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Nový rok je ako začiatok nového filmu, všetci sme zve-
daví, o čom bude. Dúfame, že sa skončí šťastne, bude 
v ňom miesto pre úsmev, romantiku i poriadnu akciu.
Vy všetci sa stanete postavami v príbehu, ktorý sa volá 
rok 2015. Niektorí ako hlavné postavy, hrdinovia me-
niaci našu skutočnosť, iní ako menej viditeľné, ale o to 
viac potrebné vedľajšie postavy.
Toto filmové prirovnanie sme použili preto, aby sme 
pripomenuli miesto Spišskej Novej Vsi na mape Slo-
venska a strednej Európy.
V posledných rokoch posielame do sveta pozitívne 
signály o šikovnosti tunajších ľudí, kráse našej prírody 
a možnostiach podnikania v Spišskej Novej Vsi.
Naše sny stále častejšie premieňame na skutočnosť.
My všetci sme súčasťou úspešného príbehu, záleží 
len na tom, akú úlohu sme si v tomto príbehu vybrali 
– pasívnu alebo dynamickú postavu akčného hrdinu.
Želáme Vám splnenie mnohých Vašich snov a ak by sa 
v tomto roku 2015 niektorý nenaplnil, nevadí, ostane, 
aby ste mali o čom snívať aj v ďalších rokoch.
Prajeme Vám, aby ste sa stali hrdinami svojho mesta, 
ktorého príbeh roku 2015 bude mať aj vďaka Vám 
šťastný koniec!

redakcia

MILÍ SPIŠSKONOVOVEŠŤANIA!

VYNOVENÁ PÔRODNICA

„V rámci rekonštrukcie bola vybudovaná nová časť 
s ôsmimi novými izbami s novou úrovňou štandardu. 
Všetky izby majú samostatné sociálne zariadenia, te-
levíziu a harmonický interiér. Celková kapacita celého 
oddelenia sa zvýšila na 28 izieb s 55 lôžkami. Tým 
sa znížil maximálny počet lôžok na jednej izbe na 2, 
čo poskytuje mamičkám vyšší komfort. V novej časti 
súčasne vznikli aj dve nové VIP izby, ktoré pomohla 
vybudovať zdravotná poisťovňa Dôvera. Obidve po-
núknu novú možnosť ubytovania sprevádzajúcej 
osoby (otecka). V štyroch pôrodných boxoch boli za-
kúpené nové moderné pôrodné lôžka. Celková investí-
cia dosiahla výšku 300-tisíc eur,“ uvádza MUDr. Anton 
Hanušín, riaditeľ nemocnice Svet zdravia Spišská Nová 
Ves (foto).
V súčasnosti evidujú v spišskonovoveskej nemocnici 
priemerne 1 200 pôrodov ročne, odteraz chce nemoc-
nica zvládnuť o tri stovky viac. Ku skrášleniu prostredia 
pomohlo aj Materské centrum Dietka, ktoré vytvorilo 
umelecké fotografie matiek s deťmi, ktoré skrášľujú 

priestory oddelenia. 
Celoročne pracuje nemocnica na získaní statusu „Ne-
mocnica priateľská k deťom“. Táto iniciatíva formuluje 
najdôležitejšie postupy podpory dojčenia. „Pôrodnica 
je priestor, ktorý je spojený so silným emocionálnym 
zážitkom. Sme pripravení spĺňať vyššie nároky a pri-
vítame každú spätnú väzbu,“ pripomenul MUDr. Šte-
fan Novysedlák, primár gynekologicko-pôrodníckeho 
oddelenia. 
Mesto Spišská Nová Ves ďalšie kroky k zlepšeniu úrovne 
služieb v nemocnici víta. „Môžem povedať, že do ne-
mocnice chodím rád, pretože tu vidím veľa pozitívnych 
zmien pre našich obyvateľov a pomoc pre pacientov 
z celého regiónu. Sme radi, že sme mohli byť pri zrode 
myšlienky rozšírenia gynekologicko-pôrodníckeho od-
delenia aj pri premene sna na skutočnosť. Spišsko-
novovešťania si zaslúžili, aby naše deti prichádzali na 
svet v kvalitnej pôrodnici, a to je dnes realitou. Ďalšia 
modernizácia nemocnice bude pokračovať,“ dodal pri-
mátor mesta Ján Volný. (rep)

Nemocnica Svet zdravia Spišská Nová Ves predstavila pred Mikulášom vynovené a roz-
šírené gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. Pri zrode myšlienky boli aj predstavitelia 
mesta Spišská Nová Ves.

Nech nový rok 

splní vaše tajné priania,

anjeli nech vaše cesty chránia

a problémy nech sa vás stránia.

Šťastný nový rok praje
vedenie mesta
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19.00 hod. • koncertná sála Reduty • Spišská Nová Ves

Ondřej Brzobohatý
Marta Jandová

moderuje Bruno Ciberej
Tanečná show

Gustav Brom Big Band
Vlado Valovič • Zuzana Gamboa 

• Andrea Zimányiová • Lazaro
Cimbalovka, DJ ,tombola...

www.agenturastyl.sk

HLAVNÍ PARTNERI:GENERÁLNY PARTNER:

REKLAMNÍ PARTNERI:

MEDIÁLNY PARTNER:

-40%
uvádzacie 

ceny

Objednávajte ihneď: 0902 950 732

•	 Garancia najlepších cien na produkty SLOVAKTUAL v regióne
•	 certifikovaná montáž na pásky
•	 23- ročná skúsenosť s predajom a montážou plastových okien

Gorkého 5 
Spišská nová Ves 

snv@slovaktual.sk

Opäť otvorená predajňa!

Krompachy 
– nám. Slobody 2 

krompachy@slovaktual.sk

www.slovaktual.sk 

053/ 44 11 3866 0902 950 732 0917 271 511 0903 616 025
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VIDA estetické štúdio
Letná 43
052 01  Spišská Nová Ves
tel.: 0914 223 814

NOVOROČNÁ ZĽAVA

Prístrojové
ošetrenie

VIP CARD

trvalá epilácia 
odstraňovanie cievok, pigmentu
odstraňovanie celulitídy
formovanie postavy
redukcia vrások
redukcia strií
lymfodrenážlymfodrenáž
The Camridge Weight Plan

-20%

-30%

platí 1/2015

0914 223 814
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SPRAVODAJSTVO

Zloženie sľubu primátora a poslancov
Novozvolené Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi (MsZ SNV) prvýkrát zasadalo 
11. decembra 2014. Po oznámení výsledkov komunálnych volieb začal program zasadnu-
tia slávnostným zložením sľubu primátora mesta PhDr. Jána Volného, PhD. a jed-
notlivých poslancov. Po príhovore primátora mesta nasledovala zmena Štatútu mesta 
Spišská Nová Ves. Zmeny sa týkajú najmä komisií zriadených pri mestskom zastupiteľ-
stve a mestských výborov. Nevyhnutné bolo zosúladiť štatút mesta s aktuálnymi právnymi 
normami, ktoré súvisia s rôznymi kompetenciami samosprávy. Napr. tie, ktoré upravujú 
rozpočet a rozpočtové pravidlá mesta, financovanie mesta a hospodárenie s majetkom 
mesta, činnosť hlavného kontrolóra mesta i odmeňovanie poslancov, členov mestských 
výborov a členov komisií MsZ v SNV.

Určenie platu primátora mesta
Nasledovalo určenie platu primátora mesta, ktorý sa vypočítava ako súčin priemer-
nej mzdy zamestnanca v Národnom hospodárstve Slovenskej republiky (824 eur) a ná-
sobku určeného podľa počtu obyvateľov mesta (2,89). Zvýšiť tento plat je možné o 70 %. 
Nášmu primátorovi poslanci schválili zvýšenie základného platu o 60 % s účinnosťou 
od 11. 12. 2014. Celkový plat primátora je 3 812 eur. Je potrebné podotknúť, že 
plat primátora bude zastupiteľstvo schvaľovať opätovne v novom roku, nakoľko dôjde 
k zmene priemernej mzdy.

Zastupovanie primátora a plat zástupkyne primátora 
Mestské zastupiteľstvo následne zobralo na vedomie poverenie poslankyne Mgr. Ley 
Grečkovej zastupovaním primátora mesta a schválenie jej platu pri 80 % úväzku 
vo výške 70 % platu primátora, t. j. 2 668,40 eur.

Komisie pri MsZ a mestské výbory
V ďalších bodoch programu MsZ v SNV schválilo zloženie jednotlivých komisií a mest-
ských výborov. V súčasnosti je zriadených päť komisií: 
• Komisia komunálneho rozvoja (predseda: Ing. M. Bubeník),
• Komisia finančná (predsedníčka: Bc. Ing. J. Brziaková),
• Komisia sociálno-zdravotná (predsedníčka: Mgr. D. Antalová),
• Komisia pre ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií funkcionárov mesta (pred-

seda: Ing. O. Majerník),
• Komisia školstva, vzdelávania, mládeže, športu, kultúry a pre posudzovanie žiadostí 

o poskytnutie dotácií (predseda: Mgr. J. Kačenga).
Aj v tomto volebnom období bude v meste pôsobiť 9 mestských výborov:
• MsV č. 1 - Novoveská Huta (predseda: Ing. I. Schlosser), 
• MsV č. 2 – sídlisko gen. Svobodu (predseda: Ing. V. Jančík), 
• MsV č. 3 – Ferčekovce (predseda: Ing. O. Majerník), 
• MsV č. 4 - sídlisko Mier (predseda: Mgr. J. Kačenga), 
• MsV č. 5 - sídlisko Západ (predseda: Adnan Akram), 
• MsV č. 6 Staré mesto - juh (predseda: Ing. M. Beharka), 
• MsV č. 7 Staré mesto - východ (predseda: Bc. Ing. J. Brziaková), 
• MsV č. 8 Staré mesto – sever (predseda: Ing. V. Kolesár), 
• MsV č. 9 - Telep, Modrý vrch (predseda: O. Pavlanský).

Podpredsedov, členov a gestorov jednotlivých komisií a mestských výborov nájdete na 
web stránke mesta www.spisskanovaves.eu v modrej sekcii Samospráva. 

Určenie sobášiacich
Poslanci taktiež schválili poverenie na zabezpečenie úloh spojených s uzatváraním man-
želstiev. V priebehu nového volebného obdobia 2014 – 2018 budú snúbencov sobášiť 
okrem primátora PhDr. Jána Volného, PhD., títo poslanci: Adnan Akram, Mgr. Jozef Ka-
čenga, Ing. Bc. Janka Brziaková, Mgr. Mária Kaľavská, Mgr. Lea Grečková, Ing. Vasil 
Kolesár, Ing. Jozef Gonda, Ing. Ondrej Majerník, Ing. Vladimír Jančík.

4. zmena rozpočtu na rok 2014
V rámci 4. zmeny rozpočtu na rok 2014 boli zvýšené bežné príjmy a výdavky 
o 195 738 eur. Rozpočet mesta v roku 2014 bol tak z pôvodných 25 744 082 eur na 
strane príjmov i na strane výdavkov po štyroch zmenách zvýšený na 30 528 408 eur na 
strane príjmov a 28 257 807 eur na strane výdavkov. 

Novelizácia Zásad hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta
Novelizáciou prešli i Zásady hospodárenia s finančnými prostriedkami mesta Spišská 
Nová Ves, ktoré nadviazali na zmeny zákona o rozpočtových pravidlách územnej sa-
mosprávy.

VZN č. 2/2014 – financovanie škôl a škol. zariadení
Schválené Všeobecné záväzné nariadenie (VZN) č. 2/2014 určuje podrobnosti financo-
vania základných umeleckých škôl (ZUŠ), materských škôl a školských zariadení zriade-
ných na území mesta Sp. Nová Ves nielen v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ale 
aj v zariadeniach, ktorých zriaďovateľom je cirkev alebo iný (súkromný) subjekt. Okrem 
iného bola schválená priemerná výška finančných prostriedkov na mzdy a prevádzku 
na žiaka, resp. dieťa v zariadeniach na území mesta Spišská Nová Ves na rok 2015 (viď 
tabuľka č. 1).

Školy a školské zariadenia zriadené na území mesta Spišská Nová Ves mimo 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta dostanú dotáciu najmenej vo výške 88 % z prie-
mernej výšky dotácie pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta 
Spišská Nová Ves. 

Jednomyseľne schválený rozpočet mesta na rok 2015
Nové mestské zastupiteľstvo taktiež jednomyseľne schválilo vyrovnaný rozpočet mesta 
na rok 2015 vo výške 25 021 369 eur na strane príjmov a výdavkov. Bežný rozpočet 
počíta s prebytkom 909 719 eur, kapitálový rozpočet s prebytkom 78 281 eur. 
Výsledkom finančných operácii, čo sú splátky istín úverov, je čiastka 988 000 eur. 
Bežné príjmy rozpočtu tvoria vlastné príjmy a cudzie príjmy. Z iného hľadiska sa bežné 
príjmy delia na daňové, nedaňové, granty a transfery. Najväčší príjem mesta tvoria podie-
lové dane. Na základe novely zákona č. 564/2004 o rozpočtovom určení výnosu dane 
z príjmov by sa malo zvýšiť percento poskytnutých prostriedkov z 65,4 v roku 2014 na 
68,5 v roku 2015. Mesto teda počíta so sumou 10 416 717 eur, čo je o 900 000 eur 
viac ako v roku 2014. 
Príjem mesta z vlastných daní, t. j. z daní z majetku (daň z pozemkov: 126 277 eur, 
stavieb: 1 339 405 eur, bytov: 146 855 eur), zo špecifickej dane (za psa: 43 225 eur, za 
predajné automaty: 1 140 eur, za ubytovanie: 14 725 eur, za užívanie verejného priestran-
stva: 162 000 eur, poplatok za komunálne odpady: 769 500 eur, poplatok za uloženie od-
padu: 220 000 eur a za dobývací priestor: 3 300 eur) tvorí 5,62 % bežných príjmov mesta. 

PRVÉ ZASADNUTIE NOVOZVOLENÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Primátor mesta a zvolení poslanci slávnostne zložili sľub. Poslanci potvrdili doterajší plat primátora vo výške 3 812 eur. Zástupkyňou primátora 
zostáva Mgr. Lea Grečková s platom 2 668,40 eur. Schválené bolo zloženie mestských výborov a komisií pri MsZ. Snúbencov budú sobášiť 
okrem primátora 9 poslanci. Rozpočet mesta na rok 2014 bol zmenený na konečnú výšku 30 528 408 eur na strane príjmov a 28 257 807 eur 
na strane výdavkov. Novelizované boli Zásady hospodárenia mesta s finančnými prostriedkami mesta. Určené boli normatívy na žiakov a deti 
v školských zariadeniach na území mesta. Dane a poplatky sa v roku 2015 nezvyšujú. Jednomyseľne bol schválený vyrovnaný rozpočet mesta 
na rok 2015 vo výške 25 021 369 eur. Zmenou prešiel aj Štatút vyhlasovania najúspešnejších športovcov mesta. Poslanci podporili zriadenie 
kontaktného administratívneho miesta občanov prostredníctvom schválenia zámeru predaja podielu mesta v budove AB za 1 euro MV SR. 

Tabuľka č. 1

Zriaďovateľ zariadenia

Mesto  
Spišská Nová Ves

Cirkev, náboženská  
spoločnosť, právnická  
alebo fyzická osoba

Žiak ZUŠ (individuálna forma štúdia) 935,41 € -
Žiak ZUŠ (skupinová forma štúdia) 574,38 € -
Dieťa MŠ 1 700,00 € 1 700,00 €
Dieťa školského klubu detí 437,46 € 420,00 €
Dieťa centra voľného času 80,00 € 71,00 €
Potenciálny stravník - žiak ZŠ 124,50 € 110,00 €

(pokračovanie na 4. strane)
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Nedaňové príjmy sú rozpočtované v čiastke 2 894 627 eur , t. j. 13,54 % bežných príjmov 
mesta. Tieto príjmy vznikajú z vlastníctva majetku (napr. prenájom: pozemkov 44 600 eur, 
lesných pozemkov a porastov 252 000 eur, nebytových priestorov a budov 358 578 eur, 
tepelného hospodárstva 575 805 eur, priestorov v priemyselnom parku 227 230 €, v Mul-
ticentre 7 400 eur, v podn. inkubátore 18 410 eur, nájomné v bytoch 169 500 eur...). 
Ďalšie vznikajú z podnikania (podiel na zisku v obchodných spoločnostiach mesta 
25 000 eur), z administratívnych poplatkov a pokút (správne poplatky napr. z matrič-
nej činnosti, stavebného úradu, overovania podpisov a listín, rybárske lístky, videohry..., 
pokuty, napr. vyberané mestskou políciou, stavebným úradom, poplatky za hrobové miesta, 
za dodávky služieb, energií, za parkovacie známky 106 000 eur, z parkovacích automatov 
50 000 eur...), z odvodov z hazardných hier 190 000 eur, z dobropisov, z úrokov z vkladov 
v bankách 5 500 eur. Vlastné príjmy rozpočtových organizácií v oblasti školstva u prenese-
ných kompetencií sú 83 200 eur a u originálnych kompetencií 434 450 eur. Príjmy domova 
dôchodcov sú plánované vo výške 899 400 eur. 
Bežné granty a transfery sú rozpočtované vo výške 7 315 817 eur. Tieto prostriedky 
sú určené na zabezpečenie prevádzky škôl, domova dôchodcov, prenesené kompetencie 

(napr. matričná činnosť, stavebný úrad, ŠFRB, školský úrad, údržba vojnových hrobov...).
Kapitálové príjmy sú rozpočtované vo výške 145 281 eur (predaj budovy na Hviezdo-
slavovej ul. a predaj bytov).
Plánované finančné operácie budú upravené až po schválení záverečného účtu za 
rok 2014 (prevod z rezervného fondu).
Výdavky sú rozdelené na bežné, kapitálové a finančné operácie. 
Celkové výdavky sú rozpočtované vo výške 25 021 369 eur a rozdelené sú do 13-tich 
programov (tabuľka č. 2), bežné výdavky sú rozpočtované vyššie o 341 000 eur oproti 
roku 2014 v celkovej čiastke 23 966 369 eur. 
Kapitálové výdavky vo výške 67 000 eur sú zatiaľ rozpočtované na rozšírenie cintorína, 
zabezpečenie projektovej dokumentácie, nákup prevádz. zariadení v domove dôchodcov 
a na dokončenie vzduchotechniky v Školskej jedálni ZŠ na Ul. Ing. O. Kožucha. Vzhľadom 
na očakávaný prebytok z roku 2014 budú ďalšie kapitálové výdavky predmetom 
schvaľovania v rámci prvej zmeny rozpočtu, resp. po schválení záverečného účtu.
Výdavkové finančné operácie sa členia na platby z pôžičiek, úverov a návratných finanč-
ných výpomocí. V roku 2015 je plánovaná dlhová služba vo výške 1 095 689 eur, z toho 
splátky istín sú vo výške 988 000 eur, úroky z úverov vo výške 107 689 eur. Aktuálna úro-
ková sadzba na siedmych úveroch mesta sa pohybuje vo výške 1,556 - 3,394 % p. a., zo 
ŠFRB platíme úroky vo výške 4,4 % p. a. 
K 31. 10. 2014 bol účtovný stav úverov 4 289 815,47 eur (16,59 % skutočných bež-
ných príjmov bez úveru ŠFRB) predchádzajúceho roka. Pre rok 2015 tvorí suma ročných 
splátok návratných zdrojov financovania a úrokov z úverov (bez ŠFRB) 4,46 % skutočných 
bežných príjmov predchádzajúceho roka.

Mestské zastupiteľstvo schválilo aj Všeobecne záväzné nariadenie mesta Spišská Nová 
Ves č. 1/2014 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné 
stavebné odpady. Sadzby daní a poplatkov sa oproti roku 2014 nemenia. 

Nehnuteľnosti mesta – zámer zriadenia klientskeho centra 
v AB na Štefánikovom námestí 
Poslanci MsZ v SNV schválili zámer predaja 7/100-tín podielového spoluvlastníctva 
budovy na Štefánikovom nám č. 5, a to veľkej zasadacej miestnosti nachádzajúcej sa 
na medziposchodí budovy, ku ktorej prislúcha aj malá kancelária, 4 kancelárske priestory 
na prízemí vpravo od vchodu do budovy (za priestormi Tatra banky), v ktorých pôvodne 
bola umiestnená matrika. K nim prislúcha aj sociálne zázemie. Ide o prebytočnú nehnuteľ-
nosť, ktorá je pre mesto dlhodobo finančne výrazne stratová (ročné náklady mesta na tieto 
priestory presahujú 10 000 eur). O tieto priestory prejavilo záujem Ministerstvo vnútra SR 
na vytvorenie tzv. „kontaktného administratívneho miesta občana“ (KAMO), resp. klient-
skeho centra. Ide o vytvorenie pracoviska, v rámci ktorého bude môcť občan vybaviť všetky 
svoje požiadavky, takže nebude musieť navštevovať ďalšie pracoviská okresného úradu. 
Poslanci taktiež schválili nájom a využitie časti pozemku v rozsahu 49,90 m2 spoloč-
nosťou Sanex, s. r. o., Spišská Nová Ves, pre účely výstavby prístupovej komunikácie na 
Sadovej ul. 
V závere prvého zasadnutia novozvoleného mestského zastupiteľstva bola aktualizácia 
Štatútu vyhlasovania najúspešnejších športovcov mesta Spišská Nová Ves, dôvodom kto-
rej bol zánik Komisie MsZ pre mládež a šport. Z tohto dôvodu bolo potrebné delegovať 
kompetencie zaniknutej komisie na iné orgány, resp. jednotlivcov.

Ing. Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora

PRVÉ ZASADNUTIE NOVOZVOLENÉHO ZASTUPITEĽSTVA

Tabuľka č. 2 

Číslo a názov programu Rozpočet v €
1. Manažment výkonu samosprávy mesta - audit mesta, 
reprezentačné výdavky, členské v záujmových organizáciách 38 140

2. Komunikujúce mesto - Ičko, TV Reduta, propagácia mesta 296 221

3. Podporné interné služby – prevádzka mestského úradu, 
finančné operácie, informačné a telekomunikačné technológie 3 418 968

4. Klientske služby - občianske služby (obrady, matrika, register 
občanov, stavebný úrad), komunálne služby (pohrebiská, trhoviská, 
parkoviská, priemyselná zóna Podskala)

368 446

5. Manažment rozvoja mesta - územné plánovanie, projektová 
dokumentácia, dotácie, značenie turistických trás, členské v OOCR Spiš 508 150

6. Životné prostredie mesta - starostlivosť o verejné priestranstvá, 
odpadové hospodárstvo, verejné osvetlenie, úrad ŽP 2 334 916

7. Bývanie a nebytové priestory - ŠFRB, správa a údržba bytov, 
nebytové priestory 1 120 605

8. Doprava – MHD a miestne komunikácie 904 000

9. Sociálna starostlivosť – starostlivosť o seniorov, 
sociálno-právna ochrana detí, sociálna inklúzia, dotácie 2 538 157

10. Školstvo MŠ, ZŠ, ZUŠ, CVČ, školské kluby, cirkevné, 
súkromné a VÚC zariadenia 11 539 976

11. Kultúra – podujatia pre verejnosť, Spišský a Vianočný trh, ZOO, MKC 498 520

12. Šport – športová hala, zimný štadión, futbalový štadión, 
kolkáreň, atletický štadión, krytá plaváreň a kúpalisko, 
šport pre všetkých a lyž. areál Grajnár 

796 067

13. Bezpečnosť občanov a návštev. mesta – verejný poriadok 
a bezpečnosť – MsP, požiarna a civilná ochrana 659 203

Spolu: 25 021 369

(dokončenie z 3. strany)

V decembri si katolícki veriaci pripomínajú sviatok Ne-
poškvrneného počatia Panny Márie. Práve tomuto 
sviatku je zasvätený tzv. malý kostol, v ktorom pri tejto 
príležitosti odslúžil 7. decembra sv. omšu spišský die-
cézny biskup Mons. Štefan Sečka. Panna Mária je 
tiež patrónkou nášho mesta a nachádza sa v jeho erbe. 
Ten je súčasťou uvítacích pylónov, ktoré boli v septem-
bri osadené na štyroch vstupoch do mesta. Jeden 

z nich, nachádzajúci sa pred polyfunkčným domom 
Sintra, po sv. omši požehnal otec biskup. „Chcel by 
som popriať všetkým Novovešťanom na príhovor Bo-
žej matky ochranu a požehnanie pre ich rodiny. To 
je vlastne aj zmysel tohto požehnania, že nebolo po-
žehnaním len tohto pylóna, ale aj obyvateľov mesta 
a jeho návštevníkov,“ uviedol pri tejto príležitosti Mons. 
Š. Sečka.

