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ČO NAJVIAC
DOBRÝCH SPRÁV

V dnešnej dobe, keď svetom hýbu prevratné udalosti tragického charakteru, má každá pozitívna informácia vysokú
hodnotu. Každý uvažujúci človek ocení, ak mu niekto garantuje istotu a stabilitu. Platí to v rodine, v meste i celom
štáte.
V neistých dobách iste občanom dobre padne takmer samozrejmosť, že sa v Spišskej Novej Vsi už dlhodobo nezvyšujú miestne dane, cestovné v MHD, parkovné, ceny
tepla a ďalšie výdavky, ktoré by dokázali výrazne zaťažiť
rodinný rozpočet. Tieto poplatky sú u nás nižšie ako vo
väčšine okolitých samospráv, napriek tomu sme nesiahli
po ich zvýšení.
Aj keď na tento zdroj príjmov naše mesto nestavilo, pokračuje sa vo výstavbe, rekonštrukčných prácach, modernizácii a zveľaďovaní mestského majetku. Po rokoch sa
zastavil pokles počtu obyvateľov mesta, otvárajú sa nové
materské školy, prichádzajú noví investori vytvárajúci pracovné miesta, začína výstavba bytov...
Na prelome rokov sme mohli zaznamenať v našom meste
tri mimoriadne pozitívne udalosti. V internetovom hlasovaní
o najkrajšie mesto Slovenska obsadila naša Spišská Nová
Ves druhé miesto. Druhou udalosťou bolo pokračovanie
výraznej modernizácie našej nemocnice - konkrétne začatie výstavby komplexu oddelení urgentnej starostlivosti
novej generácie, čím sa spišskonovoveská nemocnica
dostáva na omnoho vyššiu úroveň v poskytovaní akútnej
zdravotnej starostlivosti. Treťou je „Vianočná deklarácia“
o významnej investícii a vytvorení stoviek pracovných miest
v sofistikovaných odboroch, takpovediac s vyššou pridanou hodnotou.
V prvom prípade ide o príjemné prostredie, v druhom o záchranu zdravia a životov, v treťom o prácu pre stovky živiteľov rodín. Čo viac si zapriať do nového roku 2016 – čo
najviac takých dobrých správ!
S úctou Váš

Všetko krásne v novom roku,
dobrých ľudí hneď po boku.
Veľa šťastia, veľa zdravia,
nech sa všetky plány zdaria
praje vedenie mesta

VÝSTAVBA URGENTU
• str. 3

Predseda predstavenstva spoločnosti Helske Libor Stybr a primátor Spišskej Novej Vsi Ján Volný
pri podpise deklarácie o výstavbe nových výrobných kapacít a vytvorení pracovných miest.

VIANOČNÁ DEKLARÁCIA

Miliónové investície smerujú do metropoly Spiša. Nová výroba prinesie pracovné
miesta a vedecký výskum.
Podpisom deklarácie o výstavbe nových výrobných kapacít a vytvorení pracovných miest 11. decembra 2015
v obradnej sieni Radnice v Spišskej Novej Vsi potvrdila
spoločnosť Helske Ltd. začiatok prác na výstavbe nových výrobných kapacít v meste. Helske rozšíri svoje
výrobné kapacity, výskum a vývoj omietkových zmesí a farieb s použitím nanotechnológie v areáli tunajšieho priemyselného parku. „Podpisom deklarácie začína nová
etapa rozvoja stavebného priemyslu na Spiši. Naša
spoločnosť investuje v priebehu troch rokov štrnásť
miliónov eur len do výskumného a vývojového strediska, tu bude zamestnávať osemdesiat ľudí. Ďalšie
pracovné miesta získajú operátori výroby, montážni
pracovníci, administratíva a podporný tím. Do štyroch
rokov vznikne v Spišskej Novej Vsi centrum servisného
strediska za dva milióny eur, kde budeme zamestnávať
dvestosedemdesiat servisných technikov,“ uviedol riaditeľ spoločnosti Helske Slovakia Matej Rusňák, ktorá
zabezpečuje produkciu materskej anglickej spoločnosti
na Spiši.
Nové výrobné kapacity budú v budúcnosti rozvíjať a zdokonaľovať stavebné produkty v oblasti ekologických

NOVÝ ROK PRED RADNICOU
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a úsporných technológií. Vzniknú nové energetické divízie - ekologické vykurovanie, príprava pre pasívne domy,
vzduchotechnika, výskum a vývoj. Na Spiši tak pomaly
vzniká „stavebné Silicon valley“, ktoré bude reflektovať
moderné technologické trendy vo svete. Spoločnosť Helske preinvestuje na Spiši v najbližších rokoch 42-miliónov eur a zabezpečí približne 500 pracovných miest.
„Sme radi, keď môžeme verejnosti prinášať dobré
správy v podobe vytvorenia nových pracovných miest
pre ľudí z nášho regiónu. Spoločnosť Helske prinesie
do nášho mesta nielen sofistikovanú výrobu, ale znamená aj vedecko-výskumný rast. Dúfame, že deklarované investície a nárast výroby Helske v nasledujúcich
rokoch potvrdí. Ako primátor Spišskej Novej Vsi môžem
potvrdiť, že naše mesto vyjde investorom v ústrety,“ dodal primátor mesta Ján Volný.
Význam slávnostného podpisu deklarácie potvrdili svojou
účasťou aj zástupcovia odbornej verejnosti a podnikateľského sektora. Spoločné stretnutie uzavrelo symbolické
zazvonenie pri Pamätníku Majstra Konráda, výstup na kostolnú vežu a návšteva Vianočného trhu na námestí metropoly Spiša.
(rep)
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SPRAVODAJSTVO

NOVOROČNÁ ANKETA PLNÁ PRIANÍ
1. Čo by ste si želali v nastávajúcom roku 2016 výlučne pre seba?
2. Novoročné priania nepatria iba ľuďom, ale aj celým mestám.
Čo by ste zapriali v roku 2016 Spišskej Novej Vsi a ľuďom, ktorí v nej žijú?
Mgr. Petra Oláhová
zdravotná sestra,
nositeľka ceny
Biele srdce
1) Vzhľadom k udalostiam vo svete by som
si najviac želala MIER,
hoci to znie ako klišé... Ďalej krajinu, v ktorej všetko funguje, kde žijú šťastní a vďační
obyvatelia... Výlučne pre seba aj zdravie, silu
zvládať život, šťastie a lásku, tak ako mám aj naďalej. Priala by som si okolo seba úctu,
lásku, pokoru a dobro...
2) Aby mali všetko to, čo si prajem v prvej
otázke. Aby žili viac radostne, menej stresovo, aby neprežívali, ale skutočne ŽILI...
Pretože sme tu len raz...TU a TERAZ, nech
to stojí za to. Mestu prajem, aby sa zveľaďovalo a krásnelo, pretože je historicky jedným
z najobdivuhodnejších miest tejto krajiny.
plk. JUDr.
Jaroslav Dulík
riaditeľ OR PZ
Spišská Nová Ves
1) Samozrejme, zdravie pre mňa a mojich
blízkych.
2) Zdravia nie je nikdy dosť, takže viac zdravia vo všetkých oblastiach, ale mám na mysli
aj bezpečnosť osôb a bezpečnosť firiem na
Spiši, či bezpečnosť pri práci. Zdravé pros-

tredie, kde sa budeme cítiť všetci príjemne.
Želám všetkým viac ohľaduplnosti v medziľudských vzťahoch a viac vzájomnej komunikácie. Samozrejme, všetkým bezpečnosť
na cestách.
Mgr. Emil
Spišák, ArtD.
riaditeľ Spišského
divadla
1) Určite zdravie a veľa
energie, aby som mohol realizovať aspoň
časť toho, čo mi ako umelcovi víri v hlave.
2) Spišská Nová Ves je výnimočným mestom
a žijú v nej mimoriadne tvoriví a empatickí ľudia. Chcem všetkým Novovešťanom doma
i vo svete zaželať, aby svoje schopnosti využili nielen v prospech realizovania svojich
osobných plánov, ale aj v prospech nášho
mesta. Nepýtaj sa, čo Ti môže dať Spišská
Nová Ves, ale to, čo Ty môžeš dať nášmu
mestu a tým aj jeho obyvateľom.
Michal Čuja
talent short tracku
1) V nastávajúcom
roku by som si výlučne
pre seba želal najmä
zdravie, aby sa mi darilo v športe, v škole.
2) Spišskej Novej Vsi by som zaželal mnoho
úspechov, ľudí, ktorí budú naše mesto na-

ďalej zveľaďovať a prezentovať, no a obyvateľom mesta len to najlepšie, najmä splnenie
ich všetkých prianí a želaní. Nech sa všetkým darí v každej oblasti.
MUDr. Jozef Vančo
praktický lekár
1) Človek musí byť
nadmieru opatrným
pri formulovaní prianí,
alebo želaní; v konečnom dôsledku dostáva
každý iba to, čo si želal. Osobne si preto želám dostávať vždy toľko energie, aby mi vystačila na realizáciu toho, čo je nevyhnutne
potrebné urobiť.
2) Svojmu rodnému mestu prajem, aby každým rokom ešte viac kvitlo do krásy, aby sa
v roku 2016 stalo zlatým. A svojim rodákom
prajem, aby nezabudli na to, že sú v prvom
rade ľudia.
pplk. Mgr.
Martin Vozár
riaditeľ OR HaZZ
Spišská Nová Ves
1) Želal by som si
hlavne pevné zdravie,
menej pracovného
stresu a viac času stráveného s rodinou.
2) Nášmu mestu želám, nech sa po všetkých stránkach neustále rozvíja, aby bolo
dobrým miestom pre život a Spišiakom

zdravie, šťastie, rodinnú pohodu a rok plný
úspechov.
Ľubomír Vaic
hokejista
1) Sebe by som poprial, teda mojej rodine, nech sme
hlavne všetci zdraví,
lebo to je najdôležitejšie, a šťastní.
2) Ľuďom v Spišskej Novej Vsi želám to
isté. Všetkým nám želám, aby sme trošku
zvoľnili tempo akým žijeme, pretože sa ani
nestíhame v pokoji stretnúť a porozprávať,
všetci sa niekam ponáhľame a život a čas
nám pretekajú pomedzi prsty a niekedy zabúdame, čo je pre nás dôležité. Mestu by
som poprial, aby rozkvitalo naďalej tak ako
za posledné roky, aby sme i naďalej mali byť
na čo pyšní.
Mgr. Mária
Dutková
Referát
cestovného ruchu
a zahraničných
vzťahov
1) Je mi dopriate byť
šťastnou, želám si preto hlavne zdravie
a viac voľného času pre seba a svojich blízkych.
2) Prajem všetkým hojnosť po všetkých
stránkach - aby mohli byť prajní aj k ostatným, zdravie – aby sa mohli na seba viac
usmievať, toleranciu – aby boli k sebe
slušní a ohľaduplní, no a nakoniec prajem
každému dobré nápady a mnoho príležitostí
a možností na ich realizáciu.

MILIÓNOVÁ INVESTÍCIA UĽAHČÍ URGENTNÝ PRÍJEM
Nemocnica Svet zdravia Spišská Nová Ves začína výstavbu
komplexu oddelení urgentnej starostlivosti novej generácie.
Ide o najvyššiu investíciu od vzniku nemocnice. Jej cieľom je
zásadným spôsobom zvýšiť kvalitu akútnej zdravotnej starostlivosti v spišskom regióne a vytvoriť ukážkový model pre celé
Slovensko. „Nie je normálne, aby záchranári vyše dve hodiny nemohli na urgentnom príjme odovzdať privezeného
pacienta. Stáva sa to vo viacerých nemocniciach na Slovensku. Z hľadiska urgentnej medicíny je to kritický bod,
pritom jediný, kde sa spája prednemocničná neodkladná
zdravotná starostlivosť a nemocničná. V nemocniciach
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s absenciou oddelenia urgentnej medicíny záchranári doslova hľadajú ambulanciu, kde by mohli pacienta vyšetriť
a prijať na ďalšie riešenie. Samozrejme, dlhý čas odovzdania pacienta – aj my sme mali ‚rekord‘ 2,45 hodiny - limituje
dostupnosť posádky pre ďalší zásah. Z našich dát vieme,
že napríklad pri akútnom koronárnom syndróme sme minulý rok v nemocniciach z 1 038 pacientov až 236 odovzdali za 20 minút a dlhšie, zo 4 106 náhlych cievnych
mozgových príhod prevzali za 20 minút a dlhšie až 891 pacientov,“ uviedol riaditeľ Nemocnice Svet zdravia MUDr. Anton Hanušín.

Koncom mája 2016 by mali byť uvedené do prevádzky
dve nové príbuzné oddelenia: oddelenie urgentnej medicíny a oddelenie multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OMIS) s 18 intenzívnymi lôžkami. Koncept, ktorý
vychádza z pripravovanej nemocnice novej generácie v Michalovciach, by okrem nových priestorov mal zaviesť nové
prevádzkové procesy minimalizujúce časové straty pri záchrane života. Pacienti budú ošetrovaní prednostne podľa
závažnosti ich stavu. To sa docieli zavedením takzvaného
TRIAGE príjmu (triedenie podľa závažnosti). Na rozdiel od
štandardného ošetrenia lekármi z jednotlivých špecializácií,
budú pacienti v opatere špeciálneho tímu urgentnej medicíny.
Vďaka pripravovaným zmenám by sa mali výrazne zvýšiť šance
pacientov so závažným úrazom, infarktom alebo porážkou na
prežitie a celkové uzdravenie. Predstavený koncept má uľahčiť prácu aj tímom rýchlej zdravotnej a lekárskej pomoci. Celkové investície do dvoch nových oddelení si vyžiadajú
viac ako 1 milión eur.
Inovácie v našej nemocnici vítajú a podporujú aj predstavitelia mesta Spišská Nová Ves. „Musíme si uvedomiť, koľko
zmien sa v tejto nemocnici udialo za posledné dva roky.
Začalo to nenápadne, výmenou lavičiek, pribudlo
nové mamografické pracovisko a Svet zdravia vynovil
aj gynekologicko-pôrodnícke oddelenie. V máji tohto
roku sme dostali darček v podobe nového pracoviska
magnetickej rezonancie. Na detskom oddelení vznikla
nádherná návštevná miestnosť a recepcia je na úrovni
hotelového štandardu. V nemocnici je nový výťah, navigačný systém, na budove vymenili okná a zmodernizovali ju. Priebežne sa modernizuje aj medicínska
technika, nemocničné lôžka a ďalší interiér nemocnice. Zväčšil sa takisto počet parkovacích miest. To
sú jednoznačné kroky k zlepšeniu zdravotnej starostlivosti
pre občanov nielen nášho mesta, ale celého okolia,“ skonštatoval primátor mesta Ján Volný.
(tom)
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OCENILI MANAŽÉRA, KTORÝ ZÚROČIL
SVOJE SKÚSENOSTI V SOCIÁLNEJ POMOCI

Cenou Košického samosprávneho kraja poctili tento rok Dr. Juraja Beňu, riaditeľa Domu
sociálnej starostlivosti (DSS) Domovina v Hodkovciach. Toto ocenenie získal za svoje pôsobenie v miestnej, komunálnej a regionálnej samospráve, za významný podiel v sociálnom rozvoji, pri integrácii prijímateľov sociálnych služieb do sociálneho prostredia, ako aj za rozvoj mesta Spišská Nová Ves a celého okresu. Juraj Beňa celých 20 rokov pôsobil ako poslanec mestského zastupiteľstva, 12 rokov ako poslanec VÚC Košického
samosprávneho kraja, 4 roky vykonával funkciu zástupcu primátora a taktiež 4 roky funkciu
prednostu tunajšieho okresného úradu. Je prvým oceneným občanom mesta Spišská Nová
Ves, ktorý uvedené ocenenie získal. (Doposiaľ bolo udelené iba kolektívom FS Čačina a DS
Hviezdoslav.)
Juraj Beňa dosiahol mimoriadne úspechy pri integrácii prijímateľov sociálnych služieb
do sociálneho prostredia. O jeho manažérskych kvalitách svedčí aj obnovený francúzsky
park, anglická záhrada, revitalizované parky, z ktorých sa stali relaxačné zóny. V priestoroch
kaštieľa zriadil salón Csákyovcov, ktorý môžu spoznať aj návštevníci Spiša. Založením
Združenia sociálneho turizmu nastala v Hodkovciach nová etapa stierania bariér medzi
väčšinovou spoločnosťou a prijímateľmi sociálnych služieb. Každoročne navštívi areál približne
1 300 turistov.

„Naši klienti sa zapájajú do pracovnej terapie pri chove hospodárskych zvierat, do prác
v skleníkoch, udržiavajú zeleň a bylinkovú
záhradu alebo sa realizujú v remeselných
dielňach. Takisto pomáhajú pri prevádzke
mini ZOO a miestneho zverinca. Predajňa
suvenírov v Spišskej Novej Vsi a Galéria netradičných umení prezentuje a ponúka návštevníkom pestrú paletu výrobkov našich
klientov,“ uviedol Juraj Beňa, ktorý je zároveň
zakladateľom Spišskej petangovej ligy, v ktorej
súťažia aj obyvatelia DSS Domovina. Okrem
nich v nej súperia aj klienti domovov sociálnych služieb z celého Spiša.
Je pozoruhodné, ako práve v sociálnej oblasti
zúročil svoje dvadsaťročné skúsenosti z komunálnej a regionálnej správy. 
(red)

Z ČINNOSTI MSV Č. 8

O živote mestského výboru č. 8 (staré mesto - sever) sme sa porozprávali s jeho predsedom Ing. Vasiľom Kolesárom.
SNP. Riešenie tejto úlohy považujeme za prioritné.
Mohli by ste charakterizovať špecifiká mestskej
„Potrebné je vyriešiť parkovanie pri starom cintoríne na
Problémy sú aj s parkovaním a chodníkmi na Ul. odbočasti, ktorú zastupuje váš mestský výbor? Aké výSlovenskej a na Gorazdovej ul., zaoberať sa prípravou
realizácie spevnenia plôch na Nám. SNP pri bytovkách
hody a nevýhody má oproti ostatným častiam mesta?
rárov. Na Svätoplukovej ulici plánujeme riešiť detské
a pokúsiť sa o vybudovanie výjazdu. Na Slovenskej
ihrisko. Dostali sme žiadosť aj od obyvateľov Levoč„MsV č. 8 zastupuje mestskú časť sever. A tu si muul. (pri kotolni) je potrebné rozšíriť parkovacie miesta.
síme uvedomiť, že staré mesto väčšinou reprezentuje
skej ulice, ktorí požadujú riešenie problému stretáTaktiež je nutné inštalovať verejné osvetlenie po marcelú Spišskú Novú Ves. Nevýhody sú v tom, že staré
vania sa mladých ľudí pri KTK klube, na najbližšom
mesto je na očiach všetkým obyvateľom a každý nezasadnutí MsV č. 8 sa budeme tomu venovať. V spokušovské rampy a revitalizovať detské ihrisko za madostatok je potrebné riešiť včas.“
lupráci s mestskou a štátnou políciou sa čiastočne
lým kostolom.“
vyriešil problém stretávania mládeže v nočných hodiAké tradičné problémy rieši MsV na pravidelných
Ako hodnotíte prácu MsV a kontakt s občanmi?
stretnutiach? Ktoré projekty sa riešia dlhodobo?
„Práca MsV č. 8 je na dobrej úrovni, zasadnutí sa pranách na trhovisku.“
„V tejto časti je dosť problémov, ktoré je potrebné riešiť
Čo chystáte vyriešiť v roku 2016, aké sú vaše priovidelne zúčastňujú zamestnanci mestského úradu.
v ďalšom období, dlhodobý problém je však prístupová
Každú pripomienku berieme vážne a snažíme sa ju
rity a na čo si budú musieť obyvatelia vašej mestskej
cesta k bytovkám, chodníky a parkovanie na Námestí
zahrnúť do plánu práce a obnovy mesta.“
(red)
časti ešte počkať?

BEZPEČNOSTNÁ RETIAZKA II – ROZŠÍRENIE BEZPEČNOSTI
Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s mestskou políciou
realizovalo v priebehu mesiacov august – november 2015
projekt s názvom Bezpečnostná retiazka II – rozšírenie
bezpečnosti, ktorý bol zameraný na pomoc starším a osamelým občanom a občanom so zdravotným postihnutím.
Občania boli vyberaní podľa stanovených kritérií (vek, samostatne žijúci, zdravotné postihnutie) a po dohode im bolo

inštalované mechanické zabezpečenie dverí, tzv. bezpečnostná retiazka, ktorá potenciálnemu páchateľovi znemožní
prístup do bytu. Realizáciou projektu sa zvýšila bezpečnosť
seniorov a osamelých zdravotne postihnutých občanov.
V rámci projektu mesto nainštalovalo 170 ks bezpečnostných retiazok do dverí bytov. Každý občan zároveň obdržal
informačný leták, ktorý obsahoval podrobnejšie informácie

o tom, čoho je potrebné sa vyvarovať, kam sa obrátiť o pomoc a pod. Na vchodové dvere do domácností bola nalepená
samolepka, na ktorej sú uvedené dôležité telefónne čísla, na
ktoré sa občan môže v prípade ohrozenia obrátiť.
Projekt bol finančne podporený Radou vlády Slovenskej
republiky pre prevenciu kriminality.
JUDr. Michal Komara, PhD., náčelník MsP v SNV

ZA EKOLÓGIU OCENILI NIELEN ŠKOLY,
ALE AJ SAMOTNÚ SPOLOČNOSŤ EMBRACO
Začiatok decembra priniesol do Embraca ekologické témy.
Okrem vyhlasovania 7. ročníka tradičnej Ceny Embraco za
ekológiu zaujala verejnosť aj novinka – ocenenie samotnej
firmy. V prvej polovici novembra totiž výrobca kompresorov
získal celoslovenskú cenu Zlatý mravec vo firemnej kategórii  
práve za nakladanie s odpadmi, ktoré bolo i hlavným motívom
aktuálneho ročníka Ceny Embraco.
Vyhlasovateľmi ceny sú Asociácia podnikateľov v odpadovom
hospodárstve, Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku, Ministerstvo životného prostredia SR, Združenie or-

ganizácií verejných prác a konzultačná spoločnosť Reclay
Slovensko. „Lepšie ako v minulosti dokážeme separovať
zložky z komunálneho odpadu. Za pomoci dodávateľa stravovacích služieb oddeľujeme sklo, tetrapaky a plasty. Vo
výrobnom procese prepierame handry znečistené olejovými emulziami, ktoré patria medzi nebezpečný odpad.
A do tretice, kaly z procesov obrábania vieme poskytnúť
na spracovanie, ktorého výsledkom je výroba vykurovacích
brikiet,“ sumarizuje Gabriela Vlková, líder Brandingu, komunikácie a spoločenskej zodpovednosti v Embracu.

Grantový program pre základné a materské školy v okrese
Spišská Nová Ves Cena Embraco za ekológiu priniesol takisto viaceré novinky. ZŠ Komenského dokázala premeniť
bežné domáce veci, zrelé na vyhodenie, na nápadito recyklované predmety. ZŠ Z. Nejedlého dala vo svojom „Farebnom
svete e-kolies“ nový život starým pneumatikám. Embraco rozdalo v roku 2015 z grantového programu vyše 10 tisíc eur.
Celková suma za sedem rokov sa tak vyšplhala na približne
43 000 eur.

(red)

PORTÁL SLOVAKIANA
Dobrodružné objavovanie kultúrneho dedičstva Slovenska
začína práve teraz! Objavujte viac ako milión zdigitalizovaných
diel prostredníctvom portálu www.slovakiana.sk.
Portál Slovakiana sprístupňuje výsledky digitalizácie kultúry širokej verejnosti. Už dnes je portál naplnený viac ako
miliónom kultúrnych objektov v digitalizovanej podobe, čo
predstavuje minimálne 30 % zdigitalizovaného obsahu z národných digitalizačných projektov. Slovakiana prináša unikátne elektronické služby a funkcionality pre verejnosť aj
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všetky PFI. Práve vďaka vybudovanej infraštruktúre ponúka
Slovakiana aj rozšírené možnosti, ako napríklad objekty nielen vyhľadávať a prezerať si ich, ale aj sťahovať vo vysokom
rozlíšení a následne využívať. Na portáli si návštevník vďaka
funkciám personalizácie obsahu môže zo sprístupnených objektov vytvárať vlastné zbierky podľa svojich kritérií, diskutovať
o nich s verejnosťou aj odborníkmi, zdieľať obsah, podávať
návrhy na aktualizáciu alebo doplnenie obsahu, sledovať
a byť informovaný o témach, ktoré ho zaujímajú. Všetky ob-

jekty nesú aj informáciu o ich dostupnosti z pohľadu ochrany
autorských práv. Vďaka týmto funkcionalitám by sa Slovakiana
postupom času mala stať nástrojom využívaným v oblasti
e-learningu, ale napríklad aj v oblasti kreatívneho priemyslu.
Ukážkou takéhoto využitia sú napríklad virtuálne prehliadky,
ktoré už teraz možno na portáli nájsť.
Aktuálne informácie o projekte sú prezentované na webovom
sídle www.nocka.sk, v sekcii štrukturálne fondy.
(red)
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POCTA JOHNOVI LENNONOVI 2015

Give peace a chance! Dajme šancu mieru! War is over! If
you want it. Happy Christmas from John & Yoko. Je koniec
vojne! Ak si to želáš. Šťastné Vianoce, John & Yoko. Takýmito heslami oslovovali celý svet nielen svojimi piesňami
John Lennon a The Beatles, ale aj činmi. Ich posolstvá sú
trvalé a aj dnes veľmi aktuálne.
Neuveriteľných 35 rokov uplynulo, keď po správe médií
z New Yorku 8. decembra 1980 hrôzou onemel celý kultúrny svet. Nastalo ticho. John je mŕtvy! Ktosi povedal: Je
to deň, keď umrela hudba.
Opať po piatich rokoch sme si pripomenuli hudobný
a ľudský odkaz The Beatles a Johna Lennona aj v Spišskej
Novej Vsi. Najlepšia skupina na svete The Backwards
- niekoľkonásobný víťaz svetových súťaží kapiel hrajúcich
piesne The Beatles - vystúpila so svojím koncertným
Beatles show 5. decembra min. roku v Kine Mier. Hosťom
večera bol gitarový virtuóz Dave Goodman z Kanady, ktorý
svojím vystúpením zožal spontánne ovácie zaplnenej sály.
Skvelý koncert bol poctou skupine The Beatles a Johnovi
Lennonovi. Nadšení diváci mávali malými svetielkami,
ktoré získali pri vstupe do sály a všetci spoločne si
zaspievali beatlesácke nezabudnuteľné hity. Na záver po
prídavkoch zaznela pieseň Happy Christmas. Veľkolepé
finale! A dokonca jeden šťastný divák si odniesol domov
z tomboly gitaru Yamaha podpísanú všetkými účinkujúcimi
venovanú predajňou Hudobné nástroje JV Muzika Jozef
Valkoššák.
V utorok 8. decembra 2015 od rána vo výkladoch na námestí sme mohli vidieť čierno-biele portréty Johna Len-

nona a pri nich horiace sviečky. Pred Provinčným domom
o jedenástej hodine zneli piesne J. Lennona a v podaní
herca Spišského divadla Albína Medúza sme si vypočuli
skvelú interpretáciu jeho textov piesní, ktoré aj dnes vyzývajú náš svet: Dajte mieru šancu! Imagine!

