový 
zápisník čaká na vyplnenie čistých stránok... 
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.

w
w

w
.g

us
.s

k
KUlTÚra

2. 3. (nedeľa) o 15.00 h  vSTUPNé: 2 €

L. Farkaš: TrI PraSIaTka a VLk 
Klasická ľudová rozprávka trochu inak, plná napätia, dobrodružstiev a pesničiek. 

7. 3. (piatok) o 19.00 h  PREMIéRA  vSTUPNé: 5 € 

PeTer PaLík: TIeŇ MaJSTra PaVLa
Príbeh o človeku zmietaného vášňami, ktoré ho privedú do hraničných situácií a o sile sebaobetujúcej lásky. 

8. 3. (sobota) o 19.00 h II. PREMIéRA vSTUPNé: 5 €
14. 3. (piatok) o 19.00 h  vSTUPNé: 5 €

PeTer PaLík: TIeŇ MaJSTra PaVLa
Príbeh o človeku zmietaného vášňami, ktoré ho privedú do hraničných situácií a o sile sebaobetujúcej lásky. 

13. 3. (štvrtok) o 10.00 h  vSTUPNé: 2 € 
MONIka GerBOCOVÁ: 
SNeHULIeNka a SeDeM TrPaSLíkOV 
Na motívy bratov grimmovcov. Snehulienka, trpaslíci, zlá kráľovná a princ, ktorý zachráni jablkom otrávenú krásavicu. 

16. 3. (nedeľa) o 15.00 h  vSTUPNé: 2 €

MarTIN Barč: BaLTaZÁr BaNÁN
Rozprávková komédia s pesničkami pre deti o zelenáčovi Banánovi, ktorý sa s pomocou kamarátov pasuje so svetom.

17. 3. (pondelok) o 10.00 h PRE DÔCHODCOv MESTA SNv A OkOLIE vSTUPNé: 2 €

JÁN PaLÁrIk: ZMIereNIe, aLeBO  
DOBrODrUŽSTVO PrI OBŽINkOCH
Jedna z najhranejších slovenských komédií vo vynikajúcej interpretácii režiséra J. Sládečka a hercov SD.

21. 3. (piatok) o 19.00 h  vSTUPNé: 4 € 

MIrO GaVraN: VšeTkO O MUŽOCH
Dozviete sa o mužoch aj to, čo netušíte.

24. 3. (pondelok) o 19.00 h  vSTUPNé: 5 € 
28. 3. (piatok) o 19.00 h vyPREDANé 

JOZeF GreGOr TaJOVSký: ŽeNSký ZÁkON (PO šPISkI)
Klasika v spišskom nárečí.

28. 3. (piatok) 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.

30. 3. (nedeľa) o 15.00 h  vSTUPNé: 2 €

MILaN ŽITNý: DLHý, šIrOký a BYSTrOZraký 
Klasická ľudová rozprávka trochu inak, plná napätia, dobrodružstiev a pesničiek.

5. 3. (streda) o 19.00 h, štúdio SD SNv  vSTUPNé: 2 € 

F. M. DOSTOJeVSkIJ: BIeLe NOCI
Jeden z najkrajších príbehov o láske v svetovej literatúre.

12. 3. (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. 

19. 3. (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.

26. 3. (streda) o 19.00 h, štúdio SD SNv  vSTUPNé: 2 € 

VICTOr HaÏM: VaLčík NÁHODY
Napínavý súboj krásnej ženy s anjelom o miestenku do raja. 

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. 

6., 7., 8. a 9. marec 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. Uletene zábavná jazda o našej nie veľmi 
zábavnej každodennosti. Vstupné: 5 €.

13., 14., 15. a 16. marec o 19.00 h
conor McPherson: rUM a VODKa
Posledné predstavenia najúspešnejšieho titulu Divadla 
Kontra! Najreprízovanejšie predstavenie Divadla Kontra. 
Komédia Rum a vodka je mix, čo nielen „mŕtveho postaví 
na nohy“, ale pomôže ti zistiť, čo je v živote najdôleži-
tejšie… Príď a vyskúšaj sám! Iba pre milovníkov silných 
dojmov a silných drinkov. Svoje mamy a svokry radšej 
nechajte doma! Vstupné: 5 €.

19. a 21. marec 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 €.

28. a 29. marec o 19.00 h

William Shakespeare: MacbeTh 
Po medzinárodných úspechoch Hamleta uvádza Kontra 
ďalšie 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.  

Rezervácie: 0907 908 986

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 Klu-
bom 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 €

20. 3. 2014 (štvrtok) o 9.00 h, koncertná sieň Reduty

60. HviEZDoSlavov KUBÍn
Obvodové kolo v interpretácii poézie a prózy.

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 v roku 2007 
bola uvedená do českej Beatovej siene slávy v kategórii hudobných skupín. Vstupné: 10 €

PRIPRAvUJEME
12. 4. 2014 (sobota) o 19.00 h, kino Mier

ŠtYria na KanaPE
hrajú: Petra Polnišová, Henrieta Mičkovicová, Emil Horváth, Richard Stanke, Ľuboš Kostelný
Vtipná a bláznivá komédia o peripetiách manželstva. On advokát, ona lekárka, zdanlivo poľahky sa mienia vzdať svojho 
celoživotného partnera. Nie však svojej polovice domu. Už dávno ste sa toľko nenasmiali, ako v tejto fraške, kde plies-
kajú facky aj dvere, padajú obvinenia a víťazí všeobjímajúci humor. Vstupné: predpredaj - 15 €, v deň predstavenia: 17 €

27. 4. 2014 (nedeľa) o 17.00 h, kino Mier 

ĽUDovÁ HUDBa KollÁrovCi  
- GoraĽU CY Či nE ŽaĽ
Koncert talentovaných muzikantov, ktorí sa venujú autentickej ľudovej piesni, nebránia sa jej moderným úpravám a autor-
skej tvorbe. Príjemné oživenie nedeľného popoludnia. Vstupné: 8 €

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)

marec 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

5. 3. - 2. 4. 2014 
Villa NoVa – VýtVarNé 

spektrum 2014
Regionálna postupová súťaž neprofesionálnej 

výtvarnej tvorby - výstava.
Vernisáž výstavy 5. 3. 2014 o 16.30 h. Vstup voľný.

10. - 11. 3. 2014 od 9.00 do 14.00 h
Spišské divadlo, Spišská Nová Ves

Z roZpráVky do roZpráVky
Regionálna súťažná postupová prehliadka  

amatérskej detskej divadelnej tvorby.
Svet čarovných rozprávok a bizarných príbehov 

v podaní detských divadelníkov  
z nášho regiónu je opäť tu. 

Predstavenia prebiehajú v čase od 9.00 do 14.00 h.
Cena vstupenky je 0,50 €/1 dieťa.

PreDnáŠKa
21. 3. 2014 o 13.15 h
75. Výročie  

„malej VojNy“  
- VaroVaNie miNulosti 

Prednášajúci: doc. PaedDr. Pavol Parenička, CSc. 
vedecký tajomník MS

 Mgr. Vojtech Kárpáty, PhD. 
pracovník Slovenského historického ústavu MS

Organizátor: Matica slovenská, Spišská Nová Ves
Vstup voľný.

26. 3. 2014 od 16.30 h
ciNeama 

Súťažná postupová prehliadka  
amatérskej filmovej tvorby. 

KUlTÚra
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CENTRÁLNA bUDOvA, LETNÁ ULICA 28

PRE DETI  

Alan MACDONALD: Totálne ohromujúca čo-
koláda. táto kniha je určená všetkým milovníkom 
čokolády, ktorí sa o svojej obľúbenej pochúťke do-
zvedia viac.

Guy bASS: bendži bengál bom a pomsta ry-
bích ľudí. pozor! Bendži spravil osudnú chybu! 
omylom zjedol na večeru rybie prsty! Je to hrozné!

Dobroslava LUkNÁROvÁ: vinohradnícke po-
vesti. Vinohradnícke remeslo je odpradávna sú-
časťou ľudskej histórie a kultúry. nazrite do histórie 
jedného z najtradičnejších vinohradníckych regió-
nov slovenska - do rače.

PRE DOSPELýCH - bELETRIA  

Nicholas D‘ESTIENNE D‘ORvES: Posledné 
dni Paríža. Fantastický triler o zániku paríža, ka-
tastrofická vízia tajomných síl, ktoré sa prejavia zni-
čujúcou povodňou.

Rosamund LUPTON: Sestra. Beatrice priletí do 
londýna a púšťa sa do vyšetrovania smrti svojej te-
hotnej sestry.

Renáta bEŇAČkOvÁ-bHUJUN: Žila som 
v tme. príbeh Jany, ktorá po nehode stratí zrak 
a začne vidieť život v iných kontúrach.

PRE DOSPELýCH - NÁUČNÁ LITERATúRA

Michal vIČAR: Embéčkem kolem světa. Štu-
dent psychológie michal a študent žurnalistiky 
martin sa bez akýchkoľvek znalostí automechaniky 
vydali na cestu okolo sveta 40 rokov starým automo-
bilom, Škodou 1000 mB z roku 1969.

Petr NAZAROv: Jižní Amerika. kniha popisuje 
nielen jedinečnosť prírodných krás, zvláštností 
a zvyky, ale hovorí aj o extrémnej chudobe a neute-
šených životných podmienkach v Južnej amerike.

kateřina DEHNINGOvÁ: Proti proudu země-
koule. cestopis pre celú rodinu. návšteva mno-
hých kontinentov. poznávanie Japonska, usa, 
Španielska, Francúzska, kanady...

PObOČkA MIER, šAFÁRIkOvO NÁMESTIE 7

PRE DETI  

Rob REGER: Emily Strange. nezávislá, rebelská 
a mystická emily strange vám pri čítaní ponúka ne-
zabudnuteľné dobrodružstvá.

PRE DOSPELýCH - bELETRIA  

Liza MARkLUND: Atentátnik. Zasnežený 
stokholm a vo vzduchu visí tragédia... Dychberúci 
triler, ktorý získal viaceré ocenenia.

PRE DOSPELýCH - NÁUČNÁ LITERATúRA

Angelika NEEb: Najkrajšie náramky priateľ-
stva. nové nápady a vzory na populárne náramky 
priateľstva ponúkajú zaujímavé kombinácie farieb 
a štýlov.

knižné
novinky 

Spišskej knižnice  
v Spišskej Novej vsi

Letná 28

KUlTÚra

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

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

jej ochrana a význam. 
 

KráĽOVSTVO bábiK
10. 3. - 30. 4. 2014

Výstava prezentuje unikátnu zbierku bábik, ktoré 
pochádzajú zo 63 krajín a regiónov sveta. Bábiky 

predstavujú ľudovú kultúru jednotlivých štátov a regiónov 
Európy, Ázie, Ameriky, Austrálie a Afriky. Táto exkluzívna 
kolekcia bábik pochádza od 59 darcov, ktorú na výstavu 

zapožičalo Múzeum v Stropkove. 

DialÓGy 9 
POlSTOrOČie  
na ceSTách 

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi vás pozýva  
na prednášku 6. 3. 2014 o 15.30 h.  

Téma prednášok: Slovenské expedície na Mount 
Everest (1984), Na Severný pól (1993),  

Po stopách M. R. Štefánika (1992 – 2011)
prednášajúci: RNDr. František Kele, PhD.
Na záver prednášky sme pre vás pripravili  

autogramiádu s možnosťou zakúpiť si najnovšie  
Keleho tituly.

Výstavná sieň Národopisného múzea 
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. 

KUrz KarTiČKOVania
10. 3. 2014 o 16.00 h

Kurz tkania na kartičkách pre širokú verejnosť. 
Oboznámenie sa so starou zabudnutou predtkáčskou 

technikou a výučba tkania na kartičkách. 

Kaštieľ v Markušovciach, Michalská 56

TaJOMSTVá 
reŠTaUráTOrSKÉhO UMenia

do 31. 3. 2014
Putovná výstava predstavuje niekoľko významných 

reštaurátorských projektov – reštaurovania stredovekých 
nástenných malieb, obdivuhodne vyrezávaných, 
pozlátených liturgických predmetov, obnovených 

barokových oltárnych obrazov, ktoré strážime v múzeách 
a v kultúrnopamiatkových budovách.

KaŠTieĽ V MarKUŠOVciach 
expozícia historického nábytku
Ponuka prednášok s prezentáciou a kvízom  

pre školské skupiny i verejnosť.  
Témy prednášok: Šľachta v Uhorsku v 13. a 14. storočí, 
šľachtické rody na Spiši * Grécke báje a povesti * Vznik 

mesta ako strediska obchodných ciest a remesiel
Na podujatie je potrebné sa vopred objednať.  

Informácie na tel. č. 0917 746 339.

Marec 2014

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

GazDOVSKý DVOr
Drevené miniatúry stavieb, poľnohospodárskych  

strojov a zariadení ľudového rezbára  
Františka Egeda.

Vernisáž 11. 3. 2014 (utorok) o 16.00 h.
• • •

akcie v rámci projektu realizovaného  
s finančnou podporou MK Sr 

Výstava

banícKa TraDícia  
V UMelecKých PreJaVOch

do 31. 3. 2014

aKO TVOria UMelci
18. 3. 2014 (utorok) 9.00 - 16.00 h

Zaujímate sa o maľovanie  
a kreslenie banských objektov v krajine  

alebo o fotografovanie v banských  
podzemných priestoroch? 

eMilián cVenGrOŠ,  
Milan OGUrČáK, 

Jana OGUrČáKOVá,  
laDiSlaV ViKarTOVSKý

MilOŠ GreiSel
Umelci vám to tvorivo predvedú a radi  

odpovedia na vaše otázky priamo medzi  
exponátmi na výstave.

• • •
prednáška 

banícKe MOTíVy V UMení
18. 3. 2014 (utorok) o 16.00 h 

prednášajúca: Dana Rosová
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PrázDninOVÉ rOzPráVKy  
V Kine Mier 

 
rOzPráVKa - SlOVenSKý DabinG 
1. - 2. 3. o 15.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3 €, 2d 

VeĽKá OrieŠKOVá lÚPež
usa, anim. rodinná komédia, 90 min., mp.

rOzPráVKa - SlOVenSKý DabinG 
3. - 4. 3. o 10.00, vst.: dospelí: 5 €, 
deti, študenti, dôchodcovia 4,30 €

VeĽKá OrieŠKOVá lÚPež
 
rOzPráVKa - SlOVenSKý DabinG
5. - 6. 3. o 10.00, vst.: 3 €

chrObáČiKOVia

7. - 9. 3. o 15.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2d

DObrODrUžSTVO  
Pána PeabODyhO a SherMana

usa, anim. rod. kom., slov. dab., 92 min., mp.
 
1. - 3. 3. o 17.00, vst.: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3 €, 2d

UPírSKa aKaDÉMia
usa, akč. myst. film, titulky, 118 min., mp-12.

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

anGeliKa
Franc., rakúsko, Belgicko, čr, romant. dob-
rodruž. film, český dabing, 113 min., mp-12.

5. - 6. 3. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3 €, 2d 

VŠeTKy MOJe DeTi 
sk, dokument, 90 min., mp-12. 
 

