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Trať Ľadového a drytoolového maratónu
(13. – 15. 1. 2017) viedla cez rokliny
Suchá Belá a Kyseľ v Slovenskom raji.
Na akcii sa zúčastnilo 80 horolezcov
zo Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska.
Foto: Lucia Kormošová
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SPRAVODAJSTVO

NOVÝ DEFIBRILÁTOR JE POTREBNOU NOVINKOU
I PAMÄTNÍKOM ZÁCHRANÁROM
Spišská Nová Ves je od stredy 11. januára 2017 prvým mestom na Slovensku, ktoré má 24-hodín denne
verejne dostupný defibrilátor. K jeho
zrodu pomohli najmä záchranári z OZ
Záchrana, ktorí zrealizovali zbierku na
jeho zakúpenie. Tento prístroj bude
v centre mesta pripomínať pamiatku
doktorky Patrície Krajňákovej, ktorá zahynula v septembri minulého
roku pri výkone povolania a sama
bola veľkou propagátorkou verejne
dostupných záchranných prístrojov.
Jej bývalí kolegovia František Majerský a Michal Weinciller zároveň
zaškolili pracovníkov mestskej polície, zástupcov škôl aj pracovníkov
turistického informačného centra (na
ktorého budove je prístroj umiestnený) do pravidiel správnej manipulácie
s ním a pripomenuli im základy záchrany života.
Známa lekárka zo Spišskej Novej Vsi
zahynula v záchranárskom vrtuľníku

Bell 429 spoločnosti Air-Transport
Europe, ktorý 7. septembra 2016
havaroval niekoľko kilometrov od
obce Strelníky. Bola členkou Občianskeho združenia Záchrana z Popradu, ktoré je veľkým propagátorom
defibrilátorov umiestňovaných na
verejne dostupných miestach. Jej
bývalí spolupracovníci a známi záchranári M. Weinciller, F. Majerský
a M. Žifčák boli iniciátormi zbierky,
ktorej výsledkom je novo nainštalované zariadenie AED na najväčšom
šošovkovitom námestí na Slovensku.
„Verejne dostupné defibrilátory sú
na Slovensku skôr výnimkou. Podľa
odborníkov sme prvé mesto, ktoré
bude mať podobný prístroj prístupný vo dne i v noci. Samozrejme, že
bude pod kontrolou kamier mestskej
polície, aby sme predchádzali vandalizmu. Spišská Nová Ves je miestom
viacerých veľkých kultúrno-spoločenských podujatí. Napríklad počas

Spišského trhu sa na našom námestí
stretávajú desaťtisíce ľudí a v prípade potreby im tento prístroj môže
pomôcť v ohrození života, do času,
kým prídu na miesto záchranári. Pamiatka na obyvateľku nášho mesta,
ktorá obetovala svoj život pri pomoci ľuďom je momentom, ktorý túto
inováciu povýši na niečo vzácnejšie.
Bude malým pamätníkom záchranárskej služby v našom meste,“ zhodnotil J. Volný.
AED (automatické externé defibrilátory) sú moderné zdravotnícke prístroje, ktoré pomáhajú poskytnúť prvú pomoc a v prípade
nutnosti defibrilujú postihnutého
- dodajú mu elektrický impulz.
Defibrilátory v tejto kategórii sú konštruované tak, aby s nimi mohol poskytnúť prvú pomoc i laik. Použiť ho
môže naozaj každý. Navyše neexistuje riziko nesprávneho použitia prístroja. Prístroj vie okamžite vyhodnotiť

srdcový rytmus, či postihnutý nemá
kardiostimulátor, akého je vzrastu,
prepočíta hmotnosť podľa odporu
ľudského tela. V prípade, že človek
elektrický výboj nepotrebuje, prístroj
zákrok neuskutoční.
Existujú štyri poruchy, ktoré znamenajú zastavenie krvného obehu. Dve
z nich, komorová tachykardia a komorová fibrilácia, ktoré sa vyskytujú
zhruba v 75 percentách prípadov,
sa dajú najúčinnejšie napraviť elektrickým výbojom. Tam, kde je poruke
defibrilátor, sa pravdepodobnosť prežitia človeka s poruchou srdcového
rytmu zvyšuje troj- až štvornásobne.
V zahraničí sú tieto prístroje na verejných miestach bežné. U nás automatizované externé defibrilátory postupne pribúdajú tiež. Najbližšie pribudnú
v hliadkových automobiloch našej
mestskej polície.
(rep)

Školenie pracovníkov TIC a mestských policajtov
zamerané na používanie defibrilátora.

Nový prístroj zachraňujúci životy je k dispozícii
24-hodín denne na budove TIC, Letná 49.

VYNOVENÁ NEMOCNICA SVET ZDRAVIA
Koncom októbra bol sprístupnený vynovený vstupný areál pred hlavnou budovou nemocnice, na ktorom bola vymenená pôvodná travertínovo-asfaltová
dlažba za zámkovú s rozlohou takmer 800 m² a vytvorená zelená parková plocha s výmerou 250 m².
Po komplexnej rekonštrukcii zvonku Nemocnica
Svet zdravia v Spišskej Novej Vsi pristúpila k vynoveniu nemocnice i zvnútra, a to hlavného vstupného
vestibulu. Po vybudovaní novej recepcie v minulom
roku sa tentokrát pristúpilo k odstráneniu pôvodného tmavého dreveného obkladu a výmene osvetlenia. Rekonštrukcia si vyžiadala investíciu vo výške
40 tisíc eur.
„Celý vstup do nemocnice má dnes úroveň, ktorú
by sme radi videli vo všetkých našich nemocniciach. Bezpečný prístup, komfortné parkovanie,
skvelý prvý dojem z areálu a informácie na jednom
mieste v rámci novej modernej recepcie. Som veľmi rád, že nemocnica v Spišskej Novej Vsi je dnes
už okrem urgentného príjmu novej generácie referenčnou aj z pohľadu celkového areálu a prvého
dojmu,“ vysvetlil Ľuboš Lopatka, generálny riaditeľ
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

Vynovené vstupné priestory Nemocnice Svet zdravia v Spišskej Novej Vsi,
foto: Erika Kokavcová
siete nemocníc Svet zdravia. Okrem toho vedenie
nemocnice vytvorilo 4 nové dvojlôžkové izby na neurologickom oddelení. „Podarilo sa nám zlepšiť hotelový štandard na oddelení, ktoré je vyhľadávané
pacientmi z celého Slovenska. Nové dvojlôžkové

izby budú k dispozícii pre našich klientov bez potreby nadštandardných poplatkov,“ doplnila Renáta
Šuláková, riaditeľka nemocnice Svet zdravia Spišská Nová Ves.
Erika Kokavcová
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POHREBISKO SKRÝVALO TISÍCKY KORÁLIKOV
AJ HROB „SPIŠSKÉHO OBRA“ Z DOBY BRONZOVEJ
Archeológia / Pod Blaumontom žili ľudia už pred vyše 3 500 rokmi. Slovanské osídlenie mimo areálu Iglova. Odkrývanie minulosti
môže pokračovať až na jar.

Skúmanie slovanského objektu z 9. storočia, foto: M. Soják

Hrob robustného bojovníka, foto: M. Soják
Pracovníci Archeologického ústavu
Slovenskej akadémie vied Nitra odhalili ďalšiu časť nekonečnej skladačky dejín nášho mesta. V lokalite
IBV Pod Blaumontom realizovali už
koncom augusta zisťovacie sondy
a výskum priniesol objav v podobe
90-tich objektov z doby bronzovej
a slovanského osídlenia z 9. storočia. „Objavili sme desiatky kolových
jám, ktoré sú pozostatkami stavieb na
tomto území. Prvýkrát sme v Spišskej
Novej Vsi objavili pohrebisko z doby
bronzovej, ako sa ukázalo, zatiaľ ide
o trinásť hrobov otomanskej kultúry,“
uviedol PhDr. Marián Soják, PhD.,
známy archeológ a pedagóg, ktorý
sa venuje desiatky rokov odkrývaniu
minulosti nielen mesta, ale celého
regiónu. Podľa neho ide o hroby staré 1 700 až 1 500 rokov pred naším

letopočtom. Zaujímavosťou štyroch
nájdených hrobov sú žľaby vymedzujúce jednotlivé hroby, ktoré mali sakrálny charakter. „Okrem týchto hrobov sme objavili niekoľko slovanských
objektov z deviateho storočia, medzi
nimi aj pravdepodobný zemnicový
príbytok so zvyškami ohniska, typický
pre našich priamych predkov. Ďalším
zaujímavým nálezom je zásobnicová
jama na obilie, ktorá narušovala jeden
z pravekých hrobov. Jama bola plná
spáleného obilia, takže budeme vedieť, čo v danej dobe ľudia pestovali,“
hovorí M. Soják.
V ďalších hroboch sa našli aj nádoby,
miniatúrne bronzové dlátko a tri bronzové ihlice. Príznačným nálezom sú
tisíce fajansových korálikov, ktoré boli
súčasťou odevu človeka otomanskej
kultúry (fajansa je vedľajší produkt

metalurgie farebných kovov). Zriedkavo našli archeológovia i kostené
koráliky, vzácnejším nálezom sú aj
bronzové záušnice sibinského typu.
„Bohužiaľ, hroby sú vykradnuté ľuďmi
z vtedajšej doby, čo bola bežná prax,
akýkoľvek kov bol veľmi vzácny. Ďalším nepriateľom nálezov je agresívna
zemina, ktorá zničila kostrové nálezy.
Napriek tomu sme boli prekvapení
nálezmi v niektorých hroboch. Takým
je aj hrob bojovníka s robustnou
postavou o výške takmer dvoch
metrov, čo je v danom období výnimočné. Škoda, že ho vykradli a našiel sa v ňom len prevŕtaný závesok
z kančieho kla,“ konštatuje M. Soják.
Do pomyselnej zbierky nálezov patria
aj kamenné štiepané nástroje vyrobené z poľských pazúrikov, prípadne východoslovenského obsidiánu.

„V hroboch sú znateľné súvislé vrstvy
uhlíkov pod a nad kostrou, čo prezrádza, že ľudí pochovávali na drevených
doskách a boli nimi aj prikrytí,“ dodáva M. Soják.
Podľa tohto archeológa je Spišská
Nová Ves bohatá na nálezy z doby
bronzovej, nálezy registrujú aj na
námestí alebo v polohe nazývanej
Kapustnice. V tomto prípade však
našli na území mesta vôbec prvé
pohrebisko z doby bronzovej. Zvyšky
sídliska našich priamych predkov –
Slovanov – zasa naznačujú, že okrem
slovanského Iglova sa rovnaké osady rozkladali na viacerých miestach
súčasného katastra Spišskej Novej
Vsi. Výskum prerušila zima a ďalšie
odkrývanie dejín bude pokračovať
na jar.
(rep)

ZIMNÁ JAZDA ÚSPEŠNÁ
Tak, ako sme avizovali, 7. januára sa uskutočnilo podujatie s názvom Zimná
jazda. Hlavným motívom organizátorov bolo zvýšenie bezpečnosti na cestách. Počasie veľmi neprialo (mínus 15 °C, ale takmer žiadny sneh). „Poháňala
nás vidina na začatie alebo skôr obnovenie tradície motoristických podujatí
v našom meste. Na programe nultého ročníka bola jazda zručnosti, ktorá zábavnou formou simuluje situácie v stiesnených a krízových podmienkach. Časť
trate bola použitá priamo z cvičiska autoškoly, ktoré zodpovedalo štandardom
pri skúškach vodičov a ďalšia časť bola pridaná pre orientáciu v priestore s dynamickým nábojom, ale aj odhadom a zručnosťou súťažiacich posádok,“ uviedol Miroslav Riš, jeden z organizátorov podujatia.
Slnečná obloha, ale aj teploty hlboko pod bodom mrazu vytvorili špecifickú
atmosféru. Drkotajúce zuby, zdravé hecovanie, humor a teplý čaj urobili svoje.
Nálada stúpala s pribúdajúcimi štartujúcimi, a to všetko napokon zohrialo organizátorov, súťažiacich, aj pár divákov. Ďalším bodom programu bolo vyskúšanie si vnímania pomocou okuliarov opitosti, čo pôsobilo preventívne, ba až
odstrašujúco. Podujatia sa zúčastnili aj deti z krízového centra Alžbetka, ktoré
za svoju aktivitu dostali od organizátorov sladkú odmenu.
Na záver pogratuloval a pozdravil víťaza, súťažiacich aj organizátorov primátor
mesta Ján Volný, ktorý napriek pracovnej zaneprázdnenosti svojou prítomnosťou potvrdil záujem a podporu mesta v oblasti bezpečnosti a prevencie
nehodovosti v doprave a v tomto prípade motorizmu.
Nakoniec si dovolíme konštatovať – áno, Zimná jazda bola úspešná.
Ostáva nám dúfať, že je to začiatok a nie iba jedna lastovička, ktorá leto nerobí. Radi privítame vaše návrhy a pripomienky. Viac informácií a fotoreportáž
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Účastníci prvej Zimnej jazdy v Spišskej Novej Vsi.
nájdete na https://www.facebook.com/events/1208662399200361/permalink/1299705093429424/
(zj)
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PLÁNOVANÉ INVESTÍCIE V ROKU 2017
Spišskú Novú Ves čaká aj v roku 2017 práca na mnohých projektoch, ktoré zlepšia život obyvateľov mesta.
Výmena okien Reduty, reštaurovanie štukovej výzdoby stropu v divadelnej časti, zateplenie DK Mier
Na Redute pokračuje výmena okien,
prvá etapa v objeme 35-tisíc eur bola
realizovaná v decembri 2016, druhá etapa zahŕňa ukončenie výmeny
otvorov v objeme 200-tisíc eur. Nevyhnutné bude riešenie havarijného
stavu stropnej štukovej výzdoby
v divadelnej časti v objeme 70-tisíc
eur. Plánuje sa aj zateplenie obvodového a strešného plášťa s výmenou
okien a dverí – Dom kultúry Mier (cca
300-tisíc eur).
Dokončenie cyklotrasy, výstavba
parkovísk na Bezručovej a Rázusovej ul.
V rámci dokončenia cyklochodníka v úseku od zimného štadióna po
koniec sídliska Mier je potrebné ešte
asfaltovanie povrchov, realizácia vodorovného značenia, sadové úpravy,
verejné osvetlenie a vybudovanie
cyklostanoviska.
Nové parkovacie miesta pribudnú na Bezručovej ulici. Výstavba je
podmienená nutnou prekládkou VN
vedenia, nakoľko sa v minulom roku
výkopom sond zistila nedostatočná
ochrana VN kábla. Výstavbou parkoviska vznikne 90 nových parkovacích
miest. S parkoviskom a prístupovým
chodníkom sa ráta aj vo vnútornom
priestranstve obytných domov na
Rázusovej ulici č. 2 - 12.
Medzi priority patrí aj projekt rekonštrukcie Levočskej ulice. Jeho realizácia je však podmienená získaním
externých zdrojov.
Projektové dokumentácie (PD)
Okrem vyššie spomínaných parkovísk si projektovú dokumentáciu vyžadujú i ďalšie, s ktorými sa v budúcnosti ráta na sídlisku Západ – medzi
Duklianskou a Hutníckou ulicou a na
sídl. Východ. Ďalšie PD sa týkajú plánovanej výstavby spevnených plôch
nádvoria objektu na Letnej ul. 49,
zriadenia miestnosti pre zosnulých
a debarierizácie sociálnych zariadení
v domove dôchodcov. Počíta sa aj
s PD svetelných signalizácií na križovatkách Rázusova - Elektrárenská,
Školská - Hviezdoslavova a s vypra-

covaním štúdie regenerácie námestia
v okolí Reduty a komunitného centra.
Rekonštrukcia cestných komunikácií a chodníkov
Veľmi intenzívne vníma verejnosť
stav komunikácií v meste. Mesto
preto plánuje rozsiahlu rekonštrukciu
ciest a chodníkov v rámci PPP projektov v objeme cca 5 miliónov eur.
V súčasnosti prebieha príprava výberového konania na partnera, ktorý
by tento projekt realizoval. Projekt
umožní mestu naplánovať si model
dlhovej služby pre rovnomerné dlhodobé zaťaženie a pritom jednorazovo
zhodnotiť majetok a užívať ho ešte
pred prvou splátkou. Predpokladaný
rozsah miestnych komunikácií zaradených do plánovanej rekonštrukcie
nájdete na web stránke mesta www.
spisskanovaves.eu v sekcii: Samospráva/Mestské zastupiteľstvo/Predkladané materiály/Zasadnutie konané 15. 6. 2016.
Rozšírenie nového cintorína
V rámci rozšírenia priestoru nového
cintorína sa počíta s plochou pre
cca 500 hrobových miest, parkoviskom pre 30 až 35 miest, chodníkmi,
kolumbáriom pre 60 urnových miest
a verejným osvetlením. Stavebné
práce by mali začať v polovici roka
2017 po ukončení administratívnych
procesov. Na túto investíciu je potrebných cca 350-tisíc eur.
Investície do školských objektov
V tomto roku je naplánované zateplenie objektu MŠ na Komenského ul.
v objeme cca 100-tisíc eur. Ráta sa
i s vyregulovaním systému ústredného kúrenia v ZŠ na Lipovej ulici.
Mesto sa uchádza aj o externé zdroje,
ktoré by umožnili rozšírenie kapacity
a zateplenie objektu materskej školy
na Lipovej ulici. Na obnovu školských
jedální je vyčlenených 31-tisíc eur.
Podaný bol projekt na zakúpenie
elektrických kompostérov na spracovanie kuchynského odpadu pre
každú základnú školu. V prípade získania dotácie v objeme 145-tisíc eur
je potrebné spolufinancovanie mesta
vo výške necelých 8-tisíc eur.
Investície do športových objektov
Kapitálové výdavky z rozpočtu mesta

vo výške 80-tisíc eur sú naplánované
na nákup nových mantinelov a skiel
na zimnom štadióne. Ich výmenu je
nevyhnuté realizovať pre splnenie
smerníc IIHF pre konanie Majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji 18-ročných, ktoré sa uskutočnia v apríli
2017 v Poprade a v našom meste.
Ďalšie kapitálové výdavky sú plánované na rekonštrukciu regulácie a riadenia výmenníkovej stanice letného
kúpaliska, výmena kopilitov (kopilit
- alkalické profilové liate stavebné
sklo v tvare profilu U) severnej steny
športovej haly, spolu v objeme 70-tisíc eur. Na rekonštrukciu severnej
steny ochodze futbalového štadióna
je vyčlenených 10-tisíc eur.
Výstavba ďalšieho centrálneho
detského ihriska
V súlade s prijatou Koncepciou správy a údržby detských ihrísk na roky
2016 – 2020 sa ráta s vytvorením
ďalšieho centrálneho detského ihriska v objeme cca 50-tisíc eur. Prvé
takého ihrisko bolo vybudované na
sídlisku Mier. Pozostáva z viacerých
prvkov - trojvežový hrad s 2 šmýkačkami, dvojitá hojdačka, pieskovisko,
kolotoč, tri koníky na pružine, 4 lavičky na sedenie a koše na odpadky.
Ďalšie centrálne detské ihrisko by
malo pravdepodobne pribudnúť na
Sídl. gen. Svobodu (Tarča).
Kamerový systém a server MsÚ
Na rozšírenie kamerového systému
na sídliská je v roku 2017 napláno-

vaná čiastka 22-tisíc eur. Zahŕňa
vybudovanie optických sietí a osadenie statických a otočných kamier na
miesta, ktoré navrhli členovia mestských výborov a na miesta s najvyšším počtom priestupkov. Spolu ich
bude deväť – po štyri na sídl. Západ
a Mier, na Tarči bude inštalovaná zatiaľ jedna kamera. Na nákup servera
pre potreby mestského úradu je vyčlenených 30-tisíc eur.
Tepelné hospodárstvo
Spoločnosť Emkobel navrhuje v roku
2017 realizáciu rekonštrukcie a modernizáciu plynových kotolní a sekundárnych vykurovacích rozvodov a
teplej vody v okruhu PKT 1 – II. ETAPA (Tarča – Agátová ul.), nakoľko
pôvodné rozvody sú z roku 1970.
Taktiež navrhuje prekládku rozvodov
z techn. podlažia objektu Brezová
3 - 6 a rozdelenie objektu Javorová
1 - 6 na dve odberné miesta. Predpokladané náklady sú vyčíslené na
340-tisíc eur. Mesto zatiaľ vyčlenilo
na investície v tepelnom hospodárstve 50-tisíc eur, nakoľko sa
v súčasnosti pripravuje podrobná
analýza stavu tepelného hospodárstva, ktorá bude východiskom
pri smerovaní ďalších investícií
ako z pohľadu strategického plánovania, tak i z pohľadu riešenia
nevyhnutných akútnych opatrení.
Mesto sa plánuje uchádzať aj o externé zdroje na tieto investície.
A. Jančíková

Prvé centrálne detské ihrisko pribudlo v minulom roku na sídl. Mier.

Žilina (10. januára 2017) – Národný systém dopravných informácií je dostupný aj verejnosti. Cestujúci sa na stránke www.odoprave.info dozvedia nielen to, kde sú nehody alebo zdržania, ale pozrieť si môžu aj aktuálne počasie, meškania vlakov alebo
pohyb vozidiel údržby. Pre verejnosť je dostupná aj mobilná aplikácia k tomuto systému.
„Dnes spúšťame systém, ktorý ľudom pomôže lepšie sa zorientovať v aktuálnej situácii v doprave, ušetrí im čas a verím, že aj zvýši bezpečnosť,“ povedal
minister dopravy a výstavby Arpád Érsek. Zároveň upozornil na fakt, že systém je otvorený všetkým záujemcom o informácie. Dáta z neho môžu okrem
ľudí bezplatne využívať aj médiá alebo prevádzkovatelia súkromných navigačných služieb. „Našim cieľom je poskytovať čo najpresnejšie a najaktuálnejšie
informácie o doprave každému, kto o ne má záujem,“ zdôraznil minister.
Pomocou webstránky alebo mobilnej aplikácie si ľudia môžu pozrieť, aké sú
intenzity dopravy na cestách, kde sú nehody alebo vozidlá údržby. Systém
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zároveň poskytuje údaje o počasí, vrátane výstrah Slovenského hydrometeorologického úradu, spolu s aktuálnou zrážkovou situáciou. Nezabúda sa ani
na ostatné druhy dopravy. Okrem vlakových cestovných poriadkov systém
zobrazuje aj aktuálne meškanie vlakov a zároveň zobrazuje aj mapu dostupných cyklotrás, ktoré má štát k dispozícii.
Okrem webového rozhrania a mobilnej aplikácie môžu ľudia používať aj služby Národného centra dopravných informácií, kam môžu zavolať na číslo
0800 112 112.
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SPRAVODAJSTVO

ZMENY DÁVOK A LEGISLATÍVY V PÔSOBNOSTI
SOCIÁLNEJ POISŤOVNE V ROKU 2017
Zvýšenie dôchodkových dávok
Od 1. januára 2017 sa zvyšujú dôchodkové dávky
o pevnú sumu. Sociálna poisťovňa zvýšila dôchodky automaticky, bez žiadosti poberateľa dôchodku.
Zmena dôchodkového veku
Od 1. januára 2017 dochádza k zmene odchodu do
starobného dôchodku. Týka sa poistencov narodených po 31. decembri 1954. Výnimkou sú tí poistenci, ktorým sa zachováva znížený dôchodkový
vek, to znamená, ženy v závislosti od počtu vychovaných detí a poistenci v závislosti od získaného
obdobia zamestnania v I. pracovnej kategórii alebo
služby v I. alebo II. kategórii funkcií. Pre rok 2017
je dôchodkový vek stanovený na 62 rokov a 76
dní. Sociálna poisťovňa pripravila na svojej webovej stránke v časti Dôchodca kalkulačku – Výpočet
dôchodkového veku.
Minimálny a maximálny vymeriavací základ pre
SZČO a DPO
Minimálny a maximálny vymeriavací základ na sociálne poistenie pre živnostníkov, ostatné povinne poistené samostatne zárobkovo činné osoby
(SZČO) a dobrovoľne poistené osoby (DPO) sa od
1. januára 2017 zvyšuje takto:
A) Minimálny vymeriavací základ, ktorý je
v súčasnosti 429 €, vzrastie na 441,50 €.
B) Maximálny vymeriavací základ, ktorý je
v súčasnosti 4 290 €, bude 6 181 €.
Poistné vypočítané z nového minimálneho vymeriavacieho základu 441,50 €, pre povinne poistenú
SZČO je 146,35 €. Pre DPO, ktorá je dobrovoľne
dôchodkovo poistená, dobrovoľne nemocensky
poistená a dobrovoľne poistená v nezamestnanosti
je 155,18 €.
Ak povinne poistené SZČO do 31. decembra 2016
platia poistné z maximálneho vymeriavacieho základu 4 290 € a ich skutočný vymeriavací základ
podľa údajov z daňového priznania za rok 2015 je
vyšší ako 4 290 € až do sumy 6 180,99 €, od 1. januára 2017 platia poistné zo skutočného vymeriavacieho základu.
Ak je ich skutočný vymeriavací základ 6 181 € a
viac, platia z nového maximálneho vymeriavacieho
základu. Poistné vypočítané z nového maximálneho vymeriavacieho základu pre SZČO je 2 048,99 €.
Dobrovoľne poistený si výšku maximálneho vymeriavacieho základu určuje sám.
Pozor! Nové poistné za január 2017 je splatné do
8. februára 2017. SZČO a DPO, ktorých sa uvedená zmena týka a poistné platia trvalým príkazom, by
nemali zabudnúť na zmenu trvalého príkazu v banke a správnu identifikáciu platby.
Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa
zvýšia o 2 percentá
Úrazová renta a pozostalostná úrazová renta sa od
1. januára 2017 zvýšia o 2 %. O rovnaké percento
vzrastú aj maximálne úrazové dávky – jednorazové
odškodnenie, náhrada nákladov spojených s liečením, náhrada nákladov spojených s pohrebom.
Maximálna suma jednorazového odškodnenia manžela alebo manželky v roku 2017 bude
53 503,20 €. Maximálna celková výška jednorazového odškodnenia nezaopatrených detí sa zvyšuje
na 53 503,20 €.
Maximálne náhrady nákladov spojených s liečením
v roku 2017 budú 26 751,80 €.
Maximálna náhrada nákladov spojených s pohrebom v roku 2017 bude 2 675,70 €. Na 2 675,70 €
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vzrastie aj maximálny úhrn náhrad výdavkov spojených s pohrebom pre všetky fyzické osoby a nezaopatrené deti.
Nemocenské dávky v novej maximálnej výške
V roku 2017 sa zvyšuje maximálna výška nemocenských dávok. Dôvodom je, že sa zvyšuje maximálny
vymeriavací základ, z ktorého je možné vypočítať
nemocenskú dávku z 1,5-násobku na 2-násobok
priemernej mzdy spred dvoch rokov. Ak dôvod
na poskytnutie nemocenskej dávky vznikne po
31. decembri 2016, nemocenská dávka sa vypočíta z maximálneho denného vymeriavacieho
základu určeného zo sumy 1 766 € (z 2-násobku
priemernej mzdy z roku 2015). Maximálny denný
vymeriavací základ, resp. maximálny úhrn denných
vymeriavacích základov na určenie výšky nemocenskej dávky sa zvýši zo 42,3124 € na 58,0603 €.
Sociálna poisťovňa v týchto prípadoch vyplatí poistencom nemocenské maximálne vo výške 990 €
mesačne (pri 31-dňovom mesiaci), resp. vo výške
958 € mesačne (pri 30-dňovom mesiaci), materské
maximálne vo výške 1 260 € mesačne (pri 31-dňovom mesiaci), resp. vo výške 1 219,30 € mesačne
(pri 30-dňovom mesiaci) a ošetrovné maximálne vo
výške 319,40 € za 10 dní.
Poistencom, ktorým dôvod na poskytnutie nemocenskej dávky vznikol do 31. decembra 2016
a dávka bola určená z maximálneho denného vymeriavacieho základu platného v tomto roku (z maxima 1 287 €) a nárok na túto dávku im bude trvať
aj po 31. decembri 2016, sa nemocenská dávka
automaticky prepočíta podľa zákona účinného od
1. januára 2017. Výška nemocenských dávok sa v
týchto prípadoch prepočíta z nového maximálneho denného vymeriavacieho základu určeného zo
sumy 1 716 € (z 2-násobku priemernej mzdy z roku
2014), t. j. maximálneho úhrnu 56,4165 €. Nemocenské bude vyplatené maximálne vo výške 962 €
(pri 31-dňovom mesiaci), resp. vo výške 930,90 €
mesačne (pri 30-dňovom mesiaci), materské maximálne vo výške 1 224,30 € mesačne (pri 31-dňovom mesiaci), resp. vo výške 1 184,80 € mesačne
(pri 30-dňovom mesiaci) a ošetrovné maximálne vo
výške 310,30 € za 10 dní.
Maximálna výška dávky v nezamestnanosti
Maximálna výška dávky v nezamestnanosti sa mení
vždy k 1. júlu kalendárneho roka. Od 1. júla 2016
do 30. júna 2017 bude maximálna mesačná dávka v nezamestnanosti v mesiaci, ktorý má 31 dní
– 900 € a v mesiaci, ktorý má 30 dní – 871 €.
Maximálna výška dávky garančného poistenia
Maximálna výška dávky v nezamestnanosti závisí
od dňa vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa. Toto maximum sa mení vždy k 1. júlu kalendárneho roka. Pri vzniku platobnej neschopnosti zamestnávateľa v období od 1. júla 2016 do 30. júna
2017 bude maximálna výška dávky garančného
poistenia 2 649 €.
Hraničná výška mesačného príjmu zamestnanca s odvodovou úľavou bude 591,61 €
Jednou z podmienok odvodovej úľavy pre ľudí,
ktorí sa po dlhodobej nezamestnanosti zamestnajú
v pracovnom alebo štátnozamestnaneckom pomere, je dodržanie hraničnej sumy príjmu. Doteraz
bola 574,86 €, v roku 2017 bude 591,61 €.
Hraničná suma sa nemení počas celého obdobia
jej uplatňovania. To znamená, že pri pracovných