Predstav si, že neexistujú štáty
Nie je to ťažké si to predstaviť
Nemať prečo zabíjať či umierať
A tiež žiadne náboženstvá
Predstav si všetkých tých ľudí žijúcich v mieri…
Možno si hovoríš, že som snílko...
urývok Imagine, John Lennon
•••
Emil Labaj, riaditeľ MKC

NA ČERVENÚ PLANÉTU
LETELA PRVÁ SPIŠIAČKA

Keď sa týždeň pred uzavretím projektu prihlásila Miriama
Sokoláková na zvláštnu „marťanskú“ stránku, ešte netušila, čo ju čaká. Expedícia Mars je unikátna medzinárodná česko-slovenská súťaž pre mladých záujemcov
o kozmonautiku, astronómiu a ďalšie vedecké odbory vo
veku 13 až 18 rokov organizovaná Detskou tlačovou agentúrou Domino, Českou kozmickou kanceláriou a Slovenskou organizáciou pre vesmírne aktivity. Patrónmi súťaže
sú kozmonauti Vladimír Remek a Ivan Bella.
„Prvé kolá súťaže prebehli na internete. Študenti si
môžu vybrať profesiu, v ktorej chcú súťažiť, môžu sa stať
astronautom, architektom, lekárom alebo inžinierom.
Ja som sa rozhodla pre prácu dokumentaristu. Musela
som absolvovať psychologický test a napísať motivačný
list. Až potom som postúpila do projektového kola,“
hovorí pätnásťročná Miriama, ktorá študuje v prvom
ročníku bilingválneho gymnázia v Sučanoch. Keďže ide
o jednu z najnáročnejších škôl, je na veľké výzvy zvyknutá
a vie sa s nimi pobiť. Tak to bolo aj v prípade Marsu: „Mala
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som navrhnúť spoločnosť, ktorá bude ponúkať lety na
Mars. Bola som vlastne pomyselným poskytovateľom
zájazdov na túto planétu,“ spomína Miriama, absolventka
ZŠ Na Medzou.
Z 50-tich projektov vybrali organizátori do ďalšieho kola
iba 25 najlepších a nechýbala medzi nimi aj Spišskonovovešťanka. Čakal ju víkend v Terchovej, kde sa zdokonaľovala v tímovej práci a vedno s ostatnými vytvárala spoločný
veľký projekt.
A prišlo ďalšie vyraďovanie, na konci ktorého ostalo zo
stoviek záujemcov iba tucet vyvolených. „Zo semifinále
sme postúpili iba dvanásti a čakala na nás návšteva
iQLANDIE v Liberci, kde sme strávili dva dni. Odtiaľ
sme cestovali do Belgicka, do Euro space centre. Tu
som si skúsila mesačnú chôdzu, takzvaný moonwalk
alebo sme simulovali stav beztiaže, v ktorom sme
museli opravovať časti vesmírnej lode. Mali sme
aj prednášky a vyvrcholením pobytu v belgickom
Transinne bol simulovaný let. V kabíne sedeli dvaja,
ktorí ovládali prístroje a ostatní boli v riadiacom centre,
fiktívnom Houstone,“ približuje svoje astronomické
zážitky Miriama. Celkovo trvala simulácia dve a pol hodiny
a česko-slovenskej posádke sa podarilo úspešne pristáť
na inej planéte.
Tým však Expedícia Mars nekončila, kroky Novovešťanky
viedli späť do Českej republiky. V Českej snemovni sa naobedovali s miestnymi politikmi a teraz ju čaká séria prednášok po krajine našich susedov, na ktorých priblíži svoju
expoedíciu ostatným študentom. „Stávame sa vlastne
organizátormi ďalších expedícií, takže sa mám na čo
tešiť. Naučila som sa pracovať v rôznych programoch,
poznám bližšie tvorbu videa, posterov a fotografie,
čo je aj môj veľký koníček. Od januára absolvujeme
v Česku vedeckú propagáciu. Bola to dobrá skúsenosť,
vo vesmírnom centre sme mohli vidieť všetko, čo sa
nachádza vo vesmírnej lodi, napríklad aj záchod pre
astronautov. Bolo toho veľa, čo som sa naučila. Za túto
skúsenosť som vďačná a teším sa na ďalšie objavovanie,“ dodala M. Sokoláková.
(tre)

Z činnosti OR PZ v SNV
Poverený príslušník ODI OR PZ SNV z prečinu ohrozovanie pod vplyvom návykovej látky obvinil L. T. zo
SNV, ktorý 22. 11. 2015 viedol vozidlo Škoda Fabia po
Kollárovej ul. smerom na Hviezdoslavovu ul. po predchádzajúcom požití alkoholických nápojov s hodnotou
0,52 mg/l alkoholu v dychu. Pri opakovanej dychovej
skúške bola vodičovi nameraná hodnota 0,52 mg/l alkoholu v dychu. L. T. teda riadil vozidlo v stave vylučujúcom
spôsobilosť, ktorý si privodil vplyvom návykovej látky.
Poverený policajt OO PZ SNV 24. 11. 2015 vzniesol
obvinenie pre prečin podvod voči osobe M. B., bytom
Smižany, ktorý v presne nezistený deň v mesiaci apríl
2015 v SNV uviedol do omylu poškodenú M. Č., bytom
SNV. Vylákal od nej finančnú hotovosť vo výške 420 €
ako zálohu pod zámienkou dodania a montáže 2 ks plastových okien a 1 ks plastových balkónových dverí na jej
byte v Smižanoch, a to s vedomím, že na takúto činnosť
nemá zriadenú živnosť, a že montáž nevykoná a peniaze
nevráti. Takýmto spôsobom uviedol poškodenú do omylu a spôsobil jej škodu vo výške 420 €.
Poverený príslušník ODI OR PZ SNV 29. 11. 2015 z prečinu ohrozovanie pod vplyvom návykovej látky obvinil
M. T. zo SNV, ktorý 29. 11. 2015 premával po ceste číslo
II/536 a Radlinského ceste na osobnom motorovom vozidle zn. Škoda Felícia. Na Radlinského ul. bol zastavený
a kontrolovaný hliadkou OO PZ SNV. Vykonanou kontrolou bola u vodiča M. T. zistená hladina alkoholu v dychu
0,61 mg/l. Opakovanou kontrolou mu bola nameraná
hodnota 0,57 mg/l alkoholu v dychu. Keďže M. T. vykonával činnosť v stave vylučujúcom spôsobilosť, poverený
príslušník ODI OR PZ SNV mu vzniesol obvinenie za prečin ohrozovanie pod vplyvom návykovej látky.
T. C. zo SNV, t. č. Tábor ČR, v dobe od 1. 4. 2014 si
doposiaľ neplnil pravidelne svoju zákonnú vyživovaciu
povinnosť po dobu najmenej troch mesiacov v období
dvoch rokov na mal. dcéru A. S. Vyživovacia povinnosť
bola otcovi dieťaťa určená rozsudkom Okresného súdu
v SNV z 18. 10. 2012, ktorý nadobudol právoplatnosť
1. 11. 2012 vo výške mesačne 100 €. Vznikol mu tak
celkový dlh na bežnom výživnom vo výške najmenej
1 390,20 €. Poverený príslušník OO PZ SNV T. C. vzniesol obvinenie za prečin zanedbanie povinnej výživy.
Podozrivý P. V. 5. 12. 2015 v byte na Kováčskej ul.
fyzicky napadol Š. S., bytom SNV, ktorú opakovane
5 - 6 krát udrel do oblasti hlavy, kým ležala v obývačke
jej bytu v posteli. Následne ju stiahol za pyžamo, ktoré
mala oblečené, z postele na podlahu a tam ju opätovne udrel 2 až 3 krát päsťou do oblasti hlavy. Spôsobil
jej tak pohmoždenie čela a záhlavia a pohmoždenie IV.
prsta pravej ruky s predpokladanou dĺžkou liečenia viac
ako 7 dní. Podozrivý bol zadržaný a umiestnený do cely
predbežného zaistenia. Vec realizuje poverený príslušník OO PZ SNV ako prečin ublíženie na zdraví.
6. 12. 2015 vyšetrovateľ OKP OR PZ SNV začal trestné
stíhanie pre zločin lúpež v spolupáchateľstve, ku ktorému došlo 6. 12. 2015 na sídl. Tarča na chodníku v parku
pri bývalej materskej škole. Od chrbta prišli mal. D. Ž.,
M. P. a K. P., všetci bytom SNV, ku poškodenej E. Z.,
pričom mal. D. Ž. chytil nákupnú tašku, ktorú držala
poškodená a potiahol ju, následkom čoho poškodená
spadla na chodník. Z tašky jej vybral dámsku koženú peňaženku čiernej farby, v ktorej mala finančnú hotovosť
cca 75 € v bankovkách a drobných minciach, podal ju
mal. M. P. a všetci traja z miesta ušli. Bezprostredne po
spáchaní skutku boli všetci maloletí zadržaní a obmedzení na osobnej slobode hliadkou PMJ KR PZ OPP,
Košice a odovzdaní vyšetrovateľovi. Uvedeným konaním
spôsobili poškodenej škodu na ukradnutých veciach
cca 80 € a spôsobili jej pomliaždenie tváre s odreninami
a pomliaždenie ľavej ruky. Po vykonaní úkonov vyšetrovateľom PZ boli maloleté osoby prepustené na slobodu.
8. 12. 2015 oznámila na OO PZ SNV L. G., bytom SNV,
nezvestnosť svojej dcéry A. Š., žiačky ZŠ Z. Nejedlého
v SNV. Menovaná 7. 12. 2015 odišla do školy v sprievode jej sestry L. G., avšak do školy nedošla. Oznamovateľku o tom telefonicky upovedomila triedna učiteľka
a A. Š. doposiaľ nedala o sebe matke vedieť. Prípad
nezvestnosti prešetrujú policajti OO PZ SNV.
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Polícia vyzýva všetkých účastníkov cestnej premávky, aby dbali na zvýšenú opatrnosť a zodpovednosť.
Vzhľadom na zníženú viditeľnosť (dážď, sneženie,
hmla) počas zimných mesiacov upozorňujeme nemotorových účastníkov cestnej premávky na povinnosť nosiť reflexné prvky. Chodec, ktorý za zníženej
viditeľnosti ide po krajnici, resp. vozovke, kde nie
je chodník, je povinný byť označený reflexným prvkom. To isté pravidlo platí aj pre chodcov idúcich
po krajnici alebo ľavom okraji vozovky aj v obci.
Upozorňujeme aj vodičov motorových vozidiel, aby
sa zdržali požívania alkoholických nápojov pred jazdou alebo počas jazdy.
Z činnosti MsP v SNV
Na základe telefonického oznámenia bola hliadka MsP
17. 11. 2015 o 17.50 hod. vyslaná do bytu, kde došlo
k poškodzovaniu zariadenia bytu, elektrospotrebičov
a elektroinštalácie synom majiteľky. Tá uviedla, že jej
syn ju verbálne napádal, vyhrážal sa jej fyzickou ujmou a pritom demoloval zariadenie bytu. Jeho konanie
bolo také agresívne, že oznamovateľka musela z obavy o ohrozenie vlastného života a zdravia utiecť z bytu
a skryť sa u susedov. O súčinnosť bola požiadaná aj
hliadka PZ SR. Na mieste bolo zistené, že výška spôsobenej škody napĺňa skutkovú podstatu trestného činu.
Z uvedeného dôvodu vec na mieste prevzali príslušníci
PZ SR k ďalšej realizácii. Na miesto bola privolaná aj
posádka RZP, nakoľko páchateľ bol v minulosti opakovane liečený na psychiatrii. Po vyšetrení lekárom bol
nariadený prevoz muža na psychiatrické oddelenie NsP
v Levoči za asistencie príslušníkov PZ SR.
Na základe telefonického oznamu 29. 11. 2015
o 16.50 hod. hliadka MsP našla na Krčméryho ul. osobné motorové vozidlo zn. Saab, ktoré tam bolo odparkované, pričom na ňom bolo otvorené okno na strane spolujazdca. V spolupráci s OO PZ SR bol zistený majiteľ
J. V. z Medzeva. Následne bol telefonicky vyrozumený
o danej skutočnosti a uviedol, že si zabezpečí zaistenie
tohto vozidla.
1. 12. 2015 o 16.15 hod. na základe oznámenia občana o poškodení svojho osobného motorového vozidla
zn. Kia parkujúceho na parkovisku na Školskej ulici
z 27. 11. 2015 zistil spätným záznamom pracovník kamerového systému podozrivé vozidlo Peugeot Partner.
Jeho vodička poškodila uvedené vozidlo Kia pri parkovaní o 7.10 hod. a následne z miesta odišla. Na základe
zistených skutočností opätovne zistil uvedené vozidlo
stojace na parkovisku, kde sa nachádzala aj vodička.
Na miesto bola vyslaná hliadka MsP, ktorá vodičku ako
podozrivú stotožnila. Vec bola oznámená OR PZ SNV,
ktorého hliadka na mieste realizáciu dopravnej nehody
prevzala.
Hliadka MsP 8. 12. 2015 o 8.20 hod. na základe tel.
podnetu preverovala oznam, kde údajne na Gorkého
ul. dochádza pravdepodobne k podomovému predaju,
príp. sa môže jednať o nejakú podvodníčku. Oznamovateľ si všimol, že na uvedenej adrese býva staršia osoba,
ku ktorej prišla nejaká podozrivá žena. Hliadka na mieste zistila, že sa nejednalo o protiprávne konanie, pričom
k I. K. zo SNV došla opatrovateľka, ktorá sa stará o zverenú osobu.

Ministerstvom školstva SR bolo od septembra do školských jedální zavedených 68 nových receptov. Nové
jedlá obsahujú viac ovocia, zeleniny, rýb, celozrnnej pšenice, ale aj syr tofu. Cieľom uvedenej inovácie je, aby deti
jedli zdravšie a aby bol ich jedálny lístok čo najpestrejší.
Od októbra sa deťom základných škôl v Sp. Novej Vsi
spestril jedálniček aj o 114 spišských receptov.
Slovenský Červený kríž v spolupráci s Národnou transfúznou službou SR a hematologicko-transfúznymi oddeleniami nemocníc od 19. 10. do 20. 11. organizoval
kampaň Študentská kvapka krvi. Zapojilo sa do nej aj
87 študentov a pedagógov z Gymnázia na Školskej ul.,
ktorí sa rozhodli darovať svoju krv v rámci Dňa študentstva. Kampaň však oslovila aj ďalšie spišskonovoveské
stredné školy.

Milí Spišskonovovešťania, táto rubrika poskytuje
priestor pre vaše listy, resp. otázky, pripomienky, podnety,
a samozrejme, aj odpovede na ne od kompetentných.
„Chcem sa opýtať, kedy bude konečne osvetlenie chodníkov zabezpečené na sídlisku Mier. Skoro každý druhý
deň je nejaká časť úplne tmavá, napr. Trieda 1. mája od
Reštaurácie Žaba až po koniec Komenského. A nehovorím cez park okolo pošty. Je tam neskutočná tma. To
kým sa niečo nestane, tak až potom sa to bude riešiť?“
Adriana, 16. 11. 2015
V súčasnosti prebieha v meste modernizácia verejného
osvetlenia. Jedným z dôvodov modernizácie bol vysoký vek
existujúcej sústavy verejného osvetlenia. Káble napájajúce
verejné osvetlenie sú na niektorých miestach polámané, čo
spôsobuje lokálne výpadky osvetlenia v sústave. Modernizácia verejného osvetlenia stále prebieha, všetky prípadné
výpadky a poruchy sú riešené priebežne a promptne za účelom zabezpečenia osvetlenia na celom území mesta.
Ing. Juraj Sad, PhD.
ved. odd. komunálneho servisu, MsÚ
„Budú vyrezané 2 označené brezy ešte toho roku, či už
nie? Ďakujeme.“
obyvatelia Jil. ul., 17. 11. 2015
Výrub stromov je na základe povolenia Okresného úradu,
odboru starostlivosti o životné prostredie možné realizovať
do 2 rokov od udelenia povolenia. Výrub bude určite zrealizovaný, avšak vzhľadom na vysoký počet žiadostí o výrub,
termín nie je možné presne stanoviť.
Ing. Juraj Sad, PhD.
ved. odd. komunálneho servisu, MsÚ
„Dobrý deň, chcem sa opýtať, či mesto neuvažuje nad
tým, ako sa majú dostať ľudia do práce zo Smižian, keď
je štátny sviatok alebo nedeľa. Bohužiaľ, niekto pracuje
aj cez tieto dni. MHD ide 5.20 a potom 8.22 a čo medzi tým? Pešo v tom nečase alebo taxíkom. Nezarábame
toľko, aby sme si to mohli dovoliť. A druhá prosba, na
Tarču jazdil spoj č. 13 o 18.40, prečo bol zrušený a prečo
sa menia grafikony 3x do roka, je to smiešne, zbytočné
a komplikuje to ľuďom život. Každý nemáme auto, vďaka
Bohu. Ďakujem.“
Robert, 20. 11. 2015
Spoje na linke MHD č. 4 objednáva obec Smižany, preto
by sa mal pisateľ obrátiť na p. starostu, resp. obecné zastupiteľstvo. Každá zmena v CP linky MHD č. 4 bola vždy
prerokovávaná so zástupcami obce. Spoj na linke MHD
č. 13 o 18.40 hod. bol zrušený ešte ku 1. 4. 2014 na základe požiadavky mestského výboru N. Huty, ako vidno, ni-
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komu nechýbal za 1 a 3/4 roka. Spoje sú optimalizované
v časoch, kedy sú vyťažené, či počas pracovných dní alebo
v soboty, nedele a sviatky a tiež podľa objednávky mesta,
ktorá priamo súvisí s finančným plánom. Cestovné poriadky
sa menia podľa potreby, žiadny z nich sa nemenil 3x v roku,
naopak, na 10 linkách zo 14 aktívnych nedošlo ku zmene vôbec. Aktuálny CP si môže každý cestujúci, okrem iných zdrojov, nájsť aj na webovej stránke mesta Spišská Nová Ves.
Ing. Peter Koreň
vedúci osobnej dopravy spol. eurobus, a. s.
„Dobrý deň, chcela by som sa opýtať, kedy dáte na Triedu
1. mája spomaľovací pás, pretože odkedy ste tu urobili
novú cestu, tak si tu autá robia preteky a nedodržujú rýchlosť 40. Je to dosť nebezpečné pre chodcov a deti, ktoré
idú zo školy a, samozrejme, pre autá, ktoré vychádzajú
z parkoviska. Autá vychádzajúce z parkoviska sú potom
pri nehode na vine aj napriek tomu, že auto na hlavnej ide
oveľa rýchlejšie, ako je povolené.“
Zdena, 21. 11. 2015
„Dobrý deň, ak dovolíte chcel by som reagovať na otázku
p. Zdeny zo dňa 21. 11. 2015 na spomaľovací pruh na
Tr. 1. mája, kde podľa pisateľky si autá robia preteky a nedodržujú predpísanú rýchlosť. Práve naopak, vozidlá smerujúce od križovatky s Nejedlého ulicou sú obmedzované
v plynulosti cestnej premávky z dôvodu zle zaparkovaných áut. Autá parkujú príliš kolmo, a tak zasahujú do
vozovky. Vodič je nútený spomaliť a prechádza na druhú
polovicu vozovky, kde musí dávať prednosť oproti idúcim vozidlám. Tak vznikne situácia, že cesta je zaplnená
a o pretekoch tu zďaleka nie je reč. Možno viacerí sme
predpokladali, že položením nového povrchu vozovky sa
opravia a vyznačia šikmým státím aj parkoviská.“
občan sídliska, 26. 11. 2015
V rámci rekonštrukcie vozovky na Tr. 1. mája sme mali
v úmysle pôvodný spomaľovací pruh zrušiť, nakoľko na
sídl. Mier je obmedzená rýchlosť na max. 40 km/hod. Toto
zariadenie navyše nebolo v blízkosti žiadneho priechodu
pre chodcov. Požiadavka mestského výboru č. 4 Mier - je
zrealizovať priechod pre chodcov cez Tr. 1. mája v križovatke
s Nejedlého ulicou z dôvodu blízkosti základnej školy. Ak sa
pristúpi k tejto záležitosti, predmetný spomaľovací pruh bude
po konzultácii s mestským výborom a okresným dopravným
inšpektorátom umiestnený v blízkosti tohto priechodu.
Na šikmé státie nie sú na Tr. 1. mája dostatočné šírkové
parametre, preto legálne vyznačenie šikmého státia nie je
možné. Ak by sa vyznačilo pozdĺžne státie, prišli by sme
o polovicu parkovacích plôch. Mesto a mestský výbor má
v pláne v roku 2016 prípravu projektovej dokumentácie na
riešenie parkoviska na Bezručovej ulici, prípadne aj realizá-

POPLATKY ZA ZNEČISŤOVANIE
OVZDUŠIA

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 v termíne
najneskôr do 15. 2. 2016 vrátane - Oznámenie

s údajmi potrebnými k výpočtu a k určeniu výšky
poplatku za znečisťovanie ovzdušia za každý
prevádzkovaný malý zdroj za rok 2015.
Ku oznámeniu je potrebné doložiť doklad o množstve odobraného paliva za rok 2015 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 uvedeného oznámenia sa ukladá sankčný
postih.
odd. územného plánovania
a stavebného poriadku, MsÚ
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LISTÁREŇ
ciu parkoviska, čo by čiastočne pomohlo nielen parkujúcim
na tejto ulici, ale aj obyvateľom Tr. 1. mája.
Ing. Peter Susa
ved. odd. výstavby a dopravy, MsÚ
„Chcem sa opýtať, či je možné zabrániť parkovaniu motorových vozidiel pri výjazde z Rastislavovej na Slovenskú
ul., je tam križovatka neprehľadná z dôvodu parkovania
MV po ľavej strane. Viackrát došlo aj k dopravným nehodám, a preto žiadam o riešenie, ako zabrániť ďalším.
Obyvatelia ulice.“
Ľubica, 24. 11. 2015
Vozidlá nestoja na komunikácii, ale na nespevnenom
priestranstve, ktoré pôvodne bolo zrejme trávnikom. Vodorovným dopravným značením (alebo aj zvislým) je možné
riešiť zákaz zastavovania alebo státia na ceste, ale nie na
nespevnenej ploche vedľa vozovky, ktorá nie je súčasťou
cesty. Opatrením pre zamedzenie státia v tomto prípade je
umiestnenie fyzických zábran, aby bolo zabránené vozidlám
zachádzanie na tieto plochy. To je však problémom nielen
v križovatke ulíc Slovenská, Rastislavova, ale aj v križovatke
ulíc Slovenská, Svätoplukova (stoja tam vozidlá najmä pohrebnej služby) a Slovenská, Kollárova.
Martin Lukáč, ODI OR PZ SNV
Je možné urobiť to pomocou fyzických zábran, ako píše
kpt. Lukáč, ale nakoľko sa jedná o tých istých porušovateľov, navrhujeme ich upozornenie prostredníctvom mestskej polície.
Ing. Peter Susa
ved. odd. výstavby a dopravy, MsÚ
Obyvatelia priľahlej bytovky boli upozornení, aby vozidlami
neparkovali tak, že bránia výhľadu z Rastislavovej ulice.
Hliadky mestskej polície budú preverovať parkovanie vozidiel v uvedenej lokalite a v prípade zistenia porušenia právnych noriem budú vodičov riešiť v zmysle platných právnych
noriem.
Andrej Boroň
zástupca náčelníka MsP, SNV
„Dobrý deň! Mestský výbor č. 5 si na zasadnutí, ktoré sa
konalo dňa 12. 9. 2014 dal za úlohu, citujem zo zápisnice: Úloha 6 - 03/2014: Umiestniť nádoby na posypový
materiál na zimu ulica Kolárska - oddelenie komunálneho servisu, Ing. Juraj Sad, PhD. Žiaľ, nádobu sa nepodarilo osadiť ani minulú zimu a nepodarilo sa to ani
teraz. Zrejme sa na túto úlohu pozabudlo. Preto by som
chcel touto cestou v rámci portálu ,Odkaz pre starostu‘
požiadať vedenie mesta o osadenie takejto nádoby, aby
sa ten štrk neváľal kade-tade po chodníku, a aby to vyzeralo aj trochu esteticky. Veľmi pekne ďakujem a prajem

pekný deň.“
Štefan H., odkazprestarostu.sk, 30. 11. 2015
Nádobu na posypový materiál nie je možné v danej lokalite
osadiť z dôvodu záberu miesta, či už na chodníku alebo na
parkovisku. Rozmery nádoby taktiež znemožňujú jej umiestnenie na štvrťkruhovom výseku z dôvodu výrazného zníženia
viditeľnosti v rozhľadovom trojuholníku na križovatke. Posypový materiál bol odstránený a premiestnený.
Ing. Juraj Sad, PhD.
ved. odd. komunálneho servisu, MsÚ
„V piatok 27. novembra okolo 18.00 hod. som bola svedkom prepadu. Bolo to priamo za námestím v slepej ulici
medzi Letnou a Gorazdovou. Predpokladám, že poškodená pani túto udalosť ani nenahlásila na polícii, keďže
jej útočník ukradol vraj len nákup. No aj tak sa chcem
opýtať, koľko takýchto situácií ešte musí nastať, aby bola
konečne táto ulica osvetlená?!!! Ďakujem vopred za odpoveď.“