OScarOVÉ Dni 
V Kine Mier

4. 3. o 19.00, vst.: dospelí: 5 €, 
študenti, dôchodcovia: 4,30 €

GraViTácia

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

VlK z Wall STreeT

6. 3. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €

12 rOKOV OTrOKOM

7. - 9. 3. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2d

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

7. - 8. 3. o 19.00, vst.: dospelí: 5 €, 
študenti, dôchodcovia: 4,30 €

300: VzOSTUP iMPÉria 
usa, akč. dráma, slov. tit., 102 min., mp-15.

9. 3. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €
10. 3. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €

DeDicTVí aneb KUrVa Se neŘíKa 

10. 3. o 10.00, vst.: 2 €
babOVŘeSKy 2

organizované pre dôchodcov mesta. 

Dni FrancÚzSKehO FilMU
French FilM WeeK

FiLM euRope MeDia coMpaNY  
& FRaNcúzSKY iNšTiTúT Na SLoVeNSKu

10. 3. o 19.00, vst.: 3 €
žiVOT TeJ DrUheJ 

Fr., komed. dráma, 98 min., titulky, mp-15. 

11. 3. o 19.00, vst.: 3 €
VeĽKÉ PreTeKy 

Fr., komed. dráma, 98 min., titulky, mp-15.

12. 3. o 19.00, vstupné: 3 €.
17 DieVČaT 

Fr., dráma, 86 min., titulky, mp-15. 

13. - 14. 3. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2d 

arcibiSKUP bezáK zbOhOM

13. - 15. 3. o 19.00, vst.: dospelí: 5 €, 
študenti, dôchodcovia: 4,30 € 

neeD FOr SPeeD 
usa, akč. dráma, čes. tit., 100 min., mp-12.

rOzPráVKa - SlOVenSKý DabinG
15. - 16. 3. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3 €, 2d

DObrODrUžSTVO  
Pána PeabODyhO a SherMana 

16. - 17. 3. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €

arcibiSKUP bezáK zbOhOM 

FilMOVý KlUb 
18. 3. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečl.: 3,50 € 

VŠeTKy MOJe DeTi 

19. 3. o 18.00, vstupné: 8 €
elTOn JOhn VO VeGaS 

Záznam koncertu v cesarovom paláci. 

20. - 21. 3. o 19.00, vst.: dospelí: 5 €, 
študenti, dôchodcovia: 4,30 € 

POMPeJe 
usa, akčná dobrodružná dráma, 102 min., 
český dabing, mp-12.

rOzPráVKa - SlOVenSKý DabinG
22. - 23. 3. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2d

cililinG a PiráTSKa Víla 
usa, anim. fant. rod. komédia, 78 min., mp. 

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

10 PraViDiel aKO zbaliŤ hOlKU
čr, 90 min., česká verzia, mp-12. 
 
rOzPráVKa - SlOVenSKý DabinG
25. 3. o 10.00, vst.: 2 €

chrObáČiKOVia - pre materské škôlky.

FilMOVý KlUb 
25. 3. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečl.: 3,50 €

rOzbiTý SVeT 
VB, dráma, r. 2012, 90 min., české titulky.
 
STreDa - Deň eUrÓPSKehO FilMU
26. 3. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €

Fair Play
čr/sr, dráma, čes.-slov. ver., 95 min., mp-15.
 
27. 3. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €

Fair Play 

28. - 29. 3. o 19.00, vst.: dospelí: 5 €, 
študenti, dôchodcovia: 4,30 € 

nOe 
usa, dob. kat. film, slov. dabing, mp-15.

rOzPráVKa - SlOVenSKý DabinG 
28. a 30. 3 o 17.00, vst.: dospelí: 5 €, 
študenti, dôchodcovia: 4,50 €

cililinG a PiráTSKa Víla 

30. - 31. 3. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €

yVeS SainT laUrenT
Fr., dráma, titulky, 101 min., mp-12.

KUlTÚra

Všetky doplňujúce údaje nájdete na www.stercentury.sk.

od 6. 3. 2014

300: VzOSTUP iMPÉria

DObrODrUžSTVá  
Pána PeabODyhO a SherMana  

(animovaná rozprávka)

od 13. 3. 2014

arcibiSKUP bezáK zbOhOM... 

KráSKa a zViera

neeD FOr SPeeD

od 20. 3. 2014

cililinG a PiráTSKa Víla  
(animovaná rozprávka)

POMPeJe 3D

GranDhOTel bUDaPeŠŤ

od 27. 3. 2014 nOe
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

10. 3. 2014 (pondelok) o 16.00 h, 
Kaštieľ 

FarBa a lÍNia 
Vernisáž výstavy obrazov  

Anny Blišťanovej.
Výstava potrvá do 13. 4. 2014.

12. 3. 2014 (streda) o 9.00 h, 
Spoločenská sála KD

umeNie taNca
Výchovno-tanečný koncert prezento-

vaný profesionálnymi tanečníkmi,
organizované predstavenie pre ZŠ.

21. 3. 2014 (piatok) o 9.00 h, 
Kaštieľ

obvodné kolo v súťaži  
HVieZdoslaVoV

kuBÍN

26. 3. 2014 (streda) o 10.00 h, 
Kaštieľ

deŇ učiteĽoV 
Slávnostné odovzdávanie ocenení  

pedagógom združeným v Spoločnom 
školskom úrade Smižany. 

28. 3. 2014 (piatok) o 16.00 h, 
Spoločenská sála KD

deŇ učiteĽoV 
oBce 

Slávnostná akadémia  
pri príležitosti Dňa učiteľov. 

30. 3. 2014 (nedeľa) o 10.00 h, 
Spoločenská sála KD 

spisH taleNt  
FestiVal 

Súťaž, hudba a spev od 10.00 do 
13.00 h. Od 17.00 h - Galashow / STF  

s vyhodnotením festivalu - súťaže.
Hosť: Katka Koščová, účastníci STF

Vstup zdarma.

31. 3. 2014 (pondelok) o 9.00 h, 
10.20 h, Spoločenská sála KD

umeNie taNca
Výchovno-tanečný koncert  

prezentovaný profesionálnymi  
tanečníkmi.

Organizované predstavenie pre ZŠ.

marec 2014



kultúrno-spoločenský mesačník mesta spIŠskÁ noVÁ Ves

18 marec 2014

SPraVODaJSTVO

hromaď

dvojica zhášajte

trhovkyňa

vznášala 
sa

odhrnula, 
odhalila

tlakom 
poškodil1

typ motora 
Mazda

3sídlo v 
Indii

vyhynutý
kočovník
príbytky 

včiel

český 
pesničkár
delete 
(skr.)

obyvateľ 
Basry

túz

zlostník,
jedoš

mongol. 
pastier

okysliče- 
ná vrstva 
na kove

ampér- 
hodina

guľatý 
náboj

sial plúžila
rýchly 

protiútok
obyvateľ 
Srbska

hneval, 
zlostilvlhči 

kvapkami

kocka po 
lat.

európ. 
norma

oráč,
po špan.

druh
živice

spišské 
mesto

zn.auto- 
sviečokspôsobuj 

tmu

šedivo

zakla- 
dateľ

islamu

vyšší 
cirkevní 

hodnostárielefant

silná 
havajská

cigara

šminkuje

sku- 
točnosť

cestovný
doklad

medi-
kament

handra,
po česky

orga- 
nizmusprimát

žni

jedlo
z paprík a 

rajčín

2

popálil sa 
parou

vlastní odobrali syfilis oznámite
úradom

jeleň, po 
česky

severský 
paroháč

spotr. 
družstvo

kladné 
výsledky

pomôcky: 
arador, 

Trabuko, 
Umred

staro-
indická

bohyňa zla

meno
Jurgensa

Autor: 
František 
Cvengroš

orgán 
zraku

pravo- 
slávny 
kňaz

keď časť 
kabáta

krv
bohov 
(gréc. 
mytol.)

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. marca na 
adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v aprílovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: po Matejovi sa zima tratí alebo 
bohatí. Výhercom krížovky z Ička 2/2014 sa stáva RSDr. Ján Koňak zo Sp. Novej Vsi. Blahoželáme!

KrížOVKa

zVOn cOncOrDia (obr.)
Je druhým najväčším zvonom v spišskonovo-

veskej veži. Odliaty bol v Spišskej Novej Vsi 
roku 1857 Andreasom Schaudtom z Pešti (Bu-
dapešť). 

Andreas Schaudt odlieval zvony v druhej polovici 19. sto-
ročia. Pre Spiš ich ulial len 11. Z týchto jedenástich zvo-
nov sa nám nezachovali 3 (napr. Katedrálny zvon v Spišskej 
Kapitule). Dodnes zachované zvony od tohto zvonolejára 
nájdeme v Novej Lesnej, Hnilci, Nemešanoch či zvon vo veži 
Dominikánskeho kostola v Košiciach, pričom z nich najväč-
šie dva sú v Spišskej Novej Vsi.
Spodný priemer úderového venca je 164 cm. Zvon váži 46 
viedenských centov (2 576 kg). Pôvodne mal viacramennú 
korunu, ktorá z neho bola odpílená a nahradená tanierovou 
korunou rovnako, ako na zvone Urban. K zvonu je pripev-
nená šiestimi skrutkami. Ornamentálna výzdoba zvona je 
skoro totožná s výzdobou na väčšom zvone Urban.
Okrem ornamentov a plastických liniek sa na plášti zvona 
nachádzajú tri nápisy. 
Prvý nápis je v nemčine. Jeho preklad znie: Uliaty v igló 
(spišská nová Ves) andreasom schaudtom z pešti 
1857.
Okolo nápisu sa nachádza rastlinný motív. V jeho vrchnej 
časti sa nachádzajú hlavy troch anjelov s krídlami, okolo kto-
rých sú dve postavy anjelov. Pod týmto reliéfom sa nachádza 
druhý nápis, ktorý je v latinčine. Preklad znie: poďte, kla-
ňajme sa pánovi. Preklad tretieho nápisu z nemčiny znie: 

concoRdia má byť jeho meno, k svornosti srdečne 
spája do zhromaždenia vás milujúcich občanov.
Erb mesta, ktorý sa na tomto zvone nachádza, je rovnaký ako 
na zvone Urban. Vedľa erbu je vyobrazenie kalvárie. 
Zvon Concordia visí na zalomenom oceľovom závese. Tento 
typ závesu je nevhodný kvôli nadmernému prenosu otrasov 
do zvonovej stolice. Navyše priamy kontakt zvona s kovovým 

závesom sa záporne prejavuje na kvalite zvuku, vyznievaní 
a rezonancii zvona. 
Vo vnútri zvona sa nachádza priehlbina, ktorá vznikla prav-
depodobne už pri odlievaní zvona. To, že sa tento „kaz“ na-
chádza blízko miesta úderu srdca, môže viesť až k vzniku 
praskliny. V horšom prípade sa zo zvona odlomí časť úde-
rového venca. Preto by bolo vhodné ho pootočiť, aby srdce 
zvona bilo do „zdravej“ časti. 
Po prasknutí zvona, zvon nevydáva svoj charakteristický zu-
nivý zvuk, ale len tupý. Jediným riešením prasknutého zvona 
je jeho zvarenie. Renomovaná firma zvárajúca zvony sa na-
chádza v Nördlingene, v Nemecku. Prelievanie prasknutých 
zvonov, ktoré sú historicky, umelecky alebo inak cenné je 
neprípustné. Zaniká tým rukopis autora, charakteristická vý-
zdoba či rebro (profil zvona), nehovoriac o ujme historickej. 
Concordia slúži zároveň ako druhý hodinový zvon. Minútové 
kladivo hodín odbíja po úderovom venci z vonkajšej strany 
každých pätnásť minút. V auguste 2013 podstúpil zvon Con-
cordia kompletnú výmenu príslušenstva a prešiel na lineárny 
pohon.
Zvon Concordia zvoní sporadicky pred slávnostnými boho-
službami spolu so zvonmi Peter a Medián. 

michal dirga, foto: Róbert slíž 
použitá literatúra: lunGa, r., solaŘ, J.: kostelní věže a zvo-
nice. praha: Grada, 2010. 176 s. IsBn 978-80-247-1236-9. 
manouŠek, r.: Zvonářství. praha: Grada, 2006. 188 s. IsBn 
80-247-1294-6.
spIrItZa, J.: spišské zvony. Bratislava: osveta, 1972. 219 s.