vzťahoch vzniknutých v roku 2016 a pokračujúcich v roku 2017 ostáva 574,86 €. Hraničná suma
591,61 € určená pre rok 2017 bude platiť pre tie
pracovné pomery, ktoré vzniknú v roku 2017.
Štát bude platiť dôchodkové poistenie opatrovateľom dlhšie
Od 1. januára 2017 štát bude platiť dôchodkové
poistenie za matku alebo otca počas celého obdobia starostlivosti o choré dieťa. Poistenie už nebude
obmedzené limitom 12 rokov, ako to bolo doteraz.
Týka sa to občanov, ktorým sa poskytuje peňažný
príspevok na opatrovanie alebo ktorí majú podľa
zmluvy o výkone osobnej asistencie vykonávať túto
v rozsahu najmenej 140 hodín mesačne.
Do II. piliera budeme odvádzať viac
Od 1. januára 2017 už nebude sadzba povinných
príspevkov do II. piliera predstavovať 4 % z vymeriavacieho základu, ale sa zvýši na 4,25 %. Sadzba
do II. piliera sa bude zároveň od budúceho roka
každoročne zvyšovať o 0,25 % až do roku 2024,
kedy dosiahne výšku 6 % z vymeriavacieho základu. Sadzba poistného na starobné poistenie (do
Sociálnej poisťovne, teda do I. piliera) sa bude
zároveň v tomto období adekvátne znižovať tak,
aby v úhrne so sadzbou povinných príspevkov do
II. piliera zostala vo výške 18 % z vymeriavacieho
základu (hrubého príjmu poistenca).
Pre rok 2017 bude pre zamestnávateľa sadzba poistného do Sociálnej poisťovne na starobné poistenie za zamestnanca, ktorý je sporiteľom v II. pilieri
a nevypláca sa mu z II. piliera starobný dôchodok
alebo predčasný starobný dôchodok, vo výške
9,75 % z vymeriavacieho základu.
Sadzba poistného na starobné poistenie pre povinne dôchodkovo poistenú SZČO – pre dobrovoľne
dôchodkovo poistenú osobu – pre štát za fyzické
osoby, za ktoré platí poistné (poistenci štátu, zamestnanci a SZČO v období, počas ktorého sa im
poskytuje materské) – pre Sociálnu poisťovňu za
poberateľov úrazovej renty, ktorí utrpeli pracovný
úraz alebo im bola zistená choroba z povolania
v období od 1. 1. 2004 a majú viac ako 40 % pokles
pracovnej schopnosti a do 31. júla 2006 nedovŕšili
dôchodkový vek alebo im nebol priznaný predčasný starobný dôchodok, bude vo výške 13,75 %
z vymeriavacieho základu, ak sú sporiteľmi v II. pilieri a nevypláca sa im z neho starobný dôchodok
alebo predčasný starobný dôchodok.
Zamestnávatelia budú zasielať evidenčné listy
dôchodkového poistenia už len elektronicky
Od 1. januára 2017 sú všetci zamestnávatelia povinní Sociálnej poisťovni zasielať evidenčné listy
dôchodkového poistenia elektronicky.
Sociálna poisťovňa bude vymáhať pohľadávky
aj priamo
Schválenou zmenou Exekučného poriadku sa novelizuje aj zákon o sociálnom poistení v oblasti
vymáhania pohľadávok. Táto zmena umožňuje Sociálnej poisťovni priamo siahnuť na prostriedky vedené na účtoch v bankách alebo získať pohľadávku
zrážkami zo mzdy a z dávok poskytovaných Sociálnou poisťovňou. Pre dlžníka to bude znamenať
zlacnenie vymáhania pohľadávok Sociálnej poisťovne, pretože nebude platiť trovy, aké doteraz platil exekútorovi. Zmena bude účinná od 1. júla 2017.
Ing. Michal Beharka
riaditeľ Sociálnej poisťovne v Spišskej Novej Vsi
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UPOZORNENIE RVPS NA
NEPRIAZNIVÝ VÝVOJ VYSOKO
PATOGÉNNEJ VTÁČEJ CHRÍPKY
Regionálna veterinárna a potravinová správa Spišská Nová Ves upozorňuje chovateľov hydiny a iného vtáctva, ako aj voľne žijúcich vtákov na nepriaznivý vývoj nákazovej
situácie v Európe, ako aj v Slovenskej republike vo vzťahu k vysoko patogénnej vtáčej
chrípke.
Rozmanitosť klinických príznakov v prípade vysoko patogénnej formy aviárnej influenzy (ďalej
„HPAI“) a nízko patogénnej formy aviárnej influenzy (ďalej „LPAI“) znamená, že neexistuje presné definovanie v prípade podozrenia na ohnisko.
Náhla vysoká úmrtnosť u hydiny, či už s príznakmi
alebo bez akýchkoľvek súvisiacich klinických príznakov, sa musí prešetriť predložením vzoriek na
laboratórne vyšetrenie. Keďže rýchle diagnostikovanie HPAI alebo LPAI spôsobenej subtypmi
H5 alebo H7 je z hľadiska ich včasnej kontroly a
eradikácie mimoriadne dôležité. Aviárna influenza
(ďalej „AI“) sa musí vždy zvažovať pri diferenciálnom diagnostikovaní respiračných problémov,
problémov s kladením vajec a zvýšenej úmrtnosti
hydiny a na laboratórne vyšetrenie sa musia predložiť vhodné vzorky.
Klinické príznaky sú rozmanité a sú ovplyvnené takými faktormi, ako je virulencia infikujúceho vírusu,
druh, vek, pohlavie hydiny a iného vtáctva, paralelné choroby a životné prostredie.
Sliepky infikované vírusom HPAI môžu najprv znášať vajcia s mäkkou škrupinou, avšak čoskoro prestanú znášať. Choré vtáky často sedia alebo stoja v polokomatóznom stave, pričom sa ich hlavy
dotýkajú zeme. Hrebene a podbradové laloky sú
cyanotické a edematózne a na ich koncoch môžu
byť petechiálne alebo ekchymózne krvácania.
Často je prítomná silná vodnatá hnačka a vtáky sú
nadmerne smädné. Dýchanie môže byť sťažené
a dá sa pozorovať nadmerné slzenie. Hemorágie
sa dajú pozorovať na častiach kože, ktoré nie sú
pokryté perím. Úmrtnosť v kŕdli kolíše od 50 do
100 %.
U brojlerov sú príznaky HPAI často menej očividné ako u inej hydiny a zvyčajne medzi ne patrí

ťažká depresia, nechutenstvo, prvou pozorovanou
abnormalitou môže byť veľmi zvýšená úmrtnosť.
Dajú sa pozorovať aj edémy tváre a krku a neurologické príznaky, ako je torticolis a ataxia.
HPAI u moriek je podobná ako u iných vtákov
žijúcich v zajatí, avšak niektoré vírusy HPAI sa
u moriek javia virulentnejšie, zatiaľ čo iné menej
virulentné.
U husí infikovaných vírusom HPAI sú príznaky
(depresie, nechutenstvo a hnačky) podobné príznakom u nosníc, hoci často s opuchnutými dutinami. Mladšie vtáky môžu vykazovať pneumologické príznaky.
Kačice nemusia pri infikovaní vírusom HPAI vykazovať klinické príznaky, bolo však hlásené, že niektoré kmene vyvolávajú príznaky podobné príznakom u husí s určitou úmrtnosťou. V prípade infekcií
AI u pštrosov môžu klinické príznaky absentovať.
Na základe uvedených skutočností Regionálna veterinárna a potravinová správa v Spišskej
Novej Vsi žiada vykonať opatrenia na zabránenie možného prenosu tejto veľmi nebezpečnej
nákazy do chovov hydiny (uzavretie hydiny,
zabránenie prístupu voľne žijúceho vtáctva
k hydine, krmivu a vodnému zdroju, zabránenie
prístupu cudzích osôb do chovov, dezinfekčné rohože a používanie ochranných pomôcok
pred vstupom do chovu). V prípade poklesu
znášky, príjmu krmiva a vody, alebo pri klinických prejavoch svedčiacich na nákazu, alebo
v prípade úhynov hydiny a iného vtáctva privolať povereného súkromného veterinárneho
lekára a túto skutočnosť oznámiť na RVPS
Spišská Nová Ves.
MVDr. Ján Teplan
regionálny veterinárny lekár

MYSLELI NA NAJCHUDOBNEJŠÍCH
Dom Humanity Nádej je zariadenie určené na prenocovanie osôb, ktoré nemajú vytvorené podmienky na uspokojenie základných životných potrieb.
Organizačne spadá pod oddelenie sociálnych vecí
mestského úradu. Je otvorené v čase od 18. hod.
do 8. hod. rannej. Počas týchto zimných mesiacov
je kvôli silným mrazom otvorené aj počas dňa. Muži
bez domova majú možnosť sa tu zohriať a netrávia
čas na stanici alebo na úradoch. Ubytovaní sú tu
na základe zmluvy a za ubytovanie si platia. Dom
Humanity má vybavenú kuchyňu a hygienické zázemie vrátane práčky. „Samozrejmosťou je, že im
poskytujeme pomoc s vybavovaním a sociálne poradenstvo. Dodržiavajú sa tu pravidlá ako napríklad
zákaz držania a požívania alkoholických a iných
omamných látok v priestoroch zariadenia,“ uviedla
vedúca oddelenia sociálnych vecí MsÚ Ing. Júlia Jančurová. „V súčasnosti je tu ubytovaných
pätnásť mužov, ďalších obyvateľov bez domova
sme v spolupráci s mestskou políciou navštívili na
miestach, kde sa obvykle zdržiavajú, aby sme im
ponúkli možnosť umiestnenia v zariadení.“
Na jeseň v rámci zbierky darovali zamestnanci
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mestského úradu pre bezdomovcov zimné oblečenie. Na Vianoce im mesto zabezpečilo vianočnú
večeru a balíčky, ktoré obsahovali základné hygienické potreby a trvanlivé potraviny. „Ich životné príbehy sú rôzne, niektorí sú tu ubytovaní po rozvode,
po strate rodičov alebo doplatili na podvodníkov.
Majú pretrhnuté vzťahy s rodinami na základe životných udalostí. Príčinou je životné sklamanie a strata
životných vyhliadok,“ dodáva J. Jančurová.
Počas obdobia silných mrazov vykonali pracovníčky oddelenia sociálnych vecí niekoľko preventívnych návštev obydlí v rómskej osade. Kvôli silným
mrazom možno predpokladať zhoršenie situácie
a životných podmienok v niektorých rodinách, zamerali sa hlavne na kontrolu obydlí, kde sú v rodinách malé deti – novorodenci a deti do 6 rokov,
aby posúdili, či je o nich postarané, či majú v domácnosti dostatočné teplo. Ide o preventívne opatrenie, aby sme boli nápomocní pri predchádzaní
poškodenia zdravia detí kvôli zime. Našťastie,
v rómskej osade v prezretých domácnostiach majú
deti dostatočne teplo.
(red)

10. 12. 2016 boli kamerovým systémom zistené na Letnej ulici dve podozrivé osoby. Išlo
o J. F., K. B. Menovaní vnikli do priestoru Betlehemu a spôsobom správania hrozilo, že poškodia
priestor Betlehemu. Menované osoby boli preverené a taktiež bol skontrolovaný Betlehem. Nakoľko nebolo zistené žiadne poškodenie, vec bola na
mieste ukončená servisom.
Poverený príslušník OO PZ SNV začal trestné
stíhanie pre poškodzovanie cudzej veci, nakoľko
neznámy páchateľ 11. 12. 2016 v čase okolo 1.30 h
za bytovým domom na Baníckej ulici podpálil zaparkované osobné motorové vozidlo, následkom
čoho došlo k jeho zhoreniu a majiteľovi vozidla
vznikla škoda vo výške cca 800 eur. Následne
v čase okolo 2.15 h na Ul. J. Hanulu podpálil ďalšie zaparkované osobné motorové vozidlo, ktoré
zhorelo tiež. Poškodenému vznikla škoda vo výške cca 1 100 eur. Následne v skorých ranných
hodinách na Zimnej ulici v bytovom dome došlo
k požiaru, v dôsledku čoho došlo k obhoreniu
stien na schodisku, čím pre I. E. neznámy páchateľ spôsobil škodu vo výške cca 5 000 eur, a teda
celkovú škodu vo výške 6 900 eur.
Hliadka MsP na základe zistenia z kamerového
systému riešila 13. 12. 2016 na Štefánikovom námestí zistené priestupky, ktorých sa nerešpektovaním ustanovení VZN mesta dopustili: M. D.,
J. H. Menovaní požívali na verejnom priestranstve
alkoholické nápoje. Náprava bola vykonaná na
mieste za prítomnosti hliadky. Priestupky boli vyriešené v kompetencii MsP.
Poverený príslušník ODI OR PZ SNV začal 13. 12.
2016 trestné stíhanie pre prečin ohrozenie pod
vplyvom návykovej látky a vzniesol obvinenie voči
J. M. Obvinený viedol vozidlo po predchádzajúcom
požití alkoholických nápojov s 0,97 mg/l vydychovaného alkoholu v dychu. V dôsledku neprispôsobenia rýchlosti jazdy svojím schopnostiam a vplyvu alkoholu narazil ľavou prednou časťou vozidla
do zaparkovaného vozidla zn. Mercedes, ktoré
dôsledkom nárazu posunulo do vedľa stojaceho
železného stĺpa verejného osvetlenia. Poškodením vozidla vznikla pre majiteľa škoda vo výške
2 500 eur.
Na OO PZ SNV oznámila J. Š., že 16. 12. 2016 jej
neznámy páchateľ ukradol pred OC Kaufland kabelku, ktorú ponechala prevesenú na nákupnom
vozíku. V kabelke sa nachádzali rukavice a mobilný telefón. Poškodenej vznikla škoda vo výške
160 eur.
2. 1. 2017 oznámil P. G., bytom Smižany, na OO PZ
SNV, že mu neznámy páchateľ pred jeho bytovým
domom nezisteným predmetom prepichol pravú
zadnú pneumatiku na jeho osobnom motorovom
vozidle, čím mu spôsobil škodu vo výške 30 eur.
Na základe kamerového systému bol 7. 1. 2017
zistený priestupok, ktorého sa dopustil A. Š.
Menovaný neuposlúchol pokyn vyplývajúci zo
zákazového dopravného značenia. Priestupok je
v riešení.
Na OO PZ SNV oznámila R. P., že v dobe od decembra 2011 až doposiaľ si otec jej detí aj napriek
rozhodnutiu súdu neplní vyživovaciu povinnosť,
čím mu vznikol dlh na výživnom 3 205,56 eur.

POLICAJNÉ OKIENKO
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Na OO PZ SNV oznámil Ľ. R., bytom Žilina,
že doposiaľ neznámy páchateľ mu 8. 1. 2017
v čase od 2.00 h do 9.00 h v lokalite Čingov nezisteným spôsobom vnikol do osobného motorového vozidla a odišiel s ním, čím pre majiteľa
vozidla vznikla škoda vo výške 12 000 eur. Trestné stíhanie je vedené na OKP OR PZ SNV.
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V sobotu 10. decembra prijali zástupcovia Slovenského skautingu na slávnostnej ceremónii vo
Viedni od rakúskych skautov Betlehemské svetlo a následne 17. decembra ho skauti doručovali
po 25 hlavných i vedľajších železničných tratiach
do 300 miest a obcí po celom Slovensku vrátane
Spišskej Novej Vsi.
Vianočnú atmosféru počas štvrtej adventnej nedele 18. 12. spríjemnil organový koncert umeleckého zoskupenia Musica Temporis v Evanjelickom
kostole v Sp. Novej Vsi. Orgánová virtuózka Marta
Gáborová priblížila krásu orgánovej hudby v adventných duchovných piesniach a skladbách.
Mesto Spišská Nová Ves počas adventu pripravilo rôzne podujatia. 25. 11. bol na námestí okolo
fontány inštalovaný adventný veniec, ktorí vyzdobili pracovníčky Kvetinárstva Iris. O týždeň neskôr
bol pred Provinčným domom inštalovaný drevený
betlehem. V pondelok 5. 12. deti z materských
škôl a žiaci zo základných škôl mesta vyzdobili
vianočné stromčeky okolo radnice a večer už
na všetky dobré deti čakal na pódiu pred redutou
Mikuláš so svojimi pomocníkmi a sladkými odmenami. Cez víkend 9. – 11. 12. sa konal v poradí už
26. Vianočný trh, ktorého atmosféru spríjemnili
koledníci. Počas vianočného trhu sa uskutočnili
vianočné potulky mestom so študentmi Hotelovej akadémie v Sp. Novej Vsi, ktorí sa na chvíľu
zahrali na turistických sprievodcov a previedli nielen domácich, ale i návštevníkov z okolitých miest
zákutiami nášho mesta. V adventnom programe
nechýbal i večerný výstup na najvyššiu vežu
a betlehemské predstavenie v podaní Divadla
teatrálnej skratky Keď tá jasná hviezda.
Už od roku 1989 každoročne organizuje Múzeum Spiša v Markušovciach vianočný koncert. Tento rok sa na vianočnom koncerte
predstavil organista a klavirista Tomáš Mihálik.
Okrem toho v programe zazneli sakrálne a vianočné skladby v podaní komorného prešovského zboru Chorus Via Musica. Vianočný koncert
si vychutnalo vyše 160 divákov v sieni novozrekonštruovaného Letohrádku Dardanely.
Vianočný čas so sebou prináša škálu rôznych
vianočných koncertov a podujatí. Inak tomu
nebolo i v našom meste. 12. decembra sa konalo stretnutie rodín pod názvom Čaro Vianoc,
ktorého hlavným organizátorom je Okresná organizácia Únie žien Slovenska. V ten istý deň
sa v Dome kultúry Mier uskutočnil benefičný
koncert pod názvom Poďme bratia do Betléma... na podporu talentov ZUŠ v Sp. Novej
Vsi, na ktorom sa predstavili skupiny The Colt,
Q plus a Country AS. 17. decembra zorganizoval vianočný koncert spevácky zbor Chorus Iglovia pod názvom Tichá noc 2016. Koncert bol
rozdelený na dve časti. Tá prvá patrila cirkevnému repertoáru a v druhej odzneli vianočné koledy. Hosťom večera bol Podkarpatský mužský
zbor z Rzeszowa (Poľsko). 21. decembra sa vianočný koncert niesol v podaní Základnej umeleckej školy, na ktorom sa predstavili talenty
speváckeho, hudobného a tanečného odboru.
V závere koncertu sa dvoma piesňami predstavili i samotní učitelia. Celkovo sa v programe
predstavilo 20 hudobných a tanečných čísel.
Spišskonovoveskí parašutisti záver roka 2016
oslavovali v sobotu 31. 12. zoskokmi na letisku
v Sp. Novej Vsi. Silvestrovské zoskoky sa organizujú už vyše 10 rokov. Na rozlúčke so starým
rokom sa zúčastnili i parašutisti z Košíc, Prešova, Popradu i Liptovského Mikuláša.
V sobotu 31. 12. sa priaznivci turistiky zišli na
41. ročníku silvestrovského výstupu na Veľkú
Knolu. Za prekrásneho počasia 150 zúčast-
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KAMEROVÝ SYSTÉM V NAŠOM
MESTE JE PLNE FUNKČNÝ
Problematika monitorovania priestoru prístupného
verejnosti je upravená zákonom, ktorý prevádzkovateľa oprávňuje chrániť svoje práva, musí však rešpektovať aj práva iných na ochranu súkromia a osobných
údajov dotknutých osôb.
Bezpečnostný kamerový systém výrazne prospieva
k prevencii kriminality a protiprávnej činnosti. Prvé
kamery v našom meste boli inštalované v roku 2002,
postupne bolo v analógovom a digitálnom režime nainštalovaných celkom 19 kamier, ktoré pod vplyvom
počasia, ale i času, boli značne poruchové a servis
bol častokrát neefektívny. Z tohto dôvodu začala
inštalácia úplne nového systému: vlastnej optickej
siete, statického, otočného, záznamového zariadenia
a v neposlednej miere aj podstatné navýšenie nielen
počtu, ale i miest lokácie kamier, pretože bezpečnostná situácia sa od roku 2002 až po súčasnosť výrazne zmenila. V roku 2015 boli inštalované kamery,
hlavne v centrálnej mestskej zóne, kde je veľká frekvencia osôb, ale i koncentrácia zábavných podnikov.
V súčasnom období je osadených 26 kamier na
16 miestach, hlavne na Letnej a Zimnej ulici, Štefánikovom námestí, hlavných križovatkách, pri železničnej stanici a Vilčurni atď.
V priebehu prvého polroka 2017 budú na našich
sídliskách nainštalované ďalšie statické a otočné
kamery, hlavne na miestach, ktoré navrhli členovia
mestských výborov, ale i na miestach podľa bezpečnostnej situácie a páchania priestupkov zo štatistiky
mestskej polície.
Záznamy z kamerového systému sú uchovávané
15 dní a sú využívané pre účely trestného a priestupkového konania a častokrát zaisťujú dôležité materiály pre odhaľovanie trestných činov a objasňovanie
priestupkov.
V súčasnom období je kamerový systém plne
funkčný a bezporuchový. Mesačne operátori zistia viac ako 80 – 100 vážnych narušení verejného
poriadku, ale i priestupkov na úseku cestnej premávky, porušení všeobecne záväzných nariadení.

Je potrebné zdôrazniť, že akýkoľvek počet kamier,
ani ich lokácia na miestach nerieši v plnom rozsahu
bezpečnostnú situáciu a poriadok a nie je všeliekom
na elimináciu protispoločenských konaní. Je však
dôležitým prvkom prevencie dodržiavania písaných
či nepísaných pravidiel.
Správanie a konanie jednotlivcov je zrkadlom tejto
doby, ale hlavne výchovy v našich rodinách (rodič
nevie povedať, kde je o polnoci jeho 12-ročné dieťa)
i dodržiavania morálnych a etických princípov každého z nás.
Dovoľte mi zároveň poďakovať všetkým občanom
nášho krásneho, ale verím, že i bezpečného mesta za
spoluprácu a súčinnosť pri odhaľovaní protispoločenských javov, čím nám dávate na vedomie, že ani vy
nie ste ľahostajní k narušovaniu verejného poriadku.
Rozmiestnenie kamier v meste Spišská Nová Ves:
Trhovisko - Zimná ul.; Reduta - Radničné nám.;
Spišan - Zimná ul., Ul. Ing. O. Kožucha; Evanjelický
kostol - Radničné nám.; Veľká križovatka - Radničné nám., Štefánikovo nám.; Pošta - Štefánikovo
nám.; OD Jednota - Štefánikovo nám.; Hotel Metropol - Duklianska ul., Starosaská ul.; Žel. stanica Fabiniho ul.; Nostalgia – Letná ul.; Archív - Letná ul.;
Vilčurňa - Letecká ul.; Multicentrum - Nábrežie Hornádu; Mestský úrad - Štefánikovo nám.; Kaufland
- Duklianska ul.; Starý cintorín - Hviezdoslavova ul.,
Slovenská ul., Levočská ul.
JUDr. Michal Komara, PhD.
náčelník MsP SNV

BLÍŽIACE SA
MAJSTROVSTVÁ SVETA
Hokejové majstrovstvá sveta
hráčov do 18 rokov, ktoré sa
uskutočnia od 13. do 23. apríla 2017 v Poprade a Spišskej
Novej Vsi, budú patriť medzi
najväčšie podujatia tohto roka.
Majstrovstvá sveta tejto vekovej
kategórie sa na Slovensko vracajú po dlhých 15-tich rokoch,
naposledy sa konali v roku 2002 v Piešťanoch a Trnave. Príprava tejto akcie bola dôvodom pracovnej
porady na radnici, ktorej sa zúčastnilo vedenie mesta, predstavitelia Slovenského zväzu ľadového hokeja a ďalší zúčastnení. „V organizačnom výbore sú zástupcovia oboch miest, teraz sme sa venovali najmä
koordinácii policajných zložiek, hasičov a nemocnice.
Je potrebné garantovať bezpečnosť hráčov i divákov
počas majstrovstiev sveta,“ uviedol člen komisie medzinárodnej hokejovej federácie IIHF Igor Nemeček.
Organizačná ťarcha spadá na plecia inštitúcií v našom
meste. „V súčasnosti nie je ľahké takéto podujatia organizovať, je potrebné dodržať viaceré bezpečnostné
opatrenia. Pred časom sme hostili Tatranských vlkov
z KHL a tie bezpečnostné normy sú približne rovnaké, takže to určite zvládneme,“ skonštatoval primátor
mesta Ján Volný.

