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 „V lete vyrastie na Slovensku desať detských ihrísk Žiha-
dielok. V lokalitách, ktoré vyberú v hlasovaní na internete 
ľudia, postavíme ihriská a následne ich darujeme mestám. 
Týmto projektom chceme prispieť k tomu, aby deti mohli 
svoj voľný čas tráviť zmysluplne a urobili aj niečo pre svoje 
zdravie,“ povedal Stanislav Čajka, generálny riaditeľ spo-
ločnosti Lidl Slovenská republika. 
O desať ihrísk budú súperiť mestá, a v prípade Bratislavy 
a Košíc aj mestské časti, v ktorých sa nachádza aspoň jedna 
predajňa Lidl. Zo 102 možných lokalít prejavilo záujem zú-
častniť sa súťaže 96 miest, medzi nimi aj Spišská Nová Ves.
Podľa počtu obyvateľov sú rozdelené do piatich kategórií 
s cieľom umožniť čo najspravodlivejšie hlasovanie. To bude 
prebiehať v rámci týchto kategórií, pričom ihrisko získajú prvé 
dve mestá z každej kategórie. O lokalite jednotlivých ihrísk 
rozhodnú ľudia v hlasovaní na internetovej stránke www.
zihadielko.sk. Hlasovanie bude prebiehať od 21. 1. do 
29. 2. 2016. Každý registrovaný účastník bude môcť 
raz za 24 hodín označiť svojho favorita, jeden hlas na-
vyše môže každý deň získať, ak na stránke zvládne jed-
noduchú online hru. Priebežné poradie bude zverejnené 
a pravidelne aktualizované na stránke www.zihadielko.sk. 
Víťazi budú známi najneskôr 14. marca.
Ihrisko Žihadielko je určené pre deti od 2 do 12 rokov. Jeho 
rozmer je 16 x 20 m a bude sa na ňom nachádzať osem her-
ných prvkov. Ihrisko je rozdelené do dvoch zón podľa veku 
detí – 2 až 6 rokov a 6 až 12 rokov. Tomu sú prispôsobené 
aj dopadové plochy: pre menšie deti to je EPDM liata guma, 
pre väčšie štrk. Deti sa budú môcť zahrať na dvoch hradoch, 
pieskovisku, kolotoči, hojdačkách či prevažovadlách. Všetky 
herné prvky sa nesú vo veselých a hravých motívoch s po-
dobizňami Včielky Maje a jej kamarátov. Na ihrisku sa budú 
nachádzať aj lavičky a stojan na bicykle. Hodnota ihrísk je 
870 000 €.
„Dúfam, že podobne, ako pri hlasovaní o najkrajšie mesto 
Slovenska, aj teraz podporia obyvatelia a fanúšikovia 
mesta našu iniciatívu a v Spišskej Novej Vsi vyrastie ďalšie 
krásne detské ihrisko,“ uviedol primátor mesta Ján Volný.  

(red)

HLASUJME A ZÍSKAJME 
DETSKÉ IHRISKO OD LIDLU

PREZIDENT OCENIL 
PROGRES NÁŠHO MESTA
Po viacerých miestach na Slovensku absolvoval prezident 
Slovenskej republiky Andrej Kiska návštevu metropoly 
Spiša. Vo štvrtok 21. januára dopoludnia ho privítal primátor 
mesta Ján Volný. Na pracovnom rokovaní získal informácie 
o situácii v meste s akcentom na školstvo a zdravotníctvo.
Zástupcovia mesta informovali prezidenta o pozitívnom vý-
voji v obidvoch oblastiach. „Naše mesto zrekonštruovalo 
takmer všetky základné školy, v rekonštrukciách mater-
ských škôl sme na špici Slovenska. Učitelia škôl v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta majú druhé najvyššie platy na 
Slovensku. Rovnako v oblasti zdravotníctva sme v posled-
nom období zaznamenali výrazné zlepšenie, investície do 
našej nemocnice posunuli zdravotnícke služby na oveľa 
vyššiu úroveň, čo pomáha nielen mestu, ale celému re-
giónu,“ zhrnul Ján Volný.
„Dnes som na návšteve mesta Spišská Nová Ves. Ako ro-
dák zo Spiša, Popradčan, som sem veľmi rád chodieval. 
Som veľmi rád, že som tu, ako prezident, mohol zavítať na 
oficiálnu návštevu. S pánom primátorom a jeho kolegami 
sme prebrali aktuálne otázky, ktoré mesto trápia i tešia. 
Som veľmi rád, že aj v takých kľúčových oblastiach ako 
je školstvo a zdravotníctvo má Spišská Nová Ves dobré 
výsledky. Klesá tu nezamestnanosť (v samotnom meste 
je nezamestnanosť pod celoslovenským priemerom), po-
tešila ma aj správa, že sa sem chystá nový veľký investor, 
ktorý by mohol pomôcť nielen mestu, ale aj regiónu. S pá-
nom primátorom sme sa zhodli na tom, že to, čo tento 

región potrebuje, je spájanie, aby sa spoločnými silami 
podarilo tento krásny Spiš lepšie „predať“. Ale to nie je iba 
problém Spiša, ale celej našej krajiny. Slovensko je nád-
herné a Spiš s tým všetkým čo má - od Slovenského raja, 
Spišský hrad a krásne historické mestá ako je i Spišská 
Nová Ves, je unikát,“ skonštatoval prezident Andrej Kiska.
Po pracovnom rokovaní a slávnostnom prijatí v obradnej sieni 
radnice (foto) sa pán prezident zapísal do pamätnej knihy 
mesta. V dopoludňajších hodinách navštívil aj Gymnázium 
na Školskej ulici, ktoré v tomto roku oslávi okrúhle jubileum.
Neskôr zavítal do výrobných priestorov najväčšieho zamest-
návateľa na strednom Spiši Embraco Slovakia, kde rokoval 
so zástupcami spoločnosti, prezrel si výrobné priestory a la-
boratóriá závodu. V novom auditóriu mu vedenie Embraco 
Slovakia odovzdalo dar a záver návštevy patril krátkemu roz-
hovoru s novinármi. Zo Spišskej Novej Vsi smerovali kroky  
prezidenta do neďalekých Markušoviec.
„Prezident republiky Andrej Kiska je prvou hlavou štátu 
pochádzajúcou zo Spiša. Bolo pre nás poctou privítať ho 
v našom meste a predstaviť mu bližšie jeho výnimočnosť, 
o ktorej, ako sme správne predpokladali, dobre vedel. 
Okrem toho je pozitívnou správou pre obyvateľov Spiš-
skej Novej Vsi, že sa prezident Slovenskej republiky zau-
jíma o život škôl, zdravotníctvo a úspešné podnikateľské 
subjekty v našom meste,“ skonštatoval primátor Spišskej 
Novej Vsi J. Volný.

(tre), foto: M. Dibák
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Súkromná materská škola Brantia

Detstvo plné zážitkov

e-mail: brantia@brantia.sk, mobil: 0918 221 428

www.brantia.sk

SMŠ Brantia  Ferka Urbánka 20/A  Spišská Nová Ves

 individuálny prístup k deťom
 (10-12 detí / 2 pedagógovia) 
 bilingválne prostredie (výučba 
 anglického jazyka prirodzenou formou)
 detský bazén a plávanie pod vedením
 športovej trénerky
 zážitkové učenie
 zdravá strava
 aktivity nielen pre deti 
 ale aj pre rodičov

TEŠÍME SA NA VÁS 
v dňoch 16.2.2016 a 26.2.2016 
v čase od 8:00 do 18:00 hod.
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Primátor mesta Ján Volný a viceprimá-
torka Lea Grečková navštívili 4. januára 
prvú Spišskonovovešťanku narodenú 
v roku 2016. 
V nemocnici Svet zdravia prišla 1. januá- 
ra tohto roku päť minút po tretej hodine po-
poludní na svet Viktória Olejníková a po-
tešila tak nielen svojich rodičov, ale i nás 
všetkých. Bábätko, ktoré je prvým prírast-
kom v rodine, vážilo pri narodení 3 240 g 
a meralo 49 cm. 
Otec Dušan pracuje v Embraco Slovakia, 
mamička Zuzana je zdravotnou asistent-
kou v popradskej nemocnici. Zástupco-
via mesta odovzdali šťastným rodičom 
svoj súkromný finančný dar a pozvali ich 
na spišskonovoveskú Radnicu. (red)

Počnúc 1. januárom tohto roka sa oddelenie právne a so- 
ciálnych vecí Mestského úradu v Spišskej Novej Vsi rozdelilo 
na dve oddelenia – právne oddelenie, kde vo funkcii vedúcej 
oddelenia naďalej ostáva JUDr. Lucia Baldovská a odde-
lenie sociálnych vecí, kde do funkcie vedúcej nastúpila Ing. 
Júlia Jančurová. 
V minulosti pôsobila J. Jančurová na referáte rozvoja mesta, 
kde získala prehľad v mnohých oblastiach mestskej samo-
správy. Svoje manažérske schopnosti v náročnej sociálnej 
oblasti chce využiť pri plánovaní stratégie rozvoja sociálnych 
služieb v meste Spišská Nová Ves a svoje doterajšie skúse-
nosti zúročí pri pomoci seniorom, zdravotne postihnutým 
občanom, občanom v ťažkých životných situáciách a pri roz-
biehaní projektov zameraných na podporu integrácie margi-
nalizovaných rómskych komunít. (red)

SPRAVODAJSTVO

PRVÁ NOVOVEŠŤANKA 
V ROKU 2016 

NOVÝ ROK 
PRINIESOL ZMENU 
ŠTRUKTÚRY

História sa začala písať v r. 1981. Zakladacia listina 
bola podpísaná a vložená do základného kameňa 
30. 10. 1981. Investorom bol okresný národný výbor. 
Slávnostné otvorenie sa konalo 21. 12. 1985, pričom 
Domov dôchodcov začal svoju činnosť na sídlisku gen. 
Svobodu (Tarča) 1. 1. 1986. Z 29-tich pracovníkov, ktorí 
boli pri otvorení, pracujú ešte štyria – Mgr. Pacáková, Bc. 
Anna Kavoňová, Anna Barabasová a Anna Hricová. Pri 
otvorení bolo nasťahovaných prvých 53 klientov zo sta-
rého zariadenia na Rázusovej ulici. Od tejto doby dodnes 
je opäť domov dôchodcov zmenený, vylepšený mate- 
riálne aj esteticky. 
Počas uplynulých 30-tich rokov domov dôchodcov pre-
šiel mnohými organizačnými i stavebnými zmenami. Na 
pozícii zriaďovateľa sa vystriedali Okresný úrad SNV, ne-
skôr Krajský úrad Košice, od 1. 7. 2002 je ním Mesto 
SNV. V r. 2005 došlo k zlúčeniu so Zariadením opatro-
vateľskej služby na Slovenskej ulici, od júna 2007 za-
bezpečuje domov dôchodcov aj opatrovateľskú službu 
v teréne.
V októbri 1992 bol odovzdaný do užívania hospodár-
sky komplex. V r. 2000 bola zrekonštruovaná strecha. 
V rokoch 2006 - 2008 prebehli rekonštrukciou všetky 
tri oddelenia. Výsledkom rekonštrukčných prác pod-
krovia bolo 18 jednoposteľových izieb, 5 apartmánov 
a nové spoločenské priestory. V r. 2009 komplexnou 
rekonštrukciou prešla kuchyňa. V ďalších rokoch po-
stupne pribudli elektrické polohovateľné postele s an-
tidekubitnými matracmi pre trvalo ležiacich prijímateľov 
soc. služieb (ďalej PSS), klimatizácia v skladoch stra-
vovacej prevádzky. Následne boli vymenené postele 
s matracmi a rekonštruované sociálne zariadenia na 
1. a 2. oddelení – mobilná časť, vrátane zníženia stro-
pov na chodbách týchto oddelení. Zateplené boli všetky 
budovy zariadenia a vymaľované balkóny. Vylepšili sa aj 
pracovné podmienky zamestnancov zakúpením hydrau-
lických zdvihákov pre manipuláciu pri kúpaní, ako aj iné 
zdravotnícke pomôcky pre uľahčenie práce, nové strojné 
zariadenie v práčovni, opravené boli aj sociálne zariade-
nia v šatniach zamestnancov. Zakúpené bolo 9-miestne 
auto pre univerzálne využitie. Pribudol bezbariérový prí-
stup do záhrady, lavičky, kvetinové skalky, ako aj prístre-
šok v záhrade. To všetko sa neudialo samo. Ruku k dielu 
priložili nielen zamestnanci, ale priamu podporu počas 
celého obdobia bolo cítiť z postov vedenia mesta Spiš-
ská Nová Ves. 
Domov dôchodcov ako rozpočtová organizácia mesta 

v súčasnosti poskytuje sociálne služby pre odkáza-
ných občanov v seniorskom veku v nasledujúcej štruk-
túre:
• Zariadenie pre seniorov (ZpS) - pobyt na dobu ne-

určitú, kapacita 175 miest (k 31. 12. 2015 bolo v po-
radovníku 72 žiadateľov), chod zabezpečuje spolu so 
ZOS 102 zamestnancov,

• Zariadenie opatrovateľskej služby (ZOS) - pobyt na 
dobu určitú, kapacita 18 miest,

• Opatrovateľská služba v teréne - 30 zamestnancov 
poskytuje služby v domácnostiach pre cca 110 klientov,

• Zabezpečenie stravovania pre seniorov – odber 
stravy osobne (priemerne denne 125 stravníkov) a roz-
voz stravy do domácností (priemerne 67 stravníkov).

Z celkového počtu 193 klientov je 70 % žien a 30 % mu-
žov. Najstaršia obyvateľka má 96 rokov, najdlhší pobyt 
klientky je necelých 26 rokov.
V súčasnosti zabezpečuje všetky činnosti domova dô-
chodcov celkom 132 zamestnancov. 
Kvalitu poskytovanej starostlivosti deklarujú nielen štan-
dardy kvality, ale aj úspešná recertifikácia systému mana-
žérstva kvality. Naším prvoradým záväzkom je spokojnosť 
našich klientov. Získaný certifikát kvality potvrdzuje, že sa 
u nás pracuje kvalitne na úrovni dnešnej doby. Náš cieľ - 
patriť k špičke zariadení v poskytovaní sociálnych služieb 

na Slovensku tak nie je len útopiou. To však musia posúdiť 
naši klienti a ich rodinní príslušníci. 
Domov dôchodcov má vypracované vlastné ošetrovateľ-
ské štandardy a procesy, na základe ktorých poskytuje 
odbornú ošetrovateľskú starostlivosť. 
V posledných rokoch nastupuje do domova dôchod-
cov stále viac a viac ľudí s výrazne podlomeným zdravím 
a vyššou náročnosťou na ošetrovateľskú aj opatrovateľ-
skú starostlivosť. Táto skutočnosť zvyšuje aj nároky na 
zamestnancov a náročnosť ich práce. Medzi pravidelné 
aktivity klientov patria každodenné stretnutia ľudí s rôz-
nymi záujmami zamerané na udržiavanie spoločenských 
kontaktov - rozhovory, spoločenské a športové hry, spev, 
čítanie, rozvíjanie jemnej motoriky, súťaže, vedomostné 
kvízy, tréningy pamäte, vychádzky do blízkeho okolia, 
duchovné aktivity, práca s PC, internet, knižnica, pred-
nášky, besedy, premietanie videofilmov, rôzne tvorivé 
dielne. V letných mesiacoch sa záhrada stáva miestom 
na relax, opekanie, varenie gulášu, ale i na aktívny od-
dych pri záhradných prácach. Kultúrno-spoločenský život 
klientov obohacujú návštevy kina, divadla, galérií, zájazdy, 
výlety, športové podujatia, koncerty, vystúpenia detí zo 
škôl a iných organizácií, literárne popoludnia, spoločen-
ské posedenia, tanečné zábavy a pod. 

Ing. Štefan Šiška, riaditeľ

DOMOV DÔCHODCOV JE V NAJLEPŠÍCH ROKOCH
Domov dôchodcov na Brezovej ulici v Spišskej Novej Vsi poskytuje svoju činnosť už 30 rokov. Tak ako mladý človek v čase plnej 
dospelosti, tak aj domov dôchodcov je plný sily a entuziazmu vo svojom rozvoji. Žiari na Tarči sviežimi jarnými farbami napriek 
tomu, že pod svojou strechou prikrýva strieborný vlas.
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 Čím je špecifická mestská časť, ktorú spravuje váš mestský výbor? 
„Mestská časť, ktorú spravuje Mestský výbor č. 7, staré mesto - juh, je územie s najväčšou 
plochou v rámci území spravovaných mestskými výbormi v našom meste. Územie je špeci-
fické svojím širokospektrálnym využitím, a to predovšetkým časť historického centra mesta 
– Zimná ulica. V tejto mestskej časti je bohatá zástavba s rodinnými a bytovými domami 
mestského typu, ale aj rodinná zástavba vidieckeho, dedinského typu (Pod Tepličkou), 
nájdeme tu územie s rekreačným potenciálom (Podzámčiská) a relaxačnými možnosťami 
(ZOO, Šulerloch, cyklochodníky pozdĺž rieky Hornád). Tu sa nachádza aj významná ob-
chodná a priemyselná zóna (hlavne OC Madaras a Merkury Market), Priemyselný park 
a množstvo ďalších prevádzok spojených s obchodnou a výrobnou funkciou. 
Ide o mestskú časť, ktorá tvorí centrálnu časť mesta, námestie, hlavné ulice. Je špecifická 
tým, že v meste na Zimnej a Letnej ulici je pomerne málo obytných domov, čiže aj obyvate-
ľov. Napriek tomu nám to vynahrádza skutočnosť, že všetci ľudia bez domova sú prihlásení 

na Radničné námestie.“
 Aké dlhodobé výzvy riešia členovia mestského výboru v tejto časti Spišskej Novej Vsi?

„Dlhodobou výzvou pre nás bolo riešenie Zimnej ulice, hlavne jej komunikácia. Vieme, že 
táto rekonštrukcia pozostávala z dvoch etáp. Konečne je to za nami a môžeme sa pochváliť 
celým krásnym námestím. V budúcnosti je ešte na programe riešenie Hanulovej a Baníckej 
ulice. V roku 2015 boli v našom obvode realizované nasledovné stavebné akcie - rekon-
štrukcia výbehu pre medvede v ZOO a chodník okolo objektu pre medvede, multifunkčné 
ihrisko v areáli ZŠ Ing. O. Kožucha a odvodňovací žľab na Baníckej ulici. 
V minulom roku bola na základe dlhodobej požiadavky občanov Baníckej ulice vo veci rie-
šenia dopravnej situácie na tejto ulici vznesená úloha, v zmysle ktorej kompetentní pracov-
níci mestského úradu zadali vypracovanie úvodnej štúdie pod názvom Komplexné riešenie 
dopravnej situácie Baníckej ulice, ktorá aj bola členom mestského výboru prezentovaná 
autorom štúdie. V tomto roku by mala byť hotová projektová dokumentácia k návrhom 
na riešenie dopravy a parkovania. Po dokončení návrhov plánujeme zorganizovať verejné 
zhromaždenie občanov spomínaných ulíc, aby mali možnosť vyjadriť sa k predkladaným 
návrhom. V roku 2015 sa nám podarilo vyriešiť niektoré problémy s parkovaním v okolí MŠ 
na Hanulovej ulici, v spolupráci s úradom práce sa nám podarilo vymaľovať celé trhovisko. 
Mesto dodalo farby a úrad práce ľudí, ktorí si potrebovali odpracovať dávku v hmotnej núdzi. 
Aj toto je jedna z možností ako vylepšiť prostredie, skrášliť si okolie.“

 Ako funguje komunikácia s občanmi a mestským výborom, kam majú prísť obyvate-
lia mesta s iniciatívou?
„Občania ma poznajú a vo väčšine prípadov si ma doteraz „našli“ a navštívili osobne. Mesto 
Spišská Nová Ves má na svojej webovej stránke zverejnené zloženie všetkých mestských 
výborov, vrátane nášho MsV č. 7, s dostatočným časovým predstihom sú zverejňované po-
zvánky na zasadnutia, ktoré sa konajú v budove MsÚ Spišská Nová Ves na Štefánikovom 
námestí č. 1, v malej zasadačke na II. poschodí. Svoje požiadavky môžu občania predniesť 
aj písomnou formou, respektíve osobne, na zasadnutí mestského výboru alebo prostred-
níctvom ktoréhokoľvek člena výboru.“
Ďakujeme za rozhovor. (tre)

Jubilejný 40. ročník Silvestrovského výstupu na Veľkú Knolu (1 266 m) absolvovala 
viac ako stovka turistov v posledných hodinách roka 2015. Odbor KST AC Lokomotíva Bane 
Spišská Nová Ves zorganizoval tento výstup pod záštitou primátora mesta Jána Volného. 
„Mesto nám poskytlo autobusovú dopravu do sedla Grajnára, odkiaľ sme pešo prešli cez 
Malú Knolu na Veľkú Knolu. Vítala nás nádherná príroda s krásnymi výhľadmi, mrazivé 
počasie, škoda, že bez snehu. Predseda oddielu turistov František Hos privítal všetkých 
účastníkov podujatia, oboznámil ich s históriou silvestrovských výstupov a poprial im 
veľa zdaru do nového roka,“ uviedol za usporiadateľov Rudolf Böttcher.
Zaujímavé turistické podujatie si nenechal ujsť ani primátor mesta Ján Volný. „Veľká Knola je 
najvyšší bod scenérie nad naším mestom a zároveň je najvyšším vrchom Slovenského 
raja. Nechcel som si nechať ujsť príležitosť pozrieť sa na náš nádherný región v posledný 
deň roka. Zároveň chcem ísť príkladom, veď okolie Spišskej Novej Vsi je rajom turistov,“ 
dodal primátor Ján Volný.
Každý z účastníkov výstupu si, okrem diplomu, drevenej plakety a odznaku, odniesol spo-
mienku na nádherný silvestrovský výhľad na Spišskú Novú Ves. (rep)

Od januára 2016 došlo k zmene na poste riaditeľa v nemocnici Svet Zdravia Spišská Nová 
Ves. Antona Hanušína nahradila doterajšia námestníčka pre liečebno-preventívnu starostli-
vosť (LPS) a primárka detského oddelenia MUDr. Renáta Šuláková. „Za touto výmenou je 
možné nájsť vyššie poslanie. Anton Hanušín bol poverený novými úlohami v rámci našej 
siete. Ďakujem mu za výborne odvedenú prácu v spišskonovoveskej nemocnici. Novej 
riaditeľke želám, aby na ňu nadviazala a pokračovala vo zvyšovaní úrovne zdravotnej 
starostlivosti pre pacientov,“ vysvetlil Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ siete regionálnych 
nemocníc Svet zdravia. MUDr. Renáta Šuláková je absolventkou Lekárskej fakulty Uni-
verzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach. Má atestácie v pediatrii prvého a druhého stupňa 
a špecializáciu v odbore zdravotnícky manažment a financovanie. 
„Našim dlhodobým cieľom je vybudovať modernú regionálnu nemocnicu s kvalitným 
materiálno-technickým vybavením, kvalifikovaným a odborne zdatným personálom, 
ktorý pacientom poskytuje zdravotnú starostlivosť v súlade s najnovšími poznatkami 
s dôrazom na bezpečnosť a na individuálny prístup,“ zdôraznila MUDr. Renáta Šuláková, 
riaditeľka nemocnice Svet zdravia Spišská Nová Ves.
Novým námestníkom pre liečebno-preventívnu starostlivosť sa od januára stal MUDr. 
Martin Šimo, doterajší lekár oddelenia neurológie. Novou primárkou detského oddele-
nia sa stala doterajšia zástupkyňa MUDr. Jana Kačmárová.  (red)

SPRAVODAJSTVO

POSLEDNÝ DEŇ ROKA STÁLI NA NAJVYŠŠOM BODE RAJA

NAJVÄČŠIA MESTSKÁ ČASŤ RIEŠI 
PARKOVANIE, ZOO AJ TRHOVISKO

NEMOCNICA MÁ NOVÚ RIADITEĽKU

V minulom roku sme predstavili prácu všetkých mestských výborov v Spišskej Novej Vsi. Až na jeden, mestský výbor so šťastným čís-
lom sedem. Na jeho prácu sme sa opýtali predsedníčky výboru Ing. Bc. Janky Brziakovej.

 Komplexné riešenie Baníckej ulice patrí medzi priority MsV č. 7.

Nová riaditeľka nemocnice doposiaľ pracovala ako primárka detského oddelenia.
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Slovenská reggae-punková kapela Smola a Hrušky sa 
opäť nahodila do gala a na záver úspešného roka si pre 
svojich fanúšikov pripravila vianočný darček v podobe ex-
kluzívneho vypredaného akustického koncertu s hosťami. 
Publiku sa predstavil dychový orchester DH Tatramat Ma-
tejovce a špeciálni hostia Martin Krestián - hráč na perku-
sie a bongo, či huslistka Lucia Varšová. Pri tejto príležitosti 
pokrstili aj svoje nové CD a DVD pod názvom Unplugged 
Live in Spišské divadlo, ktoré vzniklo počas záverečného 
koncertu turné Unplugged & Documenttour 2014. 
Kapela sa teší z nečakaného záujmu fanúšikov o ich unplug-
ged vystúpenia, v ktorých predstavuje prierez toho najlep-
šieho zo svojej tvorby v akustickom šate. „Na začiatku bol 
nápad, ktorý sme brali ako experiment a odrazu sa nám 
byť odpojení veľmi zapáčilo a hlavne podpora fanúšikov 
a pozitívne ohlasy nás posúvali ďalej. Prišlo turné, doku-
ment, ďalšie turné a čerešničkou na torte bol záverečný 
vypredaný koncert v nádhernej sále Spišského divadla, 
z ktorého vznikol záznam na CD a DVD. Naše odhodlanie, 
snaha a tvrdá práca sa nám vrátila a okrem klasických 
energických festivalových koncertov budeme určite po-
kračovať aj v tomto akustickom projekte,“ hovorí frontman 
kapely Spoko Kramár. 