Emília, odkazprestarostu.sk, 6. 12. 2015
V súčasnosti prebieha modernizácia verejného osvetlenia.
Po ukončení prvej etapy sa zhodnotí stav verejného osvetlenia v meste a navrhnú sa prípadné lokality na doplnenie
osvetlenia. V spomínanej lokalite sa teraz nenachádzali
žiadne svetelné body, z toho dôvodu bude potrebné osadiť nové stĺpy verejného osvetlenia. Vzhľadom na klimatické
podmienky to bude možné až po zimných mesiacoch.
Ing. Juraj Sad, PhD.
ved. odd. komunálneho servisu, MsÚ
„Na sídlisku Západ, Kolárska ulica 5 v Spišskej Novej Vsi
bol zrealizovaný výrub stromov a vykonaná úprava po ich
výrube. Prácu vykonala firma A es servis, s. r. o. Touto
cestou sa chceme poďakovať uvedenej firme za kvalitne
a príkladne odvedenú prácu. Spoločenstvo vlastníkov bytov MERKUR 5, Kolárska ul., sídl. Západ, SNV.“
Igor M., odkazprestarostu.sk, 9. 12. 2015
Chcem vysloviť veľké poďakovanie vedeniu mesta a pánovi primátorovi za veľký prínos a napredovanie v posledných rokoch. Snahu o skrášlenie mesta vidieť na každom
kroku, nedá sa nevšimnúť si pozitívne zmeny, a to aj
v okrajových častiach mesta, nevynímajúc samotné jadro
a srdce Spišskej Novej Vsi. Často všetko kritizujeme a ani
sa poriadne nezamyslíme, že niekoho to stálo náramné
úsilie. Preto chcem pochváliť a úprimne uznať prácu tých,
čo niečo tvoria a zanechávajú čitateľné stopy v našom
krásnom meste, ktoré sa právom umiestnilo na druhom
mieste ankety. Ďakujem.
Lenka, odkazprestarostu.sk, 14. 12. 2015

Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi
§ 52 Zákona č. 8/2009 Z. z. o Cestnej premávke, Osobitné ustanovenia o chodcoch

DESAŤ RÁD PRE CHODCA

1. Chodci smú ísť po krajnici alebo po okraji vozovky najviac
dvaja vedľa seba, na korčuliach alebo na obdobnom športovom vybavení sa môžu pohybovať len v rade za sebou.
2. Chodec idúci po krajnici či okraji vozovky musí mať
za zníženej viditeľnosti mimo obce na sebe viditeľne
umiestnené reflexné prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev. To isté platí aj pri chôdzi v obci.
3. Chodec pri prechádzaní cez cestu je povinný prednostne
použiť priechod pre chodcov, nadchod alebo podchod.
4. Chodec na priechode pre chodcov chodí vpravo.
5. Chodci prechádzajúci cez priechod pre chodcov musia brať ohľad na vodičov prichádzajúcich vozidiel najmä tým,
že neprechádzajú jednotlivo, ale v skupinách.
6. Chodec nesmie vstupovať na vozovku, a to ani pri
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi
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použití priechodu pre chodcov, ak
vzhľadom na rýchlosť prichádzajúcich vozidiel nemôže
cez vozovku bezpečne prejsť.
7. Chodec mimo priechodu pre chodcov smie cez vozovku
prechádzať len kolmo na jej os s ohľadom na vzdialenosť
a rýchlosť jazdy prichádzajúcich vozidiel.
8. Chodec pred vstupom na vozovku sa musí presvedčiť,
či tak môže urobiť bez nebezpečenstva, a len čo vstúpi
na vozovku, nesmie sa tam bezdôvodne zdržiavať ani
zastavovať. To platí na priechode pre chodcov i mimo neho.
9. Chodec nesmie prekonávať zábradlia ani iné zábrany.
10. Chodec je povinný používať predovšetkým chodník. Po
chodníku sa chodí vpravo; tam kde nie je chodník, chodí sa
po ľavej krajnici alebo pri ľavom okraji vozovky. Vaša polícia

V rámci pravidelnej údržby zelene sa v novembri v parku
na Námestí SNP realizoval zdravotný orez stromov.
Odstránené boli suché konáre, presvetlili sa a zredukovali preťažené časti korún. Mesto Sp. Nová Ves za jeho
realizáciu zaplatilo sumu 4 500 eur vrátane likvidácie
štiepky, odvozu a upratania danej lokality. V minulých
rokoch sa tiež začalo s bezpečnostnými orezmi v parku
na Radničnom námestí. Odstránené boli odumreté vetvy, pri ktorých hrozilo ich odlomenie. V budúcom roku
je orez stromov, v závislosti od finančných možností,
plánovaný v Sade mládeže a taktiež pri bývalej baníckej
škole.
Nadácia 858 niekoľkokrát v roku organizuje predajno-výstavné trhy, ktorých cieľom je zviditeľniť domácich
remeselných výrobcov. Jeden z nich sa konal aj 14. 11.
v priestoroch OC Madaras, kde svoje originálne výrobky ponúkalo 15 vystavovateľov. Svoje zastúpenie tu
mali napr. dekorácie, hračky, ozdobné vankúše či včelárske produkty.
Športový klub RTVŠ Mix zorganizoval 14. 11. tradičné
podujatie pod názvom S dobrou náladou ku kráse.
Zúčastnila sa ho tridsiatka žien, ktoré v telocvični ZŠ
Ing. O. Kožucha cvičili tri a pol hodiny. Program doplnila
ochutnávka zdravej výživy, rady kozmetičky a možnosť
nákupu športového oblečenia.
Ľadovú plochu zimného štadióna môže verejnosť využívať na korčuľovanie od augusta každú nedeľu. 15. 11.
bolo navyše pripravené prekvapenie v podobe voľného vstupu v rámci akcie Korčuľovanie s primátorom.
Podujatie sa konalo po prvýkrát v minulom roku, kedy
po ľade korčuľovalo spolu 400 ľudí.
Od 15. 11. je pre cestárov vyhlásená zimná pohotovosť. Svoj prvý výjazd museli absolvovať už začiatkom
októbra. V Sp. Novej Vsi sa rozpočet na zimnú údržbu
ciest pohybuje ročne od 50-tisíc do 100-tisíc eur, v prípade výnimočných sezón aj viac. V minulom roku sa náklady na zimnú údržbu vyšplhali na približne 60 tis. eur.
16. 11. si MO MS v Spišskej knižnici sprítomnil 21 básní E. B. Lukáča v podaní 14 recitátorov - členov DS
Hviezdoslav (Ing. P. König, J. Gavlák, L. Frankovič,
A. Wachterová s vnučkou Erikou, B. Tauberová),
Mgr. N. Hrabuvčinovej, Ing. V. Kubovčíkovej, M. Findurovej a študentov Gymnázia, Školská ulica – P. Štark,
M. Geletka, K. Gbúriková, P. Špaková. Záver patril excelentnému prednesu riaditeľa PhDr. J. Lapšanského,
PhD. Podujatie umocnila aj videoprojekcia Mgr. D. Krajňákovej.
V Dome Charitas sv. Jozefa sa 20. 11. konal Deň
otvorených dverí. Návštevníci mali možnosť nahliadnuť do jeho priestorov a zároveň sa oboznámiť s jeho
činnosťou.
20. 11. prebiehal v Kine Mier výnimočný celoslovenský
festival s názvom Ekotopfilm – Envirofilm. V rámci
neho návštevníci mohli vidieť rôzne dokumentárne filmy, z ktorých mnohé sa dočkali významných ocenení.
Program doplnila tiež beseda na tému Ekológia a ekologická osveta.
Sedemdesiat miest a obcí východného Slovenska bolo
vybavených novou protipovodňovou technikou.
Okresu Spišská Nová Ves bolo pridelených 14 protipovodňových vozíkov a jeden z nich si 20. 11. pod
Spišským hradom prevzali aj dobrovoľní hasiči z nášho
mesta. Hodnota takéhoto vozíka je zhruba 14 tis. eur.
Jeho vybavenie je určené na reguláciu malých vodných
tokov, pomôže preto hlavne obyvateľom Novoveskej
Huty a Ferčekoviec. Nové protipovodňové vozíky boli
hasičom pridelené vďaka projektu Aktívne protipovodňové opatrenia, ktorý je súčasťou operačného programu Životné prostredie. V rámci neho sa vybraným hasičským zborom budú prerozdeľovať aj vozidlá.
Pri príležitosti Dňa študentstva ocenil 20. 11. primátor
mesta Ján Volný v obradnej sieni Radnice najúspešnejších žiakov a študentov za reprezentáciu a výborné výsledky v olympiádach a súťažiach. Ďakovný list si
z jeho rúk prevzalo celkovo 76 jednotlivcov a 11 kolektívov.
21. 11. sa v meste začalo s montážou viac ako 254 kusov vianočnej výzdoby v centre mesta a na sídliskách.
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Tento rok pribudli i nové prvky osadené na balkónoch
našej najvyššej kostolnej veže. Demontovaná bude po
sviatku Troch kráľov. Na montáž, demontáž a údržbu
vianočnej výzdoby mesto ročne vynaloží 15 tis. eur.
Fotograf Miloš Greisel sa 24. 11. v Multicentre podelil
s návštevníkmi o svoje najčerstvejšie fotografie a zážitky z potuliek po Islande.
Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa
24. 11. v zasadačke MsÚ stretli študenti štyroch stredných škôl s vedením nášho mesta. V rámci pripraveného programu si zasúťažili vo vedomostnej súťaži Desať
stupňov ku zlatej. Zároveň jednotlivé tímy priblížili svoje predstavy o Klube mladých, ktorý mesto plánuje vytvoriť v budúcom roku ako jednu z alternatív na využitie
voľného času. Hlavné centrum by malo byť vytvorené
na Zimnej ul. 48 ako ďalšie elokované pracovisko CVČ
Adam.
Domov dôchodcov pripravil 25. 11. pre svojich klientov Katarínsku zábavu. V programe nechýbali ľudové
piesne, tombola, občerstvenie a predstavil sa folklórny
súbor Domaňovčan s pásmom Kapusta, kapusta, jaka
dobra bula.
V piatok 27. 11. spustili v spišskonovoveskej nemocnici Svet zdravia vo všetkých lôžkových izbách internetové WiFi pripojenie. Vďaka tejto novej bezplatnej
službe si tak pacienti môžu spríjemniť svoj pobyt v nemocnici.
Od 25. 11. do 10. 12. prebiehala v Európe kampaň
zameraná proti rodovo podmienenému násiliu páchanému na ženách pod názvom „Konajme!“. Spolu s ďalšími 8 ženskými organizáciami na Slovensku sa do nej
zapojilo aj spišskonovoveské OZ Hana a Divadlo na
opätkoch. 1. 12. sa tak na námestí v našom meste
stretli aktivistky spolu s občanmi, aby vypískali násilie
v rodinách. Zároveň tu prebiehala výstava Umlčané
svedkyne.
Správa Národného parku Slovenský raj pripravila pre
škôlkarov zo Sp. Novej Vsi a okolia hravý environmentálny projekt s názvom Lúka mojich snov. V mesiacoch november a december tak spoznávali zážitkovou
a poučnou formou svet prírody.
1. 12. si pripomíname Svetový deň boja proti HIV/
AIDS. Pri tejto príležitosti členovia OZ Mladí ľudia a život
v Sp. Novej Vsi pripravili 28. 11. koncert kapely Heľenine oči, ktorého sa zúčastnilo viac ako 300 ľudí. Výťažok z predaja lístkov bol venovaný krízovému centru
Alžbetka. Zároveň 1. 12. v spolupráci s Územným spolkom Slovenského Červeného kríža v Sp. Novej Vsi zorganizovali už 14. ročník Sviečkového pochodu mestom.
Zúčastnilo sa ho vyše 50 ľudí. Peer aktivisti v rámci tohto svetového dňa tiež zrealizovali 8 besied na stredných
školách, v rámci ktorých diskutovali o HIV/AIDS.
Kino Mier uviedlo 2. 12. hraný dokument mapujúci život a dielo Vincenta van Gogha ako prvý film zo série
umenovedných dokumentov holandskej produkcie.
Ďalej plánuje do svojej programovej ponuky postupne
zaradiť filmy o impresionistoch, sfilmované slávne balety a opery. Najbližšie si tak budete môcť už vo februári
pozrieť film o Rembrandtovi.
Banícky spolok Spiš usporiadal 3. 12. v Koncertnej
sieni Reduty tradičnú Barborskú slávnosť. V rámci nej
skokom cez kožu prijímali nových členov do cechu baníckeho. Slávnostnú atmosféru podujatia zvýraznilo vystúpenie speváckeho zboru pri Baníckom spolku Spiš.
Medzi vyše 150 prítomnými hosťami nechýbali najvyšší
banskí a cechoví funkcionári z celého Slovenska.
3. 12. navštívil naše mesto predseda Slovenskej národnej strany Andrej Danko, ktorého v obradnej sieni
Radnice slávnostne prijal primátor mesta Ján Volný.
Územný spolok Slovenského Červeného kríža a vedenie mesta Sp. Nová Ves ocenili 4. 12. v obradnej sieni
Radnice 135 viacnásobných darcov krvi. Diamantovú Janského plaketu, u mužov za 80, u žien za 60 odberov, si tentoraz odnieslo päť darcov. Kňazovického
medailu, u mužov za 100, u žien za 80 odberov, získali
dvaja darcovia. Vedenie mesta k oceneniu obyvateľov
Sp. Novej Vsi navyše pridalo aj malú finančnú odmenu.

SPRAVODAJSTVO

PÚTNICKÉ MIESTO VÁM ODHALÍ
ZA PRIEHRŠŤ PÁPEŽSKÝCH DAROV

Ľudia, ktorí prechádzajú cestou zo Spišského Štvrtku do Košíc, si neuvedomujú, že ak ich kolesá prechádzajú spišskonovoveským sídliskom Západ, prechádzajú popri pútnickom
mieste. Kostol, ktorý zaujme netradičným architektonickým
poňatím, je však vzácny nielen tým, že ukrýva relikvie troch
svätcov - apoštolov Božieho milosrdenstva, a to sv. Faustíny
Kowalskej, sv. Vincenta Pallottiho a bl. Jána Pavla II. Súčasťou kostola je najväčší sklenený kríž na Slovensku aj stála
výstava darov, ktoré posielali ľudia z celého sveta Jánovi Pavlovi II.
Pri vchode do areálu nemá návštevník predstavu, aké duchovné bohatstvo ukrýva. Sídliskový kostol ako každý iný,
povie si návštevník a pomýli sa. Svätyňa a priľahlé rehoľno-pastoračné centrum ukrýva viacero prekvapení. Verejnosti
sú prístupné, vo výnimočných prípadoch vás vie sprevádzať
aj rektor diecéznej Svätyne Božieho Milosrdenstva Vladimír
Peklanský. Práve on vám sprostredkuje duchovný náboj
výstavy i historické osobitosti: „Za všetko vďačíme vtedajšiemu arcibiskupovi Henrykovi Novackému a sekretárovi
sv. otca Jána Pavla II., ktorý je dnešným pápežským nunciom na Slovensku. Práve oni sa zaslúžili, že sa výstava
dostala práve k palotínom na Slovensku, do Spišskej Novej Vsi.“
Na prvý pohľad sa v niekoľkých miestnostiach zhromažďujú
predmety, akých sa odovzdá pápežom na tisíce. Obrazy,
sošky, predmety rôzneho charakteru však majú oveľa väčší
náboj a význam. „Napríklad táto výšivka pochádza z Mexika. Jej autorom je Hortenzia Frieman De Gonzales a jej
dielo predstavuje genealogický strom pápežov od Svätého Petra po Jána Pavla II.,“ hovorí V. Peklanský. Medzi
ďalšími darmi nájdeme kríž, ktorý vyrobili z trosiek dvojičiek
v New Yorku alebo malú miniatúru domu, ktorý bol zničený
v Kosove. Doslova energicky pôsobí desatoro, na ktorom insitná maliarka z Nemecka vyjadrila svoje najhlbšie predstavy
o hriechu a treste za neho. „Ak by nás niekto oslovil, vieme

niektoré dary poskytnúť, aby putovali. Zatiaľ k takej požiadavke nedošlo,“ tvrdí V. Peklanský.
Dve kostolné miestnosti a tretia v pastoračnom centre ukrývajú aj raritné dary – nájdete tu hokejku športovcov z Montrealu, dar prvého slovenského prezidenta Michala Kováča,
veľkú podobu Jána Pavla II. namaľovanú iba ceruzou, vystrihovačky, vlajočky alebo vázy. Okrem tejto výstavy skrýva
svätyňa ďalšiu výnimočnosť - zelený jednoramenný kríž zo
skladaného skla a nerezu, ktorý je podľa autorov výškou
5,6 metrov a rozpätím 3,6 metrov najväčším skleneným krížom na svete umiestneným v kostole. Pod ním sa nachádza
Bohostánok zo zlatého ónyxu a mosadze. „Zelená farba
skla je zapríčinená lomom svetla, ide o sklenené tabule,
na ktoré sa pozeráme zboku. Kríž pochádza z Čiech a vo
svätyni je od roku 2009,“ dodáva V. Peklanský.
Svätyňa, ktorá je zároveň pútnickým miestom, je vzácnym
a doteraz málo známym šperkom pre veriacich i neveriacich
návštevníkov Spišskej Novej Vsi, dúfajme, že nie nadlho. Záujemcovia môžu pápežské dary uvidieť vždy po omši, prípadne
po dohode s rektorom svätyne.
(tre)

HOTEL METROPOL NA MAPE
ELEKTROMOBILITY
Od konca decembra môžu majitelia elektromobilov dobíjať svoje vozidlá už aj v Hoteli
Metropol v Spišskej Novej Vsi. Hotel tak od 17. decembra nájdete na čoraz hustejšej mape
nabíjacích zariadení na území Slovenska. Nabíjacia stanica Východoslovenskej energetiky, a. s., je prvým výsledkom spolupráce, ku ktorej sa Mesto Spišská Nová Ves a VSE
zaviazali podpisom Memoranda o podpore elektromobility.
automobily snažia z miest skôr vytláčať, na Slovensku ich
Signatári memoranda sa v ňom zaviazali systematicky rozvípočet stále veľmi rýchlo rastie. Som preto rád, že môžeme
jať sektor elektromobility, ktorý reflektuje technologický poknaše služby oživiť i takýmto spôsobom a zároveň tak vyslať
rok. Sú pripravení spoločne analyzovať a navrhovať opatrenia,
signál verejnosti, že to s ekologickým prístupom v rozvoji
ktoré urýchlia rozvoj elektromobility na území mesta.
cestovného ruchu myslíme v našom hoteli naozaj vážne,“
Nabíjačka v Hoteli Metropol je modernou novinkou, ktorá ho
uviedol predseda predstavenstva spoločnosti Hotel Metroodlíši od konkurencie. Nájdete ju, spolu s ostatnými nabíjačkami, na národnej mape e-mobility (www.kdenabijat.sk).
pol, a. s., Jozef Farkaš. Nabíjačka v Metropole bude klien„Iniciatívu Hotela Metropol vnímame ako prelomový bod.
tom hotela k dispozícii zdarma 24 hodín denne.
Ide o príklad progresívneho postoja zástupcu súkromného
„Naše mesto stálo stáročia na špici technologického rozsektora k problematike životného prostredia,“ zhodnotil
voja spoločnosti, a to nielen v oblasti kovolejárstva alebo
spustenie nabíjacej stanice v mene Skupiny VSE Holding jej
baníctva. Spišská Nová Ves sa dostala medzi prvé elektrigenerálny riaditeľ Thomas Hejcman.
fikované mestá na svete, o čom svedčí skutočnosť, že sme
„Hoci v západných krajinách Európskej únie sa klasické
v roku 1894 zaviedli v meste elektrické osvetlenie, ktoré
bolo výnimočným ešte desiatky rokov potom pre väčšinu
Slovenska. Táto tradícia nás zaväzuje a inšpiruje k podpore
každého technického napredovania. Nabíjaciu stanicu pre
elektromobily na území centra Spišskej Novej Vsi nielen vítame, ale budeme ju prezentovať a propagovať pred verejnosťou, domácimi i návštevníkmi mesta,“ uviedol primátor
Spišskej Novej Vsi Ján Volný.
VSE podporuje elektromobilitu najmä rozvojom nabíjacej
infraštruktúry. Aj preto buduje jednu z najpočetnejších sietí
verejných nabíjačiek, ktoré sú majiteľom elektromobilov k dispozícii okrem východného Slovenska už aj v Nitre a Bratislave.  
JANUÁR 2016

ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO
ZASTUPITEĽSTVA

Poslanci schválili veľkú väčšinu uznesení jednomyselne. Schválená 5. zmena navýši rozpočet mesta o 217 849 eur. Daň za psa chovaného v bytových domoch sa od budúceho
roka zníži na 50 eur.
Poslanci sa zišli 16. decembra na 6. riadnom zasadnutí mestmoch osobitného určenia. V ich prípade sa však zavádza poského zastupiteľstva. V rámci neho prerokovávali pomerne
vinnosť jednorazového príspevku na údržbu bytového fondu
rozsiahly program pozostávajúci z 29-tich bodov.
u nájomcu, ktorý je vlastníkom domu alebo bytu alebo v obV úvode rokovania vzali na vedomie plnenie uznesení MsZ.
dobí posledných 5 rokov pred podaním žiadosti bol vlastníSplnených bolo 34 uznesení, u troch schválili predĺženie terkom domu alebo bytu a ten predal, daroval, resp. previedol na
inú fyzickú alebo právnickú osobu. V tejto súvislosti sa zvyšuje
mínu a 1 uznesenie bolo zrušené.
úhrada z pôvodných 995,81 eur (ak bol žiadateľ vlastníkom
Mestské zastupiteľstvo v 5 bodoch programu prerokovávalo
rodinného domu) na 2 tis. eur a z pôvodných 497,90 eur (ak
návrhy na VZN. Schválené VZN č. 4/2015 o miestnych
bol žiadateľ vlastníkom bytu) na 1 tis. eur. Taktiež bola stanodaniach a miestnom poplatku za komunálne odpady
a drobné stavebné odpady na území mesta Sp. Nová
vená povinnosť nájomcov v Dome opatrovateľskej služby na
Ves prináša 3 zmeny. Daň za psa chovaného v bytových
Levočskej ul. 16 uzavrieť zmluvu o poskytovaní takejto služby,
domoch sa oproti pôvodným 70 eurám zníži na 50 eur za
keďže ide o byt osobitného určenia, ktorý je určený výlučne
kalendárny rok. „Verím, že ľudia zareagujú pozitívne a mana výkon opatrovateľskej služby.
Schválené bolo tiež VZN č. 7/2015 o zákaze podávania
jitelia týchto psov sa budú správať zodpovednejšie. Máme
a požívania alkoholických nápojov na území mesta Sp.
pripravený ešte ďalší návrh, ktorý sme nestihli legislatívne
Nová Ves. Udialo sa tak z dôvodu, že mesto Sp. Nová Ves sa
dotiahnuť, takže ho predložíme na niektoré ďalšie zastupičoraz viac stretáva s problémom konzumovania alkoholických
teľstvo. Konkrétne sa bude týkať oslobodenia od dane za
nápojov na verejných priestranstvách, čo má vážny negatívny
psa, ktorú si daňovník bude môcť uplatniť pri prihlásení,
dopad na verejný poriadok, čistotu a bezpečnosť v meste
pokiaľ si psa osvojil z odchytového zariadenia,“ uviedol poa zároveň neprispieva k dobrému dojmu o meste. Prijaté VZN
čas zasadnutia MsZ primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD.
upravuje miesta, v ktorých platia zákazy podávania a požíSpomínané zníženie dane za psa sa týka približne 470 daňovníkov, čo bude znamenať nižší výber dane o cca 7 500 eur.
vania alkoholických nápojov. Prijaté VZN umožní postihovať
Zmena sa týka aj dane z ubytovania, ktorá bola stanovená
nekontrolovateľnú a doteraz nepostihnuteľnú konzumáciu alna 0,60 eur. Mení sa tiež sadzba miestneho poplatku za
koholických nápojov v niektorých častiach mesta, nakoľko
drobné stavebné odpady v zmysle novely zákona o miesttáto úprava doteraz v meste absentovala. Pokiaľ dôjde k porunych daniach. Podľa schváleného VZN je stanovená najšenie zákazu maloletou osobou, v súlade so zákonom možno
pokutu do výšky 33 eur uložiť jej zákonnému zástupcovi. Za
nižšia sadzba 0,015 eura za kilogram týchto odpadov.
porušenie zákazu mladistvou osobou do 18 rokov uloží jej
Z dôvodu, že sa jedná o množstvový zber, poplatok nebude
obec pokarhanie a v odôvodnených prípadoch aj zákaz navyrubovaný rozhodnutím, ale poplatník ho zaplatí v hotovosti
pri jeho odovzdaní na Regionálnu skládku odpadov Kudelník
vštevovať verejne prístupné miesta a miestnosti, v ktorých sa
II. Sp. Nová Ves.
podávajú alkoholické nápoje.
Schválené VZN č. 5/2015 o určení miesta a času zápisu
Schválený bol tiež Dodatok č. 1 k VZN č. 2/2014 o urdieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v zákčení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl a školladných školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Sp.
ských zariadení zriadených na území mesta Sp. Nová
Nová Ves, vychádza zo zmeny legislatívy. Po novom je terVes. Podľa neho sa v roku 2016 mení priemerná výška pomín zápisu v rámci zákonom stanoveného časového úseku
skytovaných finančných prostriedkov na žiaka a dieťa alebo
určený na prvých 5 dní školského vyučovania v mesiaci
potenciálneho stravníka v školskej jedálni pri základnej škole
apríl v čase od 8.00 do 17.00 hod.
pre školy a školské zariadenia, ktoré sú zriadené mestom Sp.
Z dôvodu nedostatkov doteraz platného VZN č. 4/2007 bolo
Nová Ves alebo iným subjektom.
schválené VZN č. 6/2015 o podmienkach prenajímania
Poslanci ďalej prerokovávali návrh na zriadenie elokovamestských bytov v meste Sp. Nová Ves, ktoré prináša vianých pracovísk CVČ Adam. Vypracovaný bol z dôvodu
zmeny legislatívy a tým aj spôsobu financovania centier voľcero zmien. Najvýraznejšou je povinnosť žiadateľa predložiť
k žiadosti potvrdenie o evidencii v registri poistencov Sociálného času od 1. 1. 2013. Po novom tak mesto dostáva finej poisťovne, keďže v mnohých prípadoch bol uvedený nenančné prostriedky nie na každé zapísané dieťa, ale podľa
počtu detí s trvalým pobytom na území mesta vo veku od
pravdivý údaj o výške príjmu. Ďalšia zmena sa týka povinnosti
5 do 15 rokov. Uvedená zmena zapríčinila, že dotácia na
žiadateľa, ktorý sa stane nájomcom mestského bytu, zložiť
CVČ klesla na tretinu. Napríklad, kým v roku 2012 dostalo
na účet mesta zábezpeku vo výške 150 eur (ak ide o byt na
CVČ na 3 600 detí 751 680 eur, v roku 2013 to bolo už len
Lesnej alebo Potočnej ul.) alebo 300 eur (ak ide o byt na
217 800 eur na 3 300 detí. Súčasný model 5 centier voľného
ulici Medza 6 alebo J. Fabiniho 24). Tú bude mesto oprávčasu preto už nie je z hľadiska financovania výhodný. Schvánené použiť po ukončení nájmu na plnenie úhrad za nájomcu
v prípade, že si nebude plniť podmienky stanovené v zmluve
lené bolo vyradenie 4 centier, ktoré boli súčasťou škôl, zo
o nájme bytu. Táto povinnosť sa nebude týkať nájomcov v do(pokračovanie na 10. strane)