Po oprave strechy zimného štadióna nás čaká ešte
výmena mantinelov, ktoré musia spĺňať medzinárodné kritériá (vo februári tohto roku) a kozmetické úpravy kabín či ďalších priestorov tesne pred začiatkom
majstrovstiev.
Hokejoví fanúšikovia sa už teraz môžu tešiť na zápasy tímov USA, Ruska, Česka, Švédska a Bieloruska. Spišiakov čakajú dva zápasy denne – o 15.30
a 19.30 hod. Okrem základnej časti budú môcť
vzhliadnuť aj štvrťfinálové zápasy. Ambasádorom
podujatia sa stal majster sveta z roku 2002 a jeden
z najlepších obrancov slovenskej histórie Ľubomír
Višňovský. Čo sa týka vstupeniek na šampionát,
organizačný výbor sa ich snažil rozložiť do viacerých
fáz, s čím súvisí aj fakt, že budú mať rastúcu hodnotu. Aktuálne sú v ponuke celodenné balíčky. Rozpis
zápasov sme zverejnili v novembrovom vydaní Ička.
Od 19. januára je cena denného balíčka na základnú časť 5 €, štvrťfinále a semifinále 7 € a za súboj
o bronz a finále zaplatia diváci 9 €. „Čím bližšie k
šampionátu, tým sa ešte ceny mierne zvýšia,” prezradil riaditeľ turnaja Roman Štamberský. Finálne
by mali denné balíky vstupeniek stáť 7, 8 a 10 €.
V záverečnej fáze príde na rad aj predaj lístkov na
jednotlivé zápasy.
(red)

FEBRUÁR 2017

CENA EMBRACO ZA EKOLÓGIU
13. decembra uplynulého roka
sa v Multicentre v Spišskej Novej Vsi stretli zástupcovia základných a materských škôl, aby
predstavili svoje víťazné projekty
8. ročníka grantového programu Cena Embraco za ekológiu. Témou pre základné školy
boli „Obnoviteľné zdroje“ a
pre materské školy „Voda nad
zlato“. Cenu Embraco si v tomto ročníku odniesli 4 základné
a 2 materské školy. Žiaci ZŠ
Ing. O. Kožucha s projektom
„Zmeň svoje myslenie, zmenia
sa aj tvoje činy“ vytvorili učebňu
pre rozvoj alternatívnych zdrojov
energií. Embraco škole okrem
finančnej podpory pomohlo
i pri vytvorení samotnej učebne.
Medzi ďalšie víťazné školy patrí
ZŠ Z. Nejedlého, v ktorej žiaci
vytvorili slnečnú sprchu. Na ZŠ

Nad Medzou si dokážu navariť
čaj za pomoci solárneho parabolického variča a žiaci v Kluknave so svojím projektom „Ako
rastie jedlo“ vynovili areál školy
a vytvorili školskú záhradu. V kategórii materských škôl zvíťazili
projekty škôl MŠ Smižany, ktorá
si vytvorila relaxačnú zónu s ja-

zierkom, monolitným kameňom
a vŕbovými tunelmi. V MŠ na Tehelnej ulici rómske deti zveľadili
priestory školy.
Spoločnosť Embraco v rámci grantového programu za
osem rokov rozdelila viac ako
50 000 €.
EK

VYSOKOŠKOLÁCI NA NÁVŠTEVE
NAJVÄČŠIEHO VÝROBCU MIDIBUSOV
Spoločnosť ROŠERO-P, s. r. o.,
patrí k lídrom na Slovensku
i v rámci EÚ vo výrobe a predaji
midibusov, dopravné prostriedky
dodáva na európsky trh s využitím pre diaľkové, prímestské
i mestské trasy. Na slovenskom
trhu firma pôsobí už od roku
1999. Na midibusoch spišskonovoveskej firmy sa vozia obyvatelia Švajčiarska, Nemecka,
Belgicka, Holandska, Lichtenštajnska, Škandinávie, ale aj
Faerských ostrovov.
V prvý decembrový piatok firmu navštívili študenti Technickej
univerzity v Košiciach, fakulty
elektrotechniky a informatiky,
katedry teoretickej a priemyselnej elektrotechniky pod vedením
Ing. Radoslava Bučka, PhD.
„Návšteva a predstavenie výrob-

ného procesu našej spoločnosti
je len čiastkovým výsledkom
našej spolupráce s košickou
univerzitou. S univerzitou spolupracujeme aj na vývoji autobusu s elektrickým pohonom a na
ďalších nových technológiách
pre zníženie záťaže na životné
prostredie,“ uviedol výkonný ria-

diteľ spoločnosti Rošero Dalibor
Dravecký.
Spoločnosť ROŠERO nedávno predstavila turistickú verziu
midibusu a minibus vhodný pre
regionálnu a mestskú dopravu na medzinárodnom veľtrhu
CZECHBUS 2016 v Prahe.
(jope)

Študenti TU navštívli spol. ROŠERO - výrobcu autobusov.

BARISTA CAFÉ JE NAJOBĽÚBENEJŠOU
KAVIARŇOU NA SLOVENSKU ROKU 2016

Pre naše mesto dopadol druhý ročník súťaže o najobľúbenejšiu kaviareň Slovenska veľmi dobre.
Jednou z kaviarní, ktorá si nielenže udržala pôsobenie v TOP 3, ale dokonca vylepšila svoju pozíciu až
na prvé miesto v rebríčku obľúbenosti, je Barista
Café Spišská Nová Ves. Dnes už nikoho nepreVydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

kvapí nefalšovaná rodinná atmosféra kaviarne. Zákazníci presne vedia, čo môžu očakávať a personál
zase dobre pozná toho-ktorého zákazníka. Aj vďaka tejto symbióze sa Barista Café teší lojalite a obľúbenosti. V ponuke nájdete veľa druhov kávy najvyššej kvality, ktorú si kaviareň zároveň sama praží
a pripravuje. Môžete si ju vychutnať buď priamo na
mieste alebo zakúpiť a vziať so sebou domov.
Všetky tieto aspekty robia z Barista Café to, čím je.
Obľúbeným a navštevovaným podnikom so stálou klientelou. Manželom Farkašovským, ako aj
personálu blahoželáme k dosiahnutému výsledku
a ocenenej práci, ktorú robia evidentne na výbornú.
Držíme im palce, aby svoju prácu robili aj naďalej
s takým nadšením.
(red)
foto: https://www.facebook.com/upcup.sk/

nených bezproblémovo zdolalo pešiu trasu
z Grajnára cez Knolu do Novoveskej Huty. Záštitu nad akciou a osobnú účasť na otvorení
podujatia mal primátor mesta J. Volný.
Záver roka 2016 oslávili spišskonovoveskí
potápači netradične – v potápačskej výstroji a s fľašou šampanského pod hladinou vody
v bazéne Krytej plavárne v Sp. Novej Vsi.
Privítanie nového roka pred Radnicou sa
začalo 1. 1. v popoludňajších hodinách hymnou. Obyvateľom mesta sa prihovoril primátor
mesta. Nechýbali piesne v podaní speváckeho
zboru Cantus Villa Nova. Záverom slávnosti bol
viac ako 10-minútový ohňostroj.
Prvým novorodencom v spišskonovoveskej
nemocnici v roku 2017 bolo dievčatko. Volá sa
Melánia a na svet prišla o 6.50 h. O tri hodiny
neskôr na svet prišla prvá Spišskonovovešťanka v roku 2017 Emka. Trojicu novoročných
bábätiek uzatvára opäť dievčatko menom
Nikolka. Blahoželáme. V uplynulom roku sa na
gynekologicko-pôrodnickom oddelení v Sp.
Novej Vsi narodilo 1 206 novorodencov.
Počas zimných prázdnin zorganizovala Zoologická záhrada v Sp. Novej Vsi Zimný ZOO
krúžok. Pre účastníkov krúžku bol pripravený
pestrý program, kŕmenie zvierat, maľovanie
na tvár, lúštenie krížoviek a tvorba plagátov.
ZOO krúžok sa teší detskej obľube. Najbližší
krúžok je pre deti pripravený počas jarných
prázdnin – 10. 3. 2017.
Spišské divadlo uviedlo 8. 1. premiéru hry
Palculienka od známeho svetového autora
rozprávok Hansa Christiana Andersena. Okrem
známych hercov Spišského divadla sa v tejto
hre predstavia absolventi bystrickej akadémie
umenia.
Priaznivci ruskej kultúry privítali 13. januára
ruský Starý Nový rok v Dome Matice slovenskej. Spoločne sa stretli nielen členovia OZ
Arbat Spiš, OZ Kalinka z Popradu, Tatranskí
Alexandrovovci a členovia SZPB. Verejnosti tak
chceli priblížiť nielen tento sviatok, ale aj ruskú
kultúru, piesne, literatúru a tradičnú kuchyňu.
V Rusku a niektorých ďalších krajinách sa neoficiálne slávi Starý Nový rok v noci na 14. januára. Prakticky všetky európske štáty prešli
v 18. storočí na gregoriánsky kalendár, zatiaľ
čo Rusko tak spravilo až v roku 1918.
I v roku 2017 môžu milovníci kultúry a umenia
využiť počas každej prvej nedele bezplatne
vstup do múzeí a galérií, ktorých zriaďovateľov je Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky.
Prvé novoročné Literárne dopoludnie v tunajšom domove dôchodcov sa nieslo v duchu
sviatku Troch kráľov. V rámci hovoreného slova
odzneli úryvky z katolíckej moderny.
Potápačský klub Manta SNV, Potápačské centrum ZPS SNV a LE DIVERS Levoča v spolupráci so STEZ SNV 8. 1. zorganizovali pre verejnosť deň otvorených dverí pod vodnou
hladinou v Krytej plavárni v Sp. Novej Vsi.
Potenciálni potápači si z akcie odniesli morský
talizman v podobe morskej mušle a certifikát
za prvý ponor.

BLESKOVKY

SPRAVODAJSTVO

V utorok 17. 1. sa v Provinčom dome konalo
stretnutie členov a sympatizantov Klubu Spoločnosti M. R. Štefánika SNV spojené s prednáškou
PhDr. Mgr. Richarda Chrabačku M. R. Štefánik
a jeho doba. Predsedníčka klubu R. Kormošová
vyhodnotila činnosť v 5-tom roku jeho činnosti s
pôsobnosťou pre Spiš. Čestné členstvo bolo
udelené PhDr. Jánovi Volnému, PhD., primátorovi mesta. Klub vydal kalendár na rok 2017 s detskými kresbami Štefánikovskej tematiky.

2/2017

9

SPRAVODAJSTVO

BLESKOVKY

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Spišiakmi obľúbená kapela Sám Sebou natočila videoklip k novému songu I Love v uliciach
Spišskej Novej Vsi.
Nadšenci prírody a zimy si môžu vychutnať zamrznutý Prielom Hornádu po zamrznutej vodnej hladine, ktorej dráha je cca 12 km. Zjazdný
je predovšetkým horný úsek rieky Hornád. Od
1. decembra do 15. marca je v Národnom parku Slovenský raj taktiež povolené i lezenie po
ľadopádoch v závislosti od počasia a miestach
na to určených. Tie sú v Suchej Belej, Sokolej
doline, Kláštornej a Zejmarskej rokline a v lokalite Letanovský mlyn.
V koncertnej sieni Reduty prijal 10. 1. primátor mesta Ján Volný kultúrnych pracovníkov,
ktorým poďakoval a ocenil ich prácu, ktorou
prispievajú k rozvoju mesta. Stretnutia sa zúčastnila i vedúca odboru kultúry a cestovného
ruchu Košického samosprávneho kraja Jana
Kovácsová, ktorá sa zapísala do Pamätnej knihy mesta a bola ocenená primátorom mesta za
prácu v oblasti kultúry v našom meste a okolí.
Nechýbal i kultúrny program, v ktorom odznel
spev, prednes, ale i ukážka z kabaretu Pánska
jazda.
Nový most v zoologickej záhrade, ktorý
spojí obidva brehy ponad jazero a časť pavilónu Aquaterra, je už skoro hotový. Záhradnícke úpravy a osadenie elektrického ohradníka
sa vykonajú na jar. Na výstavbu mosta okrem
vlastných zdrojov ZOO prispelo i mesto Spišská Nová Ves a Krajská organizácia cestovného ruchu v Košiciach. Spišskonovoveská ZOO
svoje brány návštevníkom otvorí 20. apríla.
11. 1. 1872 sa v Spišskej Novej Vsi narodil učiteľ
a organizátor turistiky Vojtech Hajts. V roku
1981 ukončil vzdelávanie na Učiteľskej akadémii v Sp. Novej Vsi a v roku 1984 v Ústave pre
vzdelávanie učiteľov meštianskych škôl v Budapešti. Pôsobil ako učiteľ meštianskej školy v našom meste. Jeho veľká obľuba sa tiež
niesla v organizovaní a propagovaní turistiky
a cestovného ruchu. Bol autorom pomenovania
Slovenského raja, kde výstavbou, značkovaním
ciest, rebríkmi a inými prostriedkami sprístupnil roklinu Kyseľ, Veľký Sokol, Prielom Hornádu,
Suchú Belú, Sokoliu dolinu a Piecky.
V piatok 13. 1. sa v koncertnej sieni Reduty
konal 21. ročník Plesu Spišiakov. O zábavu
počas celého večera sa starali známe tváre
z televíznej obrazovky Marcel Forgáč a Lucia
Barmošová. O hudobnú produkciu sa postaral
orchester Gustav Brom Big Band. V programe
vystúpila i speváčka Barbora Švidraňová a tanečníci zo skupiny Creadance. Zaujímavosťou
tohto ročníka plesu bolo, že pri jednom stole sa
stretli primátori 6 spišských miest, a to Popradu, Levoče, Kežmarku, Spišskej Belej, Starej
Ľubovne a primátor mesta Spišská Nová Ves.
V Slovenskom raji sa 13. - 15. 1. 2017 uskutočnil
4. ročník súťaže pod názvom Ľadový a drytoolový maratón. Vyznačená trať viedla cez
rokliny Suchá Belá a Kyseľ. Na akcii sa zúčastnilo 80 horolezcov zo Slovenska, Česka, Maďarska a Poľska.
Česká dopravná spoločnosť RegioJet k 31. 1.
2017 ohlásila koniec prevádzky vlakov z trasy
medzi Bratislavou a Košicami. Zároveň štátna
Železničná spoločnosť Slovensko, a. s., obnovila
11. decembra minulého roka prevádzku InterCity
vlakov na trati Bratislava – Košice, ktoré jazdia
dvakrát denne a zastavujú, okrem Bratislavy
a Košíc, v staniciach Trnava, Žilina, Poprad –
Tatry a Kysak.
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NIEKOĽKOTÝŽDŇOVÉ PSÍČA
PREHODENÉ CEZ PLOT
Príbeh polkilovej Sárky začal
telefonickým oznámením na
mestskú políciu: „Máme na dvore malé šteniatko, nepatrí nám,
môžete ho prísť zobrať?“
Kvíliacu, ubolenú fenku kríženca niekto prehodil cez plot do
cudzieho dvora. Niekoľkotýždňové šteniatko, ktoré malo
ešte piť materinské mlieko sa
dostalo do útulku mesta. Bolo
jasné, že imunita čoskoro opadne a Sárka má šancu na prežitie
len v izolácii od ostatných jedincov. Urgentne potrebovala azyl
v sterilnom prostredí. Ujali sa jej
dočasní opatrovníci, skvelí ľudia,
rodina Mišendova. Cieľ bol jasný.
Pomôcť tomuto malému klbku
nevinnosti. Obetovali sa deň a
noc, len aby bola z najhoršieho
vonku, aby prežila. Fenočka sa
liečila na veterine, kde skonštatovali, že obávaná parvoviróza to
nie je. Mala prechladené bruško
a zápal žalúdka. Keď sa vyliečená Sárka mala vrátiť do útulku

Sárka

a ponúkať na adopciu, v rodine
padlo jednoznačné rozhodnutie,
že si ju nechajú. A tak jej darovali najkrajšieho Ježiška, akého si
vo svojich snoch len mohla priaťdostala skutočný domov.
Dnes je to zdravé, malé šidielko,
ktoré si behá po príbytku novej
rodiny ostošesť. Je obklopená
dobrými ľuďmi a zvieracími kamarátmi, vďačná za každý prejav lásky, za každé pohladenie,
úsmev.

DOMOV HĽADÁ AJ
NOVÝ PRÍRASTOK
ÚTULKU – PSÍK BADY

Bady bol odchytený v Krompachoch. Ide o cca 1-ročného
prítulného kríženca labradora. Keďže je úplne pokojný a bez
problémov sa nechá hladkať,
hodí sa do každej rodiny. V útulku čaká na milujúceho pána. Dá
mu niekto domov?

Bady

GULIVER
TÝRANÉ ŠTENIATKO

Guliver je malé, vystrašené
šteniatko kríženca. Ešte nemá
všetky zúbky menené a už zažil oskalpovanie na hlavičke
a chvostíku. Je v smutnom stave, plný strachu. Šteniatko túto
traumu vašou trpezlivosťou určite prekoná. V dospelosti bude
malého vzrastu.
Snahou útulku je spríjemniť psíkom z ulice ich pobyt v kotercoch a čo najskôr nájsť pôvodnú alebo novú milujúcu rodinu.
Vďaka patrí všetkým, ktorí im
pomohli či už domovom, dočasnou opaterou a inými darmi.
Každý prípad je tímová práca
a široká verejnosť sa stáva taktiež členmi toho tímu.
E. P.
Kto vie podať pomocnú ruku
a má záujem, volajte,
prosíme, bezplatnú linku 159
alebo 0950 314 087.

Guliver

KEĎ SA SPOJÍ SRDCE, ROZUM
A SPRÁVNI ĽUDIA
6. 12. 2016 sa uskutočnila akcia v Novoveskej
Hute. Mikulášska akcia zorganizovaná OZ VENUS
Spišská Nová Ves potešila vyše 200 detí. Hlavnou
myšlienkou bol benefičný podtón. Podarilo sa podporiť dvoch šikovných chlapcov Mareka a Matúša
z Novoveskej Huty (na fotografii).
„Vďaka deťom a rodičom, ktorí sa akcie zúčastnili
a vďaka sponzorom, ktorí podporili akciu, sme rodine odovzdali to, čo potrebovali. Nábytok, spotrebiče do domácnosti a pre chlapcov spoločenskú hru
a hračky. Pre nás najväčším zadosťučinením bola
radosť rodiny a úprimná vďaka, ktorú sme videli
v očiach detí”, uviedla jedna z organizátoriek Júlia
Harčárová.
Viac fotiek z akcie si môžete pozrieť na fb stránke
OZ VENUS.

FEBRUÁR 2017

SPRAVODAJSTVO
LISTÁREŇ
Milí Spišskonovovešťania, táto rubrika poskytuje priestor pre vaše listy, resp. otázky,
pripomienky, podnety, a samozrejme, aj odpovede na ne od kompetentných.
Železničný prejazd na vlečke do MPC pred odbočkou z Mlynskej ulice do OC Madaras už dávno
neslúži svojmu účelu (v areáli MPC už nie sú ani
výhybky a koľaje), preto je vhodnejšie ako neustále „lepenie” vypadaného asfaltu medzi koľajnicami
odrezať asfalt na vozovke, vybrať potrebnú dĺžku
koľajového poľa a uvoľnený priestor zhutniť a vyasfaltovať (odhad plochy 7 x 3 m).Vďační isto budú
vodiči desaťtisícov áut, ktorí sú nútení pribrzdiť pri
prejazde tohto frekventovaného priecestia.
Marián F., 12. 12. 2016
Správa ciest Košického samosprávneho kraja
z vlastnej iniciatívy rieši problém vlečkového železničného priecestia na Mlynskej ulici a aj na
Markušovskej ulici v SNV už niekoľko mesiacov.
Na poradách dopravných organizácií v SNV práve SC KSK koordinuje spoločný postup ako OR
PZ, ODI v SNV, tak aj cestného správneho orgánu, t. j. Okresného úradu v SNV, odbor pre cestnú
dopravu a pozemné komunikácie. Ťažiskom tohto
problému je to, že tieto úseky ciest sú podľa predpisu „Železničné priecestia a priechody“ ŽSR Z12,
kapitola č. XI v správe vlastníka tohto priecestia,
a teda MPC. Táto súkromná spoločnosť je teda
povinná zabezpečiť údržbu pozemnej komunikácie
na priecestí bez závor do vzdialenosti 2,5 m od osi
koľaje. V tejto problematike SC KSK vyzvala MPC
k náprave jestvujúceho stavu a k rokovaniam, ktoré prebehli a na základe, ktorých ponúkla SC KSK
kalkuláciu likvidácie oboch uvedených priecestí.
Problematiku naďalej intenzívne monitorujeme, nakoľko tak, ako v prípade tohto podnetu, verejnosť
toto identifikuje ako nedostatok na strane SC KSK
navzdory reálne úplne opačnému stavu.
Ing. Pavol Sedlák
vedúci strediska SC KSK
Chcem sa opýtať, ako to vyzerá s lyžiarskym strediskom v mestskej časti Ferčekovce. Existuje nejaká iniciatíva, aby sa opäť spojazdnilo alebo už je
nadobro odstavené? Toto lyžiarske stredisko bolo
veľmi navštevované, sú tam svahy aj pre rodiny
s deťmi aj pre náročnejších lyžiarov a myslím si, že
je veľká škoda, že chátra a nemá ho kto spojazdniť.
Veď vleky stoja a kopce sú dobré, tak prečo to nespojazdniť? Ďakujem za odpoveď.
Marek, 15. 1. 2017, odkaz pre starostu
Mesto Spišská Nová Ves a STEZ Spišská Nová
Ves v minulom roku vstúpili do jednania prevádzkovania Lyžiarskeho areálu Skicentrum Rittenberg.
Podľa vyjadrenia prevádzkovateľa uvedeného centra zaznamenali v posledných piatich rokoch prevádzky stratu vo výške cca 75 000 €.

Ak neukážeme teraz dačo veľkého, stratíme
storočie a kliatba ľahne na hroby naše!
(J. M. Hurban)
Dom i MO MS v Spišskej Novej Vsi
pozývajú pripomenúť si 200. výročie
narodenia spisovateľa, redaktora,
evanjelického farára, predsedu SNR,
významnú osobnosť matičného hnutia

JOZEFA MILOSLAVA HURBANA
13. 2. 2017 o 15.00 h
v Dome MS, Zimná 68

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

Podľa ich vyjadrenia hlavnými faktormi, ktoré
ovplyvnili tento nepriaznivý hospodársky výsledok,
boli:
• minimálna návštevnosť,
• vznik nových stredísk s vybudovanou modernou infraštruktúrou v Levočskej doline,
• rekonštrukcia a dobudovanie starších stredísk
(Mlynky, Hnilčík),
• lepšie technické parametre lyžiarskych svahov
uvedených stredísk.
Z uvedených dôvodov neboli ich firmou realizované investície do ďalšieho rozvoja strediska.
Vleky Tatrapoma F a Tatrapoma S sú majetkom Lyžiarskeho klubu Spišská Nová Ves a Tatrapoma P
spoločnosti SKILAB, s. r. o.
Zasnežovanie bolo zabezpečené prostredníctvom
5 ks snežných diel, rozvodov, čerpacej stanice
a elektrorozvodov spol. SKILAB, ktorá je zároveň
ich vlastníkom. Rovnako je i majiteľom ratraku na
úpravu svahu.
Z uvedeného vyplýva, že mesto Spišská Nová Ves
a ani jej príspevková organizácia STEZ nie je technicky ani majetkovo vybavené na prevádzku tohto
strediska.
Pri súčasnom financovaní 7-mich športových objektov mesta (zimný štadión, športová hala, kolkáreň, atletický štadión, futbalový štadión, krytá
plaváreň a kúpalisko, tenisová hala a kurty) neuvažujeme o prevzatí do správy ďalšie športové
stredisko.
Mesto Spišská Nová Ves prispieva na prevádzku
uvedených objektov Správe telovýchovných zariadení viac ako 1 milión eur ročne. Okrem toho
podporuje činnosť športových klubov vo výške cca
200 tisíc €/rok.
V súčasnej dobe pri snahe o udržanie doterajšej
úrovne prevádzky svojich športovísk mesto nemá
dostatočné finančné prostriedky na zabezpečenie
ďalšieho športového areálu.
Na zníženie prevádzkovej straty Lyžiarskeho areálu
Skicentrum Rittenberg by bolo nevyhnuté v budúcnosti investovať nielen do rozvoja tohto strediska,
ale i do v súčasnosti nevyhovujúcej základnej infraštruktúry (prístupová cesta, parkoviská). Pri
existujúcej „konkurencii“ neďalekých stredísk by
bolo ďalšie investovanie riskantné a podľa nášho
názoru i neefektívne. Podľa našich predbežných
výpočtov len vstupná základná investícia, t. j., odkúpenie vyššie uvedených zariadení, či skôr kúpa
nových, by nás vyšlo na viac ako 150 000 €, a to
nehovoriac o vysporiadaní niektorých majetkových
pomerov. Navyše, v zmysle zákona, mesto nemôže investovať prostriedky do cudzieho majetku.
Mesto Spišská Nová Ves

Stredná odborná škola drevárska,
Filinského 7, Spišská Nová Ves
usporiada
10. februára 2017 (piatok) od 8.00 do 14.00 h
pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl,
rodičov a výchovných poradcov

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
V priebehu tohto dňa sa uchádzači
o štúdium budú môcť postupne oboznámiť
s ponukou študijných a učebných odborov
a s požiadavkami, ktoré musia splniť pre
prijatie v rámci prijímacieho konania pre
školský rok 2017/2018. Na študijné odbory
umeleckého zamerania, kde sa vyžaduje
overenie špeciálnych schopností, zručností
alebo nadania (talentové skúšky), je potrebné
podať prihlášku riaditeľovi
základnej školy v termíne do 20. 2. 2017.
Bližšie informácie uvedené
na www.sosdsnv.sk,
tel. č.: 053/442 42 46.
Stredná odborná škola drevárska,
Filinského 7, Spišská Nová Ves
usporiada
4. 2. 2017 (sobota) o 9.00 h

KONZULTÁCIE

k príprave na talentové prijímacie skúšky
pre všetkých záujemcov o štúdium
v študijných odboroch
výtvarného zamerania
8221 M 05 dizajn – priemyselný dizajn,
8260 M propagačné výtvarníctvo,
8269 M tvorba nábytku a interiéru,
8279 M dizajn a tvarovanie dreva
a 8297 M fotografický dizajn, ktorým
v priebehu konzultácií umožníme kresliť
a modelovať pod odborným dozorom našich
vyučujúcich.
Myslíte si, že nemáte talent?
Príďte, niečo nám nakreslíte,
vymodelujete a my váš talent objavíme.
Akékoľvek informácie vám poskytneme
na tel. č.: 053/442 42 46, 0902 904 810.