OžiVenie hiSTÓrie zVOnOleJárSKeJ Dielne MaJSTra KOnráDa
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beh: Tatranská Lomnica - Stará Lesná a späť 
(18. 1.): M.: 6. Tomáš Kamas (25:39 min.). M. 40: 
1. Štefan Sumerling (24:24 min.). F. 40: 3. Zuzana Kar-
tusková (37:15 min.).
DžUDO: 1. kolo ligy žiakov východoslovenskej ob-
lasti (15. 2. v Poprade): Výsledky Džudo klubu Spiš-
ská Nová Ves: super mini: do 21 kg: 2. Sofia Gánov-
ská. Mini: do 27 kg: 3. Simona Horváthová; do 30 kg: 
1. Laura Tutková; do 34 kg: 1. Sára Špinerová. Mlad-
ší žiaci: do 42 kg: 3. Peter Bosák; do 55 kg: 3. To-
máš Hudák, 2. Tomáš Šarga. Starší žiaci: do 55 kg: 
3. Andrej Bačkai; do 50 kg: 2. Branislav Horváth. Maj-
strovstvá kraja Východoslovenskej oblasti dorasten-
cov a dorasteniek, juniorov a junioriek, mužov a žien 
(16. 2. v Poprade): Výsledky Džudo klubu Spišská No-
vá Ves: Kategória dorastencov a dorasteniek: do 
50 kg: 3. Branislav Horváth; do 55 kg: 2. Marek Filický; 
do 66 kg: 3. Patrik Zajac; do 73 kg: 3. Patrik Petruška; 
do 57 kg: 1. Natália Gallschneiderová; do 63 kg: 2. Da-
niela Vavreková. Kategória mužov: do +90 kg: 2. Ma-
rek Horváth.
VOleJbal: extraliga: ženy: 2. časť: 3. kolo (18. 1.): 
VK SNV – VŠK Paneurópa Bratislava 3 : 0; 4. kolo 
(25. 2.): VTC Pezinok – VK SNV 3 : 0; 6. kolo (8. 2.): 
COP Nitra – VK SNV 1 : 3; 7. kolo (15. 2.): VK SNV – 
VC UJS Komárno 3 : 0; 8. kolo (16. 2.): Paneurópa Bra-
tislava – VK SNV 3 : 1. 1. liga: juniorky: 10. kolo (18. 
1.): VK SNV – ŠŠK OA Považská Bystrica 1 : 3, 1 : 3; 
12. kolo (8. 2.): MŠK Žiar nad Hronom – VK SNV 0 : 3, 
2 : 3; 13. kolo (15. 2.): VK SNV – VO AC Uniza Žilina 
3 : 0, 3 : 0. oM kadetky: 7. kolo (26. 1.): VK SNV – Slá-
via TU Košice 3 : 2, 1 : 3; 8. kolo (2. 2.): ŠK Elba Pre-
šov – VK SNV 1 : 3, 3 : 0; 9. kolo (16. 2.): VK SNV – 
MVK Snina 0 : 3, 0 : 3.
baSKeTbal: extraliga: muži: 26. kolo (18. 1.): In-
ter – SNV 99 : 62; 27. kolo (22. 1.): SNV – Komárno 
65 : 86; 28. kolo (25. 1.): SNV – Prievidza 47 : 83; 29. 
kolo (29. 1.): Nitra – SNV 89 : 75; 30. kolo (1. 2.): SNV 
– Handlová 62 : 64; 31. kolo (5. 2.): SNV – Svit 63 : 86. 
Po 31. kole sú v tabuľke na 9. mieste. extraliga: ženy: 
40. kolo (8. 2.): Slovan – SNV 81 : 69; 41. kolo (9. 2.): 
Petržalka – SNV 63 : 70. Po 41. kole sú v tabuľke na 
5. mieste. Stredoeurópska liga: ženy: 20. kolo (19. 
1.): SNV – Miškolc 63 : 94; 21. kolo (25. 1.): Zagreb – 
SNV 73 : 49; 22. kolo (1. 2.): Pécs – SNV 87 : 52. Po 
22. kole sú v tabuľke na 10. mieste.
KOlKy: extraliga: muži: 12. kolo (18. 1.): TJ Tatran 
SNV A – PKŠ Košice 4 : 4; 13. kolo (25. 1.): TJ Loko-
motíva Vrútky A – TJ Tatran SNV A 6 : 2; 14. kolo (1. 2.): 
TJ Tatran SNV A – KK Inter Bratislava A 3 : 5; 15. kolo 
(8. 2.): KK Inter Bratislava B – TJ Tatran SNV A 6 : 2. Po 
15. kole sú v tabuľke na 9. mieste.
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Oči všetkých Spišskonovovešťanov boli v sobotu 15. februára upria-
mené na šortrekárske preteky v Soči. Slovenská reprezentantka v rých-
lokorčuľovaní na krátkej dráhe Tatiana bodóvá skončila na 1 500 m 
na XXii. zimných olympijských hrách v Soči na 29. mieste v kon-
kurencii 36 pretekárok. Aktuálne najlepšia športovkyňa mesta pod 
piatimi olympijskými kruhmi štartovala ako prvá Slovenka v tomto špor-
tovom odvetví. „už účasť na olympiáde je pre mňa veľkým úspe-
chom. Vedela som, že ak sa na moju stranu neprikloní šťastie, tak 
sa mi nepodarí postúpiť ďalej. reálne viem, ako jazdím ja a ako iné 
šortrekárky,“ uviedla po svojej jazde v Soči Tatiana Bodóvá. 
Vo svojej druhej rozjazde obsadila časom 2:31,788 piatu pozíciu, zo 
šiestich pretekárok postúpili do ďalších bojov prvé tri. Rozjazdu vyhrala 
favorizovaná Talianka Arianna Fontanová, ktorá napokon získala bronz. 
 (pat), foto: autor

Sobota 8. marca 2014 na Zimnom štadióne v Spišskej Novej 
Vsi patrila šiestim mužstvám športových hokejových tried štvr-
tého ročníka, ktoré turnajovým spôsobom bojovali o jedno 
postupové miesto vo finále „Orange Cup“ v Bratislave. 
Výsledky „a“ skupiny: HK Spišská Nová Ves – HK Gel-
nica 20 : 6, HK 32 Liptovský Mikuláš – HK Gelnica 6 : 5, HK 
Spišská Nová Ves – HK 32 Liptovský Mikuláš 10 : 5
Poradie: 1. hK Spišská Nová Ves, 2. HK Liptovský Miku-
láš, 3. HK Gelnica
Výsledky „b“ skupiny: HK Poprad – HK Lučenec 15 : 1, HK  

Poprad – HK Detva 25 : 1, HK Lučenec – HK Detva 8 : 2 
Poradie: 1. HK Poprad, 2. HK Lučenec, 3. HK Detva
hokejové zápasy o celkové poradie:
5. - 6. miesto: HK Gelnica – HK Detva 9 : 4
3. - 4. miesto: HK Liptovský Mikuláš – HK Lučenec 7 : 5
1. – 2. miesto: hK poprad – hK Spišská Nová Ves 
13 : 6
celkové poradie turnaja: 1. HK Poprad, 2. hK Spišská 
Nová Ves, 3. HK 32 Liptovský Mikuláš, 4. HK Lučenec, 5. 
HK Gelnica, 6. HK Detva.  (pat)

Organizované lyžovanie v Spišskej Novej Vsi 
začalo písať svoju históriu 12. 12. 1913 kedy 
vznikla lyžiarska sekcia Uhorského karpatského 
spolku a jej predsedom sa stal Dr. G. Bruckner. 
Predstavitelia lyžiarskej sekcie v tom čase organi-
zovali lyžiarske kurzy pre profesorov a študentov 
stredných škôl a to nielen pod Tatrami, ale aj na 
strednom Slovensku a v armáde. Člen lyžiarskej 
sekcie G. Bulla so zanietenými lyžiarmi postavili 
prvý lyžiarsky mostík a 15. 12. 1913 uskutočnili 
na ňom skokanské preteky. V roku 1917 A. Marc-
sek ako prvý vydal lyžiarskeho sprievodcu okolia 
Spišskej Novej Vsi.
Po vzniku ČSR v r. 1918 lyžiarska sekcia zaniká 
a vytvára sa nová organizácia Zväz lyžiarov Re-

publiky československej s klubmi a oddielmi v Sokole, Orle, Skautingu a inými. V r. 1922 bol v našom meste založený Klub 
tatranských lyžiarov, založil ho Novovešťan G. Nedobrý na regionálnej úrovni. Klub zanikol v r. 1939. V tom istom roku sa pokra-
čovateľom stal Klub slovenských turistov a lyžiarov. Jeho Lyžiarsky zbor sa venoval školeniu cvičiteľov a rozhodcov, organizoval 
preteky a majstrovstvá na Slovensku. V našom meste sa na nich okrem G. Nedobrého podieľali J. Šimko, L. Haide, E. Tilka, A. 
Tóth a iní. Profesor Brandobur so študentmi buduje druhý skokanský mostík v Šulerlohu, kde sa uskutočnili preteky s účasťou 
vtedajších reprezentantov B. Cagašíka a Š. Kvalčíka. KSTL zanikol v r. 1949. V r. 1951 vzniká TJ Tatran a o rok neskôr lyžiarsky 
oddiel, o ktorý sa pričinili E. Ogurčák, P. Farkašovský, L. Radvanec, J. Haraszty, J. Kručko, I. Krajčír. Venovali sa zjazdovému 
a neskôr len bežeckému lyžovaniu, kde dosahovali pekné úspechy.
V r. 1967 S. Fabián, Ing. J. Bočkay a Ing. J. Komora sú zakladateľmi lyžiarskeho oddielu pri TJ LB pre zjadové lyžovanie mlá-
deže. Prvým trénerom, ktorý vychoval radu pretekárov a reprezentantov Slovenska (L. Fabián, R. Janikovský, J. Bočkay, M. 
Komora, B. Bartalský, I. Hodoši, O. a L. Kováčovci, P. Dluhoš) sa stal S. Fabián. Zjazdári tréningy absolvovali vo vybudovaných 
strediskách Rittenberg, Poráčska dolina, Mlynky, Hnilčík, ale aj vo Vysokých Tatrách a na ľadovci Kaprun v Rakúsku. Lyžiar-
sky oddiel bol organizátorom okresných a krajských kvalifikačných pretekov, tiež majstrovstiev Slovenska a Československa. 
V r. 1970 pod vedením Ing. J. Bočkaya vzniká Okresný lyžiarsky zväz, združoval lyžiarske oddiely na úrovni okresu a staral sa 
o rast cvičiteľov a rozhodcov lyžovania. OLZ zanikol v r. 1992. Toho času je lyžiarsky oddiel pretransformovaný na združenie 
Ski klub a vedú ho Mgr. P. Dluhoš a L. Fabián. 
V bežeckom lyžovaní pod vedením E. Ogurčáka a F. Vartovníka vyrastali vynikajúci mladí lyžiari bežci (Merkovská, K. a V. Ogur-
čákové, Findurová, Farkašovský a iní). Tiež organizovali rôzne preteky na úrovni okresu, kraja a Slovenska. Najznámejší z nich 
bol Beh Slovenským rajom. Žiaľ, organizované bežecké lyžovanie v r. 2000 zaniklo.
Na záver želajme si všetci napredovanie lyžiarskeho športu v našom meste aj v druhom storočí. 
Športu zdar! ing. ján bočkay

boDÓVá V SoČi

oRaNge cup V SpišSKeJ NoVeJ VSi

SToRoČNica oRgaNizoVaNého 
LYŽoVaNia V SpišSKeJ NoVeJ VSi

ŠPOrT

okresný úrad Spišská Nová Ves a olympijský klub Spiš v spolupráci s mestom Levoča  
pripravuje 41. ročník kultúrno-športovej akcie pod názvom  

„naJÚSPeŠneJŠí ŠPOrTOVci reGiÓnU SPiŠ“  
okresov Spišská Nová Ves, Gelnica a Levoča za rok 2013.  

Podujatie sa uskutoční 13. 3. 2014 (štvrtok) o 17.00 h v Mestskom divadle v Levoči.

S DObrOU nálaDOU  
KU KráSe

cvičiteľky RTVš MiX pozývajú dievčatá a ženy  
na príjemne strávenú sobotu

Kedy? 5. 4. 2014 od 9.00 do 13.00 h
Kde? ZŠ Ing. O. Kožucha 11, Spišská Nová Ves

Ponuka:
Veľká telocvičňa - aerobic, fitlopty, flowin, strečing
Malá telocvičňa - overbally, pilates, Porte de Bras

posilňovňa - ukážky posilňovania
 Sprievodný program: 

zdravá výživa, rady kozmetičky, manikérky, atď.
Vstupné: 7 €

preteky Javorinka levoča, 1950. Zľava: rudo Hromada (15), Ivan 
Jets (34), pavol Farkašovský (14), ladislav radvanec (11), Franti-
šek oravec (10), Juraj kručko (19)
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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 €.

otvorenie krytej plavárne pre verejnosť počas jarných prázdnin  
od 3. 3. 2014 (pondelok) do 9. 3. 2014 (nedeľa) od 9.00 do 20.30 h.

Rozpis ďalších zápasov - podľa umiestnenia družstiev v extralige. 
viac na www.stez.sk / týždenný rozpis šh.

ŠPOrTOVá hala t.: 053/416 63 35, 416 63 38 
Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

 1. 3. sobota 13.00 lb - b. bYstRica, basketbal sŽ
 1. 3. sobota 15.00 lb - pRievidza, basketbal juniori
 1. 3. sobota 18.00 Fbk komÉta - pRešov, florbal extraliga ženy
 2. 3. nedeľa Fbk komÉta - pRešov, florbal extraliga ženy
 2. 3. nedeľa lb - ŽiaR nad hRonom, basketbal sŽ
 2. 3. nedeľa 16.00 RÜcon - šamoRín, play off basketbal ženy
 4. 3. utorok 10.30 lb - baRdejov, basketbal sŽ
 8. 3. sobota vk - hnúšŤa, volejbal juniorky
 8. 3. sobota lb - b. bYstRica, basketbal kadeti
 9. 3. nedeľa  8.00 - 16.00 škbd, basketbalový turnaj

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

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

 1. 3. sobota 17.00 Ženy play off
 2. 3. nedeľa  8.00 turnaj 3. šht
 2. 3. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie
 9. 3. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie
16. 3. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie
23. 3. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie
30. 3. nedeľa  7.00 finálový turnaj sahl
30. 3. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie

zmena programu vyhradená!     
play off extraligy juniorov, dorastencov, a - mužstva a 1. ligy žien podľa umiestnenia 
po základnej časti. viac na rozpise ľadovej plochy www.stez.sk / zimný štadión

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

 1. 3. sobota 14.00 tatRan - sUČanY, 1. liga východ
 2. 3. nedeľa 10.00 tatRan - podbRezová, dorastenecká liga východ
 8. 3. sobota tatRan - v. šaRiš, 1. liga východ
15. 3. sobota 14.00 tatRan - R. sobota, 1. kolkárska liga východ
16. 3. nedeľa 10.00 tatRan - košice, dorastenecká liga východ
22. 3. sobota 14.00 tatRan - podbRezová, 1. liga východ
29. 3. sobota 14.00 tatRan - jelšava, 1. liga východ

FUTbalOVý ŠTaDiÓn t.: 053/416 63 35
Umelá tRáva: kontakt - patrik brezovaj 0903 405 466

 1. 3. sobota 12.30 starší dorast Fk snv - dospelí spišské podhradie
 1. 3. sobota 14.30 mladší dorast Fk snv - dospelí hrabušice
 2. 3. nedeľa 18.00 dospelí Fk snv b - jamník
 5. 3. streda 10.00 starší dorast Fk snv - starší dorast Fk poprad
 5. 3. streda 12.00 mladší dorast Fk snv - mladší dorast Fk poprad
 8. 3. sobota 10.30 dospelí Fk snv - dospelí stará ľubovňa
 8. 3. sobota 12.30 starší dorast Fk snv - dospelí hranovnica
 8. 3. sobota 14.30 mladší dorast Fk snv - dospelí harichovce

 9. 3. nedeľa 10.00 starší žiaci U15 Fk snv - Fk poprad, 
1. liga starších žiakov U15

 9. 3. nedeľa 12.00 starší žiaci U14 Fk snv - Fk poprad, 
1. liga starších žiakov U14

11. 3. utorok 17.30 dospelí Fk snv - dospelí ľubotice
15. 3. sobota 10.30 dospelí Fk snv - kravany
15. 3. sobota 12.30 starší dorast Fk snv - dospelí teplička
15. 3. sobota 14.30 mladší dorast Fk snv - dorast smižany

16. 3. nedeľa  9.30 mladší žiaci Fk snv U13 - trebišov, 
1. liga mladších žiakov U13

16. 3. nedeľa 11.00 mladší žiaci Fk snv U12 - trebišov, 
1. liga mladších žiakov U12

16. 3. nedeľa 14.00 dospelí hranovnica - dospelí Rudňany
22. 3. sobota 15.00 dospelí Fk snv - dospelí stropkov, iv. liga dospelí

23. 3. nedeľa 10.00 starší žiaci U15 Fk snv - michalovce, 
1. liga starších žiakov U15

23. 3. nedeľa 12.00 starší žiaci U14 Fk snv - michalovce, 
1. liga starších žiakov U14

29. 3. sobota 10.00 starší dorast Fk snv - lipany, 
2. liga staršieho dorastu

29. 3. sobota 12.15 mladší dorast Fk snv - lipany, 
2. liga mladšieho dorastu

29. 3. sobota 15.00 Ženy Fk snv - liptovský mikuláš, 2. liga žien
30. 3. nedeľa 13.00 Žiačky Fk snv - humenné, 1. liga žiačok

Basketbalistky spišskonovoveského Rüconu nakoniec 
v Slovenskom pohári medailu nezískali a skončili na štvrtom 
mieste. V sobotňajšom semifinále nestačili na Good Angels 
Košice a v nedeľnom zápase o bronz ich porazil Ružombe-
rok. Slovenský pohár ide do vitríny Košičaniek, ktoré vo finále 
zdolali Piešťanské Čajky.