Pobožnosti sa okrem približne stovky Novovešťanov 
zúčastnil aj primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD.: 
„Som veľmi rád, že otec biskup si našiel čas a pri-
šiel požehnať symbol nášho mesta. Dnes sme mali 
významný duchovný deň. Toto nádherné dielo, ktoré 
občania začínajú vnímať, ešte možno bude akcento-
vané aj tým, že ho v budúcnosti nasvietime, pretože 
v noci je málo viditeľné.“ Eda

SLÁVNOSTNÉ POŽEHNANIE ERBU MESTA

Prvý decembrový deň sme pripomenuli 65 rokov od chvíle, kedy sme nadviazali vzájomné 
vzťahy s Čínskou ľudovou republikou. Pri tejto príležitosti sa konala vernisáž fotografií, 
medzi ktorými nechýbala ani Spišská Nová Ves. 
Na podujatí, ktoré sa konalo pod záštitou Ministerstva kultúry Slovenskej republiky, mohli 
pozvaní hostia hľadieť nielen na Spišský hrad, ale aj na fotografie nášho centra. 
Dobré vzťahy medzi mestom Spišská Nová Ves a Veľvyslanectvom Čínskej ľudovej repub-
liky sa odzrkadlili aj v záujme čínskych médií o rozhovor s primátorom mesta J. Volným, 
ktorého sprevádzala na kultúrnom podujatí aj prednostka Mestského úradu Spišská Nová 
Ves J. Bednárová. (rep)

NAŠI SA NA ČÍNSKEJ 
AMBASÁDE NESTRATILI
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OZ činnosti OR PZ v SNV
Doposiaľ neznámy páchateľ 16. 11. 2014 na Brezo-
vej ul. nezisteným predmetom a spôsobom odstránil 
visiaci zámok z technického skladu pod schodišťom. 
Odtiaľ odcudzil 1 ks hnedé kožené sedadlo s bielymi 
pruhmi, príručnú plastovú pumpu a 2 ks LED svetlá. 
Pre poškodeného M. S., bytom SNV, spôsobil škodu 
vo výške 60 € a spoločenstvu vlastníkov bytov škodu 
odcudzením visiaceho zámku vo výške 5 €. Poverený 
príslušník OO PZ SNV začal v danej veci trestné stíha-
nie za prečin krádež. 

Poverený príslušník OO PZ SNV z prečinu kráde-
že obvinil I. H. zo SNV, ktorá 17. 11. 2014 v hyper-
markete ukradla krém, pričom bola za obdobný čin 
postihnutá v posledných dvanástich mesiacoch ulo-
žením blokovej pokuty Mestskou políciou v SNV za 
priestupok proti majetku. Pre poškodenú spoločnosť 
spôsobila škodu v celkovej výške 3,99 €.

Poverený príslušník ODI OR PZ SNV z prečinu ohroze-
nie pod vplyvom návykovej látky v súbehu s prečinom 
marenie výkonu úradného rozhodnutia obvinil P. K. 
zo SNV, ktorý 17. 11. 2014 riadil osobné motorové 
vozidlo po miestnej komunikácii v Smižanoch, kde pri 
kontrole hliadkou OO PZ SNV mu bolo nameraných 
0,60 mg/l alkoholu v dychu a pri opätovnej dychovej 
skúške 0,51 mg/l alkoholu v dychu. Následnou lus-
tráciou bolo zistené, že P. K. má uložený zákaz čin-
nosti viesť motorové vozidlá Okresným súdom v SNV 
trestným rozkazom z 25. 8. 2014, ktorý nadobudol 
právoplatnosť 25. 8. 2014 na dobu 20 mesiacov.

Doposiaľ neznámy páchateľ 16. 11. 2014 v podniku 
na Zimnej ul. nezisteným spôsobom ukradol M. K. zo 
SNV čiernu textilnú brašňu v hodnote 60 €, konek-
tor na prezentáciu iPad v hodnote 40 €, nabíjačku na 
notebook v hodnote 90 €, firemný notebook v hod-
note 977 €. Pre poškodenú spôsobil celkovú škodu 
1 167 €. Poverený príslušník OO PZ SNV začal v da-
nej veci trestné stíhanie za prečin krádež.

Doposiaľ neznámy páchateľ v období od 22. 11. 2014 
do 26. 11. 2014 pri pohostinstve na Letnej ul. nezis-
teným predmetom a spôsobom prekonal oplotenie 
plechovo-pletivovej kôlne, kde následne ukradol 4 ks 
hliníkových diskov so 4 ks pneumatík. Pre poškode-
ného D. T., bytom Bardejov, spôsobil celkovú škodu 
krádežou vo výške 2 300 €. Poverený príslušník OO 
PZ SNV v danej veci začal trestné stíhanie za prečin 
krádež. 

Z činnosti MsP v SNV
Hliadka 18. 11. 2014 o 22.20 hod. skontrolovala 
mladého muža, ktorý meravo bez pohnutia sedel v tu-
reckom sede na stole trhoviska. Jednalo sa o etaly-
zovanú osobu V. M. zo SNV. Menovaný sa zorientoval 
a z miesta odišiel. Protiprávne konanie nezistené.

20. 11. 2014 o 9.20 hod. telefonicky oznámila K. B. 
zo Spiš. Tomášoviec, že pri ceste do práce zbadala 
na sídl. Západ kľúče vo dverách osobného motoro-
vého vozidla. Vozidlo uzamkla, kľúče zobrala so se-
bou a následne telefonicky informovala MsP o veci 
a kľúče dobrovoľne odovzdala hliadke. Na základe 
ev. čísla bola zistená majiteľka vozidla, ktorá bola 
o veci informovaná a uvedené kľúče si vyzdvihla na 
útvare MsP. Zároveň uviedla, že z vozidla nebolo nič 
odcudzené a vozidlo je v poriadku. Protiprávne kona-
nie nezistené.

Hliadka MsP 23. 11. 2014 o 17.00 hod. na základe 
oznámenia našla na Duklianskej ul. v strede vozovky 
zrazenú srnu. Javila ešte známky života, pričom mala 
zlomené predné končatiny. Hliadka MsP zabezpečila 
miesto nehody a zabezpečovala dopravnú situáciu do 
príchodu hliadky dopravnej polície, ktorá vec prevza-
la k ďalšej realizácii. O udalosti bol taktiež vyrozume-
ný poľovný hospodár daného poľovného revíru, ktorý 
zabezpečil odstránenie zrazenej srny.

Hliadka MsP 23. 11. 2014 o 18.40 hod. na základe 
tel. oznámenia našla na Dubovej ul. zraneného muža, 
ktorý ležal na chodníku, mal poranenú hlavu a značne 
krvácal. Bola mu poskytnutá prvá pomoc a na miesto 

SPRAVODAJSTVO

V obradnej sieni Radnice sme 5. decembra privítali bez-
platných darcov krvi. „V knihe vášho života je napísané, 
že ste pre iných urobili viac, ako ste museli, viac ako 
sa očakávalo. Ste pre ostatných príkladom,“ uviedol 
v slávnostnom príhovore na oceňovaní darcov krvi primá-
tor mesta Ján Volný. 

Jeho slová patrili desiatkam vzácnych ľudí, ktorí zachraňujú 
životy iných. Patrili skutočným hrdinom z okresov Spišská 
Nová Ves a Gelnica. Medzi najaktívnejších patria aj Spiš-
skonovovešťania - František Spišák a Ján Servátka, ktorí 
sú držiteľmi diamantovej Janského plakety, ktorá sa do-
stáva za 80 bezplatných odberov krvi. (tom)

OCENENIE BEZPLATNÉHO 
DARCOVSTVA

Konzul Poľskej republiky Jacek Doliwa a pridelenec 
obrany pri Veľvyslanectve Poľskej republiky v Bratislave plk. 
Zbigniew Komański zavítali do nášho mesta na pozvanie 
primátora J. Volného. „Dostali sme pozvánku od pána pri-
mátora, aby sme navštívili toto krásne mesto a zároveň pri 
príležitosti 100. výročia od vypuknutia prvej svetovej vojny 
položili veniec na hrobe poľských vojakov, ktorí sú pocho-
vaní v Spišskej Novej Vsi. Pozvanie sme radi prijali,“ uviedol 
po slávnostnom prijatí J. Doliwa.
Medzi obeťami prvej svetovej vojny boli aj ôsmi poľskí vojaci, 
ktorých hroby sa nachádzajú v Novoveskej Hute. Na tomto 

mieste si ich pamiatku po slávnostnom prijatí uctili hostia 
spolu s predstaviteľmi mesta pietnou spomienkou. „Máme 
dosť podrobné informácie a týkajú sa prakticky celého Slo-
venska. Konzul, ktorý sa tým zaoberal skôr, urobil zoznam 
všetkých takýchto miest. Informácie o tom, že sa tu v Spiš-
skej Novej Vsi nachádzajú hroby poľských vojakov, sme 
mali. Otázkou ostávajú už len vzdialenosti, ale snažíme sa 
nikdy nezabudnúť na našich padlých vojakov. Je to jedno, 
či bojovali v uniformách rakúsko-uhorskej armády alebo 
v iných uniformách, vždy to boli poľskí vojaci. Preto sa na 
nich snažíme vždy, keď je príležitosť, pamätať. V tomto prí-
pade je to Sviatok všetkých svätých a zároveň Deň nezá-
vislosti Poľska,“ povedal ďalej J. Doliwa.
Naše mesto spája s Poľskom veľa spoločného. „Nie iba 
preto, že sme Slovania, ale je to aj blízkosť hraníc. Áno sú 
tu hory, ale aj napriek tomu je tá spolupráca na všetkých 
úrovniach – ekonomickej, politickej, ale tiež kultúrnej, ktorá 
dáva možnosť zblížiť medzi sebou občanov Slovenskej re-
publiky a Poľska a bezprostredných kontaktov. Zdôraznil 
by som tiež oblasť turistiky, keď ľudia prejdú cez hranicu, 
ktorá už prakticky neexistuje a stretnú sa v Poľsku s Po-
liakmi alebo na Slovensku so Slovákmi. Je to vždy prínos, 
niečo nové, navzájom poznávajú inú kultúru, mentalitu,“ 
dodal na záver J. Doliwa. Edita Gondová, foto: autorka

NÁVŠTEVA Z POĽSKÉHO 
VEĽVYSLANECTVA
Spišskú Novú Ves navštívili 20. novembra zástupcovia Veľvyslanectva Poľskej republiky 
na Slovensku. Pri tejto príležitosti sa konalo slávnostné prijatie primátorom mesta Jánom 
Volným v obradnej sieni Radnice. Po ňom nasledovala pietna spomienka pri hroboch poľ-
ských vojakov v Novoveskej Hute.

ZBRAŇOVÁ AMNESTIA 
Policajný zbor informuje o novele zákona č. 300/2014 Z. z., ktorým sa 
mení a dopĺňa zákon č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive. 
V zmysle citovaného zákona dochádza k zániku trestnosti činu nedovo-
leného ozbrojovania v prípade, ak dôjde k odovzdaniu strelnej zbrane 
alebo streliva v lehote od 00.00 hod. 1. decembra 2014 do 24.00 hod. 
31. mája 2015 na ktoromkoľvek útvare policajného zboru, kde policajný zbor 
poskytne aj bližšie informácie. 

plk. JUDr. Jaroslav Dulík, riaditeľ Okresného riaditeľstva PZ SR 
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ber v okrese Sp. Nová Ves dosiahla hodnotu 15,41 %. 
V samotnom meste Sp. Nová Ves sa nezamestnanosť 
pohybuje na úrovni 13 %, čím sa dostáva zhruba na úro-
veň Slovenska.

Obchodné centrum Madaras zorganizovalo 14. 11. už 
po štvrtýkrát Prezentáciu stredných škôl. Svoje port-
fólio tu predstavilo spolu 7 stredných škôl zo Sp. Novej 
Vsi aj Levoče.

V utorok 18. 11. sa v Koncertnej sieni Reduty predstavil 
český barytonista Jakub Pustina. Na svoje si tak prišli 
priaznivci operného a operetného spevu.

Národná transfúzna stanica z Popradu prišla v novem-
bri za študentmi do Gymnázia na Školskej ul. Spolu 
75 gymnazistov tak vymenilo lavice za nemocničné 
ležadlá, aby darovali svoju krv. Akcia sa uskutočnila už 
po štvrtýkrát.

Stredoškoláci si v novembri zmerali svoje sily v stolnom 
tenise na Obvodných majstrovstvách, ktoré uspo-
riadalo Centrum voľného času Adam v telocvični ZŠ na 
Lipovej ul. Do súťaže sa prihlásilo 7 škôl. Medzi diev-
čatami sa najlepšie darilo gymnazistkám zo Školskej ul. 
Na druhom mieste skončili gymnazistky z Javorovej ul. 
a na treťom mieste študentky Strednej odbornej školy 
ekonomickej. Medzi chlapcami si prvenstvo vybojovali 
študenti Technickej akadémie. Druhí boli gymnazisti 
z Javorovej ul. a tretí gymnazisti zo Školskej ul. Víťazi 
postúpili na krajské kolo do Košíc.

Nahliadnuť do priestorov Spojenej školy sv. M. Kolbeho 
mohol 19. 11. každý záujemca. Konal sa tu totiž Deň 
otvorených dverí. Program začal divadelnou hrou 
o živote sv. Františka z Asisi v podaní žiakov a po nej 
nasledovala prehliadka priestorov školy. Návštevníci tiež 
mali možnosť spoznať edukačný proces, ktorý v nej den-
nodenne prebieha. 

Spišské osvetové stredisko v spolupráci s Mestským 
kultúrnym centrom zorganizovalo 19. 11. v Koncertnej 
sieni Reduty už 25. ročník regionálnej súťažnej prehliad-
ky speváckych zborov pod názvom Spišské zborové 
dni. Predstavili sa na nej 3 spevácke zbory, a to Robot-
nícky spevokol z Krompách a domáce súbory Chorus 
Iglovia a Mužský spevácky zbor pri Baníckom spolku 
Spiš. Pred odbornou porotou si speváci Chorus Iglovia 
vyspievali najvyššie ocenenie – zlaté pásmo. Podujatie 
pokračovalo 21. 11. v gréckokatolíckom Chráme Preme-
nenia Pána, kde v rámci nesúťažnej prehliadky vystúpilo 
celkom 5 zborov. Hosťom prehliadky bol miešaný spe-
vácky zbor Jasoň z partnerského mesta Havlíčkův Brod.

Zaujímavú aktivitu absolvovali seniori z Mestskej or-
ganizácie JDS. 20. 11. sa v literárnej kaviarni eLAra 
stretli s mladým ambicióznym autorom Tomášom 
Repčiakom. Beseda v príjemnom prostredí ich zaujala 
natoľko, že si so záujmom prečítali jeho knihy o Karčim 
Vešeľakovi.

Pri príležitosti Dňa študentstva sa 21. 11. v priestoroch 
telocvične Hotelovej akadémie uskutočnil 18. ročník 
Mix volejbalu stredných škôl. Svoje sily si zmeralo 
celkovo 6 tímov v netradičnom zložení: 2 študenti, 2 štu-
dentky a 2 pedagógovia. Minuloročné víťazstvo obhá-
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O bola privolaná RZP, ktorá následne muža previezla 
na lek. ošetrenie. Vzhľadom k tomu, že muž počas 
ošetrovania začal byť agresívny, hliadka MsP vykona-
la posádke RZP doprovod muža na chirurgické od-
delenie. Jednalo sa o Š. G. Asistencia prebehla bez 
závad, bez použitia donucovacích prostriedkov. Vec 
bola riešená len ako pomoc občanovi, nakoľko bolo 
zistené, že menovaný si zranenia privodil pádom sám.

Hliadka MsP 27. 11. 2014 o 11.45 hod. na základe 
tel. oznámenia prevádzkarky verejných toaliet bola vy-
slaná na miesto, kde údajne v priestoroch mužských 
toaliet leží neznámy muž, ktorý odmieta opustiť ich 
priestory. Hliadka na mieste stotožnila muža. Jednalo 
sa o P. J. Menovaný bol v etalyzovanom stave, bez 
vonkajších známok poranení. Hliadkou bol vyzvaný, 
aby opustil priestory verejných toaliet, výzvu akcepto-
val a uvedené miesto opustil.

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

„Dobrý deň. Chcel by som vás požiadať o zabezpe-
čenie verejného osvetlenia na Ulici Fraňa Kráľa 287. 
Je tam tma ako v rohu. Všetko nahráva zlodejom 
a vandalom, ktorí poškodzujú súkromný majetok 
všetkých občanov, ktorí tam bývajú a taktiež všetci 
majú strach o svoj život a zdravie, keďže veľmi ľahko 
v takejto tme môže dôjsť k prepadnutiu a okradnu-
tiu slušných občanov. Pevne verím, že sa táto dosť 
nevyhovujúca situácia konečne vyrieši. Vopred vám 
ďakujem.“
 Miroslav, odkazprestarostu.sk, 11. 11. 2014 

Mesto po kontrole situácie na Ulici Fraňa Kráľa pristúpi 
k rozšíreniu verejného osvetlenia v danej lokalite. Po vy-
riešení vlastníckych vzťahov a dohode s majiteľmi garáží 
plánuje mesto do konca roka osadiť dodatočné osvet-
lenie na fasáde garáží.

Ing. Juraj Sad, PhD. 
ved. odd. komunálneho servisu, MsÚ

„Dobrý deň, chcem vedieť, či by nebolo možné, 
vzhľadom k vzdialenosti sídliska Západ od centra 
mesta, zriadiť vysunuté pracovisko mestskej polície 
na tomto sídlisku. Mám pocit, že sa tu množia prípady 
vandalizmu, narušovania nočného kľudu a v nepo-
slednom rade aj problémy s parkovaním na zeleni. 
Určite by to prispelo k pocitu bezpečia obyvateľov. 
Ďakujem.“

Marián, odkazprestarostu.sk, 17. 11. 2014

Ďakujeme za váš podnet, ale na sídlisku Západ neplá-
nujeme zriadiť vysunuté pracovisko. Rovnaká vzdiale-
nosť je aj z budovy mestskej polície na iné sídliská, príp. 

Ferčekovce a Novoveskej Huty. Hliadky už niekoľko 
týždňov oveľa intenzívnejšie vykonávajú kontrolu verej-
ného poriadku, venčenia psov, ale i státie na zeleni. 
Napriek novým parkoviskám mesto plánuje aj v ďalšom 
období rozširovať parkovacie miesta.

JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP

„Dobrý deň. Dominantou Spišskej Novej Vsi je ne-
pochybne veža rímskokatolíckeho kostola, ale niečo 
jej chýba... Napadlo ma, či by bolo možné ju skráš-
liť LED osvetlením, lebo vrch je tmavý a nevidno ho 
z diaľky, viac by upútala veža návštevníkov a vynikla 
jej krása. Prešla som už veľa zahraničných miest 
a v každom meste vidno kostol už z diaľky...“

SIKA, odkazprestarostu.sk, 2. 12. 2014

Ďakujeme za podnet, budeme sa ním zaoberať a zvá-
žime možnosti nasvietenia prípadne viacerých domi-
nantných stavieb v parkovej časti námestia.

Ing. Jela Bednárová, prednostka MsÚ

„Chcela by som vedieť, prečo niektoré obce, osady 
majú pristavené veľké kontajnery a iné sa musia spo-
liehať na svoje malé kanvy. Smeti si platíme asi rov-
nako. Ďakujem.“

Ivana, odkazprestarostu.sk, 3. 12. 2014

Z vášho podnetu nie je jasné, kde vám chýba veľko-
kapacitný kontajner. V celom meste sú rozmiestnené 
nádoby na komunálny odpad, separovaný odpad a na 
základe požiadavky občanov aj nádoby na BIO odpad. 
Mesto taktiež 2 x ročne zabezpečuje veľkokapacitné 
kontajnery. O ich umiestnení sú občania mesta vopred 
informovaní v mesačníku Ičko. V prípade akýchkoľvek 
otázok kontaktujte Ing. Kriegera, tel. č.: 053/4152 217.

Ing. Juraj Sad, PhD. 
ved. odd. komunálneho servisu, MsÚ

LISTÁREŇ

Oblastná organizácia cestovného ru-
chu Slovenský raj (OOCR SR) spolu 
s partnermi tesne pred Vianocami 
predstavila nový produkt – destinačnú 
kartu zliav s názvom „Karta do raja“. 
Zľavová karta je označená QR kódom 
a unikátnym číslom a svojmu držite-
ľovi umožňuje čerpať v destinácii 
Slovenský raj vopred dohodnuté 
zľavy na služby a produkty zmluv-
ných partnerských zariadení, výlet-
ných miest a atrakcií. Kartu vydáva 
a distribuuje cez svoje zmluvné pre-
dajné miesta OOCR SR. Jedným 
z autorizovaných predajných miest 
je od decembra aj naše Turistické 

informačné centrum na Letnej 49. Držiteľom karty môže byť osoba vo veku 15 a viac rokov. Na predajnom mieste 
jej po vyplnení registračného formulára bude vydaný platný originál karty a aktivované zľavy. 
Karta je síce neprenosná na tretiu osobu, držiteľ karty však pri registrácii ako spoluužívateľov karty môže zaregistrovať 
aj členov svojej rodiny vo veku do 14 rokov vrátane (napr. svoje deti, mladších súrodencov). Súčasne ďalší člen ro-
diny vo veku nad 15 rokov (manžel/ka, rodič alebo starší súrodenec) získava nárok na kúpu druhej karty za akciovú 
cenu. Tým pádom si pobyt v destinácii a s ním spojené zľavy naplno užíva celá rodina.
Držiteľ karty si môže zľavy uplatniť u poskytovateľov zliav na základe predloženia karty a overenia jeho totožnosti. Každý 
držiteľ karty spolu s kartou získava aj prístup na svoje on-line konto, kde si môže pozrieť, kedy, kde a akú zľavu už on alebo 
jeho zaregistrovaní rodinní príslušníci využili. Táto interná štatistika reálne využitých zliav pomôže tvorcom karty k vyhodno-
teniu jej využitia a poskytne cenné informácie o pohybe návštevníkov v destinácii. 
„Karta do raja“ je dostupná za predajnú cenu 9,90 eur. Druhú kartu si rodina môže zakúpiť len za 4,00 eurá (resp. 
podľa aktuálne platného cenníka). Karta platí 12 mesiacov odo dňa jej vydania, s možnosťou následného predĺženia 
jej platnosti aj na ďalšie obdobie. 
Bližšie informácie o karte a aktuálny zoznam poskytovateľov zliav v Slovenskom raji je k dispozícii na weboch  
www.kartadoraja.sk, www.vraji.sk, www.slovenskyraj.eu alebo sa informujte priamo v Turistickom informačnom centre, 
Letná 49.  Referát cestovného ruchu a zahraničných vzťahov, MsÚ

KARTA DO RAJA
Návštevníci najkrajšieho prírodného skvostu na Spiši dostali k Viano-
ciam jedinečný darček. Turisti, ktorí sa chystajú spoznávať Národný 
park Slovenský raj, majú odteraz k dispozícii „Kartu do raja“.
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Yjil tím Gymnázia na Školskej ul. Druhí v poradí skončili 
hráči zo Strednej odbornej školy a na treťom mieste sa 
umiestnilo družstvo Gymnázia na Javorovej ul. Podujatie 
zorganizovalo Centrum voľného času Adam.

Zumba, teda tanečný fitnes program, si našla svojich 
priaznivcov po celom svete i v Sp. Novej Vsi. Dôkazom 
bola 22. 11. Zumba párty, ktorej sa zúčastnilo takmer 
40 dievčat.

Obchodné centrum Madaras pripravilo 22. 11. pre svo-
jich návštevníkov Remeselné trhy, počas ktorých mali 
možnosť pozrieť si tradičné remeslá a zakúpiť si výrobky 
ľudovej kultúry.

24. 11. v Spišskej knižnici zneli básne L. Novo-
meského v podaní členov DS Hviezdoslav, Mgr. V. Pe-
táka, A. Wachterovej, Mgr. N. Hrabuvčinovej aj 
Ing. V. Kubovčíkovej, E. Wachterovej, M. Rimbalu 
a L. Frankoviča. Video prezentáciou podujatie úžasne 
spestrila Mgr. D. Krajňáková, pracovníčka Spišskej kniž-
nice. Mgr. M. Mróz nás zoznámil s Novým slovom číslo 
52 z roku 1984, ktoré bolo venované L. Novomeskému.

V utorok 25. 11. sme sa zobudili do bieleho rána. Sne-
žilo v noci z pondelka na utorok. Prvý sneh tejto zimy 
tak mnohých prekvapil. Počas noci absolvovali cestári 
prvý výjazd. Tým sa podarilo zhruba do siedmej hodi-
ny za pomoci 4 – 5 mechanizmov upratať celé mesto. 
Počas zimy budú údržbu už tradične vykonávať Mesto 
Sp. Nová Ves (ručné čistenie), firma Brantner Nova 
(strojové čistenie) a Slovenská správa ciest. Operačný 
plán zimnej údržby mestských komunikácií, verejných 
priestranstiev a parkovísk si môžete pozrieť na stránke 
www.spisskanovaves.eu – modrá sekcia SNV – Stra-
tegické a rozvojové dokumenty – Operačný plán zim-
nej údržby.

Sviatok sv. Kataríny si 25. 11. nezabudli pripomenúť 
i obyvatelia tunajšieho domova dôchodcov. V rámci  
Katarínskeho posedenia bol pripravený pestrý 
program. Počas neho sa rozprávali vtipy, spomínali tra-
dície a do programu sa zapájali aj samotní diváci. Nechý-
bala tombola a hudobné vystúpenie. Sté výročie prvej 
svetovej vojny pripomenul Folklórny súbor Domaňovčan 
so svojím pásmom. Zavŕšením posedenia bola návšteva 
nevládnych obyvateľov zariadenia, ktorým večer sprí-
jemnilo taktiež vystúpenie súboru.

V Multicentre odštartovala 25. 11. výstava Historic-
ké banské mapy Spiša. Prezentovaných na nej bolo 
27 originálov, desiatky reprodukcií, technické mapy 
i mapy pripomínajúce umelecké diela. Výstava organi-
zovaná v spolupráci s Baníckym spolkom Spiš predsta-
vovala zbierku máp z 18. až 20. stor. Medzi najstaršie 
patrila mapa z roku 1760 znázorňujúca hĺbenie šachty 
Ján v Novoveskej Hute.