Aktuálny singel z nového DVD je akustická verzia skladby Lo-
vesong: http://youtu.be/_B31l4jjYe4
Výberovku BEST ON 1997 – 2015 a nové CD/DVD UN-
PLUGGED Live in Spišské divadlo si fanúšikovia môžu ob-
jednávať cez oficiálne shopy kapely: http://smolaahrusky.
sk/eshop alebo priamo na koncertoch. (red)

Keď koncom októbra 2015 prišla nečakaná, ale o to milšia 
pozvánka pre CHORUS IGLOVIA ísť spievať koledy do poľ-
ského Krosna, nezaváhal ani sekundu. V piatok 9. 1. 2016 
spieval na XVI. Euroregionálnom koncerte kolied, ktorý sa 
konal v kostole sv. Petra a Jana z Dukli v poľskom Krosne. Na 
koncerte kolied vystúpili spolu 4 zbory. Ako prvý spieval mie-
šaný spevácky zbor Bélu Bartóka z maďarského Miškolca, 
po nich komorný zbor z Rzeszowa. Ako tretí v poradí vystú-
pili speváci CHORUS IGLOVIA pod vedením svojej dirigentky 
Mgr. Marty Novákovej a predviedli spolu 11 skladieb. Ako 
poslední spievali hostitelia, speváci miešaného speváckeho 
zboru ECHO z Krosna. Na záver koncertu zazneli 2 spoločné 
skladby v podaní všetkých zúčastnených zborov (viď foto).
Celý koncert kolied sa niesol ešte v duchu Vianoc a mal 
výbornú atmosféru, ktorú zhodnotil podpredseda hostiteľ-
ského zboru ECHO Andrzej Bartosik: „Koncert kolied sa 
konal už po 16. raz a vždy pozývame iné zbory, pretože 
naši diváci sa na ne tešia a kostol býva vždy plný. Výber 
zborov bol v tomto roku veľmi dobrý a zvlášť chcem poďa-

kovať spevákom zo Slovenska, pretože skutočne nahodili 
„vysokú latku“ a predviedli veľmi kvalitný výkon s dobrou 
choreografiou skladieb, ktoré aj veľmi dobre zaspievali. 
Sme veľmi radi, že prišli všetky pozvané zbory a tešíme 
sa na ďalšiu spoluprácu, pričom veríme, že sa stretneme 
aj na Slovensku, aj v Maďarsku.“
V nedeľu 10. 1. 2016 ešte podľa programu spievali spe-
váci z CHORUS IGLOVIA 6 skladieb priamo v rámci omše 
vo Františkánskom kostole v Krosne. Po omši potom za-
znel malý koncert priamo v kostole, kde Spišiaci zaspievali 
7 skladieb. 
Počasie síce nebolo podľa predstáv, ale aj tak si stihli 
„CHORUSÁCI“ krátko pozrieť historické centrum Krosna 
i historické centrum Bardejova s Bazilikou sv. Egídia, ako aj 
historický celodrevený katolícky kostolík z 15. storočia v Her-
vartove. Opäť majú speváci z CHORUS IGLOVIA za sebou 
výbornú akciu, na ktorej skvele reprezentovali, spoznali ďal-
ších priateľov a opäť niečo nové videli i zažili. 

Igor Murko, foto: František Kafka
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OZ činnosti OR PZ v SNV
L. F., bytom SNV, oznámil, že v dobe od 18.00 hod. 
23. 12. 2015 do 8.30 hod. 24. 12. 2015 doposiaľ ne-
známy páchateľ nezisteným spôsobom a predmetom 
poškodil dvojsklo okna na predajni Elektro na Zimnej 
ulici, čím spôsobil škodu vo výške 300 €. Vec realizuje 
OO PZ v SNV. 

24. 12. 2015 oznámil F. V., že v dobe od 14.00 hod. 
23. 12. 2015 do 14.05 hod. 24. 12. 2015 doposiaľ 
neznámy páchateľ nezisteným spôsobom a predmetom 
poškodil zámok dverí vodiča na nákladnom motorovom 
vozidle zn. Mercedes-Benz, ktoré bolo odstavené pri 
obytnom dome na Nábreží Hornádu, a z ktorého ukradol 
dve mince v nominálnej hodnote 2 €, čím pre poško-
deného spôsobil škodu poškodením vo výške 100 €, 
škodu krádežou vo výške 4 €, a teda celkovú škodu vo 
výške 104 €. Vec realizuje OO PZ v SNV.

B. P. oznámil, že doposiaľ neznámy páchateľ od 16.00 
hod. 27. 12. 2015 do 10.00 hod. 29. 12. 2015 v ka-
tastri mesta SNV v časti Podskala nezisteným spôsobom 
a predmetom poškodil oplotenie pozemku, čím pre po-
škodenú S. P. spôsobil škodu vo výške 340 €. 

Hliadka PMJ Košice 13. 1. 2016 o 10.40 hod. zadržala 
osobu L. B., ktorá sa vyhrážala L. V. zastrelením s krát-
kou strelnou zbraňou v ruke. Vec rieši OO PZ v SNV. 

A. B. oznámila, že 13. 1. 2016 v dobe od 14.30 do 
16.00 hod. počas návštevy z jej bytu bez použitia násilia 
jej ukradla obálku s hotovosťou 2 000 € jej pravnučka 
A. Š.. 

Z činnosti MsP v SNV
Hliadka MsP pri vykonávaní svojej činnosti 23. 12. 2015 
na Štefánikovom námestí v SNV našla na chodníku pri 
Dome kultúry čiernu peňaženku s rôznymi dokladmi na 
meno J. K., bytom Kolinovce. Cestou Stálej služby MsP 
bol poškodený telefonicky kontaktovaný, ten sa násled-
ne dostavil na útvar MsP, kde si celý nález prevzal oproti 
podpisu. 

Na základe telefonického oznámenia hliadka MsP rieši-
la 3. 1. 2016 o 23.00 hod. na Ul. J. Wolkera zistený 
priestupok proti verejnému poriadku, ktorého sa dopus-
tila S. K., bytom SNV, ktorá rušila nočný kľud hlasným 
revom. Na mieste bola situácia ukľudnená, pre silný stu-
peň opitosti podozrivej z priestupku vec nebolo možné 
doriešiť na mieste.

11. 1. 2016 na útvar MsP osobne doniesol R. H. zo Smi-
žian nájdený kľúč od osobného motorového vozidla zn. 
Toyota, ktorý našiel na Ulici E. M. Šoltésovej. Nález bol 
prevzatý a uložený na útvare MsP. 

Po tom, ako bol kamerovým systémom 9. 1. 2016 
o 2.20 hod. zistený priestupok proti majetku, hliad-
ka MsP v priestore, v ktorom bol umiestnený drevený 
betlehem, pristihla dvoch neznámych mužov. Nakoľko 
jeden z nich ani po súčinnosti na mieste nebol ochotný 
preukázať svoju totožnosť, bol hliadkou prevezený na 
útvar MsP k zisteniu totožnosti. Ten počas prevozu na-
padol a opakovane útočil na príslušníka MsP. Na útvare 
bola zistená jeho totožnosť, jednalo sa o P. D. zo Sp. 
Hrušova. Menovaný bol následne policajtom za použitia 
donucovacích prostriedkov spacifikovaný. U menované-
ho bola vykonaná dychová skúška na alkohol, kde bola 
nameraná hodnota 1,36 mg/l. Nakoľko konanie meno-
vaného vykazuje znaky skutkovej podstaty trestného 
činu útoku na verejného činiteľa, vec bola oznámená 
operačnému dôstojníkovi OR PZ SR. Použitie donuco-
vacích prostriedkov a podozrenie z trestného činu bolo 
oznámené MsP. 

13. 1. 2016 o 2.45 hod. na základe telefonického ozná-
menia, že v lokalite Medza sa opakovane spúšťa poplaš-
né zariadenie a obťažuje tam bývajúcich občanov, hliad-
ka na mieste zistila, že poplašné zariadenie sa spúšťa 
na SM LIDL. Fyzicky preverila celý objekt s negatívnym 
výsledkom a o zistených skutočnostiach upovedomila 
vedúceho prevádzky, ktorý prisľúbil zjednať nápravu 
v čo najkratšom čase. Protiprávne konanie nezistené, 
vec ukončená ako servisná činnosť.

SPRAVODAJSTVO

SMOLA A HRUŠKY VYDALA NOVÉ CD 
A DVD V AKUSTICKOM ŠATE

CHORUS IGLOVIA 
V POĽSKOM KROSNE

Všetky zúčastnené zbory spievajú spoločné skladby na koncerte kolied v Krosne
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Y 10. decembra sa uskutočnila súťaž pre žiakov základ-

ných škôl. Naše mesto je vedomostná súťaž, ktorú 
organizuje Miestny odbor Matice slovenskej v spo-
lupráci so Školským úradom pre žiakov základných 
škôl v Spišskej Novej Vsi. Toho roku do súťaže svojich 
žiakov prihlásilo sedem škôl. Každé kolo pozostávalo 
z desiatich otázok. V prvej kategórii vyhrala Kata-
rína Ondasová a Erik Sadvár zo ZŠ Z. Nejedlého 
a v druhej kategórii zvíťazilo družstvo ZŠ Ing. O. Ko-
žucha – Viktória Jakubcová, Bruno Jakubov a Ale-
xandra Taláčová.

25. ročník Vianočného trhu v Spišskej Novej Vsi pri-
niesol vystúpenia folklórnych skupín, množstvo stánkov 
s tovarom a občerstvením, tradičné remeselnícke vý-
robky, ale aj primátorský punč, ktorého výťažok sme-
roval na pomoc ženám s deťmi. Tie sú dočasne umiest-
nené v Dome Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi. 
Tristoeurový výťažok zbierky si prevzali pracovníci cha-
rity z rúk primátora mesta Jána Volného.

V Galérii umelcov Spiša sa uskutočnil ďalší 
z workshopov pre ženy. 11. decembra sa tvorivá diel-
ňa niesla v znamení prichádzajúcich Vianoc. Na progra-
me bola výroba vianočnej dekorácie takmer archaickou 
metódou suchého a mokrého plstenia. 

Na ZŠ Komenského sa stretli školáci zo všetkých 
mestských škôl, z ktorých väčšina je zapojená 
v programe Zelená škola. Ten už desať rokov vedie 
školákov k šetrnejšiemu prístupu k životnému pros-
trediu. Deti vytvárali výrobky z odpadu a recykláciou 
im dávali nový účel. V dielňach vyrábali predmety na 
princípe jedného materiálu. Následne svoje výrobky 
prezentovali.

V Multifunkčnom energeticko-banickom centre v Spiš-
skej Novej Vsi bola 15. decembra sprístupnená nová 
časť zbierky z farebného sveta minerálov. Obohatili 
ju minerály zo Spiša, ale aj Čiech. Návštevníci môžu 
uzrieť aj vzácne kryštalické siderity z Rudnian. Momen-
tálne obsahuje expozícia 1 300 nerastov, jej prevažnú 
časť predstavuje zbierka minerálov Jitky Bohovico-
vej. Zároveň uviedli do siene slávy baníctva Ing. 
Eduarda Müncnera, ktorý bol významným banským 
úradníkom a odborníkom v oblasti banského práva 
a výbušnín.

Spišské osvetové stredisko zorganizovalo aj tento rok 
pre deti základných škôl cyklus predvianočných tvo-
rivých dielní. Deti pripravovali darčeky, piekli vianočné 
koláče alebo vianočné gule z nití. Projekt sa uskutočnil 
v rámci projektu Osveta Art Foyer.

19. decembra roznášali skauti betlehemské svetlo 
po 25-tich hlavných a vedľajších železničných tratiach. 
Tradícia roznášania betlehemského svetla siaha do 
11. storočia, kedy na žiadosť pápeža Urbana II. sa vy-
dala na križiacku výpravu aj skupina rytierov z Floren-
cie, aby domov priniesla plamienok ohňa z Betlehema 
ako symbol nádeje. Zo Spišskej Novej Vsi putovalo bet-
lehemské svetlo aj do okolitých obcí.

V adventnom období študenti Hotelovej akadémie 
v Spišskej Novej Vsi vyskúšali niekoľko variácií via-
nočných tabúľ od zaužívaných štýlov až po najnovšie 
trendy. Študenti predstavili tradičné, retro aj moderné 
verzie sviatočného stolovania.

V sieni historickej Reduty prijal primátor mesta Ján Vol-
ný 18. decembra 2015 pracovníkov organizácií pôso-
biacich v oblasti kultúry a umenia. Po kultúrnom progra-
me a zápise riaditeľov organizácií do Pamätnej knihy 
mesta pozval zúčastnených na malé občerstvenie.

V rámci projektu Galérie umelcov Spiša Rozhovory 
nielen o umení porozprávala o prežívaní vianočných 
sviatkov, viere a mentalite ľudí, podobnostiach i rozdiel-
nostiach slovenských a arabských kresťanov prvá žena 
v slovenskej diplomacii pre oblasť Blízkeho východu 
Emíre Khidayer. 

V nedeľu 27. decembra sa novoveskí potápači stretli 
na krytej plavárni, aby sa rozlúčili so starým rokom 
a zároveň predčasne privítali rok 2016 pre nich už tra-
dičným spôsobom. Pod hladinou na lavičke s dúškom 
sektu.

Študenti a niektorí učitelia odborných predmetov majú za 
sebou viactýždňové zahraničné stáže v Českej republike. 
Stáže boli zamerané na zlepšenie odborných zručností 
a vyskúšanie si práce v skutočných firmách. Študenti 
umeleckých odborov sa zúčastnili rezbárskeho sympó-
zia v SŠNO v Bystřici pod Hostýnem, kde si porovnali 
svoje zručnosti a výtvarný prejav so študentmi bystřické 
školy. Študentky propagačného výtvarníctva a fotogra-
fického dizajnu pracovali s profesionálnymi fotografmi 
a vo fotoateliéroch v Prahe. V novembri sa 3 študenti 
odboru Technik drevostavieb zapojili do práce pri výrobe 
stavebných dielcov pre drevostavby vo firme Ekomodula, 
s. r. o., v Písku a ďalší traja operátori drevárskej a nábyt-
kárskej výroby sa učili programovať a obsluhovať CNC 
v školských dielňach SOŠ a SOU Písek. Súčasťou stáží 
je okrem získania odborných poznatkov aj spoznávanie 
prostredia, rovesníkov a zážitky. V tomto školskom roku 
máme ešte pred sebou odbornú stáž pre študentov aj 
učiteľov v Litve a zabezpečujeme stáže pre partnerov 
z Estónska a Litvy v apríli. 

Ing. Hana Čekovská
koordinátorka Erasmus +

REMESLO 2016 
Odborné stáže študentov a učiteľov Stred-
nej odbornej školy drevárskej v projekte 
Erasmus +.

V Spišskej Novej Vsi pribudne nový bytový dom. Západne od zrekonštruovanej ubytovne Finiš postaví firma Pano-
rama city 5-poschodovú budovu, v ktorej vznikne dvadsať bytových jednotiek. 
Na prvom podlaží budú komerčné a skladovacie priestory. Druhé až štvrté poschodie vyplnia byty, na každom po-
schodí ich bude šesť. Piate poschodie bude patriť dvom veľkometrážnym bytom s terasami. Jednotlivé poschodia 
budú sprístupnené aj výťahom. Bytovka bude štandardne pripojená na plyn, kanál a vodovod. Jej obyvatelia budú 
mať k dispozícii aj odstavnú plochu s 28-mi parkovacími miestami a garážami. 
Spoločnosť Panorama city, s. r. o., plánuje začať s výstavbou nového bytového domu s pracovným názvom Sa-
dová 1 II. etapa. Začiatok stavebných prác je naplánovaný na 4/2016, ukončenie na 9/2017. Pôjde o výstavbu 

úplne nového bytového domu s použitím naj-
novších stavebných a technologických po-

stupov s ohľadom na zníženie nákladov 
na bývanie - energetického certifikátu 
triedy A. 
Spoločnosť plánuje výstavbu 20 by-
tových jednotiek určených na predaj 
a prenájom pre širokú verejnosť. In-
vestor počíta aj s pivničnými priestormi, 

parkovacími plochami, garážami ako 
aj s napojením na budúci cyklochod-
ník, dopravnú infraštruktúru a zeleň 
s mestom Spišská Nová Ves. Pôjde 

o 1, 2 a 3-izbové byty. Ďalšie informá-
cie budú verejnosti k dispozícii na adrese  

www.panoramacity-sro.sk. (tom)

ONEDLHO ZAČNÚ STAVAŤ 
NOVÚ BYTOVKU

Mestský úrad, oddelenie územného plánovania a sta-
vebného poriadku týmto upozorňuje a vyzýva všetkých 
prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdu-
šia (ide o zdroje znečisťovania ovzdušia s tepelným prí-
konom 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, Šte-
fánikovo 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 pre-
vádzkovaný malý zdroj za rok 2015. Ku oznámeniu 
je potrebné doložiť doklad o množstve odobraného 
paliva za rok 2015 od jeho dodávateľa. Zároveň upo-
zorňujeme prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťo-
vania ovzdušia, že podľa zákona NR SR č. 401/1998 
Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia v znení 
neskorších zmien a doplnkov, za nedodržanie ter-
mínu predloženia uvedeného oznámenia, sa 
ukladá sankčný postih.

odd. územného plánovania 
a stavebného poriadku, MsÚ

POPLATKY ZA ZNEČISŤOVANIE 
OVZDUŠIA
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YNarodenie Jezuliatka v Betleheme si aj tento rok pri-
pomínali kresťania v našom meste nielen v rodinách či 
kostoloch, ale aj na námestí vianočným príbehom spra-
covanom Petrom Karpinským „Keď tá jasná hviezda“ 
v podaní Divadla teatrálnej skratky. Počas Druhého 
sviatku vianočného sa stretli na predstavení stovky 
obyvateľov mesta a jeho návštevníci.

Prvou zmenou v roku 2016 bolo privítanie nového 
roka a zároveň oslava 23. výročia vzniku Slovenskej 
republiky 1. januára popoludní namiesto tradičnej sil-
vestrovskej noci. Dve tisícky obyvateľov mesta sledo-
vali program, ktorý pripravilo Mesto Spišská Nová Ves. 
Spišská klapancia, piesne a priania do nového roka 
zavŕšil ohňostroj.

Slovenský raj je vďačnou destináciou pre zahranič-
ných i domácich turistov po celý rok. V zime sa najväč-
šej obľube tešia túry, alebo korčuľovanie po zamrznu-
tom prielome Hornádu a lezenie po ľadopádoch. Na ich 
bezpečnosť dozerá 11 profesionálnych a 8 dobrovoľ-
ných členov Horskej záchrannej služby. 

Predajňa a Galéria netradičného umenia začiatkom 
roka začala rekonštrukciu. Prestavba sa uskutoč-
ňuje na základe návrhu SOŠ drevárskej v spolupráci 
s remeselníkmi a klientmi Domovina, n. o., Hodkovce, 
ktorí tvoria umelecké výrobky. Obľúbenú galériu otvoria 
v druhej polovici februára.

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného 
zboru v Spišskej Novej Vsi rekapitulovalo. V roku 
2015 absolvovali hasiči 688 výjazdov, z toho 353-krát 
k požiarom. Najčastejšie išlo o požiare v prírode a vypa-
ľovanie trávy, požiarmi vznikla škoda na majetku v hod-
note 497-tisíc eur a hasiči uchránili majetok v hodnote 
8 miliónov eur. V minulom roku zasahovali pri 97-mich 
dopravných nehodách, z toho 30 k nebezpečným lát-
kam, ostatné boli technickou pomocou – napríklad pri 
odstraňovaní kalamít. 

Jedným z predvianočných podujatí v Spišskej Novej Vsi 
bol koncert Základnej umeleckej školy, na ktorom 
vystúpilo 150 žiakov z rôznych umeleckých odborov. 
Celkovo predstavili 22 čísel, ktoré pasujú do atmosféry 
Vianoc. Nechýbali ani hudobné telesá Špjevanka, Spi-
šanček a sláčikový orchester či spevácky zbor Chorus 
Cantoris. Deti z výtvarného odboru zhotovili darčekové 
predmety pod stromček.

Okresná organizácia Únie žien Slovenska, Dom Matice 
slovenskej, Mestské kultúrne centrum, Základná ume-
lecká škola a Spišské osvetové stredisko zorganizovali 
každoročné stretnutie rodín pod názvom Čaro Vianoc. 
Okrem umeleckého programu z dielne Základnej ume-
leckej školy mohli účastníci podujatia obdivovať ručné 
práce, betlehemy a ochutnať z vianočných dobrôt. Tra-
díciu Spiša do podujatia v Redute vniesla aj folklórna 
skupina Kluknavčanka.

V Kine Mier zaplnili Spišskonovovešťanmi sálu na podu- 
jatí Vianoce s folklórom. Nadšenci folklóru mohli 
18. decembra sledovať nielen vianočný folklór, ale 
zvyky a piesne celého roka. Vystúpenie vyše 250 fol-
kloristov je každoročne veľmi vyhľadávanou akciou a aj 
v tomto roku zožalo veľký ohlas.

Horská služba v nedeľu 27. decembra zachraňovala 
štvorčlennú rodinu v Slovenskom raji. Poľská turistka 
podvečer požiadala Horskú záchrannú službu o pomoc 
po tom, ako s manželom a dvoma deťmi prechádzali 
z Čingova na Letanovský mlyn, kde ich zastihla tma. 
Bez svetiel sa nedokázali zorientovať a pokračovať vo 
vopred naplánovanej ceste. Informovalo o tom operač-
né stredisko Horskej záchrannej služby. Záchranári sa 
k rodine dopravili terénnym vozidlom a následne ich 
transportovali na Čingov, odkiaľ už pokračovali vlast-
ným motorovým vozidlom.

Východňarske šarkanice, folklórny súbor žien zo 
Spišskej Novej Vsi a Popradu, vystúpil 30. decembra 
v Divadle Kontra a predviedol, spoločne s ľudovou 
hudbou Košuľa, rusínske koledy. Program Vianočné 
koledy priblížil nielen u nás, ale aj divákom v Lučenci 
a Brezne.

V čase vrcholu zimy, od Troch kráľov až do Popolco-
vej stredy začína jedno výnimočné obdobie, fašiangy. 

Marek Toman z Prahy od roku 1998 pracuje na Minis-
terstve zahraničných vecí Českej republiky. Pôsobil na 
českom veľvyslanectve v estonskom Talline a v Budapešti. 
Je stálym spolupracovníkom Českého rozhlasu, Hospo-
dárskych novín i internetového časopisu Neviditeľný pes. 
Svoje verše, preklady, eseje a recenzie publikoval časopi-
secky i vo forme rozhlasových relácií. Je organizátorom lite-
rárnych čítaní, nositeľom nakladateľskej ceny Mladej fronty 
a ocenení v básnickej súťaži O cenu Ikarovho krídla. V piatok  
15. januára 2016 zavítal medzi gymnazistov na Školskej 

ulici, aby im predstavil svoj nový projekt Veliká novina o hroz-
ném mordu Šimona Abelese. Pripravil pre nich dve zaují-
mavé stretnutia. Priblížil svoj nový román, pripravil čítanie 
ukážok a diskutoval na zaujímavú tému medziľudských a ro-
dičovských vzťahov v kontinuite s príbehom malého Šimona 
Abelesa. Okrem toho na 16 paneloch komentoval svoju vý-
stavu, ktorá bola predstavená aj v Budapešti i Krakove. Ak-
cia, ktorú koordinovala prof. dejepisu Ružena Kormošová 
sa konala vďaka grantu International Visegrad Fund. 

KoR

STRETNUTIE S ČESKÝM BÁSNIKOM, 
PUBLICISTOM A DIPLOMATOM

Pozývame deti od 5 do 15 rokov na JARNÝ ZOO KRÚŽOK, 
ktorý sa bude konať 19. februára 2016 od 9.00 do 12.00 hod. v pavilóne Aquaterra. 

Vstupné je 2 €. Deti môžete prihlásiť na tel. č. 0907 102 720 do stredy 17. 2. 2016. 

Bábkové divadlo spod Spišského hradu

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

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.

14. 2. 2016 - DRAČIE PYTAČKY
Divadelné predstavenie. Tvorivá dramatika, v ktorej sa deti naučia, ako netolerovať násilie a vzoprieť sa spoločne bitkárovi/-ke.  
Poďme sa učiť prekonať strach, prekonať samého/samú seba, postaviť sa proti tomu/tej, kto ubližuje. Interaktívne bábkové 
predstavenie, v ktorom si aj malý/-á bitkár/-ka zapamätá, že udrieť znamená bolí.
Animačný program: Valentínska slávnosť. Valentínka pre moju rodinu (prineste si foto svojej rodiny).

Pozn.: Valentinus bol rímsky kresťanský kňaz a lekár žijúci v Ríme za vlády cisára Marka Aurélia Klaudia, ktorý býva zo-
brazovaný s kalichom v ľavej ruke a s mečom v pravej. Vidieť ho môžeme aj v oblečení biskupa, ktorý uzdravuje chlapca 
z padúcnice. Je tiež patrónom cestujúcich, včelárov a mládeže. Za vlády cisára Klaudia boli kresťania kruto prenasle-
dovaní a dokonca zakázal ženiť sa vojakom, pretože mal dojem, že ženatí muži nepodávajú dobré výkony na bojisku.

VALENTÍNSKA ANKETA
Mladí umelci účinkujúci na spoločenských obradoch nášho mesta sa veľmi často stretá-
vajú s prejavmi lásky, sú súčasťou svadieb a dojímavých prijatí. Zároveň sú mladí a preto 
sú tí najkompetentnejší, ktorí sa môžu vyjadriť k sviatku sv. Valentína. Ako ho tohto roku 
prežijú a čo si o ňom myslia?

Alžbeta Gburíková
„No, asi ho strávim s kamarátmi, ke-
ďže som nezadaná. Valentína strávim 
pravdepodobne v Spišskej Novej Vsi 
pri nejakom dobrom filme v kine alebo 
si ho pustíme doma. Myslím si, že Va-
lentín je dosť skomercionalizovaný, 

ale na druhej strane, ak je človek zaľúbený, tak na ňom 
nie je nič prehnané. Doteraz som prežívala tento sviatok 
rôzne, najmä s kamarátmi. Väčšinou s nimi alebo niekde 
na večeri. Všetkým zaľúbeným želám, nech si tento sviatok 
užijú, nech im tento krásny deň nevydrží iba štrnásteho feb- 
ruára, ale celý rok.“

Aneta Smiková
„Tento sviatok je veľmi prospešný, 
práve v takéto dni by si mali ľudia uve-
domovať to, že majú niekoho, koho 
majú radi a dokázať im to. Valentína 
budem tráviť ako každý rok, s tými 
najbližšími. Určite im svoje city dám 

najavo nejakou bonboniérou alebo kvetmi. Keďže mám 
priateľa, tak budem určite s ním. Zaľúbencom želám k to-
muto sviatku, aby sa mali radi a rozdávali lásku aj okolo 
seba a ako sa vraví – žili šťastne až do smrti. Tento deň si 
zapamätám aj preto, že som pred dvomi rokmi mala na 
Valentína ples.“

Lukáš Frankovič
„Možno sa to niekomu bude zdať ne-
moderné, ale keďže som vychovaný 
v kresťanskej viere a dokonca pripadá 
tohtoročný Valentín na nedeľu, takže 
ho prežijem aj v kostole. Po iné roky 
som tiež v kostole, kde sa dozviem, že 

Valentín bol taliansky biskup, ktorý zomrel v treťom storočí 
pri prenasledovaní kresťanov a je patrónom zaľúbených. 
Špeciálne netrávim tento sviatok s nejakou Valentínkou, 
keďže som pominulé roky v tomto čase nemal frajerku. 
Ale všeobecne by to nemal byť iba ten jeden deň, kedy si 
zaľúbení preukazujú lásku.“

Patrícia Pravlíková
„Sviatok svätého Valentína bu-
dem prežívať sama, keďže nemám 
partnera. Na druhej strane musím 
povedať, že tento sviatok veľmi ne-
uznávam, keďže si myslím, že ide 
o komerčný a americký sviatok. Podľa 

mňa je tento valentínsky deň ako každý iný. Každý človek 
by si mal na svojho partnera spomenúť každý deň a nielen 
počas tohto komerčného sviatku. Takže aj tento rok ne-
viem, či budem doma alebo von s kamarátkou. V minulosti 
som tento sviatok nikdy veľmi neprežívala, naozaj k nemu 
nemám veľký vzťah.“
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a plesy. Prvý ples tohto roku v Spišskej Novej Vsi sa 
konal v sobotu 9. januára a bol venovaný všetkým No-
vovešťanom.