Semifinále 15. 2. 2014:
Good Angels Košice – Rücon Spišská Nová Ves 103 : 55 
(26:16, 21:14, 27:16, 29:9) 
Najviac bodov: Abdiová a Perkinsová po 17, Kiššová a Kize-
rová po 14 – Slimáková 10, Lásková a O’Rourkeová po 9.
O 3. miesto 16. 2. 2014:

MBK Ružomberok – Rücon Spišská Nová Ves 88 : 64 (21:7, 
23:21, 17:22, 27:14) 
Najviac bodov: Murphyová 17, Kmeťová 15, Brezániová 12 
– Lewisová 23, O’Rourkeová 19. 
Slovenský pohár bol prípravou Rüconu Spišská Nová Ves na 
rozhodujúce play off boje v slovenskej extralige.  (pat)

šTVRTé V SLoVeNSKoM poháRi

ŠPOrT
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SKIBUS
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

Návrhy a podnety na : becarik@centrum.sk, alebo telefonicky : 0905 326 164

b

Mesto Spišská nová Ves 
formou obchodnej verejnej súťaže ponúka na odkúpenie budovu

Uzávierka súťaže je dňa 11. 6. 2014 o 13.00 hod., súťažné podmienky sú uve-
rejnené na úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Sp. Nová Ves: www.

spisskanovaves.eu 
phdr. ján volný, phd., primátor mesta

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

pozemkami. celková cena nehnuteľnosti je 113 527,00 €. 

Futbalový klub Spišská Nová Ves v spolupráci s hlavným sponzorom firmou Everest 
Real Estate uskutočnil 16. januára 2014 halový futbalový turnaj žien „eVeReST 
ReaLiTY cup“. Bol to nultý ročník turnaja, hralo sa systémom každý s každým je-
denkrát dvadsať minút hrubého času.
Výsledky: FK Spišská Nová Ves – ŠK Štich Humenné 4 : 0, FK Spišská Nová Ves – 
MŠK Michalovce 2 : 2, FK Spišská Nová Ves – Partizán Bardejov 1 : 2, FK Spišská 
Nová Ves – ŠKF Žilina 4 : 2, Partizán Bardejov – MŠK Michalovce 4 : 1, Partizán 
Bardejov – ŠK Štich Humenné 5 : 4, Partizán Bardejov – ŠKF Žilina 5 : 1. 
Za Spišskú Novú Ves sa o góly podelili tieto hráčky: Macalová 3, Korfantová 2, So-
larová 2, Mikolajová 2, Farkašovská a Vargová po góle.
Najlepším kolektívom boli hráčky Bardejova, ktoré prešli turnajom bez straty 
bodu. 
celkové poradie nultého ročníka: 1. Partizán Bardejov, 2. FK Spišská Nová 
Ves, 3. ŠKF Žilina, 4. ŠK Štich Humenné, 5. MŠK Michalovce.
Organizátori turnaja okrem družstiev ocenili aj najlepšie hráčky turnaja.
Najlepšou brankárkou bola Timea gyomraiová – Spišská Nová Ves, najlepšou 
strelkyňou sa stala patrícia chládeková z Bardejova, najlepšou hráčkou bola 
Stanislava Líšková zo Žiliny.
Cenu „Miss turnaja“ dostala hráčka Timea bochimová z Humenného.
 (pat), foto: autor

DRuhé MieSTo pRe FuTbaLiSTKY

ŠPOrT

Hráčky spišskej novej Vsi v hornom rade zľava: mária mikolajová, Janka macalo-
vá, laura luščíková, katarína korfantová, michaela kozáková, Viktória polláková, 
karolína Dovalová, magdaléna Dvorjáková, martina Farkašovská. Dolný rad zľava: 
tamara solárová, timea Gyomraiová.

Upozorňujeme občanov, že vzhľadom na vývoj počasia a na situáciu v lyžiarskych stre-
diskách oocR Spiš uvažuje ukončiť premávku Skibusu 10. 3. 2014.

uKoNČeNie pReMáVKY SKibuSu

Slovenský zväz zdravotne postihnutých, zO č. 12, Sp. nová Ves
Pozývame vás na  

Výročnú členskú schôdzu,  
ktorá sa uskutoční 

16. 3. 2014 o 14.00 h  
v zasadačke ab (administratívna budova, štefánikovo nám. č. 5).

Prosíme, prineste si so sebou členský preukaz. Tešíme sa na stretnutie s vami.
jozef baranyi, predseda zo č. 12

Vymieňame Obaly z KOVU
(za hotovosť / hygienické potreby)

Firma Brantner Nova, s. r. o., v spolupráci s Mestom Spišská Nová Ves rozširu-
je výkup (za €) alebo výmenu (za hygienické potreby) o ďalšiu druhotnú surovinu:  
obaLY z KoVu. Jedná sa o železné Fe a hliníkové al prevažne nápojové plechovky, 
zaváraninové konzervy, konzervy pre domácich miláčikov a rôzne iné, ktoré je možné 
vyseparovať z komunálneho odpadu. 
Výkup/výmena sa uskutoční v priestoroch zberného dvora na Sadovej ul. počas pre-
vádzkových hodín (utorok - piatok od 8.00 do 16.00 h a sobotu od 7.00 - 13.00 h). 
Spôsob odberu je totožný ako pri papieri. Cenník a bližšie informácie nájdete na  
www.brantnernova.sk/akutality.
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PROGRAM MATERSkéHO CENTRA DIETkA 
„láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“

prevádzka: zdravotné stredisko - sídl. mier, šafárikovo nám. 3 (na posch.)
bližšie informácie o programe www.dietka.sk alebo na Fb w

w
w
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STRETNUTIE  
NOSIACICH MAMIČIEk
štvrtok 6. 3. o 9.00 h 
pre všetky mamičky (aj tehuľky i nosiacich 
oteckov), ktoré nosia (chceli by) svoje 
dieťatko v šatke, ergonomickom nosiči,  
ring-slingu, mei-tai.
bližšie info: 0948 480 510, 
barbora.vajova@gmail.com
poplatok: 2 €/osoba

61. STRETNUTIE PODPORNEJ 
SkUPINy DOJČIACICH  
MATIEk A TEHULIEk
pondelok 10. 3. o 10.00 h
skupina je otvorená pre nové maminy.
prihlášky: deň vopred na 0903 740 739. 
certifikovaná poradkyňa v dojčení oZ 
mamila anna ogurčáková
poplatok: 2 €/osoba

kURZ PRÍPRAvy NA škÔLkU 
„škÔLOČkA“ 
prvé stretnutie záujemcov: 
Utorok 11. 3. o 9.00 h
začiatok kurzu: streda 18. 3. o 8.00 h
cieľ kurzu: adaptácia detí a rodičov na 
škôlku. náplň kurzu: simulácia programu 
a režimu škôlky. trvanie kurzu: 4 stretnutia 
x 4 h (stredy dopoludnia od 8.00 do 12.00 h)
poplatok: 20 €/dieťa/4 stretnutia
vek dieťaťa od 2,5 do 5 r., 
 limit. skupina max. 6 - 8 detí.
Viac info na 1. stretnutí, príp. 0904 887 239.

kURZ NOSENIA DETÍ  
A vIAZANIA bAbyšATIEk I 
(základný kurz) 
Utorok 11. 3. o 16.00 h 

Základy správneho nosenia detí, nosenie 
novorodenca a malých detí, základné úväzy 
dopredu, úväz na dojčenie. ak ešte nemáte 
vlastnú baby šatku - požičiame,  
príp. poradíme pri výbere.

kURZ vIAZANIA  
bAbyšATIEk II 
štvrtok 27. 3. 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, 
barbora.vajova@gmail.com
lektorka: mgr. Barbora Vajová
poplatok: 7 €/osoba

TvORIvÁ DIELŇA PRE ŽENy 
šperk - drôtikovanie (klarisky, prsteň)
streda 12. a 26. 3. o 16.30 h
účasť nahláste najneskôr deň pred dielňou 
na 0904 887 239 alebo na FB
poplatok: 2 €/osoba

kURZ ZDRAvé  
PREbAĽOvANIE 
Utorok 18. 3. o 16.00 h 
o moderných látkových plienkach (zdravá, 
ekolog. a ekonom. náhrada jednoráz. 
plienok šetrných k deťom i k prírode) 
a doplnkoch na prebaľovanie. poradíme pri 
zostavovaní vhodnej plienkovej výbavičky.
bližšie info: 0948 480 510,  
barbora.vajova@gmail.com
poplatok: 2,50 €/osoba

PREDNÁškA  
S MEDIÁTOROM  
(mimosúdne riešenie sporov)
streda 19. 3. o 16.30 h

téma: riešenie rodinných sporov (návštevy 
a podpora dieťaťa, neplatenie  
vyživovacieho príspevku, nezhody  
rodič - dieťa, manžel - manželka,  
rôzne druhy očakávaní, rozdelenie 
domácich prác a pod.).
prihlášky: najneskôr deň vopred  
na 0904 887 239
poplatok: 2 €/osoba

DRUM SETION  
„bUbNOvAČkA“
stredy o 18.30 h
bližšie info: Ján Holiga, 0949 678 846

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 skúskenej  
lektorky m. klimovej. 
prihlášky a info:  
majklimova@gmail.com, 0904 887 239

PRIPRAvUJEME 
ZÓNA bEZ PEŇAZÍ
sobota 5. 4. od 10.00 do 18.00 h
prineste, čo už nepotrebujete,  
na oplátku si môžete odniesť niečo,  
čo využijete. urobte radosť  
sebe aj ostatným!
spoluorganizátor: oZ koreň, projekt život
info: majka Dutková, 0918 292 751

kURZ: AkADéMIA  
PRAkTICkéHO  
RODIČOvSTvA
info: maja klimová, 0904 887 239

PONUkA SLUŽIEb 
v HERNI MC DIETkA
HERŇA + OPATROvANIE  
DETÍ + SEkÁČ DIETkA
(nákup a predaj detského 
a tehotenského tovaru)
Utorok, streda: od 9.00 do 12.00 h 
pondelok, streda: od 16.00 do 19.00 h
poplatok za jednorazový vstup:  
1,50 €/rodina.  
opatrovanie detí od 2 r.: 2,50 €/hod.
návštevníkov prosíme, aby si so sebou 
doniesli prezuvky!

PORADENSTvO v DOJČENÍ 
anna ogurčáková - denne od 19.00 do 
20.00 h na 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 v mc Dietka na základe tel. 
objednávky u logopedičky mgr. Gvozdiakovej 
- 0918 301 332. poplatok: 9 €/hod.

PORADENSTvO v NOSENÍ DETÍ 
mgr. Barbora Vajová - 0948 480 510, 
barbora.vajova@gmail.com.

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

FyziKálna OlyMPiáDa  
– okresné kolo
14. 3. 2014 od 8.00 h – zš Lipová Sp. Nová Ves
informácie: Mgr. Miloš Pitko

cheMicKá OlyMPiáDa  
– okresné kolo
27. 3. 2014 od 8.00 h  
– zš Nad Medzou Sp. Nová Ves
informácie: Mgr. Miloš Pitko

Pripravujeme:
baSKeTbal 
– obvodné kolo chlapcov a dievčat SŠ
informácie: Zuzana Košová

JarnÉ PrázDniny
9. PleS cVČ a MKc 
3. 3. 2014 (pondelok)  
od 17.00 h - Koncertná sieň Reduty
Predaj vstupeniek – CVČ – 0904 306 520.
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, SNV
poplatok: 5 €/1 deň 
Veková kategória: 6 – 11 rokov
informácie: Zuzana Košová 
0911 307 468

predaj a VýstaVa domácicH VýroBkoV
28. marca 2014 od 9.00 do 17.00 hod.
v Dome kultúry v Spišskej Novej Vsi.

Viac informácií na www.nadacia858.sk,
tel. č.: 0944 213 780.

Športový klub ARCHING, organizátor troch ročníkov jesenných pre-
tekov psích záprahov na letisku v Spišskej Novej Vsi je aj v tomto roku 
zaregistrovaný ako prijímateľ 2 % podielu z vašich daní. Na výsledky 
našej činnosti sa môžete prísť pozrieť 25. - 26. 10. 2014 počas Svetového 
pohára IFSS a MSR. Viac informácií nájdete na www.skarching.wbl.sk.

eRko rodiny Spiš  
a Deň počatého dieťaťa

vás pozývajú na prednášku
Richarda Vašečku

MilOVaŤ a cTiŤ  
naVžDy

24. marca 2014 o 18.00 h 

v budove Cirkevného gymnázia Š. Mišíka  
v Spišskej Novej Vsi.

„... aby deti otcov mali,
aby mali mamy.“

(m. rúfus)

OznaMy, POzVánKy
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Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov realizuje Štatistický úrad SR pra-
videlne. V zmysle vyhlášky č. 410/2013 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj 
v roku 2014, a to za účelom získania informácie o výške, štruktúre a vývoji 
peňažných príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností na účely 
posudzovania úprav životného minima. Mesto Spišská Nová Ves bolo spolu 
s ďalšími 230 obcami vybrané do zisťovania pre rok 2014. Zisťovanie sa uskutoční 
od 1. 2. 2014 do 30. 4. 2014. V tomto období vybrané domácnosti navštívi 
pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je pri návšteve povinný preu-
kázať sa osobitným poverením. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto 
zisťovania domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatis-
tické účely. Ochranu dôverných údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z. z. o štát-
nej štatistike a zákon č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov. Za ochranu 
dôverných a osobných údajov zodpovedá Štatistický úrad SR. 

Výbor Pohrebného podporného združenia, 
pobočka v Spišskej Novej Vsi oznamuje svojim 
členom, že podľa stanov z roku 2011 je potrebné 
zaplatiť členský príspevok do 30. 6. v danom 
roku. Po tomto termíne sa bude vyberať aj 1 € za 
omeškanie. Členské príspevky sa vyberajú každú 
tretiu nedeľu v mesiaci v priestoroch farského 
úradu. Podrobnejšie informácie sú zverejnené na 
nástenke pri vchode.

