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„Dnes zažiari nad nami svetlo, lebo sa nám narodil Pán.“ 
Slová 97. žalmu budeme počuť v liturgii Vianoc. Kristovo svetlo, ktoré zažiari, prináša so sebou pokoj a mier. Preto každý človek je pozvaný, aby 
prijal toto veľké svetlo Vianoc, aby prijal Ježiša narodeného v Betleheme, ktorý sa stal človekom, aby nás vykúpil. Prijmime tento dar dieťaťa 
Ježiša, nechajme sa ožiariť jeho svetlom a prežívajme život v plnosti a šťastí.
Svetlo Kristovo, svetlo Vianoc, ktoré prišlo, aby osvietilo každú ľudskú bytosť, nech je potešením a novou nádejou pre každého, kto sa na-
chádza v tme ťažkostí, kto zakúša nespravodlivosť a je postihnutý vojnami a nepokojmi. Svetlo Vianoc nech zažiari v životoch tých, ktorí trpia 
nedostatkom a hladom, ktorí nemajú prístup k potrebnej zdravotnej starostlivosti, ktorí sa trápia s problémom nezamestnanosti a to všetko 
z dôvodu ľudskej nespravodlivosti. Nech Kristus naplní srdcia všetkých ľudí, všetkých nás bez rozdielu, aby sme mali ochotu a odvahu chrániť 

ľudský život, chrániť čistotu a zdravý rast našich detí a mládeže, podporovať život našich rodín vo všetkých oblastiach, tak duchovných ako aj materiálnych, a aby 
sme boli vždy ochotní chrániť ľudskú dôstojnosť.
Bratia a sestry zo Spišskej Novej Vsi, drahí veriaci celej mojej diecézy a Slovenska, ale aj všetci ľudia dobrej vôle, aj tí, ktorí sú vzdialení od Pána alebo ho ešte ne-
spoznali; nechajme, aby Kristovo svetlo, svetlo Vianoc ožiarilo všetko: nech vstúpi do našich sŕdc, nech osvieti a zohreje naše domovy, nech prinesie pokoj a nádej 
pre naše mestá, nech svetu zabezpečí mier. Toto je moje želanie pre vás. Zároveň toto želanie zmením na modlitbu a vo vianočnej noci, v deň narodenia nášho Pána, 
budem pre každého vyprosovať pokoj, lásku a šťastie. Radostné a pokojné vianočné sviatky.

Foto: Slavomir Krestian
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19.00 hod. • koncertná sála Reduty • Spišská Nová Ves

PLES KOŠIČANOV • 9. 2. 2018 • Kaviareň Slávia Košice

 12. 1. 2018 /piatok/
moderuje: Ondrej Kandráč 

hosť: Katka Knechtová 
Gustav Brom Big Band  

pod vedením Vlada Valoviča  
Kandráčovci

Víťazi show Let‘s Dance • Vladimír 
Kobielsky a Dominika Chrapeková 

Cimbalovka, DJ, tombola, charita...

22. ročník

www.agenturastyl.sk

LEVOČASTARÁ ĽUBOVŇASPIŠSKÁ NOVÁ  VESKEŽMAROKPOPRAD

TIDLY Slovakia a.s. MEDIÁLNY
PARTNER:
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SME 
NAJKRAJŠÍM 
MESTOM 
VÝCHODU 
SLOVENSKA!
Primátor Spišskej Novej Vsi Ján Volný ďakuje 
všetkým, ktorí hlasovali v ankete portálu slova-
kregion o najkrajšie mesto na Slovensku a dali 
hlas práve nášmu krásnemu mestu. Spišská 
Nová Ves sa opätovne dostala na stupeň víťa-
zov a tretím miestom za Liptovským Mikulášom 
a Breznom sa stala najkrajším mestom východ-
ného Slovenska pre rok 2018.
Celkovo zaznamenali na portáli slovakregion 
25 689 hlasov za Spišskú Novú Ves, len o 67 hla-
sov viac mali Horehronci a 212 hlasov nás delilo 
od celkového prvenstva v ankete, ktoré dosiahla 
metropola Liptova.
Dobre sa darilo aj spišským obciam, spomedzi 
všetkých sa na tretiu priečku prebojovali Spiš-
ské Tomášovce, piate boli Smižany a v prvej de-
siatke skončili aj Iliašovce či Rudňany. Najpopu-
lárnejším starostom na Slovensku sa stala hlava 
obce Smižany Ing. Michal Kotrady.

(tom)

KULTÚRNA RUSKÁ JESEŇ
Návštevou vyslanca Veľvyslanectva Ruskej fe‑
derácie na Slovensku Andreja Šabanova v Spiš-
skej Novej Vsi vyvrcholila ruská jeseň na Spiši. 
Pamiatka zosnulých bola výbornou príležitosťou 
predstaviť verejnosti výstavu Milosrdenstvo v deji-
nách - prínos Veľkokňažnej Jelizavety Feodorovny 

do činnosti Ruskej spoločnosti Červeného kríža, 
ktorá je venovaná 150. výročiu Ruskej spoločnosti 
Červeného kríža.
Ruské témy zaznievali už 25. októbra počas osláv 
65. výročia Spišskej knižnice, kde aktivisti klubu 
Vostok odovzdali spoločný dar ruskej ambasády 
a dobrovoľníkov – päťdesiatku nových ruských kníh, 
ktoré pomôžu lepšiemu vzdelávaniu žiakov základ-
ných a  stredných škôl v  regióne stredného Spiša. 
Opäť sa tak rozvíja kultúra jedného z  blízkych ná-
rodov, na ktorú sme v posledných rokoch zabúdali. 
Je to aj výsledok intenzívnej spolupráce s  ruskou 
ambasádou, čo potvrdila 2. novembra návšteva 
druhého muža ambasády A. Šabanova. Jeho prí-
chod znamenal ďalšie knihy, ktoré tentoraz využijú 
aj gymnazisti zo Školskej.
Po slávnostnom prijatí na Radnici A. Šabanov 
prešiel spoločne s primátorom Spišskej Novej Vsi 
do Multicentra, kde otvorili výstavu o  milosrden-
stve počas vojnových rokov. Jej význam podpo-
rila i  účasť duchovných všetkých cirkví v  našom 
meste. Spomienkový večer uzavreli nadšenci vzá-
jomnosti - členovia Slovensko-ruskej spoločnosti 
v Spišskej Novej Vsi, klubu Vostok a zástupcovia 
mesta na miestnom cintoríne, kde zapálil vyslanec 
A. Šabanov sviečku za všetky obete vojen v tunaj-
šom martýriu. „Uctili sme si tých, ktorí položili svo‑
je životy počas konfliktov za viac ako stopäťdesiat 
rokov našej histórie. Dúfam, že sa už takéto obdo‑
bie nebude v našej histórii nikdy opakovať,“ dodal  
J. Volný.