Letná 63, SNV

4. 2. (sobota) o 18.00 h - Valeria End
- pesničkárka z Popradu. Dobrovoľné vstupné.
19. 2. (nedeľa) od 13.00 do 17.00 h
- Malý čajový kurz. Jedinečný zážitok vôní
a chutí. V priebehu 4 hodín spoznáte, porovnáte a ochutnáte okolo 15 druhov rôznych čajov.
Záujemcovia hláste sa vopred na
0905 287 563. Pitné 15 €.

28. 2. 2017
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Knižné
novinky

Spišskej knižnice
Centrálna budova, Letná ulica 28
PRE DETI
Gabriela MAGALOVÁ: Srdce šachovej
dámy. Najnovšie poviedky, na ktoré už čitatelia
čakajú. Po dvanástykrát vyberali spisovatelia,
študenti, literáti a deti to najlepšie čítanie, ktoré
sa urodilo v predchádzajúcom roku. Poviedky pre
deti a násťročných.
Jana PAVLÍKOVÁ: Básničky zo školskej
lavice. Veselé básničky o škole – o stratenej
abecede, o zlomyseľnej gume, o myši v kabinete
a iné. Kniha určená pre deti mladšieho školského
veku poteší aj deti, ktoré do školy ešte len pôjdu
a sú zvedavé, čo zaujímavé tam na ne čaká.
Clive GIFFORD: Autá, vlaky, lode a lietadlá. Fascinujúca obrazová encyklopédia
dopravných prostriedkov a faktov o nich. Svet
automobilov, majestátnych lodí, motoriek, lodí
a lietadiel zaujme každého jej čitateľa.
PRE DOSPELÝCH – BELETRIA
Karin FOSSUM: Indická nevesta. Inšpektor
Sejer vyšetruje brutálnu vraždu ženy znetvorenej
na nepoznanie. Postarší novomanžel márne čaká
na svoju ženu Púnu.
Michaela Ella HAJDUKOVÁ: Nemecké
dievča neplače. Marcus a Emma pracujú pre
tajnú organizáciu, odhaľujúcu vojnové zločiny
a zločincov. Zároveň odhalia nebezpečnú organizáciu, ktorej stopy vedú k Lebensbornu – projektu
vytvorenému nacistami.
Laura DAVE: Posledné vinobranie. Týždeň
pred svadbou sa Georgia dozvie, že jej snúbenec
skrýva obrovské tajomstvo. Pokoj a útechu hľadá
doma v rodine, ale s hrôzou zisťuje, že nič nie je
také, ako očakávala.
PRE DOSPELÝCH – NÁUČNÁ LITERATÚRA
Blaine HARDEN: Útek z tábora 14. Neuveriteľný príbeh muža zo Severnej Kórey o strastiplnom putovaní za slobodou.
Judith MARSHALL: Moje rozhovory s anjelmi. Autorka vo svojej knihe podrobne charakterizuje všetkých anjelov aj ostatné duchovné bytosti
a pridáva aj originálne návody na meditáciu.
George D. PAMPLONA-ROGER: Zdravé
telo. Kniha je dôkladným prehľadom preventívnej
medicíny, vhodná pre všetkých, ktorí sa chcú čo
najlepšie starať o svoje telo.
Pobočka MIER, Šafárikovo nám. 7
Michal ČERNÍK: Za zvieratkami do rozprávky. V sprievode roztomilých ilustrácií sa
dozviete, prečo sa mačiatka poškriepili, ako sa
tučniaky hanbili alebo aké sú veľké psie tajomstvá.
Andrei MAKINE: Žena, ktorá čakala. V malej
dedinke pri Bielom mori aj po tridsiatich rokoch
Vera ešte stále čaká na muža, ktorého miluje
a ktorý v roku 1945 odišiel na front.
Michael PART: Cristiano Ronaldo. Ohromujúci životný príbeh chlapca, ktorý vyrastal na
ulici na ostrove Madeira, z ktorého sa stal jeden
z najlepších futbalistov sveta.
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Vstupné do expozície, na výstavu:
dospelí 1 €, deti, žiaci, študenti
a dôchodcovia 0,50 €.
po - pi: 9.00 – 15.00 h
Prvá nedeľa v mesiaci
od 10.00 do 17.00 h | vstup voľný
STÁLA VÝSTAVA STM KOŠICE
– VYSUNUTÁ EXPOZÍCIA:
História baníctva na Spiši
ZBIERKA NERASTOV JITKY
BOHOVICOVEJ, EDUARDA
MÜNCNERA, JOZEFA
BADÁRA, PETRA ČÍŽEKA
A ERHARDA FELBERA
reprezentujúca viac ako
1 300 kusov vzoriek zo Slovenska,
Čiech a 23 krajín sveta.

VÝSTAVY
12 PATRÓNOV
... OCHRANCOVIA VEDY,
TECHNIKY A REMESIEL...
do 28. februára 2017
FRANTIŠEK MIHÁĽ
OBRAZY Z NEZNÁMEHO
SVETA JASKÝŇ
do 28. februára 2017
PREDNÁŠKY
7. 2. 2017 o 16.00 h | vstup voľný
HISTÓRIA VEDY, TECHNIKY
A REMESIEL
Prednášajúca: Dana Rosová
14. 2. 2017 o 16.00 h | vstup voľný
v predvečer Medzinárodného dňa
turistických sprievodov
POHODOVÁ ŠKANDINÁVIA
Premietanie autorských fotografií

zo severských oblastí Európy
so sprievodným slovom
Františka Michlíka
20. 2. 2017 o 16.00 h | vstup voľný
Medzinárodný deň
turistických sprievodov
POZNÁVAME VYSOKÉ TATRY
Prednášajúci: PaedDr. Jaroslav
Švorc - predseda THS-DZ
21. a 22. 2. 2017 / 9.00 – 13.00 h
ZNÁMY NEZNÁMY SVET
JASKÝŇ
Filmom, slovom a fotografiami
v podaní speleológa Františka
Miháľa. Určené pre ZŠ i SŠ, ale aj
širokú verejnosť - záujemcov prosíme vopred o nahlásenie účasti
na t. č. 0911 849 131.

FEBRUÁR 2017

KULTÚRA
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
4. - 5. 2. o 15.30, vst.: dospelí: 4 €,
študenti, dôchodcovia: 3,50 €
DIVOKÉ VLNY 2

FILMOVÝ KLUB MKC
Milí priaznivci filmového klubu! Ponúkame
vám možnosť zakúpiť si nový členský preukaz, ktorý platí celý rok 2017 na celom Slovensku. Cena je 5 € a na každý klubový film
je zľava. Vstup pre divákov, ktorí nie sú členmi je neobmedzený. Tešíme sa na stretnutie
s vami každý utorok pri dobrom filme v Kine
Mier. Tel.: 053/442 87 66
1. 2. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €,
študenti, dôchodcovia: 3,50 €
MILUJI TĚ MODŘE
ČR, romantická komédia, 90 min., MP-15.
1. - 2. 2. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €,
študenti, dôchodcovia: 3,50 €
LA LA LAND
USA, romantický muzikál, 128 min.
2. a 6. 2. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €, deti,
študenti, dôchodcovia: 4,50 €
ASSASSIN´S CREED
USA, akčný, fantasy, 102 min., slovenské
titulky, MP-12.
PRÁZDNINOVÁ ROZPRÁVKA
– SLOVENSKÝ DABING
3. 2. o 10.00, vst.: 3 €
TROLLOVIA
3. - 5. 2. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, deti,
študenti, dôchodcovia: 3,50 €
PSIA DUŠA
USA, rodinný, český dabing, 100 min.,
MP-7.
3. - 4. 2. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €,
študenti, dôchodcovia: 3,50 €
KRUHY
USA, horor, 104 min., MP-15.

5. - 6. 2. o 19.00, vst.: dospelí 4 €,
študenti, dôchodcovia: 3,50 €
VŠETKO ALEBO NIČ
Prvý film podľa bestselleru Evity Urbaníkovej. SR/ČR, romantická komédia, 105 min.,
MP-15.

FILMOVÝ KLUB
15. 2. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 €
ODYSEA
Francúzsko, dobrodružný, biografický,
122 min., české titulky, MN-15.
16. 2. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, študenti,
dôchodcovia: 3,50 €
MLČANIE
USA, Mexiko, Taiwan, historická dráma,
161 min., české titulky, MP-12.

FILMOVÝ KLUB
7. 2. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 €
NEBO A ĽAD
Francúzsko, dokumentárny, 89 min., české
titulky, MP-12.

17. - 18. 2. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €,
študenti, dôchodcovia: 3,50 €
LIEK NA ŽIVOT
USA/Nemecko, mysteriózny thriller,
146 min., slovenské titulky, MN-15.

STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
8. 2. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, študenti,
dôchodcovia: 3,50 €
VŠETKO ALEBO NIČ

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
18. 2. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, študenti,
dôchodcovia: 3,50 €
DIVOKÉ VLNY 2

9. - 12. 2. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €,
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
PÄŤDESIAT ODTIEŇOV TEMNOTY
USA, erotický, 117 min., slov. titulky, MN-18.

19. 2. o 15.00, vstupné: dobrovoľné
MILOSRDNÍ AKO OTEC
Muzikál pozýva všetkých zastaviť sa nad
jedinečným príbehom z evanjelia, ktorý vykresľuje dobrotu Otca a jeho otvorené srdce
pre márnotratných synov.

10. 2. o 17.00, Kino MIER, vst.: 7 €
Rozprávkové divadelné predstavenie PAT
a MAT s kamarátmi: Maťko a Kubko,
Slimák Maťo a škriatok Klinček, Traja
chrobáci, Majka z Gurunu, Deduško Večerníček.
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
11. 2. o 17.00, dospelí: 5 €, deti, študenti,
dôchodcovia: 4,50 €
12. 2. o 17.00, dospelí: 4 €, deti, študenti,
dôchodcovia: 3,50 €, 2D
LEGO® BATMAN VO FILME
USA, anim., dobrodružný, 104 min., MP.
13. 2. o 18.00, vst.: 15 €
LA GIOIA A DOBRÁ MUZIKA:
LADÍME
VALENTÍNSKE PREDSTAVENIE
PRE VŠETKÝCH
ZAMILOVANÝCH
14. 2. o 19.00
LA LA LAND
Každý pár platí iba jednu vstupenku, vst.: 4 €

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
19. 2. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, študenti,
dôchodcovia: 3,50 €, 2D
LEGO® BATMAN VO FILME
19. - 20. 2. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €,
študenti, dôchodcovia: 3,50 €
LION
USA, životopisná dráma, 129 min., slovenské titulky, MN-12.
AKCIA PRE DÔCHODCOV
20. 2. o 17.00, vst.: 2,50 €
VŠETKO ALEBO NIČ
FILMOVÝ KLUB
21. 2. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 €
JA DANIEL BLAKE
VB, soc. dráma, 100 min., titulky, MP-15.
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
22. 2. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €, deti,
študenti, dôchodcovia: 4,50 €

Program Spišského osvetového stredis

FEBRUÁR 2017
do 15. 2. 2017
KAŠTIEĽ V SPIŠSKOM HRUŠOVE
SPIŠSKÁ PALETA
Putovná výstava výtvarných diel členov
Art klubu | Vstup voľný.
23. 2. 2017 o 10.00 h
Foyer Spišského osvetového strediska
VESMÍR OČAMI DETÍ
Vernisáž regionálnej
výtvarnej súťaže pre MŠ, ZŠ a ZUŠ
Vstup voľný.
Výstava potrvá do 23. 3. 2017.

www.spisskanovaves.eu

23. 2. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, študenti,
dôchodcovia: 3,50 €
MUZZIKANTI
ČR, hudobná romanca, 109 min., MP-12.
23. 2. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, študenti,
dôchodcovia: 3,50 €
ZNIČENÍ LÁSKOU
Francúzsko, romantická dráma, české titulky, MP-15.
24. - 25. 2. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €,
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D
JOHN WICK 2
USA, akčný thriller, slovenské titulky,
116 min., MP-15.
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
25. - 27. 2. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €,
študenti, dôchodcovia: 3,50 €
BODI: PSIA SUPERSTAR
USA/Čína, animovaná rodinná komédia,
80 min., MP.
26. - 27. 2. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €,
študenti, dôchodcovia: 3,50 €
MUZZIKANTI
FILMOVÝ KLUB
28. 2. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 €
MOONLIGHT
USA, dráma, titulky, 111 min., MP-15.
STREDA – DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
1. 3. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, študenti,
dôchodcovia: 3,50 €
ZNIČENÍ LÁSKOU
Informácie a predpredaj vstupeniek
1 hod. pred začiatkom filmu.
Zmena programu vyhradená!
facebook.com/Kino.Mier.SNV

ka

25. 2. 2017 o 14.00 h
Kultúrny dom Slatvina
TY VODIČKO ČISTA
Regionálna prehliadka predveľkonočných a veľkonočných zvykov v podaní
folklórnych skupín | Vstup voľný.
28. 2. 2017 o 17.00 h
Koncertná miestnosť GUS
CINEAMA
Regionálna súťažná prehliadka
neprofesionálnej filmovej tvorby.
Vstup voľný.

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

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

LEGO® BATMAN VO FILME
22. 2. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, študenti,
dôchodcovia: 3,50 €
MLČANIE

PLÁN PREMIÉR
2. 2.

KRUHY
PSIA DUŠA

9. 2.

LEGO: BATMAN VO FILME
PÄŤDESIAT ODTIEŇOV TEMNOTY

16. 2.

LIEK NA ŽIVOT
T2 TRAINSPOTTING
MLČANIE

23. 2.

BODI: PSIA SUPERSTAR
JOHN WICK 2
MUZZIKANTI

Všetky doplňujúce údaje nájdete na: www.stercentury.sk
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KULTÚRA

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

profesionálneho divadla
60 rokov
v Spišskej Novej Vsi
3. 2. (piatok) o 19.00 h

MARTIN KUKUČÍN: RYSAVÁ JALOVICA

Vst.: 6 €

Komediálny príbeh o mužoch, ženách, pijatike a jednej jalovici.

4. 2. (sobota) o 19.00 h

Vst.: 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. (nedeľa) o 16.00 h

Vst.: 3 €

ZBIGNIEW NIENACKI / KAMIL ŽIŠKA, TIBOR KUBIČKA:

PÁN TRAGÁČIK A TEMPLÁRI

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

8. 2. (streda) o 10.00 h, pre dôchodcov mesta SNV a okolia
11. 2. sobota o 19.00 h
22. 2. (streda) o 10.00 h, pre dôchodcov mesta SNV a okolia
23. 2. (štvrtok) o 19.00 h

Vst.: 4 €
Vst.: 8 €
Vst.: 4 €
Vst.: 8 €

JEVAN THOMAS BRANDON / EMIL SPIŠÁK:

CHARLEYHO TETA

Najslávnejšia anglická bulvárna komédia všetkých čias.

10. 2. (piatok) o 19.00 h

Vst.: 6 €

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

12. 2. (nedeľa) o 16.00 h

Vst.: 3 €

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

17. 2. (piatok) o 19.00 h

Vst.: 6 €

ALEXANDER NIKOLAJEVIČ OSTROVSKIJ:

POZDNÁ LÁSKA

Tragikomický až cynický humor, výstižná charakteristika postáv je zárukou dobrej zábavy.

18. 2. (sobota) o 19.00 h
21. 2. (utorok) o 10.00 h, pre dôchodcov mesta SNV a okolia

FRANTIŠEK XAVER ŠALDA: DIEŤA

Vst.: 6 €
Vst.: 3 €

Dojímavý, dramaticky atraktívny príbeh mladučkej slúžky, ktorá je postavená pred osudový problém, v ktorom musí riešiť následky svojej nešťastnej lásky.

19. 2. (nedeľa) o 16.00 h

Vst.: 3 €

HANS CHRISTIAN ANDERSEN / PETER PALIK: PALCULIENKA
Poetická rozprávka o malej bytosti, ktorá si hľadá svoje miesto na svete.

24. 2. (piatok) o 19.00 h

MARTIN KUKUČÍN: RYSAVÁ JALOVICA

Vst.: 6 €

Komediálny príbeh o mužoch, ženách, pijatike a jednej jalovici.

Štúdio SD
1. 2. (streda) o 19.00 h

F. M. DOSTOJEVSKIJ: BIELE NOCI

Vst.: 3 €

Jeden z najkrajších príbehov o láske v svetovej literatúre.

8. 2. (streda) o 19.00 h

OLGA TOKARCZUK: ŽIVOT NIE JE DIVADLO

Vst.: 3 €

Emotívny príbeh muža na samote.

15. 2. (streda) o 19.00 h

40. REPRÍZA

GEORGE BERNARD SHAW: DON JUAN V PEKLE

Vst.: 3 €

Za hriešny život pošle autor Dona Juana do pekla na stretnutie sa so svojimi obeťami.

22. 2. (streda) o 19.00 h

SŁAWOMIR MROŻEK: KAROL

Vst.: 3 €

Hra o hľadaní vzájomného porozumenia.
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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VZNIK PRVÉHO
PROFESIONÁLNEHO DIVADLA
Divadlo malo na Spiši a v Spišskej Novej Vsi veľmi dlhú tradíciu. Okrem ľudového
divadla, ktoré sa hralo po dedinách a mestečkách pri príležitosti rozličných sviatkov, napr. hra „O Herodesovi“, „O svätej Dorote“, betlehemská bábková hra, tu
bola aj línia svetského divadla, ktoré sa hrávalo v mestách a školách. Písomne
máme doložené, že v roku 1648 v Spišskej Kapitule uviedli v jezuitskej škole po
slovensky veselohru „Apollo vrátený nebu alebo svätý Štefan mučeník“.
Keď v roku 1905 bola v našom meste dostavaná a otvorená polyfunkčná budova
Reduty, v ktorej je aj divadelná časť, vznikla tak dnešným jazykom povedané
infraštruktúra pre divadelnú produkciu. To sa mimoriadne využívalo najmä v období prvej Česko-Slovenskej republiky, keď okrem hosťovania profesionálnych
divadelných spoločností pôsobilo v Spišskej Novej Vsi aj mnoho amatérskych
súborov, z ktorých dodnes existuje súbor Hviezdoslav.
Po ukončení druhej svetovej vojny sa na Slovensku zriaďuje viacero profesionálnych divadiel. Priaznivá situácia nastáva, keď dochádza k reorganizácii „Štátnej
zájazdovej scény“ so sídlom v Bratislave, ako sa oficiálne volalo tzv. Dedinské
divadlo. Pozostávalo z piatich hereckých súborov, ktoré účinkovali v mestách
a dedinách po celom Slovensku s hrami, ktoré mali šíriť novú komunistickú ideológiu. Keď sa v roku 1956 pristúpilo k reorganizácii tohto divadla a rozhodlo sa,
že z piatich súborov sa vytvoria dva a tie budú detašované jeden do Spišskej
Novej Vsi a druhý do Trnavy, vzniká v našom meste profesionálne divadlo.
Už 19. januára 1957 odchádzal z Bratislavy do Spišskej Novej Vsi 19-členný
herecký súbor, ktorý tvorili: Margita Šefčovičová, Mária Matulová, Gabriela Fusková, Jozef Fačkovec, Ivan Bachlet, Mária Bachletová, Oldřich Šabek, Radoslav
Barborík, František Bujdák, Milan Kiš, Oldřich Kratochvíl, Ján Mišura, Margita
Mišurová, Ján Vagač, Július Vanek, Ján Pomšák, Anton Trón, Brigita Bobulová
a režisér Milan Bobula. 20. januára 1957 ich privítali predstavitelia okresu a mesta a odovzdali im kľúče od nových bytov.
Spišskonovoveský súbor bol zo začiatku riadený z Bratislavy až do 31. decembra 1958. Oficiálny názov mal Štátna zájazdová scéna, súbor Spišská Nová Ves.
Od 1. januára 1959 do 30. apríla 1959 bol súbor pričlenený pod Štátne divadlo
Košice a od 1. mája 1959 sa osamostatňuje a nesie názov Krajové divadlo Spišská Nová Ves. Divadlo finančne zabezpečoval Okresný národný výbor v Spišskej
Novej Vsi a ten v rokoch 1960-61 vyčlenil na rekonštrukciu a technické vybavenie priestorov divadla 900 000 Kčs (inštalovalo sa ústredné kúrenie, interiérové
vybavenie, sedadlá v hľadisku, inštalovala sa nová zvuková a svetelná technika,
javisko sa vybavilo ťahmi).
Prvou premiérou
divadla bola inscenácia hry I. Stodolu
„Čaj u pána senátora“, v réžii Milana
Bobulu, ktorou sa
16. februára 1957
divadlo slávnostne
aj otváralo. Za povereníctvo školstva
a kultúry mal príhovor Ján Slivko,
za okresné orgány
Viliam Šulc. Na záver slávnosti vystúpil ešte ochotnícky
I. Stodola „Čaj u pána senátora“, réžia Milan Bobula 16. 2. 1957 symfonický orchester Domu osvety.
Zľava: Margita Mišurová, Ján Mišura, Jozef Bujdák, Anton Trón
Väčšina kritikov sa
o prvej premiére nového profesionálneho divadla vyjadrovala kladne. Inscenácia
„Čaju u pána senátora“ vysoko prekračovala bežný štandard. Oceňovali prácu
režiséra, ktorý hru inscenoval ako satirickú komédiu. Zaujal aj výkon Antona Tróna v postave Baltazára Slivku. Nové profesionálne divadlo začalo dobre a malo
všetky predpoklady stať sa dôstojným partnerom dvom dovtedy pôsobiacim divadlám na východnom Slovensku, a to Divadlu Jonáša Záborského v Prešove
a Štátnemu divadlu v Košiciach.
V prvej sezóne sa inscenovali ešte dva tituly, a to rozprávka Jevgenija Švarca
„Zakliati bratia“ (24. 2. 1957) a Klicperov „Hadrián z Rímsov“.
Spišská Nová Ves sa otvorením profesionálneho divadla zaradila medzi nemnohé mestá na Slovensku, ktoré sa môžu hrdiť tým, že majú profesionálne divadlo.
Posilnila sa tým pozícia nášho mesta ako kultúrneho centra, nielen regiónu Spiša. To, že toto rozhodnutie zhmotniť túžby obyvateľov a založiť profesionálne
divadlo v Spišskej Novej Vsi bolo životaschopné a prezieravé, svedčí existencia
profesionálneho divadla dodnes.
Mgr. Emil Spišák, ArtD., riaditeľ Spišského divadla
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KULTÚRA
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DIVADLO

KONTRA

9. 2. 2017 (štvrtok) o 18.00, Koncertná sieň Reduty

PETER MICHALICA – HUSĽOVÝ RECITÁL

Jedinečný koncert husľového virtuóza, pedagóga
a pútavého sprievodcu hudobnou históriou.
Klavírny doprovod: Viera Bartošová
Koncert organizovaný v spolupráci s firmou YAMAHA a JV MUZIKA.
Vstupné: 7 €, deti do 15 r. - 3 €

10. 2. 2017 (piatok) o 17.00, Dom kultúry Mier

PAT A MAT S KAMARÁTMI

Rozprávkové divadelné predstavenie, v ktorom uvidíte známe postavičky z večerníčkov:
Maťko a Kubko, Slimák Maťo a škriatok Klinček, Traja chrobáci, Majka z Gurunu, Deduško Večerníček.
Vstupné: 7 €

13. 2. 2017 (pondelok) o 18.00, Dom kultúry Mier

Divadlo Kontra oslavuje 10. výročie.
Pripravujeme pre vás nové tituly, výnimočných
hostí a bohatý program počas celého roka.

3. a 5. február o 19.00 h
Marek Koterski:

NENÁVIDÍM
Vynikajúca komédia, ktorá získala na Kremnických Gagoch Cenu Stana Radiča „Objav roka”.
Uletene zábavná jazda o našej nie veľmi zábavnej
každodennosti... | Vstupné 6 €.

Hosť divadla Kontra
10. február o 19.00 h
F. M. Dostojevskij:

ZLOČIN A TREST

LA GIOIA A DOBRÁ MUZIKA LADÍME

Koncert populárneho bellcantového tria
LA GIOIA a DOBREJ MUZIKY (bývalý orchester FS Lúčnica)
Vstupné: 15 €

19. 2. 2017 (nedeľa) o 15.00, Dom kultúry Mier

MILOSRDNÍ AKO OTEC

Muzikál pozýva všetkých zastaviť sa nad jedinečným príbehom z evanjelia, ktorý vykresľuje dobrotu Otca
a jeho otvorené srdce pre márnotratných synov. V tomto príbehu sa v ktorejkoľvek postave môžeme nájsť
aj my sami. Muzikál vznikol vďaka ochotníkom z Topoľčian pod vedením sestier Božského Vykupiteľa.
Vstupné: dobrovoľné

25. 2. 2017 (sobota) o 16.00, Koncertná sieň Reduty

XXI. PLES ĽUDÍ S DOBRÝM SRDCOM

Spišská katolícka charita v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom Spišská Nová Ves a Klubom detí a mládeže slovenského zväzu zdravotne postihnutých v Spišskej Novej Vsi
Hudba: Jozef Valkoššák, Radovan Olejník
Vstupné: dospelí - 15 €, deti do 12 r. - 10 €, deti z ŠZŠ a PŠ sv. M. M. Kolbeho a SZZP Klubu detí
a mládeže v Spišskej Novej Vsi - vstup zdarma
Predaj vstupeniek: Spojená škola sv. M. M. Kolbeho - tel.: 053/441 43 01, 0904 930 644

Predstavenie v rámci projektu klasika Kontra
súčasnosť, podporené FPU.
Predstavenie vzniklo na základe súčasnej
interpretácie románu F. M. Dostojevského Zločin
a trest ako experimentálny projekt realizovaný
metódou devising. Výsledkom tejto spolupráce
sa stala monodráma Zločin?, ktorá sa snaží
prostredníctvom známej predlohy reflektovať stav
dnešnej spoločnosti. | Vstupné: 5 €.