Výbor PPZ pobočka Sp. Nová Ves

Pohrebné podporné 
združenie pobočka 
Spišská Nová Ves

... Zajtra a vždycky: slnko, máj i semä a kvet a plod a slovo, verš i zem, kým nad nami nám  
čisté nebo klenie človečské pozdravenie všetkým: Dobrý deň! (pavol Horov)

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

STreTnUTie S POÉziOU PaVla hOrOVa
17. 3. 2014 o 15.30 hod. v Spišskej knižnici.

pri príležitosti 100. výročia narodenia autora. realizované s finančnou podporou mesta spišská nová Ves.
•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Miestny odbor Matice slovenskej ponúka svojim členom a sympatizantom  
priestor a čas na stretnutie a zaplatenie členského v Dome Matice slovenskej  

3. 3. a 7. 4. 2014 od 14.00 do 16.00 h.

upoVeDoMeNie
Mesto Spišská Nová Ves upovedomuje nájomcov 
hrobových a urnových miest, ktorým končí alebo 
skončila doba nájmu hrobového miesta podľa zákona 
o pohrebníctve a Všeobecne záväzného nariadenia 
Mesta Spišská Nová Ves č. 5/2011 o prevádzkovom 
poriadku pohrebísk, že nájom na ďalšie obdobie po-
skytuje Správa mestských cintorínov, Slovenská ulica 
č. 1 (na Starom cintoríne). V prípade, že nájomca 
hrobového miesta neobnoví nájom na ďalšie ob-
dobie, právo na hrobové miesto zanikne a nájomná 
zmluva bude vypovedaná.  správa cintorínov

Predaj pozemkov pre ibV Panský kruh formou obchodných verejných súťaží. 
Obec Smižany vyhlasuje obchodnú verejnú súťaž (9. kolo) na predaj 21 stavebných pozemkov na výstavbu 
rodinných domov a obchodnú verejnú súťaž (5. kolo) na predaj pozemkov na výstavbu dvoch bytových domov 
v lokalite novej IBV Panský kruh v Smižanoch. Podmienky oboch obchodných verejných súťaží s prílohami sú 
zverejnené na internetovej stránke obce Smižany www.smizany.sk (Aktuality a Elektronická úradná tabuľa) a na 
úradnej tabuli obce.

únia žien slovenska, okresná organizácia,  
mestské kultúrne centrum,  
dom matice slovenskej, spišské osvetové stredisko  
a galéria umelcov spiša, kultúrne zariadenia košického  
samosprávneho kraja v spišskej novej vsi

vás srdečne pozývajú na
okresné kolo 47. ročníka festivalu umeleckého prednesu v poézii a próze žien

vansovej lomnička 2014
10. marca 2014 o 14.30 hod.  

v galérii umelcov spiša, zimná 46, spišská nová ves.
program: súťaž v umeleckom prednese poézie a prózy žien;  
spomienka na tvorbu slovenských spisovateľov – jubilantov;  

odborný rozborový seminár pre recitátorky.

ziSťoVaNie úDaJoV  
pRe šTaTiSTiKu  
RoDiNNých úČToV
štatistický úrad SR realizuje od 1. februára do 30. apríla 2014 
v Spišskej Novej Vsi realizovať prostredníctvom povereného pra-
covníka zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov.

Ak vo vás drieme neutíchajúca a možno ešte neobjavená túžba prezentovať  
svoje verbálne schopnosti, neváhajte a prihláste sa do  

okresného kola celoštátnej postupovej súťaže a prehliadky v umeleckom 
prednese poézie a prózy, v tvorbe recitačných kolektívov  

a divadiel poézie detí  

HVieZdoslaVoV kuBÍN,  
ktorej 60. ročník odštartuje Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi  

8. - 9. apríla 2014 v priestoroch Galérie umelcov Spiša. 
Už teraz sa na vás tešíme! Prihlásiť sa môžete  

do 31. 3. 2014 prostredníctvom elektronickej prihlášky,  
ktorú nájdete na www.osvetasnv.sk.

banícky spevokol pri baníckom spolku Spiš
pozýva záujemcov (pánov i dámy)  

O PôSObenie V SPeVOKOle.
Prihlásiť sa môžete v Multicentre, Nábrežie Hornádu 14,

u p. Milana Vanackého, 0918 482 435,  
milan.vanacky@gmail.com.

POzVánKy, OznaMy

pri nákupe nástrojov YaMaha v JV-MuziKa 
Jozef Valkoššák - za každých 350 €  
zlosovateľná vstupenka zdarma!  
www.jv-muzika.sk
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SPOlOČenSKá KrOniKa

ViTaJTe MeDzi NaMi VýzNaMNé ŽiVoTNé JubiLeá V JaNuáRi oSLáViLi
98 rokov
mária Bosáková
94 rokov
etela Grausová
mária Bernáthová
michal Vajnagi
93 rokov
mária mihaliková
92 rokov
elena Barňáková
91 rokov
emília Bendíková
Jolana kostúrová
Ján ondrejkov
90 rokov
mária pitoňáková
anna Janovčíková
Jolana Bielická
85 rokov
alžbeta Švihlová
Jozef Badzik
anna pallová
František ogurčák
mária Baluchová
karol Jasovský

80 rokov
Jozef Forgáč
emil lipták
marta Grimmová
Ing. Ján Jančík
František novotný
aurélia Žigová
Gustáv palušák
mária pavlíková
alžbeta kolesárová
agnesa Zaliberová
Jiřina kopecká
Ing. Vojtech čiško
ladislav Gajdoš
anna Štrauchová
lýdia koreňová
Júlia Vigašová
elena Španková
agnesa Zavacká
Jozef košťal
marko Galiovský
75 rokov
Irena krajčová
Štefan černický
mária Ivanková
ladislav Jochman
margita Bebjaková

Viliam Goldberger
Ing. pavol sklenár
mária kukoľová
Helena Šajnová
milan krempaský
anna krokkerová
pavlína lisoňová
Ing. ladislav Dula
mgr. eva Hodorovská
Ján Bosák
Ing. František sliva
mikuláš nagy
70 rokov
Štefánia Dzurillová
mária kipikašová
eva petrová
Jozef rychnavský
michal Vojtuš
eva Filipová
anna Jurčáková

mária matejová
elena pirháčová
marcela Horváthová
emília Guldanová
Ján Vlčák
monika Dulovičová
Veronika Hoffelderová
marcel kostelník
Valéria kollárová
milan sališ
František Volf
margita petríková
mária suráková
melánia komárová
Veronika susová
ladislav lučivjanský
magdaléna Barnová
Veronika liptáková
muDr. lýdia slavkovská

rastislav novotný

alex mulík

nikola Girgová

sofia polláková

richard pohly

kristián Franko

emma matisová

simon keller

martina makulová

sebastián Šteiner

alexandros Viazis

erik Ferenc

anita Biacovská

nina Hricová

laura Šoltésová

liliana lukáčová

Jana pokutová

adam slebodník

Dominik klempár

radovan Varša

Filip Zubaľ

lucia leskovjanská

sofia Jánošíková

V JaNuáRi NáS NaVŽDY opuSTiLi

Juliana Havašová 1921
Justína tarageľová 1926
margita smižanská 1926
Ing. Igor Zaťko 1928
mária Blahutová 1929
lýdia Feňárová 1934

klára Finková 1936
agnesa oravcová 1938
anna Dutková 1938
magda Hodermarska 1938
František Želinský 1940
ladislav Baron 1940

alžbeta Horváthová 1941
Jozef tekáč 1942
ladislav ondrečko 1943
anton Halbich 1946
Vladimír Šerfel 1946
Božena čukalovská 1948

emil kolárčik 1948
eva Šefčíková 1948
Jozef piak 1949
Hana tekelyová 1950
mária Jenčušová 1953
Jozef mlynár 1955

alexander plichta 1956
miroslav Filipák 1958
roman Vaverčák 1965
peter Ihnaťo 1968

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.

S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa 
8. 1. 2014 prišli rozlúčiť s našou drahou mamkou, svokrou, starou mamou, 
sestrou, tetou a švagrinou Margitou hoľáKoVou, ktorá nás navždy opustila 
vo veku 80 rokov.
Zároveň ďakujeme MUDr. Mogrovičovej a kolektívu dialyzačného odd. NsP 
v SNV za ich starostlivosť.
S láskou, vďakou a úctou deti Hanka, Janko a Iveta s rodinami. 

Žila si pre nás, naša láskavá a obetavá mamička. svoju nekonečnú lásku 
a dobrotu si nám vždy s plnou náručou rozdávala. odišla si tíško, nie si me-
dzi nami, no v našich srdciach žiješ spomienkami.
S veľkou bolesťou v našich srdciach vyslovujeme úprimné poďakovanie za pre-
javy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a zná-
mym, ktorí sa prišli rozlúčiť 10. 1. 2014 s mojou milovanou mamkou, našou 
babkou a prababkou Julianou haVašoVou, ktorá nás navždy opustila vo 
veku 92 rokov.
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura a PhDr. J. Lapšanskému za 
dôstojnú rozlúčku. 
S láskou, vďakou a úctou dcéra Mária s rodinou a ostatná smútiaca rodina.

16. 1. 2014 nás opustil náš milovaný manžel, ocko, syn, starý otec, krstný 
otec, brat, švagor, ujo, príbuzný, sused a známy Vladimír šeRFeL vo veku 
67 rokov.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 
Zároveň ďakujeme MUDr. Čajkovej z interného odd. NsP v SNV. 
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Evanjelickej cirkvi a. v. a Pohrebnej službe 
R. Findura.
S úctou a vďakou manželka, dcéry Romana, Milada a syn Vladimír, vnúčatá 
Matej a Romanka. 

nech človek, čo odišiel zostane v srdciach naveky, tak akoby stále žil.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, 
priateľom, bývalým spolupracovníkom, susedom a známym nášho drahého 
ing. Jozefa hÜbeLa, ktorý nás 4. 2. 2014 navždy opustil vo veku 82 ro-
kov. 
S láskou a vďakou spomínajú manželka, syn a dcéra s rodinami.

Zomrel človek zlatého srdca, zmŕtveli pracovité ruky, zhasli oči starostlivé, 
predobré srdce v mdlobe zostalo stáť, lež láska jeho i z hrobu nás bude hriať.
S bolesťou v srdciach vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sú-
strasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť 28. 1. 2014 s mojím milovaným manželom Františkom  
ŽeLiNSKýM, ktorý nás opustil vo veku nedožitých 74 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura a Rím.-kat. far-
skému úradu Ferčekovce.
S úctou a láskou spomínajú na Teba manželka, dcéry Ivetka s Lacom, Alenka, 
vnúčatá a pravnúčik.

Ťažko sa nám s tebou lúčilo, ťažko je bez teba byť, láska však smrťou ne-
končí, v našich srdciach budeš stále žiť.
Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 29. 1. 2014 s našou milovanou mamkou, bab-
kou evou šeFČíKoVou, ktorá nás nečakane opustila vo veku 65 rokov. 
Ďakujeme za úprimné prejavy sústrasti, kvetinové dary i Pohrebnej službe 
R. Findura.
dcéry Eva, Zuzana s rodinou, synovia Jozef, Branko

24. 1. 2014 uplynulo neuveriteľných 50 rokov od čias, 
kedy nás v mladom veku 43 rokov navždy opustil náš sta-
rostlivý otecko Ján ĎuRáK a od dátumu 11. 3. smutných 
9 rokov od odchodu našej nenahraditeľnej mamičky  
Márie ĎuRáKoVeJ. 
Zároveň si 3. 3. pripomenieme jej nedožité 90. naro-
deniny.
Chýbate nám, rodičia naši drahí.
S láskou a úctou spomína sedem vďačných detí s ro-
dinami.

Vyjadrujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým 
príbuzným a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 7. 2. 2014 s mojou milovanou 
manželkou, starostlivou mamkou, sestrou, tetou, svokrou, babkou, prababkou  
Teréziou DŽubáKoVou, ktorá nás opustila vo veku 82 rokov.
Úprimné poďakovanie vyslovujeme kolektívu ODCH NsP v SNV pod vedením 
MUDr. Drobného za odborný a ľudský prístup počas hospitalizácie.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

SpoMieNKY a poĎaKoVaNia
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tá rana v srdci bolí, zabudnúť nám nedovolí. aj keď nie 
ste medzi nami, v našich srdciach žijete stále s nami.
19. 2. 2014 uplynulo 5 rokov, odkedy nás na-
vždy opustila naša mama, babka, prababka Mária  
KiššáKoVá a 17. 2. 2014 uplynulo pol roka, odkedy  
nás navždy opustil náš otec, dedko, pradedko, prapra-
dedko Mikuláš KiššáK.
Tí, ktorí ste ich poznali a nezabudli, venujte im spolu 
s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou deti Ján, Igor, Anastázia, Valika, Galina, 
Mária s rodinami.

osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal... Zostanú spomienky a v srdci 
žiaľ.
3. 3. 2014 uplynie 5 rokov, odkedy nás opustil môj manžel, otec a dedko  
Jozef MaJchRoViČ.
S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami.

neúprosný osud to najdrahšie nám vzal, len bolesť v srdciach, smútok, 
prázdny domov a spomienky nám ponechal...
3. 3. 2014 si s bolesťou v srdci pripomenieme 1. výročie úmrtia našej milovanej 
mamky, babky a prababky Kataríny KRigoVSKeJ, rod. Garčárovej.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú a za tichú spomienku ďakujú synovia  
Dušan, Ondrej, dcéra Katka s rodinami, vnúčatá, pravnuci a ostatná smútiaca 
rodina.

smrť si Ťa vzala nevedno kam, ticho, nečakane. spomienky blúdia mi mys-
ľou na všetky dni prežité s tebou. slza sa mi po líci kotúľa a nie je veru vôbec 
posledná. už smiem len na cintorín za tebou prísť, kvet podarovať, sviečku 
zapáliť. prečo si musel odísť?
4. 3. 2014 uplynú 2 roky, odkedy nás navždy opustil môj manžel, otec, svokor 
a dedko Ladislav baLáŽ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou a láskou manželka Vierka, synovia Ladislav a Ľuboslav s rodinami. 

5. 3. 2014 si s úctou pripomenieme 5. výročie, odkedy nás navždy opustila 
naša drahá mamička a babinka, svokra, sestra a teta Valéria FRaNKoVá. 
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej s nami tichú spomienku. 
dcéra Valéria s rodinou

odišiel si a nie si medzi nami, no v našich srdciach ostávaš stále s nami. 
už len kytičku kvetov ti môžeme na hrob dať a pri plamienku sviečky s úc-
tou spomínať.
5. 3. 2014 uplynie 25 rokov, odkedy nás navždy opustil manžel, otec, svokor 
a dedko Ján KaČíR.
S láskou spomínajú manželka Gabriela, syn Janík a dcéra Mirka s rodinami.

človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás.
6. 3. 2014 uplynie smutný rok od chvíle, kedy nás navždy opustila naša drahá 
eliška bocaNoVá.
Ďakujeme priateľom a známym za tichú spomienku.
S láskou smútiaca rodina.