25. 11. je dňom odstránenia násilia páchaného na že-
nách. Pri tejto príležitosti policajný preventista predná-
šal v Spišskej katolíckej charite o tom, ako môže polícia 
pomôcť a ako majú ľudia postupovať.

26. 11. sa žiaci ôsmich základných škôl mesta úspešne 
popasovali s historickými otázkami v 8. ročníku Naše 
mesto. Otázky vytvorili PaedDr. Š. Šimko a Mgr. J. Pro-
chotská. Mgr. E. Rakytová a Mgr. R. Wencelová určili 
bodové poradie. I. kategória ZŠ Levočská, ZŠ Komen-
ského a ZŠ Z. Nejedlého. II. kategória ZŠ Z. Nejedlé-
ho, ZŠ Ing. O. Kožucha a ZŠ Nad Medzou. Zaujímavým 
postrehom bola veľmi úspešná účasť žiaka zo ZŠ Nad 
Medzou Ch. Ernesta, ktorý 3 x reprezentoval školu.

K predvianočnej atmosfére v meste patrí už tradične aj 
vianočná výzdoba inštalovaná na námestí a na sídlis-
kách. Mesto tohto roku nakúpilo 300 m svetelných reťa-
zí a 29 ks vianočných prvkov. Postupne sa mení kvalita 
vianočnej výzdoby v meste. Priebežne sú totiž pokaze-
né alebo vypálené svietidlá nahradzované novými, ktoré 
sú už osadené s LED technológiou za účelom zníženia 
spotreby elektrickej energie. S uvedenou technológiou 
plánuje mesto zakúpiť novú vianočnú výzdobu, ktorej 
výmena je naplánovaná na rok 2017. Okrem toho boli 
rozbehnuté prípravy na rekonštrukciu verejného osvet-
lenia v celom meste. V budúcom roku by malo prebeh-
núť verejné obstarávanie a následne samotná výmena 
osvetlenia.

Zariadenie núdzového bývania Domu Charitas sv. Jozefa 
slúži zneužívaným a týraným ženám a deťom, ktoré sa ocitli 
v situácii, kedy nemajú možnosť iným spôsobom riešiť svoj 
aktuálny stav.
Kapacita zariadenia je 21 klientov, Košický samosprávny kraj 
čiastočne prispieva na 14 klientok. Tie si hradia poplatky za 
ubytovanie a spoločnú stravu.
Momentálne je v zariadení 8 klientok s 8 deťmi vo veku 1 – 9 
rokov. Finančná situácia klientok im neumožňuje dovoliť si pri-
praviť pre svoje deti také Vianoce, aké by si priali. Preto sme 
uvítali ponuku študentov III. E triedy Gymnázia na Školskej 7 
spolu s triednou učiteľkou Mgr. Alenou Holzovou na spolu-
prácu. Spolupráca začala v lete roku 2013, kedy sme prijali 
do zariadenia klientku – odchovankyňu detského domova 
v pokročilom štádiu tehotenstva. Narodil sa jej krásny zdravý 
chlapček Filipko. Trieda III. E prebrala nad dieťatkom a mat-
kou patronát. Navštevujú ich niekoľkokrát ročne, spravidla 
pred Vianocami a okolo Filipkových narodenín. Vždy malému 
aj jeho mame prinesú nejaké darčeky. Pri ich návštevách sa 
zoznámili aj s ostatnými klientkami a ich detičkami. Toho roku 
sa rozhodli obdarovať nielen „svojho“ chránenca Filipka, ale 
aj ostatné naše mamky a deti. Zorganizovali v škole zbierku, 
do ktorej sa zapojili aj ostatní pedagógovia a študenti. Výsled-
kom ich snahy je to, že pod vianočným stromčekom si každá 
mamka a aj dieťa nájde to svoje prekvapenie. Je ozaj povzbu-
dzujúce, že v dnešnej konzumnej spoločnosti a uponáhľanej 

dobe sa nájdu mladí ľudia, ktorým záleží aj na tých menej 
šťastných, ako sú oni. Ďakujeme v mene našich klientok a ich 
detí študentom III. E, ich triednej učiteľke a aj všetkým ostat-
ným, ktorí sa pričinili o ich pekné Vianoce. Zároveň prajeme 
škole veľa takýchto dobrých a nesebeckých študentov.

Mgr. Zuzana Grossová a Bc. Elena Ferenčáková 
soc. prac. ZNB

SPOLUPATRIČNOSŤ ŠTUDENTOV
Spolupráca študentov Gymnázia na Školskej ul. 7 v Spišskej Novej Vsi a Zariadenia nú-
dzového bývania DCHsJ spríjemnila Vianoce zneužívaným a týraným ženám. 

Po prvý raz v histórii programu sa stalo, že školáci zahrnuli 
do svojho projektu fyzicky náročné brigády za bránami svo-
jej školy. Základná škola Hutnícka ul. sa týmto spôsobom 
podujala odstraňovať invazívne rastliny na Sídlisku Západ I 
v Spišskej Novej Vsi, kde spôsobujú výskyt silných alergií 
u detí. „Bola to drina, ale stála za to. Deti sa vďaka projektu 
‚naštartovali‘ a v aktivitách budú pokračovať aj ich spo-
lužiaci,“ komentuje Emília Gondeková, špecialistka trvalej 
udržateľnosti v Embraco Slovakia.
Veľmi pestrú paletu programov pripravili „ekoremeselníci“ 
zo ZŠ Levočská ul., priúčali sa aj tradičnému farmárčeniu, 
včelárstvu a výrobe bio-mydla. Mimoriadne veľký ohlas zazna-
menali aktivity v materských školách. „Naši zamestnanci - ro-
dičia detičiek - prezradili, že panie učiteľky boli pre projekty 
mimoriadne nadšené a zapájali do nich široké okolie,“ do-
dáva E. Gondeková.
V nadchádzajúcom siedmom ročníku plánuje Embraco roz-
šíriť hranice projektov pre materské školy na celý okres. „Je 
najvyšší čas chrániť planétu viac ako kedykoľvek predtým 
a toto povedomie chceme pomáhať budovať v deťoch 

naozaj už od raného veku,“ poznamenáva E. Gondeková. 
Dve školy obohatili ekologické projekty kultúrnym rozmerom. 
ZŠ Spišské Vlachy zveľadila zanedbaný židovský cintorín vo 
svojom mestečku, kým ZŠ sv. Cyrila a Metoda opravovala 
kaplnku sv. Anny na okraji mesta.

Anton Oberhauser, Communication House 

STOVKY DETÍ BLIŽŠIE 
K PRÍRODE I HISTÓRII
Náročné odstraňovanie buriny, ktorá spôsobuje na novoveskom sídlisku alergie či zapo-
jenie rodičov rómskych detí v Spišských Vlachoch do obnovy chátrajúceho židovského 
cintorína. To sú len dve z množstva dobrých vecí, ktoré sa podarili vďaka 6. ročníku gran-
tového programu Cena Embraco za ekológiu, zameranému na dobrovoľníctvo. Základné 
a materské školy si rozdelili 9 000 eur, odpočet ocenených projektov prebehol 2. de-
cembra v Spišskej Novej Vsi. 
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Nevenujú sa nám! Úradníkov by mali verejne nechať ro-
biť kliky na námestí alebo by ich mali vyváľať v smole 
a perí. To je častá predstava obyvateľa mesta, ktorý si 
svoju frustrovanosť zo života nevie vyzúriť inak. Nie že 
by nemal v niektorých prípadoch pravdu. Ešteže máme 
nový rok a všetko sa zmení, poznamenal sused Gančo, 
ktorý sa živí zbieraním informácií s malou hladinou prav-
depodobnosti. A práve Gančo počul, že v novom roku 
budú úradníci chodiť za stránkami priamo domov, aby 
sa tak nepreplňovali kancelárie. Vlastne bude mať každý 
občan mesta svojho vlastného úradníka, ktorý mu vy-

baví známku na psa (ak nemá, tak kúpi aj psa), zaplatí 
za odvoz smetí, napíše a vybaví žiadosť. Touto službou 
občanovi zvýšime počet úradníkov na roveň počtu oby-
vateľov mesta a z necelých 38-tisíc budeme v momente 
veľkí ako Prešov. Týmto vyriešime v meste nadobro aj 
nezamestnanosť. Toto je Gančova predstava a je takmer 
presná. Len sa ešte musíme rozhodnúť, ktorá časť 
mesta bude úradnícka – či Spišská, Nová alebo Ves. 
A keď sa nám premnožia, budeme úradníkov rozpredá-
vať na orgány. Orgány verejnej správy.

Vlasto Bogár

GANČO ZMENŠUJE BYROKRACIU
GLOSA 
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Y Správne a súdne poplatky je v súčasnosti možné uhra-
diť prostredníctvom samoobslužných terminálov, tzv. 
kioskov. Do prevádzky bol totiž uvedený nový platobný 
systém e-kolok, ktorý nahradí predaj klasických papie-
rových kolkov. Moderné platobné terminály môžu využiť 
aj obyvatelia v Sp. Novej Vsi, a to na ODI Sp. Nová Ves, 
Elektrárenská ul. alebo na OD Sp. Nová Ves, Gorazdova 
ul.

Od piatku 28. 11. zdobí po prvýkrát fontánu pred Levoč-
skou bránou adventný veniec so štyrmi svietiacimi lam-
pášmi. Veniec má priemer 4 m a obvod 12 m. Zhotovený 
je z čačiny, ktorú poskytli Lesy mesta Sp. Nová Ves. 
Lampáše vyrobili v Domovine, n. o., v Hodkovciach. Sa-
motné zhotovenie a výzdobu venca realizovali šikovné 
ženičky z Kvetinárstva Iris. Okrem neho vianočnú atmo-
sféru dotvára drevený betlehem.

Posledné 26. zasadnutie predchádzajúceho mest-
ského zastupiteľstva sa uskutočnilo 28. 11. 2014. 
Poslanci schválili 3. zmenu rozpočtu na rok 2014. 
Pri príležitosti ukončenia volebného obdobia boli 
na návrh primátora mesta schválené odmeny pre po-
slancov vo výške 500 eur. Poslanci vzali na vedomie 
prehľad poskytnutých dotácií. Nakoľko bývalý po-
slanec T. Hamráček sa stal zamestnancom mesta, 
v poslaneckej lavici ho na tomto zasadnutí nahradil 
Ing. P. Čekovský. Poslanci vzali na vedomie plnenie 
uznesení MsZ a správu o výsledku kontrol hlavného 
kontrolóra Ing. Petra Biskupa. Schválené bolo vyra-
denie majetku mesta v správe dvoch základných škôl. 
Prerokovali aj dve žiadosti na odkúpenie pozemkov. 
Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hlasovanie 
poslancov, zvukový záznam nájdete na www.spisska-
novaves.eu v modrej sekcii: Samospráva – MsZ.

Posledná novembrová sobota patrila na celom Sloven-
sku dobrým skutkom v podobe akcie Zóna bez peňazí, 
ktorá prebiehala aj v Materskom centre Dietka v Sp. No-
vej Vsi. V rámci nej mohli ľudia nosiť veci, ktoré už nepo-
trebujú a vymeniť ich za niečo, čo ešte využijú.

Základná organizácia č. 13 Slovenského zväzu zdra-
votne postihnutých zorganizovala 29. 11. v reštaurácii 
Hotela Preveza Katarínsku zábavu. Zúčastnilo sa jej 
takmer 130 členov uvedenej organizácie. Pripravený bol 
pre nich program, v rámci ktorého nechýbala tombola.

Slovenský Červený kríž, územný spolok Sp. Nová Ves 
zorganizoval 29. 11. v Evanjelickom kostole Benefičný 
koncert. Jeho výťažok a finančné dary budú použité na 
činnosť sociálnych služieb v rámci ich pôsobnosti a na 
nákup prepravného motorového vozidla. V rámci progra-
mu sa predstavila Základná umelecká škola v Sp. Novej 
Vsi a Spevácky zbor slovenských učiteľov.

V novembri sa v Koncertnej sieni Reduty konala bese-
da s cestovateľom, novinárom a filmárom Danom Pří-
baňom. V rámci nej sa návštevníci dozvedeli množstvo  
zaujímavostí o výprave, ktorú pred necelými dvoma rok-
mi uskutočnil trabantom naprieč Južnou Amerikou, 
kde za 4 mesiace zdolal vyše 21-tisíc km.

30. 11. prebiehal v Sp. Novej Vsi Sviečkový pochod. 
V rámci neho sa zišlo 40 ľudí, ktorí zapálenými svieč-
kami vzdali úctu tým, ktorý podľahli AIDS/HIV a stuž-
kami vyjadrili solidaritu s tými, ktorí touto chorobou 
trpia. Sviečkové pochody a besedy na školách v rámci 
kampane boja proti AIDS/HIV organizovala Mládež Slo-
venského Červeného kríža v 19 mestách a obciach na 
Slovensku. V našom meste pochod spoluorganizovalo 
občianske združenie Mladí ľudia a život.

V nedeľu 30. 11. sa v literárnej kaviarni eLAra konal ďalší 
zo série Hokerlíkov. V rámci neho sa predstavila mladá 
poetka z Levoče Ema Malíšková a spišskonovoveský 
spisovateľ Tomáš Repčiak, ktorý spolu s Maťom Horba-
lom aj zaspieval.

Svoju patrónku sv. Barboru si 3. 12. v Koncertnej sie-
ni Reduty pripomenuli členovia Baníckeho spolku Spiš 
tradičným podujatím Šachtág. Ani tentoraz nechýbalo 
svätenie moku a prijímanie nových členov do baníckeho 
cechu.

V Domove sociálnych služieb Náš Dom usporiadali 
5. 12. Deň otvorených dverí. Tento rok bol spojený 
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Štatistický úrad Slovenskej republiky uskutoční od 1. decembra 2014 do 31. decembra 2015 
zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky č. 291/2014 Z. z. sa toto 
zisťovanie uskutoční aj v roku 2015. Na Slovensku bolo do zisťovania vybraných viac ako 
200 obcí, medzi nimi aj Spišská Nová Ves. V uvedenom období vybrané domácnosti v meste  
navštívi pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa oso-
bitným poverením. Účelom štatistického zisťovania je, okrem iného, získať informácie o štruktúre, výške a vývoji výdavkov, 
spotrebe a príjmov fyzických osôb v rôznych typoch domácností. Výsledky sa využijú na zabezpečenie potrieb informačného 
systému Štatistického úradu Slovenskej republiky, požiadaviek ministerstiev a štátnych organizácií, osobitne na poskytnutie 
údajov na účely posudzovania úprav súm životného minima. Všetky informácie a názory, ktoré v rámci tohto zisťovania 
domácnosti poskytnú, budú anonymné a použité výlučne na štatistické účely. 

ZISŤOVANIE ŠTATISTICKÝCH ÚDAJOV

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 
Mesto Spišská Nová Ves oznamuje rodičom detí, ktoré do 31. 8. 2015 dovŕšia 6 rokov, že zápis do prvého 
ročníka základnej školy sa uskutoční v priestoroch všetkých základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Mesta Spišská Nová Ves od 15. januára 2015 do 22. januára 2015 (pracovné dni) v čase od 8.00 h  
do 17.00 h. Viac informácií na webstránkach škôl.

Milí abiturienti, Gymnázium na Školskej ul. oslávi v roku 
2016 už 150. výročie prvej maturitnej skúšky. Okrúhle 
jubileum zaväzuje dôstojne sa pripraviť na túto udalosť.
Autorský kolektív začal svoju prácu na príprave publikácie, 
ktorá by svojím charakterom mala nadviazať na monografiu 
Gymnázium v Spišskej Novej Vsi dávne a nedávne (Spišská 
Nová Ves 2006) s cieľom dopísať nedopísané a dopovedať 
nedopovedané.
Obraciame sa preto na vás so žiadosťou o poskytnutie do-
kumentácie zo súkromných archívov (fotografie, spo-
mienky na štúdium, zaujímavosti zo života študentov 

vo vzťahu k učiteľom, vaše pomaturitné stretnutia a i.).
V prípade, že máte záujem o zaradenie do kapitoly Osob-
nosti školy, prosíme o zaslanie portrétu (fotografia formát 
JPG alebo TIF, 300 dpi) a svojho curriculum vitae.
Tešíme sa, že sa stanete súčasťou písania našej histórie. 

•••
Vaše príspevky očakávame do 28. februára 2015 

na adrese: PhDr. Ružena Kormošová, PhD., 
alebo sekretariát, Gymnázium Školská 7, Sp. Nová Ves, 
e-mail: kormosova@gymsnv.sk, kormosova@gmail.com.
Bližšie informácie: www.gymsnv.sk, tel.: 053/442 22 59.

150. VÝROČIE GYMNÁZIA NA ŠKOLSKEJ

Vďaka finančnej podpore MK SR sa Spišskému osveto-
vému stredisku v Spišskej Novej Vsi podarilo aj tento rok pri-
praviť v čase 17. - 19. 10. 2014 jedinečný workshop ŠGSA, 
zameraný na rozvoj amatérskeho filmu. Aj tohto roku zavítali 
filmoví nadšenci – amatéri z regiónov Šariš, Gemer, Spiš, 
Abov do Poráčskej doliny, aby sa nielen stretli, porozprávali, 
vyhodnotili svoje celoročné tvorivé počiny, ale hlavne filmo-
vali. Tohtoročný workshop bol totiž zameraný hlavne na tvo-
rivú tímovú prácu v teréne. Filmári rozdelení do 4 skupín sa 
„rozbehli“ k vytypovaným aktérom – obyvateľom obce Poráč 
a pýtali sa, zaznamenávali na kameru, jednoducho tvorili film. 
Štyri skupiny, štyri témy: 1. Folklór „Rusínske povedomie“, 
2. Kostol „Cerkev“, 3. Bane „Remeslo má zlaté dno“, 4. Život 
na dedine „Svojrázny mikrosvet“. Filmovačka na Poráči pre-
biehala v plnom prúde, v domoch, na dvoroch, na ulici, v sále 
kultúrneho domu, v kostole, v krčme, všade sa to hemžilo 
kamerami a filmármi. Silne koncentrovaná prítomnosť tejto 
špecifickej skupiny ľudí vyvolávala v istých momentoch po-
chopiteľný záujem a pozornosť zo strany dedinčanov a roz-
pútavala viaceré a mnohé nekončiace rozhovory či polemiky. 
Samozrejme, všetko sa to nenápadne dialo pod chápajúcim, 
ochotným a spolupracujúcim okom „najvyšších miestnych in-
štancií“, pána starostu a duchovného otca. Tak ako sa vyjadrili 

niektorí aktéri: „Bez nich by to išlo oveľa ťažšie.“
Okrem chápajúcich očí pána starostu a duchovného otca, 
nad filmármi predovšetkým držala svoju odbornú ruku lek-
torka workshopu – Mgr. Kristína Lapšanská. 
Výsledkom tohto tvorivého snaženia bude 5 - 6 žánrovo od-
lišných krátkych filmov, ktoré sa stanú súčasťou regionál-
nych prehliadok amatérskej filmovej tvorby CINEAMA. 
Môžeme sa tešiť aj na jeden film či jednu reportáž o samot-
nom filmovaní. 
Treba však predovšetkým poďakovať samotným obyvateľom 
obce Poráč za ich ochotu, trpezlivosť a čas, ktorý si pre nás 
našli. Bez nich by to naozaj nešlo!
Možno práve obec Poráč, možno náhoda či okolnosti spôso-
bili, že tohtoročná plejáda účastníkov bola rozšírená aj o no-
vých, hlavne mladých záujemcov o amatérske filmovanie. 
Držme si palce a verme, že ich počty budú stále narastať 
a amatérsky film naberie postupne nový dych. 
Zostáva len veriť, že tento projekt bude naďalej podporovaný 
a aj prostredníctvom neho sa Spišskému osvetovému stre-
disku bude dariť dokumentovať miestne kultúrne fenomény 
na Spiši. 

Mgr. Monika Tkáčová
Spišské osvetové stredisko v SNV

FILMOVAČKA NA PORÁČI V PLNOM PRÚDE!
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Ys príchodom Mikuláša. V rámci podujatia mali návštevní-
ci možnosť vidieť výsledky činnosti tvorivých aktivít tohto 
zariadenia.

V piatok 5. 12. podvečer na námestie pri Redute, ktoré 
bolo plné nedočkavých detí, zavítal Mikuláš so svojím 
sprievodom. Čakanie na neho im spríjemnili žiaci zá-
kladných škôl rôznymi vystúpeniami. Po príchode mu 
deti recitovali, spievali a za odmenu im Mikuláš rozdával 
sladkosti. Okrem toho mal ešte jednu povinnosť, a to 
symbolicky rozsvietiť vianočný stromček.

Pravidelne začiatkom decembra sa vodiči v celom 
Košickom kraji stretávajú s dopravno-preventívnou ak-
ciou Mikuláš na ceste. Inak tomu nebolo ani tento rok 
a v našom meste sa konal už po siedmy krát. Policajti si 
5. 12. kontrolovali vodičov pri ZŠ na Ul. Ing. O. Kožucha. 
Pri kontrolách im opäť pomáhali aj deti, ktoré dobrých 
vodičov odmenili Mikulášom, tých menej disciplinova-
ných zase čertom. Cieľom akcie bolo oboznámiť deti 
s prácou polície a bezpečnosťou na ceste a zároveň 
ukázať vodičom, že okrem represívnych akcií sa robia 
aj preventívne. 

Mikuláš v sprievode anjela a čerta zavítal 6. 12. aj do 
Obchodného centra Madaras, kde sa na neho tešili deti 
zamestnancov spoločnosti Embraco Slovakia, ale aj 
návštevníci.

V Galérii umelcov Spiša 6. 12. mikulášskou vernisá-
žou odštartovala výstava jubilantov Jozefa Majkuta 
a Jána Ilavského a v rámci projektu Dvojice sa pred-
stavili Samuel Čarnoky a Eva Tkáčiková. Po vernisáži 
nasledoval koncert gitarového dua Darina Jókaiová 
– Dávid Hnat. Návštevníkov podujatia vítal Mikuláš s an-
jelom a čertom. Galéria zároveň v tento deň sprístupnila 
pre verejnosť všetky výstavné priestory.

V Koncertnej sieni Reduty sa 8. 12. konalo tradičné 
predvianočné stretnutie rodín pod názvom Čaro Via-
noc. Pre návštevníkov bol pripravený pestrý program 
s rôznymi vystúpeniami. Nechýbali ani výstavky vianoč-
ných dekorácií a dobrôt.

ZISŤOVANIE ŠTATISTICKÝCH ÚDAJOV ZO ŽIVOTA NAŠICH ŠKÔL
 Úspechy ZŠ Z. Nejedlého
VIII. ročník vedomostnej súťaže 

Naše mesto sa uskutočnil 
26. 11. 2014. V I. kategó-
rii obsadili žiaci 4. roč-
níka Ivana Majerníčková, 

Katka Brejčáková a Adam 
Matiščík pod vedením Mgr. Demočkovej 3. miesto. V II. ka-
tegórii obsadili žiačky Terézia Širilová, Viktória Trepá-
čová a Karolína Berešová pod vedením Mgr. Dluhošovej 
1. miesto. 
5. 12. 2014 sa v dedinke Jasov konal 5. ročník krajského 
matičného festivalu Hronského Jasov - súťaže v prednese roz-
právok a povestí. Šimon Hrušovský získal v I. kategórii druhé 
miesto a Zuzana Ogurčáková sa v 2. kategórii umiestnila na 
prvom mieste a zároveň získala aj cenu exministra školstva 
Dušana Čaploviča.
Pri príležitosti stého výročia od narodenia a tridsiateho od 
úmrtia básnika a kňaza Janka Silana Diecézny katechetický 
úrad zorganizoval recitačnú súťaž Janko Silan, s nádejou hľa-
diaci. Zuzana Ogurčáková zo ZŠ Z. Nejedlého ul. získala 
1. miesto v oblastnom kole a postúpila do diecézneho kola, 
v ktorom obsadila 2. miesto.

 ZŠ na Levočskej ulici 
je e-školou pre budúcnosť!
Základná škola Levočská ulica v Spišskej Novej Vsi zaujala 
Nadáciu Orange svojím projektom ABECEDA DÔVTIPU. 
V špecializovanom grantovom programe „e-Školy pre bu-
dúcnosť“, ktorého zámerom je podpora inovatívnych peda-
gógov v ich snahe meniť zaužívané spôsoby výučby, získala 
škola finančnú podporu na realizáciu inovatívneho nápadu. 
Hlavnou charakteristikou projektu je integrácia zásad bez-
pečného používania a využívania informačno-komunikač-
ných technológií do výchovy a vzdelávania školopovinných 
detí a bezpečnejšia orientácia vo svete virtuálnej techniky. 
Projekt umožní žiakom bezpečne sa orientovať vo virtuálnom 
svete, vytvorí priestor pre diskusie, výmenu skúseností, po-
znatkov a spojí technológie s kreativitou. Z bohatého inšpira-
tívneho materiálu aktivít projektu vznikne zaujímavá brožúrka 
s názvom „ABeCeda dôVTIPu“.