12. február o 19.00 h
Marie Jones:

KAMENE VO VRECKÁCH
Keď Hollywood obsadí írsky vidiek, konflikt kultúr
je neodvratný a neodvratne zábavný...
Hit z Broadway a West Endu, jedna z najlepších
komédií, ktorá rozosmiala a dojala milióny divákov na celom svete. 2 herci odohrajú 13 postáv.
Vstupné: 7 €.

PRIPRAVUJEME:
22. 3. 2017 (streda) o 19.00, Dom kultúry Mier

SEX PRO POKROČILÉ

Účinkujú: Karel RODEN a Jana KRAUSOVÁ
Komédia o manželoch, ktorým sa po 25 rokoch spolužitia vytratila zo života vášeň. Obaja však nechcú
rezignovať. Kúpia si príručku Sex pre pokročilých a zarezervujú si hotelovú izbu. Obaja vynikajúci herci
výstižne a vtipne hrajú o vážnych veciach, ako nestratiť schopnosť a potrebu byť šťastný.
Vstupné: 20 €

10. 2. (piatok) o 17.00 h, Kaštieľ, vernisáž

FEBRUÁR
2017
11. 2. (sobota) o 19.00 h, Spoločenská sála KD

8. REPREZENTAČNÝ PLES
OBCE SMIŽANY

Moderátor, zabávač programu: Michal Hudák
Program: Cimbalová hudba PRIMÁŠ Giraltovce
* HIC MUSIC Stropkov * Tanečná škola METEOR
Košice * Skupina historického šermu JAGO Spišská
Nová Ves * Tombola
Vstupné s konzumáciou: 45 €

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

KATARÍNA BUTVINOVÁ HĽADANIE VO FARBÁCH II
Maľovanie horúcim voskom - ENKAUSTIKA
Výstava potrvá do 31. 3. 2017.

26. 2. (piatok) o 15.00 h, Spoločenská sála KD

30. VÝROČIE OTVORENIA
MŠ NA RUŽOVEJ UL.

Zmena programu vyhradená!
Informácie, rezervácie 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

Howie a Rookie sa vracajú!
Obnovenie kultového
Doskami oceneného titulu Kontry.
Po 10 rokoch opäť!
24., 25. a 26. február o 19.00 h
Mark O’Rowe:

HOWIE A ROOKIE
TARANTINO V ZRÁŽKE
S HOMÉROM
Temné zákutia Dublinu. Nasvrabený matrac. Dve
mŕtve bojové exotické ryby. Humor a horor. Pomsta a obeta. Hit z Edinburghu, Londýna a New
Yorku! Hra získala všetky prestížne divadelné
ocenenia. Mark O'Rowe je považovaný za najoriginálnejšieho írskeho autora od čias Becketta.
Vstupné: 7 €.

Kapacita sály je len 30 miest.
Odporúčame si rezervovať miesta vopred.
Rezervácie: 0907 908 986

2/2017

15

KULTÚRA

KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

vstupné 0,50 €/osoba, doprovod zdarma.
Tvorivá dielňa pre deti zameraná na pamiatky
UNESCO na Spiši. Prenos akrylovej maľby
prostredníctvom papierových šablón na výkres.
Lektorka: Mgr. Anna Timková – GUS
ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

STÁLE EXPOZÍCIE
•
•

TERRA GOTHICA
JOZEF HANULA

AKTUÁLNE VÝSTAVY
do 26. 3. 2017

JUBILANTI 2016

18 vybraných jubilujúcich autorov a 73 diel zo
zbierok galérie v rámci projektu Jubilanti, ktorý je
realizovaný od r. 2012:
Emil ALEXAY-OLEXÁK (*1891)
Miroslav BONK (*1951)
Alžbeta ČÍŽIKOVÁ (*1936)
Galina EGEROVÁ-FLEISCHMANN (*1961)
Marián HENNEL (*1951)
Andor Gejza HORVÁTH (*1876)
Ondrej IVAN (*1926)
Andrej Andrejevič KOCKA (*1911)
Oľga KRÝSLOVÁ (*1931)
Vladimír Vasiljevič MIKITA (*1931)
Dezider MILLY (*1906)
Viliam PIRCHALA (*1951)
Štefan ROSKOVÁNYI (*1946)
Mária RUDAVSKÁ (*1941)
Silvia SEKELOVÁ (*1976)
Alexander ŠIROKÝ (*1916)
Jakub ŠPAŇHEL (*1976)
Marko VRZGULA (*1966).

ARABELLA PLOUVIEZ – ÚCHYLNÁ
ŽENA / DEVIANT WOMAN

Projekt britskej autorky, ktorý vychádza z archívov psychiatrických a kriminalistických fotografií
19. storočia, interpretuje novodobými portrétmi
ideologické konštrukcie sociálnej normy a neporiadku. Realizované v rámci cyklu výstav
= 20 / 20. výročie Domu fotografie.

PROGRAMY / DIELNE
PRE VEREJNOSŤ

22. 2. 2017, streda

VEČER V GALÉRII

galéria otvorená 9.00 - 19.30 h
17.00 - 19.30 h

ORBIS PICTUS: ROZHOVORY O UMENÍ
Jubilanti 2016
GENERAČNÉ DIALÓGY

Vstup: voľný
Konfrontácia tvorby spišských výtvarníkov – jubilantov: Mikuláša Siranka (90 r.) a Anny Fedákovej
(55 r.). Beseda s autormi o živote a diele, prednáša Mgr. Kamila Paceková – kurátorka zbierok.
28. 2. 2017, utorok, 17.00 – 19.00 h

CINEAMA

Vstup: voľný
Regionálna súťažná prehliadka neprofesionálnej
filmovej tvorby.
Podujatie organizované v spolupráci so Spišským
osvetovým strediskom.

PROGRAMY / DIELNE PRE
ŠKOLY A ORGANIZOVANÉ
SKUPINY
1. – 28. 2. 2017, 9.00 – 16.00 h

NARODENINOVÉ PRIANIA
Vstupné: 1 €/účastník, doprovod zdarma.
Doba trvania: 60 – 90 min.
Prineste si so sebou biely výkres A4, ostatný
výtvarný materiál v réžii galérie.
Program určený pre MŠ, ZŠ a rodiny s deťmi.
Tvorba narodeninových pohľadníc technikou
koláže a asambláže.
Lektorka: Mgr. Anna Timková – GUS.
1. – 28. 2. 2017, 9.00 – 16.00 h

NOVINKA!
VÝTVARNÁ SÚŤAŽ

10. 2. 2017, piatok, 16.00 – 19.00 h

SLOVENSKÝ ORNAMENT
OČAMI SPIŠIAKOV

Vstupné: 3 €/osoba
Priestorová 3 D dekorácia anjela a srdiečka zhotovená z bavlnených nití a vodného skla.
Lektorka: Gerta Hojstričová
Podujatie organizované ku Dňu zaľúbených,
sv. Valentína.

Vstupné: 1 €/účastník, doprovod zdarma.
Doba trvania: 60 – 90 min.
Prineste si so sebou biely výkres A4, ostatný
výtvarný materiál v réžii galérie. Program určený
pre ZŠ a ZUŠ.
0. ročník súťaže neprofesionálnej výtvarnej
tvorby v kreslení a maľovaní ornamentov žiakmi
a pedagógmi okresu Spišská Nová Ves venovaný
pamiatke Štefana Leonarda Kostelničáka. Tvorivá
dielňa je zameraná na tvorbu vlastného ornamentu inšpirovaného Kostelničákovou tvorbou
v netradičnom výtvarnom prevedení – technikou
suchá ihla. Rytie ornamentu do tetrapakovej podložky, prípadne CD – nosiča spojené s ručnou
tlačou do hĺbky.
Lektorka: Mgr. Anna Timková – GUS.

ŽENY ON LINE 5: Valentínka

21. 2. 2017, utorok

MEDZINÁRODNÝ DEŇ TURISTICKÝCH
SPRIEVODCOV
Vstupné: 0,50 €/osoba
Prehliadky aktuálnych výstav Jubilanti 2016
a Arabella Plouviez –
Úchylná žena/ Deviant Woman.
Sprievodný program: Tvorivka ,,JUNIORI“
Výtvarný materiál v réžii galérie, zľavnené

KONTAKT tel. 053/417 46 21, 0910 873 046, www.gus.sk, sekretariat@gus.sk
Facebook: Galéria umelcov Spiša
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PODUJATIA – FEBRUÁR 2017
14. 2. 2017
ZŠ Lipová 13

Dejepisná olympiáda
9. ročník
Kategórie: C, D, E, F

16. 2. 2017
od 8.00 h,
ZŠ Ing. O. Kožucha

Biologická olympiáda
51. ročník
Kategória C

Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

PRÁZDNINOVÉ AKTIVITY CVČ
3. 2. 2017
POLROČNÉ KORČUĽOVANIE
pre deti od 6 -15 rokov
Malá ľadová plocha – súťaže pre malých aj veľkých
+ teplý čaj

PRIPRAVUJEME
6. a 7. 3. 2017
ZJAZDOVÉ LYŽOVANIE
(miesto podľa snehových podmienok)
6. - 10. 3. 2017
DENNÝ TÁBOR
Playstation 4, X box 360, stolný futbal, spoločenské
hry, športové hry a súťaže, tvorivé dielne, vychádzky,
korčuľovanie (miesto: CVČ, Hutnícka 18, síd. Západ I
a CVČ, Klub mladých, Zimná 48)
Centrum voľného času Hutnícka 18,
052 01 Spišská Nová Ves, tel.: 053/442 37 58
e-mail: cvcsnv@azet.sk
www.cvcadam.sk

ZAUJÍMAVÝ DECEMBER
V KLUBE MLADÝCH
1. 12. sme pri príležitosti Svetového dňa HIV/AIDS
v spolupráci s PEER aktivistami pripravili verejnú
besedu o HIV/AIDS. Zúčastnilo sa jej 20 mladých
ľudí, ktorí sa dozvedeli zaujímavé informácie.
V spolupráci s OZ ZÁZEMIE sa uskutočnila 3. 12.
Zóna bez peňazí. Množstvo ľudí tu prinieslo, ale si
aj zobralo oblečenie či veci, ktoré boli stále v dobrom stave, no sami ich už nepotrebovali, a tak nimi
potešili niekoho druhého a zároveň si sami spravili
radosť inými vecami. A to všetko bez peňazí.
V diskusiách sme pokračovali a PROJEKT MP
u nás 17. 12. dal dokopy pár ľudí, ktorí debatili
o školstve na Slovensku. Zistili sme, čo sa mladým
ľudom páči/nepáči a tiež, čo a ako by zmenili. Projekt MP prišiel tiež s nápadom, aby sme pripravili Vianoce pre deti z Domu Charitas. Množstvo
ľudí po našich výzvach nechalo oblečenie pre deti
v priestoroch klubu a baby z MP ho boli 23. 12.
zaniesť a potešiť tak detičky a pracovníkov Domu
Charitas v Spišskej Novej Vsi.
Klub fungoval aj počas prázdnin a pripravili sme
Predvianočnú filmovačku, na ktorej si mladí mohli
pozrieť vianočné klasiky spoločne s kámošmi. Veľký
záujem bol o turnaj v čoraz obľúbenejšej hre Človeče, nehnevaj sa!
Mgr. Matej Farkalín
vedúci Klubu mladých
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DARČEKY PRE ALŽBETKU
Aj v našom meste sú deti, ktoré nemajú to šťastie
prežiť Vianoce v kruhu rodiny. Ujali sa ich rehoľné
sestry z krízového centra Alžbetka.
Žiaci zo Základnej školy Z. Nejedlého zorganizovali zbierku s názvom „Darček pre Alžbetku“. Celý
mesiac prinášali pastelky, omaľovánky, mydlá, zubné kefky či pasty. Nazbierali pekných 6 veľkých balíkov. Zbierku zakončili vianočnými trhmi, kde predávali vlastnoručne zhotovené vianočné ozdoby.
Finančný výťažok z trhov bol tiež venovaný deťom
z krízového centra Alžbetka.
Aj študenti a učitelia tunajšej Technickej akadémie nezabudli na to, že dávať je viac ako brať.
Počas roka zorganizovali dve charitatívne ochutnávky dobrôt, ktoré napiekli obetavé študentky,
ochotné učiteľky a dokonca i jeden šikovný žiak.
21. 12. 2016 členky žiackej školskej rady odovzdali
vedeniu Krízového centra Alžbetka získanú finančnú čiastku i vianočné darčeky vo forme hračiek,
písacích potrieb, hier, kníh i sladkostí.
DEŇ ČITATEĽSKEJ GRAMOTNOSTI
Školský klub detí pri ZŠ Ing. O. Kožucha na konci roka 2016 pripravil celodennú aktivitu na rozvoj
čitateľskej gramotnosti. Deti najskôr podrobne rozobrali rozprávku O psíčkovi a mačičke, ktorú doplnili ilustráciou a dramatizáciou. Následne navštívili
Spišskú knižnicu na sídlisku Mier, kde absolvovali
pásmo zamerané na tvorbu Petra Karpinského.
Spoločne sa pokúsili o krátku dramatizáciu prečítaného a na záver sa venovali individuálnemu čítaniu.
Nasledovala aktivita pod názvom Pri studničke
z diela Eleny Čepčekovej – Meduška. Deti vyplnili pracovné listy, upravili poprehadzované slová,
doplnili vety... V poslednej časti pracovali so školským časopisom OKO.
KRÁSA UKRYTÁ V KNIHÁCH
V súčasnosti je vítaná každá aktivita, ktorá prispeje
k objaveniu čara kníh. Aj žiaci ZŠ na Lipovej ulici
sa snažia nachádzať krásu ukrytú v literatúre. Siedmačky spríjemnili hodiny čítania svojim mladším
spolužiakom čítaním z knihy Gabriely Futovej Naša
mama je bosorka. V školskej knižnici sa postupne
vystriedali žiaci I. stupňa. Naučili sa nielen aktívne
počúvať, ale odniesli si odtiaľ aj množstvo zážitkov.
Piataci sa snažili nájsť odpoveď na otázku, kde asi
rozprávka býva. V mestskej knižnici sa pod vedením knihovníčky p. Kalatovičovej prostredníctvom

úryvkov z tvorby slovenských a svetových rozprávkárov preniesli do sveta víl, čarodejníkov i prostého ľudu. Bez povšimnutia nenechali ani rozprávky
viažuce sa k regiónu Spiš. Na záver si z knižnice
odnášali domov knihy na spríjemnenie vianočných
prázdnin.
EURÓPSKY TÝŽDEŇ ODBORNÝCH ZRUČNOSTÍ NA ,,DREVÁRKE“
Od 5. 12. 2016 prebiehalo v školských dielňach
SOŠ drevárskej sympózium Doskobranie. V školských dielňach tvorili tí najšikovnejší – za výtvarníkov Nikola, Radka, Julka a za drevárov - Vilo,
Martin a Lukáš. Na začiatku bola kopa smrekových
dosiek. Všetci spolu vyšpekulovali a vyrobili tri zaujímavé veci a každá bola iná. Pomáhal a usmerňoval ich Pavol Sova. Všetci dokázali, že akcia je
životaschopná a motivuje. Vo štvrtok 8. 12. 2016
organizovali malé dielničky pre deti z materských
škôl na Hviezdoslavovej a Gorazdovej ulici.
Deti tvorili s fantáziou a so zručnosťou, pomáhali
im „velkáči“ - študenti zo IV. A PRV a III. B DTD.
Deti maľovali tak rýchlo, že nestíhali vyrábať dieliky
z preglejky. Chlapci z II. E priamo na mieste vyrezávali a situáciu zachránili aj chlapci z dielne. Deti absolvovali aj prehliadku školy. Radosť zo šikovných
„malkáčov“ priniesla veľa pozitívnej energie tým, čo
sa podieľali na akcii a aj do celej školy.
ŠTUDENTI A UČITELIA SOŠ DREVÁRSKEJ NA
STÁŽI V ESTÓNSKU
V novembri 2016 sa študenti SOŠ drevárskej
v Spišskej Novej Vsi a ich učitelia zúčastnili na stáží
projektu Erasmus+ Remeslo 2017 v meste Pärnu
na juhu Estónska. V spolupráci s Pärnumaa Kutsehariduskeskus (Vocational training centre) štyria
študenti pracovali 3 týždne vo firmách v oblasti
drevostavieb a rekonštrukcie budov a dvaja študenti sa zapojili do odborného vyučovania v oblasti
IKT. Učitelia sa oboznámili s vzdelávacím systémom pre odborné školstvo v Estónsku, debatovali
o modulovom systéme vyučovania a obdivovali
vybavenosť centra, školy a dielní. Súčasťou stáže
boli odborné exkurzie do firiem a poznávanie tejto
vyspelej krajiny.
GYMNÁZIUM JAVOROVÁ UL.
Shakespeare Memorial je výnimočná súťaž recitácie
a prednesu v angličtine, koná sa každoročne a vždy
je na nej veľká konkurencia. 18 študentov Gymnázia na Javorovej ul. sa 16. 11. 2016 zúčastnilo 3.
ročníka. Prvé miesto obsadil Adam Ogurčák, druhý
bol Marek Kacvinský a tretí bol Jakub Šťastný.
Adam Ogurčák sa 30. 11. 2016 zúčastnil celoslovenského kola v tejto súťaži a svojimi recitačnými
schopnosťami skončil na krásnom treťom mieste.
Štyria žiaci - Lenka Volková, Silvia Olekšáková,
Marián Brezina a Erik Hominda - sa od 3. do
14. 1. 2017 zúčastnili projektu Erasmus+ s témou

Explore, expend and improve yourself vo Viedni.
Projekt sa zameral na 8 typov inteligencie a študenti Javorky sa rozhodli pre analýzu jazykovo-verbálnej inteligencie. Ak sa chcete dozvedieť o priebehu
stretnutia vo Viedni viac, nájdite si web stránku –
www.gjavsnv.edu.sk.
AKTIVITY HOTELOVEJ AKADÉMIE
Hotelová akadémia sa na vianočnom trhu v našom
meste predstavila prvýkrát. Cieľom tejto aktivity
bolo prezentovať profesijné zručnosti žiakov širokej verejnosti. Premiéra mala veľký úspech. „Hoteláci“ ponúkali v stánku pred Levočskou bránou
Hotelácky punč, Spišský čaj, vianočné pečivo.
Najväčším lákadlom však boli jablká v župane,
ktoré boli vyhlásené za jednu z troch najlepších
pochúťok trhu. Študenti odboru manažment regionálneho cestovného ruchu v rámci Vianočných
potuliek zákutiami historického centra mesta
záujemcom sprostredkovali veľa informácií o histórii najvýznamnejších architektonických objektov
mesta, ale aj zaujímavosti o Vianociach a o pôvode
najznámejších tradícií. V rámci predmetu Výchova
k podnikaniu sa žiaci IV. C, odboru Manažment,
regionálneho cestovného ruchu, zoznamujú s podnikaním. Zorganizovali prvý jednodňový výlet pre
ďalších 80 študentov školy. Vytvorili propagačné
plagáty, vykalkulovali cenu výletu, objednali dopravu, zabezpečili cestovné poistenie, vymysleli
program dňa a nakoniec aj vypredali všetky voľné
miesta. Výlet sa konal 19. 12. 2016, spoločne navštívili okrem trhu i zaujímavé pamiatky Budapešti.
POĎAKOVANIE ZUŠ
Vianoce sú časom, kedy má človek k človeku bližšie, má potrebu urobiť druhému radosť alebo ho
chce obdarovať. Pretaviť gesto obdarovania do
skutkov sa rozhodli páni Ing. Emil Labaj - riaditeľ
MKC a Jozef Valkoššák – majiteľ predajne JV MUZIKA - hudobné nástroje. Rozhodli sa uskutočniť
benefičný koncert „Poďme bratia do Betléma...“
venovaný podpore talentov Základnej umeleckej
školy v Spišskej Novej Vsi. Koncert sa uskutočnil
12. decembra 2016 v Dome kultúry Mier. Príjemnú atmosféru vytvorili hudobné skupiny Q Plus,
Country AS a The Colt. Súčasťou podujatia bola aj
dražba prác žiakov výtvarného odboru, ktorú zrealizoval JUDr. Pavol Hovan. Riaditeľke školy Mgr.
Eve Šterbákovej bol odovzdaný finančný príspevok
zo vstupného a z predaja výtvarných prác, ktorý
bol poukázaný na účet rodičovského združenia.
Príjemným prekvapením od pána Valkoššáka bolo
odovzdanie priečnej flauty, ktorú dostala žiačka
Lenka Raczeková.
Vedenie základnej umeleckej školy týmto ďakuje
obom autorom projektu a tiež všetkým priaznivcom, ktorí svojim finančným darom podporili talentovaných žiakov základnej umeleckej školy.

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

PONUKA SLUŽIEB v HERNI MC DIETKA
HERŇA DIETKA

(predaj detského
a tehotenského tovaru)
Utorky, štvrtky od 9.00 do 12.00 h
Poplatok za jednorazový vstup:
1,50 €/rodina

OPATROVANIE DETÍ V HERNI

KLUB „ŠKÔLOČKA“
PRE DETI VO VEKU OD 2 R.

Stredy od 8.00 do 12.00 h
Cieľ: adaptácia detí a rodičov na škôlku
Poplatok: 6 €/dieťa/1 stretnutie
Informácie na tel. č.: 0904 459 497
alebo 0904 519 913

od 2 r.: 2,50 €/hod.
Informácie na tel. č.: 0904 887 239

PORADENSTVO PRI DOJČENÍ

ANGLICKÝ KLUB PRE DETI
VO VEKU OD 2 ROKOV

MAĽOVANIE NA TVÁR

Prihlášky: na tel. č.: 0904 459 497

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

PORADENSTVO V NOSENÍ DETÍ

PhDr. Júlia Novotná - 0902 221 295
Anna Ogurčáková - 0903 740 739

Mgr. Barbora Vajová - tel. č. 0948 480 510
alebo
barbora.vajova@gmail.com

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

(sobota, nedeľa)

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

Prevádzka:
Zdravotné stredisko - sídl. Mier
Šafárikovo nám. 3
Bližšie informácie o programe
www.dietka.sk alebo na FB.

DETSKÁ NARODENINOVÁ
OSLAVA

Objednávky: 0904 887 239
Poplatok: 7 €/2 hod.
(možnosť doobjednania animátorských
aktivít, maľovanie na tvár, tvorivé
dielničky)

www.dietka.sk

ZO ŽIVOTA
NAŠICH
ŠKÔL
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FEJTÓN
MÔJ VSTUP DO POLITIKY

Rozhodol som sa založiť si vlastné ministerstvo. Toľko som sa díval na prácu tých, ktoré máme, až mi
jedného dňa došla trpezlivosť. Dosť! Takto to ďalej
nejde, očividne nám počet ministerstiev nestačí.
Svoje rozhodnutie som zvážil, vytvoril som si komisiu
(na jej čele je moje alter ego) a potom som sa vyhlásil za ministra. Moje rozhodnutie síce ešte neprešlo
ústavou a parlamentom, ale čo sa budeme naťahovať s nejakou byrokraciou. V našom byte tak sídli Ministerstvo doplnkov. Vôbec nejde o módne výstrelky,
akoby si mohli dámy myslieť. Na našom ministerstve
sa riešia všetky ostatné ministerstvá. Pretože je nad
slnko jasnejšie, že ak ministerstvu napríklad dopravy
chýbajú peniaze, tak ich musíme niekde nájsť a dieru vyplniť. Moje ministerstvo zabezpečí plynulý chod
republiky a svojím rozpočtom bude najdôležitejšou
položkou rozpočtu. Doplnky budú v budúcnosti
mocnou ekonomickou pákou, ktorou vylámem zuby
aj najväčším pochybovačom. V podstate sa ostatné rezorty včlenia do môjho ministerstva a zo mňa
bude najpodstatnejší okrajový element vlády tejto
republiky. Stanem sa globálne podstatným. Až na
jednu maličkosť. Moja manželka sa rozhodla stať sa
prvým štátnym tajomníkom, ktorý, ako vieme, krúti
hlavou každého ministra. Ja sa budem potiť v televíznych diskusiách, ja budem brať zodpovednosť za
chod štátu a ona si to v obývačke bude kresliť po
svojom. Ak nie, tak ma nepustí na tretie oddelenie –
do spálne. Takže neviem, či si to s tou politikou ešte
nerozmyslím.
Vlasto Bogár

KRÍŽOVKA
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: ... RADOSŤ Z DETÍ, ÚSPECH V
PRÁCI... Výhercom tajničky z č. 1/2017 sa stáva Žofia POKORNÁ z Bratislavy. Blahoželáme .