Dobrý človek zostane navždy v srdciach tých, ktorí ho milovali. ten, kto Ťa 
poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
9. 3. 2014 uplynul smutný rok od úmrtia nášho otca a starého otca Dušana 
ČupáKa.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

odišiel a v srdci nám bolesť zanechal. rýchlo, bez rozlúčky, to nik nečakal. 
odišiel, už nie je medzi nami, ale žije v srdciach nás, ktorí sme ho milovali.
10. 3. 2014 si pripomenieme 4. výročie, odkedy nás navždy opustil môj manžel, 
otec a dedko František goNDa.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Anna, syn František s rod., dcéry Renáta a Andrea s rod.

osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal… Zostanú iba spomienky 
a v srdci velký žiaľ…
11. 3. 2014 uplynie rok, odkedy nás navždy opustila naša drahá Marika  
paLKoVá.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
smútiaca rodina

SPOlOČenSKá KrOniKa

odišiel... a v srdci nám bolesť zanechal. rýchlo, bez rozlúčky, to nik nečakal. 
stíchlo srdce, jeho hlas, zostali len krásne spomienky v nás. čas plynie ako 
tichej rieky prúd, kto ho mal rád, nevie zabudnúť.
7. 2. 2014 sme si pripomenuli 20. výročie úmrtia nášho láskavého manžela, 
tatka, dedka Jána WeiShÄupLa.
Za tichú spomienku ďakuje manželka a deti s rodinami.

pred rokom si odišiel náhle do nenávratna... smutno je tu bez teba...
Spomíname s láskou na MuDr. Mariána KRáSNiKa.
Ďakujeme všetkým za tichú spomienku.
manželka s rodinou

odišla si rýchlo, nečakane, ako vietor v búrke, keď stromy láme. Bolestný 
je pre nás stále tvoj odchod náhly, v našich srdciach však zostaneš na-
vždy s nami. 
7. 2. 2014 uplynuli 4 roky od úmrtia našej milovanej mamičky, babičky a svokry 
Jolany baLuchoVeJ.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú dcéry a synovia s rodinami. 

ak zajtrajšok svitne bezo mňa a ja už neokúsim ten dar, ak slnko zaleje tvoju 
slanú tvár, kiež by si nikdy neplakal tak zúfalo, ako plačeš dnes, keď smutne 
premýšľaš nad všetkým, čo žiaľ, nestihli sme si riecť. Viem, ako mocne ma 
miluješ, ver ja ľúbim ťa tiež. keď si na mňa s láskou spomenieš, budeš mi 
chýbať, to vieš. anjel s mojím menom na perách zletel, chytil ma a šepol mi: 
„tam vysoko v nebesiach máš svoje miesto. nastal čas, že musíš opustiť, 
čo vrúcne ľúbiš, vždy tak je to.“ 
Ak zajtrajšok svitne bezo mňa, nemysli si, že som vzdialený, lebo keď si na  
mňa pomyslíš, budem v Tvojom srdci schúlený. 
Ján haRNiČáR 
*25. 6. 1938  †11. 3. 2009
S láskou syn Igor, sestra Mária a všetci, ktorí ho mali radi. 

človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás. 
14. februára 2014 uplynuli 3 roky, odkedy nás navždy opustila naša milovaná 
mamička a starká anna hRubizNoVá.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína syn Milan s rodinou.

Všetko, čo žije po mne v mojom mene, v práci i v láske, nech ma pripo-
menie...
20. 2. 2014 uplynulo 5 rokov, odkedy nás navždy opustil môj milovaný brat 
Ďuri Tibor LoNgaueR.
S láskou a úctou spomína sestra Beáta s rodinou.

čas plynie, ale smútok a žiaľ ostáva.
21. 2. 2014 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia nášho syna antona 
KiČáKa.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

ten, kto Ťa poznal si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
25. 2. 2014 uplynulo 15 rokov, odkedy nás navždy opustil môj milovaný manžel, 
otec, dedko a pradedko Milan gaJDoš.
S úctou a láskou spomínajú manželka a deti.

tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
26. 2. 2014 uplynulo 16 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustila
moja milovaná mamka, babka, prababka, svokra Margita šTRauchoVá.
S láskou a úctou spomína dcéra Jana s rodinou.
 

24. 2. 2014 uplynulo 2. výročie úmrtia môjho manžela, nášho otca, dedka, 
svokra a príbuzného ľudovíta aMbRozYho.
S láskou spomínajú manželka Anna, synovia Jaroslav a František s rodinou.
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neplačte za mnou, keď som tak tíško zaspal, spomeňte si, že som vás veľmi 
rád mal, chcel som s vami byť, osud je taký, vy musíte žiť...
4. 3. 2014 uplynie osem rokov, odkedy nás navždy opustil milovaný manžel, 
starostlivý otec, láskavý dedko, svokor, brat, švagor Jozef JáNošíK.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku. Ďakujeme.
S úctou a láskou spomína manželka, dcéra a synovia s rodinami i ostatná  
rodina.
Veľmi nám chýbaš.

„stále je ťažko a smutno nám všetkým. nič už nie je také, aké bolo pred-
tým. Všade okolo chýba aj po 3 rokoch tvoj hlas. mala si rada život, my 
teba a ty nás.
čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Ťa mal rád, nemôže zabudnúť. tak ako 
voda svojím tokom plynie, krásna spomienka na teba nikdy nepominie.“
10. 3. 2014 uplynú už tri roky, kedy nás navždy opustila naša mamka a starká 
Viera FeDáKoVá.
S láskou na ňu spomínajú Zuzička a Janka. 

čas plynie, ale bolesť v srdci ostáva. Hviezdy ti už prestali svietiť, slnečné 
lúče prestali Ťa hriať, ale tí, ktorí Ťa mali radi, nezabúdajú a neprestanú na 
teba nikdy spomínať.
11. marca 2014 uplynie dlhých 28 rokov, odkedy nás navždy opustil milovaný 
manžel, otec a starý otec Jozef ČeRNicKý.
S láskou a úctou spomínajú manželka Mária, dcéry Anna a Iveta, syn Jozef 
a vnúčatá Juraj, Michal, Martina, Lucia a Zuzana.

čas plynie, no spomienka ostáva.
28. 7. 2014 uplynie už 51 rokov, odkedy nás opustil náš 
drahý otec alojz hLbiNa.
14. 3. 2014 uplynú 2 roky od úmrtia našej drahej mamky 
anny hLbiNoVeJ.
S láskou a úctou spomínajú synovia Dušan, Alojz, Ivan 
s rodinami, sestra Lýdia a ostatná smútiaca rodina.

mal nás všetkých rád a chcel s nami ešte žiť, ale prišla chvíľa, musel nás 
opustiť.
15. 3. 2014 uplynú 2 roky, odkedy nás navždy opustil môj starostlivý manžel, 
otec, svokor, brat, švagor, priateľ Mgr. Jaroslav KaČíR.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu s nami tichú spo-
mienku.
S láskou a úctou manželka, syn, nevesta a ostatná smútiaca rodina.

milovali sme Ťa pre radosť, múdrosť, úsmevy a lásku, ktoré si nám dával. Zo-
staneš hlboko a navždy v našich srdciach. odišiel si tam, kde nie je utrpenie 
ani bolesť, ale večný pokoj. Verím, že si stále v mojej blízkosti.
15. marca 2014 uplynú štyri roky, čo Pán života a smrti povolal k sebe môjho 
milovaného syna Martina ŽoLDáKa vo veku 33 rokov.
S láskou spomína Tvoja milujúca mama Magdaléna. 

15. marca 2014 uplynie už rok, odkedy nás navždy opustila milovaná manželka, 
starostlivá mamka a svedomitá učiteľka anna puKLušoVá.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú, aj keď veľmi bolestivú 
spomienku.
manžel František, dcéra Gabika a syn František s rodinami
 

Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc všetkých, čo si mal rád. odišiel 
si tíško, ako odchádza deň, v našich srdciach zostáva spomienka len. milovali 
sme Ťa, ty si miloval nás, tú lásku v našich srdciach nezničí ani čas.
16. 3. 2014 si pripomenieme 3. výročie, odkedy od nás navždy odišiel milovaný 
manžel, ocko a dedko Rudolf LaČNý.
S úctou a láskou manželka, syn Jaroslav, dcéra Anna a syn Rudolf s rodinami, 
vnúčatá Dominika, Ľubko, Mirko, Dominik, Karolínka.

skromný vo svojom živote, veľký vo svojej láske a dobrote. ten, kto Ťa poznal 
si spomenie, ten kto Ťa mal rád, nezabudne.
18. 3. 2014 si pripomenieme 8. výročie, odkedy nás náhle opustil Vladimír 
JaSeNČáK. 
S láskou a úctou spomínajú brat Marián s rodinou, ostatná rodina a priaznivci 
basketbalu.

18. 3. 2014 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustila naša manželka, 
mamka a babka Jolana iVaNKoVá.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ju poznali.
S láskou smútiaca rodina.

19. 3. 2014 uplynie 15 rokov od úmrtia nášho drahého andreja ceLeca.
Láska smrťou nekončí, ostáva stále.
Spomína rodina.

Zhasli oči, ktoré nám boli tak drahé, dotĺklo zlaté srdce, ktoré sme mali tak 
radi, stuhli ruky, ktoré pre nás tak pilne pracovali.
21. 3. 2014 uplynú 3 roky, odkedy nás navždy opustila naša milovaná manželka, 
mamka, svokra, babka a prababka irena coMboVá.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a všetkých nás. odišiel si na-
vždy, hoc túžil si žiť, ale osud to tak zariadil, že musel si nás tak nečakane 
opustiť. Ťažko je bez teba, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, ako 
bolo predtým. Bolestný je pre nás tvoj odchod náhly, ale v našich srdciach 
zostávaš navždy s nami.
So žiaľom v srdci si 21. 3. 2014 pripomenieme smutné 5. výročie úmrtia nášho 
milovaného otca a dedka Jána KoŇaKa.
S neskonalou láskou v srdci spomína manželka Elena, dcéra Jana s manželom 
Zdenkom, syn Milan, vnúčatá Matej, Bruno, Mário.

„nesmúťte plačom ani slzami, ale čistou spomienkou.“
Niet medzi nami toho, koho prítomnosť pre nás znamenala vzácnu podporu, 
životnú istotu, zdroj radosti a spolupatričnosti. 
S bolesťou v srdci si spomíname na našu milovanú MuDr. eleonóru oSiFoVú, 
ktorá nás 22. 3. pred piatimi rokmi navždy opustila.
Ďakujeme Bohu, že si bola súčasťou nášho života.
S láskou a úctou manžel, smútiaca rodina a priatelia.

Hoci si odišiel a nie si medzi nami, v našich srdciach ostávaš s nami. už 
len kytičku kvetov ti môžeme na hrob dať a pri plamienku sviečky s úctou 
spomínať.
22. 3. 2014 uplynie smutný rok, odkedy nás navždy opustil môj man-
žel, starostlivý otec, láskavý dedko, svokor, brat, švagor a skvelý priateľ  
emil SLeboDNíK.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

odišiel, už nie je medzi nami, ale žije v srdciach nás, ktorí sme ho milo-
vali...
23. 3. 2014 uplynie 5. výročie, odkedy nás navždy opustil náš drahý a starost-
livý manžel, ocko a starký štefan KucháR.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabúdate, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.

anjelik náš, kde lietaš, že pri nás blízko nestojíš? keď nie si s nami, žiaľ 
nevidíš. anjela je tvoje srdce hodné... tak lietaj s nimi po nebi, ty tam a my 
s tebou v srdci na zemi. kto žije v srdciach svojich milých, nie je mŕtvy, je 
len vzdialený.
24. 3. 2014 uplynú 2 roky, odkedy nás náhle opustila Mgr. ľubka  
gogoRoVá.
S láskou na Teba myslíme.
Mamka, dcéra Dianka, sestra Mirka s rodinou a tí, ktorí Ťa milovali.
Ďakujeme za Tvoju lásku.

S láskou spomíname na milovaného syna, brata, otca a starého otca  
ľubomíra RepaSKého. 
26. marca 2014 uplynú 3 roky, odkedy nás navždy opustil.
Žiješ v srdciach tých, ktorí Ťa veľmi milovali.
S úctou a láskou spomína mama, sestra a brat s rodinami.

sú vety, ktoré im už nepovieme, sú chvíle, na ktoré 
nezabudneme, sú okamihy, na ktoré si radi spomí-
name.
27. 3. 2014 uplynú 2 roky, odkedy nás opustila naša 
mamka, svokra, babka a prababka anna goNDoVá. 
12. 11. 2013 sme si pripomenuli 8 rokov od úmrtia nášho 
otca, svokra, dedka a pradedka ľudovíta goNDu.
S úctou spomínajú dcéry a synovia s rodinami, vnúčatá 
a pravnúčatá.

Kurzy JOGy v sezóne 2011/ 2012SpoMieNKY a poĎaKoVaNia
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Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi. ten, kto Ťa 
poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne. 
27. 3. 2014 uplynie 15 rokov, odkedy nás navždy opustil milovaný manžel, otec, 
dedko a svokor František JuRČíK.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka Magda, dcéra Dana, synovia František 
a Jaroslav s rodinami.

len ten, kto stratil, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť a žiaľ. Bez teba žiť 
musíme, no v srdciach Ťa stále nosíme.
30. 3. 2014 uplynú 4 roky, odkedy nás navždy opustil môj manžel alfonz 
huDáK.
S úctou a láskou spomínajú manželka Marta, syn Ľuboš a ostatná smútiaca 
rodina.

Kurzy JOGy v sezóne 2011/ 2012SpoMieNKY a poĎaKoVaNia

   PreDáM - PrenaJMeM

 Dám do prenájmu nezariadenú garsónku 
v centre mesta. T.: 0948 022 277.

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

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

 Predám 2-izb. byt prerobený na 3-izb. Kom-
pletná rekonštrukcia, elektrika, podlahy, škra-
baná omietka, vstavaná skriňa na chodbe, 
v kúpeľni vaňa aj sprchovací kút, nová ku-
chynská linka. Byt je voľný. Cena dohodou. 
T.: 0948 009 356. 

 ponúkame na prenájom 1 – 2-izbové 
byty v peknej, tichej lokalite, v uzavretom 
stráženom areáli. informácie na tel. č. 
053/417 32 39 od 8.00 do 16.00 pon-
delok – piatok.

 Dám do prenájmu 3-izb. byt na námestí 
SNP č. 7, prízemie. Byt je po rekonštrukcii, 
so samostatným kúrením. T.: 0903 319 617, 
0905 754 618.

 Dám do prenájmu 3-izb. byt na E. M. Šol-
tésovej. T.: 0944 903 195.

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

 Predám 4-izb. slnečný byt na sídl. Zá-
pad I o rozlohe 86 m2 na 4. z 8. posch. 
s orientáciou V/Z, čiastočne upravený. 
V tesnej blízkosti škôlka, škola, zdravotné 
stredisko a ostatná občianska vybavenosť. 
Cena 45 000 €. Nie som RK. T.: po 18.00 h 
0903 298 221, 0902 645 327.

 Predám 5-izb. nadštandardný byt s loggiou 
v panelovom byt. dome na sídl. Tarča, po 
kompletnej rekonštrukcii. Cena dohodou. RK 

nevolať. T.: 0911 230 175, 0908 984 066.
 Dám do prenájmu garáž pri Madarase. Od 

1. 3. 2014. T.: 0902 147 914.
 Predám garáž pod letiskom bez elektriky, 

Ul. J. Wolkera. Voľná ihneď. Cena 8 000 €. 
V prípade záujmu volať 0911 949 620.

 Dám do prenájmu garáž na Novej Tarči 
v blízkosti Javorovej a Brezovej ul. (oproti 
PNS). Cena dohodou, platba vopred za 6 me-
siacov. T.: 053/446 83 02, 0911 901 737.

 Ponúkam na predaj garáž pri Domove dô-
chodcov, sídl. Tarča - priestranná, zavedená 
elektrina, veľmi dobrá poloha, voľná ihneď. 
Cena 8 300 €. T.: 0903 564 377.