Celková plocha Národného parku Slovenský raj sa 
zmenší, výmera s najprísnejším stupňom ochrany 
narastie. Schválená vládna vyhláška presne určuje 
výmeru jednotlivých zón a vymedzuje ich územie pros-
tredníctvom katastrálnych území príslušných okresov. 
Po prvýkrát sa pri rokovaní s vlastníkmi využili nové ná-
stroje, ktoré vyplývajú z novely zákona o ochrane prí-
rody a krajiny, ktoré umožňujú nájom a výkup pozem-
kov. Výška ročných nákladov za nájmy a náhrady ujmy 
za obmedzenie bežného obhospodarovania by mala 
dosiahnuť asi 160-tisíc eur ročne. Rozdelia sa medzi 
vlastníkov pozemkov, ktoré prenajmú štátu. V prípade 
zmluvnej starostlivosti o pozemky v zóne B a C štát 
ročne zaplatí cez 36-tisíc eur. Štát tiež plánuje za pri-
bližne 206-tisíc eur od súkromných vlastníkov odkúpiť 
územie, na ktorom sa nachádza celoročne najnavšte-
vovanejšie miesto v Slovenskom raji, Tomášovský vý-
hľad. Peniaze na výkup sa nájdu v štátnom rozpočte, 
prípadne sa poskytnú z Operačného programu Kva-
lita životného prostredia 2014 - 2020. Ide o približne 
81 hektárov lesov v národnej prírodnej rezervácii Prie-
lom Hornádu, čo je významná lokalita z hľadiska ochra-
ny fauny a flóry. Cieľom zonácie je nastoliť jasné 
pravidlá v režime a intenzite využívania každého 
pozemku v národnom parku. Doteraz platil v parku 
tretí a vyšší stupeň ochrany. Vyhláška zavádza v Slo-
venskom raji štyri chránené územia označené A, 
B, C a D. Z územia národného parku sa plánuje vyňať 
215 hektárov v severnej časti, ktoré geologicky nepat-
ria do Slovenského raja a nespĺňajú kritériá na zarade-
nie do národného parku. Územie predstavuje približne 
jedno percento výmery. Nový Národný park Sloven-
ský raj tak bude mať rozlohu 19 413,67 hektára. 
Ochrana sa znížila napríklad v katastroch obcí Vernár, 
Dedinky a Stratená. 

Hneď po nástupe do školských lavíc po zimných 
prázdninách sa Gymnázium na Javorovej ulici stalo 
dejiskom okresných kôl dvoch olympiád v cudzích 
jazykoch. Išlo o jazyk nemecký a anglický. Olympiáda 
v nemeckom jazyku má 3 kategórie. V nich boli zara-
dení 11 študenti - tí najlepší, ktorí vzišli z jednotlivých 
školských kôl. Test, úlohy na posluch, čítanie či roz-
právanie boli vysokej náročnosti. O to viac teší úspech 
Tamary Krestianovej, ktorá v jednej z kategórií zís-
kala 1. miesto a tým postup na krajskú úroveň. Olym-
piáda v anglickom jazyku sa líši v tom, že má okrem 
troch navyše tzv. anglofónnu kategóriu. Celkovo sa 
olympiády zúčastnilo 20 najlepších z celého okresu. 
A my sa môžeme pochváliť hneď dvoma víťazstvami – 
v jednej kategórii získala 1. miesto Andrea Lengvarská 
a v anglofónnej kategórii zvíťazila študentka bilingvál-
nej triedy Lenka Volková. Obe samozrejme postupujú 
na krajský „level“. 

Od 1. februára 2016 začne Gymnázium Javorová po-
stupne prechádzať na modernejší systém spravovania 
triednej agendy. Rodičia už poznajú elektronickú žiac-
ku knižku, teraz nadišiel čas prejsť aj na elektronickú 
triednu knihu. Učitelia budú chodiť do tried s tabletmi 
namiesto triednych kníh. Používať sa bude aplikácia 
EduPage, preto škola odporúča aj rodičom stiahnuť 
si do mobilu spomenutú aplikáciu (je samozrejme za-
darmo), vďaka ktorej budú mať prístup k informáciám 
o svojom dieťati. Zavedenie takého systému plošne na 
celú školu si vyžaduje čas. Prechod na elektronický 
systém triednej knihy bude realizovaný v 2. polroku 
postupne tak, aby od 1. septembra 2016 mohla byť 
používaná výlučne elektronická triedna kniha.

Vyše 28 miliónov eur investuje tento rok Úrad 
Košického samosprávneho kraja (KSK) do rekon-
štrukcií, odstraňovania havarijných stavov a zlep-
šovania kvality zariadení vo svojej pôsobnosti. 
Najväčšiu radosť urobia tieto zdroje najmä obyvateľom 
viacerých zariadení sociálnych služieb, ako aj návštev-
níkom kultúrnych pamiatok. Investície poputujú aj na 
opravy v našom meste – na výmenu časti starých okien 
Spišskej knižnice.

Stredná odborná škola 
SOŠ na Markušovskej ceste 4 v Spišskej Novej Vsi má 
vo svojej sieti študijné a učebné odbory, ktoré od škol-
ského roka 2015/2016 sú podporované štátom a budú-
cimi zamestnávateľmi formou motivačného štipendia. 
Motivačné štipendiá sú poskytované tým žiakom, ktorí sa 
pripravujú na povolanie v študijnom alebo učebnom od-
bore zaradenom do zoznamu s nedostatočným počtom 
absolventov pre potreby trhu práce. 
Títo žiaci podľa dosiahnutého prospechu dostávajú každý 
mesiac štipendium vo výške 
cca 59 € do prospechu 1,8 
cca 41 € do prospechu 1,8 - 2,4 
cca 23 € do prospechu nad 2,4 
Sú to tieto odbory: 
študijné odbory 2157 M geológia, geotechnika a en-
vironmentalistika 
učebné odbory 2683 H 12 elektromechanik - auto-
matizačná technika 
2683 H 15 elektromechanik - úžitková technika 
Okrem týchto odborov v škole môžete študovať aj v týchto 
študijných a učebných odboroch: 
Študijné odbory 4-ročné: 
(maturitné vysvedčenie + výučný list) 
2426 K programátor obrábacích a zváracích strojov 
a zariadení 
2697 K mechanik elektrotechnik 
6446 K kozmetik 
Študijné odbory 4-ročné: (maturitné vysvedčenie) 
3650 M staviteľstvo 
3692 M geodézia, kartografia a kataster 
3739 M elektrotechnika v doprave a telekomuniká-
ciách 
3920 M polytechnika 
Učebné odbory 3-ročné: (výučný list) 
3661 H murár 
3663 H tesár 
3668 H montér suchých stavieb 
3672 H kamenár (od 1.09.2015) 
3675 H maliar 
3678 H inštalatér 
3684 H strechár 
3683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová technika 
2487 H 01 autoopravár – mechanik 
6456 H kaderník 
3152 H 02 krajčír – dámske odevy 
6424 H manikér - pedikér 
Kontakt: web: www.soussnv
 Hotelová akadémia
Radničné námestie 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Ponuka študijných a učebných odborov v školskom roku 
2016/2017:
1. Študijné odbory - denné štúdium: 
6323 K Hotelová akadémia - päťročné štúdium (matu-
ritné 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 pracov-
ných činností v obchodno-prevádzkových funkciách 
prevádzkového charakteru. Charakteristikou odbor-
ného vzdelávania a prípravy je profesijná orientácia, 
ktorá umožňuje absolventom vstup do všetkých druhov 
obchodných a sprostredkovateľských spoločností. Prí-
prava 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 progresív-
nych technológií moderného obchodu, reklamy a vý-
skumu trhu.
Spomínaná firma bude hradiť vybraným študentom všetky 
študijné náklady ako sú ubytovanie, stravovanie a ces-
tovné 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 oblasti obchodno-prevádzkových funk-
ciách ako predajca, kontrolór, pracovník marketingu, 
v logistike a distribúcii, kde sa vyžaduje úplné stredné 
odborné vzdelanie.
Kontaktné údaje:
Web: www.hotelovkasnv.sk 
E-mail:hotelovkasnv@gmail.com
Tel.: 0948 094 212, 053/446 42 15
Kontaktná osoba: Mgr. Milan Kudrik, riaditeľ školy

Stredná odborná škola ekonomická
Stojan 1, Spišská Nová Ves
otvára v školskom roku 2016/2017 
študijné odbory:
6317 M obchodná akadémia
6325 M ekonomické lýceum
4210 M 11 agropodnikanie – agroturistika 
Prijímacie pohovory:
výsledky testovania MONITOR 2016, 
test z matematiky a slovenského jazyka pre odbory ob-
chodná akadémia a ekonomické lýceum, 
test z biológie a slovenského jazyka pre odbor agropod-
nikanie, prospech na výročnom vysvedčení za VII. ročník, 
VIII. ročník a polrok IX. ročníka základnej školy, predme-
tové olympiády, súťaže (okresné, krajské, republikové), 
prijímacie pohovory budú realizované v súlade s platnou 
legislatívou.
Kontaktné údaje:
Riaditeľ školy: Ing. Andrea Iovdijová
Tel.: 053/442 17 57, 442 25 08
Fax: 053/442 37 16
E-mail: oasnvsk@gmail.com
Web: www.oasnv.edu.sk
Škola je jediná svojho druhu v tomto regióne, má 
dlhú tradíciu, je zapojená do medzinárodných pro-
jektov.
Absolventi obchodnej akadémie pracujú v štátnej a pod-
nikateľskej sfére, vo finančných inštitúciách a mnohí po-
kračujú v štúdiu na vysokých školách.
Absolventi agroturistiky sa uplatnia v cestovnom ruchu, 
ale aj v štátnej a podnikateľskej sfére. 

Stredná odborná škola drevárska 
Filinského 7, Spišská Nová Ves 
Ponuka študijných, resp. učebných odborov 
v školskom roku 2016/2017

PREHĽAD STREDNÝCH ŠKÔL 
NA ÚZEMÍ MESTA
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SPRAVODAJSTVO

ŠTUDIJNÉ ODBORY
2682 K mechanik počítačových sietí (4-ročné štú-
dium, maturitné vysvedčenie + výučný list)
3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo - nábytkárstvo 
(s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy - zameranie 
na futbal a hokej) – (4-ročné štúdium, maturitné vysved-
čenie)
Upozornenie: Z dôvodu zmeny legislatívy sa bude 
prijímacie konanie (prijímacie skúšky) do študijného 
odboru 3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo - ná-
bytkárstvo (s rozšíreným vyučovaním športovej prípravy 
- zameranie na futbal a hokej) konať v máji 2016 z pred-
metov slovenský jazyk a literatúra a matematika. 
Žiaci, ktorí majú záujem o štúdium v uvedenom odbore 
podávajú prihlášky riaditeľovi základnej školy v termíne do 
10. apríla 2016.
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 vysved-
čenie + 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 závereč-
nej skúške.
Na študijné odbory umeleckého zamerania, kde 
sa vyžaduje overenie špeciálnych schopností, zruč-
ností alebo nadania (talentové skúšky), je potrebné po-
dať prihlášku riaditeľovi základnej školy v termíne do 
20. 2. 2016. 
Bližšie informácie uvedené na www.sosdsnv.sk,
tel. č. 053/442 42 46, mobil 0902 904 810 
Ing. Vladimír Jančík, riaditeľ školy

TECHNICKÁ AKADÉMIA
ponúka štúdium moderných, atraktívnych a žiadaných 
študijných odborov. 
Štúdium vo všetkých odboroch je štvorročné, ukončené 
maturitnou skúškou. Absolventi majú v súčasnosti veľké 
možnosti uplatnenia sa doma i v zahraničí. Väčšina z nich 
pokračuje v ďalšom štúdiu na vysokých školách.
Technická akadémia ako prvá na Slovensku 
v r. 2009 otvorila Centrum odborného vzdelávania, 
ktoré sústreďuje najnovšie technológie v oblasti CNC stro-
jov, počítačovej grafiky, mechatroniky, elektroniky mik-
roprocesorovej techniky, programovateľných automatov, 
robotiky, počítačových sietí a informatiky.
V minulom roku podľa nezávislej agentúry INEKO dosiahla 
najvyššie hodnotenie medzi strednými odbornými ško-
lami Košického kraja.
Študijné odbory:
• 2387 M mechatronika - programovanie robotov 

a modulárnych systémov
• 2381 M strojárstvo - grafické systémy
• 2381 M strojárstvo - programovanie CNC strojov

• 2675 M elektrotechnika - počítačové systémy 
a siete

• 3918 M technické lýceum
• 3968 M logistika
• 2694 M informačné a sieťové technológie – 

NOVINKA.
Špecifikácia prijímacích pohovorov:
Žiaci vykonajú prijímaciu skúšku zo slovenského jazyka 
a matematiky. Okrem výsledkov prijímacej skúšky budú 
zohľadnené aj ich študijné výsledky, výsledky v Testo-
vaní 9 a taktiež úspechy v olympiádach a ďalších súťa-
žiach.
Kontaktné údaje:
Adresa: Hviezdoslavova 6, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/446 62 49
E-mail: skola@tasnv.sk
Web: www.tasnv.sk
Kontaktná osoba: RNDr. Ladislav Ruttkay, 
riaditeľ školy

Gymnázium Javorová
Kto sme a čo ponúkame? 
Javorka je dynamickou živou školou, ktorá reaguje na po-
treby súčasnej doby a ponúka inovatívne vzdelávanie. 
Naši študenti majú možnosť rozvíjať svoj potenciál vďaka 
skvelému učiteľskému tímu a používaniu aktuálnych mo-
derných technológií. Dávame tiež možnosť zúčastňovať 
sa na študijných zahraničných pobytoch a rôznych projek-
toch EU (Erasmus+). V posledných dvoch rokoch štúdia 
si každý študent vyberá voliteľné predmety podľa toho, 
čo chce neskôr študovať. Naši absolventi úspešne štu-
dujú na univerzitách na Slovensku i v zahraničí (Česko, 
Nemecko, Rakúsko, Dánsko, Anglicko, USA...) s rôznym 
zameraním (architektúra, ekonómia, informačné techno-
lógie, medicína, medzinárodné vzťahy, právo...). 
Odbory:
7902 J gymnázium (8-ročné štúdium) 
Výhody: vzdelávanie prebieha v inteligenčne vyrovnanom 
kolektíve, čo zabezpečuje rýchlejšie a hlbšie napredova-
nie v preberanom učive. Zo študentov sa počas ôsmych 
rokov vyformujú plnohodnotné osobnosti s vlastným ná-
zorom.
Podanie prihlášky: v 5. ročníku ZŠ, do 10. apríla 2016
Prijímacie pohovory: z matematiky a slovenského jazyka 
7902 J 74 bilingválne štúdium v anglickom jazyku 
(5-ročné štúdium) 
Výhody: Prvý rok štúdia predstavuje intenzívnu jazykovú 
prípravu v anglickom jazyku. Od druhého ročníka sa v an-
glickom jazyku vyučujú 4 predmety, pričom vzdelanie za-
bezpečujú aj anglický a americký lektor. Maturita z ANJ 
je na úrovni C1, čo predstavuje úroveň štátnej jazykovej 
skúšky. 
Podanie prihlášky: v 8. alebo v 9. ročníku ZŠ, do 
20. februára 2016
Prijímacie pohovory: talentové skúšky vo forme psy-
chotestov na zistenie jazykových a študijných predpokla-
dov 
Kontaktné údaje:
Gymnázium, Javorová 16, Spišská Nová Ves
Tel.: 053/442 56 51, mobil: 0948 612 526
E-mail: skola@gjavsnv.edu.sk, 
Web: www.gjavsnv.edu.sk 
Kontaktná osoba: Mgr. Mária Kaľavská, 
riaditeľka školy

GYMNÁZIUM, ŠKOLSKÁ 7
ponúka štúdium v škole so 150-ročnou tradíciou. Naše 
gymnázium ako jediné v regióne umožňuje individuálny 
výber voliteľných predmetov a vyučujúcich v 3. a 4. 
ročníku (z 25 voliteľných – aj netradičných pred-
metov – napríklad latinčina, ekonomika, dejiny ume-
nia), vyučovanie v zrekonštruovaných priestoroch 
a moderných učebniach s interaktívnymi tabuľami 
a bohaté športové a kultúrne vyžitie. Naši študenti par-

ticipujú na mnohých medzinárodných projektoch a vý-
menných pobytoch a sú schopní plynulo komunikovať 
v cudzom jazyku. Škola poskytuje kvalitné vzdelanie 
a prípravu na štúdium na rôznych typoch vysokých 
škôl v Slovenskej republike i v zahraničí. V rámci 
školského vzdelávacieho programu je posilnená výučba 
prírodovedných predmetov (biológia, chémia, fyzika, 
matematika a informatika).
V školskom roku 2016/2017 sa v našom gymnáziu otvorí 
päť tried: 
79 02 J gymnázium (4-ročné štúdium):
- všeobecnovzdelávacie triedy 
- triedy so zameraním na:  telesnú výchovu
 cudzie jazyky
 informatiku
Podmienky prijatia: Podmienky prijímacieho konania 
budú po odsúhlasení pedagogickou radou zverejnené 
na webovej stránke školy najneskôr do začiatku februára 
2016.
Kontaktné údaje: 
Gymnázium, Školská 7, Spišská Nová Ves
Tel.: 053/442 22 59, fax: 053/429 76 39
E-mail: skola@gymsnv.sk, web: www.gymsnv.sk
Kontaktná osoby: Mgr. Jozef Kačenga, riaditeľ školy

Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka 
(ne)obyčajné gymnázium pod vežou
Kto sme?
Že neviete, o akom gymnáziu je reč? Že pod akou ve-
žou? No predsa hneď vedľa hlavného kostola na námestí 
v SNV, takmer pod kostolnou vežou, dnes už krásne vy-
novená budova - patrí najmladšiemu gymnáziu v meste, 
Cirkevnému gymnáziu Štefana Mišíka.
Kto môže u nás študovať?
V súčasnosti u nás študuje cca 75 študentov, sme otvo-
rení pre žiakov aj neveriacich, ak rešpektujú kresťanského 
ducha našej školy. V škole máme 4 triedy, v ktorých sedí 
v priemere po 18 žiakov. Takéto malé kolektívy sú veľkou 
výhodou nielen pre žiakov, ktorí ľahšie vytvoria triedne 
spoločenstvo, ale hlavne pre učiteľov, ktorým sa v takých 
triedach vynikajúco učí. Nikto u nás nie je anonymný, nikto 
nesplynie s davom ako na veľkých školách, poznáme sa 
všetci navzájom, učitelia aj žiaci.
Pripravujeme študentov na všetky typy vysokých škôl. 
Ponúkame výučbu troch cudzích jazykov – anglický ja-
zyk, nemecký jazyk, talianský jazyk
Vybavenie
Naša škola ponúka pre študentov 2 plne vybavené po-
čítačové miestnosti, v ktorých má každý študent svoj 
počítač s príslušenstvom. Samozrejmosťou je aj table-
tová trieda s tabletmi pre každého. Tie využívame na 
všetkých typoch hodín. Interaktívne tabule sú v každej 
triede školy. 
Škola je po rekonštrukcii – žiadne staré lavice a okná. Bo-
nus pre našich študentov – čajový kútik v každej triede 
a oddychová miestnosť s pohodlnými sedačkami počas 
voľných hodín aj po vyučovaní.
Naše úspechy a aktivity
Tento odstavec by mohol byť veľmi dlhý, pretože tých 
úspechov je mnoho, od športových až po vedomostné 
súťaže. Presvedčte sa na našej webstránke alebo na fa-
cebooku.
Kritériá pre prijatie 
Prijímacie skúšky pozostávajú z overenia vedomostí 
z matematiky a zo slovenského jazyka
Termín prijímacích skúšok: 9. 5. 2016 a 12. 5. 2016
Bližšie informácie
Adresa školy: Cirkevné gymnázium Štefana Mišíka, 
Radničné námestie 271/8,  052 01 Spišská Nová Ves
Web: http://cgymmisikasnv.edupage.org
E-mail: gym.misika@gmail.com
Tel.: 053/417 37 02, 
Kontaktná osoba: PaeDr. Marcela Farkašová, 
riaditeľka školy - 0915 930 494



KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

10 FEBRUÁR 2016

Mesto Spišská Nová Ves v zmysle zákona č. 582/2004 
Z. z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za ko-
munálne odpady a drobné stavebné odpady v znení ne-
skorších predpisov vydalo Všeobecne záväzné nariadenie 
č. 4/2015 o miestnych daniach a miestnom poplatku za 
komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území 
mesta Spišská Nová Ves (ďalej len „VZN č. 4/2015“), kto-
rým s účinnosťou od 1. 1. 2016 ukladá tieto miestne dane 
a miestny poplatok za komunálne odpady:
- daň z nehnuteľností,
- daň za psa,
- daň za užívanie verejného priestranstva,
- daň za ubytovanie,
- daň za predajné automaty,
- miestny poplatok za komunálne odpady a drobné sta-

vebné odpady.
V porovnaní s rokom 2015 schválené VZN č. 4/2015 pri-
nieslo 3 zmeny:
1) Ročná sadzba dane za psa chovaného v bytovom 

dome sa znížila z doterajších 70 eur na 50 eur.
2) Sadzba dane za ubytovanie sa zvyšuje z doterajších 

0,40 eur na osobu a prenocovanie na 0,60 eur na osobu 
a prenocovanie.

3) V zmysle novely zákona o miestnych daniach zavádza 
sa nová sadzba poplatku 0,015 eura za kilogram 
drobných stavebných odpadov bez obsahu škodli-
vín. Zákonom určená sadzba je najmenej 0,015 a naj-
viac 0,078 eura za kilogram. Drobný stavebný odpad je 
odpad z bežných udržiavacích prác vykonávaných fyzic-
kou osobou alebo pre fyzickú osobu. Z dôvodu, že sa 
jedná o množstvový zber, poplatok nebude vyrubovaný 
rozhodnutím, ale poplatok bude poplatníkom zaplatený 
v hotovosti pri jeho odovzdaní na Regionálnu skládku 
odpadov Kudelník II Spišská Nová Ves.

Daň z nehnuteľností
Sadzby dane z nehnuteľností sú ustanovené vo VZN 
č. 4/2015.
Daňová povinnosť vzniká 1. januára zdaňovacieho obdobia 
nasledujúceho po zdaňovacom období, v ktorom sa daňov-
ník stal vlastníkom nehnuteľností, ktorá je predmetom dane 
a zaniká 31. decembra zdaňovacieho obdobia, v ktorom 
daňovníkovi zaniklo vlastníctvo k nehnuteľností. Na vyrubo-
vanie dane z nehnuteľností je rozhodujúci stav k 1. januáru 
zdaňovacieho obdobia. 
Na zmeny skutočností rozhodujúcich pre daňovú povin-
nosť, ktoré nastanú v priebehu zdaňovacieho obdobia sa 
neprihliada. V prípade nadobudnutia nehnuteľností vydraže-
ním v priebehu roka, daňová povinnosť vzniká prvým dňom 
mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa vydražiteľ stal 
vlastníkom nehnuteľností alebo prvým dňom mesiaca na-
sledujúceho po dni schválenia príklepu súdom. Pri zániku 
vlastníckych práv vydražením daňová povinnosť zaniká po-
sledným dňom mesiaca, v ktorom zanikli vlastnícke práva 
k vydraženej nehnuteľnosti. Pri nadobudnutí nehnuteľností 
dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká 
prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa de-
dič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného 
osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve.
Priznanie k dani z nehnuteľností sa podáva na tlačive, kto-
rého vzor ustanovilo Ministerstvo financií Slovenskej repub-
liky.
Priznanie k dani z nehnuteľností je povinný podať do 
31. 1. 2016:
- daňovník, ktorý sa stal vlastníkom nehnuteľností (poze-

mok, stavba, byt, nebytový priestor v bytovom dome) 
v roku 2015,

- daňovník, u ktorého zaniklo vlastníctvo k nehnuteľnos-
tiam (pozemok, stavba, byt, nebytový priestor v bytovom 
dome) v roku 2015,

- daňovník, u ktorého nastali zmeny výmery pozemkov, sta-
vieb, bytov, nebytových priestorov v bytovom dome v roku 
2015,

- daňovník, u ktorého došlo k zmene využitia stavby, bytu, 
nebytového priestoru v bytovom dome v roku 2015,

- daňovník, u ktorého v roku 2015 nadobudlo právoplat-
nosť stavebné povolenie alebo kolaudačné rozhodnu-
tie k stavbám, bytom a nebytovým priestorom v bytovom 
dome. 

K priznaniu k dani z nehnuteľností je potrebné doložiť roz-
hodnutie Okresného úradu – odbor katastrálny o povolení 
vkladu, zmluvu o prevode nehnuteľností, osvedčenie o de-
dičstve, darovaciu zmluvu alebo iný doklad o nadobudnutí 
nehnuteľností.
Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový priestor v by-
tovom dome v spoluvlastníctve viacerých osôb, priznanie 
k dani z nehnuteľností podá každý spoluvlastník do výšky 
svojho spoluvlastníckeho podielu. Ak sa spoluvlastníci do-
hodnú, priznanie podá zástupca, ktorého dohodou určili 
spoluvlastníci, pričom túto skutočnosť je potrebné vyzna-
čiť v priznaní. Ak je pozemok, stavba, byt alebo nebytový 
priestor v bytovom dome v bezpodielovom spoluvlastníctve 
manželov, priznanie podá jeden z manželov.
Mesto Spišská Nová Ves zníži daň z nehnuteľností o 50 %:
a) z pozemkov, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby v hmot-

nej núdzi alebo fyzické osoby staršie ako 70 rokov, ak 
tieto pozemky slúžia výhradne na ich osobnú potrebu,

b) zo stavieb na bývanie a bytov vo vlastníctve fyzických 
osôb starších ako 70 rokov alebo držiteľov preukazu 
fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, alebo 
držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 
postihnutím so sprievodcom, ako aj prevažne alebo 
úplne bezvládnych fyzických osôb, ktoré slúžia na ich 
trvalé bývanie,

c) z garáží a nebytových priestorov v bytových domoch slú-
žiacich ako garáž vo vlastníctve fyzických osôb starších 
ako 70 rokov, držiteľov preukazu fyzickej osoby s ťažkým 
zdravotným postihnutím, alebo držiteľov preukazu fyzic-
kej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievod-
com, ktoré slúžia pre motorové vozidlo používané na ich 
dopravu,

d) z pozemkov, stavieb alebo bytov vo vlastníctve právnic-
kých osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na pod-
nikanie.