CYKLUS BESIED S ABSOLVENTMI GYMNÁZIA

Oslavy 150. výročia prvej maturity na Gymnáziu na Školskej ulici majú rozmanitý charakter. Po medzinárodnom environmentálnom workshope, mimochodom veľmi vydarenom,
prezentuje vedenie školy ďalšie pripomenutie dlhoročnej tradície školy.
Pre žiakov základných škôl a najmä pre svojich študentov od
októbra organizuje sériu besied s úspešnými absolventmi
školy. Stretnutia s profesionálne úspešnými ľuďmi v rôznych
oblastiach spoločenského a ekonomického života majú mimoriadny ohlas. Medzi sebou študenti privítali: RNDr. Evu
Vranovú, PhD., molekulárnu biologičku, vysokoškolského
pedagóga, lekára – psychiatra prof. MUDr. Jozefa Kafku,
DrSc., vynikajúceho profesionálneho fotografa Ing. AlexanVydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

dra Jirouška, Mgr. Júliu Čurillovú – poetku, recitátorku
a riaditeľku ZŠ v Bystranoch, RNDr. Ladislava Šándora,
CSc., fyzika pôsobiaceho v Cerne a doc. RNDr. Pavla Valka,
CSc., úspešného fyzika a vysokoškolského pedagóga.
V predvianočnom, akoby zrýchlenom čase, strávili veľmi príjemné chvíle v spoločnosti Ing. Jozefa Hübela – úspešného
žurnalistu a moderátora a spoločne sa poprechádzali jeho
školským a profesionálnym životom a históriou našej krajiny
od konca osemdesiatych rokov po dnešok.
Na pôdu svojej alma mater vstúpia do marca 2016, kedy
oslavy výročia vyvrcholia uvedením divadelnej hry v Spišskom
divadle a krstom knihy o histórii školy, ešte ďalší úspešní absolventi. Už teraz sa tešíme na stretnutia s nimi.
ReD

Policajti s ODI OR PZ v Sp. Novej Vsi 4. 12. na hlavnom
ťahu v Harichovciach spoločne s deťmi z miestnej základnej školy kontrolovali dodržiavanie pravidiel cestnej
premávky v rámci dopravno-preventívnej akcie Mikuláš
na cestách. Zamerali sa pri tom predovšetkým na predpísané doklady. Zodpovedných vodičov odmenili obrázkom Mikuláša. Tí menej disciplinovaní dostali čerta.
V areáli CVČ Adam na Hutníckej ul. 5. 12. privítali zimu
a zároveň k deťom zavítal Mikuláš. Ten okrem rozdávania sladkých darčekov rozsvietil vianočný stromček.
V programe vystúpili deti zo ZUŠ D. Štraucha v Smižanoch.
Mesto Sp. Nová Ves počas adventu pripravilo celý rad
podujatí. Hneď v úvode bol pred Múzeom Spiša okolo
fontány inštalovaný adventný veniec. V tejto časti námestia 7. 12. deti privítali Mikuláša. Atmosféru Vianoc priblížili
šikovní žiaci zo základných škôl mesta vyzdobením vianočných stromčekov. Po prvýkrát bol na námestí inštalovaný nový drevený Betlehem. Skladá sa z 10 sôch v životnej veľkosti, ktoré vyrobil rezbár Jaroslav Pecháček
s použitím motorovej píly. Počas nasledujúceho víkendu
11. – 13. 12. ožila celá Letná ulica už 25. ročníkom Vianočného trhu, ktorého atmosféru dotvárali koledníci.
Vianočný predaj pred Provinčným domom však pokračoval až do 22. 12. Nechýbal tiež vianočný punč, ktorý
11. a 16. 12. za dobrovoľný poplatok podával primátor
mesta Ján Volný. Výťažok z neho bol venovaný ženám
v núdzi z Domu Charitas sv. Jozefa. V rámci programu
adventného obdobia nechýbal tiež Vianočný výstup na
vežu a predstavenie Keď tá jasná hviezda.
9. 12. veľká zasadačka MsÚ privítala žiakov základných
škôl mesta na 9. ročníku súťaže Naše mesto. V I. kategórii súťažilo 5 škôl mesta, v II. kategórii 7 škôl mesta.
Víťazom sa stali žiaci ZŠ Z. Nejedlého, 2. miesto ZŠ Ing.
O. Kožucha, 3. miesto ZŠ Levočská. V II. kategórii zvíťazili žiaci ZŠ Ing. O. Kožucha, 2. miesto ZŠ Nad Medzou,
3. miesto ZŠ Komenského.
Okresná organizácia JDS v Sp. Novej Vsi si na 9. ročníku Ľudovej slovesnosti v Sp. Vlachoch priblížila zimné
obradové hry od adventu do troch kráľov. Účinkovalo
takmer 80 členov a program trval viac ako dve a pol
hodiny.
Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy zverejnil
najnovšie rebríčky základných a stredných škôl
na Slovensku. Tie boli aktualizované o viaceré údaje,
ako napr. mimoriadne výsledky žiakov (podľa údajov
ministerstva školstva), nezamestnanosť absolventov
stredných škôl, Štátnu školskú inšpekciu, prijímacie konanie na vysoké školy či využívanie informačných a komunikačných technológií pri vyučovaní. Medzi strednými odbornými školami sa v rámci Košického kraja
najlepšie darilo Technickej akadémii, ktorá skončila
na 3. mieste. V rebríčku sa ďalej na 7. mieste umiestnila Hotelová akadémia a 16. miesto patrí Strednej
odbornej škole ekonomickej. Medzi gymnáziami sa
v rámci kraja najvyššie umiestnilo Gymnázium zo Školskej ul. (12. miesto). Hneď za ním 13. miesto obsadilo
Gymnázium na Javorovej ul. Cirkevné Gymnázium
sa umiestnilo na 24. priečke. V prípade základných
škôl sa v rámci kraja najlepšie darilo ZŠ Nad Medzou
(9. miesto), 11. priečka patrí ZŠ Levočská a 17. miesto
ZŠ Ing. O. Kožucha.

BLESKOVKY

SPRAVODAJSTVO

Mesto Spišská Nová Ves
pozýva

NA SPOMIENKOVÚ

SLÁVNOSŤ

konanú pri príležitosti oslobodenia mesta

27. januára 2016 (streda) o 14.00 h
na mestskom cintoríne.
1/2016
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(dokončenie z 9. strany)
siete škôl a školských zariadení a ich opätovné zaradenie do
siete ako elokované pracoviská CVČ Adam.
Prejednávaná bola tiež žiadosť o poskytnutie dotácie zo
štátneho rozpočtu na obstaranie troch 1-izbových náhradných nájomných bytov s podlahovou plochou najviac
45 m2. Oddelenie sociálnych vecí eviduje tri žiadosti o poskytnutie bytovej náhrady.
Mestské zastupiteľstvo ďalej schválilo zriadenie komunitného centra „Feder dživipen“ (v preklade Lepší život) so
sídlom na Potočnej ul. k 1. 1. 2016, ktoré bude zariadením bez
právnej subjektivity, začleneným organizačne pod oddelenie
právne a sociálnych vecí mestského úradu. Jeho poslaním
bude prostredníctvom poskytovania komplexných sociálnych
a komunitných služieb prispievať k sociálnemu začleňovaniu
osôb sociálne vylúčených na lokálnej i individuálnej úrovni.
V ďalšom bode rokovania bolo schválené uzavretie kúpnej
zmluvy, ktorej predmetom je úprava práv a povinností pri prevode vlastníctva HDPE rúr a mikrotrubiek vo vlastníctve Mesta
Sp. Nová Ves v prospech spoločnosti KP Solutions, s. r. o.,
Bratislava, v dĺžke 811 m za celkovú kúpnu cenu 4 055 eur.
Kupujúci navyše dáva Mestu Sp. Nová Ves bezodplatne do
výlučného vlastníctva 1 mikrotrubku nachádzajúcu sa v odpredávanej HDPE rúre v dĺžke 239 m. Odkúpená chránička
bude následne prevedená v rámci projektu výstavby optickej
siete Digitálne Učivo na Dosah, ako uceleného projektu, na
štátnu organizáciu NASES zriadenú pod úradom vlády, ktorá
danú sieť bude prevádzkovať. „Sme jeden z piatich regiónov, kde sa tento projekt realizuje. Ide o prepojenie všetkých škôl, ktoré pôsobia v našom meste,“ uviedol v tejto
súvislosti PhDr. J. Volný, PhD.
Schválená bola zmena člena MsV č. 5 - sídl. Západ. Amáliu
Horváthovú nahradil Ján Petrík.
V rámci nového VZN č. 8/2015 o prevádzkovom poriadku
pohrebísk na území nášho mesta bol upravený cenník za
nájom hrobových miest a cintorínske služby. Na starom cintoríne pri prvom nájme na dobu 20 rokov za hrobové
miesto zaplatíte za hrob dospelej osoby a dieťa staršie ako
10 rokov 300 €, na novom cintoríne za rovnaký hrob 150 €.
Na dobu 10 rokov za urnové miesto v kolumbáriu 80 €, v zemi
100 €. Uvedené VZN, okrem iného, taktiež upravuje čas
doby vstupu na pohrebiská, a to od 1. 4. do 30. 9. denne
od 6.30 do 21.00 hod., od 1. 10. do 31. 3. denne od 7.00
do 18.00 hod. Cintorín v Novoveskej Hute je prístupný nepretržite počas celého roka.
VZN č. 9/2015 o nakladaní s komunálnymi odpadmi
a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Spišská Nová Ves nadväzuje na prijatie zákona č. 79/2015 Z. z.
o odpadoch, ktorým sa mení spôsob nakladania s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi. Novinkou
je odovzdávanie použitých pneumatík predajcom, ktorí
sú povinní ich bezplatne prevziať. Drobný stavebný odpad
bude odoberaný na skládke Kúdelník II.
V rámci Stratégie Európa 2020 sa Slovensko zaviazalo
od roku 2014 do roku 2020 dosiahnuť kumulatívne
úspory energie 26 565 Gwh. Cieľmi EU2020 - agendy
„3x20“ v oblasti energetiky a ochrany klímy európskeho
spoločenstva sú 20 % zvýšenie energetickej efektívnosti,
20 % zvýšenie podielu obnoviteľných zdrojov energie
v rámci energetického mixu a 20% zníženie emisií C02.
Tieto ciele nie je možné dosiahnuť bez aktívneho zapojenia
obcí, miest a regiónov nakoľko zohrávajú kľúčovú rolu pri
zmierňovaní dôsledkov zmeny klímy (80 % spotreby energie
a emisií CO2 súvisí s aktivitami v rámci miest). V tejto súvislosti
Košický samosprávny kraj v súčasnej dobe pripravuje žiadosť
o technickú pomoc ELENA (z programu Inteligent Europe
Energy) na poskytnutie sumy až do 2,5 mil. eur na
technickú pomoc zameranú na zníženie energetickej
náročnosti verejných budov (zateplenie budov, solárny
ohrev TÚV, výroba elektrickej energie FTV, modernizácia
vnútorného osvetlenia v budovách) a modernizáciu systémov
verejného osvetlenia. Tým, že poslanci MsZ schválili vstup
Spišskej Novej Vsi do tohto projektu KSK, mesto sa bude
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môcť uchádzať o čerpanie prostriedkov na vypracovanie
tepelno-technických posudkov a energetických auditov,
štúdií uskutočniteľnosti a iných technických podkladov
ako povinných príloh ku žiadostiam o financovanie zo
štrukturálnych fondov, hlavne z Operačného programu
Kvalita životného prostredia v nasledujúcom programovom
období. 90 % nákladov na spracovanie vyššie uvedených
dokumentov bude financovaných z programu ELENA,
spolufinancovanie mesta 10 %. Mesto tak môže ušetriť
náklady na spracovanie energetických auditov minimálne
vo výške 1 mil. eur, získať kvalitné vstupy pre vypracovanie
realizačných projektov a následnou realizáciou projektov
prudko znížiť energetické náklady, významne obnoviť
budovy vo vlastníctve mesta a dosiahnuť energetické úspory
v objeme 25 - 40 % súčasných prevádzkových nákladov.
Dôležitým bodom posledného tohtoročného rokovania MsZ
bolo Vyhodnotenie plnenia Rozvojového plánu mesta
Spišská Nová Ves SYNERGIA na roky 2011 - 2020, ktorý
bol prijatý v roku 2011 ako záväzný a základný rozvojový dokument mesta. Keďže ide o strednodobý plánovací dokument
pri tvorbe strategickej časti, výber hlavných rozvojových smerovaní (rozvojových priorít) vychádzal z analýzy problémov,
identifikácie príležitostí a z využitia existujúceho potenciálu
v meste, resp. v jeho okolí. Pre splnenie vízie, podľa ktorej
by mala byť „Spišská Nová Ves v roku 2020 mestom s dobrým výhľadom vysoko konkurencieschopné v rámci Slovenska, s dobrými podmienkami pre rozvoj ekonomických
príležitostí a súčasne miestom pre kvalitný život všetkých
skupín obyvateľov. Mala by byť taktiež rozvojovým lídrom
svojho okolia,“ boli identifikované ciele a ich plnenie rozpracované do viacerých rozvojových programov. Cieľom vyhodnotenia bolo preukázať realizáciu plánovaných úloh, výšku
a zdroje ich financovania. V hodnotenom období mesto
v zmysle rozvojového plánu realizovalo viac ako 90 projektov a celková preinvestovaná suma na realizáciu bola
cca 9 000 000 eur. Z tejto sumy pochádzalo z rozpočtu
mesta viac ako 6 910 000 eur, zo štátneho rozpočtu viac
ako 140 000 eur, z rozpočtu Košického samosprávneho
kraja 50 000 €, z európskych a štrukturálnych fondov viac
ako 1 900 000 eur. Najväčšími investíciami boli regenerácia
námestia (3,16 mil. €), rekonštrukcia miestnych komunikácií
(1,24 mil. €), zateplenie materských škôl (1,25 mil. €), výstavba parkovísk (301 tis. €). Súčasťou vyhodnotenia je aj
tabuľkový prehľad realizovaných projektov za obdobie rokov
2012 - 2015. Poslanci zároveň schválili aktualizáciu tohto rozvojového dokumentu, potrebu ktorej vyvolala nová legislatíva
hlavne na nadnárodnej a národnej úrovni pre nové programové obdobie Kohéznej politiky EÚ na roky 2014 — 2020
a novelizácia zákona o podpore regionálneho rozvoja.
Poslanci schválili návrh rozpočtov mesta na roky 2016 až
2018, pričom záväzným je rozpočet na rok 2016. Rozpočty
na roky 2017 a 2018 sú orientačné. Rozpočet mesta na rok
2016 je zostavený ako vyrovnaný vo výške 27 673 726 eur
na strane príjmov a výdavkov. Výsledkom hospodárenia bežného rozpočtu je plánovaný prebytok vo výške 1 018 300 eur.
Hospodárenie kapitálového rozpočtu je s plánovaným schodkom 1 315 084 eur. Výsledkom finančných operácií je
čiastka 296 784 eur. Z rezervného fondu, ktorý pochádza
z nepoužitých prebytkov minulých rokov, bolo schválené financovanie kapitálových výdavkov v celkovom objeme
1 223 584 eur. V roku 2016 sa zabezpečí: rozšírenie
a oplotenie cintorína, výstavba detských ihrísk, rekonštrukcia miestnych komunikácií, parkovísk (napr. Bezručova, Kováčska, Dunajská ul.) a chodníkov v objeme
700 tis. eur, nákup pozemkov, komunikačné zariadenie
domova dôchodcov, úprava priestorov na Zimnej č. 48
pre plánovaný Klub mladých, klimatizačné zariadenie do
obradnej siene radnice, prípojky IBV Červený jarok, NN
prípojka MŠ na Rybničnej ul., bežecká dráha a ihrisko
v areáli ZŠ Levočská, vyregulovanie vykurovacej sústavy
na základných školách (Lipová, Komenského, Z. Nejedlého a Hutnícka ul.), odizolovanie spodnej stavby
a muriva na budove MsP a rekonštrukcia výmenníkovej

nádrže na kúpalisku. Okrem spomenutých akcií budú
ďalšie investície použité na zabezpečenie projektových
dokumentácií cyklotrás a rekonštrukcie Levočskej ulice,
zateplenie Materskej školy na Ul. E. M. Šoltésovej, nákup motorového vozidla pre CVČ. Do koncertnej siene
reduty po rokoch pribudne nové koncertné krídlo, plánovaná je aj výmena okenných výplní v budove reduty a úprava
sociálnych zariadení. Ráta sa i s výstavbou 1. časti Hornádskej cyklotrasy okolo rieky Hornád Fľuder - Letecká.
V zoologickej záhrade je plánované mostné prepojenie areálu
cez ostrov k pavilónu Aquaterra. Na Futbalovom štadióne je
plánovaná rekonštrukcia tribúny pri hlavnom ihrisku.
V roku 2016 je plánovaná dlhová služba vo výške
1 004 783 eur, z toho splátky istín sú vo výške 926 800 eur,
úroky z úverov vo výške 77 983 eur. Aktuálna úroková
sadzba na úveroch mesta je od 1,408 % p. a. do 3,012 %
p. a., zo ŠFRB platíme úroky v nezmenenej výške 4,4 % p. a.
K 31. 10. 2015 bol účtovný stav úverov 4 209 550,76 eur.
Dlh mesta k 31. 10. 2015 (bez ŠFRB) tvorí 15,97 % skutočných bežných príjmov roka 2014. Suma splátok úverov za rok 2015 vrátane úrokov k 31. 10. 2015 je 3,63 %.
Predpokladaná miera zadlženosti k 31. 12. 2015 je 15,31 %.
Pre rok 2016 suma ročných splátok tvorí 4,04 % skutočných bežných príjmov predchádzajúceho roka.
Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu o výsledku
kontrol. Ukončené boli 3 následné finančné kontroly, a to
plnenia prijatých opatrení z následných finančných kontrol,
tvorby a použitia peňažných fondov Mesta Sp. Nová Ves za
rok 2013, vykonávania priebežnej a predbežnej finančnej
kontroly a povinného zverejňovania zmlúv, faktúr a objednávok v ZUŠ v Sp. Novej Vsi. Výsledkom poslednej finančnej
kontroly boli kontrolné zistenia. Zástupca kontrolovaného
subjektu predložil písomnú správu o splnení opatrení prijatých na nápravu nedostatkov zistených následnou finančnou
kontrolou a odstránenie príčin ich vzniku.
Ďalej bol schválený návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra na 1. polrok 2016, v zmysle ktorého budú
vykonané 4 následné finančné kontroly: hospodárenia rozpočtovej organizácie Správa školských zariadení; vybavovania sťažností a petícií v Meste Sp. Nová Ves; dodržiavania
a uplatňovania zákona o verejnom obstarávaní v Meste Sp.
Nová Ves; plnenia prijatých opatrení z následných finančných
kontrol vykonaných hlavným kontrolórom.
Na záver sa poslanci MsZ zaoberali až trinástimi bodmi týkajúcimi sa vysporiadania nehnuteľností. Okrem iného
v troch prípadoch schválili predaj pozemkov mesta žiadateľom so zohľadnením skutočnosti hodnej osobitného zreteľa,
ďalej odsúhlasili majetko-právne usporiadanie vzťahu k časti
pozemkov na vybudovanie prístupu k obchodnému objektu
na Duklianskej ul. formou uzatvorenia zmluvy o budúcej kúpnej zmluve. V dvoch prípadoch bol schválený predaj pozemkov formou obchodnej verejnej súťaže. Jedna z nich sa týka
pozemkov, o ktoré prejavila záujem Lidl Slovenská republika,
v. o. s., na sídlisku Západ I, kde plánuje vybudovať druhú obchodnú prevádzku. Predaj nehnuteľností bude následne odsúhlasený záujemcovi, ktorý predloží najvýhodnejšiu ponuku.
Druhá súťaž sa týka pozemkov v blízkosti objektu bývalej Topolčianky, ktorý vlastní soločnosť Realit, s. r. o. Tá pripravuje
rekonštrukciu tohto objektu, v rámci ktorej zrealizuje ešte
jedno podlažie nadstavby s bytmi. Investor má záujem pre
budúcich vlastníkov bytov vybudovať aj parkovaciu plochu na
predávaných pozemkoch mesta. Ďalšia obchodná verejná
súťaž sa bude týkať odpredaja časti budovy s pozemkom
na Šafárikovom námestí. Poslanci sa jednomyseľne zhodli
na poskytnutí nebytových priestorov na Letnej ul. 49 do výpožičky pre OZ Spiša – Sme iní, nie horší na dobu 15-tich
rokov pre účely dielne ľudových remesiel, expozície výrobkov a skladu, kde výrobnú činnosť budú vykonávať mentálne
a zdravotne postihnuté osoby.
Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hlasovanie poslancov a zvukový záznam nájdete na www.spisskanovaves.eu
– modrá sekcia SNV – Samospráva – MsZ.
Edita Gondová, Andrea Jančíková
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ZO ŽIVOTA NAŠICH ŠKÔL
Výstava Titanic
Redakcia Učiteľských novín
priniesla zaujímavú súťaž pre
triednych učiteľov všetkých
základných a stredných
škôl Slovenska. V súťaži bolo možné vyhrať
voľné vstupenky pre celú triedu na výstavu Titanic prebiehajúcu v bratislavskej Inchebe. Zapojila sa
aj ZŠ Levočská ul., 9. A trieda bola vyžrebovaná a získala voľné vstupenky na výstavu, ktorú si žiaci boli pozrieť 5. 12. 2015.
Na palubu Titanicu vstúpilo 6. 11. 2015 aj 95 žiakov
s 5 učiteľmi ZŠ Z. Nejedlého 2. Všetci sa tak stali pasažiermi s konkrétnou identitou človeka, ktorý sa na známej lodi plavil. Žiaci i učitelia tak videli stovky originálnych
artefaktov, precítili atmosféru prepychu a technického
pokroku tohto fascinujúceho obdobia. Podarilo sa im
cestovať v čase a zažiť príbeh slávnej lode v autentickom
prostredí. Treba povedať, že výstava sa neobmedzila iba
na prvú a poslednú plavbu Titanicu, ale tiež sa zamerala
na historické súvislosti, spoločenskú a politickú situáciu
začiatkom 20. storočia.
Slávnostná imatrikulácia prvákov
Slávnostne prijať medzi seba svojich najmenších žiakov sa opäť rozhodli v ZŠ Ing. O. Kožucha. V piatok
6. 11. 2015 pozvali prváčikov a ich rodičov a najbližších príbuzných na slávnostnú imatrikuláciu do školskej
jedálne. Žiakov čakalo niekoľko zábavných úloh, ktoré
museli za povzbudzovania rodičov zvládnuť a zároveň
museli predviesť, čo sa už v škole naučili a akí sú šikovní. Okrem cenných skúseností získal každý prváčik
kľúč od školy, čiapku školáka a darček. Návrat minutej
energie im zabezpečil sladký koláčik a úsmev rodičov.
Týždeň Červených stužiek
Červené stužky sú symbolom a zároveň názvom ce-

škola si pripravila svoj program na jednu z tém, v ktorej sa
prelínala história mesta od jej vzniku, udelenia trhového
práva, cez budovanie novoveskej veže až po súčasnosť.
Deti sa predviedli tancom, spevom, videonahrávkami,
umeleckým slovom... Hlavnou postavou bol Majster Konrád, zakladateľ najstaršej a zároveň najvýznamnejšej stredovekej zvonolejárskej dielne na Slovensku, ktorý prišiel
z minulosti, aby prišiel plniť najtajnejšie sny všetkých ľudí
dobrej vôle. Nakoniec našiel Miesto prianí na námestí,
kde vyslovil svoje túžby. Autor tohto umeleckého skvostu,
Štefan Kovaľ, sa predstavil vo videoprojekcii, kde vyslovil
želanie pre naše mesto. Žiaci spolu so svojimi učiteľmi
pripravili nádherné vystúpenie, kde sa prejavil ich talent,
kreativita a zanietenie pre umenie.
Úspechy SOŠ Markušovská cesta 4
20. 11. 2015 v rannom vysielaní TV Markíza – Teleráno
Strednú odbornú školu, Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves zviditeľnil riaditeľ školy Ing. Vasiľ Kolesár
spolu s majsterkami odborného výcviku a žiačkami študijného odboru kozmetik a učebného odboru kaderník.
Žiačky pred televíznymi kamerami preukázali atraktívnosť
povolania, na ktoré sa pripravujú v tejto škole a zároveň
krásne reprezentovali aj naše mesto.
24. 11. 2015 sa v Bratislave konal 24. ročník celoslovenského školského podujatia žiakov základných
a stredných škôl – JUVYR „Podpora odborného a duálneho vzdelávania“. SOŠ Markušovská cesta 4 prezentovala svoje vzdelávacie programy formou poradenstva,
diskusií a hotovými prácami. Súčasťou podujatia boli odborné súťaže „Ukáž, čo vieš“ v odbore kaderník, kozmetik a vizážista, ktoré výrazne napomáhajú zviditeľniť
atraktívnosť profesií. Súťaže sa zúčastnili aj žiačky III. D
triedy Strednej odbornej školy, učebného odboru kaderník Ivana Košárová a Jadranka Zemková, ktorá
obsadila 3. miesto v téme Trend cut.