(tre)

VYBRALI SME „SEDEM STATOČNÝCH“?
Novembrové voľby do VÚC rozhodli aj o novozvo-
lených zástupcoch Spišskonovoveského okresu 
v  zastupiteľstve Košického samosprávneho kraja. 
Popri doterajších troch, ktorí si svoje mandáty aj 
na nasledujúcich päť rokov obhájili (Pavol Bečarik, 
Rastislav Javorský a Marián Hojstrič), získali dôveru 

a  možnosť priamo presadzovať záujmy nášho re-
giónu v KSK aj štyria noví poslanci – Ján Volný, Jana 
Skokanová, Iveta Fulková a Adnan Akram.
Za pozitívum volieb možno považovať zvýšený záu-
jem občanov. Platí to aj o našom volebnom obvode 
(okres) i  samotnom meste Spišská Nová Ves, kde 

sme zaznamenali výrazné zvýšenie počtu voličov 
o viac ako desať percent – z 16,07 pred štyrmi rokmi 
na 26,52. Dokonca traja spišskonovoveskí poslan-
ci – Pavol Bečarik, Ján Volný a Rastislav Javorský 
sa umiestnili medzi zvolenými, ktorí získali najviac 
hlasov i v rámci celého KSK.
Poradie a získané hlasy novozvolených poslancov 
za Spišskonovoveský okres (v zátvorke je uvedený 
počet hlasov, ktoré získali v  meste Spišská Nová 
Ves):
1. Ing. Pavol Bečarik – SNS – 5 015 (2 705)
2. PhDr.  Ján Volný, PhD.  – SMER-SD  – 4 939 

(2 937)
3. Mgr.  Rastislav Javorský  – OBYČAJNÍ ĽU-

DIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, 
NOVA – 4 697 (2 994)

4. PaedDr. Jana Skokanová  – OBYČAJNÍ ĽU-
DIA a nezávislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, 
NOVA – 4 427 (1 824)

5. MUDr. Marián Hojstrič – NEKA – 3 958 (1 023)
6. MUDr. Iveta Fulková – OBYČAJNÍ ĽUDIA a ne-

závislé osobnosti (OĽANO), SaS, KDH, NOVA – 
3 950 (1 900)

7. Adnan Akram – NEKA – 3 821 (2 407)
Ustanovujúce zasadnutie zastupiteľstva Košické-
ho samosprávneho kraja sa uskutoční v pondelok  
4. decembra 2017.

Novozvolení poslanci zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja ďakujú 
občanom mesta Spišská Nová Ves za prejavenú dôveru vo voľbách VÚC.

Iveta Fulková, Jana Skokanová, Adnan Akram, Pavol Bečarik, Marián Hojstrič, Rastislav Javorský, Ján Volný

Na Radnici v Spišskej Novej Vsi sa stretli novozvolení poslanci Košického samosprávneho kraja za Spiš. 
Dohodli sa na spoločnej podpore rozpracovaných i nových projektov rozvoja spišských miest a obcí.
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NAJVÄČŠIE DETSKÉ IHRISKO
V  Spišskej Novej Vsi otvoria v  decembri najväč-
šie vnútorné detské ihrisko v  republike. V  areáli 
bývalých kasární ukončujú lákadlo pre Spišiakov 
a návštevníkov mesta. Na ploche 1 200 m2 nájde-
te kaviareň, reštauráciu, detské káry, šmykľavky, 
preliezačky, delá na penové loptičky, makety zvie-
rat alebo priestory pre detské party. Naše mesto 
tak získa ďalšiu atrakciu, ktorá nás posunie do-
predu na rebríčku turistiky. Záujemcovia o  prácu 
čašníka alebo animátora nájdu kontakt na stránke  
www.alexpark.sk. Na tejto web stránke budete 
môcť využívať rezervačný systém centra, ktoré sláv-
nostne otvoria pred tohtoročným Mikulášom.
Viacerí obyvatelia mesta sú zvedaví, ako bude rie-

šené parkovanie pri 
centre. Okrem 70-tich 
parkovacích miest 
priamo v areáli majú 
obyvatelia i návštev-
níci Spišskej Novej 
Vsi k  dispozícii par-
kovisko pri  OC Ma-
daras, pri MPC, pri 
futbalovom štadió-
ne (cca 300 m) 
a  pri Redute 
(cca 500 m).

(tom)
OCENENÁ PUBLIKÁCIA 
SLOVENSKÝ RAJ 
NÁRODNÝ PARK

V  poľskom Kra-
kove sa v  rámci 
knižného veťrhu 
vyhlasovali výsled-
ky medzinárodnej 
súťaže Najlepšie 
publikácie o  ho-
rách 2017. V súťaži 
bolo 39 vydavateľ-
stiev, 25 z Poľska 
a  14 mimopoľ-
ských (Anglicko, 
Rakúsko, Bulhar-

sko, Čechy, Grécko, Slovensko a Ukrajina). 
Spolu 124 titulov, 82 poľských a 42 ostatných. 
Z tohoto množstva porota ocenila 15 publikácií 
v  piatich kategóriách. V  kategórii fotografické 
publikácie získala pekné tretie miesto publiká-
cia Slovenský raj národný park autorov Igor 
Bobák, Mária Bobáková, František Divok.

SPRAVODAJSTVO

PREDŠKOLÁCI SLÁVILI SVOJ DEŇ
Prvý raz oslávili predškoláci zo Spišskej Novej Vsi 
Deň materských škôl na Slovensku. Pred Redutou 
sa v piatok 3. novembra stretli malí Novovešťania zo 
všetkých mestských častí, zaspievali hymnu mater-
ských škôl a spoločne sa prešli najdlhším šošovko-
vitým námestím na Slovensku. Deti pozdravil primá-
tor mesta Ján Volný a riaditeľka Správy školských 
zariadení Markéta Ďuríková.
Približne pol tisícky detí z osemnástich materských 
škôl si pripomenuli históriu predškolského vzdelá-
vania. Prečo slávia predškoláci práve v tomto čase? 