 Predám stavebný pozemok v SNV v loka-
lite Malé pole (Ferčekovce) o výmere 986 m2. 
Všetky IS na pozemku. Cena dohodou. 
T.: 0903 209 384.

 Predám záhradku v záhradkárskej oblasti 
Mier (za OC Tesco) o výmere 300 m2 s chat-
kou a studňou (7 m hlboká) v OV. Cena doho-
dou. T.: 0903 357 337.

 Predám záhradku s chatkou, pivnicou, 
ovocnými stromami v oblasti Brusník pri ga-
rážach. Cena dohodou. T.: 0902 843 497.

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

 Predám 5-izbový rodinný dom v lukratívnej 
časti Ferčekoviec. Rok kolaudácie 5/2010. 
Cena 207 000 €. RK nevolať. 
T.: 0911 230 175, 0908 984 066.

 Výhodne predám rodinný dom na Labo-
reckej ulici skolaudovaný v roku 2000. Tiché 
prostredie, nízke prevádzkové náklady, prí-
jemní susedia. T.: 053/446 54 07.

 Predám rodinný dom v Poráči, vhodný na 
chatu aj celoročné bývanie. Dom je podpiv-
ničený, 2. posch., 4 izby, kuchyňa, 2 x WC, 

kúpeľňa. V blízkosti sa nachádza rekreačné 
stredisko Poráč Park, 2 lyžiarske vleky, 
krásne cykloturistické a turistické trasy. Príp. 
vymením za 2-izb. byt prerobený s balkónom 
na sídl. Mier. Cena dohodou. 
T.: 0908 984 065.

 Predám 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 do-
hody. T.: 0903 630 089.

 Odstúpim predajňu Chovateľské potreby 
Sintra. T.: 0918 622 392. 

 Ponúkame miestnosť na podnikanie na Štú-
rovom nábreží 11 v SNV o výmere 26 m2 so 
soc. zariadením, teplou a studenou vodou. 
T.: 0948 328 631.

 Ponúkam na predaj Unimobunku, sídl. Zá-
pad I, Kováčska ul. oproti Wimbachu, t. č. 
slúžiacu ako predajný stánok, po rekonštruk-
cii, zateplená, zrekonštruovaná strecha, s prí-
pojkou vody a elektriky. Nájom za pozemok 
mestu 169 € za štvrťrok, rozloha 17 m2, so 
zariadením - police, umývadlo, nové vstupné 
dvere. Vhodná aj na záhradku. Cena 3 000 €, 
dohoda možná. T.: 0907 919 011.

 Predám nový vybetónovaný hrob na novom 
cintoríne v Novoveskej Hute za 400 €. Hro-
bové miesto je zaplatené na 20 rokov. 
T. č.: 0902 419 594.

 Predám chladničku CALEX 175, rozmery 
60 x 60 x 85 cm. Cena 50 €. 
T.: 0944 321 300.

 Predám športový kočiar X-lander XA 2011, 
farba desert. Používaný pri jednom dieťati, 
v dobrom stave. Cena 160 €. 
T.: 0907 649 261.

 Predám 2 x letný/prechodný fusak Emi-
tex. Farba: limetka + sivá a antracit + fuchsia. 

Cena 16 €/kus. T.: 0907 649 261.
 V Dome kultúry, štefánikovo námestie 

4, Spišská Nová Ves ponúkame do pre-
nájmu za výhodné ceny obchodné 
a kancelárske priestory na dlhodobý pre-
nájom a priestory na krátkodobý prená-
jom, vhodné na školenia, kurzy, predajné 
a prezentačné akcie, imatrikulácie, stuž-
kové, plesy a i., podľa kapacitných potrieb 
usporiadateľa. T.: 053/442 20 36.

   KÚPiM / hĽaDáM

 Kúpim 3 alebo 4-izb. byt v SNV. RK nevolať! 
T.: 0903 605 696.

 Hľadám opatrovateľku pre staršiu pani 
v SNV (časť Ferčekovce) na popoludňajšie 
hodiny a víkendy s flexibilným prac. časom. 
Požadujem spoľahlivosť, ústretovosť a dis-
krétnosť. Prax v odbore zdravotníctva/opatro-
vateľstva nutná. V prípade seriózneho záujmu 
ma, prosím, kontaktujte od 16.00 do 20.00 h 
na 0903 142 213.

 Hľadám opatrovateľku pre 8-mesačné bá-
bätko (opatrovanie u mňa doma). Podmien-
kou je mať vlastné dieťa. Mala by byť vo veku 
30 - 45 rokov. T.: 0910 966 861.

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

 Prosím dobrých anjelov o oblečenie pre 
chlapca do 10 r., obuv č. 35, hračky, note-
book, pre ženu oblečenie XXL, obuv č. 41, 
ženské doplnky (kabelka, opasok, bižutéria, 
drogéria, kozm. zrkadlo), vysávač, práčku, 
chladničku, konf. stolík s fotelkami, suve-
níry, deky, poteší všetko s možnosťou do-
vozu. Seriózne. Ďakujem. T.: 0903 671 170, 
0944 684 353.

 Záujemcovia o 10-týždňové nosnice slie-
počky Dominant, Moravia, cena 4 €/ks 
* kohútik - 3,50 €/ks. Hláste sa na tel. č.: 

Uvedenými slovami sa začala posledná roz-
lúčka s našim známym, priateľom, ale predo-
všetkým úžasným človekom Ing. Eduardom 
Müncnerom, ktorý od nás odišiel vo veku 74 
rokov a 6 mesiacov. Rozlúčiť sa prišli rodinní 
príslušnici, ale i členovia baníckych spolkov 
zo Slovenska, Čiech a Poľska.
Ing. Eduard Müncner sa narodil v Levoči. 
Od roku 1946 žil v Starej Ľubovni, kde 
v roku 1957 zmaturoval. Banícku fakultu 
VŠT v Košiciach ukončil promóciou v roku 
1962.
Po absolvovaní Baníckej fakulty VŠT nastúpil 
ako revírnik do ŽB, závod Slovinky. Postupne 
sa vypracoval na samostatného technológa, 
zástupcu vedúceho bane a zástupcu hlav-
ného inžiniera. Od r. 1970 pracoval na Ob-
vodnom banskom úrade v Spišskej Novej 
Vsi a v rokoch 1972 – 1995 ako predseda 
úradu. V r. 1974 – 1979 absolvoval práv-
nické štúdium a inštitút riadenia.
Po odchode do dôchodku v roku 2000 pra-

coval externe vo firme Detex, s. r. o., a ne-
skoršie až do svojho skonu vo firme Matrix 
Slovakia.
Popri svojom zamestnaní vykonával aj 
prácu pedagóga. Externe učil na Strednej 
priemyselnej škole baníckej a geologickej 
v Spišskej Novej Vsi, na gymnáziách v Krom-
pachoch a v Spišskej Novej Vsi a bol konzul-
tantom pre poslucháčov Baníckej fakulty pre 
vypracovávanie diplomových prác.
V odbornej činností Ing. Müncner získal 
oprávnenie strelmajstra pre bane s nevý-
bušným prostredím a v r. 1967 v Prahe ako 
prvý zo Slovenska aj oprávnenie „technický 
vedúci banských odstrelov“. Aktívne sa 
zúčastňoval zavádzania trhacích prác veľ-
kého rozsahu a ako jeden z prvých aktívne 
spolupracoval pri zavádzaní trhaviny DAP 
a emulzných trhavín.
Publikoval viac ako 100 odborných článkov 
a odprednášal viac ako 60 prednášok na 
konferenciách doma i v zahraničí. Je auto-

rom viacerých učebných textov pre strel-
majstrov, TVO, odpaľovačov ohňostrojov 
a predavačov pyrotechnických výrobkov. Je 
aj spoluautorom viacerých publikácií z histó-
rie baníctva a banského práva na Spiši, ako 
aj oblasti trhacích prác. Je autorom publiká-
cie „70 rokov Obvodného banského úradu 
v Spišskej Novej Vsi“.
Za svoju prácu bol Ing. Müncner vyzname-
naný viacerými baníckymi vyznamenaniami 
a viac ako 20 podnikovými vyznamenaniami 
doma i v zahraničí. V r. 1989 mu bolo ude-
lené prezidentom ČSFR štátne vyzname-
nanie „Za vynikajúcu prácu“, a ako prvému 
zahraničnému odborníkovi v trhacej tech-
nike mu bol v Maďarsku udelený Rad Gaš-
para Weindla za zásluhy o rozvoj technológií 
s trhacou technikou. 
Aktívne pracoval v predsedníctve Slovenskej 
baníckej spoločností, bol dlhoročným pred-
sedom Slovenskej spoločností pre trhacie 
a vrtné práce, bol zakladateľom a členom 

Rudnianského baníckeho cechu, ale spolu-
pracoval i s inými spolkami a cechmi.
Rozlúčili sme sa s dobrým priateľom a člo-
vekom vo viere a nádeji, že jeho pozitívna 
energia a človečenstvo sa prenesie na ro-
dinu, priateľov a známych. 
Sloboda, ľudskosť, láska a spravodlivosť sú 
hodnoty, pre ktoré Ing. Müncner žil a preto 
sa s ním lúčime s vierou, že svetlo baníc-
keho kahanca, ktoré svietilo pri jeho kata-
falku, bude jeho nádejou. zDaR boh!

za ing. eduardom MÜNcNeRoM
„zdar boh hor, smrť nám kynie, šachta volá, kahan už tlie.“ 
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053/441 00 52, 0902 633 109. Dodávka 
4. 4. 2014 o 14.30 h. 

   Práca

 Firma Atrex, s. r. o., prijme do pracovného 
pomeru skúseného ekonóma/účtovníka. 
Bližšie informácie na tel. č.: 0903 638 359.

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

   zOznáMenie

 Som abstinentka 48 r. / 178 výška. Viem, 
že niekde si a nie si sám, máš v opatere niečo 
vzácne – dieťa / deti, ale chýba tomu úplná 
rodina. Som matkou dvoch nezbedných čer-
tíkov vo veku 7 a 9 r., chýba nám teplo do-
mova, láska, porozumenie, samota je zlá. 
Uvítam človeka s čistým srdcom, kt. vie, čo 
znamená rodina – deti. T.: 0903 671 170, 
0944 684 353.

   rôzne

 hĹbKoVé ČiSTeNie a TepoVaNie 
všetkých druhov matracov, postelí, ko-
bercov a iných čalún. nábytkov v 2 fá-
zach. 1. Čistenie do hĺbky niekoľkých cm 
na sucho. 2. Čistenie na mokro so špec. 
čistiacim prostriedkom. Stroj je záro-
veň čističkou vzduchu, čím sa odstránia 
všetky nežiaduce pachy (cigaretové, zvie-
racie a iné). T.: 0949 353 731. 

 NoViNKa u MaSéRKY MaťKY, plavá-
reň/sauna, za hornádom 15, SNV. Každý 
pondelok a piatok ponúkame záujemcom 
vých. techník relaxačno-ozdravovacie ma-
sáže * 30 min. indická antistresová masáž 
hlavy (zmiernenie napätia, blokád, relax) * 
30 min. tradičná thajská masáž (uvoľnenie 
bolestí kĺbov, svalov na krku, šiji a hlave) 
* 60 min. japonská tlaková masáž Shiatsu 
(návrat energ. rovnováhy v tele). Tešíme sa 
na vás. Maťa a Julka. T.: 0904 325 343.

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

 KoMpLeTNé pReSTaVbY a ReKoN-
šTRuKcie bytových jadier a interiérov 
rodinných domov. za dobrú cenu k vašej 
spokojnosti. www.murardanielsnvwbl.sk 
T.: 0904 185 527.

 MoNTáŽ všetkých druhov STRešNých 
KRYTíN za rozumnú cenu ponúkajú klam-
piari a tesári z Jamníka. Kvalita, rýchlosť 
práce a spokojnosť zákazníka zaručená. 
T.: 0905 539 419 - Tomáš Jančík.

 NoVooTVoReNá KaNceLáRia pRVá 
STaVebNá SpoRiTeľŇa, zimná 37 
(v bráne vedľa Drogérie Schwabik) - úvery 
bez záložného práva do 40 000 €, zhod-
notenie vašich vkladov 10,5 %. 
T.: 0918 539 567, 0911 413 707.

 Lingvistická spoločnosť iLuMiNaTa 
SNV vám v nových priestoroch na Duklian-
skej 1 (oproti hotelu Metropol) ponúka 
služby v oblasti úradných a bežných pre-
kladov (od autodokladov až po zmluvy) * 
tlmočenia * výučby jazykov šité na mieru 
ako aj * akreditované skúšky certifikátu 
ciTY & guiLDS - ten vám nahradí matu-
ritu z aJ, certifikáty goetheho inštitútu, 
certifikáty DeLe inštitútu cervantes. *  
www.iluminata.sk * T.: 0915 964 533.

 Spracovanie jednoduchého a podvoj-
ného úČToVNícTVa až po daňové pRi-
zNaNie, MzDY a peRSoNaLiSTiKa SR 
a ČR. T.: 0905 261 913.

 prekladám neúradne z/do aNgLic-
Kého a NeMecKého JazYKa. Tieto 
jazyky aj doučím - začiatočníkov i pokro-
čilých - všetky vekové kategórie. 
T.: 0918 041 145, Smižany,
e-mail: ivana.broskova@gmail.com.

 zaLoŽíMe S. R. o. za VáS. zakladanie 
obch. spoločností s. r. o. na kľúč, založe-
nie živnosti, zmeny v s. r. o., zápis fyzických 
osôb do obchodného registra (dopravcov 
a pod.), predaj novozaložených s. r. o., 
prenájom sídla spoločnosti, všetko elek-
tronickým podpisom za zvýhodnený 
poplatok. bezplatné poradenstvo pri za-
ložení s. r. o. TiMiD, s. r. o., štefánikovo 
nám. 5 (prízemie za Tatrabankou), SNV. 
T.: 0905 772 016, 0948 249 495, 
www.spolocnostisro.sk

 poDiaTeRceNTRuM - pedikúra medici-
álna (profes. podolog. prístroj) * pedikúra 
mokrá * vyšetrenie na podoskope (dia-
gnostika ortoped. vád nôh) * šponovanie 
zarastaj. nechtov * výroba individ. korek-
torov * necht. protetika (náhrada necht. 
platničky) * 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, bak-
tériám a plesniam) - zimná 50 (vo dvore 
medzi Slov. Sporiteľňou a papiernictvom 
Domino), SNV. T.: 0902 891 534.

 Doučím aNgLicKý JazYK začiatoční-
kov aj dospelých, príp. pripravím na ma-
turitné skúšky. Mám prax s výučbou aJ 
v zahraničí. T.: 0944 288 588, 
e-mail: mbrutvan@yahoo.co.uk

 štúdio eLbeMa ponúka: prof. masér-
ske služby, reflexnú terapiu, bankovanie, 
termomasážnu posteľ, liečbu bioptron 
lampou... trpíte vy al. vaše dieťa boles-
ťami chrbta, skoliózou, máte nesprávne 
držanie tela? ponúkame rekondičné cvi-
čenia, kt. zmiernia bolesti a posilnia vaše 
telo. ponúkame tzv. workmasáž priamo 
u vás v zamestnaní 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.