 ZUŠ-ka má krajší areál 
V areáli Základnej umeleckej školy v Spišskej Novej Vsi sa 
14. 11. 2014 uskutočnil projekt „Umenie je radosť“, ktorý 
je podporený z Európskeho sociálneho fondu ako súčasť 
národného projektu KomPrax - Kompetencie pre prax orga-
nizovaný IUVENTOU - Slovenským inštitútom mládeže. Pod 
vedením autorky projektu Sáry Ondášovej - žiačky výtvarného 
odboru - skupina výtvarníkov a dobrovoľníkov zrealizovala ma-
ľovanie lavičiek, osadenie odpadkových košov a upratovanie 
v parku pred ZUŠ. Na skrášľovaní areálu sa podieľali výtvar-
níci G. Krokkerová, T. Talár, K. Kuľa, dobrovoľníci A. Fe-
dorčáková, T. Hadbavná, M. Zábojníková, P. Blahutová 
a odbornú pomoc poskytol G. Ondáš.

 Žiť energiou
V súčasnosti je veľmi dôležité, aby dospelí naučili deti, ako 
môžu šetriť energiou. Pretože na tom naozaj záleží, zorgani-
zovali vyučujúci ZŠ Komenského ulica v SNV spoločne so 
Slovenskou inovačnou a energetickou agentúrou v rámci ná-

rodného projektu energetického poradenstva 11. 11. 2014 
projektový deň s názvom Žiť energiou. Organizátori pripravili 
sedem stanovíšť, na ktorých žiaci merali elektrické napätie 
v ovocí, aplikovali Newtonov zákon akcie a reakcie. Taktiež 
merali teplotu tela a iných predmetov termometrom, vyskúšali 
si slalom s fénom a pingpongovou loptičkou. Pre žiakov bolo 
zaujímavé zistenie, že elektrická energia sa môže vyrábať na 
bicykli. Bol to naozaj vydarený deň. Všetkým zúčastneným 
sa táto akcia páčila. 

 Imatrikulácia prváčikov v ZŠ, Lipová 13 
Prváci svoj veľký deň neprežívajú len začiatkom septembra, 
ale rovnako slávnostný a významný je pre nich aj akt prijatia. 
Do veľkej rodiny žiakov Základnej školy na Lipovej 13 sa roz-
hodli prijať svojich 50 najmenších spolužiakov. „Pasujem ťa 
za Lipáčika - žiačika našej školy,“ zaznelo v školskej jedálni vo 
štvrtok 27. novembra 2014. Na slávnostnú imatrikuláciu boli 
pozvaní všetci prváčikovia, ich rodičia, ale aj najbližší príbuzní. 
Slávnostné podujatie plné športových disciplín, ktorých pl-
nením museli Lipáčikovia dokázať svoju šikovnosť, obohatil 
kultúrny program žiakov školy. Do „cechu prváckeho“ paso-
vali prvákov deviatačky. Deti dostali medailu, imatrikulačný 
list a sladkú odmenu, ktorú pre ne prichystali. Čerstvo paso-
vaným prváčikom sa prihovorila za vedenie školy zástupkyňa 
riaditeľky Mgr. Anna Jahodová, ktorá popriala „šikovným Li-
páčikom“, aby ich kroky viedli k úspešným výsledkom a za-
tancovala si s nimi na detskej diskotéke. 

 Novinky zo ZŠ sv. Cyrila a Metoda
V dňoch od 10. 11. do 15. 11. 2014 sa v rámci projektu Come-
nius zúčastnili učiteľky anglického jazyka a dvaja žiaci ôsmeho 
ročníka v poradí piatej mobility v bulharskom meste Kyusten-
dil, kde navštívili miestnu družobnú školu. Bohatý program 
rozšíril ich vedomosti v anglickom jazyku a kultúre. Nechýbala 
ani príprava tradičných jedál, ktorá je hlavnou témou projektu. 
Ostatné partnerské krajiny, ktoré sú do projektu zapojené, 
navštívia naše mesto a školu v máji 2015.

 Úspešní študenti Gymnázia Javorová
Záver roka sa v Gymnáziu Javorová niesol v duchu výrazného 
úspechu. V súťaži prednesu anglickej poézie a prózy Shake-
speare Memorial na celoslovenskom kole získali študenti 
Sebastián Smik a Marek Kacvinský neuveriteľné 1. miesto! 
Úspech takého rozmeru bol akoby symbolickým vianočným 
darčekom pre školu a učiteľov, no aj pre rodičov víťazov prá-
vom hrdých na to, že ich ratolesti sú najlepšie na Slovensku. 
Úspech sme zaznamenali opäť nielen v jazykovej oblasti, ale 
aj v logickom myslení. V informatickej súťaži iBobor, ktorá 
prebieha celoštátne on-line, získal Jakub Šťastný v kategórii 
mladších žiakov úžasný 99 percentil z 21 466 prihlásených 
účastníkov. V kategórii starších študentov doslova exceloval 
Tomáš Gardošík, ktorý dosiahol 100 percentil medzi 4 545 
súťažiacimi. To znamená, že všetky najkomplikovanejšie in-
formatické úlohy dokázal v stanovenom čase vyriešiť úplne 
bezchybne. V kategórii juniorov získala spomedzi 7 073 zú-
častnených Andrea Makarová 93 percentil. Perličkou v me-
siaci december bola Konferencia o mládeži, ktorú Javorka 
organizovala v spolupráci s Radou mládeže Košického kraja, 
organizáciou IUVENTA a neziskovou organizáciou YEES, kde 
sa prezentovali možnosti medzinárodných výmen študentov, 
súčasné európske projekty a aktivity študentských rád. 

20. novembra 2014 sa v prednáškovej sále Ekonomickej 
fakulty Západočeskej univerzity v Plzni – pracovisku Cheb 
uskutočnilo medzinárodné kolo dejepisnej súťaže študentov 
gymnázií, najväčšieho stretnutia stredoškolských študen-
tov -  historikov v Českej a Slovenskej republike, ktorí prezen-
tovali svoje vedomosti z témy Od vzniku Československa 
do konca 2. republiky, t. j. od 28. októbra 1918 do 15. 
marca 1939. Súťaže sa zúčastnili dva víťazné tímy z každého 
krajského kola. Košický samosprávny kraj reprezentoval ví-

ťazný tím z Gymnázia na Školskej ulici v Spišskej Novej 
Vsi v zložení Lucia Bajtošová, Tomáš Grondžák a Ivana 
Repaská pod vedením dejepisárky PhDr. Ruženy Kormo-
šovej, PhD. Odbornými garantmi tohto ročníka súťaže, ktorá 
prebieha od roku 1992, boli českí historici prof. PhDr. Jan 
Rychlík, DrSc., z FF Karlovej univerzity v Prahe, doc. Mgr. 
Jaroslav Šebek, PhD., z Historického ústavu ČAV a slovenský 
historik prof. PhDr. Roman Holec, CSc., z FF Komenského 
univerzity v Bratislave. Záštitu nad súťažou prebrali najvyšší 
ústavní činitelia Českej republiky a Slovenskej republiky. 
Podporila ju aj poslankyňa NR SR Mgr. Lea Grečková. 
Súťažiaci skonštatovali, že otázky boli veľmi náročné a vy-
soko presahovali poznatky, ktoré obsahujú naše učebnice. 
Skutočnosť, že za spišskonovoveskými gymnazistami zostalo 
9 českých a 6 slovenských gymnázií, svedčí o úspechu, 
ku ktorému im blahoželáme. Budúci ročník súťaže bude 
zameraný na obdobie českých a slovenských dejín rokov 
1939 – 1945. KoR

FINÁLE DEJEPISNEJ SÚŤAŽE V CHEBE

Základná umelecká škola, 
J. Fabiniho 1 v Spišskej Novej Vsi

vás srdečne pozýva na

KONCERT  
UČITEĽOV ZUŠ

21. 1. 2015 (streda) o 17.00 hod. 
v Koncertnej sieni Reduty.

OZNÁMENIE
Riaditeľstvo Základnej školy sv. Cyrila a Me-
toda, Markušovská cesta 8, Spišská Nová Ves 
oznamuje rodičom, že zápis do 1. ročníka pre 
školský rok 2015/2016 sa uskutoční v ter-
míne od 15. januára do 13. februára 2015 
v čase od 7.30 do 15.30 hod. v budove ZŠ.
K zápisu nie je potrebná účasť dieťaťa, stačí do-
niesť rodný list dieťaťa a svoje osobné doklady. 
Pre zápis do našej školy nie je potrebné dodržať 
rajonizáciu. 
Slávnostný zápis žiakov do 1. ročníka sa usku-
toční v sobotu 14. februára 2015 o 9.00 hod. 
v budove ZŠ.
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ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES
pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 

výstav v mesiaci január 2015
STÁLE EXPOZÍCIE
• TERRA GOTHICA: GOTICKÁ CESTA  
 V OBRAZOCH ZO ZBIEROK GUS
• JOZEF HANULA 1. Akty zo študentských čias, 
2. Mestský a ľudový žáner, 3. Rodina a objednávkové 
portréty, 4. Sakrálna tvorba a realizácie, 5. Biografia. 

AKTUÁLNE VÝSTAVY
JOZEF MAJKUT
od 1. 1. do 14. 3. 2015
Majstrovské diela maliara Slovenského raja a spišskej 
krajiny v rámci cyklu výstav Jubilanti 2014.
Kurátor: Mgr. Peter Markovič
JÁN ILAVSKÝ
od 1. 1. do 14. 3. 2015
Výber diel zo zbierok galérie v rámci výstav Jubilanti 
2014. Kurátorka: Mgr. Kamila Paceková - GUS
PROJEKT DVOJICE:  
SAMUEL ČARNOKÝ & EVA TKÁČIKOVÁ 
od 1. 1. do 14. 3. 2015 
Mix-mediálne inštalácie versus grafický design 
a typografiu: premiérová výstava tvorby etablovaných 
výtvarníkov z východného Slovenska. 
Kurátorka: Mgr. Lucia Benická - GUS

PREDNÁŠKY/BESEDY/DIELNE
8. 1. 2015, štvrtok, 14.00 - 15.00 h 
Symbolické vstupné: 0,50 € 
ČABAROK
Vystúpenie bieloruského detského tanečného súboru 
Čabarok. Určené pre deti ZŠ a verejnosť.
23. 1. 2015, piatok, 16.00 - 19.00 h, vstupné: 2 € 
ŽENY ON LINE 3: HANDROVÁ BÁBIKA 
Účastníčky tvorivej dielne si samé vyrobia bábiku 
z prírodných textílií, inšpirované ľudovou výrobou 
hračiek v rôznych formách.  
Lektorka: Mgr. Natália Kropačevová. 
30. 1. 2015, piatok, 16.00 - 19.00 h, vstupné: 2 € 
ŽENY ON LINE 2: MAĽBA NA SKLO  
Účastníčky dielne si farbami na sklo namaľujú zaují-
mavú dekoráciu na sklenenú tabuľu.  
Lektorka: PaedDr. Dana Blahovská
27. 1. 2015, galerijný utorok, 16.00 - 17.30 h
ORBIS PICTUS / ROZHOVORY O UMENÍ:  
ŽIDOVSKÉ SYNAGÓGY  
NA VÝCHODNOM SLOVENSKU 
Prednáška spojená s interpretáciou židovských  
spevov v podaní žiakov Základnej umeleckej školy  
zo Smižian. Prednášajúci: Mgr. Miriama Bukovinská

TVORIVÉ DIELNE A ODBORNÝ 
VÝKLAD PRE ŠKOLY A SKUPINY 
• TVORIVKY PRE ŠKOLY: TYPOGRAFIA. Tvorivé 
dielne pre školy všetkých stupňov zamerané na 
výstavu Eva Tkáčiková & Samuel Čarnoký: Dvojice / 
Couples. Tvorba písmen a textov tradičnou technikou 
v modernom prevedení. Trvanie dielne: 60 – 90 min., 
vstupné: 0,50 €/žiak 
• EDUKAČNÝ PROGRAM PRE ŠKOLY:  
ŠTYLIZÁCIA POSTÁV. Interpretácia ľudových figu-
rálnych kompozícií s výraznou expresiou v dielach 
maliara Jána Ilavského a hľadanie symbolov v literár-
nych dielach. Edukácia spojená s tvorivou dielňou 
– maľba akrylom. Určené: žiaci ZŠ a SŠ.  
Trvanie dielne: 60 - 90 min., vstupné: 0,50 €/žiak 
• INTERPRETUJEME UMENIE: komentované 
prehliadky k aktuálnym a stálym expozíciám s cieľom 
spopularizovať súčasné i historické umenie v rámci 
„výchovy umením“. Trvanie prehliadok: 30 - 50 min., 
vstupné: 0,50 €/žiak

w
w
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9. 1. (piatok) o 19.00 hod.  PREMIÉRA  VSTUPNÉ: 5 €
10. 1. (sobota) o 19.00 hod.  II. PREMIÉRA VSTUPNÉ: 5 €
12. 1. (pondelok) o 10.00 hod. VSTUPNÉ: 2 €

PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV: HÁJNIKOVA ŽENA 
Majstrovské dielo veľkého básnika.

15. 1. (štvrtok) o 17.00 hod.  55. REPRÍZA  VSTUPNÉ: 5 € 

JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ: ŽENSKÝ ZÁKON (PO ŠPISKI)
Klasika v spišskom nárečí.

16. 1. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 5 €

PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV: HÁJNIKOVA ŽENA 
Majstrovské dielo veľkého básnika.

18. 1. (nedeľa) o 15.00 hod.  45. REPRÍZA  VSTUPNÉ: 2 € 

MARTIN BARČÍK: BALTAZÁR BANÁN
Rozprávková komédia s pesničkami pre deti o zelenáčovi Banánovi, ktorý sa s pomocou kamarátov pasuje so svetom.

20. 1. (utorok) o 9.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € 

KAMIL ŽIŠKA, TIBOR KUBIČKA:
SPIŠSKÉ ROZPRÁVKY (ZA DVE KVAPKY VEĽA VODY)
Rozprávka o zázračnej sile vody a pomoci iným.

23. 1. (piatok) o 9.30 hod.  VSTUPNÉ: 2 € 

KAMIL ŽIŠKA, TIBOR KUBIČKA:
SPIŠSKÉ ROZPRÁVKY (ZA DVE KVAPKY VEĽA VODY)
Rozprávka o zázračnej sile vody a pomoci iným.

23. 1. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 4 €

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

27. 1. (utorok) o 10.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 €

PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV: HÁJNIKOVA ŽENA 
Pre dôchodcov SNV a okolia. Majstrovské dielo veľkého básnika.

30. 1. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 5 € 

JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ: ŽENSKÝ ZÁKON (PO ŠPISKI)
Klasika v spišskom nárečí.

Interná prehliadka SD

14. 1. (streda) o 19.00 hod., Štúdio SD SNV  VSTUPNÉ: 2 €

A. CAMUS: NEDOROZUMENIE
Dráma slávneho francúzskeho spisovateľa a dramatika, v ktorej členovia rodiny márne hľadajú cestu k šťastiu a ich úsilie 
končí tragicky.

21. 1. (streda) o 19.00 hod., Štúdio SD SNV  VSTUPNÉ: 2 € 

ANTON PAVLOVIČ ČECHOV: ŽARTY
V čechovovskej atmosfére a prostredí, v ktorom sa postavy navzájom nepočúvajú, sa riešia problémy majetku a vzťahu medzi 
mužom a ženou. 

28. 1. (streda) o 19.00 hod., Štúdio SD SNV  VYPREDANÉ 

JAIME SALOM: TAKMER BOHYŇA
Príbeh o ruskej emigrantke, ktorej stroskotajú všetky vzťahy, až sa nakoniec ocitne chudobná a osamelá.

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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20. 1. 2015 (utorok) o 18.30 h, Koncertná sieň Reduty 

NOVOROČNÝ KONCERT PF 2015 
Miešaný spevácky zbor mesta Spišská Nová Ves CANTUS VILLA NOVA si do-
voľuje pozvať spoluobčanov, milovníkov a priaznivcov zborového spevu na no-
voročný koncert.  
Spoluúčinkuje: Marta ĎUMBALOVÁ - soprán,  
Michaela KUKUROVÁ - soprán, Aleš SOLÁRIK - klavír,  
Ján BOGDAN - violončelo, Irena ČERVENÁKOVÁ - klavír.  
Vstupné: dospelí: 5 €, držitelia preukazu ŤZP a študenti: 2 €,  
deti do 15 rokov: vstup voľný.

24. 1. 2015 (sobota) o 19.00 h, Spišské divadlo 

IVAN STODOLA:  
NÁŠ PÁN MINISTER
Premiéra divadelnej hry. Účinkuje: Divadelný súbor HVIEZDOSLAV 
pri MKC. Úprava a réžia: Albín Medúz. Scéna: Jaroslav Čech. Komédia 
v 3 dejstvách. Vstupné: 3 €. Predpredaj vstupeniek MKC – Reduta, tel. č.: 
053/446 32 49 a 1 hodinu pred predstavením vo foyer Spišského divadla.

PRIPRAVUJEME:

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)

Veľký zábavný program, 40 účinkujúcich, 
2 veľkoplošné obrazovky.

VSTUPNÉ: 12 €, 10 € už v predpredaji!

JANUÁR 2015
Program Spišského osvetového strediska 

od 20. 1. do 20. 2. 2015

GOMBÍKY KEDYSI A DNES
Výstava umeleckých gombíkov Eduarda Rosu a originálne gombíky z detskej 

tvorby. Výstava je otvorená pondelok - piatok od 8.00 do 14.00 h.  
Vstup voľný!

do 17. 2. 2015 je predĺžená 

VÝSTAVA „FOTOGRAFIA“ 
Foyer Spišského osvetového strediska. Vstup voľný!

6. ročník výstavy fotografií členov Foto klubu Spiš.

24. 1. 2015 (sobota) o 10.00 h, Kultúrny dom Smižany

NOSITELIA TRADÍCIÍ
Regionálna súťažná prehliadka folklórnych skupín.  

Vstupné: 0,50 €.

KLUBY, PORADNÉ ZBORY,  
PRÍPRAVNÉ VÝBORY, PREDNÁŠKY

13. 1. 2015 (utorok) o 16.30 h

STRETNUTIE ČLENOV FILMOVÉHO KLUBU SOS
Premietanie filmov z produkcie SOS a filmov vzniknutých počas workshopu 

ŠGSA 2014, zhodnotenie aktivít v roku 2014, plán činnosti na rok 2015.

28. 1. 2015 (streda) o 14.00 h 

PORADNÝ ZBOR PRE TANEC
Spišské osvetové stredisko, Zimná č. 47, 052 01 Sp. Nová Ves, 

tel.: 053/442 52 50, fax: 053/442 40 92,  
e-mail: osvetasnv@osvetasnv.sk, www.osvetasnv.sk

JANUÁR 2015

DIVADLO KONTRA
MÁŠ NAJLEPŠIE DIVADLO V MESTE  

A EŠTE O ŇOM NEVIEŠ? 
Divadlo Kontra, Zimná 68, Dom Matice slovenskej 

V januári v Divadle Kontra povianočná akcia, všetky predstavenia len za 4 €!

5. a 6. január o 19.00 hod.

Marek Koterski: NENÁVIDÍM
Komédia, ktorá získala na Kremnických Gagoch Cenu Stana Radiča „Objav roka” a ohrom-
ný ohlas po celom Slovensku! Či to, čo vidíš dookola seba, ťa ubíja, znervózňuje, uráža 
a zlostí? Ak áno, nie si sám! Uletene zábavná jazda o našej nie veľmi zábavnej každoden-
nosti. Budete sa smiať, až budete plakať…

10. a 11. január o 19.00 hod.

Conor McPherson: RUM A VODKA
Skvelá komédia. Mix, čo aj „mŕtveho postaví na nohy“. Iba pre milovníkov silných dojmov 
a silných drinkov. Nepriveď na to svoju mamu a svokru. Priveď niekoho, kto normálne do 
divadla nechodí! 

18. január o 19.00 hod.

S. Mallatratt - S. Hill: ŽENA V ČIERNOM
Brilantný viktoriánsky thriller s vianočnou atmosférou, ktorá zhustne tak, až sa bude dať 
krájať. Mrazivý príbeh mladého londýnskeho advokáta Arthura Kippsa, ktorý prichádza do 
odľahlého sídla na úhorných močariskách... Tajomný a znepokojivý dej vás priklincuje k se-
dadlám a zaručí, že vám ešte dlho ostane v pamäti. Megaúspešný titul už 25 rokov hraný 
denne na londýnskom West Ende! Exkluzívne na Slovensku len v Kontre!

25. január o 19.00 hod.

Marie Jones: KAMENE VO VRECKÁCH
Hollywoodska produkcia, kravy a írsky vidiek. Obrovský hit z Broadway a West Endu, jedna 
z najlepších komédií, ktorá rozosmiala milióny divákov na celom svete. 2 herci odohrajú 
13 postáv! Zábava, akú ste ešte nezažili!

Kapacita sály je len 30 miest. Je potrebné si rezervovať miesta vopred. 
Rezervácie: 0907 908 986.
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CENTRÁLNA BUDOVA, LETNÁ ULICA 28

PRE DETI  
Anna WILSON: Všade samé opice. „Život by 
bol oveľa zábavnejší a zaujímavejší, keby som bol 
opicou,“ povedal Felix – hlavný hrdina, ktorý hľadal 
knihu o opiciach.
Jozef PAVLOVIČ: Pes Celebes a mačka Kam-
četka. Pes a mačka sú takí dobrí v kuchárskom 
umení, že sa dostali aj na stránky internetu. Ak ich 
chcete spoznať aj vy, otvorte si knihu a začítajte sa 
do ich veselých príhod.
Deary TERRY: Tupohlaví tyrani. K tým najhrô-
zostrašnejším ľuďom v histórii patrili tí, ktorí mali 
moc: vládcovia a vodcovia. Máme na mysli cisárov, 
kráľov, generálov, šéfov. Prečo sú vládcovia takí ne-
milosrdní?

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA  
Antti TUOMAINEN: Liečiteľ. Detektívny román 
o sériovom vrahovi – Liečiteľovi, ktorý vyčíňa v Hel-
sinkách.
Lorna BYRNE: Anjeli v mojich vlasoch. Sku-
točný príbeh súčasnej írskej mystičky.
Lucia BRAUNOVÁ: Nič krajšie už nepríde. Prí-
beh Amélie, ktorá po trpkom vzťahu neverí, že môže 
byť niekedy šťastná.

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA
Miloš KRNO: Ak je na zemi raj. Publikácia zobra-
zuje krásu gruzínskej prírody a historických pamia-
tok, dramatické dejiny prastarého národa.
Peter MAYLE: Francouzské hodokvasy. V ku-
linárskom cestopise autor, vyzbrojený nožom, vid-
ličkou a vývrtkou, sprevádza čitateľa do všetkých 
kútov Francúzska.
Ján LAKOSIL: Sudety 1938. Obsadenie pohra-
ničných oblastí Československa nemeckou armá-
dou v októbri 1938 patrí stále medzi diskutované 
a bolestivé miesta našich dejín. Kniha je doplnená 
ukážkami tajných predpisov a pomôcok, ktoré pri-
pravil nemecký generálny štáb pre potreby vojny 
proti Československu.

POBOČKA MIER, ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 7

PRE DETI  
Lincoln PEIRCE: Veľký frajer Nate je klasa. Ši-
bal Nate sa často dostáva do nepríjemných situácií, 
ale on vždy zachová chladnú hlavu.

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA  
Alexander EBEN: Pohľad do večnosti. Pozoru-
hodný, skutočný príbeh neurochirurga, ktorý opisuje 
svoje zážitky na prahu smrti.

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA
Andrea TORNIELLI: František – pápež chu-
dobných. Život, myšlienky a slová Jorge Maria Ber-
goglia, pápeža, ktorý mení cirkev.

Poďakovanie
Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi ďakuje 
všetkým svojim čitateľom, návštevníkom, lek-
torom a darcom za prejavenú dôveru v r. 2014 
a do nasledujúceho roku želá veľa osobných 
a pracovných úspechov.

kolektív Spišskej knižnice

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice  
v Spišskej Novej Vsi

Letná 28
www.spisskakniznica.sk

KULTÚRA

Info – tel. č. SNV: 053/442 37 57, Kaštieľ Markušovce: 0917 746 339, Smižany: 0917 746 336
www.muzeumspisa.com, lektorky@muzeumspisa.com, kastiel@muzeumspisa.com, narodopis@muzeumspisa.com

Letná 50, Spišská Nová Ves
V mesiaci január 2015 ponúkame  

návštevníkom prehliadku výstavy Spomienky  
na Zambiu a podujatie Dvorné dialógy v Provinčnom 

dome na Letnej ul. č. 50 v Spišskej Novej Vsi,  
mimo prevádzky je naša expozícia  

Prírody a histórie Spiša. 

SPOMIENKY NA ZAMBIU
2. - 15. 1. 2015

Výstava zbierky unikátneho hmyzu,  
ako aj vzorky ostatnej miestnej fauny,  

vrátane tigrích rýb. Spôsoby miestneho  
odievania i niektoré charakteristické obyčaje. 

Umelecké diela zachytávajú aspekty  
všedného života domorodého obyvateľstva  

a poskytujú pestrý obraz o vysokej umeleckej 
i remeselnej zručnosti svojich tvorcov.

DVORNÉ DIALÓGY 19
28. 1. 2015 o 15.30 h

Pracoviská Astronomického ústavu SAV  
a Slovenského hydrometeorologického  
ústavu na Lomnickom štíte - prednáška  

v rámci programu Dvorné dialógy.
Hosť: Mgr. Rastislav Mačura 

Kaštieľ v Markušovciach

TROJKRÁĽOVÁ  
VEČERNÁ PREHLIADKA

KAŠTIEĽA V MARKUŠOVCIACH
4. 1. 2015, vstupy: 16.00 a 18.00 h 

Romantická prehliadka spojená s ukážkami zvykov 
a obyčajov vidieckej šľachty a služobníctva v období 
vianočných sviatkov. Trojkráľová prehliadka kaštieľa 

v Markušovciach spojená s prehliadkou kostola 
sv. Michala v Markušovciach.