Je smutné, že mobily
držíme v ruke...
(tajnička)

z facebooku nielen k „Valentínovi“
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ŠORTREKÁRSKE PRETEKY
Ani počas vianočných sviatkov športové dianie na
spišskonovoveskom zimnom štadióne neutíchlo.
Prvá hokejová liga počas sviatkov nemá prestávku a počas sviatočných dní sa konalo ďalšie kolo
Slovenského pohára v šortreku. Bolo to už tretie kolo Slovenského pohára, v ktorom o najlepšie
časy a výsledky do celkového hodnotenia bojovali
hlavne šortrekári zo slovenských klubov.
Šortrekári súťažili v siedmich kategóriách – Začiatočníci, Juniorky E, Juniori E, Juniorky C1 + D,
Juniorky C1 + D, Ženy a Muži.
Prvé skúseností na šortrekárskom ovále zbierali

začiatočníci, kde skôr ako výsledky a časy, bol
dôležitejší záujem o toto športové odvetvie. Kvalitné súboje boli v starších vekových kategóriách,
kde svojimi výsledkami najviac zaujala v kategórii
Juniorky C + D Lucia Filipová z domáceho klubu,
keď dominovala vo všetkých jazdách a aj v celkovom hodnotení Slovenského pohára po troch
kolách je vo svojej vekovej kategórii na prvom
mieste.
V kategórii žiakov si cenné body do celkového
hodnotia pripísal dobrými výsledkami Matúš Ďuriška, ktorý je priebežne na treťom mieste. Rov-

nako medzi juniormi je v Slovenskom pohári na
treťom mieste Jakub Karabín.
Silná konkurencia je v kategórii žien, kde priebežne patrí druhé miesto v Slovenskom pohári Petre
Rusnákovej a rovnaké umiestnenie si drží medzi
mužmi Michal Čuja.
Pretekmi Slovenského pohára šortrekári uzavreli športový rok 2016 a pred nimi sú ďalšie výzvy
v novom roku 2017, ktorý bude na šortrekárske
preteky opäť znova veľmi bohatý.
Jozef Petruška

STRELECKÁ SÚŤAŽ
Stalo sa už dobrým zvykom, že na druhý vianočný sviatok sa priaznivci streleckého športu
stretávajú na Štefanskej verejnej súťaži. Toto
podujatie si medzi strelcami získalo veľkú popularitu, o čom svedčilo aj štefanské ráno a prezentácia. Po uzavretí počtu prihlásených mohli
organizátori zahlásiť, že majú tento rok rekordnú
účasť. Ešte pred samotným začiatkom súťaže sa
konala veľká slávnosť, keď Klub spišských strelcov vyhlásil a ocenil najlepších strelcov v Spišskej streleckej lige za rok 2016.
V kategórii Pištoľ a revolver štandard 15 rán zvíťa-

zil Miroslav Šuster. V ľubovoľnej malokalibrovke
13 rán mal najpresnejšiu mušku Rasťo Štrama
a tretej disciplíne pištoľ na 10 metrov 9 rán si
prvenstvo odniesol Boris Garajček. Po ocenení
najlepších nasledovala už samotná štefanská súťaž.
Súťažilo sa v troch kategóriách:
1. Pištoľ - mierená na 25 m od raže 5,6 mm
(i športové zbrane bez ergonomickej pažby),
streľba po stojačky, bez opory.
2. Ľubovoľná malokalibrová puška na 50 m
10 rán v čase 6 minút po stojačky, bez opory

a 10 rán v čase 6 minút z ľubovoľnej polohy na
terče typu „Benchrest“.
3. Otočné terče 9 rán na 10 m.
V prvej disciplíne pištoľ zvíťazil Miroslav Šuster,
pred Emilom Palenčárom a Marekom Gurom.
Medzi strelcami z malokalibrovej pušky najlepšie
výsledky dosiahol Miroslav Bendík, pred druhou
Viktóriou Hrušovskou a tretím Dušanom Zánom.
V streľbe na otočné terče sa najviac darilo Radoslavovi Hozzovi, druhý bol Ivan Múdry, tretí Boris
Garajček.
Jozef Petruška

HOKEJOVÝM KADETOM SA DARÍ
Poslednou veľkou hokejovou akciou na konci roka
2016 bol turnaj kadetov za účasti Hokejovej akadémie Zdena Cígera, HKM Zvolen, Penguins Prešov
a domácej Spišskej Novej Vsi. Kadeti Spišskej
Novej Vsi pod vedením trénera Ladislava Karaffu
majú úspešnú sezónu vo svojej súťaži a svoju
výbornú formu potvrdili aj na tomto turnaji.
Výsledky základnej skupiny:
HK Spišská Nová Ves – HA Zdena Cígera 3 : 0
Góly: Myklukha (Klempár, Novák) 1 : 0, Liška
(Myklukha, Šarišský) 2 : 0, Novák (Myklukha) 3 : 0
(Poklemba) 4 : 2
HK Spišská Nová Ves – HKM Zvolen 2 : 2 (0 : 1,
1 : 0,1 : 1)
Góly: Novák 2 – resp: Nociar, Gubančok
(Poznámka: Zápas bol predohrávkou 20. kola Ligy
kadetov, hral sa podľa pravidiel SZĽH a za účasti
delegovaných rozhodcov.)
Poradie v základnej skupine:
1. HK Spišská Nová Ves
2. HA Zdena Cígera
3. PENGUINS Prešov
4. HKM Zvolen
Finále:
HK Spišská Nová Ves – HA Zdena Cígera 3 : 2 pp

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

(1 : 0, 0 : 1, 1 : 1 – 1 : 0)
Góly: Myklukha (Klempár, Novák) 1 : 0, Polák 1 : 1,
Mikhalchuk (Pangrác) 1 : 2, Jurčák (Myklukha)
2 : 2, Klempár (Novák) 3 : 2
Celkové poradie:
1. HK Spišská Nová Ves
2. HA Zdena Cígera
3. PENGUINS Prešov
4. HKM Zvolen
Športovo technická komisia vyhodnotila najlepších
hráčov turnaja:
Najlepší brankár: Oliver Nemec (HA Zdena Cígera)
Najlepší obranca: Tomáš Nociar (HKM Zvolen)
Najlepší útočník: Radovan Neupauer (PENGUINS
Prešov)
Najužitočnejší hráč: Oleksii Myklukha (HK Spišská
Nová Ves)
Povedali po turnaji:
Zdeno Cíger, reprezentačný tréner Slovenska a zároveň tréner Hokejovej akadémie:
„Práca s deťmi ma baví a zistil som, že je tu v Spišskej dobrá konkurencia. Treba povedať, že Spišská,
Zvolen a Prešov majú svojich kvalitných hráčov.
Myslím si, že je tu dobré súťaživé prostredie. Z východu v našej akadémii je jeden hráč z Košíc a je

medzi nami už tretí rok, jeden je narodený v Prešove
a rodičia bývajú v Bratislave. Spišská Nová Ves je na
čele tabuľky u kadetov a za Spišskú hrá jeden veľmi
šikovný hráč z Ukrajiny, ale sú tu aj iní hráči, ktorí
majú svoju kvalitu a dalo sa na nich pozerať. Zatiaľ
sme spokojní a naši hráči sa tešia z každej príležitosti sa ukázať a my zisťujeme, či odvádzajú to, čo od
nich chceme. S turnajom som spokojný.“
Ladislav Karaffa, tréner HK Spišská Nová Ves:
„Turnaj kadetov sme vyhrali. Vo finále s HA Zdena
Cígera sme mali optickú prevahu, prekážkou pre
nás bol výborný výkon brankára Hokejovej akadémie Nemca, ktorý bol na turnaji právom vyhlásený
za najlepšieho brankára turnaja. V rámci turnaja
kadetov sa odohral majstrovský zápas Ligy kadetov HK Spišská Nová Ves – HKM Zvolen. Začiatok
z našej strany nebol taký, ako sme si predstavovali.
Chlapci boli ospalí, začali sme so štyrmi päťkami,
ale v tejto vekovej kategórii sa to už nedá. Zredukovali sme to na tri päťky a chlapci sa dostali do
tempa. Pochvalu si zasluhuje súper, ktorý hral veľmi
dobre, jeho dobré korčuľovanie a napádanie nám
robilo problémy. V druhej polovici zápasu sme boli
lepším mužstvom, ale hrali sme na krásu, málo sme
strieľali, dovolím si povedať, že remíza v tomto predohrávanom zápase bola spravodlivá.“
Turnaj kadetov mal svoju kvalitu a dobrú športovú úroveň. Mužstvám vyplnil hokejovú prestávku
a v konfrontácii s rozvíjajúcimi sa hokejovými akadémiami ukázal aj cestu pre ďalší rozvoj mládežníckeho hokeja na Slovensku. Hráči a rodičia si veľmi
vážili účasť reprezentačného trénera Slovenska
Zdena Cígera na turnaji kadetov.
(jope, tom)
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BEŽECKÉ PODUJATIA:
NIGHT TRAIL - NOVÝ SMOKOVEC - 7 km:
B - 1. Š. Sumerling - 34:52 min., 2. T. Kamas
- 35:03 min., 3. L. Kotrády - 46:10 min., C - 6.
O. Chabada - 45:53 min., D - 1. J. Tekely 50:02 min., F - 8. Z. Kartusková - 54:37 min.
MOLDAVSKÝ VIANOČNÝ BEH - 8,8 km:
B - 1. T. Kamas - 32:12 min.
VIANOČNÝ MARATÓN - ŽILINA:
M - 65. J. Smolár - 4:33:42 hod.
KOŠICKÝ TROJKRÁĽOVÝ BEH - 5 100 m:
B - 1. T. Kamas - 18:03 min., 12. J. Bakó 23:09 min., 29. J. Urban - 24:48 min.
KOLÁROVSKÝ TROJKRÁĽOVÝ MARATÓN:
D - 1. V. Šmida - 3:46:44 hod.
SILVESTROVSKÝ BEH HUMENNÉ - 5 km:
B - 1. T. Kamas - 17:36 min., C - 3. M. Hrušovský - 21:10 min.
FITNESS:
TROJKRÁĽOVÝ DVOJBOJ
Fitness Sport SNV usporiadal vo svojich
priestoroch zaujímavú súťaž pozostávajúcu
z dvoch disciplín. 12-minútové veslovanie na
trenažéri a po krátkom odpočinku 12 minút na
bežiacom páse. Účasť: 6 žien a 6 mužov.
Výsledky:
Ženy 1. L. Baronová - 5 059 m (2 320 + 2 739)
2. R. Bartková - 4 815 m (2 120 + 2 695)
3. M. Berníková - 4 675 m (2 230 + 2 445)
Muži 1. D. Bigoš - 5 237 m (2 400 + 2 837)
2. M. Bigoš - 5 203 m (2 150 + 3 053)
3. B. Gonda - 4 879 m (2 030 + 2 849)
Mimo súťaže zvládol najviac Š. Sumerling 5 864 m (2 740 + 3 124).

ŠPORT, POZVÁNKY

MARATÓNSKY KLUB V KOŠICIACH
OCEŇOVAL NAJLEPŠÍCH VYTRVALCOV
VÝCHODOSLOVENSKÉHO KRAJA
Maratónsky klub v Košiciach 13. decembra
2016 na valnom zhromaždení oceňoval v jednotlivých vekových kategóriách medailistov
východoslovenskej veľkej ceny vytrvalcov
za rok 2016. Vo východoslovenskej cene vytrvalcov súťažilo 2 462 bežcov od začiatku
marca až do polovice októbra. Veľká cena
pozostávala zo 16 vytrvalostných behov na
území Prešovského a Košického kraja. Do
celkového hodnotenia sa každému pretekárovi započítavalo šesť najlepšie bodovaných
výsledkov. V B kategórii (40 – 49-roční) sa na
druhom mieste vo veľkej cene vytrvalcov
východoslovenského kraja umiestnil Tomáš
Kamas zo Spišskej Novej Vsi. Prvenstvo
v kategórii mu uniklo o jediný bod. Pekné
ocenenie si prevzal z rúk prezidenta Maratónskeho klubu Dr. Štefana Daňa a riaditeľa
MMM Ing. Branislava Koniara.
V roku 2016 od januára do decembra v B kategórii (40 – 49-roční) bežecký vytrvalec Tomáš Kamas absolvoval 56 pretekov (z toho
30 pretekov s medzinárodnou konkurenciou).
Dosiahnuté bežecké umiestnenia za rok
2016.
1. miesto - 28 x
4. miesto - 2 x
2. miesto - 16 x
6. miesto - 1 x
3. miesto - 8 x
7. miesto - 1 x
TK

Tomáš Kamas (vpravo) a prezident Maratónskeho klubu Košice
Dr. Štefan Daňo
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Pozývame obyvateľov mesta
Spišská Nová Ves na oceňovanie

ŠPORTOVÁ HALA
9. februára 2017 o 17.00 hod.
Vstup voľný.

NOVOROČNÝ TURNAJ V KOŠICIACH
PRE ŽIAKOV BK 04 AC LB SNV
Víťazstvom na medzinárodnom turnaji v Košiciach
otvorili tento kalendárny rok žiaci BK 04 AC LB
Spišská Nová Ves. Sviatočná prestávka spôsobila,
že chlapcom chýba zápasová prax, a preto tréner
Mgr. Marek Dovčík po súhlase klubu prijal pozvanie
z Košíc. Spišiaci v prvom dni postupne zdolali chlapcov z Budapešti 46 : 33, rumunského Temešváru
52 : 42, aj domácich Košíc 72 : 33. V odvete potom
podľahli v dramatickom zápase Temešváru 34 : 42,
zvíťazili nad Budapešťanmi 57 : 33, avšak lepšie
vzájomné skóre s Rumunmi rozhodlo o celkovom
turnajovom víťazstve Spišskej Novej Vsi.

„V nasledujúcich týždňoch budeme hrať dôležité zápasy v dlhodobej súťaži a pre chlapcov je prínosom
hrať proti iným basketbalovým školám a štýlom,
s akým sa nestretávajú doma. Pozitívne musím hodnotiť kolektívny výkon, keď sa dokázali presadzovať
viacerí hráči,“ hodnotil turnaj tréner Marek Dovčík.
Blahoželáme kolektívu žiakov BK 04 AC LB Spišská
Nová Ves k medzinárodnému úspechu, želáme im
v roku 2017 veľa podobných úspechov.
Ján Tomšík

KRASOKORČULIARSKY KLUB SNV V POLOVICI VEĽMI
ÚSPEŠNEJ PRETEKÁRSKEJ SEZÓNY
Po letnej príprave sa krasokorčuliari z Krasokorčuliarskeho klubu Spišská Nová Ves opäť vrátili na ľad
a v novembri 2016 zahájili úspešnú pretekársku sezónu. Od novembra až do začiatku nového roka sa
zúčastnili na 5-tich celoštátnych súťažiach, kde
si svoje sily zmerali krasorčuliari a krasokorčuliarky z celého Slovenska. Prvé preteky, Cena mesta
Prešov, sa konali 12. - 13. 10. 2016 a naša pretekárka Mária Bendíková sa umiestnila na 4. mieste,
s tesným bodovým rozdielom pred treťou pretekárkou. O dva týždne na to, 26. - 27. 11. 2016, sa
konala Veľká Cena Púchova. Naša reprezentantka
Alexandra Geletová sa umiestnila v kategórii IK B
Gold na 1. mieste a vytvorila si nový osobný rekord.
Kalendár súťaží pokračoval Veľkou Cenou Liptova
v Liptovskom Mikuláši 3. - 4. 12. 2016. Svoje úplne prvé preteky si skúsila aj Nela Tatarková, ktorá
v kategórii začiatočníci obsadila 6. miesto a posunula tak za seba iných športovcov. Na pretekoch
reprezentovala aj Mária Bendíková v kategórii IK

C1 a obsadila taktiež 6. miesto. Poslednou súťažou v starom kalendárnom roku boli Crow Arena
Trophy, ktorá sa konala 10. - 11. 12. 2016 v Košiciach. Mária Bendíková vo svojej kategórii obsadila 5. miesto, rovnako aj Nela Tatarková, ktorá taktiež skončila na 5. mieste. Prvé tohtoročné preteky
zažila aj Laura Glória Badzíková, ktorá v kategórii
Nádeje dievčatá 8, skončila na 7. mieste. Dievčatá
stihli popri nabitom programe pripraviť aj halloweenske a vianočné predstavenie pre všetkých priaznivcov krasokorčuľovania. Cez prázdniny poriadne
potrénovali a hneď po novom roku sa opäť ocitli na
súťažnom ľade. 6. - 7. 1. 2017 sa konala 1st Figure
Skating Challenge taktiež v Púchove, kde sa dievčatá vo svojich kategóriach umiestnili nasledovne:
Mária Bendíková – 2. miesto, Alexandra Geletová – 2. miesto a Nela Tatarková – 4. miesto. Dievčatám ďakujeme za vzornú reprezentáciu mesta
a tešíme sa na ďalšie úspechy.
www.krasosnv.sk

VÍŤAZNÁ ROZLÚČKA S ROKOM
2016 A ZMENA TRÉNERA
Dlhá a nepríjemná séria basketbalistov Spišskej
Novej Vsi skončila v závere roka 2016. Prvé víťazstvo v sezóne 2016/2017 zaznamenali zverenci
trénera Dávida Demečka proti Karlovke Bratislava,
ktorú zdolali 61 : 58 a najlepší domáci zápas sezóny odohrali proti Nitre s výsledkom 91 : 62.
Do nového roku 2017 vstupujú basketbalisti Spišskej Novej Vsi s dvoma novinkami. Tou hlavnou je

zmena na poste hlavného trénera. Po vzájomnej
dohode pri tíme končí Dávid Demečko a mužstvo
preberá Erich Korfanta. Asistentom ostáva Miroslav Majerčák. Zároveň sa vedenie rozhodlo ukončiť spoluprácu s pivotom BK 0 AC LB Spišská Nová
Ves Michalom Dolníkom.
(jope)

VÍŤAZSTVO V EXTRALIGE AJ V MEDZINÁRODNEJ
STRELECKEJ SÚŤAŽI
Slovenská strelecká špička si v mesiacoch november a december 2016 zmerala svoje sily v medzinárodnej súťaži olympijských nádejí v Nitre
a v extralige v Šali. Naše mesto tam reprezentoval
Športovo-strelecký klub Rušňové depo Spišská
Nová Ves. Naši mladí športoví strelci si z týchto
vrcholových streleckých súťaží aj tentokrát priviezli
domov medailové umiestnenia. Z medzinárodnej
súťaže International competition of olympic hopes
v disciplíne vzduchová pištoľ si priniesli pohár za
3. miesto Júlia Košárová, za 5. miesto Dominika
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

Petková a za 6. miesto Michal Gabonai. V decembri v extralige v kategórii dorast získala 1. miesto
Júlia Košárová, 3. miesto získal Michal Gabonai
a 4. miesto Adam Majchrovič. Všetci sú žiakmi
športovej triedy so zameraním na športovú streľbu
v ZŠ Z. Nejedlého v Spišskej Novej Vsi, pod vedením trénerky PaedDr. Milady Petkovej. V kategórii kadetky získala 1. miesto Dominika Petková,
študentka Tatranskej akadémie v Poprade, ktorá je
vedená trénerom Jánom Mlynárčikom.
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STEZ Správa telovýchovných zariadení Sp. Nová Ves
KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/416 63 53
plavecké preteky
11. 2. sobota
O pohár mesta SNV
plavecké preteky
12. 2. nedeľa
O pohár mesta SNV
plavecké preteky - Majstrovstvá
18. 2. sobota
východoslovenskej oblasti

pre verejnosť krytá
plávareň ZATVORENÁ
pre verejnosť OTVORENÉ
od 14.00 - 20.30
pre verejnosť krytá
plaváreň ZATVORENÁ

Ranné plávanie
6.30 - 7.45

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

Školy
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00
8.00 - 12.00

6.30 - 7.45

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

SAUNA T.: 053/416 63 54
Prevádzková doba sauny
SAUNA 1
sanitár
14.00 - 20.00 M
14.00 - 20.00 Ž
14.00 - 20.00 M
14.00 - 20.00 Ž
7.30 - 12.00 M
13.00 - 19.00 Ž
7.30 - 12.00 M
13.00 - 19.00 Ž

pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

SAUNA 2
sanitár
14.00 - 20.00 Ž
14.00 - 20.00 M
14.00 - 20.00 Ž
14.00 - 20.00 M
7.30 - 12.00 Ž
13.00 - 19.00 M
7.30 - 12.00 Ž
13.00 - 19.00 M

MASÁŽE T.: 053/416 63 54
Klasická, reflexná, thajská, anticelulitídna, kozmetická lymfodrenáž, lymfodrenáž celého tela, detoxikačná medová masáž, segmentová masáž, lávové
kamene, chiropraxia, mäkké techniky.
utorok - piatok
14.00 - 20.00
sobota - nedeľa
9.00 - 20.00
Mimo uvedený čas možnosť objednávky na t. č.: 0905 954 792, 0904 325 343.

CERAGEM T.: 053/416 63 54
pondelok
utorok
streda
štvrtok
piatok
sobota
nedeľa

sanitár
13.00 - 19.00
13.00 - 19.00
13.00 - 19.00
13.00 - 19.00
8.00 - 19.00
8.00 - 19.00

TENISOVÁ HALA T.: 0903 403 459
Správca haly: Rudo Pavlík, Miroslav Kačenga - 0903 403 459
Otváracie hod.: PO - NE 9.00 - 21.00
Cenník vstupu
3. - 6. 2.
piatok - pondelok
18. - 20. 2.
sobota - pondelok

9.00 - 14.00
14.00 - 21.00
9.00 - 21.00
9.00 - 21.00

10 €/hod./kurt
13 €/hod./kurt

WINTER MÄSPOMA CUP,
turnaj starších žiačok a žiakov
WINTER SPIŠ MARKET CUP,
turnaj starších žiačok a žiakov

ŠPORTOVÁ HALA T.: 053/416 63 35

Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.
4. 2. sobota 18.00 SNV - Komárno, basketbal, extraliga muži
SNV - Košice, basketbal, juniori
5. 2. nedeľa
14.00 BK97 STOVA - Krupina, volejbal, 1. liga ženy
9. 2. štvrtok
Vyhlásenie „Najlepší športovci mesta za rok 2016“
ŠKBD - Žilina, basketbal, žiačky
11. 2. sobota
19.00 Young Arrows - Likavka, florbal, M1
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10.00 Young Arrows - Púchov, florbal, M1
13.00 VK - Vranov nad Topľou, volejbal, kadetky
sobota 12.00 VK - Považská Bystrica, volejbal, juniorky
nedeľa
SNV - Prievidza, basketbal, starší žiaci
streda 18.00 SNV - Lučenec, basketbal, extraliga muži
SNV - Michalovce, basketbal, kadeti
sobota
Kométa - Prešov, florbal, ZEX
SNV - Košice, basketbal, kadeti
nedeľa
Kométa - Michalovce, florbal, ZEX

12. 2. nedeľa
18. 2.
19. 2.
22. 2.
25. 2.
26. 2.

Ostatné dni krytá plaváreň otvorená podľa rozpisu

www.stez.sk

KOLKÁREŇ T.: 0907 428 935

Správca: Dana Klubertová - 0907 428 935
Cenník prenájmu: 16 €/hod./4 dráhy
9.00 TJ Tatran SNV C - TJ Tatran SNV B, 1. liga východ
11. 2. sobota
12.30 TJ Tatran SNV A - Sučany, extraliga muži
18. 2. sobota 16.00 TJ Tatran SNV B - Šemša, 1. liga východ
19. 2. nedeľa 10.00 TJ Tatran SNV - Podbrezová, dorastenecká liga

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN T.: 0903 405 466
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
36 €/hod.
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením
60 €/hod.
½ hracej plochy k tréningovej jednotke
35 €/hod.
Podrobnejšie informácie u vedúceho futbalového štadióna.
Kontakt: Patrik Brezovaj - 0903 405 466
1. 2. streda 17.00 Dospelí FK SNV - Mária Huta Gelnica
11.00 Mladší dorast FK SNV - Teplička n./H.
4. 2. sobota 13.00 Odorín - Smolník
17.00 Rudňany - Spišské Vlachy
8. 2. streda 17.00 Dospelí FK SNV - Cigánd (Maďarsko II. liga)
13.00 Starší dorast FK SNV - FC VSS Košice
11. 2. sobota 15.00 Spišské Vlachy - Nálepkovo
17.00 Rudňany - Harichovce
12. 2. nedeľa 16.30 Svit - Spišské Podhradie
15. 2. streda 17.00 Dospelí FK SNV - Krompachy
11.00 FK SNV B - Margecany
18. 2. sobota
17.00 Rudňany - Krompachy
15.30 Harichovce - Široké
19. 2. nedeľa 16.30 Levoča - Jamník
18.30 Odorín - Kluknava
22. 2. streda 17.00 Dospelí FK SNV - Lokomotíva Košice
24. 2. piatok 18.00 Mladší dorast FK SNV - Jamník
11.00 FK SNV B - Smižany
25. 2. sobota 13.00 Starší dorast FK SNV - Spišské Podhradie
17.00 Rudňany - Levoča
14.30 Harichovce - Malý Šariš
26. 2. nedeľa
16.30 Odorín - Hôrka

ZIMNÝ ŠTADIÓN T.: 053/446 10 86
Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.
Rozpis verejného korčuľovania ma len informatívny charakter, môže byť
zmenený z dôvodu konania hokejového zápasu.
Prevádzka malej plochy podľa poveternostných podmienok.
Aktuálny rozpis malej a veľkej ľadovej plochy nájdete na www.stez.sk.
14. 2. 2017 začína play off 1. liga muži - rozpis zápasov play off ešte nie
je známy.
1. 2. streda 17.00 SNV - Martin, 1. liga muži
3. 2. piatok 17.00 SNV - Považská Bystrica, 1. liga muži
4. 2. sobota 14.00 SNV - Trnava, extraliga dorastu
10.00 SNV - Ružinov, extraliga dorastu
5. 2. nedeľa
18.00 Verejné korčuľovanie
12. 2. nedeľa 18.00 Verejné korčuľovanie
19. 2. nedeľa 18.00 Verejné korčuľovanie
25. 2. sobota 14.00 SNV - Tpopoľčany, extraliga juniori
10.30 SNV - Skalica, extraliga juniori
26. 2. nedeľa
18.00 Verejné korčuľovanie
FEBRUÁR 2017

OZNAMY, POZVÁNKY

OZNÁMENIE O VÝKUPE PAPIERA
V RODINNÝCH DOMOCH
Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s firmou Brantner Nova, s. r. o., v rámci akcie „Výkup papiera
na vašej ulici“ oznamuje termíny výkupu od rodinných domov v jednotlivých lokalitách mesta. Výkup
papiera sa bude realizovať formou výmeny za toaletný papier, kuchynské utierky alebo hygienické
vreckovky. Presné podmienky výkupu budú k dispozícii u pracovníka, ktorý zabezpečuje mobilný zber.
Ako stanovištia mobilného výkupu budú slúžiť vybrané miesta pristavenia veľkokapacitných kontajnerov, ktoré sú pristavované pravidelne na jar a jeseň. Zoznam termínov a miesta mobilného zberu:
MsV č. 1 Novoveská Huta
30. 1.

1. Horská 60
2. pri parku (námestie v Nov. Hute)
3. pri pionierskom tábore
4. Horská 35 a 50
5. Kvetná 17
6. pri Hasičskej stanici
7. Tichá 10
8. Kozákova vila

16.00 - 16.15
18.25 - 18.40
17.45 - 18.00
16.45 - 17.00
17.05 - 17.20
18.05 - 18.20
16.20 - 16.35
17.25 - 17.40

9. Muráňska 2
10. Muráňska 26
11. križovatka ulíc Muráňskej a Trenčianskej
12. Muráňska 60
13. Nitrianska ul.
14. Laborecká ul.
15. Trnavská ul.
16. Dunajská ul.

16.00 - 16.15
16.20 - 16.35
16.45 - 17.00
17.05 - 17.20
17.45 - 18.00
18.25 - 18.40
17.25 - 17.40
18.05 - 18.20

17. Fándlyho ul. - Železorudné bane
18. F. Urbánka 25 - Kozí vrch
19. pred zimným štadiónom - Hotel Šport
20. Tehelná ul. - obchod
21. Gorkého 19
22. križovatka ulíc Hurbanovej a Leteckej

17.15 - 17.35
16.00 - 16.20
17.40 - 18.00
16.25 - 16.45
18.30 - 18.50
16.50 - 17.10

MsV č. 7 staré mesto - východ 23. križovatka ulíc J. Hanulu a Škultétyho
2. 2.
24. Pod Tepličkou
25. Pod Tepličkou (pri moste)
26. Drevárska ul. - garáže Nového domova
27. Zábojského ul.
28. Zvonárska ul.
29. MPC starý vchod - Mlynská ul.