 SeRViS poČíTaČoV, periférií, domá-
cich sietí, pripojenia na internet, oprava 
notebookov a riešenia softvérových prob-
lémov 7 dní v týždni za rozumnú cenu. 
poradenstvo zdarma. T.: 0903 426 191, 
e-mail: kubsoft@azet.sk, 
www.facebook.com/kubsoft

 hĹbKoVé TepoVaNie - koberce, se-
dačky, stoličky, postele. odstraňovanie 
žuvačiek. pRieMYSeLNé ČiSTeNie - jed-
norazové čistenie: garáže, sklady, haly... 
T.: 0908 074 479.

 STaVebNé pRáce - Regec peTeR. pre-
stavba bytového jadra na kľúč od 2 700 €, 
sociálne kúpeľne, zatepľovanie, 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 DoMác-
NoSť * čistenie kobercov (dovoz a odvoz 
do 24 h zdarma), sedačiek, autosedačiek 
* čistenie a prevencia pomníkov pred ďal-
ším znečist. * upratovacie, sťahovacie, zá-
hrad. služby * doprava a preprava osôb, 
tovaru mikrobusom * likvidácia drevo-
kazného hmyzu, húb, plesní, červotočov 
* sušenie muriva mikrovlnným spôsobom 
(najlac. a najrýchl. spôsob vysušovania). 
Viac: www.spisskanovaves.eu / inzercia / 
Katalóg firiem. T.: 0904 865 262.

 Vykonávame pReSTaVbY KúpeľNí 
(bytové jadrá), rekonštr. bytov a domov, 
všetky vodárenské práce (výmena baté-
rií, Wc, radiátorov, preplach. potrubia), re-
zanie do panelu - búranie panelov, montáž 
pláv. podláh, sadrokartónu, montáž a de-
molácia priečok, kopacie práce, montáž 
a demontáž okien a dverí. 
T.: 0903 277 634. 

 pRoFeSioNáLNY upRaToVací SeRViS 
čistí koberce, sedačky, okná, sanitu, šetrí 
vám čas a zdravie, poskytuje kvalitu. po-
dlahy naleštíme, proti pošmyknutiu upra-
víme a dlažobné špáry rozjasníme. 
T.: 0903 100 508, 

053/444 01 19, 0903 661 891.
 príležitostná priateľská preprava do 

miest, kam sa potrebujete dostať, letisko, 
oslava, šport, školenie. T.: 0948 263 159, 
odveziem4osoby@gmail.com

 KozMeTicKé šTúDio MaRiLYN (hut-
nícka 10, západ i, SNV) ponúka: Nové * 
liftingová, lymf. pleťová masáž * minikurz 
líčenia * chem. peeling; pleťové ošetrenia 
podľa typu pleti; ošetrenie prof. žehličkou 
na pleť; líčenia na rôzne príležitosti; ja-
ponská manikúra, masáž a parafín. zábaly 
rúk; formovanie postavy a odstránenie ce-
lulitídy; depilácie; predaj kozmetiky a dar-
čekových poukážok; zľavy na vybrané 
pleťové ošetrenia. T.: 0905 388 917.

 poiNTReD, s. r. o., je moderná JazY-
KoVá šKoLa zameraná na NeMČiNu 
a nemecký trh práce. bude vás vyučovať 
rodený Nemec! ponúkame: individuálny 
tréning * konverzačný tréning * príprava 
na maturitné skúšky * príprava na skúšky 
goetheho institútu * crashkurzy * kurzy 
pre školy a firmy * preklady * tlmočníctvo 
* prácu v zahraničí. zavolajte al. napíšte: 
paul Dvorak, 0944 048 183, pauldvorak@
gmx.de, www.facebook/pointred, 
www.pointred.sk

 Naučím a doučím RuSKý a aNgLicKý 
JazYK - žiakov zš aj maturantov a dospe-
lých. individuálne a aj v malých skupinách 
za prijateľnú cenu. T.: 0918 247 131.

 Nefunguje vám počítač? štrajkuje in-
ternet a je práve nedeľa? ponúkam profe- 
sionálny SeRViS pc a KaNc. TechNiKY 
u vás doma 24 h/7 dní v týždni za výhodné 
ceny. opravy notebookov, výmena prask-
nutých displejov! inštalácia a nastavenie 
Wifi. Možnosť obnovenia vašich strate-
ných dát! Nastavenie internetového pripo-
jenia. SeRViSNá pRehLiaDKa u VáS za 
1 €! informácie nonstop: 0904 318 235. 
poradenstvo zdarma! 
e-mail: doktorpc@outlook.com, 
www.fixnet.eu

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

Ničenie  
hlodavcov, 
obtiažneho  

a škodlivého  
hmyzu, 

dezinfekcia  
a jarné postreky 

stromov
Kontakt: 

Richard Klein, Pribinova 93,
053 11 Smižany

0905 596 925 • 0908 134 296
e-mail: riso.30@post.sk
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POzVánKy, OznaMy

Klub dôchodcov lipa, 
Ul. J. Fabiniho č. 7, 
Spišská nová Ves

 3. 3. 2014
Výborová schôdza

 11. 3. 2014
Slávnostné otvorenie po rekonštrukcii  

a posedenie pri príležitosti MDŽ  
v klube o 14.00 h. 

14. 3. 2014
Varenie a ochutnávka múčnych jedál 

17. a 21. 3. 2014
Jozefovský turnaj v hode šípkami  

v klube o 14.00 h. Štartovné 2 €.

20. 3. 2014
hodnotiaca členská schôdza  

o 14.00 h v budove AB Štefánikovo nám. 5. 
Členské príspevky je potrebné zaplatiť 

do konca apríla, bude možné zaplatiť i na 
schôdzi (prineste členský preukaz). 

28. 3. 2014
Varenie a ochutnávka 

múčnych jedál

KlUb DôchODcOV KOMenSKý
pozýva všetkých členov pedagogických  
pracovníkov, dôchodcov na stretnutie, ktoré sa 
uskutoční 13. 3. 2014 (štvrtok) o 10.00 h  
v Klube dôchodcov na Levočskej ul.
Zároveň vás pozývame na stretnutie 
pri príležitosti Dňa učiteľov, 
ktoré sa uskutoční 24. 3. 2014  
(pondelok) o 14.00 h  
v reštaurácii Na korze,  
Zimná ul. 34, Sp. Nová Ves.
Uvítame aj nečlenov.
Tešíme sa na vás.

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

5. 3. 2014 (streda)
Mlynky - biele Vody

SKIBUS z AS nást. č. 18 odchod 8.35 hod.

19. 3. 2014 (streda)
Turistická vychádzka - Kluknava - štefanská huta 

Odchod vlakom do Richnavy 9.10 hod.

27. 3. 2014 (štvrtok)
Výročná členská schôdza

V budove AB, Štefánikovo námestie 5 o 14.00 hod.
Na schôdzi môžete zaplatiť členské 3 €.

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. 3. 2014 
Dr. Max, OD Kaufland, Duklianska 3336/19, 

tel.: 053/321 99 20

3. - 9. 3. 2014 
TESCO, Medza 15, tel.: 053/417 68 84

10. - 16. 3. 2014 
Bonus, Námestie SNP 2, tel.: 053/446 47 67

17. - 23. 3. 2014 
Na Západe, Hutnícka 20, tel.: 053/429 87 10

24. - 30. 3. 2014 
Na Letnej, Letná 27, tel.: 053/442 51 32

31. 3. 2014 
TESCO, Medza 15, tel.: 053/417 68 84

1. - 31. 3. Výstava fotografií Dáši Franko-
vičovej 

6. 3. (štvrtok) 19.00 h - koncert výborné-
ho pouličného harfistu Jakuba rizmana 
hrávajúceho v mnohých slovenských a ta-
lianských mestách. Pred niekoľkými dňami 
hral s orchestrom talianskej La Scaly, teraz si 
vypočujete najväčšie svetové hity uplynulých 
desaťročí. Vstupné 3 €.

20. 3. (štvrtok) 18.00 h - Divadelná 
improvizácia na témy zadané divákmi. 
Tri tímy vás zabavia jedinečnými hereckými 
výkonmi na témy, ktoré sa zdanlivo stvárniť 
nedajú. 

počas jarných prázdnin môžete  
očakávať ďalšie kultúrne udalosti,  

viac na plagátoch a facebooku.

Letná 63, SNV

SPRÁvCOvSkÁ FIRMA, s. r. o. 
POLyTOP SNv, s. r. o. - voda a kúrenie: 0905 215 732

bRANTNER NOvA, s. r. o., SNv
oprava verejného osvetlenia: 053/416 62 22

EMkObEL, a. s., SNv tepelné hospodárstvo mesta
dispečing: 0917 949 656, e-mail: tu@emkobel.sk

byTOvé DRUŽSTvO SNv 
výťahy • voda, úk • elektro 
dispečing: 053/416 65 04 

mob.: 0905 499 881
plynové zariadenia

nepárne týždne: 0905 534 800 
párne týždne: 0905 241 080

POhOTOVOSTnÉ 
SlUžby

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

pozýva svojich členov na 

Výročnú	členSkú	
Schôdzu,

ktorá sa uskutoční 
16. 3. 2014 (nedeľa) o 14.00 h

v reštaurácii hotela preveza.
Tešíme sa na vás.

starí sú zástancovia tradície, mladí sú  
nositelia pokroku, starého storočia kus  
ešte žije... starí sú nositelia tradície,  
mladí sú zástupcovia pokroku. (V. Beniak) 

okresná organizácia  
Jednoty dôchodcov  
Slovenska v SNV
pozýva na

 6. rOČníK  
UMelecKÉhO  
SlOVa 
venovaného múdrosti starnutia
28. 3. 2014 o 10.00 h  
v Slovenskom technickom múzeu
Multicentrum, Nábrežie hornádu 14,  
Spišská Nová Ves.
V programe uvidíme aj ukážku  
majstrovstva členov DS hviezdoslav.

 kLUb ZDRAvIA
v Spišskej Novej Vsi

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

4. 3. 2014
liečba prírodnými 

prostriedkami
Mgr. Michal Lindtner 

18. 3. 2014
zdravé varenie v praxi

ing. Mária bebková 

KDe: Školská 22 (pri daňovom úrade)
KeDY: 17.30 hod.

KoNTaKT: 0908 994 818
Vstup voľný.
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inzercia, OznaM

( 0910 855 556, 0917 110 026
SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Letná 43 (vedľa OD Delta)

NajľahŠIa PôžIčKa DO 5 000 EUR

maNžElSKÁ PôžIčKa DO 10 000 EUR

PôžIčKa Na býVaNIE - hyPOmíNuS 
DO 20 000 EUR

VybaVtE SI lEPŠIu hyPOtéKu 
S VýhOdNEjŠímI POdmIENKamI

• prefinancujeme hypotéku v plnej výške
• budete platiť menej ako doteraz
• poskytneme vám aj peniaze navyše

NajVýhOdNEjŠIE PôžIčKy
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0903 911 017
Cena 55 000 €

Rozloha bytu 65 m2

+ balkón

+ pivnica

Výborná lokalita - Zimná 110 • zrekonštruovaný vchod • dobrí susedia

pZ pletiVo,  
oko 6 x 6  

- ZĽaVa 20 %
ostatNé pletiVá  
a prÍslušeNstVo  

- ZĽaVa 10 %
• • •

BaZár 
staVeBNÍN 

Najka, s. r. o.
odborárov 30, sp. Nová Ves

053/442 82 09

Výzva Východoslovenskej  
distribučnej, a. s.
Východoslovenská distribučná ako vlastník energetických zariadení na distri-
búciu elektrickej energie, v súlade s ustanovením § 11 zákona č. 251/2012 
Z. z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov vyzýva všetkých 
vlastníkov, nájomcov alebo správcov (ďalej len „vlastníkov“) nehnuteľností, 
na ktorých sa nachádzajú nadzemné i podzemné elektrické vedenia v správe 
Východoslovenskej distribučnej, a. s., na odstránenie a okliesnenie takých 
stromov a iných porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť alebo spoľahlivosť pre-
vádzky vedení distribučnej sústavy v rozsahu podľa § 43 zákona č. 251/2012 
Z. z. v platnom znení. Pre účely tejto výzvy sa každý z vlastníkov pri výkone 
činností podľa tejto výzvy považuje za poverenú osobu v zmysle právnych pred-
pisov na ochranu životného prostredia.
požadovaný konečný termín vykonania prác je 31. 3. 2014. V prípade, 
že táto lehota uplynie márne, Východoslovenská distribučná, a. s., vykoná od-
stránenie a okliesnenie stromov a porastov v zmysle oprávnenia vyplývajúceho 
z § 11 zákona o energetike.
Ak sa stromy priblížili k vodičom na už nebezpečnú vzdialenosť je možné pre 
prípad výrubu a orezu požiadať o nevyhnutné vypnutie el. vedenia z bezpeč-
nostných dôvodov min. 30 dní pred ich realizáciou Východoslovenskú distri-
bučnú, a. s., na tel. č. 055/610 27 72.
Ďalej Východoslovenská distribučná, a. s., Košice, uskutočňuje v Spišskej 
Novej Vsi v týchto mesiacoch dozber údajov o podzemných a nadzem-
ných elektrických vedeniach nízkeho napätia.
Zber údajov slúži ako podklad pre nový geografický informačný systém Vý-
chodoslovenskej distribučnej, a. s. 
Pri výkone prác budú poverení pracovníci používať na označenie trás pod-
zemných káblov ekologicky neškodné spreje. Takéto značky sa preto môžu 
objaviť na chodníkoch alebo na zemi. Sprejové značky neznamenajú 
následné výkopové práce či iné obmedzenia pre obyvateľov obce a po 
2 až 3 mesiacoch sami zmiznú. Súčasťou zberu údajov je aj odčítavanie 
sériových čísel elektromerov odberateľov elektriny (bez odčítavania stavu 
elektromerov). 
Tieto aktivity Východoslovenská distribučná, a. s., Košice uskutočňuje vo via-
cerých mestách a obciach na východnom Slovensku.
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BYTY, KTORÉ VÁM UŠETRIA NAJVIAC PEÒAZÍ !

inzercia



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

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.

/autoves.nissan

S MERANÍM PARKOVACIEHO MIESTA

NISSAN JUKE

NISSAN QASHQAI

už od 9 290 €

už od 11 400 € už od 7 950 €

NOVÝ NISSAN MICRA

NOVÝ NISSAN NOTE

NOVEJ GENERÁCIE
UNIKÁTNY CROSSOVER JE SPÄŤ

S TECHNOLÓGIOU 
BEZPEČNOSTNÉHO ŠTÍTU

ALITA.

REZERVUJTE SI TESTOVACIU JAZDU 0911 645 111

REZERVUJTE SI TESTOVACIU JAZDU 
0911 645 111

REZERVUJTE SI TESTOVACIU JAZDU 
0911 645 111

REZERVUJTE SI TESTOVACIU JAZDU 
0911 645 111

www.autoves.sk

už od 16 950 €