Vstupné: 4 € dospelí/2 € deti od 6 do 15 rokov

Národopisné múzeum Smižany, Krátka 5

SPIŠIACI V I. SVETOVEJ VOJNE
2. - 15. 1. 2015

Výstava venovaná 100. výročiu I. svetovej vojny. Aj keď 
boje I. svetovej vojny neprebiehali na území Spiša, i tu 
sa vo svojich dôsledkoch vojna prejavila. Bolo tak aj 

preto, že mnohí muži pôvodom zo Spiša boli odvedení 
na front a na Spiši pôsobili vojenské nemocnice. 

Výstavná sieň Národopisného múzea Smižany 
Ponuka pre žiakov a učiteľov ZŠ a SŠ - návšteva 

výstavy spojená s prednáškami k téme 100. výročia 
I. svetovej vojny členená na tieto okruhy: 1. Všeobecná 

charakteristika I. svetovej vojny, 2. Spišská Nová 
Ves a okolie počas I. svetovej vojny, 3. Spišiaci 

v 67. cisársko-kráľovskom pluku, 4. Spišiaci 
v 9. honvédskom pluku, 5. Vojenská nemocnica 

v Spišskej Novej Vsi, 6. Obyvatelia Spiša v I. svetovej 
vojne a 7. Následky 1. svetovej vojny. Vzhľadom na 

70. výročie vypuknutia SNP ponúkame návštevníkom 
aj odbornú prednášku na túto tému v súvislosti s naším 

regiónom. Len na objednávku pre organizované 
skupiny na 0917 746 336.

JANUÁR 2015

Multicentrum, Nábrežie Hornádu 14,  
Spišská Nová Ves, t. č.: 053/4297546

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 KOŠICE - VYSUNUTÁ EXPOZÍCIA: HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI
Banícky spolok Spiš • Mesto Spišská Nová Ves

• • •
Stála výstava

ZBIERKA NERASTOV JITKY BOHOVICOVEJ
reprezentujúca 515 kusov vzoriek zo Slovenska, Čiech a 23 krajín sveta

• • •
Výstava

TAŠKY – KUFRE – BATOŽINA (OMNIA MEA MECUM PORTO)
január 2015

Cieľom výstavy je predstaviť návštevníkom pestrú škálu cestovnej batožiny používanej v rôznych druhoch doprav-
ných prostriedkov - od lodí cez koče, vlaky, automobily, autobusy až po lietadlá a, samozrejme, pri putovaní „po 

vlastných“ v období od začiatkov masového cestovania v druhej polovici 19. storočia. Výstava je obohatená o his-
torický odev a odevné doplnky z múzeí v Kežmarku a Spišskej Novej Vsi a funkčný model železnice H0.

• • •
Výstava

HISTORICKÉ BANSKÉ MAPY SPIŠA
január – február 2015

• • •
Prednáška

CESTOVANIE OD POČIATKOV PO SÚČASNOSŤ 
k výstave Tašky – kufre - batožina. 13. 1. 2015 o 16.00 h. Prednášajúca: Dana Rosová

• • •
Prednáška

50 ROKOV SPELEOLOGICKÉHO KLUBU SLOVENSKÝ RAJ
20. 1. 2015 o 16.00 h. Prednášajúci: Ing. Ján Tulis



13Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
1/2015

JANUÁR 2015
kinomiersnv@stonline.sk, 

www.snv.sk, 
www.spisskanovaves.eu

Milí diváci a priaznivci  
dobrého filmu!

V Kine MIER  
premietame v novom formáte 2D  

a 3D - nové plátno,  
výborný obraz, digitálny zvuk  

DOLBY SURROUND 7.1. 
Vítame vás a prajeme mnoho  
neopakovateľných zážitkov!

Náš program nájdete aj na stránke 
www.spisskanovaves.eu,  

www.mkc.snv
a taktiež na stránke 

facebook.com/Kino.Mier.SNV.
Chcete ho dostávať e-mailom? 

Napíšte nám:  
kinomiersnv@stonline.sk

FILMOVÝ KLUB MKC 
Milí priaznivci filmového klubu, ponú-
kame vám možnosť zakúpiť si nový 
členský preukaz, ktorý vám platí celý 
rok 2015 na celom Slovensku, stojí 
3 € a na každý klubový film máte zľavu. 
Vstup pre divákov, ktorí nie sú členmi 
FK, je neobmedzený. Tešíme sa na 
stretnutie s vami každý utorok pri dob-
rom filme v Kine MIER.
T.: 053/442 87 66

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
2. 1. o 15.30, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D
3. 1. o 15.30, vst.: dospelí: 5 €, 
študenti, dôchodcovia: 4,50 € 
4. 1. o 15.30, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D
5. 1. o 15.30, vst.: dospelí: 5 €, 
študenti, dôchodcovia: 4,50 € 

SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ 
Príbeh Kaya a Gerdy na motívy roz-
právky H. Ch. Andersena. 
Animovaný príbeh nakrútený na motívy 
svetoznámej rozprávky. Snehová krá-
ľovná uvalí na krajinu kliatbu a všade za-
vládne nekonečná zima. Neutíchajúci 
polárny vietor ochladí ľudské srdcia a vy-
tratí sa z nich všetka radosť. Dievčatko 
Gerda spolu s fretkou Lutou a škriatkom 
Ormom sa vydajú na dlhú cestu do pa-
láca Snehovej kráľovnej, aby zachránili 
jej bračeka Kaya a navždy vyslobodili 
krajinu spod večného snehu a mrazu. 
Rusko, animovaná rodinná rozprávka, 
80 min., MP.

RODINNÝ FILM 
- SLOVENSKÝ DABING 
2. - 4. 1. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

PADDINGTON 
Dobrodružstvá medvedíka Padding- 
tona.
Paddington je medvedík, ktorý nosí vl-
nený kabát a neforemný klobúk. Napriek 
tomu, že žije v Londýne, pochádza z Peru. 
Jeho rodičia zahynuli počas zemetrase-
nia, keď mal len pár týždňov, a tak sa ho 
ujala teta Lucy. Keď odišla do domova 
dôchodcov, rozhodla sa, že pošle Pad-
dingtona (peruánskym menom Pastuso) 
do Anglicka. Sedel sám na kufri s klobú-
kom na hlave a lístočkom okolo krku: „Po-
starajte sa o tohoto medvedíka, prosím.“ 

A tak ho našli manželia Brownovci. Vzali 
ho do svojej rodiny, dali mu meno podľa 
miesta, kde ho našli (Paddington je ná-
zov železničnej stanice) a spravili z neho 
ďalšieho člena rodiny, v ktorej žili ešte 
dve deti – Jonathan a Judy a gazdiná – 
pani Birdová. Všetko by bolo dobré, ale 
len dovtedy, kým sa na scéne neobjavila 
riaditeľka miestneho múzea p. Milicent 
(Nicole Kidman), ktorá z neho chce vy-
tvoriť preparovaný exponát.
V. Británia, Francúzsko, Kanada, rodinný 
film, slovenský dabing, 96 min., MP.

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

S LÁSKOU, ROSIE
Láska a sex nám dokážu urobiť zo života 
nebo aj peklo. Vedia to v Notting Hill, vie 
to Bridget Jonesová aj tí, čo majú Lásky 
čas. Vie to aj film S láskou, Rosie, britská 
romantická komédia plná omylov a chýb, 
ktoré jednoducho robíme, nech sa sna-
žíme akokoľvek. Akonáhle totiž dôjde 
na lásku a život, to správne rozhodnutie 
akoby pre hlavných hrdinov ani neexis-
tovalo. USA, romantická komédia, české 
titulky, 102 min., MP-12.

4. - 5. 1. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

HODINOVÝ MANŽEL
Film rozpráva príbeh štyroch priateľov, 
ktorí začnú podnikať ako „hodinoví man-
želia“ a zakrátko si nájdu klientelu me-
dzi miestnymi dámami. Každý z nich má 
svoju pravidelnú zákazníčku, ale tie majú 
okrem opráv aj veľmi špecifické priania 
a potreby. To sa však pomaly prestáva 
páčiť partnerkám a manželkám našich 
hrdinov... Takto rozohraný príbeh neskôr 
graduje nečakanou cestou do Tatier, kde 
sa všetko poriadne zamotá, aby nakoniec 
všetko skončilo dobre a s množstvom 

prekvapení. ČR, komédia, česká verzia, 
100 min., MP-12.

RODINNÝ FILM - ČESKÝ DABING 
5. - 6. 1. o 17.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

NOC V MÚZEU 3: 
TAJOMSTVO HROBKY 

Pripravte sa na najdivokejšie a najväč-
šie dobrodružstvo. Strážnik múzea Larry 
(Ben Stiller) zoznámi našich obľúbených 
hrdinov s novými postavami a zároveň 
sa vydáva na dobrodružnú cestu, aby za-
chránil jedno dôležité kúzlo skôr, než sa 
navždy stratí…
USA, dobrodružná fantasy komédia, 
český dabing, 89 min., MP.
 
6. 1. o 19.00, vst.: dospelí: 3,50 €, 
študenti, dôchodcovia: 3 €, 2D

EXODUS: 
BOHOVIA A KRÁLI 

Kedysi bratia, teraz nepriatelia.
Historické epické dobrodružstvo v réžii 
uznávaného režiséra Ridleyho Scotta je 
príbehom jedného človeka, ktorý našiel 
odvahu postaviť sa moci impéria. Scott 
využíva najmodernejšie vizuálne efekty 
a do biblického príbehu vzdorovitého 
vodcu Mojžiša (Christian Bale) vnáša 
nový život. Mojžiš sa postaví na odpor 
egyptskému faraonovi Ramsesovi (Joel 
Edgerton). Príjme 600 000 otrokov, aby 
utiekli z Egypta pred útrapami, smrteľ-
nými epidémiami a vydali sa na monu-
mentálnu cestu do zasľúbenej zeme. 
V. Británia, USA, Španielsko, historická 
dráma, český dabing, 142 min., MP-12. 

KINO MIER NEBUDE 
V PREVÁDZKE  

OD 7. 1. DO 31. 1. 2015  
Z DÔVODU REKONŠTRUKCIE  

A OBNOVY INTERIÉRU.

Všetky doplňujúce údaje nájdete na www.stercentury.sk.

PLÁN PREMIÉR

1. 1. 2015
S LÁSKOU, ROSIE

ODPAD

8. 1. 2015
RUKOJEMNÍK
SIEDMY SYN

15. 1. 2015
96 HODÍN: ZÚČTOVANIE

DOKONALÝ SVEDOK, s. r. o.
FOTOGRAF

22. 1. 2015

BABOVŘESKY 3
HACKER

VEĽKÁ ŠESTKA
WHIPLASH

29. 1. 2015
CHARLIE MORTDECAI

ŽENA V ČIERNOM 2: ANJEL SMRTI Zmena programu vyhradená! Informácie, rezervácia a predpredaj vstupeniek: 
OKC Smižany, Kultúrny dom Smižany, Tatranská 80, tel.: 053/429 89 39, 0908 982 722
Kaštieľ, Tatranská 105, tel.: 053/44 33 666, www.smizany.sk, www.okcsmizany.eu.sk

do 4. 2. (štvrtok),  
Kaštieľ 

PETER SMIK  
MEDZI / BETWEEN 

Výstava sklenených a keramických  
objektov autora a jeho žiakov. 

10. 1. (sobota) o 9.00 h, 
Banketová sála KD

LIGA MLÁDEŽE SPIŠA 
Šachový turnaj.

11. 1. (nedeľa) o 15.00 h, 
Spoločenská sála KD

SESTRY
Divadelné humorné predstavenie 

ochotníckeho divadla  
pri OKC v Smižanoch, 1. repríza.

Vstupné: 1 €

22. 1. (štvrtok) o 17.00 h, 
Kaštieľ

NOVOROČNÝ KONCERT 
ŽIAKOV HUDOBNÉHO  

ODBORU
ZUŠ D. ŠTRAUCHA

24. 1. (sobota) o 10.00 h, 
Spoločenská sála KD

NOSITELIA TRADÍCIÍ
Regionálna súťažná prehliadka  

folklórnych skupín.

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

6. REPREZENTAČNÝ PLES 
OBCE SMIŽANY

Moderátor a zabávač  
Štefan Skrúcaný.

JANUÁR 2015
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dozaista

Autor:   
František  
Cvengroš

zdvihák 
(hovor.)

sorta 
hrozna

fučka 
(nár.)

Edita 
(dom.) džez

skutoč- 
nosť
lode, 

po česky

druh 
antilopy

laba, 
tlapa

cvičná 
skladba

hra 
s pukom

opráv- 
nene

strašne, 
hrozivo 

obyvateľ 
Dácie

vrstva, 
po angl.

pomôcky: 
ply, 

viertel
vrchári

mongolskí 
pastieri 
dobytka

šedo poobíjaj umelé 
hnojivo

zhasínal

Prvá 
dopln. 

dôchod. 
poisťovňa

ženské 
meno 

(24. 5.)

1

aurum

potlesk

dokonči 
vitie

švajč. obj. 
miera

pracuj 
pluhom 

ruský 
súhlas

rozvod 
vody

nakladajú 
v octe

odsu- 
nutie

mriežka 
v peci

dôkaz 
neviny
dup- 
kajte

hra Ferka 
Urbánka

vtedy, 
po franc.

orient. 
mužské 
meno

PF 2015
Nech sa splnia naše túžby,        

priania,
majme šťastné návraty                          

z cestovania,
radosť z práce i rodiny, 

samé krásne žitia hodiny.
(tajnička)

sebe, nám i spoločnosti.

vedľa, 
bokompredložka

esá, 
po česky

líščia 
diera

latinský 
pozdrav
predlžený 
bočný múr

poplach

citosl. 
strachu

para, 
hmla, 

po nem.

čistý, 
pekný, 

po angl.
plesalo

ráno, 
po rusky

poutie- 
ram

2

POZVÁNKA

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. januára na 
adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme vo februárovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: VIANOCE LÁSKY, ŠŤASTIA 
A POKOJA. Výherkyňou tajničky z Ička 12/2014 sa stáva Magdaléna CIBULOVÁ zo Sp. Novej Vsi. Blahoželáme!

KRÍŽOVKA

PF 2015
Nech sa splnia naše túžby,  

priania,
majme šťastné návraty  

z cestovania,
radosť z práce i rodiny, 

samé krásne žitia hodiny.
(tajnička)

sebe, nám i spoločnosti.

V klasickej krajine,  
kde každý deň má hospodára,  
kde jabloň otvára náruč k slncu  

a mladí počúvajú múdrosť starca.  
V klasickej krajine, kde je zemská kôra  

čitateľná ako kniha...  
(Pavel Bunčák)

Miestny odbor Matice slovenskej, 
Spišská knižnica, DS Hviezdoslav 

a Gymnázium Školská ul.
pozývajú v 6. ročníku na 

STRETNUTIE  
S POÉZIOU  

PAVLA  
BUNČÁKA
26. 1. 2015 o 15.30 hod. 

v Spišskej knižnici,  
Letná ulica 28.

Pri príležitosti 100. výročia  
narodenia autora.

Realizované s finančnou podporou  
Mesta Spišská Nová Ves.
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Veľmi dobré výsledky dosahujú v prvej časti sezóny 
ženy. Tie atakujú prvú priečku a kontakt s prvým 
miestom nestratili ani po siedmom kole, ktoré bolo 
rozlúčkou s kolkárskym rokom 2014.
Blanka Peštová zvalila 502 kolov, Katarína Vali-
gurová 551. Darilo sa aj dvojici Tranová – Kluber-
tová. Najviac kolov 553 zvalila Danka Klubertová, 
Lenka Tranová dosiahla výsledok 510 kolov. V cel-
kovom hodnotení tak Spišiačky zdolali TKK Trenčín 
2 116 ku 1 890, na body 5 : 1. Najväčší súper Novo-
vešťaniek Vrútky zvíťazili v Podbrezovej, a tak sa pora-
die na prvých dvoch miestach nemenilo. Extraligovú 
tabuľku vedú Vrútky s dvojbodovým náskokom pred 
Spišskou Novou Vsou. 
Náročného súpera mali v závere kolkárskeho roka 
2014 extraligoví muži. Druhá Podbrezová B zvíťazila 
na spišskonovoveských dráhach 3 481 : 3 313 na 
koly a na body 7 : 1. Najviac sa darilo Jozefovi Peš-

tovi, ktorý zvalil 613 kolov. V extraligovej tabuľke je 
Spišská Nová Ves na solídnom ôsmom mieste z dva-
nástich účastníkov.  (pat)

Za účasti siedmich tímov sa v roku 2014 odohral ďalší 
ročník a v pondelok 22. novembra 2014 bolo na 
programe posledné kolo. Súťažný rok bol pre kolkárov 
– amatérov – výnimočný, lebo od marca váľali koly už 
na nových dráhach. Rekonštrukciu kolkárne si vyžiadali 
nevyhovujúce technické parametre na vykonávanie naj-
vyššej súťaže, ktorá na Slovensku funguje. V mesiacoch 
november a december 2013 bola preto zrekonštruovaná 
a v marci 2014 slávnostne otvorená. 
Mestská kolkárska liga sa hrala dvanásť kôl a jej víťazom 
sa stalo družstvo MIDAPA, ktoré v dvanástich zápasoch 
ani raz neprehralo. Tri prehry na svojom konte má druhý 
NDH Atyp a ocenenie za bronzovú priečku si prebrali 
hráči MV Nábytku. Štvrtí skončili kolkári SRT Keglere, 
piaty bol Dráčik, šiesty STEZ a poradie zakončil Parmas. 
V družstvách umiestnených na prvých priečkach tabuľky 
pôsobia bývalí kolkári. Ich priemery v celkovom hodno-
tení sú obdivuhodné. Blanka Peštová z MV Nábytku 
mala celkový priemer 254, druhý Peter Zvara z Midapy 
251 a Štefan Duch NDH Atyp 250. 
Cieľom kolkárskej ligy ani nie sú tak umiestnenia a dosa-
hovanie osobných rekordov. Mestská liga je súťaž zanie-
tených športovcov, ktorí majú dlhoročný vzťah k tomuto 
športu. Aj preto dvanástym kolom mestská liga zakončila 
svoj ročník 2014, ale nie ďalšie pôsobenie. Počas zimnej 
prestávky budú mať amatéri priestor a čas na tréningy. 
A už hneď po vyhodnotení sezóny sa dohadovali termíny 
začiatku nového ročníka 2015.  (pat)

Správna rada volejbalového klubu VK Chemes Hu-
menné ohlásila 6. decembra, že muži tohto klubu 
odstupujú z najvyššej volejbalovej súťaže. O dva dni 
neskôr potvrdilo vedenie novinku, a to skutočnosť, 
že úspešní volejbalisti pokračujú v súťažnom ročníku 
pod záštitou Spišskej Novej Vsi. „Uzavreli sme pred-
bežnú dohodu s vedením mesta Spišská Nová Ves 
o spolupráci, kde by mohlo družstvo mužov pokra-
čovať v súťažnom ročníku. Zároveň sme sa dohodli 
aj na podpore úspešného ženského Volejbalového 
klubu v Spišskej Novej Vsi. Týmto prehlasujem, že 
budeme pokračovať v Spišskej Novej Vsi pod no-
vým názvom ŠK Chemes Spišská Nová Ves,“ uvie-
dol v oficiálnom vyhlásení majiteľ klubu Ján Molnár.
Ako uviedol 11. decembra počas rokovania ustanovu-
júceho zasadnutia mestského zastupiteľstva primátor 
mesta Ján Volný, s majiteľom firmy MPC Cessi, a. s., 
etablovanej v Sp. Novej Vsi hovorili pri spustení novej 
linky aj o investícii do spišskonovoveského športu. 
„Poprosili nás, či by u nás nemohli volejbalisti nájsť 

azyl, vzhľadom na problémy v Humennom. Na spo-
ločnom stretnutí definovali svoje požiadavky, odo-
hratie zápasu európskej pohárovej súťaže v našej 
športovej hale 17. decembra, poskytnutie priesto-
rov na zápasy a tréningový proces do konca 
sezóny. Z vybraného vstupného nám ponúkajú po-
lovicu a zasponzorujú ženský volejbal. Ubytovaní 
a stravovaní sú v našich hoteloch, pričom si nená-
rokujú žiadne mestské financie,“ vysvetlil J. Volný.
V našom meste tak pribudol významný športový klub, 
ktorý obohatil divácku ponuku a bude reprezentovať 
Spišskú Novú Ves na najvyššej úrovni. „Vytvorili sme 
podmienky na to, aby mohli kvalitní športovci po-
kračovať v extralige. Zároveň prinesú fanúšikom vo-
lejbalu v meste nádherné športové zážitky a budú 
motivovať mládež. Spišská Nová Ves sa tak zaradí 
medzi mestá, ktoré hrajú na športovej scéne Slo-
venska významnú úlohu. Želám volejbalistom, aby 
čestne reprezentovali seba aj celé naše mesto,“ do-
dal primátor mesta J. Volný. (red)

V mesiaci november 2014 sa v Bratislave konali Maj-
strovstvá Slovenska v súťaži TEAMGYM. Na týchto 
majstrovstvách sa v každom roku zúčastňujú aj diev-
čatá z klubu Rekreačnej telesnej výchovy a športu 
Mix zo Spišskej Novej Vsi. V minulom roku 2013 ešte 
v kategórii starších dievčat získali dievčatá zo Spišskej 
Novej Vsi strieborné medaily. 22. novembra 2014 tieto 
dievčatá postúpili do kategórie junioriek a v silnej kon-
kurencii deviatich družstiev zo Slovenska získali v telo-
cvični Sokol Bratislava znova strieborné medaily. Súťažili 
v troch disciplínach: v pohybovej skladbe, v akrobacii 
a v skokoch z malej trampolíny. Je obdivuhodné, že ako 

nováčik vo vyššej kategórii potvrdili veľmi dobrý výkon 
a v celkovom hodnotení obsadili druhé miesto a tešili sa 
zo zisku strieborných medailí. 
Klub RTVŠ Mix Spišská Nová Ves reprezentovali diev-
čatá (na fotografii pri preberaní medailí): V. Drabiščá-
ková, P. Ivančáková, J. Javorská, T. Janošová, 
D. Klingová, V. Liptáková, K. Maguláková, D. Mo-
rihladková, A. Stavjarská, A. Smatanová, O. Šmot-
ková, E. Tökölyová.
Poradie na Majstrovstvách Slovenska: 1. KŠG Han-
dlová 21,350 b.; 2. Klub RTVŠ Mix Spišská Nová Ves 
20,350 b.; 3.TJ Sokol Vinohrady Bratislava 20,050 b.; 
4. GK BAMA, ZŠ Za Kasárňou Bratislava 19,400 b.
Zásluhu na tomto veľmi peknom úspechu má už veľa 
rokov kvalifikovaná učiteľka telesnej výchovy, t. č. už 
dôchodkyňa Mgr. Irena Kovalčíková, ktorá má rada 
nielen pohyb a šport, ale i deti, ktorým sa venuje po 
celý svoj život. Jej pravou rukou pri výchove a úspechu 
dievčat je Zuzana Liptáková. Pod odborným vedením 
týchto dvoch tréneriek sa kolektív súťažiacich dievčat 
pripravuje na celosvetovú Gymnoestrádu, ktorá sa bude 
konať v júli 2015 v Helsinkách.
Blahoželáme celému kolektívu Klubu RTVŠ Mix v Spiš-
skej Novej Vsi k dosiahnutému úspechu, ďakujeme za 
dobrú reprezentáciu mesta Spišská Nová Ves a želáme 
dievčatám i trénerkám veľa ďalších športových a osob-
ných úspechov. Ján Tomšík

ŠPORT

V MESTE PRIBUDOL 
EXTRALIGOVÝ VOLEJBAL MUŽOV

GYMNASTKY SNV ZNOVA STRIEBORNÉ

VOLEJBAL: Extraliga: ženy: 9. kolo (15. 11.): Dobré 
zo Slovenska Prešov – VK SNV 0 : 3; 11. kolo (22. 11.): 
KV MŠK Oktan Kežmarok – VK SNV 0 : 3; 12. ko-
lo (29. 11.): VK SNV – VK Slávia EU Bratislava 3 : 0; 
13. kolo (6. 12.): VTC Pezinok – VK SNV 0 : 3. 1. liga: 
juniorky: 5. kolo (15. 11.): VK SNV – VK Kúpele Brus-
no 3 : 1, 3 : 1; 6. kolo (22. 11.): KV MŠK Oktan Kež-
marok – VK SNV 0 : 3, 1 : 3; 7. kolo (6. 12.): VK SNV 
– Slávia TU Zvolen 3 : 0, 3 : 0. Staršie žiačky: 4. kolo 
(22. 11.): MVK Stropkov „A“ - VK SNV 3 : 0, 3 : 0; 5. ko-
lo (29. 11.): VK SNV – ŠK ELBA Prešov 3 : 1, 3 : 2. 
Mladšie žiačky - 4: 4. kolo (23. 11.): VK SNV – Koši-
ce 2 : 0, VK SNV – Poprad 1 : 2, VK SNV – Kežmarok 
2 : 0; 3. turnaj (7. 12.): VK SNV – VK Poprad 2 : 0, VK 
SNV – Slávia Košice 2 : 0, VK SNV – Oktan Kežmarok 
2 : 0. OM Kadetky: 6. kolo (16. 11.): MŠK Vranov – VK 
SNV 0 : 3, 0 : 3; 7. kolo (23. 11.): VK SNV – VK JUNIOR 
2012 Poprad 3 : 0, 3 : 0; 8. kolo (7. 12.): Slávia TU Ko-
šice – VK SNV 2 : 3, 0 : 3.
BASKETBAL: Extraliga: ženy: 9. kolo (16. 11.): Rü-
con SNV – ŠBK Šamorín 74 : 67; 10. kolo (22. 11.): BK 
ŠKP 08 Banská Bystrica – Rücon SNV 62 : 80; 11. ko-
lo (30. 11.): Rücon SNV – Piešťanské Čajky 69 : 93; 
12. kolo (6. 12.): BK SOUŽ Cassovia KE – Rücon SNV 
76 : 85. Eurovia SBL: 13. kolo (15. 11.): MBK Rieker 
Com Therm Komárno – BK 04 AC LB SNV 104 : 77; 
14. kolo (19. 11.): BK 04 AC LB SNV – BK Levic-
kí Patrioti 83 : 75; 15. kolo (23. 11.): BK Inter Inche-
ba Bratislava - BK 04 AC LB SNV 104 : 71; 16. kolo 
(26. 11.): BK 04 AC LB SNV – Iskra Svit 73 : 84; 17. ko-
lo (29. 11.): BC Prievidza - BK 04 AC LB SNV 81 : 54; 
18. kolo (3. 12.): BK 04 AC LB SNV – ŠKP Banská Bys-
trica 66 : 75; 19. kolo (6. 12.): BK 04 AC LB SNV – 
MBK Handlová 75 : 81.
KOLKY: Extraliga: Ženy: 7. kolo (30. 11.): Tatran SNV 
– TKK Trenčín 5 : 1. Po 7. kole sú v tabuľke na 2. mies-
te. Muži: 9. kolo (18. 11.): TJ Tatran SNV A – KK Inter 
Bratislava B 6 : 2; 10. kolo (23. 11.): ŽP Šport Podbre-
zová A – TJ Tatran SNV A 6 : 2; 11. kolo (7. 12.): TJ Tat-
ran SNV A – ŽP Šport Podbrezová B 1 : 7. Po 11. kole sú 
v tabuľke na 9. mieste.
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EXTRALIGOVÍ KOLKÁRI

MESTSKÁ LIGA 
V KOLKOCH 2014

Posledná novembrová sobota bola posledným hracím dňom v extraligových kolkárskych súťa-
žiach v Spišskej Novej Vsi. Ženy hostili Trenčín a po nich sa predstavili muži proti Podbrezovej. 