Daň z nehnuteľností bude znížená:
na základe žiadosti:
- držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutí, ak žiadosť nepredložili v roku 2015.
bez žiadosti:
- fyzickým osobám starším ako 70 rokov, 
- držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím, ak žiadosť predložili v roku 2015.

Daň za psa
Priznanie k dani za psa podáva vlastník psa:
-  pri vzniku daňovej povinnosti najneskôr do 30 dní odo 

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

dňa, kedy daňovník prestal byť vlastníkom psa.
Mesto Spišská Nová Ves zníži daň za psa o 50 % u týchto 
daňovníkov:
a) dôchodcom s príjmami na hranici životného minima,
b) fyzickým osobám starším ako 70 rokov, 
c) držiteľom preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným 

postihnutím, alebo držiteľom preukazu fyzickej osoby 
s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom, ako 
aj prevažne alebo úplne bezvládnym fyzickým osobám.

Zníženie dane za psa fyzickým osobám starším ako 70 rokov 
bude poskytnuté bez žiadosti.
Vzory priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani 

za predajné automaty a poučenie na vyplnenie sú zverejnené 
na webovej stránke mesta www.spisskanovaves.eu alebo 
si ich môžete prevziať na Mestskom úrade, Štefánikovo ná-
mestie č. 1, kancelária č. dv. 203 na prvom poschodí.
Daň z nehnuteľností a daň za psa mesto Spišská Nová Ves 
vyrubí na rok 2016 jedným rozhodnutím na celé zdaňova-
cie obdobie. Rozhodnutia budú doručené do konca marca. 
Povinnosťou daňovníka je postupovať v zmysle rozhodnutia 
a zaplatiť daň v sume a lehotách, ktoré sú uvedené v roz-
hodnutí.
 
Miestny poplatok 
za komunálne odpady
Žiadosť o zníženie poplatku z titulu veku sú povinní 
predložiť len fyzické osoby, ktoré dosiahli vek 70 rokov 
v roku 2015 (ročník 1945). Fyzickým osobám, ktorým bol 
poplatok znížený z titulu veku 70 rokov už v roku 2015 (roč-
níky 1944 a staršie) bude poplatok v roku 2016 znížený bez 
žiadosti za podmienky, že mesto u týchto občanov neeviduje 
nedoplatky na miestnych daniach.
Rozhodnutia o vyrubení poplatku budú doručované do 
30. apríla 2016. 
Miestne dane a miestny poplatok za komunálne od-
pady môžete zaplatiť bankovým prevodom alebo v po-
kladnici Mestského úradu bezhotovostne platobnou 
kartou alebo v hotovosti. Poštový poukaz nie je súčas-
ťou rozhodnutia o vyrubení daní a poplatku. 
Ďalšie zníženia a odpustenia poplatku budú vykonávané 
v súlade so VZN. Pre prehľadnosť, aké doklady je potrebné 
doložiť k žiadosti o zníženie alebo odpustenie poplatku, uvá-
dzame presné znenie § 11a a § 11b VZN č. 4/2015. 

§ 11a
Zníženie poplatku

1. Správca dane na základe písomného oznámenia popla-
tok zníži o 80 % za obdobie, za ktoré poplatník správcovi 
dane preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní 
v zdaňovacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval 
na území mesta Spišská Nová Ves.
2. Podkladmi pre zníženie poplatku sú hodnoverné doklady 
vystavené v aktuálnom zdaňovacom období, z ktorých jed-
noznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo mesta 
Spišská Nová Ves alebo ich kópie, a to:
a) poplatník študujúci na území SR mimo miesta trvalého 

pobytu:
- potvrdenie študentského domova alebo internátu 

o ubytovaní, alebo 
- zmluvu o ubytovaní, alebo
- nájomnú zmluvu, alebo
- potvrdenie o návšteve školy – pre študentov študu-

júcich v Košickom a Prešovskom kraji súčasne aj 
potvrdenie o ubytovaní (potvrdenie z internátu alebo 
ubytovaciu zmluvu alebo nájomnú zmluvu alebo potvr-
denie o prechodnom pobyte).

b) poplatník pracujúci na území SR mimo miesta trvalého 
pobytu:
- potvrdenie o ubytovaní, alebo
- zmluvu o ubytovaní, alebo
- nájomnú zmluvu, alebo
- potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného po-

meru - pre zamestnancov pracujúcich v Košickom 
a Prešovskom kraji súčasne aj potvrdenie o ubyto-
vaní (ubytovaciu zmluvu alebo nájomnú zmluvu alebo 
potvrdenie o prechodnom pobyte), alebo

- výpis zo živnostenského registra, v ktorom je uvedené 
miesto podnikania alebo prevádzka mimo mesta Spiš-
ská Nová Ves – pre SZČO podnikajúcich v Košickom 
a Prešovskom kraji súčasne aj potvrdenie o ubytovaní 
(ubytovaciu zmluvu alebo nájomnú zmluvu alebo po-
tvrdenie o prechodnom pobyte).

MIESTNE DANE A MIESTNY POPLATOK 
ZA KOMUNÁLNE ODPADY V ROKU 2016

SPRAVODAJSTVO
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c)  poplatník – dieťa s rodičmi podľa písm. a) a b) na území 
SR mimo miesta trvalého pobytu: 
- potvrdenie o návšteve predškolského zariadenia 

alebo základnej školy.
3. Na výzvu správcu dane je poplatník povinný predložiť 
k nahliadnutiu originál dokladov uvedených v ods. 2 VZN 
č. 4/2015.
4. Správca dane môže žiadať od poplatníka doplnenie aj 
iných dokladov, ktoré preukazujú pobyt poplatníka mimo 
mesta Spišská Nová Ves. 

§ 11b
Odpustenie poplatku

1. Správca dane na základe písomného oznámenia popla-
tok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník správcovi dane 
preukáže na základe podkladov, že viac ako 90 dní v zdaňo-
vacom období sa nezdržiava alebo sa nezdržiaval na území 
mesta Spišská Nová Ves.
2. Podkladmi pre odpustenie poplatku sú hodnoverné do-
klady vystavené v aktuálnom zdaňovacom období, z ktorých 
jednoznačne vyplýva počet dní pobytu poplatníka mimo 
mesta Spišská Nová Ves alebo ich kópie, a to:
a) poplatník, ktorý sa dlhodobo zdržiava v zahraničí:

- kópiu európskeho preukazu zdravotného poistenia 
daného štátu, ak je čitateľné meno, priezvisko a dá-
tum platnosti preukazu, alebo

- potvrdenie o ubytovaní, alebo
- nájomnú zmluvu o prenájme nehnuteľností, alebo
- kópiu karty o trvalom pobyte občana Európskej únie, 

alebo
- potvrdenie o štúdiu, alebo
- pracovnú zmluvu, alebo
- potvrdenie zamestnávateľa o trvaní pracovného po-

meru, alebo
- predpis odvodov na sociálne poistenie v zahraničí, 

alebo
- potvrdenie agentúry, ktorá sprostredkovala zamest-

nanie v zahraničí, alebo
- potvrdenie zamestnávateľa o vyslaní danej osoby na 

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

naný ako vodič medzinárodnej cestnej nákladnej do-
pravy, alebo

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

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

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

níka v zozname uchádzačov o zamestnanie, alebo
- pracovné povolenie na území daného štátu, alebo
- potvrdenie o návšteve predškolského zariadenia 

alebo základnej školy v zahraniční, alebo
- potvrdenie o poberaní príspevku na dieťa v zahraničí 

(ak ide o dieťa), alebo
- kópiu rozhodnutia o vyrubení miestnych daní v mieste 

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

b) poplatník vo výkone trestu odňatia slobody:
- rozhodnutie o výkone trestu, alebo
- potvrdenie zariadenia na výkon trestu. 

c) poplatník bývajúci mimo miesta trvalého pobytu:
- potvrdenie o vyrubení a zaplatení poplatku v inej obci 

za poplatníka.
d) poplatník – kňazi a ich rodinní príslušníci, rehoľníci:

- potvrdenie o umiestnení v cirkevných zariadeniach.
3. Na výzvu správcu dane je poplatník povinný predložiť 
k nahliadnutiu originál dokladov uvedených v ods. 2 § 11b 
tohto VZN.
4. Správca dane môže žiadať od poplatníka doplnenie aj 
iných dokladov, ktoré preukazujú pobyt poplatníka mimo 
mesta Spišská Nová Ves.

 Ing. Pavol Košalko
ved. odd. správy daní a poplatkov, MsÚ

V SMERE NA GRAJNÁR A MLYNKY

Spoj č. 11 
linky 
810433

SNV, AS odchod 8.00

Spoj v smere: SNV, AS - SNV, N. Huta - Grajnár - Hnilec - 
Mlynky - Dedinky. Premáva v sobotu celoročne. 

Grajnár príchod 8.24
Mlynky, motorest príchod 9.05
Mlynky, Biele Vody, ZŠ príchod 9.09

Spoj č. 27
linky 
810433

SNV, AS odchod 8.00
Spoj v smere: SNV, AS - SNV, N. Huta - Grajnár - Hnilec - 
Mlynky - Dedinky. Premáva v nedeľu a v dňoch štátnych 
sviatkov celoročne.

Grajnár príchod 8.24
Mlynky, motorest príchod 9.05
Mlynky, Biele Vody, ZŠ príchod 9.09

V SMERE DO SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

Spoj č. 46 
linky 
810430

Grajnár odchod 10.15
Spoj v smere: Nálepkovo - Hnilčík - Grajnár - SNV, N. Huta 
- SNV, AS. Premáva do 28. 2. 2016 v sobotu, nedeľu 
a v dňoch štátnych sviatkov. 
Nepremáva počas pracovných dní prázdnin, 
t. j. 4. - 5. 1., 7. - 8. 1., 1. 2., 15. - 19. 2.

SNV, AS príchod 10.45

Spoj č. 8 
linky 
810433

Mlynky, Biele Vody, ZŠ odchod 11.11
Spoj v smere: Dedinky - Mlynky - Grajnár - SNV, N. Huta - 
SNV, AS. Premáva v nedeľu a v dňoch štátnych sviatkov 
celoročne.

Mlynky, motorest odchod 11.15
Grajnár odchod 11.35
SNV, AS príchod 12.05

Spoje č. 4 
a č. 26 
linky 
810433

Mlynky, motorest odchod 13.28 Spoj v smere: Dobšiná - Dedinky - Mlynky - Hnilec - Grajnár - 
SNV, N. Huta - SNV, AS. 
Premáva v sobotu. Nepremáva počas letných prázdnin,  
t. j. 1. 7. - 31. 8. (počas letných prázdnin premáva v smere 
Dedinky - SNV každý deň okrem pondelka spoj č. 14, viď 
cestovný poriadok linky 810433).

Grajnár odchod 14.05

SNV, AS príchod 14.35

Spoj č. 30 
linky 
810433

Mlynky, motorest odchod 16.14 Spoj v smere: Dedinky - Mlynky - Grajnár - SNV, N. Huta - 
SNV, AS. Premáva v nedeľu a v dňoch štátnych sviatkov 
celoročne. 

Grajnár odchod 16.34
SNV, AS príchod 17.05

SPRAVODAJSTVO

VZOR ŽIADOSTI
......................................................................................................................

Meno a adresa poplatníka

      Mestský úrad 
      Štefánikovo námestie č. 1
      052 70 Spišská Nová Ves

      Spišská Nová Ves, dňa .........................

Vec: Žiadosť o zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady

Žiadam o zníženie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady z dôvodu veku nad 
70 rokov za tieto osoby: (uviesť meno, priezvisko osoby, ktorej sa úľava týka – osoby, ktoré v predchádzajú-
com roku dosiahli vek 70 rokov a viac)

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

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

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

Spoje jazdia v rámci pravidelných autobusových liniek 
č. 810430 a 810433 a nahrádzajú tzv. Ski bus, ktorý 
vozil lyžiarov a turistov v ostatných dvoch zimných sezónach. 
Spoje sú výsledkom snáh o zvýšenie dostupnosti lyžiar-
skych areálov a turistických atraktivít zo strany OOCR SPIŠ 
v spolupráci s OOCR Slovenský raj, spoločnosťou eurobus, 
a. s., a odborom dopravy Úradu Košického samosprávneho 

kraja. Niektoré nové spoje budú premávať celoročne. Ces-
tujúci má nárok na bezplatnú prepravu jedného páru lyží 
alebo jedného snowboardu.
Spoje sú finančne dotované OOCR SPIŠ, OOCR Slovenský 
raj a Košickým samosprávnym krajom.
Cestovné poriadky liniek nájdete na www.eurobus.sk, 
www.spis-region.sk a www.slovenskyraj.eu. 

NA LYŽOVAČKU NOVÝMI 
AUTOBUSOVÝMI SPOJMI
Priaznivcom zjazdového, bežeckého lyžovania a zimnej turistiky na Spiši dávame do po-
zornosti nové autobusové spojenia v Slovenskom raji a jeho okolí, ktoré sú v platnosti  
od začiatku tohto roka. 
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LISTÁREŇ
	 Milí	Spišskonovovešťania,	táto	rubrika	poskytuje	
priestor	pre	vaše	listy,	resp.	otázky,	pripomienky,	podnety,	
a	samozrejme,	aj	odpovede	na	ne	od	kompetentných.	

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať niekoho kompe-
tentného, prečo sú pozatvárané žlté kontajnery na 
plasty - niektoré na retiazku a iné akosi dôvtipnejšie 
(akože sú zaseknuté)? V tomto druhu kontajnerov sa 
predsa naši „nepracujúci spoluobčania“ neprehra-
bujú. Zato občan, ktorý mesačne platí za odpad, musí 
hľadať po celom sídlisku, kde by mohol odhodiť, napr. 
plastové nádoby z rozl. pracích prostriedkov, ktoré cez 
vrchné okrúhle otvory neprepchá. Prečo je to tak a kto 
má od toho kľúče, nevedia ani príslušní domoví dôver-
níci. Hádam o tom nerozhoduje súkromná firma, ktorá 
má na starosti ich vyprázdňovanie! Je to problém v ce-
lom meste. Ďakujem za odpoveď a prajem pokojné 
a požehnané sviatky všetkým! 
 Anna zo sídl. Tarča, SNV, 9. 12. 2015

Zberné nádoby na separované druhy odpadu sú uzatvo-
rené z dôvodu zachovania „čistoty“ separovanej zložky. 
V minulosti dochádzalo k vyhadzovaniu komunálneho od-
padu do týchto zberných nádob. Následne pri spracovaní 
bolo nutné separované zložky „vyčistiť“ - pretriediť, aby 
bola možná ich recyklácia. 

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

Dobrý deň, ak dovolíte, chceme sa opýtať hlavne 
pána primátora, mestského zastupiteľstva a ľudí, ktorí 
o tom rozhodujú, kedy sa začne riešiť otázka parkova-
nia, resp. výstavby parkoviska pre sídlisko Východ... ?! 
Dané sídlisko disponuje minimom parkovacích miest 
vzhľadom na počet bytov a vlastníkov motorových vo-
zidiel. Tie miesta, ktoré tam sú, sú permanentne ob-
sadené a je problém zaparkovať. Nakoľko jestvujúce 
parkovisko pri predajni Sintra patrí vlastníkovi celej 
multifunkčnej budovy s nájomnými bytmi a ďalším 
podzemným parkoviskom - firme Overall, (ktorá lobuje 
s tými miestami ako sama chce) vedľa toho parko-
viska až ku internátu, je vhodná a dosť veľká „zelená 
plocha“, ktorá žiaľ slúži ako psí výbeh na venčenie 
namiesto toho, aby sa tam mohli hrať deti alebo aby 
tam bolo vybudované podzemné parkovisko v správe 
mesta, ktoré by sa staralo o tieto parkovacie miesta 
a ich prevádzku lepšie, ako sa stará spomínaná firma. 
Sme viac ako presvedčení, že ešte by nebol urobený 
„prvý výkop“ základov a tieto parkovacie miesta by 
ste mali dlhodobo (napr. na 20 rokov) dopredu pre-
najatých. Toto riešenie je hodné storočiu, roku, dobe 
a komfortu, v ktorej žijeme.

obyvatelia sídliska Východ, 7. 1. 2016 

Predmetné parkovisko je vo vlastníctve majiteľa objektu 
Sintra. Akékoľvek úpravy sú v kompetencii vlastníka. 
V prípade kapacitného obmedzenia je možné využiť aj 
parkovisko na trhovisku a pri redute. Sme obmedzení 
rozpočtom mesta na opravy a údržbu miestnych komu-
nikácií. 

Ing. Peter Susa 
ved. odd. výstavby a dopravy, MsÚ

Máme malú ľadovú vedľajšiu plochu, ktorá nie je 
ani spustená. V druhých mestách funguje, aj keď je 
+ 10 °C a zadarmo. U nás sa ľad prenajíma iba firmám 
za peniaze. Zabúdame na deti, majú prázdniny. Ve-
rejné korčuľovanie o 18.00 je pre dospelých a nie pre 
malé deti. Ďakujem.

www.odkazprestarostu.sk, Branislav
Pripomienka je opodstatnená v tom, že vonkajšia ľadová 

plocha bola spustená až 4. 1. 2016 a pre verejnosť až 
7. 1. 2016. Na základe viacerých sťažností bola proble-
matika spustenia vonkajšej ľadovej plochy prerokovaná 
na porade vedenia STEZ.
K problematike prevádzkovania vonkajšej ľadovej plochy 
pri plusových teplotách musíme konštatovať, že pri spus-
tení hlavnej a vonkajšej plochy nie je technicky možné 
prevádzkovať vonkajšiu plochu, a to z dôvodu, že von-
kajšia plocha nie je zakrytá a systém chladenia je vyko-
návaný v súčinnosti s hlavnou ľadovou plochou, čím pri 
chladení vonkajšej ľadovej plochy dochádza k premra-
zeniu a, samozrejme, k podstatnému zvýšeniu nákladov 
na energiu. Uvedenú problematiku zastrešenia vonkajšej 
plochy a vytvorenie, tzv. bajpasu v systéme chladenia sa 
snažíme riešiť. Verím, že v najbližšom období zabezpe-
číme finančné prostriedky na jej realizáciu. 
Počas súčasných zimných prázdnin sme sa snažili za-
bezpečiť využitie ľadovej plochy tak, že sme počas prázd-
nin v mesiacoch december 2015 a január 2016 rozšírili 
možnosť korčuľovania, a to aj tým, že sme organizovali 
korčuľovanie pre verejnosť v niektoré dni aj dvakrát, v do-
poludňajších a večerných hodinách. Za obdobie troch 
týždňov sme organizovali v čase od 17.00 do 20.00 hod. 
korčuľovanie 13 krát, čo je cca 205 hod. a v dopolud-
ňajších hodinách 5 krát, čo je cca 8 hod. Pri vyhod-
nocovaní návštevnosti musíme konštatovať, že najväčšiu 
návštevnosť zaznamenávame v čase od 17.00 hod., 
napr. 8. 1. 2016 v čase od 14.00 do 16.00 hod. využilo 
vonkajšiu ľadovú plochu len 23 osôb. Samozrejme, na 
základe pripomienky pisateľa, čas verejného korčuľova-
nia prehodnotíme, napr. formou ankety a prispôsobíme 
ho názoru väčšiny.
Zabezpečovať verejné korčuľovanie zdarma je ovplyv-
nené dvoma faktormi:
1. STEZ je príspevková organizácia mesta Spišská Nová 

Ves a hospodári na základe schváleného rozpočtu, 
kde pre rok 2016 počítame s nákladmi na prevádzku 
zimného štadióna vo výške 421 138 €, z toho formou 
príspevku pre športové kluby nám prispeje mesto 
289 087 €, t. j. 68 %, zostávajúce finančné pros-
triedky vo výške 132 051 € si musíme zarobiť vlast-
nou činnosťou, ako sú príjmy za nájom nebytových 
priestorov, nájom ľadovej plochy pre firmy a organizá-
cie a taktiež z tržieb za verejné korčuľovanie.

2. Pre školy poskytujeme hlavne vonkajšiu plochu 
zdarma. Poskytnúť plochu zdarma pre širokú ve-
rejnosť je z dôvodu bezpečnosti a zabezpečenia 
prevádzkových a všeobecných predpisov nereali-
zovateľné. Dnes pri platení vstupného sa pohybuje 
návštevnosť za dve hodiny aj viac ako 350 osôb, pri 
bezplatnom vstupe by to bolo minimálne dvakrát toľko, 
čo je z bezpečnostných dôvodov nerealizovateľné.

Ján Magdoško 
 riaditeľ Správy telovýchovných zariadení

Dobrý deň, chcel by som sa opýtať, kedy mesto vy-
buduje konečne celistvú cyklotrasu, po ktorej by sa 
dalo aj korčuľovať s kolieskovými korčuľami. Lebo ten 
kúsoček okolo kasární pri Hornáde už začína doslu-
hovať a ťažšie sa na ňom už korčuľuje a keď chce člo-
vek prísť zo strany od Kožuchovej ul. je tam taký asfalt 
drsný ako tankodrom, ďakujem.

www.spisskanovaves.eu - otázky, námety, 
pripomienky, Jozef

Mesto v súčasnosti pripravuje výstavbu cyklotrasy na 
Nábreží Hornádu v časti od Jilemnického ulice na sídl. 
Mier až k zimnému štadiónu. Jedná sa približne o 1,5 km 
trasu a jej vybudovanie predpokladáme do dvoch rokov.

Ing. Peter Susa 
ved. odd. výstavby a dopravy, MsÚ

Ta vas zdravim mile moje novoveske ľudze
novych rokoch tu už bulo a dajak už budze
na Silvestra každy dzvihal k ňebu kopoň strutu
a ňeškaj ma vinšovačku duch Ďura Pokutu.
Ta vam želam, človečkove, v totym roku novym
novinky, no ľem fajnove, co vam ja sam povim.
Polnu kešeň dvojcentofkoch, v žime termogačky,
po Hornadze naj plavaju vykarmene kačky,
a v ľece na kupaľisku hlopom fajne ščuky,
totym našim hokejistom vyžehľene puky, 
piščalkarom na futbaľe polmetrovu murnu
a žeľenym pokutňakom hlavu menej durnu.
Cestarom tym želam v žime menše prekvapeňa,
fto še ňezna hovac, naj ho hova Ďuro Beňa,
učiteľom, co furt cerpja, žičim mudre dzeci
a ňe take, co še v pjatky trepu na poldeci,
doktorom tyž daco treba, ta naj še im staňe
a pacientom - bortačiskom lacne parkovaňe.
Koňom ovsa, dzecom hopsa, a dzivčetkam cmučky,
naj k vam ščesco, vedno s lasku, pridze pocihučky.
Vekši peňež do Embraca, a do očoch draka,
naj vas tota Blatisrava na presrok nelaka.
Vešelo a herdo v šercu, a zlosc, totu fras trim
Naj žije naša Novejša v dvatyšic šesnastym!
Klapancia odznela počas privítania nového roku pred 
radnicou. Vlasto Bogár

NOVOROČNA 
KLAPANCIA

Palackého č. 1, 811 02 Bratislava 
Prečo študovať  

na VŠZaSP sv. Alžbety v Bratislave?
• VŠ bola prijatá za člena EUA a signatárov Veľkej 

Charty Bolonskej univerzity
• škola s druhým najnižším školným v SR

• študenti dostávajú štipendiá: sociálne a motivačné 
(prospechové a mimoriadne)

Je tu možnosť študovať na detašovanom 
pracovisku v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI,  

študijný odbor SOCIÁLNA PRÁCA.
Pri podaní prihlášky do 29. 2. 2016 zľava 

z poplatku za zimný semester vo výške 20 %.
Prihlášky odoslať na adresu: VŠZaSP sv. Alžbety,  

P. O. Box 104, 810 00 Bratislava 
Informácie: tel. č. 0911 104 940,  

resp. Zimná ul. 48, SNV
Ďalšie informácie nájdete na www.vssvalzbety.sk

VYSOKÁ ŠKOLA 
ZDRAVOTNÍCTVA  

A SOCIÁLNEJ PRÁCE 
SV. ALŽBETY 
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SPRAVODAJSTVO

ZO ŽIVOTA NAŠICH ŠKÔL
 VIANOČNÝ ŠKRIATOK
Žiaci ZŠ na Lipovej ulici žili 

atmosférou Vianoc celý de-
cember. Začiatkom me-
siaca sa veľmi ochotne 

zapojili do zbierky sladkostí, ktoré s láskou ve-
novali deťom v spišskonovoveskom krízovom 

centre. Svoj voľný čas po vyučovaní investovali do pe-
čenia medovníčkov a výroby darčekov na pripravovaný 
vianočný trh. Nemálo hodín strávili aj pri príprave súťaží, 
ktoré ôsmaci a deviataci chystali pre svojich mladších 
spolužiakov. Predvianočná nálada vyvrcholila v posledný 
deň pred vianočnými prázdninami. Práve vtedy medzi 
nich zavítal vianočný škriatok, aby im zvonením zvon-
čeka oznámil, že nastal ten túžobne očakávaný čas. Žiaci 
v tento deň nemali vyučovanie, ale na stanovištiach plnili 
zábavné vianočné úlohy, ktoré boli pre nich pripravené. 
Po splnení všetkých úloh si Lipáčikovia plní zážitkov mohli 
začať užívať dlhoočakávané dni oddychu. 

 VIANOČNÝ JARMOK 
21. decembra 2015 sa v ZŠ na Hutníckej ulici konal 
Vianočný jarmok. Niesol sa v znamení ručne vyrobených 
výrobkov žiakov a pedagógov. V jeho úvode sa predstavili 
žiaci vianočným pásmom kolied a vinšov. Pekným progra-
mom vytvorili príjemnú vianočnú náladu všetkým tým, ktorí 
prijali pozvanie. Výťažok z predaja - 210 € „putoval“ na 

dobročinné účely - deťom do ďalekej Afriky. 
 Exkurzia v Martine

Žiaci ôsmeho ročníka ZŠ Z. Nejedlého navštívili 
1. 12. 2015 mesto Martin. V Literárnom múzeu Sloven-
skej národnej knižnice si pozreli expozíciu chronologicky 
rozdelenú do deviatich častí. Pozornosť žiakov upútali ori-
ginálne výtvarné diela, historický nábytok, rôzne písacie 
potreby, vzácne staroslovienske texty, kódexy, prvotlače. 
Na Národnom cintoríne, národnej kultúrnej pamiatke, hľa-
dali miesto odpočinku mnohých významných osobností 
Slovenska.