Významným medzníkom v dejinách predškolskej 
pedagogiky na Slovensku sa stal 4. november 
1829. V tento deň vznikla a bola založená v Ban‑
skej Bystrici prvá detská opatrovňa na území 
Slovenska. Jej zakladateľkou bola grófka Mária Te-
rézia Brunswická. Česť a vďaka patrí tejto grófke za 
to, že vystihla špecifikum didaktiky materskej školy 
už v jej počiatkoch: „Tieto malé deti tak vyučujú, že 
ani nevedia, že sa učili, a celý čas trávia tak, že si 
myslia, že sa len hrali.“

(red)

85 ROKOV DS 
HVIEZDOSLAV
Prečo vznikol?
Z  nutnosti sústrediť divadelných nadšencov 
z  rôznych spišskonovoveských spolkov a  or-
ganizácií a  vytvoriť reprezentačný mestský 
ochotnícky divadelný súbor na patričnej úrovni 
a na javisku v Redute nechať konečne prehovo-
riť slovenské slovo!

Prečo Hviezdoslav?
Z potreby vzdať hold bardovi slovenského verša 
a týmto menom zároveň aj potvrdiť smerovanie 
činnosti súboru k slovenskej svojeti.

Čo doteraz dokázal?
Za  obdobie 85-tich rokov uviedol 131 premiér 
s  1 150-timi reprízami, v  ktorých sa vystrieda-
lo asi 550 účinkujúcich, predstavil sa vo  vyše  
100 mestách a  dedinách doma i  v  Česku 
a v Srbsku, víťazil na divadelných prehliadkach 
(ČR Hronov 2x, Divadelná SNV 3x, Scénická ža-
tva Martin 3x, Paláriková Raková 2x), je laureá-
tom Ceny mesta Spišská Nová Ves (1973), Ceny 
primátora mesta Spišská Nová Ves (2008), Ceny 
MK SR (1974), Ceny predsedu Košického samo-
správneho kraja (2010), a čo je podstatné – vtla-
čil nezmazateľnú pečať do histórie ochotnícke-
ho divadla nielen na Spiši…

Čo na záver?
Ďakujem v  mene všetkých tých, ktorí doteraz 
v súbore pôsobili za vašu priazeň a potlesk, kto-
rým ste oceňovali naše divadelné snaženie!

Keď vás pozveme na  predstavenie  – neváhaj-
te a príďte! Privítame vás s otvorenou náručou 
a otvoreným ochotníckym srdcom, ktoré sa vám 
na  javisku plne a celé rozdá. Nepohrdnite ním! 
Má vás rado!

Peter König
DS Hviezdoslav

DOBROVOĽNÍCTVO PRE KAŽDÉHO
Dobrovoľník je človek, ktorý pracuje alebo pomáha 
pravidelne či iba občasne niekde bez nároku na fi-
nančnú odmenu. Spišská Nová Ves ide príkladom 
pri jednorázových aktivitách, a  to hlavne v  rámci 
projektu Naše Mesto. 
Počas celého roka máme množstvo dobrovoľníkov 
v Slovenskom Červenom kríži či v Spišskej katolíc-
kej charite. Vašu pomoc však vieme využiť aj v ma-
terských školách, na základných školách či v  do-
movoch seniorov, kultúrnych inštitúciách, ale aj pri 
environmentálnych aktivitách.
Od budúceho roka by sme vám pravidelne chceli 
prinášať dobrovoľnícke ponuky, kde môžete po-
môcť, ak máte čas hodinku týždenne, ktorú by ste 
chceli venovať iným.
Ak chcete vedieť, kde hľadať dobrovoľnícke príle-
žitosti už teraz, môžete si kliknúť na stránku www.
dckk.sk Ide o  stránku Dobrovoľníckeho centra 
Košického kraja, ktoré pomáha pri rozvíjaní dob-

rovoľníctva. Okrem toho, že na tejto stránke nájdete 
dobrovoľnícke príležitosti, môžete aj naopak napí-
sať svoju žiadosť, ak by ste vo svojej organizácii 
alebo firme dobrovoľníkov potrebovali.
Seniori môžu prispieť svojimi životnými skúsenosťa-
mi a svojimi schopnosťami a pomôcť nimi tam, kde 
to ľudia či organizácie potrebujú.
Na mailovej adrese dckk@dckk.sk prijímame vaše 
návrhy na akúkoľvek dobrovoľnícku aktivitu, ktorá 
by sa vo vašom okolí hodila a  taktiež, ak by ste 
chceli s niečím pomôcť, napíšte nám a my vám ur-
čite nájdeme niečo, kde sa budete cítiť využitý.
Pokiaľ by ste o dobrovoľníctve chceli vedieť viac, 
11. 12. 2017 o 10.00 hod. sa bude konať v zasa-
dačke mestského úradu na Štefánikovom námestí 
(oproti Hotelu Metropol) stretnutie k  dobrovoľ-
níctvu. Toto stretnutie sa bude týkať smerovania 
a podpory dobrovoľníctva v okrese Spišská Nová 
Ves.
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ÚSPEŠNÍ UMELCI MOTIVUJÚ MLADÝCH SPIŠIAKOV
Skutočnosť, že mladé umelecké talenty v Spišskej Novej Vsi vyrastajú aj v týchto časoch, potvrdzujú aj úspechy dvoch nadaných  
stredoškolákov. Katarína Hlinková sa herecky predstavila počas Dní mesta, ale jej interpretačný talent potvrdila aj Cena prednostu 
Okresného úradu v Starej Ľubovni na 50. ročníku Našej Vansovej Lomničky. Neočakávané prekvapenie sme zažili aj v podobe 
víťazstva Adriána Ondova na tradičnej súťaži speváckych talentov, ktorá sa každoročne koná v košickom rozhlasovom štúdiu pod 
názvom Košický zlatý poklad. V predchádzajúcich ročníkoch uspeli také mená slovenskej populárnej hudby ako sú Peter Nagy, 
Marika Gombitová, Beáta Dubasová, Maduar, No Name, Peter Cmorík či Noc a deň. Opýtali sme sa:

V  tomto roku ste na umeleckom poli úspešne 
reprezentovali naše mesto. Ako dlho sa umeniu 
venujete a aké sú vaše ambície do budúcnosti?
A. Ondov: „Umenie je v mojom živote už odmalička. 
S gitarou som sa dostal do kontaktu, asi keď som 
mal jedenásť alebo dvanásť rokov a hneď po prvom 
tóne som si ju obľúbil. Začínal som v CVČ, neskôr 
som chvíľu pokračoval sám, až nakoniec som sa 
dostal do ZUŠ Smižany, kde som až doteraz. Hru 
na nástroje som rozvíjal najviac osamote, ale prá-
ve v ZUŠ sa vo mne rozvinuli spevácke a herecké 
schopnosti, za čo som veľmi vďačný. Samozrejme, 
popri tom sa aktívne venujem aj písaniu vlastných 
pesničiek, čo ma vyšvihlo až do Košického zlaté-
ho pokladu. Keď to tak zhrniem, hudba je so mnou 
už od útleho detstva - najprv formou pozorovania 
iných hudobníkov, neskôr formou priameho kontak-
tu s nástrojmi, potom prišlo samotné učenie a zdo-
konaľovanie sa v hraní, až nakoniec prezentovanie 

vlastnej hudby pred verejnosťou. Čo sa týka ambí-
cií, hlavne dúfam, že sa mi ukážu nové možnosti, 
kde sa budem môcť s  kapelou prezentovať. Sám 
na sebe vidím nárast odhodlania a cítim, že som sa 
zbavil akéhosi „strachu“ zisťovať si sám možnosti, 
kde môžeme hrať a pýtať sa ostatných, kde by sme 
sa ďalej mohli prezentovať.“
K. Hlinková: „Hm, tak umeniu v rôznej forme sa ve-
nujem odmalička. Či som už kreslila, tancovala, re-
citovala, hrala na gitare alebo spievala, stále som si 
hľadala to svoje. Chcela som robiť všetko, ale to sa 
nedá, to je jasné. Divadlo mi učarovalo asi najviac, 
a tak ľahko sa ma nezbaví. Mojou hlavnou ambíciou 
je momentálne spraviť prijímacie skúšky na herec-
tvo. Uvidíme, ako to dopadne. Svet sa nezrúti, keď 
ma nezoberú, ale ani keď ma vezmú.“

Mladí ľudia si často myslia, že v Spišskej Novej 
Vsi sa nedá vypracovať na kvalitnú úroveň ume‑
leckej tvorby a ťažko sa dá presadiť v celoslo‑
venskom kontexte. Vy ste príkladom, že sa to dá. 
Čo by ste im poradili?
A. Ondov: „Myslím si, že najdôležitejšou zlož-
kou každého muzikanta je nebáť sa ukázať ľudom 
vlastnú tvorbu. Kto toto dokáže, má už na polovicu 
vyhraté. Každý vie vytvoriť skvelý cover a  vytvoriť 
vlastnú verziu už populárnej piesne, ale nie každý 
vie vytvoriť kúsok vlastnej hudby, do ktorej dá vlast-
né emócie, vlastný názor a  celkovo kúsok seba. 
Keď už je ale pieseň hotová, zvyšok práce je už len 
propagácia a hľadanie istej skupiny ľudí, ktorí si ten 
štýl hudby proste zamilujú. Netreba sa báť odmiet-
nutia, treba sa báť toho, že človek nenájde odvahu 
a ani to neskúsi.“
K. Hlinková: „Nejdem sa tváriť, že som odborník, 
lebo nie som. Ja sa snažím riadiť týmito vecami - 
nič, čo chceme robiť poriadne, nie je jednoduché, 
treba sa neustále učiť, stále sa zlepšovať, občas za-
riskovať, nepočítať s okamžitými výsledkami a ne-
vzdávať sa, ak zlyháme. Mať strach je normálne, 
dôležité je ho prekonávať, a tak prekonávať samého 

seba. Je fajn ísť si za svojim, ale určite si treba aj 
vypočuť rady iných.“

Blížia sa Vianoce a každý z nás si niečo želá. Čo 
by ste zaželali ľuďom v Spišskej Novej Vsi vy – 
mladí a úspešní Spišskonovovešťania?
A. Ondov: „Veľmi rád by som každému zaželal 
veľa pohody a pokoja cez sviatky, každému želám 
veľa dobrej a kvalitnej hudby, veľa snehu, keďže za 
posledné roky tej nádielky nebolo až tak veľa, no, 
a samozrejme, nech si všetci užijú tú správnu atmo-
sféru Vianoc, ktorá vzniká práve v rodinnom kruhu 
a v kruhu tých najbližších.“
K. Hlinková: „Všetkým by som zaželala viac em-
patie a  tolerancie a  menej strachu zo zmeny. A, 
samozrejme, pokojné prežitie vianočných sviatkov 
v kruhu najbližších, zdravie, šťastie a veeeľa lásky.“
Ďakujeme za rozhovor.

Foto A. Ondova, Lucia Donová

Katarína Hlinková Adrián Ondov

PRED DVADSIATIMI ROKMI

AKO NA SPIŠ PRIŠIEL NAJVÄČŠÍ INVESTOR
Takto pred 20 rokmi v novembri roku 1997 som sa ako prednosta Okresného úradu v Spišskej Novej Vsi stretol 
po prvýkrát s vrcholovými predstaviteľmi spoločnosti Embraco so sídlom v Brazílii. Stretnutie zorganizoval pán 
Ing. Viliam Mjartan a jeho účelom bolo pripraviť podmienky pre vstup brazílskeho investora do bývalého závodu 
TOS Spišská Nová Ves. Ten bol toho času v likvidácii. Na stretnutí boli dohodnuté konkrétne kroky, ktoré bolo 
nutné zrealizovať podľa požiadaviek zástupcov Embraca tak, aby do konca roka 1997 mohli príchod do Spiš-
skej Novej Vsi potvrdiť alebo nám „poďakovať“. Jednalo sa o príchod investora, ktorý deklaroval zamestnanosť  
700 ľudí a vyriešenie problémov s chátrajúcim závodom TOS. Po stretnutí sme si s Ing. Mjartanom rozdelili úlohy 
a začali ako koordinátori projektu jednotlivé problémy riešiť. Všetky vyjadrenia a rozhodnutia, ktoré sa týkali okres-
ného úradu, katastra, VÚB banky, ministerstiev, hlavne ministerstva financií, museli byť zrealizované veľmi rýchlo. 
Bolo nám jasné, že bez zapojenia vysokopostavených ľudí z okresu aj republiky to nepôjde. S odstupom času 
môžem aj zhodnotiť, že bez výrazného angažovania sa v tom čase poslanca NR SR Jána Volného a vtedajšieho 
ministra vnútra Gustáva Krajčiho by sa projekt nezrealizoval. Všetky požiadavky zástupcov Embraca sa podarilo 
splniť, ale pred tými dvadsiatimi rokmi to také jednoduché a isté nebolo. Posledné rokovanie sme mali priamo na 
Silvestra… Postupne v nadväznosti na prvého investora prišli do nášho mesta ďalšie tri brazílske firmy, ktoré dnes 
zamestnávajú na Spiši takmer tritisíc ľudí.