loslovenskej kampane boja proti AIDS. Deviaty ročník celoslovenskej kampane trval v ZŠ Lipová
od 23. do 27. 11. 2015. Ako? Počas celého týždňa
zdobili naše oblečenie červené stužky. V rámci triednických hodín si vysvetlili význam podpory Svetového
dňa boja proti AIDS. Žiaci prvého stupňa sa zúčastnili
florbalového turnaja. Pretože turnaj si získal veľmi dobrý
ohlas u žiakov aj učiteľov, stal sa prvým ročníkom Florball
cup-u Červené stužky. Vyvrcholením podujatia bolo vytvorenie improvizovanej živej stužky, ktorú v priestoroch
školskej telocvične vytvorilo 313 žiakov spolu s učiteľmi
a vedením školy.
Návšteva z Erazmus +
Prvý decembrový týždeň ZŠ Nad Medzou navštívili partneri z projektu Erasmus+. 12 učiteľov a riaditeľov zo škôl
z Litvy, Poľska, Bulharska a Talianska strávilo v Spišskej
Novej Vsi tri dni. Po slávnostnom privítaní a vystúpení
žiakov s kultúrnym programom nasledovali pracovné
stretnutia. Pedagógovia zo zahraničia využili možnosť
vidieť, ako sú využívané odborné učebne. Čas obmedzoval, takže mohli aspoň trochu nahliadnuť do metód
a foriem, ktorými sa vyučuje v škole. Samozrejme, nasledovala diskusia o vzdelávaní a všetkom, čo súvisí so
školou, edukáciou, žiakmi... Pracovný deň bol zavŕšený
prehliadkou mesta, ktoré oslovilo vianočnou atmosférou.
Benefičný koncert Deti mestu
Tento rok sa konal už 11. benefičný koncert Deti mestu
pri príležitosti 1. písomnej zmienky o meste Spišská
Nová Ves. Režisérsku taktovku tentoraz držala Základná škola na Komenského ulici v Spišskej Novej Vsi.
Ústredná téma sa niesla v duchu histórie s názvom Mesto
v premenách času. Tradične sa do programu zapojilo
všetkých osem mestských základných škôl, Centrum voľného času Adam a Základná umelecká škola v Spišskej
Novej Vsi. V programe sa predstavilo 205 detí. Každá

HOTELÁCI V ZNÁMYCH EURÓPSKYCH METROPOLÁCH

Vyvrcholením 19 mesiacov trvajúceho projektu „Cesta k modernej škole“ realizovaného s podporou EÚ bola aktivita:
Zážitková edukácia žiakov. V dňoch 22. – 25. 11. 2015 sa
164 študentov a 16 pedagógov Hotelovej akadémie v Spišskej Novej Vsi zúčastnilo odborných exkurzií v európskych metropolách - Praha, Viedeň, Budapešť a Rím. Vybraní študenti
so svojimi pedagógmi tak mali jedinečnú možnosť navštíviť
pár z najveľkolepejších a najromantickejších miest na svete,
spoznať ich kultúrne a historické dedičstvo, kultúru zahraničných hostí a ochutnať národné špeciality. V Ríme navštívili Baziliku sv. Petra, slávnu Sixtínsku kaplnku a Koloseum - symbol
večného Ríma. Vo Viedni vystúpili po 343 schodoch na vežu
Dómu sv. Štefana, prezreli si Shönbrunn - letné sídlo Habsburgovcov, najstaršiu ZOO na svete, múzeum voskových figurín
a zábavný park Práter. Tradičný rakúsky dezert ochutnali v cukrárni Hotela Sacher. Predvianočná Budapešť sa ukázala v plnej
kráse a hoteláci boli okúzlení najkrajšie vysvieteným európ-

skym mestom, kde sa nádherne vynímali budova Parlamentu,
Budínsky hrad, Citadela s pamätníkom osloboditeľom a deväť
mostov cez Dunaj. Praha ponúkla svoje najvzácnejšie klenoty,
a to Karlov most, Václavské a Staromestské námestie, Pražský
hrad a Chrám svätého Víta. „Prínos exkurzií hodnotíme veľmi
pozitívne. Okrem spomínaných návštev najznámejších kultúrno-historických pamätihodností, ktoré jednoznačne
prispeli k zvýšeniu všeobecného spoločensko-vedného
rozhľadu a estetického cítenia, účastníci mali možnosť overiť si vlastné schopnosti komunikovať v cudzích jazykoch,
či už s personálom v hoteloch, kde boli ubytovaní, v reštaurácii, s ľuďmi rôznych národností na uliciach alebo počas
nakupovania v obchodoch. Zároveň mohli ochutnať pravú
národnú kuchyňu a porovnať ju s tradičnou slovenskou gastronómiou,“ uviedol riaditeľ Hotelovej akadémie Mgr. Milan
Kudrik. Celkovo teda možno konštatovať, že študenti prežili
nádherné dni v mestách, kde sa prelína a snúbi bohatá história

HOTELOVÁ AKADÉMIA

Radničné námestie 1, 052 01 Sp. Nová Ves
ponúka možnosť absolvovať

BARMANSKÝ KURZ

organizovaný Slovenskou barmanskou asociáciou, ktorý sa uskutoční
11. - 15. 2. 2016,
pod vedením prezidenta Slovenskej barmanskej asociácie p. Jána Šuchtu.
Získaný certifikát je platný v celej Európskej únii.
Záujemcovia sa môžu hlásiť osobne, telefonicky alebo mailom
prostredníctvom doleuvedených kontaktov najneskôr do 20. 1. 2016.
Cena kurzu je 120 €. Do uvedeného termínu je potrebné uhradiť
na sekretariáte školy finančnú zálohu vo výške 60 €.
Podmienkou účasti na kurze je vek nad 15 rokov a uhradená finančná záloha.
Kontaktné údaje: e-mail: hotelovkasnv@gmail.com,
tel.: 053/446 42 15, 0948 094 212.
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

so súčasnosťou a oboznámili sa so životnou úrovňou a životným štýlom krajiny bez vynaloženia vlastných finančných prostriedkov, keďže všetky finančné náklady účastníkov boli plne
hradené z projektu.
red

Do nového roku veľa šťastia,
lebo je krásne,
veľa zdravia, lebo je vzácne,
veľa lásky, lebo jej je málo
a veľa všetkého, čo by za to stálo
praje redakcia

Stredná odborná škola drevárska,
Filinského 7, Spišská Nová Ves
usporiada

16. 1. 2016 (sobota) o 9.00 hod.

KONZULTÁCIE

k príprave na talentové prijímacie skúšky pre všetkých záujemcov o štúdium
v študijných odboroch výtvarného zamerania 8221 M 05 dizajn – priemyselný dizajn,
8260 M propagačné výtvarníctvo, 8269 M tvorba nábytku a interiéru,
8279 M dizajn a tvarovanie dreva a 8297 M fotografický dizajn.
Na konzultácie môžete priniesť na posúdenie vaše výtvarné práce (výkresy) zo ZUŠ, výtvarného krúžku, resp. domáce práce. V priebehu konzultácií vyučujúci individuálne prekonzultujú tieto práce a umožnia žiakom kresliť a modelovať pod ich odborným dozorom.
Akékoľvek informácie vám poskytneme
na tel. č. 053/442 42 46, resp. 0902 904 810.

1/2016
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www.gus.sk

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Zimná 46, Spišská Nová Ves

STÁLE EXPOZÍCIE
• TERRA GOTHICA
• JOZEF HANULA

AKTUÁLNE VÝSTAVY
PAPIER KOLE

do 21. 2. 2016
Unikátny projekt prezentujúci montáž a koláž v súčasných dejinách výtvarného umenia na Slovensku.
Výstava s výberom cca 110 diel od 52 autorov.

9 X 9/SPIŠ – SPAIN

do 21. 2. 2016
Prvá časť výstav súčasného umenia v rámci výmenného projektu s galériou Coll Blanc konfrontujúca tvorbu
deviatich španielskych výtvarníkov.

KATARÍNA BALÚNOVÁ:
HĽADANIE NOVÝCH TERITÓRIÍ

do 21. 2. 2016
Výber z tvorby spišskej výtvarníčky na tému
urbánneho priestoru a konfrontácie mesta i prírody.
V rámci projektu „9 x 9/Spiš – Spain“.

PREDNÁŠKY/BESEDY/DIELNE
20. 1. 2016, streda, 16.00 - 18.00, vstup voľný

MÚZEUM SPIŠA - DVORNÉ DIALÓGY 30

Prednáška na tému: „Čo vie súčasná fyzika povedať
o prvých okamihoch vývoja Vesmíru. Slováci boli pri
tom...“. Hosť: RNDr. Ladislav Šándor, CSc.
22. 1. 2016, 16.00 - 19.00, vstupné: 2 €

ŽENY ON LINE 4: ZIMNÁ KRAJINA

Účastníčky tvorivej dielne si technikou enkaustiky:
maľovaním voskom enkaustickou žehličkou na papier
vytvoria zaujímavé zimné motívy krajiny.
23. 1. 2016, 9.30 – 12.00, vstupné: 1 €

TVORIVKY JUNIORI: ZIMNÝ PRÍBEH

Technika: enkaustika a akvarelová maľba. Tvorba
zaujímavých obrázkov - príbehov na netradičné plátno
roztápaním vosku a maľovaním akvarelovými farbami.
Podujatie určené pre rodiny s deťmi.
29. 1. 2016, 10.00 – 12.00, vstupné: 2 €

TVORIVKY SENIORI: MAĽOVANÝ OBRÚSOK

Zhotovenie obrázka s motívom Svetovej pamiatky
UNESCO zo Spiša. Podujatie organizované pre Jednotu dôchodcov na Slovensku, Mestská organizácia
Spišská Nová Ves.

PROGRAMY PRE ŠKOLY

TVORIVKY PRE DETI MŠ, ZŠ, SŠ A ZUŠ

1. - 29. 1. 2016
Výtvarný materiál v réžii galérie. Prineste si so sebou
pracovné plášte. Vstupné: 1 €/účastník, doprovod/
zdarma. Doba trvania: cca 60 – 90 min.

PAPIEROVÁ SKLADAČKA:
kresba - maľba - koláž

Tvorba papierových koláži spájaním viacerých druhov
výtvarných techník k umeleckým dielam popredných
slovenských výtvarníkov 20. storočia.

VÝŠIVKA NA PLÁTNE

Špecifická tvorivá dielňa zameraná na tvorbu
obrazcov spájaním kúskov textilu lepením a šitím
k výtvarným dielam španielskej výtvarníčky Claudii
Martinez. Vhodné pre malé skupiny žiakov (10) v rámci výtvarných krúžkov.

MOJE TERITÓRIUM

Tvorivá dielňa k výstave ,,Hľadanie nových teritórií“
spišskej výtvarníčky Kataríny Balúnovej.
Vhodné pre veľké skupiny detí (20 až 40).
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15. 1. (piatok) o 19.00 hod.

80. REPRÍZA

JOZEF GREGOR TAJOVSKÝ: ŽENSKÝ ZÁKON (PO ŠPISKI)

VSTUPNÉ: 5 €

Klasika v spišskom nárečí.

16. 1. (sobota) o 19.00 hod. 

VSTUPNÉ: 6 €

DUŠAN KOVAČEVIČ: ZBERNÉ STREDISKO
Komédia plná balkánskeho humoru.

17. 1. (nedeľa) o 16.00 hod. 

VSTUPNÉ: 2 €

MONIKA GERBOCOVÁ: SNEHULIENKA

A SEDEM TRPASLÍKOV

Na motívy rozprávky bratov Grimmovcov. Snehulienka, trpaslíci, zlá kráľovná a princ, ktorý zachráni jablkom otrávenú krásavicu.

22. 1. (piatok) o 10.00 hod. 
28. 1. (štvrtok) o 19.00 hod. 

VSTUPNÉ: 2 €
VSTUPNÉ: 5 €

MARTIN KUKUČÍN: RYSAVÁ JALOVICA
Komediálny príbeh o mužoch, ženách, pijatike a jednej jalovici.

22. 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.

24. 1. (nedeľa) o 10.30 hod. a 16.00 hod.

PREMIÉRA

VSTUPNÉ: 3 €

ZBIGNIEW NIENACKI / KAMIL ŽIŠKA, TIBOR KUBIČKA:

PÁN TRAGÁČIK A TEMPLÁRI

Dobrodružná výprava Pána Tragáčika a jeho troch kamarátov za legendárnym pokladom templárov.

27. 1. (streda) o 10.00 hod.
29. 1. (piatok) o 19.00 hod. 

Pre dôchodcov mesta SNV a okolia

VSTUPNÉ: 2 €
VSTUPNÉ: 5 €

JÚLIUS BARČ IVAN: MASTNÝ HRNIEC

Výsmešná komédia o zmätkoch v dome profesora Babíka, ktorého omylom vyhlásili za ministra.

31. 1. (nedeľa) o 16.00 hod.

20. REPRÍZA 

VSTUPNÉ: 2 €

JÁN MILČÁK: JAKUB S VEĽKÝMI UŠAMI

Rozprávka s pesničkami o najväčších ušiach na svete, plná zvláštnych bytostí a tajomstiev.
ŠTÚDIO SD

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

VSTUPNÉ: 2 €

GEORGE BERNARD SHAW: DON JUAN V PEKLE
Za hriešny život pošle autor Dona Juana do pekla na stretnutie sa so svojimi obeťami.

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

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.

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

... Ja ľúbim život zdravým citom, či hudie mol, či dohráva a milujem ho celým bytom, tak ako sa mi podáva...
(Ľ. Podjavorinská)

Miestny odbor Matice slovenskej, Spišská knižnica, DS Hviezdoslav a Gymnázium, Školská ul.
vás v 7. ročníku pozývajú na

stretnutie s poéziou

ĽUDMILY PODJAVORINSKEJ
25. 1. 2016 o 15.30 hod. v Spišskej knižnici, Letná 28.
Pri príležitosti 65. výročia úmrtia autorky.
Realizované s finančnou podporou Mesta Spišská Nová Ves.
JANUÁR 2016

KULTÚRA
JANUÁR 2016

DIVADLO KONTRA
Dom Matice slovenskej na Zimnej 68
6. január o 19.00 h

Marek Koterski: NENÁVIDÍM

Vynikajúca komédia, ktorá získala na Kremnických Gagoch
Cenu Stana Radiča „Objav roka”. 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 každodennosti... Vstupné: 5 €.

31. 1. 2016 (nedeľa) o 16.00 a 18.30 h, Kino Mier

KOLLÁROVCI

Koncert populárnej kapely. Vstupné: 10 €.

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

NOVOROČNÝ KONCERT PF 2016
19. januára 2016 (utorok) o 18.30 h do Koncertnej siene Reduty.
Spoluúčinkuje: Hudobná formácia ESPECIAS z Banskej Bystrice
zameraná na rôzne hudobné štýly ako vážna hudba, folklór, swing, latino a groove.
Vstupné: dospelí 5 €; držitelia preukazu ŤZP a študenti 2 €; deti do 15 rokov vstup voľný.

7. a 8. január o 19.00 h

C. McPherson: RUM A VODKA

Komédia, na ktorú nepriveďte svoje mamy alebo svokry!
Mix, čo aj „mŕtveho postaví na nohy“. Hádka so šéfom.
Pár pív. Hádka so ženou. Zase pár pív. Koniec? Nie! To je
len začiatok šialeného víkendu, v ktorom sa môže prihodiť
všetko. Iba pre milovníkov silných dojmov a silných drinkov.
Vstupné: 5 €.
9. január o 17.00 a 19.00 h

Martin McDonagh:

PORUČÍK Z INISHMORE

Každý z nás má niečo, čo na sebe neznáša. A títo muži tiež. Každý týždeň sa musia stretnúť, aby o tom mohli hovoriť. Čo robí
muža mužom? Úprimnosť, otvorenosť, že vám to až vyrazí dych. Veľká komédia o malých problémoch. Účinkujú: Braňo Deák,
Ján Jackuliak, Juraj Loj, Marek Majeský, Martin Mňahončák. Nevhodné pre divákov do 18 rokov! Vstupné: 13 €.

Jedného dňa na írskom ostrove Inishmore záhadne zmizne
kocúr. Nie hocijaký, ale miláčik radikálneho teroristu, člena paramilitárnej organizácie INLA, ktorý prichádza pomstiť
svojho obľúbenca… Vražedne smiešna komédia o írskych
teroristoch je takou silou, že budete plakať od smiechu.
Hra autora, prezývaného aj „Írsky Tarantino”, bola vyhlásená za najlepšiu komédiu roka. Slovenská premiéra. Iba pre
divákov, ktorí majú silné nervy! Predstavenie prístupné od
18 rokov. Vstupné: 8 €.

Informácie a predpredaj vstupeniek: MKC - Reduta, 053/446 32 49, 429 92 51
MKC - Kino Mier, 053/442 87 66, TIC - Letná 49, 053/442 82 92 (predpredaj na vybrané akcie)

M. Jones: KAMENE VO VRECKÁCH

Pripravujeme:
10. 2. 2016 (streda) o 19.00 h, Kino Mier
Divadlo ARÉNA Bratislava

MARTIN CASELLA: ÍRSKA KLIATBA

Iva Liptáková, Levočská 162/1, 053 01 Harichovce,
mobil: 0910 134 720, e-mail: bdssh.snv@gmail.com, Skype: ivalip

Bábkové divadlo spod Spišského hradu

16. január o 19.00 h

Hollywoodska produkcia, dookola samé kravy a írsky vidiek,
ktorý tomu nášmu akoby z oka vypadol. A keď Hollywood
obsadí írsky vidiek, konflikt kultúr je neodvratný a neodvratne zábavný... Príď na jednu z najlepších komédií z Broadway
a West Endu, ktorá rozosmiala a dojala milióny divákov na
celom svete. 2 herci odohrajú 13 postáv! Cena za najlepšie
herecké výkony na festivale v Kopřivnici (ČR)! Vstupné: 6 €.
22. január o 19.00 h

Sídlo: v podkroví Domu Matice slovenskej, Zimná 68, Spišská Nová Ves.
Hráme vždy druhú nedeľu v mesiaci o 16.00 hod.
Animačný program: o 17.00 hod. (vstup: platná vstupenka z predstavenia). Vstupné: 2 €.
Rezervácia vstupeniek: FB - Bábkové divadlo spod Spišského hradu, viac info: www.babkovedivadlosnv.eu
SÚŤAŽ: získaj kartičku - zbieraj nálepky za každé div. predstavenie, čaká ťa odmena
- vyhodnotenie súťaže na lampiónovej slávnosti 12. 6. 2016.

Detektívka. Thriller. Romantika. Rodinná psychodráma. Príbeh o dozrievaní. Hra hier. O každom a pre každého z nás.
Predstavenie ocenené na mnohých zahraničných festivaloch. Vstupné: 6 €.

10. 1. 2016 Ján Milčák: ZUZANKA A PÁN ODILO

William Shakespeare: MACBETH

Divadelné predstavenie. Príbeh dievčatka, na ktoré rodičia nemajú čas a vďaka škriatkovi z mobilu sa dostáva do sveta plného
fantázie, pretože dospelí sú takí: nemám čas, ponáhľam sa, vydrž, počkaj, možno raz, všetko rýchlo v zhone, nikto nemá čas.
Animačný program: novoročná slávnosť. Urobme si divadelný kalendár.

Program Spišského osvetového stredis

JANUÁR 2016

Výstava potrvá do 11. 1. 2016.

FOTOGRAFIA

Výstava fotografií členov Foto klubu pri Spišskom
osvetovom stredisku, 7. ročník.
Vstup voľný.
19. 1. 2016 o 16.30 h

PAMIATKY UNESCO
NA STREDNOM SPIŠI

Vernisáž poplenérovej výstavy neprofesionálnych
výtvarníkov pri Spišskom osvetovom stredisku.
Výstava potrvá do 19. 2. 2016. Vstup voľný.

ka

26. 1. 2016 o 16.30 h

MILOŠ FIĽA
A MAREK KOLLÁRIK

Vernisáž autorskej výstavy fotografov.
Výstava potrvá do 31. 3. 2016. Vstup voľný.
28. 1. 2016 o 17.00 h

www.spisskanovaves.eu

23. a 24. január o 19. 00 h

Macbeth sa vracia na scénu Kontry! Naposledy ocenený na
prestížnom svetovom festivale WROSTJA vo Wroclavi. Vzrušujúca divadelná hra a realizácia. Pozývame na Macbetha,
akého ste ešte nevideli... Hypnotizujúce predstavenie, ohromujúce svojou silou. Vstupné: 5 €.
Kapacita sály je len 30 miest.
Odporúčame si rezervovať miesta vopred.
Rezervácie: 0907 908 986.

Základná umelecká škola,
J. Fabiniho 1 v Spišskej Novej Vsi
vás srdečne pozýva na

KONCERT
UČITEĽOV ZUŠ

STRETNUTIE
FILMOVÉHO KLUBU

Každoročné pracovné stretnutie členov
Film klubu pri Spišskom osvetovom stredisku.

Spišské osvetové stredisko, Zimná č. 47, 052 01 Spišská Nová Ves, tel.: 053/442 52 50,
fax: 053/442 40 92, e-mail: osvetasnv@osvetasnv.sk, www.osvetasnv.sk
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

William Shakespeare: HAMLET

27. 1. 2016 (streda) o 17.00 hod.
v Koncertnej sieni Reduty
1/2016
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KULTÚRA

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Knižné
novinky

Spišskej knižnice
v Spišskej Novej Vsi
Letná 28
www.spisskakniznica.sk
CENTRÁLNA BUDOVA, LETNÁ ULICA 28
PRE DETI
Peter STOLIČNÝ: Ako sa opice naučili vrieskať. Radi čítate o tom, čo je najväčšie, najstaršie,
najrýchlejšie? Prečítajte si veselé rozprávky o rekordoch z ríše zvierat. A aby vás to nepoplietlo, na konci
každej rozprávky sú aj pravdivé informácie.
Zvonimir BALOG: Bontón pre deti. Tento bontón nie je ako iné bontóny. V tejto knihe je všetko
ponechané iba na vás. Vy ste tí, ktorí môžu rozhodnúť, čo je dobré, čo je pekné a ako sa treba správať
v určitej situácii.
Karen MCCOMBIE: Alica a... problémy s kamoškou. V ďalšom príbehu obľúbenej série kníh
rieši Alica problémy so svojou najlepšou priateľkou
Sandie, ktorá sa z ničoho nič začne čudne správať,
ustavične sa háda a uráža sa za každú hlúposť. Čo
je za jej nezvyčajným správaním?
PRE DOSPELÝCH – BELETRIA
Ivana ONDRIOVÁ: Značka: neľúbená. Príbeh
o rodinných tajomstvách, hriechoch a odpustení.
Karin FOSSUM: Evino oko. Prvý prípad komisára
Konráda Sejera je vražda luxusnej spoločníčky a zamestnanca pivovaru.
Tamara MCKINLEY: Nikdy viac sama. Austrálska sága, v ktorej hlavná hrdinka pátra po pravde
o pozadí dokumentov z matkinej pozostalosti.
PRE DOSPELÝCH – NÁUČNÁ LITERATÚRA
Zdenka HORECKÁ: Šaláty a nátierky. Veľké
množstvo receptov na prípravu, ktoré určite zvládnu
aj menej skúsené kuchárky.
Stanislava PRECLÍKOVÁ WŰRFL: Babičkina
kniha o mede. V tejto knihe vás autorka prevedie zaujímavosťami o mede a o včelách, oboznámi
s včelími produktmi a ich použitím a na záver si nechala rôzne medové recepty.
Alena DOLEŽALOVÁ: Cukrovinky podľa osvedčených receptov. Publikácia obsahuje rokmi overené recepty našich mám, babičiek i prababičiek.
Ponúka tiež množstvo námetov na rozličné alternatívy uvedených receptov aj inšpiráciu na rozmanité
varianty zdobenia.
POBOČKA MIER, ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 7
PRE DETI  
Christine NÖSTLINGER: Keď si môj otec chcel
vziať mamu Anny Lososovej. Jedenásťročný
Jakub je otrasený, keď zistí, že jeho otec sa priatelí
s mamou jeho novej spolužiačky.
PRE DOSPELÝCH – BELETRIA
Laura DAVE: Posledné vinobranie. Týždeň pred
svadbou sa Georgia dozvie, že jej snúbenec skrýva
obrovské tajomstvo. Pokoj a útechu hľadá doma v rodine, ale s hrôzou zisťuje, že nič nie je ako očakávala.
PRE DOSPELÝCH – NÁUČNÁ LITERATÚRA
Michael NEWTON: Putovanie duší. Kniha zahŕňa roky skúmania duchovného sveta rozličných
ľudí, od hlboko veriacich až po materialistov.
Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi ďakuje
všetkým svojim čitateľom, návštevníkom, lektorom a darcom za prejavenú dôveru v r. 2015
a do nasledujúceho roku želá veľa osobných
a pracovných úspechov.
kolektív Spišskej knižnice
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Multicentrum, Nábrežie Hornádu 14,
Spišská Nová Ves, t. č.: 053/429 75 46
Vstupné do expozície a na výstavu: dospelí 1 €, deti, žiaci, študenti a dôchodcovia 0,50 €.
Pondelok - piatok: 9.00 - 15.00 h. Prvá nedeľa v mesiaci od 10.00 do 17.00 h voľný vstup!

STM KOŠICE - VYSUNUTÁ EXPOZÍCIA:
História baníctva na Spiši
Banícky spolok Spiš a Mesto Spišská Nová Ves

•••

Stála výstava

ZBIERKA NERASTOV JITKY
BOHOVICOVEJ, EDUARDA MÜNCNERA,
JOZEFA BADÁRA, PETRA ČÍŽEKA
A ERHARDTA FELBERA
reprezentujúca viac ako 1 300 kusov vzoriek zo Slovenska,
Čiech a 23 krajín sveta.