 Úspechy základnej školy sv. Cyrila a Metoda
V okresnom kole olympiády zo slovenského jazyka, 
ktorá sa konala 10. 12. 2016, sa žiačka Soňa Tomčí-
ková umiestnila na peknom 2. mieste a zároveň obsa-
dila v okresnom kole olympiády z anglického jazyka 
13. 1. 2016 pekné 6. miesto. V okresnom kole olympi-
ády z nemeckého jazyka získala 12. 1. 2016 Soňa Pol-
láková v kategórii 1B krásne 1. miesto. 5. 1. 2016 sa 
v telocvični školy konal tradičný novoročný turnaj žiakov 
vo futbale. Zasúťažiť si prišli aj v čase vianočných prázdnin 
žiaci 4. - 9. roč., ktorí boli rozdelení do šiestich družstiev. 
Víťazmi boli všetci, ktorí si našli čas a prispeli nielen k utu-
ženiu vzťahov, ale aj k obohateniu fyzickej kondície. Toto 
športové dopoludnie sa nieslo v duchu zábavy. 

 Záver minulého roka bol na Cirkevnom gymnáziu Šte-

fana Mišíka veľmi rušný. Koncom novembra sa študenti 
celej školy zúčastnili zážitkového vyučovania v Koši-
ciach, kde navštívili interaktívnu výstavu Steelpark, a na 
množstve zaujímavých exponátov sa mohli presvedčiť, že 
fyzikálne zákony naozaj fungujú . Potom prišlo na rad 
Technické múzeum, rozšírili si vedomosti v Planetáriu 
a Sieni výbojov. Večer ich už čakal zlatý klinec dňa - ba-
letné predstavenie Labutie jazero, ktoré zanechalo hlboký 
vnem krásy.
Študenti radi pomáhajú slabším, a aj tento raz sa zúčastnili 
celoslovenskej zbierky Hodina deťom, kedy dva tímy 
vyzbierali pre núdzne deti cca 140 €. Stalo sa už pevnou 
tradíciou, že pred Dňom sv. Mikuláša sa koná zbierka 
sladkostí pre sociálne slabé rodiny nášho mesta. Okrem 
toho študenti pripravili mikulášsky program pre tieto deti 
a ich radostné a rozžiarené oči im boli najlepšou odmenou.
V závere roka sa uskutočnila duchovno-poznávacia exkur-
zia do predvianočnej Prahy. Boli to dva plné dni úžasnej 
atmosféry, všetci si vychutnali nielen vianočné trhy s ich 
vôňou, ale aj architektonické krásy stovežatej Prahy v celej 
svojej nádhere, Hradčany, Malú Stranu, Vyšehrad, Staro-
mestské námestie s orlojom, navštívili Pražské Jezuliatko, 
Loretu s jej zvonkohrou a, v neposlednom rade, Národnú 
galériu s jej umeleckými skvostami. Mali to šťastie, že mohli 
zhliadnuť výstavu monumentálnych obrazov Alfonza Muchu 
Slovanská epopeja, ktorá v nich zanechala hlboký dojem. 

Mestský úrad odd. školstva Spišská Nová Ves upozorňuje, že zápis detí narodených od 
1. 9. 2009 do 31. 8. 2010 do 1. ročníka základnej školy sa uskutoční v apríli (termín zá-
pisu a ostatné podrobnosti včas oznámime). V súvislosti so zápisom do 1. ročníka ZŠ chceme 
osloviť rodičov, resp. starých rodičov detí, ktoré sa dlhodobo zdržujú v zahraničí a nie je 

predpoklad, že povinnú školskú dochádzku budú plniť na území Slovenska, v základ-
nej škole v Spišskej Novej Vsi, aby informáciu o mieste pobytu alebo potvrdenie o návšteve 
školy doručili na Mestský úrad, odd. školstva, 1. posch., č. d. 219, PaedDr. Š. Šimko alebo 
elektronicky na adresu stefan.simko@mestosnv.sk, t. č.: 053/415 22 36. 

ZÁPIS DETÍ DO 1. ROČNÍKA ZÁKLADNEJ ŠKOLY
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KULTÚRA

4. 2. (štvrtok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 6 €

JOZEF MOKOŠ: JÁNOŠÍK ALEBO PRAVDA JE LEN JEDNA
Hra s pesničkami o tom, ako sa z obyčajného človeka stane zbojník, hrdina a národná legenda.

5. 2. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 5 € 

PAVOL ORSZÁGH HVIEZDOSLAV: HÁJNIKOVA ŽENA 
Majstrovské dielo veľkého básnika. 

7. 2. (nedeľa) o 16.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € 

MILAN ŽITNÝ: DLHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Klasická ľudová rozprávka trochu inak, plná napätia, dobrodružstiev a pesničiek.

11. 2. (štvrtok) o 10.00 hod. Pre dôchodcov mesta SNV a okolia VSTUPNÉ: 2 € 
13. 2. (sobota) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 5 € 

PETER PALIK: TIEŇ MAJSTRA PAVLA
Príbeh o človeku zmietaného vášňami, ktoré ho privedú do situácií ohrozujúcich jeho existenciu, a o sile sabaobetujúcej lásky. 

12. 2. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 5 € 

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

14. 2. (nedeľa) o 16.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € 

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

19. 2. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 5 € 

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

21. 2. (nedeľa) o 16.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € 

ZBIGNIEW NIENACKI / KAMIL ŽIŠKA, TIBOR KUBIČKA: 
PÁN TRAGÁČIK A TEMPLÁRI
Dobrodružná výprava Pána Tragáčika a jeho troch kamarátov za legendárnym pokladom templárov. 

26. 2. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 5 €

JÚLIUS BARČ IVAN: MASTNÝ HRNIEC
Výsmešná komédia o zmätkoch v dome profesora Babíka, ktorého omylom vyhlásili za ministra.

ŠTÚDIO SD

3. 2. (streda) o 19.00 hod., Štúdio SD  VSTUPNÉ: 2 €

SŁAWOMIR MROŻEK: KAROL
Hra o hľadaní vzájomného porozumenia.

10. 2. (streda) o 19.00 hod., Štúdio SD  VSTUPNÉ: 2 € 

F. M. DOSTOJEVSKIJ: BIELE NOCI
Jeden z najkrajších príbehov o láske v svetovej literatúre.

17. 2. (streda) o 19.00 hod., Štúdio SD  VSTUPNÉ: 2 € 

VICTOR HAÏM: VALČÍK NÁHODY
 Napínavý súboj krásnej ženy s anjelom o miestenku do raja. 

24. 2. (streda) o 19.00 hod., Štúdio SD  PREMIÉRA VSTUPNÉ: 3 €
25. 2. (štvrtok) o 19.00 hod., Štúdio SD  VSTUPNÉ: 3 €

OLGA TOKACZUK: ŽIVOT NIE JE DIVADLO 
Emotívny príbeh muža na samote.

Zimná 46, Spišská Nová Ves

STÁLE EXPOZÍCIE
• TERRA GOTHICA
• JOZEF HANULA 

AKTUÁLNE VÝSTAVY
do 21. 2. 2016
PAPIER KOLE
Výstava s výberom cca 130 diel od 52 autorov.

9 X 9/SPIŠ – SPAIN
Prvá časť výstav súčasného umenia konfrontujúca 
tvorbu deviatich španielskych výtvarníkov.
KATARÍNA BALÚNOVÁ:  
HĽADANIE NOVÝCH TERITÓRIÍ
Výber z tvorby spišskej výtvarníčky na tému urbánne-
ho priestoru a konfrontácie mesta i prírody.  

PREDNÁŠKY/BESEDY/DIELNE 
7. 2., 11.00 – 16.00, vstupné: 1 € 
MEDZINÁRODNÝ VÝTVARNÝ WORKSHOP
Podujatie organizované pre zahraničnú skupinu 
výtvarníkov z Bieloruska.
• GRAFIKA – SUCHÁ IHLA
Účastníci tvorivej dielne si do tetrapackovej podložky 
vyryjú ihlami obrázky a tlačov do hĺbky na ručnom 
grafickom lise vytvoria hotový grafický výtlačok.
• DREVENÁ INTARZIA
Zaujímavé dekory intarziou: vykladaním a lepením 
drevených dýh.
12. 2., 16.00 – 19.00, vstupné: 2 € 
ŽENY ON LINE 4: VALENTÍNSKE  
CUKRÁRENSKÉ DEKORÁCIE
Účastníčky tvorivej dielne si modelovaním a tvarova-
ním farebnej cukrárenskej hmoty vytvoria zaujímavé 
valentínske dekorácie. 
17. 2., 17.00 – 19.00, vstup voľný
ORBIS PICTUS: ROZHOVORY O UMENÍ 
DERNIÉROVÝ PODVEČER
Finišáz dvoch výstav 9 x 9 / Spiš – Spain a Papier 
Kole spojená s prezentáciou katalógu Papier Kole 
a komentovanou prehliadkou s kurátormi a autormi 
projektov. Hostia: PhDr. Miro Procházka, 
Mgr.art. Katarína Balúnová
24. 2., 16.00 – 18.00, vstup voľný
MÚZEUM SPIŠA - DVORNÉ DIALÓGY 31 
Prezentácia nových publikácií o Markušovciach. 
Hostia: autorský kolektív
27. 2., 9.30 – 12.00, vstupné: 1 € 
TVORIVKY JUNIORI: GRAFIKA
Tvorba grafiky na papierovej matrici a tlače z výšky. 
Podujatie určené pre rodiny s deťmi. 

TVORIVKY PRE DETI MŠ, ZŠ, SŠ A ZUŠ
PAPIEROVÁ SKLADAČKA: 
KRESBA – MAĽBA – KOLÁŽ
1. - 19. 2. 2016
Výtvarný materiál v réžii galérie. Prineste si so sebou 
pracovné plášte. Vstupné: 1 €/účastník, 
doprovod  zdarma. Doba trvania: cca 60 - 90 min. 
VÝŠIVKA NA PLÁTNE
Dielňa zameraná na tvorbu obrazcov spájaním kúskov 
textilu lepením a šitím, kde sa žiak inšpiruje výtvarný-
mi dielami španielskej výtvarníčky Claudii Martinez. 
Vhodné pre malé skupiny žiakov v rámci výtvarných 
krúžkov (počet 10). 
MOJE TERITÓRIUM
Tvorivá dielňa k výstave „Hľadanie nových teritórií“. 
Hľadanie vlastnej lokality: mesto versus príroda. Žiak 
si spájaním výtvarných techník a vlastnou kreativitou 
vymedzí jemu známe územie: dom – ulica – príroda... 
Vhodné pre veľké skupiny detí (počet 20 - 40).

w
w

w
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us
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k

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

FEBRUÁR 2016

Dom Matice slovenskej na Zimnej 68

5., 6. a 7. február 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 kaž-
dodennosti... Vstupné: 5 €.

9. február o 19.00 h
M. Jones: 

KAMENE VO VRECKÁCH
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 neodvrat-
ne 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 €.

13. a 14. február 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 €. 

17. február o 19.00 h
William Shakespeare: 

HAMLET
Príbeh o dozrievaní. Hra hier. O každom a pre každého 
z nás. Predstavenie ocenené na mnohých zahraničných 
festivaloch. Vstupné: 6 €

20. a 21. február o 19.00 h
William Shakespeare: 

MACBETH 
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 pred-

stavenie ohromujúce svojou silou. Vstupné: 5 €. 

27. a 28. február o 19.00 h
Martin McDonagh: 

PORUČÍK Z INISHMORE
Jedného dňa na írskom ostrove Inishmore záhadne zmizne 
kocúr. Nie hocijaký, ale miláčik radikálneho teroristu, čle-
na paramilitárnej organizácie INLA, ktorý prichádza pomstiť 
svojho obľúbenca… Vražedne smiešna komédia je takou 
silou, že budete plakať od smiechu. Hra autora prezývané-
ho 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 €.

Kapacita sály je len 30 miest. 
Odporúčame si rezervovať miesta vopred. 

Rezervácie: 0907 908 986.

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

MARTIN CASELLA: 
ÍRSKA KLIATBA 
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 €.

Pripravujeme:
9. 3. 2016 o 19.00 h., Kino Mier 

GALAKONCERT LA GIOIA 
s hudobným hosťom
Galakoncert troch úspešných spevákov, ktorí interpretujú populárne 
piesne v štýle belcanta. Účinkujú: Peter Ďurovec, Peter Ševčík, 
Matej Vaník a zaujímavý hudobný hosť. 
Vstupné: 13 €. Predpredaj vstupeniek od 1. 2. 2016.

12. 3. 2016 (sobota) o 16.00 h., Kino Mier 

PRÍBEH Z TAMMÍRU - rozprávkový muzikál
Rozprávková inscenácia je inšpirovaná fantasy románom Vladimíra Štefaniča. Dvadsaťtri hercov stvárni obyvateľov dedinky 
Tammír, v ktorej vyrastie zázračný hovoriaci strom. Keď sa o ňom dopočuje čarodejnica Abenis, chce ho zničiť. To sa jej 
nepodarí. Strom Jasom ju premení na dobrého človeka. Účinkujú herci z Veľkého Šariša, študenti herectva a veľkošarišské 
mamičky. Vstupné: 6 €.

1. 4. 2016 (piatok ) o 18.00 h., Koncertná sieň Reduty 

JANA HUBINSKÁ 
Šanzónovo-jazzový koncert známej slovenskej  
herečky a speváčky, držiteľky filmovej ceny  
Český lev a iných slovenských 
a zahraničných hereckých ocenení. 
Program obohatia hostia a rodáci zo Spiša.
Predpredaj vstupeniek od 1. 2. 2016.

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)

FEBRUÁR 2016
Program Spišského osvetového strediska 

do 19. 2. 2016
PAMIATKY UNESCO  

NA STREDNOM SPIŠI
Poplenérová výstava výtvarných 

prác členov Art klubu.
Vstup voľný.

do 26. 2. 2016
MILOŠ FIĽA A MAREK KOLLÁRIK

Autorská výstava fotografií 
členov Foto klubu.

Vstup voľný.

25. 2. 2016 o 16.30 h
ŽELEZNÁ CESTA STRATENÁ  

V SLOVENSKOM RAJI
Vernisáž poplenérovej výstavy fotografií 
neprofesionálnych fotografov pri SOS.

Výstava potrvá do 25. 3. 2016. Vstup voľný.

27. 2. 2016 o 14.00 h, Kultúrny dom Vojkovce
TY VODIČKO ČISTA

Regionálna prehliadka predveľkonočných 
a veľkonočných zvykov a obyčajov.

Vstupné: 0,50 €.

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

DIVADLO

KONTRA
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CENTRÁLNA BUDOVA, LETNÁ ULICA 28

PRE DETI 
Erich KÄSTNER: Emil a tri dvojčatá. Druhá 
z kníh o Emilovi voľne nadväzuje na autorovu najzná-
mejšiu detskú knihu. Odhaľte záhadu troch dvojčiat, 
zakúste napínavé chvíle s priateľmi, ktorí sa ocitnú 
v ohrození. Situácie s odvážnym riešením problémov 
nabádajúce k podobnému správaniu v skutočnom 
živote každého, kto príbeh číta.
Christine NÖSTLINGER: Grétkin príbeh. Búr-
livé obdobie dospievajúceho dievčaťa plné otázni-
kov. Grétka bojuje s nadváhou, ale aj s nezhodami 
rodičov doma. Napätie z rodiny sa prenesie do školy, 
situácia sa vyostruje...
Tomislav SENCANSKI: Malý vedec. Séria kníh, 
s ktorými nazriete do tajomstva vedy – pre všetkých, 
ktorí si chcú overiť zákony fyziky a chémie jedno-
duchými experimentmi, ktoré je možné zrealizovať 
nielen v škole, ale aj doma.

PRE DOSPELÝCH – BELETRIA
M. J. ARLIDGE: Jeden musí z kola von. Prípad 
vraha, ktorý obete zmenil na vrahov.
Kate MOSSE: Čudáková dcéra. Mrazivý pohľad 
do záhadnej, krvavej aj romantickej minulosti jednej 
anglickej dedinky.
Jojo MOYES: Dievča, ktoré si tu zanechal. Osudy 
dvoch žien, ktoré spája jeden zvláštny portrét.

PRE DOSPELÝCH – NÁUČNÁ LITERATÚRA
Jaroslava KUCHTOVÁ: Špalda, pšeno, po-
hánka... Špalda, pšeno a pohánka obsahujú celý 
rad cenných živín, nevyhnutných pre život a zdravú 
existenciu človeka. Dajú sa z nich pripraviť jedno-
duché a rýchle jedlá, ktoré sú nielen zdravé, ale aj 
chutia.
Lucia JESENSKÁ-HORECKÁ: Kuchárska 
kniha: cukety, tekvice, patizóny a baklažány. 
Máte radi bezmäsité jedlá? Pestrú zeleninovú 
kuchyňu? Recepty, ktoré v tejto kuchárskej knihe náj-
dete, predstavujú len časť možností, ktoré poskytuje 
táto všestranne použiteľná zelenina.
Najlepšie koktaily. V publikácii nájdete recepty na 
osvedčené koktaily typu tequila sunrise, aj na zaují-
mavé novinky ako je Millenium koktail. Ktorýkoľvek 
z nich vám zaručene spríjemní a obohatí každú spo-
ločenskú akciu.

POBOČKA MIER, ŠAFÁRIKOVO NÁMESTIE 7

PRE DETI 
Chris RIDDEL: Fantómová Ada a myší duch. 
Ada býva na Hrôzohrade so svojím otcom, no nemá 
kamarátov. Jednej noci sa všetko zmení, Ada stretne 
myšieho ducha Myšmaela a začnú sa diať podivu-
hodné udalosti.

PRE DOSPELÝCH – BELETRIA
Tamara McKINLEY: Láska v plameňoch. Str-
hujúca rodinná sága z austrálskeho vnútrozemia. 
V tomto drsno-krásnom kraji už tri roky nepršalo 
a nad obyvateľmi visí hrozba ničivého požiaru.

PRE DOSPELÝCH – NÁUČNÁ LITERATÚRA
Barry EATON: Život na druhom brehu. Kniha 
naznačuje, že hoci veda doteraz nevie dokázať ani 
vysvetliť existenciu nehmotného života, čoskoro sa 
dočkáme prelomu v chápaní života po telesnej smrti.

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice  
v Spišskej Novej Vsi

Letná 28
www.spisskakniznica.sk

KULTÚRA

Banícky spolok Spiš pozýva svojich členov na

VALNÉ ZHROMAŽDENIE,
ktoré sa uskutoční

29. 2. 2016 (pondelok) o 16.00 h v Multifunkčnom energetickom  
a baníckom centre, Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves.

Multicentrum, Nábrežie Hornádu 14,  
Spišská Nová Ves, t. č.: 053/429 75 46

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 II

Kameň, drevo, kov... a umelecká fotografia  
v tvorbe Jirka Čepila.

do 29. 2. 2016
• • •

Prednáška

BANÍCTVO  
NA ČERVENOM VRCHU
23. 2. 2016 (utorok) o 16.00 h

Prednášajúci: Ing. František Pramuka a Ing. Ján Ďurša

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!
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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. 2. 2016 (pondelok) o 16.00 h, Kaštieľ, vernisáž
EXODY NA SPIŠI A NÁRODNOSTI NA SLOVENSKU

Výstava obrazov Fera Guldana s libretom Mira Polláka 
potrvá do 20. 2. 2016.

6. 2. 2016 (sobota) o 19.00 h, Spoločenská sála KD
7. REPREZENTAČNÝ PLES OBCE SMIŽANY

Program: Moderátor - Michal Hudák * TS Grimmy – Prešov * HS TIP - J. Valkoššák a R. Olejník  
Hosť programu: Duo Kamelie – ČR * CAMPANA BATUCADA - bubnová show

Tombola
Vstupné s konzumáciou: 48 €.

25. 2. 2016 (štvrtok) o 16.00 h, Kaštieľ, vernisáž
VÝSTAVA – ALBUMY INTENSE MEMORIES 

potrvá do 31. 3. 2016.

Pripravujeme:
6. 3. 2016 (nedeľa) o 15.30 h, Spoločenská sála KD

VITAJ DOMA, STARKÁ
Divadelné predstavenie ochotníckeho divadla RaJ pri OKC v Smižanoch 

pri príležitosti MDŽ. Vstupné: 2 €.

FEBRUÁR 2016

Všetky doplňujúce údaje nájdete na www.stercentury.sk.

PLÁN PREMIÉR

4. 2. 2016

50 ODTIEŇOV ČIERNEJ
DÁNSKE DIEVČA

13 HODÍN:  
TAJNÍ VOJACI Z BENGHÁZI

11. 2. 2016
DEADPOOL

AKO BYŤ SINGLE

18. 2. 2016
ROBINSON CRUSOE

ZOOLANDER 2

25. 2. 2016

BOHOVIA EGYPTA
BROOKLYN
ŘACHANDA

KULTÚRA

ROZPRÁVKA - ČESKÝ DABING 
1. 2. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

ALVIN A CHIMPUNKOVIA: 
ČIPERNÁ JAZDA

USA, komédia, 86 min., MP-12.

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

JOY 
USA, komédia/dráma, slovenské tit., 120 min., 
MP-12.

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

REVENANT: ZMŔTVYCHVSTANIE
USA, dobrodružná dráma/western, slovenské 
titulky, 151 min., MP-15.

STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU 
3. 2. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

ANTON SRHOLEC
SK, 96 min., MP-12.

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

REVENANT: ZMŔTVYCHVSTANIE

4. - 6. 12. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

PÄŤDESIAT ODTIENOV ČIERNEJ
USA, komédia/paródia, české titulky, 85 min., 
MP-15.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
5. - 8. 2. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

AGENTI DEMENTI 
Španielsko, anim. komédia, 91 min., MP.

ROZPRÁVKA 
6. - 7. 2. o 15.30, vst.: 3,50 €, 2D

JOHANKINO TAJOMSTVO
SR/ČR, 86 min., MP. 

7. - 8. 2. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

OSEM HROZNÝCH 
USA, thriller/western, čes. tit., 182 min., MP-15.

FILMOVÝ KLUB 
9. 2. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 €

DÁNSKE DIEVČA 
VB/USA, romantický/dráma, titulky, 119 min., 
MP-15.
 
10. 2. o 19.00 

DIVADLO ARÉNA: ÍRSKA KLIATBA

11. - 12. 2. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

DEADPOOL
USA, akčná komédia, slovenské titulky, 
104 min., MP-15.
 
ROZPRÁVKA - RODINNÝ FILM
12. - 15. 2. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

BELLA A SEBASTIAN: 
DOBRODRUŽSTVO POKRAČUJE

Francúzsko, dobrodružný rodinný film, český 
dabing, 99 min., MP.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
13. - 14. 2. o 15.30, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

 ALVIN A CHIMPUNKOVIA: 
ČIPERNÁ JAZDA

13. a 15. 2. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

AKO BYŤ SINGLE
USA, komédia, slov. titulky, 119 min., MP-15.

VALENTÍNSKE PREDSTAVENIE 
PRE VŠETKÝCH ZAMILOVANÝCH

14. 2. o 19.00, vstupné: 4 €
AKO BYŤ SINGLE 

Každý pár platí iba jednu vstupenku a dostane 
sladký darček. 

Prázdninové premietanie v Kine Mier 

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
Vstupné: 3 €
15. 2. o 10.00  ALVIN A CHIMPUNKOVIA: 
  ČIPERNÁ JAZDA 
17. 2. o 10.00  ĽADOVÁ SEZÓNA 
19. 2. o 10.00  JOHANKINO TAJOMSTVO 

FILMOVÝ KLUB 
16. 2. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 €

FÚSI
Dánsko/Island, 94 min., titulky, MP-15.

STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU 
17. 2. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

MALÝ PRINC 
Fran./Tal., anim. rodinný film, 108 min., MP.

17. 2. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

DÁNSKE DIEVČA 
 
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
18., 20. a 22. 2. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 
19. a 21. 2. o 17.00, vst.: dosp.: 5 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 € 

 ROBINSON CRUSOE 
Francúzsko, animovaný film, 90 min., MP.

18. - 19. 2. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

ZOOLANDER 2 
USA, komédia, 105 min., slov. titulky, MP-12.

20. - 22. 2. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D

DECIBELY LÁSKY
85 min., MP-12. 

FILMOVÝ KLUB 
23. 2. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 €

FARBY PIESKU
SK, 80 min., MP-15.

STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU 
24. 2. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

MALÝ PRINC 

24. - 25. 2. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

LÍDA BAAROVÁ
ČR, dráma, česká verzia, 110 min., MP-12.

ROZPRÁVKA 
26. - 29. 2. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

ŘACHANDA 
ČR, 2016, 85 min., MP.
 
26. - 27. 2. o 19.00, vst.: dosp.: 5 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 4,50 € 

BOHOVIA EGYPTA 
USA, akč. fantasy, čes. dab., 120 min., MP-12.

28. - 29. 2. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 

REVENANT: ZMRTVÝCHVSTANIE

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

SAULOV SYN
Maďarsko, titulky, 107 min., MP-15.
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RELAX

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. februára na 
adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v marcovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: PREŽIŤ MNOHO KRÁSNYCH 
CHVÍĽ. Výherkyňou tajničky z Ička 1/2016 sa stáva Magda GONČÁROVÁ zo Spišskej Novej Vsi. Blahoželáme!

KRÍŽOVKA

Je smutné dopočuť sa, že sa niečo podobné 
môže stať aj v našom meste – za bieleho dňa 
a na jednej z frekventovaných križovatiek. 
Chlapca napadne partia iných školákov a mlá-
tia ho pred očami ľudí, ktorí pokojne čakajú na 
autobus. Poviete si, veď to nebol ich problém, 
mali tam byť policajti. To isté si hovorili ľudia 
v prípade, že počuli plač bitej ženy z horného 
poschodia, boľavé zavýjanie psa v susednom 
dome alebo pri okrádaní dôchodcu. Toto už nie 
je ani na obvyklé – mali by sme sa zamyslieť... 
Svedkovia bitky, po ktorej skončil chlapec so 
zlomenou sánkou, by mali odovzdať občian-
sky preukaz, alebo aspoň mobil, ktorým mohli 
v priebehu pár sekúnd privolať pomoc. Každo-
denne sa rozciťujeme nad filmami o nešťastí 
a ubližovaní a v televízii nám, pravdepodobne, 
ostala aj duša.
Žijeme v dobe, kedy sa slušnosť veľmi necení 
a sila, moc a drzosť veľakrát vyhráva. Aspoň, že 
existuje miesto v našom Ičku, kde si to môžeme 
povedať na rovinu – na niektorých Spišskono-
vovešťanov nie som a nebudem hrdý. O to viac 
na tých, ktorí sa zastanú bezbranných. A keď sa 
niečo podobné stane tým ignorantom, poviem 
si – to nie je môj problém! Vlasto Bogár

TO NIE JE MÔJ PROBLÉM!