Ing. Marián Bubeník, poslanec MsZ
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Y AKTUÁLNE ZMENY 
V DÔCHODKOVOM POISTENÍ 1. časť
V decembri 2017 dostanú penzisti vianočný príspevok a príplatok k príspevku, od januára 
2018 sa zavádza nový spôsob valorizácie dôchodkov a úprava dôchodkov starodôchodcov, 
zvýši sa suma minimálneho dôchodku. Od 1. januára 2018 podľa schválenej právnej úpravy 
dôchodkový vek na kalendárny rok 2018 je 62 rokov a 139 dní.

VIANOČNÝ PRÍSPEVOK 
A PRÍPLATOK K PRÍSPEVKU
Na výplatu jednorazového vianočného príspevku 
majú nárok poberatelia starobného, predčasného 
starobného dôchodku, pozostalostných dôchodkov 
a  sociálneho dôchodku. Horná hranica dôchodku 
alebo úhrnu dôchodkov na nárok na vianočný prí-
spevok je 547,20 eura, ak je suma vyššia vianočný 
príspevok sa nevyplatí.
Poberateľ dôchodku musí splniť 3 podmienky: má 
nárok na výplatu niektorého z vyššie uvedených dô-
chodkov za mesiac december 2017; má bydlisko na 
území Slovenska a suma dôchodku, prípadne úhrn 
sumy vyplácaných dôchodkov nepresiahne sumu 
547,20 eur.
O výplatu vianočného príspevku nie je potrebné 
žiadať Sociálnu poisťovňu, Sociálna poisťovňa 
ho vyplatí automaticky.
Aj tento rok zostáva zachovaný jednorazový prípla-
tok k vianočnému príspevku v sume 12,74 eur. Na 
takýto príplatok majú nárok dôchodcovia, ktorých 
dôchodok je do dvojnásobku sumy životného mini-
ma, teda 398,96 eur (od 1. 7. 2017 suma životného 
minima je zvýšená na 199,48 eur mesačne). Najvyš-
šie suma vianočného príspevku spolu s príplatkom 
je 100 eur pre poberateľov dôchodkov, ktorých 
dôchodok nepresiahne 199,48 eur. Poberateľom 
dôchodkov od 199,49 do 547,20 eur mesačne patrí 
vianočný príspevok od 87,25 do 24,67 eur.

MINIMÁLNY DÔCHODOK
K zmene výšky minimálneho dôchodku od 1. januára  
2018 dochádza v dôsledku zmeny životného mini-
ma, ktoré sa od 1. júla 2017 zvýšilo zo sumy 198,09 
eur mesačne na 199,48 eur mesačne.
Nárok na zvýšenie dôchodku na minimálny dôchodok 
má poberateľ starobného dôchodku (aj keď bol pred-
tým priznaný predčasný starobný dôchodok) alebo in-
validného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.
Podmienky nároku splní poberateľ vtedy, ak získa 
najmenej 30 rokov kvalifikovaného obdobia dô-
chodkového poistenia, výška dôchodkových príj-
mov je nižšia ako výška minimálneho dôchodku 
a požiadal o priznanie všetkých dôchodkov.
Za 30 rokov kvalifikovaného obdobia od 1. 1. 2018 
patrí minimálny dôchodok 271,30 eur (1,36 náso-
bok sumy životného minima na určenie minimálne-

ho dôchodku), za každý ďalší rok kvalifikovaného 
obdobia nad základnú hranicu 30 rokov sa minimál-
ny dôchodok zvýši o dve percentá sumy životného 
minima za 31. až 39. rok kvalifikovaného obdobia 
a o tri percentá sumy životného minima za 40. a ďal-
ší rok kvalifikovaného obdobia.
Starobný dôchodok zvýšený na sumu minimálne-
ho dôchodku sa valorizuje v  súlade so zákonom 
o  sociálnom poistení. Pri každoročnej valorizácii 
dôchodkov (od 1. januára kalendárneho roka) sa 
minimálne dôchodky nezvyšujú automaticky, pre-
tože valorizácia sa netýka priamo samotného mi-
nimálneho dôchodku, ale vždy sa zvyšuje pôvodný 
starobný alebo invalidný dôchodok.

Starodôchodcovia – nové určenie niektorých sta-
robných dôchodkov priznaných podľa predpisov 
účinných pred 1. januárom 2004.
Skutočnosť, či poberateľa starobného dôchodku sa 
právna úprava týka, závisí od: právneho predpisu, 
podľa ktorého bola určená suma starobného dôchod-
ku, dátumu priznania dôchodku a hodnoty priemer-
ného mesačného zárobku, z ktorého bol vypočítaný.
Starobné dôchodky priznané v sume určenej podľa 
predpisov účinných pred 1. októbrom 1988 sa zvý-
šia od 1. januára 2018 o pevnú sumu 25,50 eur me-
sačne, ak sú splnené zákonné podmienky.
Starobné dôchodky priznané v sume určenej podľa 
zákona č.  100/1988 Zb. o  sociálnom zabezpečení 
v  znení neskorších predpisov sa znovu vypočítajú 
z inak upraveného priemerného mesačného zárob-
ku, a to spôsobom uvedeným v zákone.
Sociálna poisťovňa o novom určení alebo zvýšení 
sumy starobných dôchodkov, ktorých sa práv-
na úprava týka, rozhodne od 1. januára 2018 do  
31. októbra 2018 písomným rozhodnutím, z úrad-
nej povinnosti. Nie je potrebná osobitná žiadosť 
poberateľa starobného dôchodku. Rozhodnutia 
bude Sociálna poisťovňa vydávať postupne v  zá-
vislosti od dátumu narodenia poberateľa dôchodku 
(od najstarších dôchodcov) a od zložitosti prípadu.
Sociálna poisťovňa zverejnila na svojej webovej 
stránke kalkulačku, pomocou ktorej dôchodcovia 
zistia, či im od januára 2018 vznikne nárok na pre-
počet starobného dôchodku.

Mgr. Iveta Schneiderová
ved. odd. dôchodkového poistenia, SP SNV

ZLEPŠILI SME BEZPEČNOSŤ CHODCOV
Mesto Spišská Nová Ves zrealizovalo na jeseň opatrenia na zvýšenie bez-
pečnosti vybraných priechodov pre chodcov. Jednalo sa o obnovu vodorov-
ného dopravného značenia s červeným podfarbením na miestnych komuni-
káciách pri šiestich základných školách (Z. Nejedlého, Komenského, Ing. O. 
Kožucha, Levočská, Nad Medzou, Lipová). Taktiež boli umiestnené výstraž-
né LED svetlá na dopravné značenie priechodov pre chodcov na Mlynskej 
ul. pri ZŠ sv. Cyrila a Metoda, na Štefánikovom námestí pri MsÚ, priechod 
smerujúci k ZŠ Nad Medzou, na Starosaskej ul. - priechod pre chodcov 
s  cyklochodníkom. Poslednou lokalitou, kde budú umiestnené LED vý-
stražné svetlá, bude „malý železničný podjazd" na Kollárovej ul., ktorý bude 
upozorňovať na možný pohyb chodcov, najmä v súvislosti s prístupom na 
cintorín, do záhradkárskej osady, resp. ku garážam. Na realizáciu týchto 
aktivít získalo mesto nenávratný finančný grant Nadácie ČSOB vo výške  
10 415 €. Spolufinancovanie mesta nebolo požadované. (red)

Poéziu C. Štítnického 16. 10. 2017 v Dome Matice 
slovenskej recitovali študenti Gymnázia, Školská 
ul. a  Technickej akadémie, členovia DS Hviezdo-
slav i bývalé recitátorky Hviezdoslavovho Kubína. 
Odznelo 16 básní.