Výstava

ČARO NEPOZNANÉHO

Kameň, drevo, kov... a umelecká fotografia
v tvorbe Jirka Čepila.
13. 1. - 20. 2. 2016
Vernisáž 12. 1. 2016 (utorok) o 16.00 h

•••

Prednáška

ZA URÁNOM DO JUHOAFRICKEJ
REPUBLIKY
19. 1. 2016 (utorok) o 16.00 h
Prednášajúci: Ing. Jozef Badár

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy, J. Fabiniho 1, Spišská Nová Ves
vás srdečne pozýva na

NOVOROČNÝ KONCERT ŽIAKOV ZUŠ
20. január 2015 o 17.00 h, koncertná sála ZUŠ.
Tešíme sa na vás.

JANUÁR 2016

KULTÚRA
Milí diváci, ak si pri tomto filme kúpite preukaz do Filmového klubu za 3 €, ktorý vám
platí celý rok na celom Slovensku, lístok do
kina máte zdarma.
FILMOVÝ KLUB
5. 1. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 €
MLADOSŤ
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
2. 1. o 15.00, vstupné: 5 €,
študenti, dôchodcovia: 4,50 €
3. - 4. 1. o 15.00, vstupné: 4 €,
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
KIKIRIKÍ A PÁR VAJEC

STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
6. 1. o 17.00, vstupné: 4 €
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
KRÁLI HÔR

FILMOVÝ KLUB
12. 1. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 €
VOJTECH

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
24. 1. o 17.00, vstupné: 3,50 €, 2D
KIKIRIKÍ A PÁR VAJEC

STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
13. 1. o 19.00, vstupné: 4 €
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
VOJTECH

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
25. 1. o 17.00, vstupné: 3,50 €, 2D
ĽADOVÁ SEZÓNA

14. 1. o 19.00, vstupné: 4 €
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
VOJTECH

6. 1. o 19.00, vstupné: 4 €
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
RODINKA BELIÉR

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
15. - 18. 1 o 17.00, vstupné: 4 €,
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
ĽADOVÁ SEZÓNA

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
7. 1. o 10.00, vstupné: 3,50 €, 2D
SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ 2

15. - 16. 1. o 19.00, vstupné: 4 €,
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
PIATA VLNA

2., 9. - 11. 1. o 19.00, vstupné: 4 €,
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
PÄŤDESIATKA

7. - 8. 1. o 17.00, vstupné: 4 €
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
CHAOS NA VIANOCE

17. - 18. 1. o 19.00, vstupné: 4 €,
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
V SRDCI MORA

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
3. 1. o 17.00, vstupné: 4 €,
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
MALÝ PRINC

7. - 8. 1. o 19.00, vstupné: 4 €
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
LES

FILMOVÝ KLUB
19. 1. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 €
EVA NOVÁ

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
9. - 10. 1. o 15.00 a 11. 1. o 17.00, vst.: 4 €,
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
ŽABIAK RIBBIT

STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
20. 1. o 19.00, vstupné: 4 €,
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
ALDABRA:
BOL RAZ JEDEN OSTROV

ROZPRÁVKA
2. 1. o 17.00, vstupné: 4 €,
SPIEVANKOVO 5
- O POVOLANIACH

3. 1. o 19.00, vstupné: 4 €,
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
4. 1. o 19.00, vstupné: 5 €,
študenti, dôchodcovia: 4,50 €
BOD ZLOMU
4. 1. o 17.00, vstupné: 4 €,
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
KRÁLI HÔR
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
5. 1. o 10.00, vstupné: 3,50 €, 2D
DOBRÝ DINOSAURUS

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
9. 1. o 17.00, vstupné: 4 €,
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
MALÝ PRINC

22. - 23. 1. o 19.00, vstupné: 4 €,
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
UŽ TERAZ MI CHÝBAŠ

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
10. 1. o 17.00,
vstupné: 4,50 €
SNEHOVÁ KRÁĽOVNÁ 2

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
23. 1. o 17.00, vstupné: 3,50 €, 2D
DOBRÝ
DINOSAURUS

24. - 25. 1. o 19.00, vstupné: 4 €,
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
CREED
FILMOVÝ KLUB
26. 1. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 €
TAKÝ FAREBNÝ CHVOST
LETIACEJ KOMÉTY
STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
27. 1. o 19.00, vstupné: 4 €,
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €
PERFEKTNÝ DEŇ
ROZPRÁVKA - ČESKÝ DABING
28. - 30. 1. a 1. 2. o 17.00, vstupné: 4 €,
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
ALVIN A CHIMPUNKOVIA:
ČIPERNÁ JAZDA
28. - 29. 1. o 19.00, vstupné: 4 €,
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
DEDO JE LOTOR
ROZPRÁVKA pre ŠKOLSKÉ KLUBY
29. 1. o 14.00,
vstupné: 3 €
MALÝ PRINC
30. 1. a 1. 2. o 19.00, vstupné: 4 €,
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
JOY
31. 1. o 16.00 a 18.30, vstupné: 10 €
KOLLÁROVCI
KONCERT

20. 1. 2016 (streda) o 17.00 h, Kaštieľ

NOVOROČNÝ KONCERT
ŽIAKOV HUDOBNÉHO
ODBORU ZUŠ D. ŠTRAUCHA
24. 1. 2016 (nedeľa) o 13.30 h
Areál TJ Slovan Smižany

JANUÁR 2016
do 31. 1. 2016, Kaštieľ

PLÁN PREMIÉR

OSEM HROZNÝCH
THE FOREST
JOY

7. 1. 2016

14. 1. 2016

PIATA VLNA
UŽ TERAZ MI CHÝBAŠ
ĽADOVÁ SEZÓNA
THE REVENANT

21. 1. 2016

DEDO JE LOTOR

28. 1. 2016

ALVIN A CHIPMUNKOVIA:
ČIPERNÁ JAZDA
POLICAJTOV ŠVAGOR
RODINA NA PRENÁJOM

Všetky doplňujúce údaje nájdete na www.stercentury.sk.
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

GREETINGS
CERAMICS I

KARNEVAL NA ĽADE

Tradičné karnevalové stretnutie masiek na
ľade s dobrou hudbou, zábavou a súťažami
pre deti. V prípade nepriaznivého počasia sa
podujatie neuskutoční. Vstup zdarma.

Výstava z medzinárodného tvorivého
pobytu umelcov: P. Smik, P. Krúpa,
E. Končeková, G. Kornajová, A. Sheboldaev,
E. Molski, M. Bartová, J. Srna.

30. 1. 2015 (sobota) o 16.00 h,
Spoločenská sála KD,

9. 1. 2016 (sobota) o 9.00 h,
Banketová sála KD

Slávnostný galaprogram.
Vstupné: 4 €; deti, dôchodcovia: 2 €.

LIGA
MLÁDEŽE SPIŠA
šachový turnaj

10. 1. 2016 (nedeľa) o 17.00 h,
Spoločenská sála KD

VITAJ DOMA, STARKÁ
PREMIÉRA

Divadelné predstavenie ochotníckeho
divadla RaJ pri OKC v Smižanoch.
Vstupné: 2 €

45. VÝROČIE
FSK SMIŽANČANKA

PRIPRAVUJEME:
6. 2. 2016 (sobota) o 19.00 h,
Spoločenská sála KD

7. REPREZENTAČNÝ PLES
OBCE SMIŽANY

Program: Moderátor - Michal Hudák
* Tanečná skupina Grimmy Prešov,
Hudobná skupina TIP - J. Valkoššák
a R. Olejník * Hosť programu: Duo Kamelie
- ČR, ľudová hudba * Tombola.
Vstupné s konzumáciou: 48 €.

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.: 053/443 36 66, www.smizany.sk, www.okcsmizany.eu.sk

1/2016
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FEJTÓN
NOVOROČNÉ SĽUBY

Kto by sa pozeral na to, čo sám a neobozretne
nasľubuje svojmu okoliu v nepríčetnej atmosfére
Nového roka. Nikto po takom sľube neschudol,
ani neprestal fajčiť. Pomaly ľudia prestávajú veriť aj svojim vlastným sľubom, nieto ešte tým cudzím. Neveríme už ani vlastnému duchovnému,
napriek tomu k nemu smerujeme vlastné kroky
a boľačky. Nechávame sa unášať prúdom, ktorý
snáď prinesie aj niečo pozitívne. Len môj sused
Jozef Skrentný sa nedá odradiť a svojej manželke
prináša každý rok zoznam, tzv. manželských predsavzatí. Na papieri to vyzerá veľmi sľubne, v súbodí
nechýbajú také priority, ako je pravidelné umývanie okien a nôh, včasné príchody k rodinnému
krbu alebo nadšené športové aktivity s deťmi. Nedalo mi, aby som sa v slabej chvíľke svojho rokmi
trpeného suseda neopýtal ako to vlastne s tými
sľubmi je. Veď sa môže stať, že sa jeho právoplatná
polovica naštve a vytiahne na neho papier, na ktorom stojí, čo všetko jej manžel má splniť. Fičúrsky
sa usmial a popod fúz precedil: „Moj zlaty Vlasto,
a ty ňeznaš, že mi nesme zosobašene? Jak by som
ci to... Cale roky žijeme na laskacej kopke, ľem tak.
A keby sme še vžaľi, mohlo by nas to zobrac, taže
by som jej povedzel, že naj vymeňi manžela, naj
jej to splňi dafto druhy.“ Po jeho slovách som síce
ostal v názorovej opozícii, ale keď im to tak pekne
roky funguje... 
Vlasto Bogár

KRÍŽOVKA
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: SVIATKY PLNÉ ŠŤASTIA,
LÁSKY, RADOSTI. Výherkyňou tajničky z čísla 12/2015 sa stáva Natália ARTIMOVÁ zo Spišskej Novej Vsi. Blahoželáme!
Autor:
František
Cvengroš
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Nech je dobrých ľudí dosť,
žime všetkým pre radosť.
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NAJLEPŠÍ BEŽCI 2015

Tretí ročník bežeckej ligy okresu Spišská Nová Ves mal svoje vyvrcholenie 17. 11. 2015 na tradičnom a veľmi pekne zorganizovanom behu Ferčekovská desiatka. Bežecká liga pozostávala z 15 behov, ktoré sa organizovali od začiatku mája až do
konca novembra. Bežci boli hodnotení za každý absolvovaný pretek bodovo a tieto body sa im zarátavali a pripisovali do tabuľky.
Počas celého roka medzi bežcami v jednotlivých kategóriách prebiehali vzájomne vyrovnané súboje a môžeme povedať, že
o umiestnení na prvých troch priečkach sa rozhodovalo na poslednom preteku Ferčekovskej desiatky.
Bežci, ktorí sa umiestnili na prvých troch miestach v jednotlivých kategóriách, boli ocenení peknými darčekovými košmi. Na
záver môžeme povedať, že o bežeckú ligu na Spiši je z roka na rok väčší záujem, či už medzi mladšou alebo staršou vekovou
kategóriou. V roku 2015 sa jej zúčastnilo 158 pretekárov (115 mužov a 43 žien). Dúfajme, že o túto nie ľahkú športovú aktivitu
bude v nasledujúcom roku 2016 ešte väčší záujem a bežci sa popasujú medzi sebou s ešte väčšou rivalitou.
Konečné poradie najlepších troch bežcov a bežkýň v jednotlivých kategóriách:
A – kategória 18 – 39-roční:
1. miesto Tomáš Kamas
2. miesto Vladimír Majerčák
3. miesto Martin Plačko
C – kategória 50 – 59-roční:
1. miesto Milan Hrušovský
2. miesto Ondrej Chabada
3. miesto Štefan Maľák
E – kategória 18 – 34-ročné:
1. miesto Antónia Kamasová
2. miesto Monika Snopková
3. miesto Viera Kováčová

147 bodov
72 bodov
69 bodov
100 bodov
60 bodov
33 bodov
63 bodov
48 bodov
47 bodov

B – kategória 40 – 49-roční:
1. miesto Marián Bigoš
2. miesto Vladimír Veľký
3. miesto Štefan Sumerling
D – kategória nad 60 rokov:
1. miesto Ondrej Kozák
2. miesto Jaroslav Tekely
3. miesto Július Smolár
F – kategória nad 35 rokov:
1. miesto Zuzana Kartusková
2. miesto Lenka Baronová
3. miesto Natália Kurianová

103 bodov
100 bodov
80 bodov
123 bodov
116 bodov
46 bodov
110 bodov
101 bodov
59 bodov

BARTALSKÝ PIATY NA SVETE

Od žiackeho, cez dorastenecký a juniorský vek patrí
vodný lyžiar Martin Bartalský vo svojom športovom odvetví medzi najlepších na Slovensku, v Európe a teraz sa
vrátil s obrovským úspechom z majstrovstiev sveta v Mexiku.
Majstrovstvá sveta vo vodnom lyžovaní za člnom sa
konali od 17. do 22. novembra 2015 v Mexiku.
Prvým veľkým úspechom Martina Bartalského bolo, že
sa prebojoval do dvanásťčlenného finále v slalome, kde

na tomto šampionáte sa zišlo to najlepšie z celého sveta.
V konečnom účtovaní slalomu, trikov a skokov dosiahol
Martin celkovo skvelé piate miesto.
„Boli to moje druhé majstrovstvá sveta medzi dospelými. Všetkým pretekárom a priateľom, ktorí sa zišli na
tomto podujatí, chcem poďakovať za výborné preteky,“
uviedol po skončení svetového šampionátu slovenský reprezentant zo Spišskej Novej Vsi Martin Bartalský.

(pat)

TRÉNER KOZÁK NA SPIŠI
„Som hrdý Spišiak,“ povedal počas príhovoru v obradnej sieni Radnice v Spišskej
Novej Vsi tréner slovenskej futbalovej reprezentácie Ján Kozák. Ten 14. decembra 2015 v našom meste otvoril 22. ročník
Memoriálu Andreja Franka. Medzinárodný
halový futbalový turnaj mladších a starších
žiakov je pomenovaný po slávnom odchovancovi tunajšieho futbalu, ktorý bol v rokoch 1936 - 1938 brankárom slávnej
Sparty Praha.
Jána Kozáka privítal na radnici primátor Ján
Volný (foto), ktorý ocenil úspechy nášho
reprezentačného trénera, ale pripomenul
i jeho futbalové začiatky na Spiši.
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

BEH: 7. ročník behu Ferčekovská desiatka: A:
2. T. Kamas (36:38 min.), 3. V. Majerčák (37:22 min.), 6.
M. Plačko (39:58 min.). B: 1. Š. Sumerling (37:33 min.),
5. V. Veľký (43:41 min.), 7. M. Bigoš (44:36 min.). C: 7.
M. Hrušovský (42:38 min.), 9. O. Chabada (44:15 min.),
15. M. Fuker (48:26 min.). D: 3. A. Pohly (48:12 min.),
4. J. Tekely (48:47 min.), 5. O. Kozák (49:14 min.).
5 km: E: 4. M. Snopková (23:18 min.), 7. L. Štundová
(28:09 min.), 8. V. Kovačová (28:20 min.). F: 3. L. Baronová (24:22 min.), 5. Z. Kartuková (25:34 min.),
7. M. Berníková (27:02 min.). 1,5 km: H: 4. P. Garčarová (6:22 min.), 6. L. Vastuško (7:20 min.), 9. M. Krajňák (9:26 min.). Kysak – 5 km, 280 m prevýšenie: A:
4. T. Kamas (24:32 min.), 12. M. Husár (34:39 min.). B:
12. J. Urban (32:30 min.).
BASKETBAL: Eurovia SBL: 14. kolo (18. 11.): BK
04 AC LB SNV – BK Levickí Patrioti 63 : 103; 15. kolo (21. 11.): BK Inter Bratislava – BK 04 AC LB SNV
116 : 71; 16. kolo (25. 11.): BK 04 AC LB SNV – Iskra
Svit 74 : 89; 17. kolo (28. 11.): MBK SPU Nitra – BK 04
AC LB SNV 81 : 63; 18. kolo (3. 12.): BK 04 AC LB SNV
– MBK Rieker Com Therm Komárno 51 : 111; 19. kolo
(5. 12.): BK 04 AC LB SNV – KB Košice 54 : 110.
VOLEJBAL: Mladšie žiačky 3: 3. kolo (22. 11.): Vranov – VK SNV 2 : 0; Svidník – VK SNV 2 : 0; Stropkov „B“
– VK SNV 2 : 0. Mladšie žiačky 4: 3. kolo (13. 12.): VK
SNV – Bardejov 2 : 0, VK SNV – Poprad 2 : 0, VK SNV –
Snina 2 : 0. Mladšie žiačky 6: 2. kolo (28. 11.): VK SNV
– Bardejov 2 : 0; VK SNV – Poprad 2 : 0; VK SNV – Snina 0 : 2; 3. kolo (12. 12.): VK Junior Poprad – VK SNV
0 : 2, ŠK Svidník – VK SNV 1 : 2, VK SNV – MŠK Vranov
2 : 0. Staršie žiačky: 7. kolo (21. 11.): VK SNV – ŠK Komenského Svidník 0 : 3, 2 : 3; 8. kolo (28. 11.): Stropkov „A“ – VK SNV 3 : 0, 3 : 1; 9. kolo (12. 12.): VK SNV
– VK Junior 2012 Poprad 3 : 0, 3 : 1. Kadetky: 6. kolo
(22. 11.): VK Junior Poprad – VK SNV 0 : 3, 0 : 3; 7. kolo
(6. 12.): VK SNV – KV MŠK Oktan Kežmarok 3 : 0, 3 : 0;
8. kolo (13. 12.): ŠK Elba Prešov – VK SNV 2 : 3, 1 : 3.
Juniorky: 4. kolo (21. 11.): VK Cele Group Stropkov –
VK SNV 3 : 0, 3 : 0; 5. kolo (5. 12.): VK SNV – VK Iskra
Hnúšťa 3 : 0, 3 : 0; 6. kolo (12. 12.): KV MŠK Oktan Kežmarok – VK SNV 0 : 3, 0 : 3.
KOLKY: Extraliga ženy: 9. kolo (6. 12.): ŽP Šport Podbrezová A – Tatran SNV 6 : 0. Po 9. kole sú v tabuľke na
2. mieste. Extraliga muži: 9. kolo (14. 11.): MKK Slovan Galanta A – Tatran SNV A 2 : 6; 10. kolo (22. 11.):
PKŠ Košice – Tatran SNV A 5 : 3; 11. kolo (29. 11.):
Tatran SNV A – ŽP Šport Podbrezová B 2 : 6; 12. kolo
(5. 12.): Tatran SNV A – KK Inter Bratislava A 2 : 6. Po
12. kole sú v tabuľke na 12. mieste.
DŽUDO: 4. kolo ligy žiakov a žiačok Východoslovenskej oblasti (5. 12., Bardejov): Super mini: do
30 kg: 2. Martin Myšička. Mladší žiaci a žiačky: do
40 kg: 1. Laura Tutková, 2. Simona Horváthová; do
46 kg: 2. Sára Špinerová; do 50 kg: 3. Peter Bosák;
do 55 kg: 3. Miloš Neuvirth. Starší žiaci: do 73 kg:
1. Adam Šarga. Vianočný turnaj žiakov a žiačok
(12. 12., Vranov nad Topľou): Super mini: do 20 kg:
1. Silvio Lacika; do 30 kg: 1. Martin Myšička, 2. Sofia
Gánovská. Mini: do 38 kg: 2. Matej Fabiny; do 46 kg:
2. Jakub Stiasni. Mladší žiaci a žiačky: do 40 kg: 3. Simona Horváthová, 3. Laura Tutková; do 44 kg: 2. Sára
Špinerová. Starší žiaci: do 60 kg: 3. Tomáš Šarga; do
73 kg: 2. Adam Šarga.

ŠPORT V SKRATKE

ŠPORT

NOVÝ ROK 2016
1. 1. 2016, 17.00
priestor pred
radnicou

Privítanie nového roka
spojené s prekvapením.
1/2016
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ŠPORT

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

STEZ

Ďakujeme všetkým návštevníkom
športových zariadení STEZ za prejavenú
dôveru a v novom roku 2016 želáme veľa
zdravia, šťastia, osobných a pracovných úspechov.

KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/416 63 53

OTVORENIE KRYTEJ PLAVÁRNE PRE VEREJNOSŤ POČAS PRÁZDNIN

1. 1. 2016
2. 1. 2016
3. 1. 2016
4. 1. 2016

piatok
sobota
nedeľa
pondelok

14.00 - 20.30
9.00 - 20.30
9.00 - 20.30
13.00 - 20.00

5. 1. 2016
6. 1. 2016
7. 1. 2016
8. 1. 2016

utorok
streda
štvrtok
piatok

9.00 - 20.00
9.00 - 20.00
9.00 - 20.00
13.00 - 20.30

Ranné plávanie

Školy

Verejnosť

6.30 - 7.45

sanitárny deň
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00

15.00 - 20.00
13.00 - 20.00
13.00 - 20.00
13.00 - 20.00
13.00 - 20.30
9.00 - 20.30
9.00 - 20.30

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

6.30 - 7.45

OTVORENIE KRYTEJ PLAVÁRNE PRE VEREJNOSŤ
POČAS POLROČNÝCH PRÁZDNIN

29. 1. 2016

piatok

9.00 - 20.30 1. 2. 2016 pondelok 14.00 - 20.00

SAUNA T.: 053/416 63 54
OTVORENIE SAUNY POČAS PRÁZDNIN

1. 1. 2016
2. 1. 2016
3. 1. 2016

piatok
sobota
nedeľa

14.00 - 20.00 M+Ž
7.30 - 20.00 M+Ž
7.30 - 20.00 M+Ž

Prevádzková doba sauny
Sauna 1
Sauna 2
sanitárny deň
sanitárny deň
14.00 - 20.00 MUŽI
14.00 - 20.00 ŽENY
14.00 - 20.00 ŽENY
14.00 - 20.00 MUŽI
14.00 - 20.00 MUŽI
14.00 - 20.00 ŽENY
14.00 - 20.00 ŽENY
14.00 - 20.00 MUŽI
7.30 - 12.00 MUŽI
7.30 - 12.00 ŽENY
13.00 - 19.00 ŽENY
13.00 - 19.00 MUŽI
7.30 - 12.00 MUŽI
7.30 - 12.00 ŽENY
13.00 - 19.00 ŽENY
13.00 - 19.00 MUŽI

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

CERAGEM - masážne stoly T.: 053/416 63 54
CERAGEM – otvorený počas otvorenia sauny
pondelok
utorok
streda
štvrtok

sanitárny deň
13.00 - 19.00
13.00 - 19.00
13.00 - 19.00

piatok
sobota
nedeľa

13.00 - 19.00
8.00 - 19.00
8.00 - 19.00

KOLKÁREŇ T.: 053/416 63 35

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

16. 1.
16. 1.
23. 1.
24. 1.
30. 1.
30. 1.

sobota
sobota
sobota
nedeľa
sobota
sobota

10.00
12.30
10.00
10.00
12.30
16.00

SNV - ŽP Šport Podbrezová B, extraliga ženy
SNV A - TJ Slavoj Veľký Šariš, extraliga muži
SNV - TJ Lokomotíva Vrútky, extraliga ženy
SNV - ŠK Trstená Starek, dorastenecká liga
SNV A - TJ Lokomotíva Vrútky, extraliga muži
SNV B - KK Rimavská Sobota, 1. liga východ

TENISOVÁ PRETLAKOVÁ HALA T.: 0903 403 459
Správca haly: Jaroslav Zajac, Miroslav Kačenga 0903 403 459
Otváracie hod.: pondelok - nedeľa od 9.00 do 20.30 hod.
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Správa telovýchovných zariadení Sp. Nová Ves

ŠPORTOVÁ HALA T.: 053/416 63 35, 416 63 38
Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.
6. 1.
6. 1.
7. 1.
9. 1
9. 1.
13. 1.
16. 1.
16. 1.
16. 1.
17. 1.
17. 1.
17. 1.
24. 1.
30. 1.
30. 1.
31. 1.
31. 1.

streda
13.00
streda
18.00
štvrtok
17.00
sobota 8.00 - 14.00
sobota
streda
18.00
sobota
sobota
sobota
nedeľa
nedeľa
nedeľa
nedeľa
sobota
sobota
nedeľa
nedeľa

YOUNG ARROWS - KOŠICE, FLORBAL JEX
LB - INTER BRATISLAVA, BASKETBAL EXTRALIGA
YOUNG ARROWS - KOŠICE, FLORBAL JEX
VOLEJBALOVÝ TURNAJ
ŠKBD - YA KOŠICE, BASKETBAL SŽ
LB - NITRA, BASKETBAL EXTRALIGA
LB - SVIT, BASKETBAL ŽIACI
LB - MICHALOVCE, BASKETBAL KADETI
YOUNG ARROWS - TOPOĽČANY, FLORBAL M1
LB - KOŠICE, BASKETBAL KADETI
ŠKBD - KOŠICE, BASKETBAL KADETKY
YOUNG ARROWS - PARTIZÁNSKE, FLORBAL M1
KOMÉTA - KYSUCKÉ NOVÉ MESTO, FLORBAL ZEX
LB - MICHALOVCE, BASKETBAL SMŽ
YOUNG ARROWS - BRATISLAVA, FLORBAL JEX
ŠKBD - RUŽOMBEROK, BASKETBAL KADETKY
YOUNG ARROWS - SKALICA, FLORBAL JEX

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN T.: 053/416 63 35
UMELÁ TRÁVA - Cenník prenájmu:
Hracia plocha 2 hod./1 zápas bez osvetlenia . ............................... 100 €
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas .................................... 130 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke 1 hod. ..................................... 36 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením 1 hod.............. 60 €
1/2 hracej plochy k tréningovej jednotke 1 hod. .............................. 35 €
Podrobnejšie informácie u vedúceho futbalového štadióna.
Kontakt: Patrik Brezovaj - 0903 405 466.
16. 1.
20. 1.
20. 1.
27. 1.
30. 1.

sobota
streda
streda
streda
sobota

11.00
15.00
17.00
17.00
11.00

Dospelí FK SNV - MFK Vranov
Starší dorast FK SNV - Mladší dorast FC VSS Košice
Dospelí FK SNV - Starší dorast FC VSS Košice
Dospelí FK SNV - FK Poprad
Dospelí FK SNV - FK Haniska

ZIMNÝ ŠTADIÓN T.: 053/446 10 86

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.
1. 1.
piatok
18.00
verejné korčuľovanie
2. 1.
sobota
18.00
verejné korčuľovanie
3. 1.
nedeľa
18.00
verejné korčuľovanie
4. 1. pondelok
9.00
verejné korčuľovanie
4. 1. pondelok
18.00
turnaj 9. ŠHT
5. 1.
utorok
9.00
verejné korčuľovanie
5. 1.
utorok
14.00
SNV - Martin, extraliga dorast
5. 1.
utorok
18.00
verejné korčuľovanie
6. 1.
streda
10.30
SNV - Martin, extraliga dorast
6. 1.
streda
18.00
verejné korčuľovanie
8. 1.
piatok
17.00
SNV - Prešov, 1. liga seniori
9. 1.
sobota
14.00
SNV - Zvolen, extraliga dorast
10. 1.
nedeľa
10.30
SNV - Zvolen, extraliga dorast
10. 1. nedeľa
18.00
verejné korčuľovanie
17. 1. nedeľa
18.00
verejné korčuľovanie
20. 1.
streda
17.00
SNV - Detva, 1. liga seniori
24. 1. nedeľa
18.00
verejné korčuľovanie
27. 1.
streda
17.00
SNV - Michalovce, 1. liga seniori
31. 1. nedeľa
18.00
verejné korčuľovanie
Rozpis malej plochy (doplnený o verejné korčuľovania) podľa poveternostných
podmienok na www.stez.sk

MASÁŽE

Klasická, reflexná, thajská, anticelulitídna, kozmetická lymfodrenáž, lymfodrenáž celého tela, detoxikačná medová masáž, segmentová masáž, lávové kamene, chiropraxia, mäkké techniky.
Utorok - piatok: 14.00 - 19.00 hod., sobota - nedeľa: 9.00 - 19.00 hod.
Mimo uvedený čas možnosť objednávky na: 0905 954 792, 0904 325 343.
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ŠPORT, POZVÁNKA

FLORBALISTKY NA SVETOVOM
ŠAMPIONÁTE
Reprezentantky Slovenska postúpili medzi najlepšiu
osmičku na Majstrovstvách sveta vo Fínsku. V druhom
útoku mal florbal zo Spišskej Novej Vsi zastúpenie Paulíny
a Kristíny Hudákových. Tieto sedemnásťročné slovenské
reprezentantky sa predstavili vo výbornej forme.
Na majstrovstvách sveta odohrali Slovenky štyri stretnutia
a všetky vyhrali. Triumf nad Nórskom ich posunul medzi najlepšiu osmičku sveta. Vo štvrťfinále podľahli dvojciferne majsterkám sveta zo Švédska.