FEJTÓN 
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Na prelome rokov došlo k zmene na trénerskom poste u A mužstva hokejistov. Sta-
ronovým trénerom hokejistov prvoligovej Spišskej Novej Vsi sa stal Peter Křemen. 
„S trénerom Mariánom Horváthom sme po vzájomnej dohode dospeli k tomu, že 
pre mužstvo bude lepšie zmena. Nebolo to ľahké rozhodnutie. Cieľom je ôsma 

play off priečka, a to je náš dôležitý cieľ,“ uviedol riaditeľ HK Spišská Nová Ves 
Ľubomír Vaic. 
Peter Křemen odštartoval s hráčmi HK letnú prípravu, ale potom odišiel do Humen-
ného, kde však v decembri skončil.  (pat)

Dva dni 14. a 15. decembra 2015 patrila Športová hala 
v Spišskej Novej Vsi starším a mladším žiakom športo-
vých futbalových tried a futbalových klubov zo Žiliny, 
Košíc, Prešova, Havlíčkovho Brodu (ČR), Bílovca (ČR) 
a Spišskej Novej Vsi. Boli to zaujímavé futbalové zápo-
lenia chlapcov. Potešila návšteva mladých fanúšikov, 
povzbudzovanie a celkový priebeh turnaja. Hralo sa sys-
témom každý s každým 1x dvadsať minút hrubého času.
Celkové poradie starších žiakov U 14:
1. MŠK Žilina, 2. Progres Bílovec, 3. 1. FC Prešov, 
4. FK Havlíčkov Brod, 5. FC VSS Košice, 6. FK Spiš-
ská Nová Ves
Celkové poradie mladších žiakov U 12:
1. FC Prešov, 2. MŠK Žilina, 3. VSS Košice, 4. FK 

Havlíčkov Brod, 5. FK Spišská Nová Ves, 6. Progres 
Bílovec
Peter Frank, syn Adreja Franka po turnaji povedal: 
„Som veľmi rád, že sa turnaj uskutočnil a udržal si 
svoju kvalitu v porovnaní s predchádzajúcimi roč-
níkmi. Sme radi, že sa ho zúčastnil aj náš futbalový 
reprezentačný tréner Slovenska Ján Kozák, primátor 
mesta Spišská Nová Ves Ján Volný a ďalší pozvaní 
hostia. Kladným prvkom dvadsiateho druhého ročníka 
memoriálu je, že sa turnaju venuje naše mesto, ktoré 
nám poskytlo športovú halu a prostriedky, bez kto-
rých by sme turnaj nemohli zabezpečiť. Do budúcna 
nás čaká ďalšia úloha - udržať kvalitu tohto podujatia 
a zabezpečiť, aby aj v budúcnosti bojovali o prvenstvo 

v turnaji účastníci aj tohoročného turnaja. Ďakujem 
vedeniu ZŠ Z. Nejedlého, Futbalovému klubu Spiš-
ská Nová Ves, mestu Spišská Nová Ves, sponzorom 
a rodičom chlapcov, ktorí sa futbalu venujú za to, že 
prispeli svojim dielom ku spomienke na nášho otca, 
ktorý svojím futbalovým kumštom prispel, aby zápo-
lenie na palubovke pokračovalo aj v zimnom období, 
aby sme tak spolu pomohli vychovávať mladé talenty 
pre tento krásny kolektívny šport.“
Celá akcia, príprava a memoriálu bola dôstojná, bez-
problémová, zápasy mužstiev boli kvalitné, rozhodcovia 
objektívni a výsledky boli akceptované nielen trénermi 
mužstiev, ale aj športovou verejnosťou.

(jt) 

Slovenská strelecká špička si v mesiaci december 2015 
zmerala svoje sily v extralige v Šali a v Košiciach. Spiš-
skú Novú Ves tu reprezentoval Športovo strelecký klub 
Rušňové depo Spišská Nová Ves. 
Naši mladí športoví strelci si z tejto vrcholovej streleckej 
súťaže aj tento krát priviezli domov medailové umiest-
nenia. 
V disciplíne vzduchová pištoľ v kategórii dorast zís-
kali v Šali aj v Košiciach 1. miesto Júlia Košárová 
a 3. miesto získal Michal Gabonai. Dominika Pet-
ková obsadila 4. miesto, Adam Majchrovič 6. miesto. 
Všetci sú žiakmi športovej triedy so zameraním na špor-
tovú streľbu v ZŠ, Z. Nejedlého v Spišskej Novej Vsi pod 
vedením trénerky PaedDr. Milady Petkovej. 
V kategórii juniori zas získala 3. miesto Klaudia Garča-
lová, študentka športovej triedy Gymnázia na Školskej 
ulici v Spišskej Novej Vsi, ktorá je vedená trénerom Já-
nom Mlynárčikom.  

TRÉNERSKÁ VÝMENA

MEMORIÁL ANDREJA FRANKA

VÍŤAZSTVO V EXTRALIGE

V pondelok 28. decembra 2015 bol na Zimnom štadióne v Spišskej Novej Vsi naplá-
novaný hokejový zápas mladých bojovníkov prípravky HK Spišská Nová Ves proti 
svojim rodičom. Všetko bolo pripravené, ako má byť, ale pred začiatkom historického 
zápasu detí proti rodičom riaditeľ ZŠ Komenského v Spišskej Novej Vsi Mgr. Pe-
ter Kresťanko odovzdal trénerovi prípravky Pavlovi Hrubému dar, ktorý bude 
slúžiť na skvalitňovanie korčuliarskych schopností a prácu chlapcov a dievčat 
s pukom v ich ďalšom hokejovom raste. 
Na fotografii je prípravka s trénerom a pomôcky, ktoré odovzdal riaditeľ základnej školy 
Pavlovi Hrubému. Pri tejto príležitosti Peter Kresťanko povedal: „Deťom sme chceli 
spríjemniť Vianoce a preto z prostriedkov našej školy sme investovali na nákup ho-
kejových pomôcok, aby sa chlapci a dievčatá zlepšovali v tréningovom procese. 
Sú to zaujímavé pomôcky, ktoré im pomôžu pri skvalitňovaní techniky v ďalšom 
hokejovom raste. Je to pre mladšiu prípravku. Počítame s podobným vybavením aj 
pre ďalšie športové hokejové triedy.“ 
Pavol Hrubý, tréner Mladých bojovníkov: „Sú to hokejové profesionálne pomôcky, 
ktoré používajú nielen v USA alebo vo Švédsku na prácu rúk s pukom, my sa tomu 
veľmi tešíme a tešíme sa na ďalšiu pozitívnu spoluprácu.   (pat)

MLADÍ BOJOVNÍCI DOSTALI DAR

Víkend pred Vianocami opäť patril v Spišskej Novej Vsi šortrekárom. Vyše 160 pre-
tekárov z 12 krajín súťažilo v ďalšom kole pretekov Európskeho pohára východnej 
skupiny Danubia.
Vyvrcholením podujatia boli finálové jazdy. O prvý veľký úspech sa postarala domáca 
reprezentantka Lucia Filipová, ktorá zvíťazila v skupine Junior D. Vo vekovej ka-
tegórii Junior G mal opäť spišskonovoveský šortrek zastúpenie na stupni víťazov. Na 
striebornej priečke skončila Petra Rusnáková. 
Nabitý program mala v jeseni a v zimných mesiacoch Alica Porubská. Štartovala na 
pretekoch Svetového pohára v Toronte a Montreale. Na začiatku decembra sa pred-

stavila na ďalších podujatiach svetového významu v Šanghaji. Svoju výbornú formu 
prezentovala v európskej konkurencii na domácom ľade. V najstaršej vekovej ka-
tegórii Alica zvíťazila. 
V tieni výborných výsledkov dievčat ostali chlapci. Ich výkony ostali za očakávaniami, 
keď tento rok ani jeden zo slovenských reprezentantov nesiahol na medailové umiest-
nenia. 
Preteky Danubia Cup boli posledným podujatím šortrekárskeho roka 2015, ale do 
konca sezóny ešte čakajú spišskonovoveských šortrekárov súťaže na európskej a sve-
tovej úrovni. (pat) 

ŠORTREK DANUBIA 

Na snímke sú medailisti J. Košárová, M. Gabonai, K. Garčalová zľava.
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www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTEZ

MASÁŽE 
Klasická, reflexná, thajská, anticelulitídna, kozmetická lymfodrenáž, lymfodrenáž ce-
lého tela, detoxikačná medová masáž, segmentová masáž, lávové kamene, chiropra-
xia, 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.

TENISOVÁ PRETLAKOVÁ HALA T.: 0903 403 459
Správca haly: Jaroslav Zajac, Miroslav Kačenga 0903 403 459
Otváracie hodiny: pondelok - nedeľa od 9.00 do 20.30 hod.

ZIMNÝ ŠTADIÓN T.: 053/446 10 86 
Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený. 
ROZPIS malej plochy (doplnený o verejné korčuľovanie) podľa 
poveternostných podmienok na www.stez.sk

 3. 2. streda 17.00 SNV - L. Mikuláš, 1. liga dospelí
 6. 2. sobota 14.00 SNV - Košice, extraliga dorast
 7. 2. nedeľa 10.30 SNV - Košice, extraliga dorast
 7. 2. nedeľa 18.00 SNV - Bardejov, 1. liga dospelí

14. 2. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie
20. 2. sobota 14.00 SNV - Poprad, extraliga dorast
21. 2. nedeľa 10.30 SNV - Poprad, extraliga dorast
21. 2. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie
28. 2. nedeľa 18.00 verejné korčuľovanie

ROZPIS veľkej plochy môže byť doplnený, resp. zmenený o prípadné zápasy 
1. ligy dospelých (play off alebo play out, play off extraligy dorastu a juniorov, 
play off ženy)

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

5. 2. piatok 18.30 YOUNG ARROWS - FLORKO KOŠICE, JEX

6. 2. sobota 11.00 - 18.00 DŽUDO, 1. kolo ligy žiakov 
východoslovenskej. oblasti

7. 2. nedeľa  9.00 LB - SVIT, starší žiaci
7. 2. nedeľa 11.00 - 14.00 LB - ROŽŇAVA, mladší žiaci
7. 2. nedeľa 15.00 - 17.00 YOUNG ARROWS - MICHALOVCE, dorast

10. 2. streda 18.00 LB - LEVICE, extraliga
13. 2. sobota 13.00 - 17.00 LB - B. BYSTRICA, žiaci
13. 2. sobota 18.00 KOMÉTA - NEMŠOVÁ, ZEX
14. 2. nedeľa 10.00 - 13.00 LB - KOŠICE, starší mini žiaci
14. 2. nedeľa 14.00 KOMÉTA - PRUSKÉ, ZEX
17. 2. streda 18.00 LB - SVIT, Extraliga
20. 2. sobota 7.00 – 12.00 Súťaž mladých hasičov
20. 2. sobota 13.30 – 16.30 ŠKBD - KOŠICE, mladšie žiačky
20. 2. sobota 17.30 LB - NITRA, starší žiaci
21. 2. nedeľa 9.30 LB - SEREĎ, starší žiaci
21. 2. nedeľa 12.30 YOUNG ARROWS - ŽILINA, JEX
27. 2. sobota ŠKBD - KOŠICE, staršie mini žiačky
27. 2. sobota ŠKBD - KOŠICE, žiačky
27. 2. sobota 18.00 LB - KOMÁRNO, Extraliga
28. 2. nedeľa 7.00 – 17.00 SOFZ, futbalový turnaj

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

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

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

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

7. 2. nedeľa 10.00 SNV - PKŠ Košice, dorastenecká liga
13. 2 sobota 10.00 SNV - TJ Rakovice, extraliga ženy
13. 2. sobota 12.30 SNV A - ŽP Šport Podbrezová A, extraliga muži 
13. 2. sobota 16.00 SNV B - FTC Fiľakovo B, 1. liga východ 
21. 2. nedeľa 10.00 SNV - TJ Slavoj Veľký Šariš, dorastenecká liga 
27. 2. sobota 12.30 SNV A - ŠK Modranka, extraliga muži 

OTVORENIE KRYTEJ PLAVÁRNE PRE VEREJNOSŤ 
POČAS JARNÝCH PRÁZDNIN
15. 2. pondelok 14.00 - 20.00
16. 2. utorok 9.00 - 20.00
17. 2. streda 9.00 - 20.00

18. 2. štvrtok 9.00 - 20.00
19. 2. piatok 9.00 - 20.30

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

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

OTVORENIE KRYTEJ PLAVÁRNE PRE VEREJNOSŤ 
POČAS POLROČNÝCH PRÁZDNIN
29. 1. 2016 (piatok) 9.00 - 20.30
1. 2. 2016 (pondelok) 6.30 - 7.45 * 9.00 - 20.00 h

13. 2. 2016 (sobota) PLAVÁREŇ ZATVORENÁ - Preteky o pohár Slovenského raja
14. 2. 2016 (nedeľa) do 15.00 - Preteky o pohár Slovenského raja
 od 15.00 - 20.30 OTVORENÁ PRE VEREJNOSŤ

SAUNA T.: 053/416 63 54
Prevádzková doba sauny 

Sauna 1 Sauna 2
pondelok sanitárny deň  sanitárny deň
utorok 14.00 - 20.00 MUŽI  14.00 - 20.00 ŽENY
streda 14.00 - 20.00 ŽENY  14.00 - 20.00 MUŽI
štvrtok 14.00 - 20.00 MUŽI  14.00 - 20.00 ŽENY
piatok 14.00 - 20.00 ŽENY  14.00 - 20.00 MUŽI

sobota  7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

MUŽI
ŽENY

7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

ŽENY
MUŽI

nedeľa  7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

MUŽI
ŽENY

7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

ŽENY
MUŽI

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN T.: 053/416 63 35
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.

10. 2. streda 17.30 Dospelí FK SNV - Lokomotíva Košice
11. 2. štvrtok 17.30 Mladší dorast FK SNV - Spišský Štvrtok
13. 2. sobota 11.00 Dospelí FK SNV - Dukla Banská Bystrica
13. 2. sobota 13.00 Starší dorast FK SNV - Spišské Vlachy
13. 2. sobota 15.00 Mladší dorast FK SNV - Spišské Vlachy dorast
13. 2. sobota 17.00 Rudňany - Olcnava
16. 2. utorok 17.30 Starší dorast FK SNV - Starší dorast Poprad
17. 2. streda 17.30 Dospelí FK SNV - Svit
18. 2. štvrtok 17.30 Mladší dorast FK SNV - Markušovce dorast
20. 2. sobota 11.00 Dospelí FK SNV - Lipany
20. 2. sobota 13.00 Starší dorast FK SNV - Odorín
20. 2. sobota 15.00 Mladší dorast FK SNV - Hranovnica dorast
20. 2. sobota 19.00 Olcnava - Margecany
23. 2. utorok 17.30 Starší dorast FK SNV - Hrabušice
25. 2. štvrtok 17.30 Mladší dorast FK SNV - Mladší dorast Poprad
27. 2. sobota 11.00 Dospelí FK SNV - Vyšné Opátske
27. 2. sobota 13.00 Starší dorast FK SNV - Spišské Podhradie
27. 2. sobota 15.00 Mladší dorast FK SNV - Spišské Podhradie dorast
28. 2. nedeľa  9.00 Starší žiaci U15 FK SNV - Podlavice U15
28. 2. nedeľa 10.30 Starší žiaci U14 FK SNV - Podlavice U14
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Staršie žiačky, 12. kolo, 16. 1. 2016
VK SNV - VK Elba Prešov 3 : 1 
(21, -20, 19, 12) a 3 : 1 (29, 11, -20, 20)
Domáce volejbalistky hrali bez zranenej 1. nahrávačky a 2 
hráčok základnej zostavy a i napriek tomu dokázali vy-
hrať oba zápasy a získať cenných 6 bodov do tabuľky. Na 
zmenu miesta to nie je, ale na upevnenie 4. priečky áno. 
Radovan Žigraj, tréner starších žiačok Spišskej Novej 
Vsi: „Dnes sme narazili na húževnatého súpera, ktorý 
dobre podával a aj útočil. Dievčatá opäť podali sympa-
tický kolektívny výkon, aj keď nám zo základnej zostavy 
vypadli až 3 hráčky. No v oboch zápasoch sme mali aj 
slabšie chvíľky, ktoré súper využil na víťazstvo v sete. 
V druhom zápase dostali príležitosť aj dievčatá z lavičky 
a tak si opäť zahrali všetky.“

Kadetky, 10. kolo, 17. 1. 2016 
Moldava nad Bodvou - VK SNV 0 : 3 
(-11, -10, -9) a 0 : 3 (-14, -6, -9)
Domáce hráčky Moldavy sú na 2. mieste od konca ta-
buľky, kým Spišiačky na 2. mieste od začiatku tabuľky. 
Tabuľkový rozdiel sa prejavil aj výkonnostne a naše volej-
balistky nepustili domácim ani set, hoci hrali bez oboch 
nahrávačiek. Zdenek Hauer, tréner kadetiek VK SNV: 
„Bez nahrávačky, keď nahrávali obe blokárky Emy Ku-
bičárová a Ema Ravasová, odohrali naše kadetky zá-
pasy v Moldave. Jednoznačná herná prevaha priniesla 
dve hladké víťazstvá.“

Juniorky, 8. kolo, 16. 1. 2016 
MŠK Žiar nad Hronom - VK SNV 0 : 3 
(-15, -20, -18) a 0 : 3 (-15, -20, -16)

Takmer navlas rovnaké výsledky setov hovoria za všetko. 
Juniorky cestovali do Žiaru nad Hronom pre 6 bodov 
a tento cieľ splnili. 

Výsledky sú na stránke www.volleynet.sk.
Igor Murko

foto: archív VK SNV 

VOLEJBALOVÝ KLUB SPIŠSKÁ NOVÁ VES
16. a 17. januára 2016 vyhrali volejbalistky VK SNV všetko, na čo siahli. Staršie žiačky porazili doma Elbu Prešov 3 : 1 a 3 : 1. Juniorky 
vyhrali v Žiari nad Hronom 3 : 0 a 3 : 0 a rovnako kadetky vyhrali v Moldave 3 : 0 a 3 : 0. 

Alexandra Taláčová, vľavo Tomáš Želikovský, vľavo

Kadetky VK SNV (a malá Laura Ravasová) v Moldave s trénerom Zdenkom Hauerom 

28. 11. 2015 štartovali plavci Klubu plávania Spišská 
Nová Ves na medzinárodných pretekoch MUELLER 
TEXTILES Cup v Humennom. Na štart týchto prete-
kov sa postavilo 26 plaveckých družstiev z Bieloruska, 
Čiech, Maďarska, Rumunska, Srbska, Poľska, Ukrajiny 
a Slovenska. V tejto silnej konkurencii získali Spišiaci 
7 zlatých, 6 strieborných a 10 bronzových umiest-
není. O tento úspech sa zaslúžili plavci: Filip Geletka, 
Vanda Holentová, Šimon Hrušovský, Samuel Ka-
cvinský, Naďa Neuvirthová, Sofia Petreková, Eva 
Sitková, Eduard Slávkovský, Šimon Spišský a Mi-
riam Výrosteková. Člen klubu Tomáš Želikovský 
svoju pripravenosť testoval začiatkom novembra na 
Veľkej cene Poľska v Krakowe a záverom mesiaca na 
Medzinárodných majstrovstvách Rakúska v Grazi. 
Pretekov v Krakowe sa zúčastnila celá poľská plavecká 

elita a Tomáš svojimi časmi na 50 a 100 m voľný 
spôsob skončil na prvom mieste vo svojom ročníku. 
V rakúskom Grazi sa zišla konkurencia domácich Ra-
kúšanov, Čechov, Slovincov, Talianov, Chorvátov, Sr-
bov, Maďarov a Slovákov. Tomáš svojimi časmi na 
50 a 100 m voľný spôsob opäť skončil vo svojom 
ročníku na prvom mieste. 
Záver roka pre plavcov prináša tradične Zimné maj-
strovstvá Slovenska v jednotlivých kategóriách. V Dol-
nom Kubíne mali svoje majstrovstvá mladší žiaci. Šimon 
Hrušovský skončil dvakrát na 4. mieste, Samuel Ka-
cvinský skončil jedenkrát na nepopulárnom 4. mieste.
Starší žiaci mali svoje majstrovstvá v krásnom prostredí 
v Čilistove, kde nás reprezentovalo trio Alexandra Ta-
láčová, Eduard Slavkovský a Samuel Slimák. Chlap-
com sa v silnej konkurencii nepodarilo prebojovať na 

stupeň víťazov, úspešnejšia bola Alexandra, ktorá zís-
kala na 200 m prsia striebornú (na foto) a na 100 m 
prsia a 100 m motýlik bronzové medaily.
Juniori a muži mali svoj vrchol sezóny tiež v Čilistove, 
kde nás reprezentoval Tomáš Želikovský. Prvý rok sú-
ťaží sa v juniorskej kategórii a medzi slovenskou špičkou 
nestratil. V disciplíne 100 m voľný spôsob získal v open 
kategórii bronzovú medajlu a medzi juniormi bol druhý. 
V disciplíne 50 m voľný spôsob skončil medzi juniormi 
tretí a na 100 m motýlik skončil medzi juniormi na dru-
hom mieste (na foto). Dosiahnuté najlepšie osobné 
výkony na týchto majstrovstvách mu zabezpečili ku 
koncu roka v Európskych rebríčkoch v ročníku na-
rodenia 2000, na 50 m voľný spôsob 8. miesto a na 
100 m voľný spôsob dokonca 4. miesto. 

IM

PLAVCI OPÄŤ ÚSPEŠNÍ
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Český halový pohár dobrovoľných hasičov (ČHP) v šesťdesiatkach 2015 pozostá-
val z marcových pretekov v Jablonci, novembrových v Prahe a zo záverečného kola 
s názvom Ostravsko Beskydské šedesátky, ktoré sa uskutočnilo 12. - 13. 12. 2015 
v atletickom tuneli v Ostrave. Celého ročníka ČHP sa zúčastnili aj slovenský pretekári 
zo ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves. V celkovom hodnotení sa umiestnil náš 
Michal Rerko na 8. mieste, Slovák s koreňmi v Spišskej Novej Vsi Tomáš Štinčík na 
1. mieste s maximálnym počtom bodov. Naša Ema Strelová skončila na 46. mieste. 
Najviac pretekárov sme mali v kategórii starších chlapcov, kde už tradične vládne aj 
najväčšia kvalita. Umiestnenia pretekárov ZK IMA ZŠ Hutnícka po základnom kole: 
Tomáš Hamráček 18,43 s - 109. miesto, Samuel Bučák 13,41 s - 11. miesto, 
Marián Lorinc 13,15 s - 5. miesto a Róbert Fris 13,06 s - 4. miesto. V prvom se-
mifinále sa predstavil Marián Lorinc, ktorý zlepšíl svoj čas zo základného kola, ale 
na suveréna tejto sezóny Patrika Linharta to nestačilo. Zlepšený čas 13,04 s ho ale 
zaradil na celkové 4. miesto v súťaži. V druhom semifinále Róbert Fris taktiež zlepšil 
svoj čas na 12,61 s a svoj rozbeh vyhral. Vo finále sa Róbertovi už výkon nepodarilo 
zopakovať a obsadil konečné 3. miesto v súťaži. Radovať sa však mohol z celko-
vého 2. miesta v Českom halovom pohári. Ostatní Spišiaci sa taktiež v celkovom 
hodnotení nestratili. Marián Lorinc 4. miesto, Samuel Bučák 9. miesto. Český 
halový pohár bol dlhý, ale pre naše deti výbornou školou, z ktorej budú určite ťažiť 
v budúcnosti. V tomto roku nás čaká opäť mnoho zaujímavých akcií. 
Preto vyzývame deti zo Spišskej Novej Vsi a okolia, ktorých láka práca v hasi-
čine, aby prišli k nám, aby mladí hasiči v Spišskej Novej Vsi neskončili.

Jozef Strela
ZK IMA ZŠ Hutnícka Spišská Nová Ves

HASIČI ZK IMA NA ČESKOM HALOVOM POHÁRI

V reštaurácii Garage sa stretli členovia oddielu boxu TJ 
SPILIPO so svojimi rodičmi a zároveň sponzormi, aby 
spoločne zhodnotili uplynulý rok a ocenili tých najúspeš-
nejších.
Členovia TJ SPILIPO v roku 2015 zožali bohatú úrodu 
výsledkov po tvrdej drine na tréningu i v ringu. Patrik Hru-
bizna, Adrián Rerko, Peter Gotsch, Zdenko Bdžoch, 
ocenení medailou za 2. alebo 3. miesto na Majstrov-
stvách SR mladšieho a staršieho dorastu a v roku 2015 
prvýkrát i mužov. O nič menejcenné bolo aj víťazstvo 
Petra Gotscha na Medzinárodnom turnaji v Česku, ako 
i štart Martina Molčana ako prvého boxera zo Spišskej 
Novej Vsi medzi mužmi, bez prilby, s obrovským odhod-
laním a disciplínou, ako aj jeho reprezentácia SR v zahra-
ničí. Zaželajme si teda spoločne, nech sa nám aj v novom 
roku 2016 darí aspoň tak, ako v tom uplynulom. Nech 
sa naše rady naďalej rozrastajú o nových talentovaných 
boxerov, ktorí vrátia zašlú slávu boxu do nášho mesta 
Spišská Nová Ves a pevne ho ukotvia v boxerskom hnutí 
na Slovensku.

Miroslav Čuj
foto: mcuj

NOVOVESKÝ PÄSTIARI SA 
V SLOVENSKOM RINGU NESTRATILI
Tri strieborné a dve bronzové medaile z Majstrovstiev SR putovali na SPIŠ.

V druhý sviatok Vianoc 26. decembra 2015 Zimný štadión 
v Spišskej Novej Vsi patril amatérskemu hokeju. Na hoke-
jovom turnaji „Spiš Cup 2015“ sa stretli amatérsky ho-
kejisti posilnení o niektorých profesionálov. Turnaj tvorilo 
päť mužstiev Dolux Spišská Nová Ves, Rebellion Gelnica, 
Drinken Barous Spišská Nová Ves, HC Rohals Novoveská 
Huta a HK Spišský Štvrtok. Hralo sa systémom každý 

s každým dvakrát pätnásť minút hrubého času. V turna- 
joch amatérskych hokejistov nie je cieľom víťazstvo, cie-
ľom je prinútiť svoje telo podmienkam, ktoré v bežnom 
živote človek nemá. Mladí alebo starší hokejisti v štyroch 
zápasoch vydržali a potvrdili, že šport ich povzbudzuje 
v ich každodennom živote. Propozície turnaja umožňovali 
hrať na turnaji všetkým hráčom, ktorí na turnaj mohli prísť. 