V Múzeu Spiša prebehlo s Mgr. M. Števíkom ďalšie 
vzdelávacie stretnutie študentov SŠ mesta pred 
súťažou Naše mesto.

MO JDS 9. 11. 2017 zorganizovala návštevu Štátnej 
opery v Banskej Bystrici. Jej 15 členov si pozrelo 
operu W. A. Mozarta Čarovná flauta.

V dňoch 10. – 11. 11. 2017 sa v Liptovskom Mikuláši 
konalo Valné zhromaždenie Matice slovenskej, 
ktorého sa zúčastnila i  predsedníčka Miestneho 
odboru Matice slovenskej Mgr. J. Prochotská. Čle-
novia zvolili nového predsedu JUDr. M. Gešpera, za 
člena Výboru MS bol zvolený aj riaditeľ DMS v Spiš-
skej Novej Vsi, Mgr.  R. Zacher, PhD. Predsedom 
Dozorného výboru MS sa stal JUDr. Š. Martinkovič.

V  Nemocnici Svet zdravia opäť začali hromadné 
mamografické prehliadky žien z rómskych osád. 
Akciu organizoval Úrad splnomocnenca vlády SR 
pre rómske komunity s asistentkami osvety zdra-
via. Celkovo vyšetrili 60 žien.

Pri príležitosti Svetového dňa bielej palice sa ko-
nala dopravno‑preventívna akcia. Letnou ulicou 
prešlo 13. októbra za dve hodiny 98 ohľaduplných 
vodičov, 22 nerešpektovalo ľudí s bielou paličkou. 
Príslušníci PZ SR kontrolovali na námestí i ďalšie 
povinnosti automobilistov.

Učitelia a žiaci ZŠ Povýšenia sv. Kríža v Smižanoch 
pripravili v rámci Mesiaca úcty k starším program 
pre seniorov v  tunajšom domove dôchodcov. 
Kytičky z  jesenných listov, pozdravy a  umelecký 
program potešili aj dôchodcov v susedných Smi-
žanoch.

Počas Medzinárodného festivalu horských filmov, 
ktorého časť sa uskutočnila v  tunajšom Dome 
kultúry Mier, sa predstavili 12. októbra domáci 
horolezci rôznych generácií. Na besede Spišiaci 
na osemtisícovkách priblížili svoje zážitky Vlado 
Petrík, Tibor Hromádka, Fero Šoltés a  Michal 
Sabovčík.

ZŠ Nad Medzou pripravila 12. októbra ôsmy ročník 
Európskeho dňa rodičov a školy. Svoju tradíciu 
na Slovensku tento deň píše od roku 2002 a jeho 
cieľom je zapojiť rodičov do výchovno-vzdeláva-
cieho procesu ich detí, vytvoriť nové partnerské 
vzťahy medzi rodičmi, pedagógmi a deťmi, otvoriť 
školu rodičom.

Zahraniční stážisti z  Nemecka a  Švajčiarska 
sa učili na Technickej akadémii programovať a ob-
sluhovať CNC stroje. Pobyt dvanástich študentov 
z Mníchova, štyroch z Weidenu a dvoch z kantonu 
Zug potvrdzuje kvality tejto strednej školy.

Turistické chodníky a  prechody roklinami boli na 
jeseň v dobrom stave. Členovia Horskej záchran‑
nej služby upozorňujú na príchod zimy a námraz, 
ktoré sťažujú prechod národným parkom.

Víťazom hudobnej súťaže Košický zlatý poklad 
sa stal Spišskonovovešťan Adrián Ondov. Štu-
dent Gymnázia na Javorovej ulici je autorom textu 
a hudby skladby Negatíva.

Na rokovaní Slovensko‑poľského hospodárske‑
ho fóra odzneli aj témy o elektromobilite či spoloč-
nej turistickej propagácii. Záštitu nad 16. ročníkom 
fóra, ktoré sa uskutočnilo 18. októbra v  Redute, 
prevzalo Veľvyslanectvo Poľskej republiky v  Bra-
tislave a  Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo 
Varšave.

Gymnázium na Javorovej ulici oslávilo štvrťstoro-
čie. V Spišskom divadle si toto výročie pripomenuli 
slávnostnou akadémiou 18. októbra terajší aj bývalí 
pedagógovia, študenti i predstavitelia mesta.
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YCHORUS IGLOVIA OČARIL POROTU
Spišskonovoveskí zboristi dosiahli ďalší úspech, keď vynikajúco reprezentovali 
seba, mesto Spišská Nová Ves i  Košický kraj na celoslovenskej speváckej súťaži 
v Evanjelickom kostole v Spišskej Novej Vsi.
Speváci z miešaného speváckeho zboru Chorus Iglovia sa súťažne presadili aj v rámci 
Slovenska. Na celoslovenskej súťažnej prehliadke speváckych zborov VIVA IL CANTO 
2017 získali strieborné pásmo a ocenenie poroty za najlepší umelecký prejav. Z 11‑
tich súťažných zborov skončili na 4. mieste, pričom vo svojej kategórii miešaných 
speváckych zborov zvíťazili.