17.35 - 17.50
16.00 - 16.15
16.20 - 16.35
16.45 - 17.00
17.55 - 18.10
18.15 - 18.30
18.35 - 18.50

MsV č. 8 staré mesto – sever 30. Vajanského ul. (smer k Medzi)
31. Vajanského ul. (smer k stanici)
32. J. C. Hronského
33. Hviezdoslavova ul. - býv. zar. Katarínka

1. 2. / 18.05 - 18.25
3. 2. / 18.25 - 18.45
2. 2. / 17.10 - 17.25
3. 2. / 18.00 - 18.20

MsV č. 3 Ferčekovce
31. 1.

MsV č. 6 staré mesto - juh
1. 2.

MsV č. 9 Telep
3. 2.

34. Bernolákova ul.
17.35 - 17.50
35. Kuzmányho ul.
17.15 - 17.30
36. Kmeťova ul. - podjazd
16.55 - 17.10
37. Jánskeho ul.
16.25 - 16.45
38. križovatka ulíc Ľaliovej a Púpavovej
16.00 - 16.20
UPOZORNENIE: Knihy vykupujeme bez tvrdej väzby! Obaly od vajec neberieme!
Neberieme papier v igelitových vreciach!

Okamihy odpovedí, zdanlivo prineskoré, odhaľujúce moju
nedôveru a tvoju múdrosť. Ako dobre, že si Ten, čo si.
Režisér a milujúci.
(V. Kubovčíková)

Slovenský zväz zdravotne postihnutých
ZO č. 2 Spišská Nová Ves

S podporou Miestneho odboru Matice slovenskej
a Spišskej knižnice v Spišskej Novej Vsi
pozývame milovníkov slova na

ktoré sa uskutoční

NOVOROČNÉ STRETNUTIE
S POÉZIOU
spojené s prezentáciou zbierky básní
OMRVINKY od Viery Kubovčíkovej

6. 2. 2017 o 15.30 h. v Spišskej knižnici
Letná 28, Spišská Nová Ves
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

Srdečne vás pozývame na

FAŠIANGOVÉ POSEDENIE,
24. 2. 2017 o 15.30 h
v Reštaurácii TATRA
v Spišskej Novej Vsi
Poplatok: 10 €.
Prihlásiť sa a zaplatiť môžete každú
stredu od 9.00 do 11.00 h
na Levočskej ul. 14 do 22. 2. 2017.
Tešíme sa na vás.
Janka Gudzanová, predseda ZO č. 2

Rozpis pohotovostných
služieb lekární
1. - 12. 2. 2017
Dr. Max, OD Kaufland
Duklianska 3336/19
T.: 0901 961 073

13. - 19. 2. 2017
Harmónia
Zimná 55
T.: 053/441 16 37

20. - 26. 2. 2017
Dr. Max, OD Kaufland
Duklianska 3336/19
T.: 0901 961 073

27. - 28. 2. 2017
Slávka
Chrapčiakova
T.: 053/416 61 22

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

UPOZORNENIE
NA PRERUŠENIE
DISTRIBÚCIE
ELEKTRINY
V zmysle ustanovenia zákona č. 251/2012 Z. z.
o energetike oznamujeme, že pre uvedené odberné miesta bude prerušená distribúcia elektriny
z dôvodu plánovaných prác na zariadení vysokého /
nízkeho napätia v termínoch:
10. február 2017 v čase od 9.00 do 17.00 h
• Podskala: č. d. 12
• Tepličská cesta: od č. d. 1 po 9, 12, 13, 17, 19
14. február 2017 v čase od 8.10 do 15.30 h
• Za Hornádom: č. d. 13
• Nábrežie Hornádu: č. d. 7, 9
• Nad Medzou: č. d. 1, 6, 8, 10, 12, 18
• Medza: č. d. 10
16. február 2017 v čase od 8.00 do 17.00 h
• B. Němcovej: č. d. 1
• Hviezdoslavova: č. d. 12, 14, 16, 17, 18, 19,
od č. d. 25 po 42
• Odborárov: č. d. 35, 40
• Školská: č. d. 1, 3, 5
• Vajanského 36
23. február 2017 v čase od 8.00 do 16.30 h
• J. Wolkera: č. d. 26, 28, 30, 32, 34, 41
• P. Jilemnického: č. d. 2, 4, 6, 9, 11, 13, 15, 17,
19, 21
• Trieda 1. Mája: č. d. 22, 24, 53, 55, 57, 59,
61, 63
27. február 2017 v čase od 7.40 do 16.30 h
• MČ TELEP – Bernolákova: celá, J. Hollého:
celá, J. I. Bajzu: celá, Kmeťova: celá, Kuzmányho: celá
• Harichovská cesta: č. d. 4, 5, 8, 9, 10, 14, 15
• Púpavová: č. d. 1
• Radlinského: od č. d. 3 po 13, 30, 42
Aktuálne informácie nájdete na webovom sídle spoločnosti VSD, a. s.: www.vsds.sk/edso/domov/
aplikacie/ostatne/planovane-odstavky
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VITAJTE MEDZI NAMI
Nikolas Horváth
Štefan a Iveta
Holuboví
Tomáš Bujnovský
Filip Fabišík
Ela Slovinská
Rudolf Mika
Juliana Pakanová
Filip Pollák
Šimon Frankovič
Michal Gonda
Alex Kochanský
Tobias Gura
Zuzana Mikolajová
Matúš Cvengroš
Aneta Giňová
Dominik Frankovič

Daniel Štrauch
Tobias Žiga
Tessa Tarajčák
Silvia Brziaková
Diana Bibáková
Eliána Polubňáková
Anna Pacáková
Noemi Korheľová
Alex Lutter
Kristína Konevalová
Alex Rimbala
Max Kotrady
Simona Pacigová
Lea Sokolovská
Bruno Maciak
Tomáš Ferenc
Martin Jucha

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.

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V DECEMBRI OSLÁVILI
93 rokov

85 rokov

75 rokov

Leopoldína Varšová
Anna Valigurová

Pavol Palider
Anna Špaková
Jozef Dugas
Alojz Hamrák

Margita Juščáková
Slávka Vadelová
Mária Dolanská
Rozália Škorváneková
Kristína Blašková
Mária Zempléniová
Mgr. Anna Fabiánová
Anna Vatrtová
Alžbeta Duchová
Štefan Jeremiáš
Irena Baluchová
Mária Slavkovská
Jozef Vaľko
Viera Grendelová
MUDr. Priska Stettnerová
Orla Brandisová
Marta Ličáková

92 rokov
Irena Sohnová
Marta Bretzová

91 rokov
Ondrej Sedlačko
Želmíra Kuchárová
Margita Fabianová

90 rokov
Ondrej Kandrik
Rozália Maršalková
Ema Kováčová
Helena Lešková
PhMr. Anton Ruttkay

80 rokov
Alexander Hlatký
Mária Košťalová
Mikuláš Štencel
Filip Filip
Irena Schwartzová
Šimon Barilla
Ing. Štefan Melikant
Kristína Podracká
Štefan Mišenda
Štefan Pastorek
Ján Jakubec
Veronika Kedžuchová

70 rokov

Zuzana Barillová
Bibiana Tauberová
Michal Bobko
Božena Melcová
Lidia Kostelníková
Štefan Para
Dušan Mihalus
Magdaléna Jendrálová
Margita Kubíčková
Viera Vargová
Marta Zahorjanová
Anna Sedláčková
Mária Šebestová
Anton Fiut
Helena Dzurejová
RNDr. Viliam Štubňa
Anton Okresa
Ing. Ondrej Kozák
Štefan Polomský
Magdaléna Tökölyová

V DECEMBRI NÁS NAVŽDY OPUSTILI
Anna Petreková
Anna Dzurická
Alžbeta Székelyová
Ing. František Záhora
Vojtech Barnet
Pavol Marčišovský

1921
1924
1925
1926
1928
1928

Alžbeta Litecká
1929
Magdaléna Farbaríková1930
Anna Koťuhová
1930
Božena Jevická
1930
Štefan Goliaš
1935
Ondrej Novotný
1936

Valéria Horváthová

1937

Anna Pomorská

1944

Jozef Vozár

1952

Mária Urbanová

1937

Ľudmila Dolanská

1944

Peter Sekan

1952

Gabriela Šimová

1937

Ferdinand Janec

1947

Ing. Ivan Tkáč

1963

Ján Mazur

1943

Ján Surovec

1947

Jana Becková

1964

Irena Bajtošová

1944

Anna Šebíková

1949

Emil Koš

1967

POĎAKOVANIA A SPOMIENKY
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 5. 12. 2016 s mojím milovaným manželom, naším otcom, dedkom, krstným otcom
Petrom SEKANOM.
Naše poďakovanie patrí Pohrebnej službe S. Badziková,
Rím.-kat. farskému úradu v SNV za dôstojnú rozlúčku.
S vďakou manželka, dcéry Miriam, Petra a syn Pavol s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť
7. 12. 2016 s mojou milovanou manželkou, našou mamou,
babkou, krstnou mamou Irenou BAJTOŠOVOU.
S úctou a vďakou manžel Jozef, synovia Jozef a Miroslav
s rodinami.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary
všetkým priateľom, príbuzným, susedom a známym, ktorí sa prišli 9. 12. 2016 rozlúčiť s našou mamičkou Alžbetou
SZÉKELYOVOU, ktorá nás opustila vo veku nedožitých
91 rokov.
S vďakou smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým príbuzným a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť a odprevadiť na poslednej ceste môjho manžela, nášho
otca a dedka Jána SUROVCA, ktorý nás po ťažkej chorobe
opustil 11. 12. 2016.
smútiaca rodina

Čas plynie, spomienky ostávajú.
13. 2. 2017 si pripomenieme 3. výročie, kedy nás navždy
opustil manžel, otec a dedko Ladislav SCHLOSSER.
S láskou spomínajú manželka Anna a deti s rodinami.
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Úprimne ďakujeme príbuzným, priateľom, bývalým kolegom,
študentom, susedom a známym, ktorí sa prišli 7. 12. 2016
rozlúčiť s naším dobrým a starostlivým otcom Ing. Františkom ZÁHOROM, ktorý nás navždy opustil vo veku
90 rokov a prejavmi sústrasti a kvetinovými darmi nám pomohli zmierniť náš hlboký bôľ a žiaľ.
Zároveň chceme vyjadriť naše úctivé poďakovanie Rím.-kat.
farskému úradu v SNV a PhDr. J. Lapšanskému, PhD., za citlivý a dôstojný priebeh rozlúčky a Pohrebnej službe R. Findura
za poskytnuté služby.
S úctou a vďakou dcéra Alena a syn Miroslav s rodinou.
Bolesťou unavený tíško si zaspal, zanechajúc všetkých, ktorých si mal rád. Za všetky tie Tvoje trápenia a bolesti, nech Ti
dá Pán Boh večnej milosti.
15. decembra 2016 nás navždy opustil vo veku 69 rokov môj
milovaný manžel, otec, dedko, pradedko, brat, krstný otec
a príbuzný Ferdinand JANEC.
S láskou a úctou v srdci spomínajú manželka Magda a deti
s rodinami.
S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie
všetkým príbuzným, známym, bývalým kolegom a priateľom,
ktorí sa 16. 12. 2016 prišli rozlúčiť s Ondrejom NOVOTNÝM,
ktorý nás opustil vo veku 80 rokov.
S úctou a vďakou manželka Edita a dcéry s rodinami.

Odišla ticho, už nie je medzi nami, no v našich spomienkach
bude žiť stále s nami.
Ďakujeme príbuzným a známym, ktorí sa 19. 12. 2016 prišli
rozlúčiť s našou tetou Magdalénou FARBARÍKOVOU, ktorá
nás opustila vo veku 86 rokov.
Ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura a Rím.-kat. farskému
úradu v SNV za dôstojnú rozlúčku.
Poďakovať chceme aj kolektívu pracovníkov Domova dôchodcov na Brezovej ul. za poskytovanú starostlivosť v posledných rokoch jej života.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
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POĎAKOVANIA A SPOMIENKY
Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým
spolupracovníkom, susedom a známym, ktorí sa prišli
27. 12. 2016 rozlúčiť s mojou manželkou, mamkou, babkou
a prababkou Ľudmilou DOLANSKOU, rod. Rerkovou, ktorá
nás opustila vo veku 72 rokov.
S úctou a vďakou manžel s rodinou.
Cítime veľký smútok a žiaľ, už nič nie je také, akoby si človek
prial.
Ďakujeme rodine, susedom a známym, ktorí sa prišli
28. decembra 2016 rozlúčiť s našou mamou, babkou
a prababkou Editou ČARNOGURSKOU, ktorá nás opustila
vo veku nedožitých 92 rokov.
synovia Vladimír, Stanislav a Ján s rodinami
Do Tvojej ruky porúčam svojho ducha,
lebo si ma vykúpil, Hospodine, Bože silný
a verný. Biblia – Žalm 31/6
17. 11. 2016 nás navždy opustila vo veku
88 rokov naša drahá mamka, babka,
prababka, svokra Katarína KUZMIAKOVÁ
a 23. 1. 2017 uplynulo 17 rokov, odkedy
nás navždy opustil náš drahý ocko, dedko,
pradedko a svokor Michal KUZMIAK vo veku 77 rokov.
S úctou a láskou spomínajú dcéry s rodinami.
Láskavé srdce odišlo v diaľ, len spomienka zostala a žiaľ. Tíško
spi, snívaj večný sen, no v našich srdciach žiješ každý deň.
2. 1. 2017 uplynuli 3 roky, čo nás opustila naša mamka, sestra, švagriná, teta a babka Majka JENČUŠOVÁ.
S úctou a láskou spomínajú synovia Štefan a Norbert, dcéra
Pavlína s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
16. 1. 2017 už uplynulo neuveriteľných 10 rokov, čo nás navždy opustil náš otecko a dedko Viliam RUSIŇÁK.
Venujte mu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú synovia Stanislav a Ján s rodinami a dcéra Eva s rodinou.

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
22. 1. 2017 uplynulo 20 rokov, kedy nás náhle a nečakane
opustil môj manžel, starostlivý otec a milovaný dedko Jozef
MEDERI vo veku nedožitých 66 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku. Ďakujeme.
manželka Anna, syn Ľuboslav s manželkou, vnučky Diana,
Michaela, krstné deti
Všetko zmizne, len stopy Tvojej lásky a spomienky na Tvoje
dobré a láskavé srdce nám zostanú. Aj keď nie si medzi nami,
v našich srdciach žiješ stále s nami.
25. 1. 2017 uplynul rok, čo nás navždy opustil môj milovaný
manžel, otec a dedko Jozef DZURILLA.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú a večné odpočinutie
vyprosujú manželka Mária, dcéry Jana, Iveta, Martina
s rodinami.
Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás.
28. 1. 2017 sme si pripomenuli 2 roky 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.
2. 2. 2017 si pripomenieme smutné 1. výročie úmrtia manžela,
otca, dedka Jána HRUŠOVSKÉHO.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.
smútiaca rodina

3. 2. 2017 si pripomenieme 7. 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.
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Čas ubieha a nevráti čo vzal. Len láska, úcta a spomienky
v srdciach zostávajú.
27. 1. 2017 sme si pripomenuli 20 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.
Zavreli ste oči a navždy utíchol váš hlas,
mali ste radi život a milovali všetkých nás.
Čas potichučky plynie, ale tá rana v srdci
veľmi bolí a zabudnúť nám nedovolí.
29. 1. 2017 uplynuli 4 roky od úmrtia
nášho otca a dedka Ladislava CEHUĽU
a 14. 3. 2017 si pripomenieme 3 roky
od úmrtia našej mamky a babky Evy CEHUĽOVEJ.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a vďakou synovia Ladislav a Peter s rodinou.
Keď sa zdá, že strácame všetko, čo sme v živote mali, keď cítiť
vosk a vôňu chryzantém, to nie je koniec. Smrťou sa predsa
život nekončí, iba zabudnutie znamená koniec života.
30. 1. 2017 uplynie 11 rokov, odkedy nás opustil môj manžel
a starostlivý ocko Gustáv VÉGH.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali
a nezabudli.
manželka a dcéra
Už len kyticu z lásky Ti na hrob môžeme dať, za všetko krásne
ďakovať a s láskou v srdci spomínať.
1. 2. 2017 uplynie osem dlhých a smutných rokov, čo nás
navždy opustila moja milovaná manželka, naša mamka
a babka Magdaléna KAČÍROVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou v srdci na Teba spomínajú manžel, deti, vnúčatá
a ostatní príbuzní.
Sú vety, ktoré už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabudneme, sú okamihy, na ktoré radi spomíname. Kto v srdci žije,
neumiera.
18. 1. 2017 uplynul rok, čo nás navždy opustil brat, otec,
strýko Miroslav ŠIŠKA.
Tí, ktorí ste ho mali radi a nezabudli, venujte mu s nami tichú
spomienku.
súrodenci, deti a netere s rodinami
...slzou sa nám lesknú oči a bolesť do srdca nás bodne, keď
Tvojmu krížu stojíme zoči-voči. Anjela bolo Tvoje srdce hodné.
Tak lietaj s ním po nebi, Ty tam a my s Tebou v srdci na zemi...
3. 2. 2017 si s bolesťou v srdci pripomenieme smutné
5. výročie, odkedy nás opustila moja manželka, naša drahá
mamka, babička Veronika KUCHÁROVÁ.
Prosíme všetkých, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli,
venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manžel Michal, dcéry Mária
a Gitka s rodinami a syn Ladislav.
Čas plynie, ale smútok a bolesť v srdci zostáva, zabudnúť
nikdy nedovolí. Nezabúdame na Tvoj úsmev na perách
a radosť, ktorú si nám prinášal.
4. 2. 2017 si pripomíname 10. výročie úmrtia Ing. Miroslava
STANISLAVA.
Ďakujeme tým, ktorí ste ho poznali a spomienkami naňho
nezabúdate.
manželka Dagmar, syn Branislav s manželkou Karin a vnukom
Alexom, syn Boris s manželkou Vanessou, sestry Emília, Eva,
brat Peter s rodinami a ostatná smútiaca rodina
V srdciach tých, ktorí Ťa milovali, budeš stále žiť.
4. februára 2017 uplynú 3 roky od úmrtia nášho milovaného
manžela, otca, dedka, svokra, strýka Ing. Jozefa HÜBELA,
ktorý nám stále veľmi chýba.
S láskou a úctou spomíname.
Ďakujeme za spomienku tým, ktorí ho poznali.
smútiaca rodina
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Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. Mal si rád život,
mal si rád smiech, veril si v život a miloval svet.
5. 2. 2017 uplynie 5 rokov od chvíle, keď nás opustil môj
manžel, otec, dedko, brat, švagor, svokor Jozef BLAŠKO.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
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, rod. Flussovú, ktorá nás 6. 2.
pred dvanástimi rokmi navždy opustila.
Ani čas nikdy nevymaže spomienky a neutíši bolesť tých, ktorí
ju milovali.
S láskou smútiaca rodina.
Čas ubieha a nevráti čo vzal. Len láska, úcta a spomienky nám
v srdci navždy ostávajú.
6. 2. 2017 si pripomenieme 35. výročie úmrtia mojej mamy
Lýdie BAJTOŠOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú
spomienku.
syn Peter s rodinou
Odišla tíško, nečakane, tak ako vietor v búrke stromy láme.
Skromná vo svojom živote, veľká vo svojej láske a dobrote.
7. 2. 2017 si pripomenieme 7 rokov od chvíle, kedy nás
navždy opustila naša láskavá mamka, babka a svokra Jolana
BALUCHOVÁ.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú dcéry a synovia
s rodinami.
V tichosti vyprosme veľký dar pokoja, kým sa nám duše raz
naveky nespoja.
8. 2. 2017 uplynie smutných 10 rokov v našom živote, kedy
nás navždy opustila naša drahá a milovaná mamka, babka
Mária BRODOVÁ, rod. Kašperová.
Nikdy sme na Teba nezabudli a budeme vždy s láskou
spomínať.
Spi sladko, mamka naša.
S láskou a úctou na Teba spomínajú dcéra Magda, synovia
Peter a Filip s manželkou Máriou, vnúčatá Slávka, Kristínka,
Lucka, Veronika, Adamko, Tomáško, Nikolasko.
Za všetku lásku a starostlivosť Tvoju, čo dnes s vďakou
môžeme Ti dať? Hrsť krásnych kvetov. A potom už len
spomínať.
9. 2. 2017 to bude druhý 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.
Čas plynie a nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a spomienky nám
v srdci navždy ostávajú.
11. 2. 2017 si pripomenieme 5 rokov, čo nás navždy opustila
obetavá mamka, láskavá babka, prababka, svokra, teta
Veronika KOČIŠOVÁ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ju poznali
a nezabudli.
S láskou a vďakou spomínajú dcéra Kristína a celá smútiaca
rodina.
Dobrý človek nikdy neumiera v srdciach tých, ktorí ho milovali.
15. 2. 2017 si pripomenieme 1. výročie úmrtia Žofie
JADROŇOVEJ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ju poznali a mali
radi.
S úctou a láskou synovia Jozef a Vojtech s rodinami.
Nezabudli sme, len sme sa naučili žiť s tým, že už nie si medzi
nami.
9. 2. 2017 uplynie 5 rokov, čo nás opustil náš drahý Pavol
POKLEMBA.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.
S úctou smútiaca rodina.
Čas plynie, spomienky ostávajú.
12. 2. 2017 si pripomenieme 5. výročie úmrtia našej mamičky
Gabriely ILAŠENKOVEJ.
S úctou a vďakou deti s rodinami.
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Sú chvíle, na ktoré nezabudneme, sú okamihy, na ktoré radi
spomíname. Za všetky Tvoje trápenia a bolesti, nech Ti dá Pán
Boh večnej milosti.
9. 2. 2017 si pripomenieme 2 roky, čo nás navždy opustil náš
milovaný brat, švagor a ujo Michal VANSÁČ.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú
spomienku.
S láskou a úctou v srdci spomínajú sestry Melánia, Mária,
Anna, Katarína a Helena s rodinami.
Čas plynie pomaly, ale spomienky ostávajú.
9. 2. 2017 si pripomenieme 20. výročie úmrtia našej drahej
mamky, babky, prababky a sestry Marty DANČOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
S úctou a vďakou dcéra Lydka s rodinou, syn Vlado, sestry
Irena a Gita.
Veľakrát už slnko zapadlo, tisíc sĺz nám z očí vypadlo. Tvoja
strata tak veľmi bolí, keď plameň sviečky tíško horí. Šťastie
súdené nám s Tebou nebolo, odišiel si od nás priskoro.
16. 2. 2017 si pripomenieme 15. výročie úmrtia Michala
BARTKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou na Teba spomína manželka.
17. 2. 2017 uplynie 5 rokov, odkedy nás opustil otec, manžel,
dedko Ján HAMRÁČEK.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomeňte si na neho v modlitbách.
smútiaca rodina

18. 2. 2017 uplynie 20 rokov, kedy nás opustil manžel, otec,
dedko Július DETVAI.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami
tichú spomienku.
S úctou a láskou manželka, deti s rodinami a ostatná rodina.

Čas plynie, ale spomienky v našich srdciach ostávajú.
18. 2. 2017 si pripomenieme 3. výročie, kedy nás navždy
opustila moja manželka, naša mamka a babka Margita
ŠKOPOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou, úctou a vďakou spomínajú manžel a synovia
s rodinami.
Neúprosný osud to najdrahšie nám vzal, len bolesť v srdciach,
smútok, prázdny domov a tie najkrajšie spomienky nám
ponechal. Kto Ťa poznal, ten pozná našu bolesť, ten vie, čo
sme v Tebe stratili.
20. 2. 2017 uplynie smutný rok, kedy nás navždy opustil môj
milovaný manžel, náš ocko, dedko a pradedko Ivan KLINGA
vo veku 71 rokov.
S láskou a úctou spomínajú manželka Božka, deti Ján,
Marcela a Patrik s rodinami.
Ďakujeme tým, čo spomínajú s nami.
Odišiel si tíško, bez rozlúčky, chýba nám nežný dotyk Tvojej
rúčky. Dni bez Teba sa ťažkými stali, zmieriť s tým sa nám
nikdy nepodarí. Odišlo nám to, čo sme tak všetci milovali,
zmysel v živote, čo sme mali. No v našom srdci vždy miesto
budeš mať a krásne spomienky na Teba si nikým nedáme
vziať. Tak spi sladko a ochranu maj nad nami, lebo my tu dole
bdieme pod Tvojimi krídlami.
28. 2. 2017 uplynie 10 veľmi smutných a ťažkých rokov,
odkedy od nás odišiel človek s obrovským srdcom, náš
milovaný manžel, tatík, svokor, dedko Peter KORDOVANÍK.
Tí, ktorí ste ho mali radi, venujte mu s nami tichú spomienku.
Navždy prestali pre Teba hviezdy svietiť, už navždy prestalo
pre Teba slnko hriať, ale tí, čo Ťa mali radi, nikdy neprestali na
Teba spomínať.
28. 2. 2017 si pripomenieme 2. výročie úmrtia nášho manžela,
otca, syna, brata, švagra, krstného a kolegu Bc. Jaroslava
FILIPA.
Ďakujeme za tichú spomienku.
manželka Monika, dcéry Martinka a Adriánka

FEBRUÁR 2017

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri plameni sviečok
na Teba myslíme...
24. 2. 2017 si so smútkom v srdci pripomíname prvé výročie,
kedy nás opustil náš drahý Jozef GRANEC.
S láskou spomínajú manželka Anna a syn Richard, mama,
súrodenci a celá smútiaca rodina.
26. 1. 2017 sme si pripomenuli 25. výročie úmrtia Štefana
GRANECA.
S láskou a úctou spomínajú manželka Mária Helka a deti
s rodinami.
Stále je ťažko a smutno nám všetkým. Nič už nie je také, aké
bolo predtým. Všade okolo chýba aj po roku Tvoj hlas. Mala si
rada život, my Teba a Ty nás.
23. 2. 2017 uplynie smutný rok, kedy nás navždy opustila
naša manželka, mamička a starká Mária RUSNÁKOVÁ.
S láskou na ňu spomína a za tichú spomienku ďakuje manžel,
dcéra, synovia a vnúčatá, ktoré tak veľmi milovala.

Dobrý človek nikdy neumiera v srdciach tých, ktorí ho milovali.
14. 2. 2017 uplynie prvé výročie od úmrtia môjho manžela,
nášho otca a dedka Milana FARKAŠOVSKÉHO.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali
a mali radi.
S úctou a láskou manželka Helena, dcéry Janka, Monika
a Danka s rodinami.