„Prežívali sme to do poslednej minúty. Bolo to veľmi napínavé. Určite je to veľký úspech hrať na majstrovstvách
sveta medzi najlepšími. Je to neuveriteľný zážitok,“ povedala po stretnutí útočníčka Slovenska Kristína Hudáková.
„Všetci florbalisti zo Spišskej Novej Vsi sme žili svetovým
šampionátom. Plus ma teší, že v reportážach sa často spomína meno klubu Kométa Spišská Nová Ves,“ povedal otec
slovenských reprezentantiek a funkcionár Kométy Spišská
Nová Ves František Hudák. 
(pat)

Za reprezentáciu dievčatám a trénerom poďakoval aj
primátor Ján Volný.

FUTBALISTI PO JESENNEJ ČASTI

Druholigová jeseň v metropole Spiša sa skončila prestížnym súbojom Spišská Nová Ves – Poprad (0 : 1).
FK Spišská Nová Ves – Starší dorast FC VSS Košice U19
centrovanejší, lebo za dobrý dojem sa, žiaľ, body nerozsobota 23. 1. voľný víkend
dávajú. O všetkom podstatnom sa bude rozhodovať až
streda 27. 1. o 17.00 hod.
v jarnej odvetnej časti a všetci veríme, že ju tak ako praviFK Spišská Nová Ves – FK Poprad
delne budeme mať po kvalitnej zimnej príprave ešte lepšiu
sobota 30. 1. o 11.00 hod.
ako jesennú časť sezóny,“ povedal manažér FK Spišská
FK Spišská Nová Ves – FK Haniska
Nová Ves Patrik Brezovaj.
streda 3. 2. o 17.30 hod.
Za vydarený rok si futbalisti Spišskej Novej Vsi plne zaslúFK Spišská Nová Ves – FK Pokrok Krompachy
žia oddych.
sobota 6. 2. o 11.00 hod.
„Začiatok zimného prípravného obdobia je naplánovaný
FK Spišská Nová Ves – ŠK Milenium 2000 Bardejovská
na pondelok 4. januára a prvým súperov v neľahkej zimnej
Úspešný futbalový rok 2015 FK Spišská Nová Ves trošku
Nová Ves
príprave by mal byť práve 9. januára Poprad,“ skonštatoval
zarmútila prehra na záver. V 2. lige Východ zimujú v tabuľke
streda 10. 2. o 17.00 hod.
Patrik Brezovaj.
na desiatom mieste.
FK Spišská Nová Ves – FC Lokomotíva Košice
Začiatok zimnej prípravy si náš A-tím stanovil na 4. ja„Z pohľadu našich možností a krátkosti času, ktorý sme
sobota 13. 2. o 11.00 hod.
nuára 2016. V príprave má v pláne odohrať 12 priateľských
v lete po postupe mali na prípravu nášho účinkovania vo
FK Spišská Nová Ves – FK Dukla Banská Bystrica
stretnutí.
vyššej súťaži, musíme byť s doterajším pôsobením a postreda 17. 2. o 17.30 hod.
Zápasy v zimnej príprave
stavením v 2. lige Východ spokojní. Samozrejme, množFK Spišská Nová Ves – FK Svit
sobota 9. 1. o 10.30 hod.
stvo tesných prehier o jeden gól všetkých mrzí, tých bodov
sobota 20. 2. o 11.00 hod.
FK Poprad – FK Spišská Nová Ves
mohlo byť asi aj trochu viac. Čo určite teší, je poznanie, že
FK Spišská Nová Ves – ŠK Odeva Lipany
sobota 16. 1. o 11.00 hod.
herne sme málokedy boli horším mužstvom. Určite však
sobota 27. 2. o 11.00 hod.
FK Spišská Nová Ves – MFK Vranov
musíme byť efektívnejší a v každom momente ešte konFK Spišská Nová Ves – FK Vyšné Opátske
(pat)
streda 20. 1. o 17.00 hod.

9. 1. 2016 -19.00 hod.
Koncertná sieň Reduty

Ples v Redute
Pre všetkých Spišskonovovešťanov
Hodnotný program - hosť: Pavol Hammel
Tombola
Do tanca hrá HS TIP – J. Valkoššák a R. Olejník
Vstupné: 30 €, vstupenky je možné zakúpiť od 1. 12. 2015 v TIC,
Letná 49, Sp. Nová Ves, tel. č. 053 429 82 93, 442 82 82, e-mail: tic@mestosnv.sk

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

STARŠIE ŽIAČKY ZŠ NAD
MEDZOU STRIEBORNÉ

Na majstrovstvách Slovenska žiakov základných škôl vo florbale
mala zastúpenie aj Spišská Nová Ves.
Konkrétne v kategórii žiačok 8. a 9. ročníka si postup na finále Oxdog Cup 2015 vybojovali
v okresnom, neskôr krajskom kole žiačky ZŠ Nad Medzou 1, a v kategórii žiačok 5. - 7. ročníka
naše mesto a Košický kraj reprezentovali dievčatá ZŠ Spišská Nová Ves, Komenského ul.
Požiadali sme trénera a učiteľa ZŠ Spišská Nová Ves, Nad Medzou Martina Slivu o pár slov:
„Vo štvrtok 10. decembra 2015 sa hrali zápasy v skupinách. Dievčatá ZŠ Nad Medzou
porazili ZŠ Gajary 5 : 1, v ďalšom zápase Gymnázium A. Vamberyho D. Streda 7 : 0 a zdolali aj posledného súpera v skupine ZŠ J. Pallu Nemšová 4 : 3. Víťazstvom v skupine si
zabezpečili priamy postup do semifinále, v ktorom sa stretli so zástupcami ZŠ sv. D. Savia Zvolen. Aj tento náročný zápas dievčatá ZŠ Nad Medzou zvládli, porazili súpera 6 : 3
a mohli sa radovať z istej medaile. Vo finále ich čakal najväčší favorit na titul, a to ZŠ M.
Medveckej Tvrdošín, ktorému chceli oplatiť prehru z finále MSR žiačok spred dvoch rokov.
Žiaľ, dievčatá z Tvrdošína potvrdili úlohu favorita a nedali našim dievčatám šancu, keď vyhrali jednoznačne 2 : 13. Vysoká prehra vo finále bola pre dievčatá veľkým sklamaním, ale
to hneď opadlo, keď prevzali z rúk prezidenta Slovenského zväzu florbalu pohár za druhé
miesto na MSR Oxdog
CUP 2015.“
Mladším žiačkam zo ZŠ
Komenského, Spišská
Nová Ves sa až tak nedarilo. V skupine prehrali
všetky tri zápasy a nasledujúci deň hrali zápas
o siedme miesto, v ktorom
dokázali zvíťaziť. Aj keď odchádzali trochu sklamané,
treba si uvedomiť, že už
len dostať sa na vrcholné
podujatie na Slovensku,
prebojovať sa medzi osem
najlepších škôl sa považuje
za úspech. Ján Tomšík
1/2016

19

OZNÁMY, POZVÁNKY

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Rozpis pohotovostných
služieb lekární
1. - 3. 1. 2016
STATIM, Štefánikovo námestie 10,
T.: 053/442 82 77

4. - 10. 1. 2016

TESCO, Medza 15, T.: 053/417 68 84

11. - 17. 1. 2016

STATIM, Štefánikovo námestie 10,
T.: 053/442 82 77

18. - 24. 1. 2016

Dr. Max, OD Kaufland, Duklianska 3336/19,
T.: 0901 961 073

25. - 28. 1. 2016

Signum, Nábrežie Hornádu 11,
T.: 053/441 01 92

29. - 31. 1. 2016

TESCO, Medza 15, T.: 053/417 68 84
Pohotovostná služba je do 20.00 hod.,
v sobotu, v nedeľu a sviatok od 8.00 do 20.00 hod.

Klub dôchodcov Lipa,
Ul. J. Fabiniho č. 7,
Spišská Nová Ves

4. 1. 2016

Zasadnutie výboru

11. 1. 2016

Uvítanie nového roku v klube

15. 1. 2016

Varenie a ochutnávka múčnych jedál

24. 1. 2016

Fašiangový maškarný ples
v Reštaurácii Paríž o 15.00 hod.
Vstupné: člen 10 €, nečlen 12 €,
prihlásiť sa do18. 1. 2016.

29. 1. 2016

Varenie a ochutnávka múčnych jedál

KLUB DÔCHODCOV KOMENSKÝ
pozýva pedagogických pracovníkov,
dôchodcov na stretnutie, ktoré sa
uskutoční 14. 1. 2016 (štvrtok)
o 10.00 hod. v Klube dôchodcov
na Levočskej ul. v SNV. Potešia nás
aj noví členovia. Tešíme sa na vás.

Základná organizácia č. 13
Slovenského zväzu zdravotne
postihnutých
Levočská ul. č. 14, Spišská Nová Ves
pozýva svojich členov na

FAŠIANGOVÚ
ZÁBAVU,
ktorá sa uskutoční

29. 1. 2016 (piatok) o 16.00 h
v Reštaurácii Paríž,

Zimná ul. 85, Spišská Nová Ves.
Poplatok: členovia 10 €, nečlenovia 11 €.
Tešíme sa na vás.
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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 
1. 	 Horská 60 
2. 	 pri parku (námestie v Nov. Hute) 
3. 	 pri pionierskom tábore 
4. 	 Horská 35 a 50 
5. 	 Kvetná 17 
6. 	 pri Hasičskej stanici 
7. 	 Tichá 10 
8. 	 Kozákova vila 
MsV č. 3 Ferčekovce 
9. 	 Muráňska 2 
10. 	Muráňska 26 
11. 	križovatka ulíc Muráňskej
a Trenčianskej 
12. 	Muráňska 60 
13. 	Nitrianska ul. 
14. 	Laborecká ul. 
15. 	Trnavská ul. 
16. 	Dunajská ul. 
MsV č. 6 staré mesto - juh 
17. 	Fándlyho ul. - Železorudné bane 
18. 	F. Urbánka 25 - Kozí vrch 
19. 	pred Zimným štadiónom
- Hotel Šport 
20. 	Tehelná ul. - obchod 
21. 	Gorkého 19 
22. 	križovatka ulíc Hurbanovej
a Leteckej 

25. 1. 2016
16.00 - 16.15
18.25 - 18.40
17.45 - 18.00
16.45 - 17.00
17.05 - 17.20
18.05 - 18.20
16.20 - 16.35
17.25 - 17.40
26. 1. 2016
16.00 - 16.15
16.20 - 16.35
16.45 - 17.00
17.05 - 17.20
17.45 - 18.00
18.25 - 18.40
17.25 - 17.40
18.05 - 18.20
27. 1. 2016
17.15 - 17.35
16.00 - 16.20
17.40 - 18.00
16.25 - 16.45
18.30 - 18.50

MsV č. 7 staré mesto - východ
1. 2. 2016
23. 	križovatka ulíc J. Hanulu a Škultétyho17.35 - 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) 
27. 1. / 18.05 - 18.25
31. 	Vajanského ul.
(smer k stanici) 
2. 2. / 18.25 - 18.45
32. 	J. C. Hronského 
1. 2. / 17.10 - 17.25
33. 	Hviezdoslavova ul.
- soc. zariadenie Katarínka  2. 2. / 18.00 - 18.20
MsV č. 9 Telep 
2. 2. 2016
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

16.50 - 17.10

UPOZORNENIE
Knihy vykupujeme bez tvrdej väzby!
Obaly od vajec neberieme!
Neberieme papier v igelitových vreciach!

Oznam o zmene v prevádzkovaní Zberného dvora a nakladaní
s drobným stavebným odpadom na území mesta

V súvislosti s prijatými legislatívnymi zmenami v oblasti odpadového hospodárstva oznamujeme občanom mesta,
že Zberný dvor na Sadovej ulici od 5. 1. 2016 nebude od občanov mesta odoberať drobný stavebný odpad. Ten môžu občania mesta odovzdať po predložení občianskeho preukazu na Regionálnej skládke odpadov
Kúdelník II, Spišská Nová Ves (skládka sa nachádza pri štátnej ceste Sp. Nová Ves – Markušovce). Otváracie hodiny: utorok – piatok od 8.00 do 16.00 hod., sobota od 8.00 do 12.00 hod. Pre drobný stavebný odpad sa podľa
zákona č. 79/2015 o odpadoch zavádza množstvový zber, teda odovzdané množstvo bude spoplatnené v zmysle
ustanovení platného Všeobecne záväzného nariadenia o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne
odpady a drobné stavebné odpady na území mesta. 
odd. komunálneho servisu, MsÚ

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

6. 1. 2016 (streda)

Turistická vychádzka - Vysoké Tatry - Rainerová chata.
Odchod osobným vlakom 8.51 h, rýchlikom 9.05 h.
Poprad - Starý Smokovec

20. 1. 2016 (streda)

Turistická vychádzka Matejovce nad Hornádom,
Šikľava skala. Odchod osobným vlakom o 9.11 h.

29. 1. 2016 (piatok)

Tvorivé dielne v Galérii umelcov Spiša
Začiatok o 10.00 h. Maľovaný obrúsok,
motív: pamiatka UNESCO na Spiši.

POZVÁNKA
NA DEŇ
OTVORENÝCH
DVERÍ

26. 1. 2016
od 9.00 do 11.00 hod.
pri príležitosti
30. výročia otvorenia
Domova dôchodcov
na Brezovej ul. č. 32.
JANUÁR 2016

POZVÁNKY, OZNAMY

Letná 63, SNV

PLES CVČ A MKC 2016

12. 1. 2016 od 8.00, ZŠ sv. Cyrila a Metoda SNV
Kategória 1A, 1B
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

OLYMPIÁDA V ANGLICKOM
JAZYKU

16. 2. 2016 od 17.00 h (utorok – jarné prázdniny)
Koncertná sieň Reduty
Predaj vstupeniek od 11. 1. 2016 v CVČ ADAM Hutnícka ul.
alebo na tel. č. 0914 176 083, 0904 306 520.
Informácie: Klaudia Bigošová, Bc. Katarína Štrauchová

KARNEVAL NA ĽADE 2016

13. 1. 2016 od 8.00, ZŠ Komenského SNV
Kategória 1A, 1B
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

24. 2. 2016 od 13.30 do 16.00 h, Zimný štadión SNV
Súťaže na ľade, súťaž karnevalových masiek, vyhodnotenie,
voľné korčuľovanie.
Informácie: Klaudia Bigošová, Bc. Katarína Štrauchová

MATEMATICKÁ OLYMPIÁDA

Pripravujeme:
• JARNÝ TÁBOR V CVČ - informácie: Zuzana Košová
• BASKETBAL CHLAPCOV A DIEVČAT SŠ,
obvodné kolo. Informácie: Zuzana Košová

19. 1. 2016 od 8.00, MsÚ, zasadačka
Kategória Z5 a Z9 (časti l., ll.)
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

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

OZNAM

Oznamujeme ctenej verejnosti, že od 1. 1. 2016
LSPP Spišská Nová Ves, s. r. o., so sídlom
Spišská Nová Ves, Štefánikovo námestie č. 3
prestane prevádzkovať zubnú pohotovosť.
O poskytovaní ďalších ošetrení po ordinačných
hodinách a cez sviatky, soboty a nedele sa
informujte u svojich zmluvných lekárov.
LSPP Spišská Nová Ves, spol. s r. o.
MUDr. Jozef Vančo, konateľ spoločnosti

Miestny odbor Matice slovenskej
v Spišskej Novej Vsi,
ďakuje za ocenenie práce,
primátorovi PhDr. J. Volnému, PhD.,
aj Matici slovenskej v Martine.
Váži si spoluprácu s kultúrnymi i školskými zariadeniami mesta.
V novom roku 2016 želá matičiarom, sympatizantom
a obyvateľom mesta veľa zdravia, šťastia, lásky i krásnych
stretnutí so slovenskou kultúrou.
Mgr. J. Prochotská, predsedníčka MO MS

3. 1. (nedeľa) - Tretie výročie otvorenia
čajovne s celodenným programom (bližšie
info na fb). Doobedu vystúpime na Tomášovský
výhľad. Od 16.00 h Open Mic (voľný mikrofón)
prezentovanie vlastnej tvorby pre každého, kto prejaví záujem. O 19.00 h ukážka čajového obradu
a koncert. Záujemcovia píšte na facebook alebo
cajovnaalchymka@gmail.com.
16. 1. (sobota) o 18.00 h - Akustický koncert
dua Prastrom. Hudba z prírody hraná na pradávnych nástrojoch. Vstupné 2 €.
20. 1. (streda) o 18.00 h - Cestovateľské
rozprávanie o Kube, ktorú spoznáte inak ako vo
večerných správach.
24. 1. (nedeľa) od 13.00 do 17.00 h - Malý
čajový kurz. Jedinečný zážitok vôní a chutí. V priebehu 4 hodín spoznáte, porovnáte a ochutnáte okolo
15 druhov rôznych čajov. Kurz zakončíme prípravou
čaju tradičným čínskym obradom Gong Fu Cha.
Pitné 15 €.
27. 1. (streda) o 18.00 h - Alchýmia názorov.
Večer v duchu otázok, diskusie a premýšľania na
zaujímavé témy s Dávidom Lorkom. Prvou témou
bude naoko nekomplikovaná otázka „Čo je život?“.
S ľahkosťou odlišujeme živú a neživú prírodu, no je to naozaj tak
jednoduché? A čo nám odpoveď
môže povedať o nás samých?
www.dietka.sk

OLYMPIÁDA V NEMECKOM
JAZYKU

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.
STRETNUTIE NOSIACICH
MAMIČIEK
Pondelok 11. 1. o 9.00 h
Téma: Nosenie v chladných mesiacoch
- ako obliecť a zatepliť dieťa
Bližšie info a prihláška:
na t. č. 0948 480 510
alebo na barbora.vajova@gmail.com.
Prihláška: najneskôr deň vopred
na 0948 480 510.
Poplatok: 2 €

KURZ NOSENIA DETÍ A VIAZANIA
BABYŠATIEK I (základný)
Streda 13. 1. o 15.30 h
Ak ešte nemáte vlastnú babyšatku nevadí,
požičiame, príp. poradíme pri výbere.
Prihláška: deň vopred, Mgr. B. Vajová
- t. č. 0948 480 510 alebo
barbora.vajova@gmail.com (ekodieta.sk).
Poplatok: 10 €/rodina

STRETNUTIE PODPORNEJ
SKUPINY DOJČIACICH
MATIEK A TEHULIEK
Pondelok 18. 1. o 9.00 h

Skupina je otvorená aj pre nové maminy.
Prihláška: deň vopred na 0903 740 739.
Certifikovaná poradkyňa v dojčení
OZ Mamila Anna Ogurčáková.
Poplatok: 2 €/osoba

PREDNÁŠKA O ZDRAVÍ
A ZDRAVEJ VÝŽIVE SPOJENÁ
S OCHUTNÁVKOU
Streda 20. 1. o 16.30 h
Prihláška: deň vopred na 0904 887 239.
Poplatok: 1,50 €/rodina

KURZ ZDRAVÉ PREBAĽOVANIE
Streda 27. 1. o 15.30 h
Kurz o zdravom spôsobe prebaľovania,
o moderných látkových plienkach
a doplnkoch na prebaľovanie.
Bližšie informácie a prihláška:
deň vopred na t. č.
0948 480 510 alebo
na barbora.vajova@gmail.com.
Poplatok: 3 €/osoba

BUBNOVANIE - OTVORENÁ
SKUPINA FREETONE
Streda 20. 1. a 27. 1.

o 17.00 h - začiatočníci,
o 18.00 h - kapela
Bližšie informácie a prihláška
pre začiatočníkov:
na t. č. 0903 762 682 - Eva Hatalová.
Poplatok pre začiatočníkov: 1 €/osoba

PONUKA SLUŽIEB
V HERNI MC DIETKA
HERŇA + SEKÁČ DIETKA
(predaj detského
a tehotenského tovaru)

Pondelky od 16.00 do 18.30 h
Utorky, štvrtky od 9.00 do 12.00 h
Poplatok za jednorazový vstup:
1,50 €/rodina

ANGLICKÝ KLUB
pre deti vo veku od 2 r.

Štvrtky o 16.30 h
Prihlášky a info na tel. č. : 0904 887 239
alebo majklimova@gmail.com.

OPATROVANIE DETÍ od 2 r.:
Poplatok: 2,50 €/hod.

Informácie: 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: 6 €/dieťa/1 stretnutie
Informácie: 0904 887 239

PORADENSTVO V DOJČENÍ

Silvia Pramuková - 0948 040 203
PhDr. Júlia Novotná - 0902 221 295
Anna Ogurčáková - 0903 740 739

MAĽOVANIE NA TVÁR

Objednávky: 0904 887 239
Poplatok: 12 €/hod.

LOGOPEDICKÉ INDIVIDUÁLNE
PORADENSTVO

Na základe tel. objednávky u logopedičky
Mgr. Gvozdiakovej, tel. č.: 0918 301 332.
Poplatok: 9 €/hod.

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

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. 2016.
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
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VITAJTE MEDZI NAMI
Nina Geletková
Ema Suržinová
Michal Novotný
Timea Štrauchová
Ján Gábor
Patrik Jaroslav Palko
Jozef Kotlár
Paula Barteková
Olívia Štofková
Laura Karabinová
Timotej Ján Potančok
Adam Sim
Michaela Ondrišová
Matúš Pollák
Katarína Kollárová
Sionn Žiga
Juraj Mindek

Karin Tobiašová
Patrik Knizner
Matias Sijut
Michaela Suchá
Daniel Demočko
Veronika Vysopalová
Natália Majchrovičová
Natália Giňová
Gréta Vrábeľová
Matej Pollák
Sofia Pechová
Samuel Lesnický
Rastislav Mika
Katarína Dirdová
Alex Uharček
Tobias Klein

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V NOVEMBRI OSLÁVILI
99 rokov
Elena Strojná

94 rokov
Jozef Tekely

93 rokov
Anna Palkovičová

91 rokov
Anton Václavík

90 rokov
Katarína Kyseľová
Katarína Sedlačková

85 rokov
Lýdia Gallovičová
Alžbeta Harenčárová
Mgr. Juraj Nalevanko
Anna Koťuhová
Anna Flussová
Klára Vlasatá

80 rokov

Jozef Németh
Magdaléna Tancárová
PhDr. Vladimír Húska
Pavol Soóš
Ing. Štefan Štelbacký
Regina Rusnáková
Michal Gulovič
Štefan Bartko
Ján Kaľavský
Justína Holečková

75 rokov

Eva Botková
MUDr. Eva Karnišová
Edita Bellušová
Cyril Greš
Martin Kubus
Mária Gondová
Agnesa Jánošíková
JUDr. Alexander Roman
Pavol Sedlický

Elena Kováčová
Katarína Hamráčková
Eva Muchová
Adela Schusterová
František Kufčák
Ladislav Pacanovský
Anna Skalková
Anna Korfantová
Zoltán Kottner
Ján Skalický

70 rokov

Milan Klempár
Danica Krkošová
Ivan Brna
Sidónia Kostelníková

Magdaléna Danišovská
František Redlich
Cyril Krestian
Anna Majorová
Agnesa Hamráčeková
Mgr. Jozef Sobinovský
Mária Macková
Blanka Belejová
Mária Melegová
Felix Imling
Zoltán Oravec
Katarína Hamborová
Mgr. Irena Kovalčíková
Mikuláš Vansač
Vojtech Farkaš

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.

V NOVEMBRI NÁS NAVŽDY OPUSTILI
Vladimír Konársky
Žofia Hricová
Ján Štepita
Katarína Berčová
Cecília Butvinová

1921
1924
1924
1928
1932

Jolana Blahovská
Mária Štrauchová
Ján Varmega
Jozef Jurči
Andrej Tinus

1932
1933
1934
1936
1936

Ján Leibiczer
Jozef Alexy
Milota Matisová
Mária Čajová
Štefan Vansač

1941
1945
1946
1947
1949

Ladislav Pecha
Milan Kolarčík
Ladislav Košťal
Peter Martinka
Helena Pavlíková

1951
1952
1954
1955
1956

Ing. Dušan Frajkor
Miroslav Mucha

1963
1976

POĎAKOVANIA A SPOMIENKY
29. 10. 2015 nás vo veku 85 rokov navždy opustila naša milovaná mama,
babka, sestra Viola BAJKAYOVÁ.
Touto cestou úprimne ďakujeme všetkým priateľom, známym, bývalým kolegom
aj žiakom za účasť na poslednej rozlúčke, za prejavy sústrasti i kvetinové dary.
Poďakovanie patrí tiež Pohrebnej službe R. Findura a ZPOZ pri MsÚ SNV
za peknú a dôstojnú rozlúčku.
S úctou smútiaca rodina.