Súťažná prehliadka speváckych zborov, jej 3. roč-
ník, sa konala v sobotu 21. 10. 2017 vo vynikajúcej 
akustickej i súťažnej atmosfére Evanjelického kos-
tola v Spišskej Novej Vsi. Súťaže sa pred 5-člennou 
odbornou porotou zúčastnilo 11 zborov a  vokál-
nych skupín z celého Slovenska, ktoré sem postúpili 
z krajských súťaží.
Domáci spišskonovoveský zbor Chorus Iglovia sa 
nielenže nedal zahanbiť, ale svojím vynikajúcim vý-
konom presvedčil porotu, ktorá ho tentoraz ocenila 
veľmi vysoko – získal strieborné pásmo s ocenením 
poroty za najlepší umelecký prejav.
Prof. Blanka Juhaňáková, predsedníčka odbornej 
poroty: „Pre nás bol CHORUS IGLOVIA najväčším 
a  najpríjemnejším prekvapením celej súťaže. Pod 
taktovkou nesmierne nadanej a muzikálnej dirigent‑
ky Marty Novákovej podal zbor vynikajúci výkon 
a  ocenenie v  striebornom pásme zodpovedá jeho 
kvalitám. Nevedela som, že na Spiši majú takýto 

kvalitný zbor, ale teším sa z ich vystúpenia a rovnako 
aj na ďalšie stretnutie s nimi pri rôznych príležitos‑
tiach“.
Mgr. Marta Nováková, dirigentka Chorus Iglovia: 
„Dosiahli sme skutočne fantastický úspech a  pri‑
znám sa, že ešte si to celkom neuvedomujeme, čo 
sa nám vlastne podarilo. Zaspievali sme pred od‑
bornou porotou 7 ťažkých skladieb z  rôznych ob‑
dobí a od rôznych skladateľov tak, aby sme splnili 
kritériá tejto súťaže. Moji speváci sa prekonali a aj 
podľa vyjadrenia poroty, len malé chybičky nás de‑
lili od zlatého pásma. Som na nás hrdá a teším sa. 
Veľmi. Zároveň to chápem ako výzvu do ďalšej, ešte 
lepšej práce. Oddychovať veľmi nemôžeme, pretože 
nás čakajú Spišské zborové dni a  16.  12.  2017 aj 
vianočné koncerty Tichá noc 2017, na ktoré máme 
pozvaného hosťa – miešaný spevácky zbor Tallinna 
Kammerkoor z estónskeho Tallinu.“

Igor Murko

Miešaný spevácky zbor CHORUS IGLOVIA srdečne pozýva  
všetkých milovníkov zborového spevu na vianočné koncerty

TICHÁ NOC 2017,
ktoré zaznejú v sobotu  

16. 12. 2017 o 16.00 a 19.00 h
v koncertnej sieni Reduty v Spišskej Novej Vsi

Hosť koncertov: miešaný spevácky zbor z estónskeho Tallinu
TALLINNA KAMMERKOOR

 
Počas prestávky si môžete kúpiť DVD z doterajších koncertov CHORUS IGLOVIA.

Predaj vstupeniek: TIC - Letná ul. a MKC - zadný vchod Reduty
Cena vstupenky: dospelí: 5 €, deti do 15 rokov: 2 €

Najútulnejšia ZOO na Slovensku pripravila ďalší 
ročník Strašidelnej noci pre svojich najmenších 
návštevníkov. Siedmy rok noci ponúklo nielen pre-
hliadku masiek, ale aj športové súťaže, vydlabáva-
nie tekvíc či ohňovú show.

Dvanásť rokov má olympiáda klientov domo‑
vov sociálnych služieb. Tí v  spišskonovoveskej 
športovej hale súťažili v klasických a netradičných 
disciplínach. Podujatia sa zúčastnili klienti z  Ko-
šického a Prešovského kraja, pre ktorých to bolo 
vyvrcholenie športovej činnosti.

Špičkoví slovenskí parašutisti a  parašutistky 
uskutočnili 20. októbra na letisku v  Spišskej No-
vej Vsi nový slovenský rekord v  zoskoku. Cel-
kovo dvadsať parašutistov vytvorilo tvar diamant 
a úspešne ukončilo svoju sezónu.

V  SOŠ ekonomickej sa uskutočnil workshop 
o  prevencii rakoviny prsníka a  o  zdravom 
a  šťastnom živote v  každom veku. Workshop 
bol organizovaný v  spolupráci s  OZ Amazonky 
a  Spišskonovoveským OZ Venus. K  tejto téme sa 
vyjadrovali známe osobnosti  – lekárka onkológie 
MUDr.  Alena Kállayová a  spisovateľka a  blogerka 
Eva Bacigalová, ktorá vyrozprávala študentom svoj 
životný príbeh s touto zákernou chorobou, ktorú pre-
konala vďaka nádeji a pozitívnemu prístupu k životu 
a samotnej chorobe. Dnes sa snaží zvýšiť povedo-
mie verejnosti o  prevencii karcinómu prsníka, aby 
ľudia nemuseli prežívať to, čo ona. Bližšie informácie 
na http://www.snv.sk/archiv?video=171030-3

V októbri sa žiaci a pedagógovia Základnej školy, 
Hutnícka 16 zapojili do projektu Hovorme o jedle. 
Celý týždeň sa učitelia v  spolupráci so školskou 
jedálňou snažili žiakom priblížiť tematiku zdravé-
ho stravovania a robili s nimi rôzne aktivity. Varili, 
piekli, pripravili si v škole zdravé raňajky, zapojili sa 
do súťaže o triedu s najzdravšou desiatou, priniesli 
do školy ovocie a zeleninu. Vo vestibule školy bol 
stánok s veľkým výberom domácich plodov.

V SOŠ ekonomickej upravili zameranie študijné‑
ho odboru Obchodná akadémia. Prax ukázala, 
že veľa absolventov sa uplatňuje v  rámci verejnej 
správy a preto študentom pribudli predmety z ma-
nažmentu správy vecí verejných, práva či ekonomi-
ky. Odborným garantom reorganizácie odboru je 
Ekonomická fakulta TU Košice.

Štatistiky ZOO v  tomto roku hovoria o  náraste 
viac ako dvetisíc návštevníkov oproti minulému 
roku. V tomto roku prišlo do našej ZOO viac ako 
111‑tisíc ľudí, z  toho 56‑tisíc detí. Pre svojich 
návštevníkov pripravili v tomto roku 15 podujatí.

Päťročná spolupráca Spišského divadla s komuni-
ty Slovákov na Dolnej zemi (Srbsko a Maďarsko) 
vyvrcholila zájazdom do oblastí, kde žijú Slováci. 
Každá prezentovaná inscenácia je zvyčajne prijatá 
veľmi dobre, preto vedenie Spišského divadla uva-
žuje o pravidelnej prezentácii.

V  priestoroch Múzea Spiša sa uskutočnila kon‑
ferencia Rady mládeže Košického kraja Spolu 
dokážeme viac, ktorá mala za úlohu inšpirovať 
mladých z nášho mesta k  realizácii projektov se-
barealizácie a voľnočasových aktivít.

Basketbalový zápas nášho tímu BK 04 AC LB 
s Handlovou mohli uvidieť aj deti z Domu Charitas 
Sv. Jozefa. Zariadenie Spišskej katolíckej chari‑
ty sa stará o týrané, opustené deti, klientov s men-
tálnym, telesným aj kombinovaným hendikepom.