POĎAKOVANIE
2. 1. 2017 som bola na stacionári – neurológia, Svet zdravia. Moje veľké
poďakovanie patrí sestričke Katke Drevkovej a Leskovianskej s MUDr.
Kovaľom a urgentnému príjmu MUDr. Tatarkovi a sestričke Hriščákovej za
záchranu života a perfektnú starostlivosť.
Bakošová

Prosím, ak niekto pozná osoby na týchto fotografiách,
aby sa ozval na tel. č.: 053/446 68 43 alebo 0917 067 496.
Ďakujem. Marta Lapšanská

MESTSKÁ POLÍCIA V SNV

STRATY A NÁLEZY
21. 1. 2017 o 10.45 h bol na útvare MsP prijatý
nález - mobilný telefón zn. Lenovo VIBE, ktorý
bol najdený na Zimnej ul. pred blokom č. 130.
Nález je uložený na útvare MsP.
PC: IC 87/2017
20. 1. 2017 bol na útvare MsP príslušníkmi železničnej polície odovzdaný nález - mobilný
telefón zn. Prestigio, ktorý našli v koľajisku na
železničnej stanici SNV. Nález je uložený na
útvare MsP.
PC: IC 87/2017
6. 1. 2017 o 21.10 h odovzdala hliadke MsP
pracovníčka SM Kaufland obrúčku zo žltého
kovu. Uvedená obrúčka bola nájdená v predajni
Kaufland v popoludňajších hodinách. Nález je
uložený na útvare MsP.
PC: IC 20/2017
5. 1. 2017 o 13.00 h bol na útvare MsP prijatý
nález - zväzok kľúčov nájdený na Javorovej ul.
Jedná sa o 4 ks kľúčov, z toho jeden elektronický čip a otvárač ako prívesok. Nález je uložený
na útvare MsP.
PC: IC 13/2017
3. 1. 2017 o 14.10 h na sídl. Mier pri prevádzke
Pizzeria Ombre boli nájdené 2 ks FAB kľúčov s
koženým príveskom červenej farby. Nález uložený na útvare MsP.
PC: IC 7/2017
18. 12. 2016 o 22.15 h na útvare MsP občan
odovzdal na Slovenskej ul. nájdenú dámsku
koženú kabelku bielej farby. Nález uložený na
útvare MsP.
PC: IC 2019/2016
16. 12. 2016 o 10.00 h priniesol občan na útvar
MsP nález, ktorý našiel 7. 12. 2016 v osobnom
vlaku na trati medzi obcou Letanovce a mestom
Spišská Nová Ves. Jedná sa o mobilný telefón
značky Samsung, model SMJ500FN v modro-zelenom puzdre.
PC: IC 2011/2016
15. 12. 2016 o 15.40 h bol v koryte rieky Hornád
v blízkosti SM Tesco hliadkou MsP nájdený pánsky horský bicykel. Nález uložený na útvare MsP.
PC: IC 2009/2016
Rubriku „Straty a nálezy“ nájdete aj na web stránke
www.spisskanovaves.eu v sekcii mestská polícia.

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Spišskej Novej Vsi
pozýva svojich členov na tieto aktivity
1. 2. (streda)
8. 2. (streda)
16. 2. (štvrtok)
21. 2. (utorok)
27. 2. (pondelok)

Turistická vychádzka Popradské Pleso alebo Vodopád Skok,
Podmienené počasím. Ved. L. Lučivjanský.
Odchod os. vlakom o 8.36 h alebo rýchlikom o 9.04 h.
Prechod Poráčskou dolinou
Ved. Ing. V. Čarnogurský. Odchod z AS o 7.00 h.
Prezidentský zámoček v Tatranskej Javorine
Odchod z parkoviska oproti okresnému súdu o 8.00 h.
Výročná členská schôdza o 10.00 h
Veľká zasadačka MsÚ, Štefánikovo nám. 1, (2. posch).
Opereta, Noc v Benátkach, ŠD Košice o 10.00 h
Odchod os. vlakom o 7.10 h. Kontakt: 0904 973 324

KLUB DÔCHODCOV
KOMENSKÝ
pozýva pedagogických pracovníkov,
dôchodcov na stretnutie,
ktoré sa uskutoční
9. 2. 2017 (štvrtok)
o 10.00 hod.
v Klube dôchodcov
na Levočskej ul.
Potešia nás aj noví členovia.
Tešíme sa na vás.

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

10. 2. 2017

Varenie a ochutnávka múčnych jedál.

18. 2. 2017

Fašiangový ples o 15.00 h
v reštaurácii Paríž.
Vstupné: 12 €. Prihlásiť sa do 13. 2. 2017.

28. 2. 2017

Pochovanie basy v klube o 14.00 hod.
Členské príspevky 4 € na rok 2017
môžete uhrádzať ved. klubu.

POPLATKY ZA
ZNEČISŤOVANIE
OVZDUŠIA
Mestský úrad, oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku, týmto upozorňuje
a vyzýva všetkých prevádzkovateľov malých
zdrojov znečisťovania ovzdušia (ide o zdroje
znečisťovania ovzdušia s tepelným príkonom do
0,3 MW) nachádzajúcich sa v k. ú. mesta Spišská Nová Ves, aby v zmysle ustanovení zákona
NR SR č. 401/1998 Z. z. a VZN č. 2/2003 a jeho
dodatku č. 1, zaslali, resp. osobne doručili na
Mestský úrad, Štefánikovo námestie č. 1, Spišská Nová Ves v termíne najneskôr do 15. 2.
2017 vrátane - Oznámenie s údajmi potrebnými k výpočtu a k určeniu výšky poplatku za
znečisťovanie ovzdušia za každý prevádzkovaný malý zdroj za rok 2016. K oznámeniu je
potrebné doložiť doklad o množstve odobraného paliva za rok 2016 od jeho dodávateľa.
Zároveň upozorňujeme prevádzkovateľov malých zdrojov znečisťovania ovzdušia, že podľa
zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch
za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších
zmien a doplnkov, za nedodržanie termínu
predloženia uvedeného oznámenia, mesto
Spišská Nová Ves ukladá sankčný postih.
odd. územného plánovania
a stavebného poriadku, MsÚ
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POZVÁNKY, INZERCIA

MEDZINÁRODNÝ DEŇ TURISTICKÝCH SPRIEVODCOV

Slovenské technické múzeum Košice, pobočka Spišská Nová Ves

23. 2. 2017 (štvrtok), 10.00, 11.00, 13.00, 14.00 a 15.00 h
Spoznajte históriu mesta pri výstupe na neogotickú vežu
Rímskokatolíckeho farského kostola Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej
Novej Vsi, vstup zdarma.

20. 2. 2017 (pondelok), 16.00 h

23. 2. 2017 (štvrtok), 17.00 h

Prednášajúci: PaedDr. Jaroslav Švorc, predseda Tatranskej horskej služby –
dobrovoľného zboru.

Vstupné: dospelí 3 €, študenti a dôchodcovia 2 €, deti do 15 r. 1 €.
Účasť je nutné nahlásiť vopred v TIC, zraz 5 minút pred termínmi výstupu
v TIC. Počet účastníkov na 1 výstup obmedzený: min. 2 osoby, max. 20 osôb
TIC, Letná 49, Spišská Nová Ves, +421 53 442 82 92,
+421 53 429 82 93, tic@mestosnv.sk, www.spisskanovaves.eu/tic

POZNÁVAME VYSOKÉ TATRY

21. a 22. 2. 2017 (utorok, streda), 9.00 – 13.00 h

ZNÁMY NEZNÁMY SVET JASKÝŇ

Filmom, slovom a fotografiami v podaní speleológa Františka Miháľa.
Program určený pre ZŠ, SŠ a širokú verejnosť, záujem, prosíme, nahlásiť
vopred na t. č.: +421 911 849 131, vstup voľný.
Nábrežie Hornádu 14 (Multicentrum), Spišská Nová Ves
+421 53 429 75 46, stm.mebcsnv@gmail.com, www.stm-ke.sk
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

KTO ŽIL NA NÁMESTÍ V 18. STOROČÍ?

21. 2. 2017 (utorok), 16.00 h
Tematické sprevádzanie mestom a prehliadka Provinčného domu.
Vstup zdarma, účasť je potrebné nahlásiť najneskôr do 20. 2. 2017.
Letná 50, Spišská Nová Ves
+421 53 442 37 57, lektorky@muzeumspisa.com, www.muzeumspisa.com
Galéria umelcov Spiša

PRE MALÝCH AJ VEĽKÝCH

21. 2. 2017 (utorok), 9.00 – 16.00 h, výtvarný workshop: Tvorivka ,,Juniori“
Tvorivá dielňa pre deti - prenos akrylovej maľby prostredníctvom papierových
šablón na výkres. Lektorka: Mgr. A. Timková, výtvarný materiál v réžii galérie,
zľavnené vstupné 0,50 €/osoba, doprovod zdarma.
22. 2. 2017 (streda), 9.00 – 19.30 h

SPRÍSTUPNENÉ VŠETKY EXPOZÍCIE A VÝSTAVY:

Terra Gothica, Jozef Hanula, Jubilanti 2016,
Arabella Plouviez – Úchylná žena / Deviant Woman.
Vstupné (jedna výstava/celá galéria): dosp.: 1 €/2,50 €; deti, štud., dôch.,
ZŤP: 0,50 €/1,50 €; rodinná vstupenka (2 dosp. + max. 3 deti): 2,50 €/5,50 €
22. 2. 2017 (streda), 17.00 – 19.30 h, prednáška Orbis Pictus:

ROZHOVORY O UMENÍ – JUBILANTI 2016 / GENERAČNÉ
DIALÓGY
Konfrontácia tvorby spišských výtvarníkov – jubilantov: Mikuláša Siranka
(90 r.) a Anny Fedákovej (55 r.). Beseda s autormi o živote a diele spojená
s prezentáciou tvorby, prednáša: Mgr. K. Paceková, vstup zdarma. Zimná 46,
+421 53 417 46 21, +421 948 882 718, sekretariat@gus.sk, www.gus.sk

Prídte na kávicku
do novootvorenej
kaviarne

na ulicu
Odborárov 18
(oproti ŠET)

Káva zákusky
Aperitivo: Aperol Spritz,
Hugo Proseco
Benvenuti a tutti
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POZRITE SI MESTO ZHORA

14. 2. 2017 (utorok), 16.00 h, Pohodová Škandinávia
Premietanie fotografií zo severských krajín Európy so sprievodným slovom
Františka Michlíka

NEBESKÉ VÝŠINY AJ SVET POD ZEMOU

VEČERNÝ VÝSTUP VO SVETLE SVIEČOK

CEZ ZEJMARKU NA GAČOVKU

Asociácia horských sprievodcov Slovenský raj
a Regionálna rada Klubu slovenských turistov Spišská Nová Ves
25. 2. 2017 (sobota),

PRECHOD TIESŇAVY ZEJMARSKÁ ROKLINA S MOŽNOSŤOU VÝSTUPU NA GAČOVSKÚ SKALU
v rámci 58. ročníka Zimného prechodu tiesňavami Slovenského raja
Účasť prosíme nahlásiť 2 dni vopred.
Zraz účastníkov:
7.45 – 8.00 h, autobus. stanica (AS) SNV, odchod: 8.00 h spojom č. 11 pravidelnej autobus. linky č. 810433
Účastnícky poplatok: iba výška cestovného autobusom.
Trasa pre peších turistov:
Spišská Nová Ves, AS – Mlynky, Biele Vody (príchod autobusu o 9.10 h) –
Zejmarská roklina – Geravy – Gačovská skala – Geravy – Predný Hýľ – Zadný
Hýľ – Čertova dolka – Flajšer – Rybníky – Novoveská Huta (spoj č. 2 linky
č. 810433 o 14.23 h) – Spišská Nová Ves, AS (príchod autobusu o 14.35 h)
Trasa pre bežkárov (v prípade dobrých snehových podmienok):
Spišská Nová Ves, AS – Grajnár (príchod autobusu o 8.24 h) – Malá Knola –
Sedlo Pukanec – Havrania dolina – Chotárna dolka – Biele Vody – Zejmarská
roklina – Geravy – Gačovská skala – Geravy – Predný Hýľ – Zadný Hýľ – Pod
Hýľom – Vojtechova samota – Rybníky – Novoveská (spoj č. 2 linky č. 810433
o 14.23 h) – Spišská Nová Ves, AS (príchod autobusu o 14.35 h)
Odporúčania:
Akcia je určená turistom, ktorí vedia, čo ich čaká v zimných podmienkach
v roklinách Slovenského raja. Nakoľko Zejmarská roklina je najkratšia roklina,
má len jedno exponované miesto (zaistené rebríkmi, stúpačkami a reťazami)
– Vodopády kpt. Jána Nálepku, nevyhnutná je pevná turistická obuv a v rámci
zimnej výbavy turistické protišmykové gumené návleky s malými hrotmi, ktoré
sa dajú natiahnuť na akúkoľvek obuv. Odporúčame aj trekkingové paličky.
Ing. Vladimír Mucha, +421 903 233 987, muchavladimir@gmail.com,
www.slovenskyraj-info.sk
Ing. Miroslav Kušnyer, +421 949 089 805, kusnyer.miroslav@gmail.com,
www.rrkstsnv.estranky.sk

...Ó Život preslnený hudbou, pohládzajúcim slovom matiek, krásnym plačom
detí. Ó Život, prekračujúci ligot oltárov a dávno mŕtvych súhvezdí, tuposť skál
a mečov. Ty Život, najvernejší z životov, pred tebou sa skláňam, najvernejší
otrok, hrdý vládca sveta, neznámy básnik spievajúci o láske a smrti...
(Pavel Koyš)

Miestny odbor Matice slovenskej, Spišská knižnica,
DS Hviezdoslav i Gymnázium, Školská ulica v Spišskej Novej Vsi
pozývajú pri 85. výročí narodenia na stretnutie s básnikom

PAVLOM KOYŠOM

20. 2. 2017 o 15.30 h v Spišskej knižnici,
Letná ulica 28, Spišská Nová Ves.
Realizované s finančnou podporou mesta Spišská Nová Ves.

FEBRUÁR 2017

POZVÁNKY, OZNAM, INZERCIA

Spišská burza starožitností a kuriozít 2017
Soboty / 25. 2. * 25. 3. * 29. 4. * 28. 5. * 24. 6. *
Príďte predať, kúpiť alebo vymeniť starožitnosti,
zberateľské predmety a predmety minulých čias
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Tel.: +421 910 149 926, E-mail: spisskaburza@szm.sk
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Deň otvorených dverí,

ktorý sa uskutoční 10. 2. 2017 od 8.00 do 14.00 h
v priestoroch gymnázia.
Tešíme sa na vašu účasť.
Viac informácií na www.gymsnv.sk, tel. 053/442 22 59

NOVÁ
AMBULANCIA
KLINICKEJ
PSYCHOLÓGIE
PRE DETI A MLÁDEŽ

SNV, CHRAPČIAKOVA UL.
– POLIKLINIKA ZA HORNÁDOM
053/444 08 88
0905 615 965, 0910 291 333
www.psychonet.sk
SPOLUPRÁCA

PSYCHIATRICKÁ
AMBULANCIA

PRE DETI A MLADEŽ
053/416 61 41, 449 04 20
0905 960 937
VČASNÁ PREVENCIA,
PORADENSTVO,
DIAGNOSTIKA, LIEČBA
Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu

AKO PRVÍ A JEDINÍ NA SLOVENSKU PRINÁŠAME
REVOLUČNÚ METÓDU OŠETRENIA CHODIDIEL
S POMOCOU PROFESIONÁLNYCH
PODOLOGICKÝCH PRÍSTROJOV ...
ĎAKUJEME ZA PREJAVENÚ DÔVERU V ROKU 2016!

UNIT

pedikúra – ošetrenie
šponovanie
zarastených
nechtov

PODOPRINT
diagnostika

výroba
ortopedických
vložiek

ZABUDNITE NA KLASICKÚ PEDIKÚRU,
MY PRE VÁS ROBÍME VIAC !!!

Zimná 50 (medzi Slovenskou sporiteľnou a Dominom)
052 01 Spišská Nová Ves
www.podiatercentrum.sk

Tel.: 0902 891 534
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PREDÁM / PRENAJMEM
Predám 1-izb. byt na sídl. Tarča v SNV, blízko OC
Madaras. Byt je na 2. posch., v pôvodnom stave,
plastové okná. T.: 0908 092 268.
Vymením 1-izb. byt v pôvodnom stave Za Hornádom za 3-izb. byt. T.: 0907 584 976.
Prenajmem zariadený 1-izb. byt v rodinnom
dome pri sídl. Východ, samostatný vchod, miesto
pre auto. Voľný od 1. 2. 2017. T.: 0904 501 249.
Predám 2-izb. byt o výmere 52 m2 s balkónom,
5. posch. na sídl. Tarča v SNV, čiastočne prerobený. Cena 47 000 €. T.: 0907 924 529.
Predám 2-izb. byt – Za Hornádom, komplet
prerobený, príp. vymením za 3-izb. byt v SNV.
T.: 0907 584 976.
Predám 2-izb. prerobený byt na sídl. Mier,
8/8 posch. s prekrásnym výhľadom na mesto
a Slovenský raj. T.: 0903 854 884, 0903 638 202.
Prenajmem zariadený 3-izb. byt v rodinnom
dome pri centre - Východ, samostatný vchod,
miesto pre auto. Voľný od 1. 2. 2017. Informácie:
0904 501 249.
Predám 5-izb. byt na sídl. Západ I, 2. posch.,
v zateplenom dome (r. 2012). Byt je po kompletnej
rekonštrukcii (r. 2002) - plastové okná, stierky, interiérové dvere a zárubne, plávajúca podlaha, zväčšená kúpeľňa/WC. T.: 0903 645 693.
Predám zariadený rodinný dom pri vodnej nádrži
Teplý Vrch - obec Budikovany. Cena 65 000 €.
T.: 0907 420 561.
Predám murovanú chatu so záhradou v oblasti
Červený jarok. T.: 0903 621 805.
Predám detské chodítko - pôvodná cena 60 €,
teraz 18 €, ďalej ponúkam 6 ks - použité detské
motorky - 4 €/ks. T.: 0908 269 916.
Predám práčku LG – 1 200 otč., úzka, plnená
spredu, málo používaná, záruka na motor ešte 3,5
roka. Pôvodná cena 449 € - predám za 240 €, príp.
dohoda. T.: 0949 795 939.
Predám: • masážny prístroj s 3 nástavcami zn.
ZEPTER aj na celulitídu, úplne nový. Pôvodná cena
149 € - predám za 49 € • málo používaný glukomer
na meranie cukru v krvi za polovičnú cenu.
T.: 0949 795 939.
Predám regále a pulty zo stánku pri detskej
poliklinike. T.: 053/442 73 72 - volať večer.

KÚPIM / HĽADÁM / PRÁCA
Kúpim 1-izb. byt alebo garsónku v SNV. Jednanie
len s majiteľom, prosím, realitné kancelárie nevolať.
Platba v hotovosti. T.: 0904 265 702.
V SNV alebo v Smižanoch hľadáme 1-izb.
byt pre jednu osobu na predaj alebo prenájom.
T.: 0918 805 625.
Hľadáme 2-izb. alebo 3-izb. byt v centre mesta. Podmienkou je osobné vlastníctvo.
T.: 0918 805 625.

DROBNÁ INZERCIA, OZNAM, INZERCIA

Hľadáme zodpovednú, dôslednú, spoľahlivú
pani/slečnu na dlhodobé, pravidelné upratovanie
a údržbu domácnosti v rodinnom dome, upratovať
chceme 2 x týždenne, cez deň - prípadne po vzájomnej dohode. T.: 0902 891 534.
Hľadám časť záhrady v SNV na odkúpenie pre
výstavbu malého rodinného domčeka. Hradím
náklady na geodeta, ktorý by to pomeral a rozparceloval. Platba v hotovosti. RK, prosím, nevolať.
T.: 0904 265 702.
Ponúkam prácu osobného asistenta/-ky.
T.: 0911 335 744 - volať od 14.00 do 16.00 h.

RÔZNE
NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje internet a je
práve nedeľa? Rozbitý displej? Profesionálny
servis PC a kancelárskej techniky u vás doma
24 h/7dní v týždni za prijateľné ceny. Inštalácia
Windows! Opravy notebookov! Inštalácia a nastavenie WiFi. Obnovenie vašich stratených či
zmazaných dát! Nastavenie internetového pripojenia. SERVISNÁ PREHLIADKA U VÁS ZA 1 €!
Volajte: 0904 318 235. Poradenstvo zdarma!
E-mail: doktorpc@fixnet.eu, www.fixnet.eu
NEFUNGUJE VÁM POČÍTAČ? Ponúkam IT
služby, inštalácie Windows 7, 10, Linux, nastavenie internetu, wifi a pod. Servis vykonávam prevažne u seba doma. Podrobnejšie na:
www.erikspic.sk, T.: 0903 101 667.
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
STAVEBNÉ PRÁCE - REGEC PETER. Prestavba bytového jadra na kľúč od 2 700 €, sociálne
kúpeľne, zatepľovanie, všetky stavebné práce,
montáž teplovzdušných krbov. Rezanie otvorov
do panelu do hrúbky 20 cm. Zľavy pri kúpe materiálu až do 20 %. T.: 0903 373 486.
OPRAVA ELEKTR. RUČNÉHO NÁRADIA renomovaných značiek BOSCH - HILTI - DEWALT NAREX - MAKITA, a i. / PREDAJŇA - NÁRADIE
EXTRA, Fabiniho 10, SNV (pri žel. stanici - budova RESA).
Vlastimil Bratek - BRATEX BUILDINGS - kompletná rekonštrukcia bytov, rodinných domov
(exteriér, interiér). Záruka minimálne 5 rokov.
T.: 0905 310 411.
Vykonávame PRESTAVBY KÚPEĽNÍ (bytové
jadrá), rekonštrukcie bytov a domov, všetky vodárenské práce (výmena batérií, WC, radiátorov,
preplach. potrubia), rezanie do panelu - búranie
panelov, montáž pláv. podláh, sadrokartónu.
T.: 0903 277 634.

Ponúkam SÚKROMNÉ HODINY GITARY. Vyučujem doprovodnú, sólovú, elektrickú, akustickú, klasickú a basovú gitaru. Som učiteľ s dlhoročnou praxou. Prihlásiť sa môžu deti aj dospelí,
začiatočníci či pokročilí. Cena 5 €/hod.
T.: 0950 534 009, skubanmartin@gmail.com
Ponúkam KOMPLETNÉ STAVEBNÉ PRÁCE:
www.rekonstrukcie.eu / fb.rekonstrukcie.eu /
T.: 0917 562 510.
KOZMETICKÉ ŠTÚDIO MARILYN (Hutnícka
10, SNV - 0905 388 917): • chemický píling • líčenie (denné, slávnostné, svadobné) • mikrodermabrázia • mezoterapia • kavitačný píling •
ultrazvuk • aplikácia trsov • japonská manikúra
• darčekové poukážky • akcie.
ÚRADNÉ AJ NEÚRADNÉ PREKLADY z/do
anglického, nemeckého, talianskeho, poľského
a španielskeho jazyka. Expresné preklady na
počkanie bez príplatkov. Midioma, s. r. o., SNV.
T.: 0903 946 003, jarmilacompelova@hotmail.
com • info@prekladsnv.eu
• www.prekladysnv.eu
Vonku sa nám pripomína ešte stále pani Zima.
Nestihli ste upratať, stačí nám len zavolať. Ušetrite zdravie, čas. Zaplesajte si ešte raz. PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS - 0903 661 891,
053/444 01 19, 0903 100 508.
DOUČUJEM ANGLICKÝ JAZYK všetky vekové kategórie, začiatočníkov aj pokročilých.
Pripravujem na maturitu a prijímacie skúšky
na stredné školy. Jednotlivo alebo vo dvojiciach. Mám bohaté skúsenosti s vyučovaním.
T.: 0907 585 817.
Predajňa HOBBY KREATIV, Zimná 65, SNV pozýva na kreatívne kurzy so začiatkom o 16.30 h:
• 8. 2. - základy háčkovania • 9. 2. - valentínske tvorenie * 15. 2. - mokré plstenie • 22. 2. - powertex/
socha. DETSKÉ DIELNE - 11. 2. a 25. 2. od 10.00
do 11.30 h (1,50 €/dieťa). Potrebné sa prihlásiť.
Viac v predajni alebo na www.hobby-kreativ.sk
T.: 0918 994 867.
Ponúkame vám NATOČENIE svadby, životného jubilea vo FULL HD KVALITE. CENA 250 € +
možnosť fotiek z videozáznamu - FB/Alfavideo.
T.: 0944 684 303.
Doučím vás ANGLICKÝ JAZYK, mám najvyššie vzdelanie - angl. certifikáty v leveloch
B2, C1 a C2 získané počas 9-roč. pobytu v UK.
T.: 0944 684 333.
MAĽUJEM BYTY • RENOVUJEM KÚPEĽNE
• REKONŠTRUUJEM BYTOVÉ JADRÁ • omietam, obkladám • pokladám plávajúce podlahy.
T.: 0904 185 527, www.murardanielsnv.wbl.sk
OČNÁ OPTIKA BLIR – OPTIK (na ul. Odborárov 18) ďakuje všetkým svojim spokojným zákazníkom za prejavenú dôveru a praje všetko
dobré v roku 2017. Teší sa na vás, aj na nových
zákazníkov.

MESTO SNV PONÚKA
NA PREDAJ
• 2-izbový byt, Filinského 9/62, od 26 000 €
(prízemie, podlahová plocha: 49,02 m²)
• garsónka, Filinského 9/55, od 11 800 €
(prízemie, podlahová plocha: 24,20 m²)
Podrobné podmienky predaja sú uvedené na
úradnej tabuli pred radnicou a na webe mesta:
www.spisskanovaves.eu v sekcii Majetok
mesta, predaj - prenájom. Informácie k inzercii
podávajú: Ing. M. Krotký - 053/415 22 42;
N. Pižemová - 053/415 22 40.
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Valentínska

SÚŤAŽ V MADARASE!
DO 19.FEBRUÁRA

VYHRAJTE
ROMANTICKÝ VÍKEND
V PARÍŽI PRE DVOCH
POŠLITE NÁM
ZAMILOVANÚ "SELFIE"
INFO NA:
WWW.OCMADARAS.SK
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Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Fabia, Rapid, Yeti Drive: 3,8 – 6,4 l/100 km, 99 – 147 g/km. Ilustračné foto.

KAŽDÝ MÁ SVOJ DRIVE.
Modely ŠKODA Drive teraz navyše
s výbavou až 1 060 €.

Mať drive nebolo nikdy jednoduchšie. Stačí si vybrať z modelov ŠKODA Drive s dizajnovými diskami,
parkovacími senzormi, automatickou klimatizáciou a ďalšou výbavou navyše v hodnote až 1 060 €.
Okrem obľúbených Simply Clever riešení vás určite poteší aj 5-ročná záruka a sami si môžete
vybrať súpravu zimných kompletov zadarmo alebo 5-ročný servis so zľavou 50 %. Špeciálne
teraz aj s kompletným poistením na celý rok zadarmo pri využití Financovania na polovicu
bez navýšenia.
www.skoda-auto.sk
Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:
AUTOVES s.r.o., Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 0903 645 111, 0911 645 111, www.autoves.sk

KOMPLETNÉ