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary
príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli 27. 11. 2015
rozlúčiť s mojím drahým manželom, milujúcim otcom, dedkom a pradedkom
Vladimírom KONÁRSKYM.
Zároveň ďakujeme Evanjelickej cirkvi a. v. a Pohrebnej službe S. Badziková
za dôstojnú rozlúčku.
S vďakou a úctou smútiaca rodina.

Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým, ktorí sa
30. 10. 2015 prišli rozlúčiť s naším otcom, svokrom, starým otcom a priateľom Alexandrom ŠULÁKOM.
Zároveň ďakujeme zamestnancom Domova dôchodcov na Brezovej ul., sestrám a lekárom NsP v SNV za príkladnú a obetavú starostlivosť.
S úctou smútiaca rodina a priateľka Jindřiška.

„Do konca som Ťa držala za ruku. Aj tak si mi uletel...“
2. 12. 2015 nás navždy opustil vo veku 64 rokov môj milovaný manžel, brat,
strýko, švagor Jozef CEHULA.
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili na poslednej rozlúčke. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste zmiernili náš hlboký
žiaľ. Poďakovanie patrí Pohrebnej službe R. Findura a mestu SNV za dôstojnú
rozlúčku.
Zároveň ďakujeme kolektívu lekárov, sestier a sanitárov oddelenia ARO Nemocnice SNV pod vedením primára MUDr. B. Mavrodieva za ľudský prístup,
príkladnú starostlivosť a pomoc.
S úctou a vďakou manželka Štefánia a ostatná smútiaca rodina.

Bolesťou unavená a utrápená si tíško zaspala 5. 11. 2015 a zostala si navždy
v srdciach, čo Ťa milovali a mali Ťa radi.
S hlbokým zármutkom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým
príbuzným, susedom a známym, ktorí sa prišli 10. 11. 2015 rozlúčiť
s mojou milovanou a starostlivou manželkou, mamičkou a babkou Milotou
MATISOVOU, ktorá nás navždy opustila vo veku nedožitých 70 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti, kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť
náš hlboký žiaľ, plač a smútok v srdci.
Poďakovanie patrí Rím.-kat.farskému úradu v SNV za dôstojnú rozlúčku. Za
naše zapálené sviečky a vrúcne modlitby, nech Ti Pán dá večné odpočinutie v nebi.
S úctou a vďakou manžel Ján, dcéra Adrianka s manželom, synovia Ján, Marek
s manželkami, vnúčatá Peter, Lucka, Alicka, Jonáško, Janko, Marko, Matúško
a ostatná smútiaca rodina.
Neplačte, že som odišiel, len pokoj mi prajte a v srdci večnú spomienku si
na mňa zachovajte.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným,
priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli 26. 11. 2015 rozlúčiť s mojím drahým manželom, naším otcom, dedkom, svokrom a švagrom Petrom
MARTINKOM, ktorý nás náhle opustil vo veku 60 rokov.
Zároveň ďakujeme za dôstojnú rozlúčku Pohrebnej službe R. Findura, Rím.-kat.
farskému úradu v SNV a zástupcom mesta.
S láskou a vďakou manželka Božka, dcéra Katarína s rodinou, dcéra Marta
s priateľom, syn Peťo s rodinou a ostatná smútiaca rodina.
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Ako tíško žila, tak tíško odišla, skromná vo svojom živote, veľká vo svojej
láske a dobrote.
6. 12. 2015 sme si pripomenuli 1. výročie, odkedy nás navždy opustila naša
drahá mamička Helena ROHÁČOVÁ vo veku 91 rokov.
S láskou a úctou v srdci spomínajú dcéra Alena, syn Stanislav, Peter a Ján s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá.
8. 12. 2015 uplynuli 2 roky od chvíle, kedy nás navždy opustila moja milovaná
manželka Eva TEKELYOVÁ.
S láskou spomína manžel, syn a dcéra s rodinami a celá rodina.

29. 12. 2015 sme si pripomenuli 2. výročie úmrtia našej milovanej mamky
a babky Anny ĎURÁKOVEJ.
S láskou a úctou spomína dcéra Juliana s manželom Vladimírom a vnúčatá
Tomáš a Patrik.

JANUÁR 2016

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
Odišli ticho, nie sú medzi nami, no v našich srdciach
žijú spomienkami.
12. 12. 2015 uplynuli 3 roky, odkedy nás navždy opustila
naša drahá mamka a babka Marta ČAPLOVÁ.
1. 11. 2015 sme si pripomenuli 7 rokov, odkedy nás navždy opustil náš otec a dedko František ČAPLA.
S úctou a vďakou spomínajú a za tichú spomienku ďakujú
syn František s manželkou a vnúčatá Anettka a Bianca.
Rozlúčiť sa, neznamená zabudnúť.
14. 12. 2015 sme si pripomenuli 25. výročie úmrtia
nášho otca, brata a deda Viliama PATZA.
1. 1. 2016 ubehnú 2 roky, čo nás opustil môj milovaný
manžel, otec, syn, brat, zať a švagor Peter IHNAŤO.
17. 1. 2016 si zároveň pripomíname jeho nedožité
48. narodeniny.
S láskou spomíname.
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 nás k Tebe zavedie.
3. 1. 2016 uplynú dva roky od úmrtia môjho manžela Ladislava ONDREČKA.
S úctou a láskou spomína manželka Mária, dcéry Silvia, Adriana s manželom,
zať Ján, vnúčatá Deniska s manželom, Adam, Arianna, Denis, Lea.

4. 1. 2016 si pripomenieme 3. výročie úmrtia môjho
manžela, otca, brata a dedka Dušana HOVANA a zároveň 13. 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
Najväčšia láska umiera, keď oko mamy sa zaviera.
5. 1. 2016 uplynie rok, čo nám odišla naša drahá mamka, babka a prababka
Katarína ŠOLTYSOVÁ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ju poznali a nezabudli.
deti s rodinami

Tá rana v srdci bolí, zabudnúť nám nedovolí. Aj keď nie si medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s nami.
8. 1. 2016 uplynie 5 rokov, odkedy nás opustil môj manžel, ocko, dedko, brat
Gejza LESKOVJANSKÝ.
S láskou v srdci na Teba spomíname.
manželka a deti s rodinami
11. 1. 2016 uplynie 5 rokov od chvíle, keď nás navždy opustila moja manželka,
mama, svokra a milovaná babka Edita GORBÁROVÁ.
S láskou a vďakou spomína manžel, syn a dcéra s rodinami.

Čas plynie, rok s rokom sa spája a my sme 12. 1. 2016 už päť rokov bez Teba,
Elena HRICOVÁ, mamka naša drahá.
V srdci Ťa nosíme, sviečku zažíname a nielen v tento deň, ale stále na Teba
s láskou spomíname.
synovia Štefan, Michal a dcéry Anna, Marta, Eva s rodinami

12. 1. 2016 uplynie 8 rokov, odkedy nás navždy opustil milovaný manžel, otec,
dedko a pradedko Štefan MIKOLAJ.
S láskou, úctou a vďakou spomína manželka Adela a deti s rodinami.

Zavrela si oči, utíchol Tvoj láskavý hlas, mala si rada život a všetkých nás.
Odišla si navždy, hoc túžila si žiť, nebolo dopriate, aby si ďalej mohla s nami
byť. Tam, v nebeskom raji, večný pokoj máš, si naším anjelom, na zemi
strážiš nás.
25. 1. 2016 uplynie smutných 10 rokov, odkedy nás navždy opustila naša milovaná mamka, babka, svokra, sestra Božena KRAVECOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú syn Ján a dcéry Mária, Lenka, Katka a Eva s rodinami.
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Odišla tíško, už nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spomienkami.
15. 1. 2016 uplynie rok, odkedy nás navždy opustila naša mamka, babka
Emília HADIDOMOVÁ.
Vy, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S úctou a vďakou spomínajú deti a vnúčatá s rodinami.

17. 1. 2016 uplynie rok, odkedy nás navždy opustila naša Gitka FILIPOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou si na ňu spomínajú švagriná, sesternice, bratranec a ostatná
rodina.

Čo nám bolo drahé, osud nám vzal, ostali len spomienky a v srdci žiaľ. Ten,
kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne. Ani čas, ktorý
uplynul, nezahojí ranu v našich srdciach.
19. 1. 2016 uplynie 10 rokov, kedy nás navždy opustil pri tragickej leteckej
havárii náš milovaný syn, manžel, otec, brat kpt. Ing. Marián FÁBRY.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú rodičia, bratia a ostatná rodina.
19. 1. 2016 uplynie smutný rok od úmrtia mojej milovanej manželky, mamky,
babky a príbuznej Evy RUSNÁKOVEJ, rod. Ďurskej.
S láskou a vďakou spomínajú manžel Štefan, dcéry Eva a Dáša s manželmi,
vnúčatá Dávid, Roman, Kamil a Tamarka.

20. 1. 2016 si pripomenieme rok, odkedy nás navždy opustil môj manžel, otec
a starý otec Oliver ČÍK.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
Ďakujeme.
smútiaca rodina

Bolesťou unavený tíško si zaspal. Zanechajúc všetkých, čo si mal rád.
23. 1. 2016 si pripomenieme 5. výročie úmrtia nášho milovaného otca, starého
otca, brata a strýka Ing. Vladimíra VAŠKA.
S úctou a láskou spomína celá rodina.

Čas plynie, ale bolesť v našich srdciach ostáva. Hviezdy Ti už prestali svietiť,
slnečné lúče prestali Ťa hriať, ale tí, ktorí Ťa mali radi, nezabúdajú a neprestanú na Teba nikdy spomínať.
23. 1. 2016 uplynie 8 rokov, odkedy nás navždy opustil milovaný manžel,
otecko, dedko a pradedko Viliam SKALKA.
S láskou a úctou spomínajú manželka Elena, dcéry Viktória, Helena, Angela,
Mária, Etela, Silvia a ostatná smútiaca rodina.
Spi sladko, snívaj svoj večný sen. V spomienkach si pri nás každý deň.
27. 1. 2016 uplynú 4 roky od úmrtia môjho manžela Jozefa DRUSU.
S úctou a láskou spomína manželka, deti s rodinami a vnúčence.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
29. 1. 2016 uplynie rok, odkedy nás navždy opustil náš otec, starý otec a manžel Jozef JAHODA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka s rodinou.

Kto žije v srdciach svojich blízkych, nie je mŕtvy, len vzdialený.
30. 1. 2016 uplynie rok, odkedy nás navždy opustil môj manžel, otec, dedo
a príbuzný Stanislav BORSKÝ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomínajú manželka Jarmila, syn Jaroslav so snúbenicou, dcéra Stanislava, vnúčatá a ostatná smútiaca rodina.
Vyslovujeme nesmierne poďakovanie kolektívu ARO NsP v SNV za mimoriadnu zdravotnú starostlivosť
počas mamkinej hospitalizácie, zvlášť MUDr. Kötelešovi.
Poďakovanie patrí i všetkým známym, ktorí sa prišli 2. 12. 2015 rozlúčiť s našou milovanou mamkou
Helenou PAVLÍKOVOU na jej poslednej ceste.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

1/2016
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PREDAJ
2 a 3-izbových
bytov v novostavbe

Kontakt: 0903 900 661
MIMOSÚDNE RIEŠENIE SPOROV
Právny základ v podobe dohody pri
riešení a usporiadaní vzťahov:
Rodinno-právnych: výkon rodičovských
práv a povinností, výživné, rozvod, BSM
Občiansko-právnych: vlastnícke
a spoluvlast. práva, dedičstvo, zmluvy,
nájom, podnájom
Pracovno-právnych: zmluvy a dohody,
prac. pomer, nevyplatenie mzdy,
odstupného
Obchodno-právnych: platobná
neschopnosť, plnenie zo zmlúv,
ukončenie zmlúv a pod.
JUDr. Zuzana Kleščová,
Sp. N. Ves, Stará cesta 6 (budova Kory),
e-mail: mediator.snv@gmail.com
Tel.: 0944 222 716

POHOTOVOSTNÉ
SLUŽBY
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Domovina, n. o.,
Žehra časť Hodkovce č. 1
Občianske združenie
Spiša - Sme iní, nie horší

OZNAM

Predajňa suvenírov klientov
s mentálnym postihnutím
na Letnej 49 (v podchode
medzi TIC a reštauráciou Nostalgia)
bude v januári 2016
pre rekonštrukciu zatvorená.
Ďakujeme za pochopenie
a tešíme sa na vašu návštevu
vo februári 2016.
Dr. Juraj Beňa

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

JANUÁR 2016
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Stredná odborná škola drevárska,
Filinského 7, Spišská Nová Ves

Ponuka študijných, resp. učebných odborov v školskom roku 2016/2017
ŠTUDIJNÉ ODBORY
2682 K mechanik počítačových sietí
(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie + výučný list)
3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo - nábytkárstvo
(s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy - zameranie na futbal a hokej)
- talentová skúška (4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie)
3336 M 04 drevárstvo a nábytkárstvo - manažment v drevárstve
(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie)
3341 K operátor drevárskej a nábytkárskej výroby
(duálne vzdelávanie, 4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie + výučný list)
3349 K technik drevostavieb
(duálne vzdelávanie, 4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie + výučný list)
8221 M 05 dizajn - priemyselný dizajn - talentová skúška
(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie)
8260 M propagačné výtvarníctvo - talentová skúška
(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie)
8269 M tvorba nábytku a interiéru - talentová skúška
(4-ročné štúdium, maturitné vysvedčenie)

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

UČEBNÉ ODBORY
3355 H stolár (duálne vzdelávanie, 3-ročné štúdium, výučný list)
3370 H čalúnnik (duálne vzdelávanie, 3-ročné štúdium, výučný list)

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM
6403 L podnikanie v remeslách a službách (2-ročné štúdium pre
absolventov všetkých trojročných učebných odborov) - kritériá pre prijatie:
výučný list a vysvedčenie o záverečnej skúške.
Na študijné odbory umeleckého zamerania a študijný odbor 3336 M
drevárstvo a nábytkárstvo (s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy),
kde sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zručností alebo nadania
(talentové skúšky), je potrebné podať prihlášku riaditeľovi základnej školy
v termíne do 20. 2. 2016.

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

HOTELOVÁ AKADÉMIA

Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Spoznajte krásy Spiša kultúrno-historické pamiatky mesta štúdiom v atraktívnych študijných a učebných priestoroch
na Hotelovej akadémii v Spišskej Novej Vsi. Prioritou našej školy je spokojný rodič, úspešný absolvent,
schopný okamžite sa uplatniť na trhu práce alebo pokračovať v ďalšom štúdiu na vysokej škole.

PONUKA ŠTUDIJNÝCH A UČEBNÝCH ODBOROV V ŠKOLSKOM ROKU 2016/2017
1. ŠTUDIJNÉ ODBORY - denné štúdium:
• 6323 K Hotelová akadémia - päťročné štúdium
(maturitné vysvedčenie + výučný list)
Prijímacie pohovory zo slovenského jazyka a cudzieho jazyka
(anglický jazyk alebo nemecký jazyk)
• 6324 M Manažment regionálneho cestovného ruchu
- štvorročné štúdium (maturitné vysvedčenie)
Prijímacie pohovory zo slovenského jazyka a matematiky
• 6442 K Obchodný pracovník – štvorročné štúdium
(maturitné vysvedčenie + výučný list)
Prijímacie pohovory zo slovenského jazyka a matematiky

2. UČEBNÉ ODBORY – denné štúdium:
• 6445 H Kuchár - trojročné štúdium (výučný list)
– bez prijímacích pohovorov
• 6444 H Čašník, servírka - trojročné štúdium (výučný list)
– bez prijímacích pohovorov
Významnou súčasťou štúdia je odborná prax žiakov, kde majú žiaci možnosť
získať praktické zručnosti vo veľmi kvalitných zariadeniach.
Hotelová akadémia je jedinou strednou odbornou školou, ktorá žiakom
v učebných odboroch od 3. ročníka platí za produktívne práce.

Nový študijný odbor 6442 K Obchodný pracovník
Študijný odbor pripravuje absolventov na výkon pracovných činností v obchodno-prevádzkových funkciách prevádzkového charakteru. Charakteristikou odborného
vzdelávania a prípravy je profesijná orientácia, ktorá umožňuje absolventom vstup do všetkých druhov obchodných a sprostredkovateľských spoločností. Príprava
v odbore sa realizuje v spolupráci s dm drogérie markt, s. r. o., a kladie dôraz na využívanie teoretických vedomostí a praktických zručností z oblasti progresívnych
technológií moderného obchodu, reklamy a výskumu trhu.
Spomínaná firma bude hradiť vybraným študentom všetky študijné náklady, ako sú ubytovanie, stravovanie a cestovné náklady, ďalej zabezpečovať
platenú odbornú prax vo svojich prevádzkach a bude garantovať trvalý pracovný pomer.
Po úspešnom vykonaní maturitnej skúšky sa absolvent môže uplatniť v obchodno-prevádzkových funkciách ako predajca, kontrolór, pracovník marketingu, v logistike
a distribúcii, kde sa vyžaduje úplné stredné odborné vzdelanie.
Kontaktné údaje: kontaktná osoba - Mgr. Milan Kudrik, riaditeľ školy
Web: www.hotelovkasnv.sk, e-mail: hotelovkasnv@gmail.com • Telefón: 0948 094 212, 053/446 42 15
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi
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PREDÁM / PRENAJMEM
Predám 2-izb. byt po čiastočnej rekonštrukcii, s loggiou. Byt je v zateplenom bloku na
Baníckej ulici. RK nevolať. T.: 0949 469 837.
Dám do prenájmu 3-izb. byt na sídl. Mier.
T.: 0910 373 872.
Predám teplý, slnečný 4-izb. byt na sídl.
Mier, 7. posch. vo veľmi slušnom vchode.
Cena 61 900 €. T.: 0948 007 647.
Predáme udržiavanú záhradu za markušovskými rampami s 2 chatkami o rozlohe
460 m2. Vhodná na relax i pestovanie. Cena
dohodou. T.: 0904 981 403.
Predám 2-hrob na starom cintoríne v SNV.
T.: 0918 467 712.
Predám garáž na sídl. Mier - J. Wolkera
oproti ZŠ. Len pre vážnych záujemcov. Cena
dohodou. T.: 0903 642 780.
Predám garáž na starej Tarči, 15 m2,
220/380 V. Cena 7 800 €, dohoda možná.
T.: 0918 538 508.
Predám automatickú práčku so sušičkou
zn. Whirlpool vo veľmi dobrom stave. Cena:
150 €. T.: 0904 772 143.
KÚPIM / PRÁCA
Odkupujeme aj zadlžené nehnuteľnosti. T.: 0905 924 303.
Opatrujem detičky u mňa doma. Som mamička na MD.
T.: 0904 380 033.
RÔZNE
NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje
internet a je práve nedeľa? Profesionálny servis PC a kancelárskej techniky u vás doma 24 h/7dní v týždni za
fajn ceny. Inštalácia 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
Ponúkame vám NATOČENIE SVADBY,
STUŽKOVEJ, ŽIVOTNÉHO JUBILEA VO
FULL HD KVALITE. CENA 200 € - zahŕňa
300 až 400 fotografií. FB / Alfavideo, viac
info na 0944 684 303.
ÚČTOVNÍCTVO, DPH, MZDY, DAŇOVÉ
PRIZNANIA. T.: 053/442 59 15,
0905 936 156. Informácie: www.danemzdy.sk, slavka.snv@gmail.com
VEČER PLNÝ HUDBY, TANCA A DOBREJ NÁLADY môžete zažiť každý štvrtok
od 18.00 h v TANČIARNI FELICITÁ s Martinom a Petronelou v kongresovej hale
Geologického ústavu Dionýza Štúra, Markušovská cesta 1 v SNV.
Informácie: 0905 980 903.
PROFESIONÁLNA MONTÁŽ sadrokartónových a tepelnoizolačných systémov
* maliarske práce * sadrové a ušľachtilé
omietky * kazetové antické stropy.
T.: 0905 980 903.
KOMPLEXNÉ RIEŠENIE PRE ÚČTOVNÍCTVO, MZDY, ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ
PORADENSTVO. V prípade otázok nás
neváhajte kontaktovať. T.: 0911 893 558,
e-mail: info@uctovnictvo-jagespis.sk,
web: www.uctovnictvo-jagespis.sk
KOZMETICKÉ ŠTÚDIO Marilyn - Hutnícka 10, SNV, 0905 388 917: Líčenie
(denné, slávnostné, svadobné) * Mikrodermabrázia * Mezoterapia * Kavitačný
píling * Chemický píling * Kozmetický ultrazvuk * Aplikácia trsov * Depilácie * Darčekové poukážky.
STAVEBNÉ PRÁCE - REGEC PETER. Prestavba bytového jadra na kľúč od 2 700 €,
sociálne kúpeľne, zatepľovanie, všetky
stavebné práce, montáž teplovzdušných
krbov. Rezanie otvorov do panelu do
hrúbky 20 cm. Zľavy pri kúpe materiálu
až do 20 %. T.: 0903 373 486.

Organizujeme

KURZ odbornej
spôsobilosti pre prácu v SBS
a detektívnych službách

No

Kurzu sa môžu zúčastniť
všetci vo veku 18-60 rokov.
Do dnešného dňa sme vyškolili
500 úspešných SBS pracovníkov!
Pridajte sa k nim!
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Informu www.kurzySBS.eu
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HĹBKOVÉ TEPOVANIE - koberce, sedačky, stoličky, postele. PRIEMYSELNÉ
ČISTENIE - jednorazové čistenie: garáže,
sklady, haly... T.: 0908 074 479.
OČNÁ OPTIKA BLIR – OPTIK (na Ul.
odborárov 18) by chcela poďakovať svojim spokojným zákazníkom a popriať im
v novom roku všetko najlepšie. Zároveň
sa tešíme na vás aj na nových zákazníkov.
LINGVISTA aj v novom roku ponúka
REKVALIFIKAČNÉ JAZYKOVÉ KURZY pre
NEZAMESTNANÝCH zdarma! Tlmočenie,
VÝUČBU ŠITÚ NA MIERU a úradné/neúradné PREKLADY. Duklianska 1, SNV.
T.: 0915 964 533.
AR ŠTÚDIO vás srdečne pozýva do novootvorenej prevádzky, Štefánikovo nám.
21, SNV - opaľovanie v turbosoláriách *
regenerácia pokožky tela v kolagenáriu *
rôzne druhy masáží * formovanie postavy
kavitáciou, lipolaserom a rádiofrekvenciou * prístr. lymfodrenáž * masážna posteľ Spinrex.
T.: 0902 604 562, 0904 625 117.

alebo DETEKTÍVOM!

•získaš oprávnenie pracovať v súkr. bezpečnostných
alebo detektívnych službách
•rozšíriš si pracovné uplatnenie
•môžeš získať zamestnanie

vinka

VLASTIMIL BRATEK - BRATEX BUILDINGS - kompletná rekonštrukcia bytov,
rodinných domov (exteriér, interiér). Záruka minimálne 5 rokov. T.: 0905 310 411.
JEDNODUCHÉ A PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO, MZDY A PERSONALISTIKA,
VEREJNÉ OBSTARÁVANIE. Ing. Mária Pokryvková.
E-mail: maria.pokryvkova@centrum.sk
T.: 0907 395 225.
DOUČUJEM MATEMATIKU ZŠ, SŠ a VŠ.
T.: 0949 571 183.
SOVAT SOUND – diskotékové hudobné
produkcie * svadby, stužkové slávnosti,
plesy, rodinné a firemné oslavy * verejné
hud. produkcie * ozvučovanie kultúrnych,
spoločenských a športových podujatí *
prenájom zvukovej a svetelnej techniky.
T.: 0905 554 394,
e-mail: sovatsound@gmail.com
NEFUNGUJE VÁM POČÍTAČ? Ponúkam
IT služby * nastavenie siete * wifi * inštalácie Windows 10 a iné. Podrobnejšie na:
www.erikspic.sk. T.: 0903 101 667.
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Uzávierka prihlášok: 15.01.2016

JANUÁR 2016

INZERCIA

16. 1. 2016

• Lucie Bílá
• Felix Slováček & Band
• Cigánski Diabli
moderuje Kristína Farkašová
& Junior / Milan / Zimnýkoval
Tanečná show, Cimbalovka,
DJ, tombola...
GENERÁLNI PARTNERI:

REKLAMNÍ PARTNERI:

HLAVNÍ PARTNERI:

MEDIÁLNY PARTNER:

19.00 hod. • koncertná sála Reduty •
Spišská Nová Ves • www.agenturastyl.sk
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Vaše obľúbené
modely do každého
počasia
Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Fabia, Rapid, Octavia: 3,4 – 6,7 l/100 km, 88 – 156 g/km. Ilustračné foto.

Keď jazdíte v bezpečnom aute s oceňovaným dizajnom a s modernými technológiami, žiadne počasie vám
neskazí deň. Vyberte si z jedinečných modelov ŠKODA Rapid, Rapid Spaceback, Octavia, Yeti alebo si zvoľte
Auto roka 2015, model ŠKODA Fabia. Navyše ku každému z modelov vám pribalíme štvorročnú záruku a zimné
kolesá s diskami ako darček. Je jedno, ktorý model si vyberiete, s najlepším Financovaním na jednotku ho
získate mesačne len za 1 % z jeho ceny! Zastavte sa u vášho najbližšieho predajcu ŠKODA ešte dnes.
www.skoda-auto.sk
Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:
AUTOVES
www.autoves.sk
Duklianska 55
Tel.: 0903 645 111
052 01 Spišská Nová Ves

15.12.2015 13:37:05

Spoločnosť Autoves, s.r.o.,
Vám ďakuje za prejavenú dôveru
a praje všetko najlepšie
v novom roku 2016.

Autoves, s.r.o.
Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves

www.autoves.sk
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