Kolkársky šport v Spišskej Novej Vsi má dl-
horočnú tradíciu. Okrem extraligových súťaží 
mužov a žien má svoju tradíciu aj mestská 
kolkárska liga. 
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www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTEZ

ZIMNÝ ŠTADIÓN T.: 053/446 10 86 

VEĽKÁ PLOCHA
1. 1. 2015 štvrtok 18.00 Verejné korčuľovanie
2. 1. 2015 piatok 18.00 Verejné korčuľovanie
3. 1. 2015 sobota 18.00 Verejné korčuľovanie
4. 1. 2015 nedeľa 18.00 Verejné korčuľovanie
5. 1. 2015 pondelok 18.00 Verejné korčuľovanie
6. 1. 2015 utorok 18.00 Verejné korčuľovanie
7. 1. 2015 streda 17.00 SNV - TRNAVA, 1. liga seniori 

10. 1. 2015 sobota 14.00 SNV - POPRAD, extraliga juniori
11. 1. 2015 nedeľa 10.30 SNV - POPRAD, extraliga juniori
11. 1. 2015 nedeľa 18.00 Verejné korčuľovanie
14. 1. 2015 streda 17.00 SNV - SR18, 1. liga seniori
17. 1. 2015 sobota 14.00 SNV - MARTIN, extraliga dorast
18. 1. 2015 nedeľa 10.30 SNV - MARTIN, extraliga dorast
18. 1. 2015 nedeľa 18.00 Verejné korčuľovanie
21. 1. 2015 streda 17.00 SNV - DETVA, 1. liga seniori
24. 1. 2015 sobota 10.30 SNV - SLOVAN BA, extraliga juniori
25. 1. 2015 nedeľa 14.00 SNV - SLOVAN BA, extraliga juniori
25. 1. 2015 nedeľa 18.00 Verejné korčuľovanie
28. 1. 2015 streda 17.00 SNV - L. MIKULÁŠ, 1. liga seniori
31. 1. 2015 sobota 17.00 SNV - ZVOLEN, 1. liga ženy 

MALÁ PLOCHA
Termín spustenia a plán obsadenia ľadu malej plochy na www.stez.sk.

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE POČAS SVIATKOV
Rozpis verejného korčuľovania na malej a veľkej ploche na www.stez.sk.

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

3. 1. sobota 14.00 YOUNG ARROWS - SABINOV, florbal 1. liga muži
 3. 1. sobota 18.00 BK 04 AC LB - KEŽMAROK, basketbal juniori
 4. 1. nedeľa  8.00 - 15.00 Volejbalový turnaj 

 7. 1. streda 18.00 BK 04 AC LB - INTER BRATISLAVA, 
basketbal extraliga muži

 8. 1. štvrtok 18.00 VK - SENICA, volejbal extraliga ženy
 9. 1. piatok 16.00 a 18.15 SLOVENSKÝ POHÁR V BASKETBALE ŽENY
10. 1. sobota  9.30 BK 04 AC LB - SVIT, basketbal SŽ

10. 1. sobota 14.00 a 16.00 
a 18.15 SLOVENSKÝ POHÁR V BASKETBALE ŽENY

11. 1. nedeľa  9.30 - 12.00 BK 04 AC LB - POPRAD, basketbal SMŽ
11. 1. nedeľa 14.00 a 16.15 SLOVENSKÝ POHÁR V BASKETBALE ŽENY
11. 1. nedeľa 20.00 CHEMES - MYJAVA, volejbal extraliga muži

14. 1. streda 18.00 BK 04 AC LB - PRIEVIDZA, 
basketbal extraliga muži

15. 1. štvrtok 18.00 RÜCON - ALBA IULIA, cewl basketbal ženy
17. 1. sobota 11.30 BK 04 AC LB - ŽILINA, basketbal SŽ
17. 1. sobota 15.00 CHEMES - TRENČÍN, volejbal extraliga muži
17. 1. sobota 18.00 VK - PREŠOV, volejbal extraliga ženy
18. 1. nedeľa  9.30 BK 04 AC LB - P. BYSTRICA, basketbal SŽ
24. 1. sobota KOMÉTA - BRATISLAVA, florbal extraliga ženy
24. 1. sobota BK 04 AC LB - NITRA, basketbal extraliga muži
25. 1. nedeľa BK 04 AC LB - ROŽŇAVA, basketbal SMŽ
25. 1. nedeľa ŠKBD - YA KOŠICE, basketbal SMŽ

31. 1. sobota 11.00 - 21.00 SLOVENSKÝ POHÁR VO VOLEJBALE 
MUŽOV A ŽIEN

 1. 2. nedeľa 16.00 - 21.00 SLOVENSKÝ POHÁR VO VOLEJBALE 
MUŽOV A ŽIEN

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.
ŠPORTOVÁ HALA T.: 053/416 63 35, 416 63 38 Ďakujeme všetkým návštevníkom 

športových zariadení STEZ  
za prejavenú dôveru  

a v novom roku 2015 želáme  
veľa zdravia, šťastia,  

osobných a pracovných  
úspechov.

MASÁŽE 
Klasická, reflexná masáž nôh, thajská, anticelulitídna, kozmetická lymfodrenáž, 
lymfodrenáž celého tela, detoxikačná medová masáž, segmentová masáž, lávové 
kamene, chiropraxia, mäkké techniky, banková masáž.
Utorok - piatok: 14.00 - 19.00 h. Sobota – nedeľa: 9.00 - 19.00 h
Mimo uvedený čas (aj v pondelok) možnosť objednávky na t. č.:
0905 954 792, 0904 325 343.

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

SAUNA ŠTVRTOK 1. 1. 2015 ZATVORENÁ.
CERAGEM OTVORENÝ POČAS PREVÁDZKOVANIA SAUNY.

PARNÁ SAUNA
piatok 13.30 - 20.00
sobota 10.30 - 20.00
nedeľa 9.30 - 20.00

pondelok 15.00 - 19.30
utorok 13.30 - 19.30
streda 13.30 - 19.30
štvrtok 13.30 - 19.30

KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/416 63 53
Ranné plávanie Školy Verejnosť

pondelok  6.30 - 7.45 sanitárny deň 15.00 - 20.00
utorok  8.00 - 12.00 13.00 - 20.00
streda  8.00 - 12.00 13.00 - 20.00
štvrtok  6.30 - 7.45  8.00 - 12.00 13.00 - 20.00
piatok  8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
sobota  9.00 - 20.30
nedeľa  9.00 - 20.30

1. 1. 2015 štvrtok 14.00 - 20.00
2. 1. 2015 piatok 9.00 - 20.30
3. 1. 2015 sobota 9.00 - 20.30
4. 1. 2015 nedeľa 9.00 - 20.30

5. 1. 2015 pondelok 14.00 - 20.00
6. 1. 2015 utorok 9.00 - 20.00
7. 1. 2015 streda 9.00 - 20.00

OTVORENIE KRYTEJ PLAVÁRNE POČAS PRÁZDNIN

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN T.: 053/416 63 35
UMELÁ TRÁVA - Cenník prenájmu:
Hracia plocha 2 hod./1 zápas  .............................................................  135 €
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas  .................................... 170 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke 1 hod. ..................................... 70 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením 1 hod. ............ 85 €
1/2 hracej plochy k tréningovej jednotke 1 hod.  ............................. 35 €
Podrobnejšie informácie u vedúceho futbalového štadióna.
Kontakt: Patrik Brezovaj - 0903 405 466. 

17. 1. sobota 11.00 Starší dorast FK SNV - MŠK SPIŠSKÉ PODHRADIE
18. 1. nedeľa 11.00 Dospelí FK SNV - MFK KOŠICE
20. 1. utorok 17.00 Starší dorast FK SNV - NÁLEPKOVO
21. 1. streda 15.30 Dospelí FK SNV - 1. FC TATRAN PREŠOV
24. 1. sobota 11.00 Dospelí FK SNV - FK POPRAD
24. 1. sobota 13.00 Starší dorast FK SNV - ODORÍN
31. 1. sobota 11.00 Starší dorast FK SNV - ŠK HARICHOVCE

KOLKÁREŇ T.: 053/416 63 35

17. 1. sobota 13.30 TATRAN - MODRANKA, EXTRALIGA MUŽI
17. 1. sobota 17.00 TATRAN - TRSTENÁ, 1. LIGA VÝCHOD
25. 1. nedeľa 10.00 TATRAN - KOŠICE, DORASTENECKÁ LIGA 
31. 1. sobota 11.00 TATRAN - TRSTENÁ, EXTRALIGA ŽENY
31. 1. sobota 13.30 TATRAN - KOŠICE, EXTRALIGA MUŽI

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.
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Už vyše dvadsaťročnú históriu má v Spišskej Novej Vsi Memoriál Andreja Franka - tento vý-
borný brankár a odchovanec AC Spišská Nová Ves, ktorý bol v rokoch 1936 – 1938 bran-
károm slávnej Sparty Praha, si počas svojej hráčskej činnosti vyslúžil prezývku slovenský 
Plánička. Andrej Frank sa narodil 20. januára 1916, s futbalom začal ako dvanásťročný.
Organizátorom 21. ročníka medzinárodného halového futbalového turnaja mladších 
a starších žiakov „Memoriál Andreja Franka“ je mesto Spišská Nová Ves, Základná škola 
Z. Nejedlého Spišská Nová Ves, Futbalový klub Spišská Nová Ves a CVČ pri ZŠ Z. Ne-
jedlého Spišská Nová Ves. Halový futbalový turnaj odštartoval 8. decembra. 
Na kvalitne pripravenom turnaji sa predstavili kluby z Popradu, Žiliny, Havličkovho Brodu, 
Bílovca, Košíc a domáci FK Spišská Nová Ves.
Na futbalovom turnaji štartovali mladší žiaci narodení po 1. 1. 2003 a starší žiaci naro-
dení po 1. 1. 2001. 
V pondelok sa slávnostného otvorenia zúčastnil aj reprezentačný tréner Slovenska a ro-
dák zo Spiša Ján Kozák. 
Výborný úspech dosiahli starší žiaci Spišskej Novej Vsi. Tí v prvom zápase zdolali 
Bílovec vysoko 10 : 1, Havličkův Brod zdolali 3 : 2 a rovnakým skóre skončil ich súboj 
s Popradom. Na ďalší deň remízovali so Žilinou 3 : 3 a porazili Košice 5 : 2. Tieto vý-
borné výsledky ich posunuli do ďalších semifinálových bojov a po víťazstve 4 : 2 nad 
Košicami si Novovešťania zahrali finále. Len sekundy delili zverencov trénerskej dvojice 
Kamenický – Hrušovský od víťazstva. Žilina dokázala vyrovnať a po veľkej dráme v pe-
naltovom rozstrele zvíťazila 4 : 3. 
Mladší žiaci Spišskej Novej Vsi bojovali o bronzové medaily. V súboji tiež so Žilinou 
prehrali nešťastne o gól 4 : 5. Okrem výborných výkonov a výsledkov mladých futbalistov 
Spišskej Novej Vsi potešili aj individuálne ocenenia. Damián Tomaščík sa stal najlep-
ším brankárom turnaja u starších žiakov a v rovnakej vekovej kategórii Erik Bašista 

bol vyhlásený za najlepšieho hráča. Ceny pre najlepšie tímy a jednotlivcov odovzdával 
primátor mesta Ján Volný.
Dvadsaťjeden rokov sa v Spišskej Novej Vsi organizuje Memoriál Andreja Franka. Svo-
jou organizáciou, atmosférou, výkonmi a športovou úrovňou si získal výborné meno. 
A v týchto ukazovateľoch v ničom nezaostal ani vo svojom 21. ročníku. Organizátori 
si zaslúžia veľké uznanie, hráči a tréneri poďakovanie za účasť a predvedené výkony. 

(pat)

Svoju dlhoročnú tradíciu v Spišskej Novej Vsi má aj šachový 
klub. V súčasnosti Mestský športový klub pôsobí v II. šacho-
vej lige. 
Počas prvého decembrového víkendu sa reprezentanti MŠK 
Spišská Nová Ves predstavili v domácom prostredí. Najprv 
v sobotu hostili v piatom kole Spišskú Starú Ves, ktorú zdo-
lali v pomere 7 : 1. 
Hneď na druhý deň privítali odvekého šachového rivala z Veľ-
kých Kapušian. Za domáce družstvo nastúpili Marek Tau-
ber, Ján Koňak, Jozef Štofan, Štefan Dzurenda, Kamil 
Švaňa, Július Stromp, Rudolf Zrost a Ladislav Lauko. 
Kapušanci boli vyrovnaným súperom, o čom svedčí aj ko-
nečné skóre 7 : 7. 
Po tomto výsledku sú Spišiaci v tabuľke II. ligy Východ so 
šiestimi bodmi na šiestom mieste.  (pat)

10 kôl mala táto súťaž na území okresu SNV. Účasť bola veľmi 
pekná. 75 mužov a 31 žien bojovalo o body na cestách, ces-
tičkách, ale aj na dráhe štadióna. Od mája do polovice no-
vembra spoznávali bežci a bežkyne svoj krásny kraj rýchlejšie 
ako bežní turisti. Rôznorodosť povrchu a charakter trate dali 
možnosť ukázať všetkým, ako na tom bežecky sú. Všetkých 
10 kôl absolvovali Tomáš Kamas a Jaroslav Tekely. Lenka 
Baronová chýbala len raz. Liga pokračuje aj v roku 2015, 
preto už teraz žiadam organizátorov bežeckých podujatí: Ak 
chcete byť do ligy zaradení, nahláste na adresu huta-
beh@centrum.sk do konca januára presný dátum vášho 
behu. Možnosť prihlásiť sa majú aj organizátori z okresov PP, 

LE, GL. Ohlásili sa aj z Dobšinej. Odpoveď je kladná aj pre 
nich. Sme jedna bežecká rodina, tak držme spolu. Výbor ligy 
pracoval v zložení Tomáš Kamas, Ondrej Majerník, Rudo 
Mikolaj. Pod hlavičkou Občianskeho združenia Novoveská 
Huta za pomoci organizátorov pretekov. 
Výsledky BLOSNV 2014:
Kategória A muži (18 – 39 rokov): 1. Tomáš Kamas (ŠKP 
SNV), 2. Vladimír Majerčák (Harichovce), 3. Martin Plačko 
(SNV).
Kategória B muži (40 – 49 rokov): 1. Štefan Sumerling 
(STEZ SNV), 2. Vladimír Veľký (Novoveská Huta), 3. Ľudovít 
Morihladko (Smižany).

Kategória C muži (50 – 59 rokov): 1. Milan Hrušovský 
(STEZ SNV), 2. Ondrej Chabada (STEZ SNV), 3. Miroslav 
Fuker (BK CYKLOSUN).
Kategória D muži (nad 60 rokov): 1. Jaroslav Tökely (SNV), 
2. Ondrej Kozák (SNV), 3. Ondrej Majerník (OÚ SNV).
Kategória E ženy (18 – 34 rokov): 1. Mária Mačupová 
(SNV), 2. Zuzana Víťazková (Novoveská Huta), 3. Antónia 
Kamasová (SNV).
Kategória F ženy (nad 35 rokov): 1. Lenka Baronová (No-
voveská Huta), 2. Zuzana Kartusková (SNV), 3. Daniela Gar-
neková (SNV).

Rudo Mikolaj, predseda OZ Novoveská Huta

MEMORIÁL ANDREJA FRANKA 

SPIŠSKONOVOVESKÍ ŠACHISTI

III. kolo Olympiády žiakov 
a žiačok - Poprad 2014
8. 11. 2014 sa v Poprade konalo III. kolo olympiády žia-
kov a žiačok v džude, kde naši pretekári dosiahli tieto vý-
sledky:
Super mini do 24 kg: Sofia Gánovská, 2. miesto 
Super mini do 25 kg: Martin Myšička, 4. miesto 
Super mini do 26 kg: Kevin Omasta, 3. miesto 
Mini do 34 kg: Simona Horváthová, 1. miesto 
Mini do 38 kg: Sára Špinerová, 1. miesto 
Mini do 40 kg: Jakub Stiastni, 3. miesto 
Ml. žiaci do 40 kg: Peter Bosák, 1. miesto
Ml. žiaci do 44 kg: Miloš Neuvirth, 1. miesto
Ml. žiaci do 50 kg: Tomáš Barč, 1. miesto 
St. žiaci do 55 kg: Branislav Horváth, 1. miesto
St. žiaci do 60 kg: Branislav Horváth, 1. miesto
 
Krosno PL - medzinárodný turnaj – 2014
22. 11. 2014 sa v poľskom meste Krosno konal Medzi-
národný turnaj JUDO, v ktorom spišskonovoveskí džudisti 
dosiahli tieto výsledky:
• v kategórii super mini do 23 kg Sofia Gánovská ob-

sadila 1. miesto; 
• v kategórii mini do 34 kg Simona Horváthová obsadila 

3. miesto; 
• v kategórii mladších žiakov do 42 kg Peter Bosák 

obsadil 2. miesto.
(pat) 

DŽUDISTICKÉ 
VÝSLEDKY 

BEŽECKÁ LIGA OKRESU SPIŠSKÁ NOVÁ VES 2014

Potápačský klub MANTA SNV a Potápačské centrum  
ZPS Ing. Olivera Krajňáka v Spišskej Novej Vsi  

v spolupráci so STEZ Spišská Nová Ves
pozývajú širokú verejnosť na 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 
- MOŽNOSŤ SPOZNAŤ  

SVET TICHA POD VODNOU HLADINOU,
ktorý sa uskutoční 

4. 1. 2015 (nedeľa) od 9.00 do 13.00 hod. v Krytej plavárni v Spišskej Novej Vsi.
Záujemcovia si môžu bezplatne vyskúšať prístrojové potápanie v bazéne pod vedením skúsených  

inštruktorov a asistentov CMAS a zistiť, ako chutí svet ticha pod hladinou.
Nenechajte si ujsť nezabudnuteľný zážitok.
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ŠPORT, POZVÁNKY

CANTUS VILLA NOVA, Miešaný spevácky zbor mesta Spišská Nová Ves 
si dovoľuje pozvať spoluobčanov, milovníkov a priaznivcov zborového spevu na 

NOVOROČNÝ KONCERT PF 2015
20. januára 2015 (utorok) o 18.30 h do Koncertnej siene Reduty.

Spoluúčinkuje: Marta ĎUMBALOVÁ, soprán • Michaela KUKUROVÁ, soprán
Aleš SOLÁRIK, klavír • Ján Bogdan, violončelo • Irena Červenáková, Klavír.

Vstupné: dospelí 5 €; držitelia preukazu ŤZP a študenti 2 €; deti do 15 rokov vstup voľný.
Vstupenky: TIC - Letná ulica, MKC - zadný vchod Reduty.

Tečie vám práčka, nehreje mikrovlnka alebo štrajkuje 
chladnička? Zavolajte nášho Superopravára,  
ktorý pokazený elektrospotrebič okamžite opraví.  
Je tu pre vás 24 hodín denne.

S Kartou výhod od VSE a RWE Gas Slovensko 
môžete mať opravára, lekára či zámočníka vždy 
poruke. Stačí kliknúť  na www.KartaVyhod.sk.

V dňoch 12 . - 14. 12. 2014 sa v Spišskej Novej Vsi usku-
točnili Zimné majstrovstvá Slovenska v plávaní starších 
žiakov. Z Klubu plávania Spišská Nová Ves sa majstrovstiev 
zúčastnili Katarína Pirháčová, Alexandra Talačová a To-
máš Želikovský. Najúspešnejší z našich plavcov bol Tomáš 
Želikovský, ktorý zo štyroch štartov získal 4 tituly Majstra 
SR a  tvoril 2 slovenské rekordy na 50 m a 100 m motý-
lik. Alexandra Talačová získala 2-krát 3. miesto v disciplíne 
100 m motýlik a 200 m prsia. Katke Pirháčovej sa v ťažkej 
konkurencii nepodarilo prebojovať na stupeň víťazov. V kaž-
dom ročníku bol ocenený pretekár s najvyšším bodovým vý-
konom. V kategórii 14-ročných žiakov toto ocenenie získal 
Tomáš Želikovský (foto). Blahoželáme. 

MSR V PLÁVANÍ

VYBERÁME PRE VÁS  
Z FACEBOOKU MESTA

Hasičský zbor v roku 1930. 
Foto: https://www.facebook.com/snv24/photos/pb.223086964376809.
-2207520000.1414750337./830523846966448/?type=3&theater

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi
kultúrne zariadenie Košického samosprávneho kraja
a Združenie rodičov pri Základnej škole  
na Levočskej ulici v Spišskej Novej Vsi
vás pozývajú na prehliadku výstavy

GOMBÍKY 
KEDYSI A DNES
umelecké gombíky Eduarda Rosu
a originálne gombíky z detskej tvorby.

20. 1. - 20. 2. 2015
Výstavná miestnosť Spišského osvetového 
strediska v Spišskej Novej Vsi,  
Zimná 47, Spišská Nová Ves
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 POZVÁNKY, OZNAM

PROGRAM MATERSKÉHO CENTRA DIETKA 
„Láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“

Prevádzka: Zdravotné stredisko - sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3. 
Bližšie informácie o programe www.dietka.sk alebo na FB. Prihlášky na besedy a kurzy deň vopred: 
barbora.vajova@gmail.com (ekodieta.sk), 0948 480 510 alebo majklimova@gmail.com, 0904 887 239. w
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74. A 75. STRETNUTIE 
PODPORNEJ SKUPINY 
DOJČIACICH MATIEK A TEHULIEK
Pondelok 12. 1. a 26. 1. o 9.00 h
Skupina je otvorená aj pre nové maminy.
Certifikovaná poradkyňa v dojčení OZ 
Mamila Anna Ogurčáková.
Poplatok: 2 €/osoba

KURZ NOSENIA DETÍ  
A VIAZANIA BABYŠATIEK I 
(základný kurz) 
Streda 14. 1. o 15.30 h 
Ak ešte nemáte vlastnú babyšatku, nevadí, 
požičiame, príp. poradíme pri výbere.
Poplatok: 7 €/osoba

STRETNUTIE NOSIACICH 
MAMIČIEK - SPOLOČNÁ 
PRECHÁDZKA
Piatok 16. 1. o 9.00 h
V prípade nepriaznivého počasia  

sa stretneme v herni  
(v tom prípade poplatok 2 €).

KURZ ZDRAVÉ PREBAĽOVANIE 
Streda 21. 1. o 15.30 h 
Kurz o zdravom spôsobe prebaľovania, 
o moderných látkových plienkach 
a doplnkoch na prebaľovanie. 
Poplatok: 2,50 €/osoba

PONUKA SLUŽIEB 
V HERNI MC DIETKA
HERŇA + SEKÁČ DIETKA  
(nákup a predaj detského  
a tehotenského tovaru)
Utorky, štvrtky od 9.00 do 12.00 h
Poplatok za jednorazový vstup:  
1,50 €/rodina. 
OPATROVANIE DETÍ od 2 r.: 2,50 €/h, 
v domácom prostredí 3 €/h.