Išlo o posilnenie amatérskeho hokeja. 
Výsledky turnaja: 1. Rebellion Gelnica, HC Spišský Štvr-
tok, 3. Drinken Barous, 4. HC Rohins, 5. Dolux Spišská 
Nová Ves.
Najlepším brankárom bol vyhlásený Ladislav Gogora, 
najlepším útočníkom Peter Polčík ml.

 (tom)

SPIŠ CUP 2015 

V nedeľu 27. decembra 2015 sa na Zimnom štadióne 
v Spišskej Novej Vsi konal ďalší hokejový turnaj amatérov, 
ktorý má poradové číslo deväť. Hlavní organizátori Valer 
Repko, Valter Retter a Ladislav Vastuško dbajú, aby 
sa turnaj konal každý rok a aby zúčastnené mužstvá a ich 
hráči mali z turnaja dobrý pocit a potešenie z krásnej ko-
lektívnej hokejovej hry. Tento zámer sa im vydaril, čoho 
dôkazom sú i poturnajové posedenia všetkých hráčov, 
rozhodcov a pomocných hokejových funkcionárov. Tur-

naj Repko Cup 2015 tvorili mužstvá HC Rohals Spišská 
Nová Ves, Uranpres Spišská Nová Ves a ŠK Ferčekovce. 
Hralo sa systémom každý s každým dvakrát dvadsať mi-
nút čistého času. 

Výsledky:
HC Rohals - Uranpres  6 : 5 (4 : 1),
ŠK Ferčekovce - Uranpres  3 : 8 (0 : 4),
ŠK Ferčekovce - HC Rohals  3 : 4 (3 : 1)

Poradie na turnaji: 
1. HC Rohals Spišská Nová Ves, 2. Uranpres Spišská 
Nová Ves. 3. SK Ferčekovce
Kapitáni všetkých troch mužstiev turnaja vyhlásili najlep-
ších hráčov turnaja. Najlepším brankárom sa stal Maroš 
Klein, najlepším obrancom Jozef Palkovič a najkrajší gól 
strelil Zdeno Timko. Najstarším hráčom na turnaji bol 
Štefan Vantroba, ktorý má viac ako sedemdesiat rokov. 

(jt)

DEVIATY ROČNÍK AMATÉROV SPIŠ REPKO CUP

Zbierka medailí a ocenení z M SR 2015
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Od 1. 2. 2016 zahajuje svoju činnosť  
novootvorená

DIABETOLOGICKÁ 
AMBULANCIA

MUDr. Gabriela Zimová,
Šafárikovo nám. 3 (sídl. Mier)

Ordinačné hodiny
Pondelok: 6.30 - 16.00

Utorok: 7.00 - 14.00
Štvrtok: 7.00 - 14.00
Piatok: 7.00 - 14.00

Pacienti sa môžu objednať osobne alebo  
na telefónnom čísle 053/441 25 41. Zmluvný 
vzťah so Všeobecnou zdravotnou poisťovňou.

MVO Ľudia a voda, Košice 
a Multicentrum Spišská Nová Ves

pozývajú širokú verejnosť
na prednášku Ing. Michala KRAVČÍKA, CSc.

a následnú diskusiu s témou:

Klimatické zmeny, 
Parížsky klimatický summit

a čo ďalej... (na Slovensku a hlavne na Spiši) 

10. februára 2016 so začiatkom o 16.00 h
v Multicentre (Nábr. Hornádu 14)

* Vstup voľný *

POZVÁNKY, OZNAMY

... Že vo veršoch, kde slepé žiale sídlia, do perín pohodlíčka vložený jak nanič karty  
poskladal som krídla - zaľúbil sa do ženy... (Vojtech Mihálik)

Miestny odbor Matice slovenskej, Spišská knižnica, 
DS Hviezdoslav a Gymnázium, Školská ul.

vás pozývajú na stretnutie s poéziou

VOJTECHA MIHÁLIKA
22. 2. 2016 o 15.30 hod. v Spišskej knižnici, Letná ulica 28

Pri príležitosti 90. výročia narodenia. Realizované s finančnou podporou Mesta Spišská Nová Ves.

... Nám Kriváň privinie synov. Portál vždy otvorený pre hymnickú hudbu.  
Náručie vekov. Len nebáť sa tých strmých brál a ísť, napred sa ísť musí.  

I byť, i prebiť sa, nech to trvá tisíc rokov... (M. Bielik)
Dom Matice slovenskej, Miestny odbor MS v Spišskej Novej Vsi a DS Hviezdoslav

vás pozývajú na stretnutie s osobnosťou matice slovenskej

PaedDr. MIROSLAVOM BIELIKOM
15. 2. 2016 o 15.00 hod. v Dome Matice slovenskej, Zimná ulica 68

1. Cyklisti smú jazdiť len jednotlivo za sebou; pri jazde po 
cestičke pre cyklistov smú jazdiť dvaja cyklisti vedľa seba, ak 
tým neobmedzujú a neohrozujú ostatných účastníkov cest-
nej premávky. 
2. Cyklista na bicykli jazdí po cestičke pre cyklistov, vpravo. 
Kde cestička pre cyklistov nie je, jazdí pri pravom okraji vo-
zovky alebo po pravej krajnici.
3.Cyklista nesmie jazdiť bez držania riadidiel, držať sa 
iného vozidla, viesť počas jazdy druhý bicykel, ručný vozík, 
psa ani iné zviera a voziť predmet. Pri jazde musí mať cyklista 
nohy na pedáloch.
4. Cyklista jazdiaci po krajnici alebo okraji vozovky za zníženej 
viditeľnosti musí mať na sebe viditeľne umiestnené reflexné 
prvky alebo oblečený reflexný bezpečnostný odev.
5. Na jednomiestnom bicykli nie je dovolená jazda via-
cerým osobám. Osoba staršia ako 15 rokov smie viezť osobu 
mladšiu ako 10 rokov na bicykli vybavenom pomocným se-
dadlom a pevnými opierkami na nohy.
6. Osoba mladšia ako 10 rokov smie na ceste, s výnim-
kou cestičky pre cyklistov, jazdiť pod dohľadom osoby star-
šej ako 15 rokov.
7. Cyklista smie predchádzať pomaly idúce alebo stojace 
vozidlo rovnakým smerom aj po pravej strane vozovky alebo 
krajnici, je povinný dbať na zvýšenú opatrnosť; to neplatí, ak 
vodič takého vozidla dáva znamenie o zmene smeru jazdy 
doprava.
8. Ak je zriadená cestička pre chodcov a cyklistov označená 
príslušnou dopravnou značkou, cyklista nesmie ohroziť 
chodca. Ak cestička pre chodcov a cyklistov má oddelené 
pruhy pre chodcov a cyklistov, sú chodci a cyklisti povinní po-
užiť len pruh pre nich určený; to neplatí pri obchádzaní, pred-
chádzaní, odbočovaní, otáčaní, pri vchádzaní na cestičku pre 

chodcov a cyklistov a vychádzaní z nej, pričom sa nesmú vzá-
jomne ohroziť. Na priechode pre cyklistov sa jazdí vpravo.
9. Cyklista je povinný počas jazdy na bicykli mimo obce chrá-
niť si hlavu riadne upevnenou ochrannou prilbou.
10. Cyklista mladší ako 15 rokov musí mať cyklistickú 
prilbu aj počas jazdy v obci.

Bicykel má byť na cestách vybavený:
1.  dvoma od seba nezávislými brzdami,
2.  vpredu svetlomet bielej farby schváleného typu,
3. vzadu červeným obrysovým svetlom, ktoré musí svietiť tr-

valo alebo prerušovane, súčasne s predným svetlom a od-
razkou červenej farby,

4.  zdrojom elektrického prúdu, napr. „dynamo“,

5. najmenej jednou oranžovou odrazkou 
na obidvoch stranách kolesa,

6. odrazovými sklami oranžovej farby na obidvoch stranách 
pedálov,

7. jasne znejúcim zvončekom, 
8.  zátkami alebo rukoväťami na zaslepenie voľných koncov 

rúrky kormidla, nábojov kolies. 

Dávaj pozor na svoj bicykel, neodkladaj ho,  
kde sa ti zachce. Pripevni ho k pevnému  
stabilnému objektu lankom so zámkom.

vaša Polícia

DESAŤ RÁD PRE CYKLISTU
Okresné riaditeľstvo Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi

Spoločnosť Joga v dennom živote 
Pobočka Spišská Nová Ves 

www.yoga.sk

Pozývame vás na prednášku
BOLESTI CHRBTA 

- PREVENCIA A REHABILITÁCIA
Kde: Jogacentrum - 1. posch. 

na Letnej 55, Spišská Nová Ves
Kedy: 12. 2. 2016 

Čas: 17.00 h
Kontakt: 0907 477 955

Vstupné: dobrovoľné
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Hľadať a nájsť seba samého znamená nechať v sebe znieť pokojnú meló-
diu Pána nad časom.
S hlbokým zármutkom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 
14. 11. 2015 s mojím manželom, drahým otcom, dedkom, bratom, švagrom 
a priateľom Tiborom HRUŠOVSKÝM, ktorý nás opustil vo veku nedožitých 
78 rokov.
S úctou manželka Ľudmila, syn Roman s rodinou, sestra Anna a brat František 
s rodinami.

Odišiel si nám bez rozlúčky vo veku 64 rokov, kedy si chcel ešte žiť. Zhasli 
Tvoje oči, stíchol Tvoj hlas, mal si rád prírodu a všetkých nás. S tichou 
spomienkou chodíme a pri plamienku sviečky na Teba myslíme. V našich 
srdciach zostávaš stále s nami, aj keď už nie si medzi nami.
Ďakujeme celej rodine a všetkým priateľom, ktorí boli odprevadiť nášho drahého 
Jozefa FERENCA na jeho poslednej ceste 9. 12. 2015.
S úctou a láskou manželka Elena, syn Erik s rodinou, dcéra Tatiana s rodinou, 
sestry Mária a Anna s rodinami, brat Cyril s manželkou, ostatná smútiaca rodina 
a priatelia.

Vybral si si svoju cestu. 
18. 12. 2015 nás navždy opustil môj brat Ľubomír ZAUŠKA v talianskom meste 
Bari vo veku 44 rokov.
Prosíme, spolužiaci, kamaráti, susedia, spomeňte si a venujte mu tichú 
spomienku. Ďakujeme.
sestra Janka s manželom
„Ľuboš, prečo?“

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary príbuzným, susedom, priateľom a známym, ktorí sa prišli 19. 12. 2015 
rozlúčiť s mojím manželom, milujúcim otcom, dedkom Ing. Milanom HOZOM.
S vďakou a úctou smútiaca rodina.

So smútkom v našich srdciach sa chceme poďakovať za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary tým, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou mamou a babkou Monikou 
LAŠKOVSKOU, ktorá nás navždy opustila 22. 12. 2015 vo veku 73 rokov.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

POĎAKOVANIA A SPOMIENKY

V DECEMBRI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

Anna Glabová 1924
Emília Dúbravská 1925
Ján Horký 1926
Jozef Gallik 1926
Štefan Drobný 1928

Alžbeta Švihlová 1929
Štefan Pjontek 1930
Pavol Ferenc 1932
Ladislav Kuruc 1936
Jozef Mátray 1937

Ing. Milan Hoza 1937
PaedDr. Mikuláš Mróz 1939
Monika Laškovská 1942
MUDr. Ján Fulka 1943
Anastázia Kalinská 1943

Mária Grivalská 1943
Ing. Jozef Sabo 1947
Jozef Ferenc 1951
Jozef Cehula 1951
Ján Tetemonte 1954

Jozef Blaško 1955
Tomáš Tomajko 1955

VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V DECEMBRI OSLÁVILI
94 rokov
Anna Petreková
92 rokov
Leopoldína Varšová
Anna Valigurová
91 rokov
Irena Sohnová
Anna Harabinová
90 rokov
Ondrej Sedlačko
Želmíra Kuchárová
Alžbeta Székelyová
Margita Fabianová

85 rokov
Mária Nováková
Alžbeta Sokolská
Walter Morgenbesser
Anna Combová
Viktor Kaleta
Štefan Smolej
Mária Kollárová
80 rokov
Alžbeta Alexová
Alžbeta Forbergerová
Štefan Macala
Ladislav Gavlák

Elena Ondrová
Gizela Fantová
Valéria Mulíková
Anna Košová
Zdenka Lehoczká
František Stanko
Helena Vašíčková
Terézia Kudová
Margita Šavlíková
Ladislav Majkrák
Oľga Orlovská
75 rokov
Pavel Letkovský
Jaromír Štefanik
Priska Markovičová
Tomáš Dzurej
Tomáš Horňák
Ján Novotný
Ján Suchý
Justína Mederiová

Imrich Repaský
Ing. Jozef Šťastný
Jozef Onderuš
Cyril Vadel
70 rokov
Eva Andorová
Antónia Šargová
Mária Juríková
Anna Geletková
Alžbeta Kreššová
Helena Kubanyiová
Peter Katrenič
Elena Soľáková
Ing. Vladimír Čech
Dária Zacherová
Agnesa Novotná
Katarína Slabá
Eva Pitoňáková

Soňa Kleinová

Emanuel Leskovjanský

Timea Anďalová

Emily Hrebeňárová

Tatiana Anderovská

Lukáš Bačák

Andrej Dulovič

Timea Anna Stanková

Sabina Šmotková

Dario Horváth

Annamária Pechová

Maxim Molitoris

Viliam Bielek

Ján Paciga

Samuel Nagy

Slavomír Damián 

 Drozdy

Lukáš Saluga

Maia Čiešková

Zoe Proksová

Laura Bajtošová

Matias Jalč

Timea Turčaníková

Dávid Hutník

Ema Urbanová

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.

Čo nám bolo drahé, osud nám vzal, ostali len spomienky, v srdci žiaľ.
S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, 
priateľom, kolegom a známym, ktorí sa prišli 18. 12. 2015 rozlúčiť s mojím 
milovaným manželom, otcom, svokrom, starým otcom, krstným otcom, bratom, 
švagrom MUDr. Jánom FULKOM, ktorý nás navždy opustil vo veku nedožitých 
73 rokov.
Veľká vďaka všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
Poďakovanie patrí aj Pohrebnej službe R. Findura, PhDr. J. Lapšanskému, 
PhD., Rím.-kat. farskému úradu, menovite p. kaplánovi T. Lieskovskému za 
dôstojnú rozlúčku.
S úctou a vďakou manželka Valéria, synovia Ján a Róbert s rodinami, súrodenci 
Hedka, Vierka, Miško a ostatná smútiaca rodina.

Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým, ktorí sa 
30. 12. 2015 prišli rozlúčiť s našou milovanou mamkou, babkou, svokrou, 
sestrou a švagrinou Emíliou DÚBRAVSKOU.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

1. 1. 2016 nás vo veku nedožitých 60 rokov navždy opustil Ing. Michal 
RUTKAY.
Touto cestou úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, známym, 
bývalým kolegom a susedom za účasť na poslednej rozlúčke 5. 1. 2016. 
Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 
Poďakovanie patrí tiež Pohrebnej službe S. Badziková, Rím.-kat. farskému 
úradu v SNV a Záchrannej službe. 
S úctou smútiaca rodina.

1. 1. 2016 sme si pripomenuli už neuveriteľných 101 rokov, ktorých by sa bola 
dožila dlhoročná učiteľka bývalej IV. ZDŠ v SNV, predtým štátnej meštianskej 
školy dievčenskej Viktória MIŠKOVIČOVÁ, rod. Gálová.
Spomíname s láskou.
synovia Marián a Vojtech 

Sú vety, ktoré už nepovieme, sú chvíle, na ktoré ne-
zabudneme, sú okamihy, na ktoré radi spomíname.
18. 1. 2016 uplynul rok, čo nás navždy opustila naša 
mama Mária TOMKOVÁ 
a 27. 1. 2016 sme si pripomenuli 10. výročie úmrtia 
nášho otca Ing. Ondreja TOMKU.
S láskou spomínajú dcéra a synovia s rodinami. 
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1. 2. 2016 uplynie 10 rokov, čo nás opustila manželka, mamka, babka, svokra 
Irenka BAKOŠOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomíname.

V týchto dňoch uplynie 15 rokov od chvíle, keď nás opustil môj manžel, milovaný 
otec a brat Jozef HOJNOŠ.
S úctou a láskou spomína rodina.

3. 2. 2016 si pripomenieme 6. výročie úmrtia nášho milovaného otca a dedka 
Štefana RENNERA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéry, vnúčatá a ostatná rodina.

... so spomienkou na Teba začína aj končí každý deň...
Uplynulo šesť rokov, keď už nie je medzi nami naša mamka, babka Irma 
ZASTKOVÁ. 
S láskou a úctou spomínajú dcéry Marianna a Oľga s rodinami.

4. februára 2016 uplynú 2 roky odchodu nášho milovaného manžela, otca, 
svokra, dedka Ing. Jozefa HÜBELA.
S láskou a úctou si pripomíname toto výročie.
Ďakujeme za tichú spomienku tým, ktorí ho poznali.
manželka, deti, zať a vnučky

Čas plynie, ale smútok a žiaľ ostáva.
5. 2. 2016 uplynú 3 roky, odkedy ma navždy opustil môj milovaný manžel 
Ing. Peter MASARYK.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu, spolu so mnou, tichú spomienku.
manželka Zlatica 

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
5. 2. 2016 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opustil môj manžel, otec, 
starý otec Emil KRAJŇÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka a deti s rodinami. 

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

6. 2. 2016 uplynie rok, ako nás navždy opustil môj milovaný manžel, ocko, 
starký Ing. Pavel BARAN.
S láskou a úctou spomína manželka, dcéry, zaťovia, vnuk a vnučky.

Úsmev na tvári, láskavé srdce, múdrosť, pracovitosť, ochota pomôcť, radosť 
a optimizmus na rozdávanie. Takto si pamätáme a spomíname pri príležitosti 
5. výročia úmrtia vzácneho človeka, na našu milovanú manželku, mamku, 
dcéru, krstnú mamu, sestru a príbuznú JUDr. Vlastu ŠKOVRANOVÚ, ktorá 
nás navždy opustila 28. 2. 2011.
„Všetko, čo si pre nás urobila, nám nedovolí zabudnúť na Teba.“
S láskou spomínajú manžel Jozef, syn Maroš, dcéry Zuzana a Veronika, mamka 
Anna, súrodenci Marián a Alena s rodinami, svokra Mária a ostatná smútiaca 
rodina. 

Utíchlo srdce, odišla si a niet Ťa medzi nami, v našich srdciach navždy 
budeš s nami.
20. 1. 2016 uplynulo 8 rokov, odkedy nás navždy opustila moja drahá man-
želka, mamka, dcéra, nevesta Mgr. Oľga KONÁRSKA. 
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Zhasol plameň a sviečka života dohorela, hoci si mal len 17 a Tvoj život sa 
ešte len začínal. 
23. 1. 2016 uplynulo 5 dlhých a smutných rokov, čo od nás odišiel náš milovaný 
syn, brat, vnuk, bratranec, synovec, krstniatko, kamarát a známy Tomáško 
MACKO. 
„Keď na nočnej oblohe objavia sa hviezdy, ľudia si želajú šťastie. My hľa-
dáme tú Tvoju Tomáško, a želáme si mať Ťa späť, lebo si bol šťastie naše.“

Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi. Ten, kto Ťa 
poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
27. 1. 2016 sme si pripomenuli 19 rokov, odkedy nás navždy opustil náš 
milovaný manžel, ocko, dedko a pradedko Michal KOVÁČ.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Anna, dcéry a synovia s rodinami.

Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás.
28. 1. 2016 sme si pripomenuli rok od chvíle, kedy nás navždy opustila naša 
láskavá mamka, babka a svokra Cecília SEDLAČKOVÁ.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú dcéra a synovia s rodinami.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú. Odišli ste, už nie 
ste medzi nami, ale v našich srdciach žijete s nami.
29. 1. 2016 uplynuli 3 roky od úmrtia nášho otca 
a dedka Ladislava CEHUĽU a 14. 3. 2016 si pri-
pomenieme 2 roky od úmrtia našej mamky a babky  
Evy CEHUĽOVEJ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.

S láskou a vďakou synovia Ladislav a Peter s rodinou.

Predobré srdce na svete sme mali, ktoré vedelo nás milovať, keby sme lás-
kou zobudiť ho chceli, neozve sa nám viackrát, zmĺklo, stíchlo, išlo už spať.
30. 1. 2016 uplynulo 10 rokov, odkedy nás opustil môj manžel a ocko Gustáv 
VÉGH.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a nezabudli.
manželka a dcéra

Tam v raji nebeskom, pokoj večný maj, buď našim anjelom, na zemi nás 
chráň. Hoci si odišla, nie si medzi nami, navždy si zostala v srdciach tých, 
čo Ťa vrúcne milovali. 
Čas plynie a my sme si 30. 1. 2016 pripomenuli 10. výročie úmrtia mojej drahej 
manželky Márie MACEJKOVEJ.
S láskou a úctou spomínajú manžel, dcéry a syn s rodinami, ostatná smú-
tiaca rodina.

Odišla ticho, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spomienkami. Sú 
chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na ktoré tisíckrát spomíname. 
Márne Ťa naše oči všade hľadajú, márne nám po tvári slzy stekajú. Ťažko je 
bez Teba byť, v našich srdciach budeš stále žiť.
30. 1. 2016 uplynú 3 smutné roky, odkedy nás opustila manželka, mamička, 
babka, prababka a svokra Mária OMASTOVÁ.
Venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomína manžel, dcéry a synovia s rodinami.

Zavrel si oči a navždy utíchol Tvoj hlas, mal si rád život a miloval si všet-
kých nás. Čas potichučky plynie, ale tá rana v srdci veľmi bolí a zabudnúť 
nám nedovolí.
1. 2. 2016 si pripomenieme 10. výročie úmrtia nášho milovaného manžela, 
otca, syna, brata, švagra a priateľa Petra MEDERYHO. 
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosíme, spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina 

Nezabudli sme, mamka, len sme sa naučili žiť s tým, že už nie si medzi nami. 
Čas plynie a bolesť trápi, Teba nám už nik nevráti.
1. 2. 2016 uplynie 7 rokov od chvíle, čo musíme žiť bez mojej milovanej 
manželky, našej mamky a babky Magdalény KAČÍROVEJ.
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, na ktoré denne spomíname.
S láskou a úctou spomínajú manžel, deti, vnúčatá a ostatní príbuzní.
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Klub dôchodcov Lipa, 
Ul. J. Fabiniho č. 7, 
Spišská Nová Ves

8. 2. 2016
Fašiangové tradície v klube

 15. 2. 2016
Turistická vychádzka  

do Vysokých Tatier - Hrebienok.
Odchod vlakom o 9.00 h.

 19. 2. 2016
Varenie a ochutnávka 

múčnych jedál.

 21. a 26. 2. 2016
Šachový turnaj 

a spoločenské hry. 
Štartovné 2 €.

KLUB DÔCHODCOV KOMENSKÝ
pozýva pedagogických pracovníkov,
dôchodcov na stretnutie, ktoré sa 
uskutoční 11. 2. 2016 (štvrtok) 
o 10.00 hod. v Klube dôchodcov 
na Levočskej ul. v SNV.
Tešíme sa na vás.

Mestská organizácia  
Jednoty dôchodcov na Slovensku

v Spišskej Novej Vsi
pozýva svojich členov na tieto aktivity

3. 2. 2016 (streda)
Turistická vychádzka: 

Smižany - podjazd - Čingov - Košiarny birežok
MHD č. 4, odchod z AS o 9.15 h.

17. 2. 2016 (streda)
Výlet: Košice - Košický hrad  

- Vyhliadková veža
Odchod rýchlikom o 6.57 h.

25. 2. 2016 (štvrtok) o 10.00 h
Hodnotiaca členská schôdza

MsÚ, Štefánikovo nám. 1, 
veľká zasadačka, 2. posch.

Vyhlásenie verejného opisu veci
28. 9. 2015 bola Obvodným oddelením Policajného zboru v Spišskej Novej Vsi v zmysle § 21 ods. 1 zákona 
NR SR 171/1993 Z. z. o policajnom zbore zaistená expanzná zbraň zn. Walther, model P 22, kaliber 9 mm 
P.A.K., výrobné číslo L080912413 so zásobníkom, ktorá bola nájdená na zemi na verejnom priestranstve pri 
smetných nádobách na ul. Medza v Spišskej Novej Vsi pri bytovke Panoráma. Vzhľadom k tomu, že sa nepo-
darilo zistiť majiteľa a nie je známe komu zaistená vec patrí, vyhlasuje OR PZ Spišská Nová Ves verejný opis 
veci spolu s výzvou, aby sa majiteľ prihlásil do jedného roka od vyhlásenia verejného opisu veci. 

Hoci si odišla a niet Ťa medzi nami, v našich srdciach navždy budeš s nami.
7. 2. 2016 uplynie 11 rokov, odkedy nás náhle opustila naša milovaná mamka 
a babka Anna TÖKÖLYOVÁ.
S láskou a úctou spomínajú syn Peter, dcéry Ľuba a Dana s rodinami.

Bez slnka chlad vanie z hviezdnej oblohy, človek je krehký tvor, zranený, 
úbohý.
8. 2. 2016 si pripomenieme 9. výročie úmrtia našej mamky, babky Márie 
BRODOVEJ, rod. Kašperovej.
Venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú deti Magdaléna, Peter, Filip s manželkou Máriou, 
vnúčatá Slávka, Kristínka, Lucka, Veronika, Adamko, Tomáško. 

Predobré srdce na svete sme mali, ktoré vedelo nás milovať. Keby sme 
láskou zobudiť ho chceli, neozve sa nám viac... Zmĺklo, stíchlo, išlo už spať. 
Všetko zmizlo, len stopy Tvojej práce a lásky zostali...
9. 2. 2016 to bude prvý rok bez Teba, moja milovaná manželka, naša mamka 
a babka Eva ČAMBALOVÁ. 
S láskou a úctou spomínajú manžel Augustín, syn Ján s rodinou a dcéry Zdenka 
a Andrea s rodinami. 

Odišla skoro, ale všetko krásne, čo nám dala, ostáva v nás.
10. februára 2016 uplynie 24 rokov, čo od nás navždy odišla naša drahá mama 
Vilma FRANKOVIČOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú deti Olga, Imka, Janko a Hanka s rodinami.