ANGLICKÝ KLUB 
pre deti vo veku od 2 r.
Štvrtky o 16.30 h a soboty o 9.30 h,  
prvá hodina 15. 1.
Výučba anglického jazyka  
hravou formou pod vedením  
skúsenej lektorky M. Klimovej. 
Prihlášky a info: majklimova@gmail.com 
al. 0904 887 239.

KLUB „ŠKÔLOČKA“  
pre deti vo veku od 2 r.
Stredy od 8.00 do 12.00 h
Cieľ: adaptácia detí a rodičov na škôlku.
Poplatok: 5 €/dieťa/1 stretnutie
Informácie: 0904 887 239.

JOGA PRE DETI
Pondelok 19. 1. o 16.15 h
Poplatok: 2,50 €/rodina

PORADENSTVO V DOJČENÍ 
Anna Ogurčáková, denne od 19.00  

do 20.00 na 0903 740 739. 

MAĽOVANIE NA TVÁR
Objednávky: 0904 887 239  
Poplatok: 10 €/h
DETSKÁ NARODENINOVÁ OSLAVA 
(sobota, nedeľa)
Objednávky: 0903 740 739 
Poplatok: 7 €/2 h (možnosť doobjednania 
animátorských aktivít, maľovanie na tvár, 
tvorivé dielničky)

LOGOPEDICKÉ INDIVIDUÁLNE  
PORADENSTVO
na základe tel. objednávky u logopedičky 
Mgr. Gvozdiakovej - 0918 301 332.
Poplatok: 9 €/h

PORADENSTVO  
V NOSENÍ DETÍ 
Mgr. Barbora Vajová - 0948 480 510, 
barbora.vajova@gmail.com

OLYMPIÁDA V NEMECKOM JAZYKU 
13. 1. 2015 - kategória 1 A, 1 B  
– okresné kolo žiakov ZŠ a 8-ročné gymnáziá, 
ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Sp. Nová Ves
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM JAZYKU 
14. 1. 2015 – kategória 1 A, 1 B 
– okresné kolo žiakov ZŠ a 8-ročné gymnáziá, 
ZŠ Komenského, Sp. Nová Ves
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová
 
MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA 
21. 1. 2015 – kategória Z 9, Z 5 
– okresné kolo žiakov ZŠ a 8-ročné gymnáziá, 
zasadačka MsÚ, Sp. Nová Ves
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

PRIPRAVUJEME OD JANUÁRA 2015
PRE DETI, MLÁDEŽ A RODIČOV 

POČAS JARNÝCH PRÁZDNIN
 
10. PLES CVČ A MKC
24. 2. 2015
Koncertná sieň Reduty, predaj lístkov od 15. 1. 2015 v CVČ Hutnícka.
Informácie: Klaudia Bigošová, Bc. Katarína Štrauchová 

KARNEVAL NA ĽADE 
Neváhajte a začnite s výrobou 
a prípravou karnevalových masiek.

HÁDZANÁ 
Okresné kolo súťaže pre študentov SŠ

JARNÝ DENNÝ TÁBOR 
23. – 27. 2. 2015

Centrum voľného času ADAM,  
Levočská 14, 052 01 Spišská Nová Ves

OKRESNÉ KOLO TECHNICKEJ OLYMPIÁDY
3. 12. 2014 

V priestoroch TECHNICKEJ AKADÉMIE, Hviezdoslavova 6 v Spišskej 
Novej Vsi sme zorganizovali okresné kolo Technickej olympiády. V oboch 
kategóriách bola teoretická časť formou testu a v praktickej časti 
zhotovenie výrobku.

VÝSLEDKY
Kategória A: súťaž dvojíc
1. Patrik Mlynár ZŠ Ing. O. Kožucha 11, SNV
 Marek Skyba ZŠ Ing. O. Kožucha 11, SNV
2. Richard Tkáč  ZŠ Nad Medzou 1, SNV
 Lukáš Vitkovský  ZŠ Nad Medzou 1, SNV
3. Daniel Regec ZŠ s MŠ Markušovce
 Júlia Hamráková ZŠ s MŠ Markušovce
Kategória B: súťaž jednotlivcov
1. Adrián Novák ZŠ Lipová 13, SNV
2. Radoslav Kubalec ZŠ Komenského 3, Smižany
3. Xénia Hantáková ZŠ Z. Nejedlého 2, SNV

•••
OKRESNÉ KOLO OLYMPIÁDY ZO 

SLOVENSKÉHO JAZYKA A LITERATÚRY
10. 12. 2014 

V priestoroch ZŠ na Lipovej ulici 13 v Spišskej Novej Vsi sme zorganizovali 
okresné kolo olympiády zo Slovenského jazyka a literatúry. Olympiáda 
prebiehala formou testu a ústnou časťou.

VÝSLEDKY
Kategória C
1. Štefan Vansáč ZŠ Ing. O. Kožucha 11, SNV
2. Annamária Salanciová ZŠ Levočská 11, SNV
3. Júlia Hamráková ZŠ s MŠ Markušovce

Mgr. Zuzana Hennelová
koordinátor olympiád

Centrum voľného času Adam, Hutnícka 18, 052 01 Sp. Nová Ves, tel.: 053/442 37 58, 
e-mail: cvcsnv@azet.sk, cvc.adam.snv@azet.sk, www.cvc.snv.sk, fb: CVČ Adam SNV
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Ako tíško žil, tak tíško odišiel.
Ďakujeme všetkým, ktorí sa 18. 11. 2014 prišli rozlúčiť s mojím milovaným  
manželom, naším otcom, starým a prastarým otcom Františkom ČAMBALOM.
Zároveň vyslovujeme poďakovanie prim. MUDr. Š. Kötelešovi z JIS chirurgic-
kého odd., prim. MUDr. M. Hudákovi z interného odd. a prim. MUDr. Š. Zele-
nému z OAIM NsP v SNV a celému zdrav. personálu na týchto oddeleniach za 
mimoriadnu zdravotnú starostlivosť počas jeho hospitalizácie.
Zvlášť ďakujeme PhDr. J. Volnému, PhD., PhDr. J. Lapšanskému, PhD. a Poh-
rebnej službe R. Findura za dôstojnú rozlúčku. 
S úctou a vďakou manželka a synovia s rodinami.

Na krídlach anjela si vzlietla v diaľ. Už necítiš bolesť, necítiš strach, necítiš 
života ukrutné muky, tam v diaľke Ťa objali Pánove ruky. Trpkosť osudu, tá 
Ťa nemučí, našla si pokoj v nebeskom náručí.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym, ktorí prišli odpreva-
diť 28. 10. 2014 na poslednej ceste našu drahú manželku a mamičku  
Katarínu FUKEROVÚ.
Zvlášť ďakujeme za dôstojnú rozlúčku Pohrebnej službe R. Findura.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary všet-
kým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa 18. 11. 2014 prišli rozlúčiť  
s Mgr. Mikulášom MATTOM.
Zároveň chceme poďakovať prim. MUDr. Š. Kötelešovi ako aj celému zdrav. 
personálu chirurgického odd. a všetkým zdrav. pracovníkom ODCH NsP v SNV 
za príkladnú starostlivosť o nebohého.
Zároveň vyslovujeme poďakovanie primátorovi mesta PhDr. J. Volnému, PhD., 
za dôstojnú rozlúčku.
dcéry Mária a Eleonóra 

Boh zavolal a srdce, ktoré pre nás malo toľko lásky, dotĺklo navždy. 
Touto cestou ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť 18. 11. 2014 s naším milovaným manželom, otcom,  
dedkom a pradedkom Jánom PAZEROM, ktorý nás navždy opustil vo veku ne-
dožitých 79 rokov. Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura, Rím.-kat. 
farskému úradu v SNV, PhDr. J. Lapšanskému, PhD., za dôstojnú rozlúčku. 
manželka Juliana, dcéry Janka a Vlasta a syn Peter s rodinami

Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary 
všetkým, ktorí sa prišli 21. 11. 2014 rozlúčiť s našou mamkou, babkou, praba-
bičkou Etelou GRAUSOVOU, ktorá nás opustila vo veku nedožitých 95 rokov.
Vyslovujeme poďakovanie ZPOZ pri MsÚ v SNV, Mgr. J. Matysovi a Cirkevnému 
zboru EAV za dôstojnú obrady.
smútiaca rodina

S hlbokým zármutkom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, susedom a známym, ktorí sa 
prišli rozlúčiť 23. 11. 2014 s našou mamkou, babkou, prababkou a svokrou  
Martou ALCNAUEROVOU, ktorá nás opustila vo veku 84 rokov.
Naše poďakovanie patrí aj Pohrebnej službe S. Badziková, Rím.-kat. farskému 
úradu v Nálepkove za dôstojnú rozlúčku.
Zároveň ďakujeme OAaIM NsP v SNV pod vedením primára MUDr. Š. Zeleného 
a ved. sestry Mgr. M. Žondovej za ich ľudský prístup, pomoc a starostlivosť 
v posledných dňoch života.
S úctou syn Vladimír s rodinou, dcéra Danka.

Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli 24. 11. 2014 rozlúčiť s mojím 
drahým manželom, otcom, dedkom, svokrom a bratom Jozefom JURÍKOM, 
ktorý nás opustil vo veku 69 rokov.
manželka Mária, dcéra Vierka s rodinou a syn Miroslav so synmi

Touto cestou ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa 
prišli rozlúčiť 28. 11. 2014 s našou drahou mamkou, babkou a prababkou  
Máriou FURINOVOU, ktorá nás opustila vo veku 85 rokov.
Poďakovanie patrí aj Pohrebnej službe S. Badzíková, Rím.-kat. farskému úradu 
v SNV a zástupcom mesta za dôstojnú rozlúčku.
dcéra Mária a syn František s rodinami

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

V NOVEMBRI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

Etela Grausová 1920
Mária Mihaliková 1921
Mgr. Mikuláš Matta 1925
Gizela Jurčáková 1926
MUDr. Oľga Kubinská 1926

Anna Mačugová 1927 
František Čambal 1927
Mária Furinová 1929
Marta Alcnauerová 1930
Emil Minďaš 1935

Bohuslav Šponiar 1935
Margita Lúčanová 1937
Margita Revajová 1941
Tibor Gembicki 1942
Ema Petrášová 1943

Otília Bobková 1944
František Regec 1945
Jozef Jurík 1945
Mária Krupová 1948
Viera Halouzková 1950

Viera Kožárová 1950
Ľudmila Kupčová 1953
Helena Šrenklová 1953

VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V NOVEMBRI OSLÁVILI
DIAMANTOVÁ 
SVADBA
Magdaléna a Mgr. Juraj 
Nalevankoví

•••
98 rokov
Elena Strojná
93 rokov
Jozef Tekely
Jozef Sokolský
Margita Filipová
92 rokov
Anna Palkovičová
91 rokov
Anna Zvolenská
90 rokov
Cecília Sedlačková
Anton Václavík
85 rokov
Alžbeta Vajnagiová
Mária Mazurová
Alžbeta Zmudová
Anna Geršiová

Emília Ďaďová
Irena Nováková
Dezider Alexa
Margita Compelová
80 rokov
Alojz Novák
Ján Votruba
Mária Jaremičová
Adela Komiňáková
Hermína Kulčárová
Ján Lunter
Jarmila Slifková
Andrej Dulík
František Černický
Cecília Podobenová
Juliana Pazerová
75 rokov
Mária Kvašňáková
Jozef Krajňák
Alžbeta Vadelová
Emil Michnica
Magdaléna Braviaková
Milan Ferko
Ján Netik

Anna Chrapčiaková
Ing. Edmund Kováč
František Lipták
Mária Raffajová
Ján Labuda
Mária Dobrovičová
Mária Čujová
Katarína Kacvinská
Oľga Šmihovská
Viliam Baluch
Eduard Slavkovský
70 rokov
Božena Krempaská
MUDr. Alžbeta 
 Hanuščinová
Anton Glab
Mária Kakalejčíková
Anton Kičák
Katarína Kipikašová

Magdaléna Polláková
Zuzana Recká
Zuzana Boroňová
Monika Olečková
Janka Kučerová
Anna Ogurčáková
Mgr. Július Ritter
Mgr. Andrej Bujňák
Ing. Boris Kucharovic
Peter Pirháč
Anna Safková
Anna Sedláková
Ján Doboš
Eduard Kessel
Daniel Leščinský
Božena Turčaniková
PhDr. Alois Židlík
Jozef Čech
Mária Labudová

Tobias Zeleňák

Matias Zelený

Jakub Zajac

Nina Šišková

Diana Koňaková

Peter Roguľa

Monika Čechová

Ján Čonka

Zina Karpinská

Tara Bendíková

Stella Leskovjanská

Samuel Eliaš

Zuzana Suchá

Barbora  

 Cvengrošová

Natália Lešková

Nela Kleinová

Alexandra Pechová

Jakub Pecha

Michaela  

 Hárendarčíková

Lívia Žigová

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

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

- Radnica, Radničné nám. č. 7, I. posch. vpravo.
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Stále je ťažko a smutno nám všetkým. Nič už nie je také, aké bolo predtým. 
Mal si nás všetkých rád a chcel si s nami ešte žiť, ale prišla chvíľa, musel 
si nás opustiť.
3. 1. 2015 uplynie smutný rok, odkedy nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
starostlivý otec, láskavý starký Ladislav ONDREČKO.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Mária, dcéry Silvia, Adriana s rodinou, 
zať Ján a vnúčatá Deniska, Adam, Arianna, Denis a Lea. 

Čas plynie, ale spomienky zostávajú.
6. 1. 2015 uplynie 25 rokov, odkedy nás navždy opustila moja svokra Emma 
BODOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou nevesta Slávka, vnúčatá a pravnúčatá.

Dobrý a milovaný človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi.
8. 1. 2015 si pripomenieme 4. výročie úmrtia môjho manžela, nášho otca 
a dedka Gejzu LESKOVJANSKÉHO.
S láskou a úctou spomínajú manželka a deti s rodinami.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú. Odišiel si, už nie si medzi nami,  
ale v našich srdciach žiješ spomienkami.
12. 1. 2015 uplynú 2 roky, odkedy nás opustil môj manžel, otec, dedko, brat 
JUDr. Ján REHÁNEK.
S láskou a úctou spomína manželka a deti.

Deň Tvojho odchodu bol plný sĺz a smútku. Ostalo ticho, len bolesť a žiaľ. 
Hoci si odišiel bez slova a na rozlúčku nebol čas, spomienky na Teba  
ostanú navždy v nás.
12. 1. 2015 si pripomenieme náhly odchod nášho drahého, milovaného man-
žela, otca, dedka a pradedka Štefana MIKOLAJA.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú manželka Adela a deti s rodinami.

Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho milovali. Ten, kto Ťa 
poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne. 
13. 1. 2015 uplynie 30 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustila naša mamička 
Bernadetta KIRNEROVÁ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ju poznali a nezabudli.
S láskou a úctou spomínajú deti a nevesta Maruška s rodinami.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú. Odišla si, už nie si medzi nami, ale v na-
šich srdciach žiješ spomienkami.
14. 1. 2015 si pripomenieme 2 roky, odkedy nás navždy opustila moja man-
želka, naša mamka a babka Irena HORVÁTHOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manžel Zoltán, synovia Jozef, Zoltán a dcéry Irena, 
Jana s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

Čas plynie, spomienky v našich srdciach zostávajú.
14. 1. 2015 uplynie 5 rokov od úmrtia nášho manžela, otca, dedka Miloslava 
HRIVŇÁKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu, prosíme, spolu s nami tichú spomienku. 
Ďakujeme.
manželka a deti s rodinami

Tak veľmi si chcel žiť, nebolo Ti však dopriate svoje sny a ciele naplniť.
16. 1. 2015 uplynie smutný rok, odkedy nás opustil môj manžel, otec, starý 
otec a syn Vladimír ŠERFEL.
S hlbokou úctou manželka Dana, deti s rodinami, mama a súrodenci. 

Už nie si s nami, ale v našich srdciach ostávaš stále s nami. 
19. 1. 2014 uplynú dva roky, odkedy nás opustil drahý manžel, otec, starý otec 
a prastarý otec Ladislav VIKARTOVSKÝ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a nezabudli.
S láskou spomína manželka Katarína, dcéra Marta, vnúčatá Marian a Iveta, 
pravnúčatá Filip a Anička a švagriná s celou rodinou.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

„Stále je ťažko a smutno nám všetkým. Nič už nie je také, aké bolo predtým. 
Všade okolo chýba Tvoj hlas. Mal si rád život a všetkých nás. Už 10 rokov 
nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ s nami.“
11. 1. 2015 uplynie 10 rokov, odkedy nás náhle opustil náš drahý manžel,  
starostlivý otec a láskavý dedko Anton JANOVEC.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou a úctou v srdci spomína manželka Mária, dcéra Beáta s Nikou a syn 
Jaroslav s rodinou.

Deň tvojho odchodu bol plný sĺz a smútku. Ostalo ticho, len bolesť a žiaľ. 
Hoci si odišla bez slova a na rozlúčku nebol čas, spomienky na teba zo-
stanú navždy v nás. 
23. 12. 2014 sme si s bolesťou v srdci pripomenuli 1. výročie, odkedy nás na-
vždy opustila naša mamka, stará mamka Marta LANGOVÁ.
Prosíme všetkých, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, venujte je spolu 
s nami tichú spomienku. 
S láskou a úctou spomínajú manžel Rudolf, synovia Ľubomír, Peter a dcéra 
Alžbeta s rodinami.

27. 12. 2014 uplynulo 38 rokov, odkedy nás navždy 
opustil náš ocko Emil ŠMELKO a 11. 1. 2015 uply-
nie 5 rokov od úmrtia našej mamky, babky a prababky  
Márie ŠMELKOVEJ. 
Tí, ktorí ste ich poznali, mali radi a nezabudli, venujte im 
spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú dcéra Oľga a syn Peter s ro-
dinami.

Vôľa osudu bola silnejšia než naše najvrúcnejšie prianie. 
24. 1. 2015 uplynie 22 rokov od tragického úmrtia našej sestry Zlaťky  
ŠMELKOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S úctou a láskou spomínajú sestra Oľga a brat Peter s rodinami.

Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a všetkých nás. Odišiel si navždy, 
hoc túžil si žiť, ale osud to tak zariadil, že musel si nás opustiť.
1. 1. 2015 uplynie smutný rok od úmrtia milovaného manžela, otca, syna, brata, 
zaťa a švagra Petra IHNAŤA, krorý by 17. 1. 2015 oslávil 47. narodeniny.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Zdenka, syn Roman, dcéra Viktória  
a ostatná smútiaca rodina.

Dobrý a milovaný človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi...
3. 1. 2015 si pripomenieme 1. výročie úmrtia mojej drahej mamy, našej babky 
a prababky Juliany HAVAŠOVEJ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ju poznali, mali radi a nezabudli.
S úctou a láskou spomína dcéra s rodinou.

Sú vety, ktoré už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabudneme, sú okamihy, 
na ktoré radi spomíname. Kto v srdci žije, neumiera.
3. 1. 2015 si pripomenieme 10. výročie úmrtia našej drahej mamky, babky, 
svokry a príbuznej Alžbety ŠOLTÉSOVEJ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ju poznali, mali radi a nezabudli.
S láskou v srdci spomínajú syn Dušan, vnučky Andrea, Marcela a Eva s rodi-
nami a ostatná rodina.

Tak tíško ako žila, tak tíško odišla. Skromná vo svojom živote, veľká vo svo-
jej láske a dobrote. 
4. 1. 2015 uplynie 1 rok, odkedy nás navždy opustila naša drahá mamka, sta-
rostlivá babka Margita HOĽÁKOVÁ z Hnilčíka.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a vďakou spomína celá rodina.

4. 1. 2015 si pripomenieme 2. výročie úmrtia môjho 
manžela, otca, brata a dedka Dušana HOVANA a záro-
veň 12. výročie úmrtia našej mamky, svokry, babky a tety 
Heleny TOMAŠČÍKOVEJ.
Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, venujte im spolu s nami 
tichú spomienku.
smútiaca rodina

Kto žije v srdciach svojich blízkych, nie je mŕtvy, len vzdialený...
4. 1. 2015 uplynie rok, odkedy nás vo veku 85 rokov navždy opustil náš otec, 
starý otec a vzácny človek Ing. Igor ZAŤKO.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujme mu spolu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína rodina.
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Čas plynie, bolesť v srdci neutícha...
21. 1. 2015 uplynie 5 rokov odo dňa, kedy nás navždy opustila milovaná man-
želka, mamka a babka Eleonóra ŠTRAUCHOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
manžel a synovia s rodinami

Deň Tvojho nečakaného odchodu bol plný sĺz a žiaľu. Ostalo ticho 
a prázdno. Hoci si odišla bez slova rozlúčky, spomienky na Teba ostávajú 
v našich srdciach.
21. 1. 2015 uplynú 4 roky, odkedy nás navždy opustila moja manželka,  
mamička Bc. Ľubica CEHLÁROVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a nezabudli, venujte jej tichú spomienku vo svojich mys-
liach tak, ako aj ona na vás všetkých myslí tam hore, v nebíčku.
S láskou a úctou spomína manžel Ladislav, syn Pavol a dcéra Ľubica s man-
želom Petrom.

Stále je ťažko a smutno nám všetkým. Nič už nie je také aké bolo predtým. 
Všade okolo chýba Tvoj hlas. Mal si rád život, my Teba zas. Odišiel si bez 
rozlúčky tíško a navždy, zostal smútok a na duši jazvy.
23. 1. 2015 si pripomenieme 1. výročie, odkedy nás navždy opustil náš  
milovaný otec, dedko, pradedko a svokor Anton HALBICH.
S láskou spomínajú dcéry Antónia a Mária s manželmi, dcéry Silvia a Ivana 
s priateľmi, vnúčatá Ivana, Adriana, Silvia, Antónia, Vladimíra, Dušan, Emka, 
pravnúčik Danko a ostatná smútiaca rodina.

Odišiel si, nie si medzi nami, no v našich srdciach ostávaš vždy s nami.  
Už len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob dať a pri plamienku sviečky s lás-
kou spomínať.
25. 1. 2015 uplynie 1. výročie, odkedy nás navždy opustil môj milovaný manžel, 
otec, dedko a pradedko František ŽELINSKÝ.
S láskou a úctou spomína manželka Anna, dcéry Ivetka a Alenka s rodinami.

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, 
aké bolo predtým.S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme, kvety po-
ložíme a pri plamienku sviečky sa za Teba modlime. 
25. 1. 2015 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opustil manžel, otec, dedko, 
brat, švagor, známy Mikuláš GONČÁR.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne. 
S láskou a úctou spomínajú manželka Magda, syn Rastislav a dcéra Martina 
s rodinami.

Odišiel si, nie si medzi nami, no v našich srdciach ostávaš vždy s nami.  
Už len kytičku kvetov Ti môžeme na hrob dať a pri plamienku sviečky s lás-
kou spomínať.
26. 1. 2015 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opustil manžel, otec, dedko 
Jozef FILIP.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka a deti s rodinami.

Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, ako bolo 
predtým.
27. 1. 2015 uplynú 3 roky od úmrtia môjho manžela Jozefa DRUSU.
S úctou a láskou spomína manželka, deti s rodinami a vnúčatá.

Sú vety, ktoré už nepovieme, sú chvíle, na ktoré ne-
zabudneme, sú okamihy, na ktoré radi spomíname.
29. 1. 2015 uplynú 2 roky a 14. 3. 2015 uplynie 
1 rok od úmrtia našich rodičov Ladislava CEHUĽU  
a Evy CEHUĽOVEJ.
S láskou spomíname.
synovia Ladislav a Peter s rodinou

Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, ako bolo 
predtým. Už niet návratu, ani nádeje, len cesta k hrobu, naša milovaná ma-
mička, nás k Tebe zavedie.
30. 1. 2015 uplynú 2 roky, odkedy nás opustila moja drahá manželka, ma-
mička, svokra, babka a prababka Mária OMASTOVÁ.
Kto ste ju poznali a mali radi, venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomína milujúci manžel, synovia, dcéry, vnúčatá a pravnúčatá.

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska sa smrťou nekončí, 
v našich srdciach budeš stále žiť. Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto 
Ťa mal rád, nikdy nezabudne.
31. 1. 2015 si pripomenieme 10. výročie, odkedy nás navždy opustil môj milo-
vaný manžel, otec, dedko Alexander HAVRILLA.
S láskou a úctou v srdci spomína manželka Hanka, synovia Daniel, Vlado, Ľubko 
s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

Kurzy JOGY v sezóne 2011/ 2012SPOMIENKY
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Klub dôchodcov Lipa, 
Ul. J. Fabiniho č. 7, 
Spišská Nová Ves

5. 1. 2015 
Zasadnutie výboru.

9. 1. 2015 
Prednáška ÚPSVaR - Sociálny  

program pre dôchodcov.

12. a 16. 1. 2015 
Šachový turnaj o 14.00 h v klube.  

Štartovný poplatok 2 €.

23. 1. 2015 
Varenie a ochutnávka múčnych jedál.

30. 1. 2015 
Vrbov - večerné kúpanie,  

podľa záujmu. Vlastná doprava,  
odchod o 17.00 h.

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku  
v Spišskej Novej Vsi 

pozýva svojich členov na tieto aktivity

6. 1. 2015 (utorok)
Rainerova chata. Odchod: osobný vlak 8.40 h, rýchlik 9.11 h

14. 1. 2015 (streda)
Turistická vychádzka k Sans Souci

Stretnutie na Modrom vrchu pred NsP o 9.15 h

28. 1. 2015 (streda)
Šikľava skala. Osobný vlak 9.06 h

9. 2. 2015 (pondelok)
ŠD v Košiciach, opera Popoluška o 10.00 h

Osobný vlak 7.21 h, rýchlik 7.16 h. Prihlásiť sa na: 0904 973 324.

Mesto Spišská Nová Ves
pozýva všetkých občanov mesta 

NA	SPOMIENKOVÚ	
SLÁVNOSŤ

konanú pri príležitosti oslobodenia mesta
spojenú s kladením vencov

27. januára 2015 (utorok) o14.00 h
na mestskom cintoríne.

Základná organizácia č. 13 
Slovenského zväzu zdravotne  

postihnutých
Levočská ul. č. 14, Spišská Nová Ves

pozýva svojich členov na 

FAŠIANGOVÚ	ZÁBAVU,		
ktorá sa uskutoční  

23. 1. 2015 (piatok) o 16.00 h
v reštaurácii Hotela Preveza.

Poplatok: členovia 9,50 €, nečlenovia 11 €.
Tešíme sa na vás.

KLUB DÔCHODCOV KOMENSKÝ
pozýva pedagogických pracovníkov, 
dôchodcov na stretnutie,  
ktoré sa uskutoční 12. 1. 2015  
(pondelok) o 10.00 h  
v Klube dôchodcov na  
Levočskej ul. v SNV. Príďte si  
vyrovnať členské na rok 2015.  
Tešíme sa na vás.
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OZNAMY, POZVÁNKA

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

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. - 4. 1. 2015 
Dr. Max, OC Madaras, Mlynská 39,

tel.: 0901 961 014

5. - 11. 1. 2015
Pri parkovisku, Šafárikovo námestie 1,

tel.: 053/429 96 10

12. - 18. 1. 2015
Dr. Max, OD Kaufland, Duklianska 3336/19,

tel.: 0901 961 073

19. - 25. 1. 2015 
TESCO, Medza 15, tel.: 053/417 68 84

26. - 31. 1. 2015
Bonus, Námestie SNP 2,

tel.: 053/446 47 67

3. 1. 2015 (sobota) - Druhé výročie otvore-
nia čajovne s celodenným programom (bliž-
šie info na fb). Pred obedom vystúpime na Tomá-
šovský výhľad. 
Od 15.00 h - Open Mic (voľný mikrofón) prezentova-
nie vlastnej tvorby pre každého, kto prejaví záujem. 
17.00 h - gitarový recitál Timoteja Závackého
18.00 h - dramatický monológ Jána Pramuka. 
19.00 h - čajový obrad pre hudobných hostí, ktorí 
ukončia deň koncertom. 

3. - 31. 1. 2015 - Výstava  
fotografií amatérskej fotografky  
Milady Michalákovej.

Letná 63, SNV

VÝZVA 
NA UDELENIE  
CENY MESTA

Mesto Spišská Nová Ves v snahe oceniť 
aktivitu, pravidelnú činnosť, pomoc pri 

výstavbe a zveľaďovaní mesta, reprezentáciu 
mesta, každoročne udeľuje Cenu mesta.

Vážení občania, svoje zdôvodnené  
návrhy na udelenie Ceny mesta  

môžete doručiť na adresu:
Mestský úrad, Kancelária primátora,  

Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves
najneskôr do 31. 1. 2015.

Miestny odbor Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi,
ďakuje za podporu i spoluprácu Mestu SNV, kultúrnym zariadeniam VÚC, DS Hviezdoslav, 
školám, matičiarom aj sympatizantom. V novom roku 2015 želá obyvateľom mesta veľa 
zdravia, šťastia, lásky i krásnych stretnutí. Mgr. J. Prochotská, predsedníčka MO MS

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

MsV č. 1 Novoveská Huta 7. 1. 2015

1. Horská 60 16.00 - 16.15
2. pri parku (námestie v Nov. Hute)  18.25 - 18.40
3. pri pionierskom tábore  17.45 - 18.00
4. Horská 35 a 50 16.45 - 17.00
5. Kvetná 17 17.05 - 17.20
6. pri Hasičskej stanici 18.05 - 18.20
7. Tichá 10 16.20 - 16.35
8. Kozákova vila 17.25 - 17.40
 
MsV č. 3 Ferčekovce 8. 1. 2015

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

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

MsV č. 6 staré mesto - juh 9. 1. 2015
 
17.  Fándlyho ul. - Železorudné bane 17.15 - 17.35
18.  F. Urbánka 25 - Kozí vrch 16.00 - 16.20
19.  pred Zimným štadiónom  

- Hotel Šport 17.40 - 18.00
20.  Tehelná ul. - obchod 16.25 - 16.45
21.  Gorkého 19 18.30 - 18.50
22.  križovatka ulíc  

Hurbanovej a Leteckej  16.50 - 17.10

MsV č. 7 staré mesto - východ  12. 1. 2015

23.  križovatka ulíc J. Hanulu a Škultétyho 17.35 - 17.50
24.  Pod Tepličkou 16.00 - 16.15
25.  Pod Tepličkou (pri moste)  16.20 - 16.35
26.  Drevárska ul. - garáže  

Nového domova 16.45 - 17.00
27.  Zábojského ul.  17.55 - 18.10
28.  Zvonárska ul. 18.15 - 18.30
29.  MPC starý vchod - Mlynská ul.  18.35 - 18.50

MsV č. 8 staré mesto – sever  

30. Vajanského ul. 
 (smer k Medzi) 9. 1. - 18.05 - 18.25
31. Vajanského ul. 
 (smer k stanici) 13. 1. - 18.25 - 18.45
32.  J. C. Hronského 12. 1. - 17.10 - 17.25
33.  Hviezdoslavova ul.  

- soc. zariadenie Katarínka 13. 1. - 18.00 - 18.20

MsV č. 9 Telep  13. 1. 2015

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

UPOZORNENIE:
Knihy vykupujeme bez tvrdej väzby! 

Obaly od vajec neberieme! 
Neberieme papier v igelitových vreciach!

Mestský úrad, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku týmto upozorňuje a vyzýva všetkých prevádzkovateľov 
malých zdrojov znečisťovania ovzdušia (ide o zdroje znečisťovania ovzdušia s tepelným príkonom do 0,3 MW) nachádzajúcich 
sa v k. ú. mesta Spišská Nová Ves, aby v zmysle ustanovení zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie 
ovzdušia v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa schváleného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Spišská Nová Ves 
č. 2/2003 a jeho dodatku č. 1, zaslali, resp. osobne doručili na Mestský úrad, Štefánikovo námestie č. 1, Spišská Nová Ves 
Oznámenie k určeniu výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia za každý prevádzkovaný malý zdroj znečisťovania 
ovzdušia za rok 2014 v termíne najneskôr do 15. 2. 2015! 
K oznámeniu je potrebné doložiť doklad o množstve odobraného paliva za rok 2014 od jeho dodávateľa.
Zároveň upozorňujeme prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, že podľa zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. 
o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších zmien a doplnkov za nedodržanie termínu predloženia uvede-
ného oznámenia sa ukladá sankčný postih. odd. územného plánovania a stavebného poriadku, MsÚ

POPLATKY ZA ZNEČISŤOVANIE OVZDUŠIA



KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

24 JANUÁR 2015

POZVÁNKA, OZNAMY, INZERCIA 

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

Uzávierka súťaže je dňa 14. 5. 2015 o 13.00 hod., súťažné podmienky sú uverejnené na 
úradnej tabuli a na internetovej stránke mesta Sp. Nová Ves: www.spisskanovaves.eu 

PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta

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

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

Klub Spoločnosti  
Milana Rastislava Štefánika  

v Spišskej Novej Vsi
ďakuje vedeniu Mesta Spišská Nová Ves, Múzeu Spiša, 

všetkým členom a sympatizantom 
za ich priazeň v roku 2014. 

Gymnáziu Školská ul., MO MS, ZUŠ, pedagógom  
a žiakom ZŠ a MŠ v pôsobnosti mesta a v Spišských  
Vlachoch za pomoc a podporu aktivít realizovaných  

pre mládež v Roku M. R. Štefánika (máj 2014 - júl 2015).
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SKLENÁRSTVO 
RÁMOVANIE 

OBRAZOV
ZRKADLÁ - výroba, montáž,  

fazetovanie/lepenie
SKLÁ - vzorované, okenné,  

izolačné dvojsklá, bezpečnostné, 
antireflexné, brúsenie, vŕtanie
ZASKLIEVANIE – plastové,  
hliníkové, euro okná a dvere

RÁMOVANIE OBRAZOV  
– paspartovanie, poradenstvo
Zimná 59, SNV, 
0915 316 121

INZERCIA

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, 
tel. č.: 053/446 13 90, 446 29 23
E-mail: skola@soussnv.sk, www.soussnv.sk

PONÚKA V ŠKOLSKOM ROKU 2015/2016 PRE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL 
ŠTÚDIUM V NASLEDOVNÝCH ODBOROCH:

ŠTUDIJNÉ ODBORY 4-ROČNÉ: 
(maturitné vysvedčenie + výučný list)
2426 K  programátor obrábacích a zváracích strojov a zariadení  

 (od 1. 9. 2014)
2697 K  mechanik elektrotechnik 
6446 K  kozmetik

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

UČEBNÉ ODBORY 3-ROČNÉ: 
(výučný list)
3661 H  murár
3663 H  tesár
3668 H  montér suchých stavieb
3672 H  kamenár (od 1. 9. 2015)
3675 H  maliar
3678 H  inštalatér
3684 H  strechár
2683 H 11  elektromechanik – silnoprúdová technika
2487 H 01  autoopravár – mechanik 
6456 H  kaderník 

3152 H 02  krajčír – dámske odevy
6424 H  manikér - pedikér 

UČEBNÉ ODBORY 2-ROČNÉ: 
pre žiakov, ktorí ukončili povinnú školskú dochádzku  
v 7. alebo 8. ročníku ZŠ: 
3686 F  stavebná výroba 
3178 F  výroba konfekcie
3383 F  spracúvanie dreva
S možnosťou pokračovať 2 roky v nadstavbovom štúdiu dennou  
alebo externou formou.

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM:
ŠTUDIJNÉ ODBORY 2-ROČNÉ
2414 L 01  strojárstvo - výroba, montáž a opravy prístrojov,  

 strojov a zariadení
2493 L  predaj a servis vozidiel (od 1. 9. 2015)
2675 L 02  elektrotechnika - výroba a prevádzka strojov a zariadení
3659 L  stavebníctvo 
6426 L  vlasová kozmetika
3125 L  odevníctvo
6423 L  starostlivosť o ruky a nohy

Riaditeľstvo školy oznamuje žiakom končiacich  
9. ročníkov ZŠ, že v školskom roku 2015/2016  

otvára nový trojročný učebný odbor 3673 H kamenár.
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DROBNÁ INZERCIA, INZERCIA

PREDÁM / PRENAJMEM

 Predáme 1-izb. byt s loggiou na sídl. Tarča, Topoľová ul., 
SNV. 3. posch., pôvodný stav, plocha 33,51 m2. Tichá loka-
lita, orientácia na juhovýchod. Cena 20 tis. €. 
Kontakt: 0908 062 485.

 Prenajmem 1-izb. byt na sídl. Tarča - Brezová ul. Najviac 
2 osoby bez detí a domácich zvierat. Byt je čiastočne za-
riadený. Prerobená kuchyňa a kúpeľňa. T.: 0917 262 382.

 Predám 2-izb. byt - 51,37 m2 s loggiou na Baníckej ul. 
(blízko centra). Cena 40 tis. €, dohoda možná. 
T.: 0948 541 648. Nie som RK. Voľný ihneď.

 Dám do podnájmu 2-izb. byt na sídl. Mier. 
T.: 0903 231 390.

 Predám prerobený 4-izb. byt s balkónom na sídl. Východ 
v SNV. Cena 70 tis. €. RK nevolať. T.: 0905 838 545.

 Výhodne predám len vážnemu záujemcovi krásny rovi-
natý pozemok na rekreačnú chatu s výhľadom na Spišský 
hrad o rozlohe 1 010 m2 v lokalite Hnilčík - Bindt. Cena za 
1 m2/9,90 €. T.: 0944 96 77 60.

 Predám garáž na sídl. Tarča - Lipová ul. s elektrinou a vý-
bornou pivnicou na uskladnenie zeleniny. Cena dohodou. 
T.: 0910 982 731.

 Predáme garáž na sidl. „nová“ Tarča o rozlohe 18 m2. Cena 
dohodou! Možnosť dať aj do prenájmu. T.: 0907 541 027. 

 Predám záhradku 611 m2 aj s chatkou v SNV cca 3 min. 
od centra. Oplotená so studňou, terasou, ohniskom, dielňou, 
skladom WC a stromami. Záhradka je určená na relax a od-
dych. T.: 0902 160 477.

 Predáme záhradku v záhradkárskej osade BRUSNÍK 
(v blízkosti Telepu) o rozlohe 546 m2. Zabezpečený rozvod 
vody na polievanie. Cena dohodou. T.: 0915 641 749.

 Predám dvojgeneračný rodinný dom so samostatnými 
vchodmi v blízkosti centra v SNV, Kukučínova 33 (za zim-
ným štadiónom), veľká záhrada, studňa. Pozemok 720 m2, 
v tichej lokalite. Cena 170 tis. €. Informácie na t. č.:  
0915 524 044. Len vážnym záujemcom, nie RK.

 Ponúkam priestory na prenájom na Nám. M. Pajdušáka 
4/269, Smižany (vedľa Solitéry) vhodné na kancelárie, pre-
dajňu, služby, bývanie. K dispozícii 2 miestnosti o rozlohe 
30 a 40 m2 a soc. zariadenie. T.: 0948 100 624.

 Predám bažanty poľné 2 ks samec a 3 ks samička.  
T.: 053/442 68 00, 0907 535 022.

 Predám PIANO - SCHOLZE. T.: 0944 187 173. 

KÚPIM / HĽADÁM

 Kúpim pozemok v SNV alebo väčšiu záhradu pri rodinnom 
dome vhodnú na výstavbu malého rodinného domu. Len cen-
trum mesta. RK nevolať. T.: 0911 825 871.

 Postarám sa o vaše detičky u mňa doma. Som mamička 
na MD. T.: 0904 380 033.

SLUŽBY / RÔZNE

 NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje internet a je práve 
nedeľa? Profesionálny servis PC a kancelárskej tech-
niky u vás doma 24 h/7 dní v týždni za fajn ceny. Inšta-
lácia Windows! Opravy notebookov, výmena displejov! 
Inštalácia a nastavenie WIFI. Možnosť obnovenia vašich 
stratených dát! Nastavenie internetového pripojenia. 
SERVISNÁ PREHLIADKA U VÁS ZA 1 €! 
Volajte: 0904 318 235. Poradenstvo zdarma! 
E-mail: doktorpc@outlook.com, www.fixnet.eu

 ZALOŽÍME S. R. O. ZA VÁS. Zakladanie obchodných 
spoločností s. r. o. na kľúč, založenie živnosti, zmeny 
v s. r. o., zápis fyzických osôb do Obchodného registra 
(dopravcov a pod.), predaj novozaložených s. r. o., pre-
nájom sídla spoločnosti, všetko elektronickým podpi-
som za zvýhodnený poplatok. Bezplatné poradenstvo 
pri založení s. r. o. TIMID, s. r. o., Štefánikovo nám. 5 
(prízemie za Tatrabankou), SNV. T.: 0948 249 495,  
0905 772 016, www.spolocnostisro.sk

 ÚČTOVNÍCTVO, DPH, MZDY, DAŇOVÉ PRIZNANIA. 
T.: 053/442 59 15, 0905 936 156, informácie: 
www.danemzdy.sk, e-mail: slavka.snv@gmail.com

 Večer plný hudby, tanca a dobrej nálady môžete zažiť 
každý štvrtok od 18.00 h v TANČIARNI FELICITÁ s Mar-
tinom a Petronelou v kongresovej hale Geologického 
ústavu Dionýza Štúra na Markušovskej ceste 1 v SNV. 
Informácie: 0905 980 903.

 SERVIS POČÍTAČOV: Ponúkam inštaláciu operačných 
systémov Windows7, Win8, Linux, nastavenie internetu, 
wifi, modemov, routrov, správa serverov, záloha dát, po-
radenstvo a iné IT služby. Volajte nonstop! 
T.: 0903 101 667, skype: erik.spic; 
www.erikspic.sk; servis@erikspic.sk

 Kuchynské štúdio S-STYLE ponúka: kuchynské linky 
- moderné lakované dvierka, klasické, rustikálne * ná-
bytok vlastnej výroby - vstavané skrine * interiérový ná-
bytok na mieru. Realizáciu od návrhu po montáž * 3D 
návrh zdarma. Ďalej ponúka kuchynské spotrebiče * 
drezy * batérie * kuchynské doplnky * príborníky * zá-
vesný program * výsuvné koše * úchytky * led pásik * 
vešiaky a mnoho praktických vecí do domácnosti. Naj-
nižšie ceny v okolí. Zimná 91, SNV. T.: 0944 187 251.

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

 STAVEBNÉ PRÁCE všetkého druhu, rekonštrukcie 
bytových jadier, rodinných domov, zatepľovanie fasád, 
výstavba rodinných domov na kľúč, lacný stavebný ma-
teriál - dovoz SNV ZDARMA. 
T.: Ľubomír Jurčík - 0903 221 722.

 Vykonávame PRESTAVBY KÚPEĽNÍ (bytové jadrá), re-
konštrukcie bytov a domov, všetky vodárenské práce 
(výmena batérií, WC, radiátorov, preplach. potrubia), re-
zanie do panelu - búranie panelov, montáž pláv. podláh, 
sadrokartónu. T.: 0903 277 634.

 Ponúkame MERANIA TERMOKAMEROU a identifi-
káciu tepelných únikov stavieb, chýb izolácie (stien, 
podláh, striech, okien, dverí, atď.) Viac na www.termoka-
meraman.sk, termo@multimodis.sk. T.: 0910 345 607. 

 Vlastimil Bratek - BRATEX BUILDINGS - kompletná re-
konštrukcia bytov, rodinných domov (exteriér, interiér). 
Záruka minimálne 5 rokov. T.: 0905 310 411. 

 ÚČTOVNÍCTVO | DAŇOVÉ PRIZNANIA | MZDY | ZA-
LOŽENIE A ZMENY S. R. O. | EKONOMICKÉ SLUŽBY | 
PORADENSTVO * EcoUnit, s. r. o., Moravská 4, Spišská 
Nová Ves * T.: 0915 344 868, 0915 941 557 * 
E-mail: kontakt@uctaren.eu * www.uctaren.eu

 ILUMINATA, s. r. o., ako jediná na Slovensku spolu 
s partnerom British Council ponúka kurzy medicín-
skej angličtiny vhodné najmä pre lekárov a zdravotníc-
kych profesionálov. Na záver kurzu bude účastníkom 
vystavený certifikát a pridelené kredity v zmysle vy-
hlášky. Začíname 16. 1. 2015, podmienkou je vyplne-
nie vstupného testu z AJ na www.iluminata.sk najneskôr  
do 5. 1. 2015. Viac informácií na webe v sekcii Novinky.

 KOZMETICKÉ ŠTÚDIO Marilyn (Hutnícka 10, SNV, 
0905 388 917) ponúka: Mesoderma Q System* Mikro-
dermabrázia * Kavitačný píling * Kozmetický ultrazvuk* 
Chemický píling* Líčenie* Aplikácia trsov* Darčekové 
poukážky a ďalšie služby. 

 PODIATERCENTRUM * PEDIKÚRA mediciálna - posky-
tovaná profesionálnym podologickým prístrojom * pe-
dikúra mokrá * vyšetrenie na Podoskope (diagnostika 
ortopedických vád nôh) * ŠPONOVANIE zarastajúcich 
nechtov * výroba individuálnych korektorov * nechtová 
protetika (náhrada necht. platničky) * ODSTRÁNENIE 
bradavíc, kurích ôk, onychomykózy, kožnej mykózy * 
NECHTOVÝ DIZAJN * MANIKÚRA, DEPILÁCIA * výroba 
termoplastických vložiek do topánok zn. SCHEIN na 
mieru (diabetes, normálna, spoločenská aj športová 
obuv). Adresa: Zimná 50 (vo dvore medzi Slovenskou 
sporiteľňou a Papiernictvom Domino), SNV. 
T.: 0902 891 534.

 LINGVISTA – to sú najkvalitnejšie lingvistické služby 
v okrese: * preklady (úradné aj neúradné) * výučba cu-
dzích jazykov * tlmočnícke služby * doučovanie žiakov 
zo všetkých školských predmetov * testovacie centrum 
britského certifikátu City & Guildis. Duklianska 1 (oproti 
Hotelu Metropol). 
T.: 0915 964 533, lingvista@lingvista.sk

 STAVEBNÉ PRÁCE - REGEC PETER. Prestavba byto-
vého jadra na kľúč od 2 700 €, sociálne kúpeľne, zatep-
ľovanie, 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.

 KJARA SALÓN – masáže, zábaly, liečebné a skráš-
ľujúce procedúry, zoštíhľovanie – vysoká kvalita, nízke 
ceny. www.kjaraprevas.estranky.sk. KJARA SLUŽBY – 
opatrovanie chorých aj upratovací servis. 
Volajte 0915 961 341.

 FIT CENTRUM Silva - OD Družba, sídl. Tarča. Chceš si 
prísť zacvičiť a schudnúť zábavným spôsobom? Cvičíme 
jumping, piloxing, jogu. Pripravujeme pilates. Informá-
cie: 0903 277 762.

 NESTÍHATE? Napíšem za vás diplomovú, bakalársku 
prácu, resp. jej časť. Doložím výskum so štatistickým 
overením hypotéz. Som absolventkou dvoch VŠ, navyše 
mám mnohoročnú prax v písaní. Seriózne, diskrétne, 
podľa vašich požiadaviek, v súlade so smernicou vašej 
školy. S dostatkom relevantných zdrojov. 
T.: 0918 696 938.

 OČNÁ OPTIKA BLIR – OPTIK (Ul. odborárov – pri že-
lezničnej stanici) by sa aj tento rok chcela poďakovať 
svojim spokojným zákazníkom a popriať im všetko naj-
lepšie v novom roku. Zároveň sa tešíme na nových zá-
kazníkov.

Pozývame vás na nákup do

BAZÁRU STAVEBNÍN 
NAJKA

po novozrekonštruovanej prístupovej ceste.
Potrebujete sa zbaviť nábytku  

a bielej techniky?
Ponúknite mailom alebo  

telefonicky = prídeme a odvezieme.
Odborárov 30, SNV 

E-mail: janka.bazarstavebnin@gmail.com
T.: 053/442 82 09, 0903 638 459

Firma ZES plus so sídlom  
v Sp. Novej Vsi ponúka

rôzne služby vo výškach spojené  
s výkonom zdvíhacej plošiny  

na automobilovom podvozku.
Výškový dosah 12 m  
a bočný dosah 5 m.

Viac informácií e-mailom na 
administrativa@zes.sk

alebo telefonicky na 053/446 29 49.
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krabičková diéta

Esteticko-medicínske centrum

www.medicenter.sk
Letná 49, Sp. Nová Ves, tel.: 0949 605 425

INZERCIA

24. 1. 2015 od 16. 00 hod.24. 1. 2015 od 16. 00 hod.24. 1. 2015 od 16. 00 hod.
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Št́astný nový rok 2015

NAJLEPŠIE NÁKUPY NA SPIŠI!
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Veľké Novoročné ZĽAVY

Pridajte sa k Oriflame a nakupujte 
kozmetiku so zľavou.

Zaregistrujte sa dnes a vstúpte do sveta zábavy a krásy!
Zapojte sa do programu Vitajte v Oriflame  

a získajte krásne darčeky ZADARMO!
Viac informácií získate v našom Servisnom bode 45.

Nájdete nás na adrese: 

Zimná ulica 37, Spišská Nová Ves 
(vchod vedľa Kooperatívy).

 Tešíme sa na vás. 
 Manager obchodnej skupiny

Jana Gálová 
tel. č.: +421 903 204 051

e-mail: galova.slniecko@gmail.com



Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Nová ŠKODA Fabia si vás získa dynamickým dizajnom, najnovšími technológiami a množstvom farebných kombinácií, ktoré 
si teraz vyberiete za polovicu, a navyše vám pribalíme balík výbavy Plus zadarmo. Asistenčné systémy a komfortné prvky 
zvyšujú vašu bezpečnosť a pohodlie na cestách. Dynamické úsporné motory do mesta aj mimo neho sa postarajú o úspornú 
jazdu. Nechajte sa získať. Nová ŠKODA Fabia bude vaša teraz už od 8 940 €!

Nová ŠKODA Fabia už od 8 940 €!

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Fabia: 3,4 – 4,8 l/100 km, 88 – 110 g/km. Ilustračné foto.

ZÍSKA SI VÁS

www.skoda-auto.sk

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

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

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

0911 414 454 Volajte

   Servis                  Garancia Kvalita

 Výmena oleja + filtra od 12€
 Kontrola geometrie 15€
 Výmena kolies od 7,90€
 Obhliadky motorových vozidiel

 ALLIANZ, GENERALI, UNIQA

 Príprava vozidla na STK od 20€
 Výmena brzdových doštičiek od 10€
 Nastavenie svetiel 5€
 Kontrola bŕzd na stolici 10€
 Kontrola podvozku 10€

Duklianska 55, Spišská Nová Ves

RENAULT ŠKODA TOYOTA PEUGEOT VOLVO FORD MITSUBISHI MERCEDES
AUDI NISSAN SEAT KIA CITROËN HYUNDAI MAZDA HONDA FIAT VOLKSWAGEN