Nezabúdame, spomíname.
10. 2. 2016 uplynie rok od úmrtia nášho ocka, dedka, priateľa Milana 
NOVÁKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
dcéry Jarmila, Milena a Beáta s rodinami

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
12. 2. 2016 uplynie 25 rokov, keď nás navždy opustil môj manžel, otec a starý 
otec Jozef GONDA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka Katarína s rodinou.

Čas plynie, spomienky ostávajú.
13. 2. 2016 uplynú 2 roky od chvíle, kedy nás navždy opustil manžel, otec 
a dedko Ladislav SCHLOSSER.
S úctou a láskou spomínajú manželka Anna, dcéra Marcela a synovia Ivan 
a Roman s rodinami.

Rozlúčiť sa, neznamená zabudnúť.
18. 2. 2016 uplynie 25 rokov od úmrtia môjho milovaného manžela, brata, 
švagra, krstného otca a uja Jozefa VAGNERA.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

Čas plynie, ale spomienka na Teba nikdy nepominie.
20. 2. 2016 uplynie 10 rokov od úmrtia nášho otca, deda, pradeda a svokra 
Jozefa ZAJACA z Novoveskej Huty.
Kto ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína dcéra Marta s rodinou, synovia Milan a Marián 
s rodinami.

Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
26. 2. 2016 uplynie 18 rokov od chvíle, kedy nás navždy opustila moja milovaná 
mamka, babka, prababka, svokra Margita ŠTRAUCHOVÁ.
S láskou a úctou spomína dcéra Jana s rodinou.

Ťažko je bez Teba, smutno je nám všetkým, už nič nie také, aké bolo pred-
tým. Už niet návratu ani nádeje, len cesta k hrobu nás k Tebe zavedie.
28. 2. 2016 uplynie rok od úmrtia manžela, ocka, syna Jaroslava FILIPA.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a nezabudli.
manželka Monika, dcéry Martina a Adriána, mamka, sestra a brat s rodinami

Odišiel, už nie je medzi nami, ale žije v srdciach nás, ktorí sme ho milovali.
28. 2. 2016 uplynie 15 rokov, odkedy nás opustil náš manžel, otec, dedko, 
svokor, brat Eduard MARKOVIČ.
19. 7. 2016 si tiež pripomenieme jeho nedožitých 80 rokov.
S úctou spomínajú manželka, synovia a dcéry s rodinami.

SPOMIENKY

8. 12. 2015 boli nevyzdvihnuté nálezy do 
30. 11. 2015 v príslušnosti mestskej polície 
v zmysle Občianskeho zákonníka odovzdané pra-
covníkovi finančného oddelenia Obvodného úradu 
Košice a na útvare MsP sa už nenachádzajú. 

1. 12. 2015 o 10.15 hod. bol na Slovenskej ul. nájdený 
zväzok 5 ks kľúčov s koženým príveskom. IC 2513/2015

5. 12. 2015 bola na Slovenskej ul. nájdená darčeková 
taška s obsahom: 1 ks Kinder vajíčko, lízatka, cukríky, 
plyšová hračka. IC 2536/2015 

1. 1. 2016 bolo na Gorazdovej ul. nájdené puzdro s oku-
liarmi a MP 3 prehrávačom a 2 ks batérií. IC 2700/2015.

13. 1. 2016 o 19.00 hod. bol na Radlinského ul. nájdený 
mobilný telefón Samsung. IC 772016

Rubriku „Straty a nálezy“ nájdete aj na web stránke 
www.spisskanovaves.eu v sekcii Mestská polícia.

STRATY A NÁLEZY
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POZVÁNKY, OZNAMY

Výbor Klubu Spoločnosti  
M. R. Štefánika

zvoláva členov, priateľov a sympatizantov 

NA KLUBOVÉ 
STRETNUTIE

s Mgr. Petrom Uhlíkom  
z Brezovej pod Bradlom,

ktoré sa bude konať  
16. februára 2016 o 15.00 hod.

v priestoroch Domu Matice slovenskej 
na Zimnej ulici 68 v SNV.

PhDr. Ružena Kormošová, PhD., predseda KSMRŠ
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

DEJEPISNÁ OLYMPIÁDA  
8. ROČNÍK
9. 2. 2016 od 8.00 h - ZŠ Lipová 13, SNV
Kategória C, D, E, F
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová, 
koordinátorka olympiád

BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA  
50. ROČNÍK
3. 2. 2016 od 8.00 h – ZŠ Ing. O. Kožucha 11, SNV
Kategória C
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová, 
koordinátorka olympiád

EURÓPA V ŠKOLE 
Výtvarné a literárne práce odovzdajte do 15. 2. 2016 
v CVČ ADAM, Hutnícka 18, SNV
Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová, 
koordinátorka olympiád

GEOGRAFICKÁ OLYMPIÁDA
4. 2. 2016 od 8.00 h – ZŠ Lipová 13, SNV
Okresné kolo, kategória E, F, G
Informácie: Mgr. Miloš Pitko 

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

KARNEVAL NA ĽADE 2016 
24. 2. 2016 (streda) 
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 

DENNÝ JARNÝ TÁBOR  
15. - 19. 2. 2016 
(okrem utorka 16. 2.)
Vek: 6 – 10 rokov
Poplatok: 5 €/deň 
Informácie: 
Zuzana Košová
- 0911 307 468

JARNÁ LYŽOVAČKA  
S CVČ ADAM
Dátum: 19. 2. 2016
Miesto: Poráč – Brodok
Cena pre členov ZÚ v CVČ: 7 €,  
cena pre nečlenov: 9 € 
V cene je zahrnuté: skipas,  
doprava, lyžiarsky inštruktor (bez stravy)
Odchod: 8.30 hod. parkovisko OC Hypernova
Príchod: 16.30 hod. pred OC Hypernova
Informácie: Mgr. Titus Benko - 0917 619 499, 
Mgr. Miloš Pitko - 0907 958 082 
e-mail: pitko.m@gmail.com
Záujem nahláste najneskôr do 12. 2. 2016.

Pripravujeme:

OBVODNÉ KOLO VO VOLEJBALE 
CHLAPCOV A DIEVČAT SŠ

5. 2. (piatok) o 17.00 h - Verejná diskusia na 
tému „Rozumne  o  migrácii“ pripravená Sloven-
skou debatnou asociáciou. Hlavný hosť Juraj Janko-
vič. Dobrovoľné vstupné. 
10. 2. (streda) o 18.00 h - Cestovateľské roz-
právanie o Kube. Dobrovoľné vstupné.
20. 2. (sobota) o 17.00 h - Alessandro Baric-
co – 1 900. Oslava života a hudby v príbehu o kla-
viristovi, ktorý strávil celý svoj život na zaoceánskom 
parníku. Dramatické prevedenie stvárni Ján Pramuk. 
Dobrovoľné vstupné. 
21. 2. (nedeľa) od 13.00 do 17.00 h - Malý ča-
jový kurz. Jedinečný zážitok vôní a chutí. Pitné 15 
€. Záujemcovia kontaktujte tel. 0905 287 563 alebo 
cajovnaalchymka@gmail.com
27. 2. (sobota) o 18.00 h - Talentárium. Príďte 
si spríjemniť sobotňajší večer dobrým čajom a kultúr-
nou nádielkou od študentov Technickej akadémie. 
Spev a poézia - Alica Perháčová, klávesy - Pavol 
Dzurik, klarinet Gabriela Krokke-
rová, moderátorské slovo - Domi-
nika Hudranová. Tešíme sa na vás. 
Vstupné dobrovoľné.

Letná 63, SNV

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. 
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STRETNUTIE NOSIACICH 
MAMIČIEK
Pondelok 8. 2. o 9.00 h
Téma: Nosenie v chladných mesiacoch 
- ako obliecť a zatepliť dieťa. 
Bližšie informácie a prihlášky: 
t. č. 0948 480 510 
alebo na barbora.vajova@gmail.com
Prihlášky: najneskôr deň vopred 
na vyššie uvedenom tel. čísle
Poplatok: 2 €
KURZ NOSENIA DETÍ 
A VIAZANIA BABYŠATIEK I 
(základný)
Streda 10. 2. o 15.30 h 
Ak ešte nemáte vlastnú babyšatku nevadí, 
požičiame, príp. poradíme pri výbere.
Prihlášky: 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 15. 2. a 19. 2. o 9.00 h
Skupina je otvorená aj pre nové maminy.
Prihlášky: deň vopred na 0903 740 739 
Certifikovaná poradkyňa v dojčení OZ 
Mamila Anna Ogurčáková.
Poplatok: 2 €/osoba

KURZ ZDRAVÉ PREBAĽOVANIE
Streda 24. 2. o 15.30 h 
Kurz o zdravom spôsobe prebaľovania, 
o moderných látkových plienkach 
a doplnkoch na prebaľovanie. 
Bližšie info a prihlášky: deň vopred 
na t. č. 0948 480 510 
alebo na barbora.vajova@gmail.com
Poplatok: 3 €/osoba

BUBNOVANIE - OTVORENÁ 
SKUPINA FREETONE
Streda 3. 2. a 17. 2. o 17.00 h - 

začiatočníci, o 18.00 h - kapela
Bližšie informácie a prihlášky 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)
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

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
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VA L E N T Í N V R A J I...
Park hotel***Čingov Vás  

pozýva zabaviť sa pri dobrej hudbe a chutnom jedle...

13. 2. 2016, 19.00 h
Cena: 15 €

Info: 053/442 20 22 • recepcia@parkhotelcingov.sk

Záhradkárske potreby, Zimná 90, Sp. Nová Ves
Jarná ponuka:

Špeciálna edícia semien pre vás * DOBRÁ SEMENA *
výber tých najlepších odrôd a noviniek

Rozšírený sortiment substrátov a hnojív pre vašu bohatú úrodu  
s našou odbornou pomocou.

Orez ovocných stromov a krov!
 Projekcia, údržba a realizácia záhrad!

Tel.: 053/441 03 92, arbospis@arbospis.sk

OZNÁMY, POZVÁNKY, INZERCIA

Rozpis pohotovostných služieb lekární

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

1. - 7. 2. 2016 
PRI STANICI, Odborárov 47, T.: 053/429 86 93

8. - 14. 2. 2016 
ELIXÍR, Zimná 70, T.: 053/446 82 25

15. - 21. 2. 2016 
DR. MAX, OD Kaufland, Duklianska 3336/19, 

T.: 0901 961 073

22. - 28. 2. 2016 
VERBENA, Hviezdoslavova 41, T.: 053/441 03 74

29. 2. 2016 
DR. MAX, OD Kaufland, Duklianska 3336/19, 

T.: 0901 961 073

Mesto Spišská Nová Ves 
ponúka na odkúpenie budovu

Príslušné informácie sú zverejnené na úradnej  
tabuli a na internetovej stránke mesta  

Sp. Nová Ves: www.spisskanovaves.eu
PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta

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

Celková cena nehnuteľnosti je 
113 527,00 €. 

BURZA PRÁCE „Chyť sa príležitosti“
Termín: 23. a 24. február 2016 • Miesto konania: Košice, Spoločenský pavilón, Tr. SNP 61

Otváracie hodiny: 23. 2. 2016 (utorok) 9.00 do 18.00 h • 24. 2. 2016 (streda) 9.00 do 14.00 h
Vstup na podujatie: zdarma

Zameranie burzy: ponuka voľných pracovných miest, ktoré predstavia zamestnávatelia  
z Košického a Prešovského kraja a významní zamestnávatelia z celej SR
 Sprievodný program: Prednášky: Ako zvládnuť pracovný pohovor,  
Ako si nájsť prácu cez ISTP (internetový sprievodca trhom práce) a iné.

Poradenstvo: v oblasti s pracovno-právnymi vzťahmi, zamestnávaním občanov so ZP,  
kariérovým poradenstvom a iné.

Poskytovanie informácií: o voľných pracovných miestach aj v iných regiónoch SR, o aktívnych opatreniach

Počas februára sa už dni začínajú viditeľne predlžovať, ale na nočnej oblohe sa stále vyníma žiarivý Zimný 
trojuholník. Tvoria ho hviezdy Sírius (Veľký pes) Betelgeuse (Orión) a Procyón (Malý pes). Smerom na zá-
pad sa rozprestiera Býk a nad ním Povozník a Perzeus. Južnej časti oblohy vládnu bájne súhvezdia Hydra, 
Pohár a Havran. Vedľa nich sa rozprestiera Lev a Panna. Na východnú oblohu sa už pomaly predierajú súhvezdia Pastier, 
Severná koruna a Herkules. Slnko sa v priebehu mesiaca presunie zo súhvezdia Kozorožec do súhvezdia Vodnár.

Planéty 
Merkúr - môžeme pozorovať začiatkom mesiaca z rána nízko nad juhovýchodným obzorom, postupne sa začne strá-
cať v žiare Slnka.
Venuša - začiatkom mesiaca z rána je nízko nad juhovýchodným obzorom. 
6. 2. 2016 Venušu, Merkúr a tenký Mesiac môžeme pozorovať v tesnej blízkosti, postupne sa začína Venuša strácať 
v žiare Slnka.
Mars - po celý február putuje súhvezdím Váhy smerom k Saturnu. 
Od 1. 2. do 29. 2. 2016 ho môžeme pozorovať spolu s Mesiacom vysoko nad juhovýchodným obzorom. 
Jupiter - je najžiarivejší objekt nočnej oblohy, je pozorovateľný celú noc v súhvezdí Leva. 23. 2. 2016 bude spolu 
s Mesiacom žiariť na nočnej oblohe.
Saturn - nájdeme na rannej oblohe v súhvezdí Hadonos nad juhovýchodným obzorom. Začiatkom mesiaca o 4.15 hod. 
a na konci mesiaca už okolo 2.30 hod.
Pozn.: Všetky časové údaje sú SEČ. František Sejut, MO SZA

POZORUJTE S NAMI

OBČANIA
ZO SPIŠA

VOLIA  
A ROBA KOČIŠA

145

Objednávateľ: Alica Janoščáková, Madridská 3, 040 13 Košice 

• manželská láska • zodpovedné rodičovstvo
• komunikácia v manželstve • a iné... • a ešte iné...

Kontakt: e-mail: domanzelstva @domanzelstva.sk
tel.: 0949 560 393 • www.domanzelstva.sk
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ČERPACIA 
STANICA

Zbieraj pečiatky za tankovanie

Viac informácií získate 

na čerpacej stanici.

Akcia platí od 1.2.2016

 a vyhraj 40 litrov LPG

SÚŤA
Ž

TANKUJEME 
kvalitný plyn 

AREÁL FIRMY ALKON
Spišská Nová Ves

PREDAJ 
2 a 3-izbových 
bytov v novostavbe
Kontakt: 0903 900 661

SPRÁVCOVSKÁ FIRMA, s. r. o. 
POLYTOP SNV, s. r. o. - voda a kúrenie: 0905 215 732

BRANTNER NOVA, s. r. o., SNV
oprava verejného osvetlenia: 053/416 62 22

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

BYTOVÉ DRUŽSTVO SNV 
výťahy • voda, ÚK • elektro 
dispečing: 053/416 65 04 

mob.: 0905 499 881
plynové zariadenia

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

POHOTOVOSTNÉ 
SLUŽBY

INZERCIA, OZNAM

Preplatenie kurzu v plnej výške 

cez UPSVaR.

Informujte sa 0917 884 136

Prihlás sa teraz a získaj kurz 

ZDARMA
Novinka

Uzávierka prihlášok:  19.02.2016www.kurzySBS.eu

Akcia platí do 19.02.2016.

Kurzu sa môžu zúčastniť 
všetci vo veku 18-60 rokov.

Do dnešného  dňa sme vyškolili 
500 úspešných SBS pracovníkov! 

Pridajte sa k nim!

alebo DETEKTÍVOM!Organizujeme
KURZ odbornej
spôsobilosti pre prácu v SBS
a detektívnych službách
•získaš oprávnenie pracovať v súkr. bezpečnostných
    alebo detektívnych službách
•rozšíriš si pracovné uplatnenie
•môžeš získať zamestnanie
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PREDÁM / KÚPIM

 Predám alebo dám do prenájmu peknú garsónku v centre 
SNV. Cena dohodou. T.: 0911 530 825. 

 Prenajmem prerobený, plne zariadený 1-izb. byt s dvomi 
balkónmi blízko centra. T.: 0907 578 922.

 Predám 2-izb. byt s presklenou loggiou na prízemí, po čias-
točnej rekonštrukcii na Baníckej ulici v zateplenom bloku vo 
veľmi slušnom vchode. RK nevolať. T.: 0949 469 837.

 Predám 2-izb. tehlový byt s balkónom na Ul. B. Němcovej. 
Byt bude zateplený tohto roku. Cena 35 000 €. Tiež garáž 
vedľa bytového domu cena 7 000 €. T.: 0903 601 336.

 Prenájom 2-izb. bytu v RD pre max. 2 osoby na Duklianskej 
ul. v SNV. T.: 0911 423 435.

 Dám do prenájmu 2-izb. byt na sídl. Mier, čiastočne zaria-
dený. T.: 0911 821 822. 

 Predám 3-izb. byt na sídl. Mier. T.: 0910 373 872.
 Dám do prenájmu 3-izb. byt na sídl. Mier. 

T.: 0910 373 872.
 Predám pozemok vhodný na stavebné účely v lokalite De-

väť krokov, za potokom Brusník. T.: 0904 932 301.
 Predám stavebný pozemok v chatovej osade Pod Teplič-

kou, výborne situovaný. T.: 0917 853 942.
 Predám garáž na sídl. Tarča pri požiarnej zbrojnici. 

T.: 0917 912 582.
 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 záhradku o výmere 400 m2 v záhradskárskej 
osade Brusník s podpivničenou drevenou chatkou a ovoc-
nými stromami. Cena dohodou. T.: 0911 354 490.

 Predám zimné pneumatiky vhodné pre ŠKODA Fabia, Feli-
cia, Favorit, MB a iné. Rozmer - 165/70 R13 M + S 79, ako 
nové - cena sada 5 ks spolu 100 € * auto batériu 12 v 55 AR 
3-ročná, 100 % stav - cena 20 €.

 Predám: Tisíc a jedna noc - I., II. diel * kanady č. 10 - nové * 
pozdišovskú keramiku - súbor * pletený luster z dreva * farebné 
kelimy z ovčej vlny. Volajte, foto pošlem. T.: 055/642 38 84.

 Predám masážny prístroj CERAGEM - E, jednotka na trhu, 
málo používaný, 100 % stav. Cena dohodou. 
T.: 0905 708 480.

 Predám drevené mlynárske schody vo veľmi dobrom 
stave z dôvodu prestavby rodinného domu. Rozmery: 
4,40 x 0,90 m. Cenu navrhnite. T.: 0948 007 647.

KÚPIM / HĽADÁM 

 Odkupujeme aj zadlžené nehnuteľnosti. 
T.: 0905 924 303.

 Hľadám do prenájmu RD v SNV. T.: 0915 962 237.
 Opatrujem detičky u mňa doma. Som mamička na MD. 

T.: 0904 380 033.

PRÁCA

 Lanový park MONKEYLAND vyhlasuje výberové konanie na 
inštruktora - sezónna brigáda, ktoré sa uskutoční 19. 2. 2016 
o 13.00 h v Športovej hale SNV. Kontakt: Ing. Pavol Bečarik 
- 0905 326 164, www.monkeyland.sk

RÔZNE

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

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

 ZALOŽÍME S. R. O. ZA VÁS. Kompletné založenie 
s. r. o. za bezkonkurenčné ceny, akékoľvek zmeny 
v s. r. o., založenie živnosti, zápis dopravcov do ORSR, 
predaj READY MADE s. r. o., zlúčenie spoločností, atď. 
spoločnostiSRO.sk, TIMID, s. r. o., Štefánikovo nám. 5 
(prízemie za Tatra bankou), SNV. T.: 0948 249 495, 
www.spolocnostisro.sk

 HĹBKOVÉ TEPOVANIE - koberce, sedačky, stoličky, 
postele. PRIEMYSELNÉ ČISTENIE - jednorazové čiste-
nie: garáže, sklady, haly... T.: 0908 074 479.

 NEFUNGUJE VÁM POČÍTAČ? Ponúkam IT služby * 
nastavenie siete * wifi * inštalácie Windows 10 a iné. 
Podrobnejšie na: www.erikspic.sk * T.: 0903 101 667.

 VEČER PLNÝ HUDBY, TANCA A DOBREJ NÁLADY mô-
žete zažiť každý štvrtok od 18.00 h v TANČIARNI FE-
LICITÁ s Martinom a Petronelou v kongresovej hale 
Geologického ústavu Dionýza Štúra, Markušovská 
cesta 1 v SNV. Informácie: 0905 980 903.

 PROFESIONÁLNA MONTÁŽ sadrokartónových a te-
pelnoizolačných systémov * maliarske práce * sadrové 
a ušľachtilé omietky * kazetové antické stropy. 
T.: 0905 980 903.

 AR ŠTÚDIO - novootvorená prevádzka, Štefánikovo 
nám. 21, SNV - turbosoláriá * regenerácia pokožky v ko-
lagenáriu * rôzne druhy masáží * formovanie postavy 
kavitáciou, lipolaserom a rádiofrekvenciou * prístr. lym-
fodrenáž * masážna posteľ Spinrex * Ketodiet - predaj 
a poradenstvo. T.: 0902 604 562, 0904 625 117.

 Doučujem ANGLICKÝ JAZYK všetky vekové kategórie. 
Pripravujem na maturitu a dávam konverzačné hodiny. 
Jednotlivo alebo vo dvojiciach. Mám bohaté skúsenosti 
s vyučovaním. T.: 0907 585 817.

 KOZMETICKÉ ŠTÚDIO Marilyn (Hutnícka 10, SNV,  
0905 388 917): Aktuálne - plesové líčenie * Zľava na: 
Chemický píling 20 % * Mezoterapia * Kavitačný píling* 
Mikrodermabrázia a ďalšie služby. Viac informácií tele-
fonicky, osobne, FB.

 DAŇOVÉ PRIZNANIA pre FO a PO, ÚČTOVNÍCTVO, 
MZDY, ÚČTOVNÉ A DAŇOVÉ PORADENSTVO. Neváhajte 
nás kontaktovať. E-mail: info@uctovnictvo-jagespis.sk, 
www.uctovnictvo-jagespis.sk, T.: 0911 893 558.

 STAVEBNÉ PRÁCE - REGEC PETER. Prestavba byto-
vého jadra na kľúč od 2 700 €, sociálne kúpeľne, zatep-
ľovanie, všetky stavebné práce, montáž teplovzdušných 
krbov. Rezanie otvorov do panelu do hrúbky 20 cm. 
Zľavy pri kúpe materiálu až do 20 %. T.: 0903 373 486.

 JEDNODUCHÉ A PODVOJNÉ ÚČTOVNICTVO, MZDY 
A PERSONALISTIKA, VEREJNÉ OBSTARÁVANIE. 
Ing. Mária Pokryvková. T.: 0907 395 225.
E-mail: maria.pokryvkova@centrum.sk 

 MONTÁŽ všetkých druhov STREŠNÝCH KRYTÍN za ro-
zumnú cenu ponúkajú klampiari a tesári z Jamníka. Kva-
lita, rýchlosť práce a spokojnosť zákazníka zaručená. 
T.: 0905 539 419 – Tomáš Jančík.

 GALAXY TATTOO – tetovacie štúdio, Starosaská 17,  
SNV * otváracie hodiny: po - ne * objednávky na tel. č.  
0918 642 931 alebo na fb - Galaxy tattoo SNV * cenník 
tetovania čierno-biele od 15 €.

 www.murardanielsnv.wbl.sk * MAĽOVANIE BYTOV * 
RENOVÁCIE KÚPEĽNÍ * STAVEBNÉ PRÁCE. 
T.: 0904 185 527.

 PROFESIONÁLNA MONTÁŽ sadrokartónových a te-
pelnoizolačných systémov * maliarske práce * sadrové 
a ušľachtilé omietky * kazetové antické stropy. 
T.: 0905 980 903.

 Pozývame vás na TVORIVÉ DIELNE v HOBBY KREATIV, 
Zimná 65, SNV * 11. 2. Scrapovanie - darčeková taška 
* 25. 2. Háčkovanie - štvorcový vzor * 10. 3. Studená 
batika - šál/obrus. Začiatok o 17.00 h. Prihlášky a info 
v predajni alebo 0918 994 867, www.hobby-kreativ.sk 

 LINGVISTA ponúka rekvalifikačné kurzy angličtiny 
a nemčiny pre nezamestnaných hradené Úradom práce 
* výučbu šitú na mieru aj vo firmách * úradné a neúradné 
preklady. Duklianska 1, SNV. T.: 0915 964 533.

 Čistenie sedačiek, kobercov, postelí, pravidelné upra-
tovanie prevádzkových priestorov. PROFESIONÁLNY 
UPRATOVACÍ SERVIS - 0903 100 508, 053/444 01 19.

DROBNÁ INZERCIA, INZERCIA
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OD NÁS URČITE 
NESKLAMÚ!

Valentínske 
darčeky OD NÁS URČITE 

K Valentínovi už tradične patrí srdiečko, čokoláda a červená ruža

OC Madaras www.ocmadaras.sk
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 to všetko a veľa iných tipov nájdete v predajniach Obchodného centra Madaras
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Zlosovacia súťaž – zamknite si lásku na zámok 
na moste lásky v OC Madaras a vyhrajte!

     Sledujte aktuálne

Lipová 20, sídlisko Tarča, Spišská Nová Ves 
 4elements-gym.sk  053 / 44 14152|

Ponúkame:

- certifikovaní  tréneri s dlhoročnou praxou

 - fyzioterapia, masér

- redukčné kurzy

- certifikovaná výživová poradkyňa

- prevencia a liečba pohybového aparátu

- chiropratik

- skupinové tréningy

- predsúťažná príprava pod vedením 
  vicemajsterky sveta v bodyfitness



Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Superb Combi: 4,0 – 7,2 l/100 km, 105 – 163 g/km. Ilustračné foto.

www.skoda-auto.sk

NEKONEČNÝ PRIESTOR 
PRE VÁŠ ŠTÝL AJ PRE
VAŠU RODINU

Nová ŠKODA Superb Combi s najväčším interiérom vo svojej triede. 

AUTOVES s.r.o.
Duklianska 55
052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: +421 903 645 111
www.autoves.sk

Každá cesta bude pre vás a pre vašich spolucestujúcich zážitkom, aký majú astronauti pri výstupe do otvoreného 
priestoru. Vďaka najväčšiemu batožinovému priestoru vo svojej triede odvezie nový model ŠKODA Superb Combi celý 
váš vesmír. A ak budete mať pri nakladaní plné ruky, otvoríte ho jednoducho nohou. O pohodlie a o bezpečnosť na ceste 
sa postará množstvo ďalších Simply Clever detailov a asistenčných systémov.
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