Koledy budeme spievať aj v Trnave, Topoľčanoch, Považskej Bystrici, Trenčíne, Tvrdošíne, Lučenci, Prešove, Michalovciach a na mnohých iných miestach.

V jeden deň, jednu hodinu si na celom Slovensku a v Čechách 
zaspievame tri známe koledy. Pridajte sa k nám.te sa mm..

Spievať budeme 13.12.2017 o 18:00 hod.

SPOZA SNV - Spoločnosť pre pomoc ľuďom s autizmom  
vás pozýva stráviť pekný večer v príjemnej atmosfére kaviarne eLAra (Letná 34)  

v sprievode hudobníka Mgr. Slavomíra Rakytu 

10. decembra 2017 o 17.00 hod. 
Kontakt: spozasnv@gmail.com,  

0917 086 128

PRIESTOR PRED PROVINČNÝM DOMOM, LETNÁ 50
Zastavme na chvíľu čas. V jeden deň, v jednu hodinu si na celom Slovensku  
a v Čechách zaspievame tri známe koledy. Pridajte sa k zboru Chorus Iglovia. 
Podujatie organizované s týždenníkmi MY. V prípade silných mrazov  
sa bude spievať v priestoroch Radnice.
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VIANOCE

Vianočná rozprávka

VIANOČNÁ NEHODA
Nočná chumelica premenila Letnú ulicu na Zimnú a Zimnú na Ľadovú. Škriatok Bystrík mal ústa plné nadávok, keď si uvedomil, koľko snehu 
musí odšufľovať spred svojej chalúpky s adresou Šulerloch, Pod smrečkom 11. „Tebe je, pán Zubov, fajn, keď si v parádnom kožuchu a ja 
mám otrhané zelené gate”, pomyslel si, keď okolo neho hopkal zajac – starešina rodu. Bystrík musí ísť večer do mesta, dohodol sa s partiou 
domácich škriatkov zo sídliska Západ, že si dajú partičku pokru. Zásadne vsádzajú kocku cukru, idú sa za ním zabiť, mali by sa dať liečiť, pre 
skutočného športovca je výhra druhoradá. Klubovňa v okrúhlom okienku na Provinčnom dome je príma miesto, kde sa dá večer posedieť tak, aby vás pri tom neotravovali ľudia. 
Neviditeľné bytosti majú toto mesto rady rovnako ako oni. V lete sa oplatí zavítať na plaváreň na Trecej kire, kde kačky vozia za trochu chleba a malé pstruhy hrajú druhú ligu vodného 
póla. Rovnako dobre je aj na Nočnej slávnosti pod Železným mostom, ktorou vrcholí slávnosť letného slnovratu. „Minulý rok sa stratila Kalameja a lesným vílam sa nestáva, aby ich 
niekto dva dni hľadal. Vinu sme nakoniec zvalili na príliš tuhú medovinu, všakže,” zahundral Bystrík a zamieril k dolke pod škaredým koreňom, kde si postavil lavičku. Pod záľahou 
studeného páperia by však nebolo možné nájsť ani ľudský bicykel, toľko tohto roku nasypalo, ako keby si mraky plnili stratené snežné sľuby z minulých liet.

Práve v tom čase sa Alenka rozhodla zavesiť pred Radnicu striebornú bambuľu, tak ako každú zimu, aj tento rok sa snažila vyzdobiť aspoň jeden zo stromčekov v centre mesta. 
Napriek zákazu, že sa nemá túlať po večeroch ďalej ako je Trieda prvého mája, vykročila popri Hornáde s jasným cieľom a jej jediným orientačným bodom bola novoveská veža 
v diaľke. Stretávala ľudí, ktorí sa hnali za nákupmi, iných lákala omša v kostole. Hmotné i duchovné. Aj také bývajú vianočné sviatky. Zimák, okolo ktorého prechádzala, hučal ako 
úľ, Hornád pod ľadom mlčal.

Bystrík sa musel ponáhľať, tí západniari na neho nebudú čakať dlhšie ako desať cvrkotov a tridsať blyskov. „Stále musím mať smolu, akurát, keď mám chalúpkovú službu, musí 
nasnežiť po krk”. V ZUŠ‑ke (skratka Základnej univerzity škriatkov) sa mu už teraz smejú za všetko. Konečne to má z krku, metlu a lopatu hodil náhlivo za dvere, sveter, čiapka, šál 
a už sa hnal tajným tunelom do mesta. V snehu by to aj tak nestíhal, radšej zaplatil lístok na krtka, v zime nezvykli spoje meškať.

Alenka držala striebornú guľu v ľavej ruke, akoby sa s ňou chcela všetkým pochváliť, kývala šnúrkou zľava doprava, aby bolo vidno, akú parádu na stromček nesie. Ťažko by 
predvídala, že sa o presne tri, dva a jednu sekundu zrazí s niečím neviditeľným a striebro jej vyletí z dlane vysoko do výšky a (akoby to bolo spomalené) neodvratne sa bude rútiť 
na dlažbu k nohám stromčekov, ktoré rastú okolo Radnice. Plač skropil líca, dlažbu aj zvon prianí, ľudia sa obzerali a netušili, čo sa deje. Len zahanbený a nepozorný Bystrík našiel 
v momente najbližšieho holuba, aby mu pomohol riešiť veľkú stratu. Nespadla. Sedela na snehu, dovzlykala a prekvapene hľadela na letiaceho holuba, ktorému sedela na chrbte 
strieborná guľa, ktorá sa o chvíľu sama zavesí na stromček pred Alenkou. „Zázraky sa dejú všade”, pomyslela si a Bystríkovi priniesla šťastie. Vianočný poker vyhral a tak sa mohli 
začať sviatky medzi ľuďmi i neviditeľnými bytosťami, ktoré tu s nimi žijú stáročia, bez toho, aby si to ktokoľvek všimol. Okrem takých detí ako je Alenka.

KOLIESKA 
S ORECHOVÝM 
SNEHOM
Ingrediencie: 280 g polohrubá 
muka, 60 g práškový cukor, 3 ks 
žĺtky (cesto), 140 g maslo, 150 g rí-
bezľový lekvár (do stredu koliesok), 
3 ks bielky (orechový sneh), štipka 
soli, 140 g jemný kryštálový cukor, 
1 ks vanilkový cukor, 120 g mleté 
vlašské orechy, trocha citrónovej 
kôry
Postup: múku a  práškový cukor 
preosejeme, pridáme maslo, žĺtky 
a vypracujeme hladké cesto, ktoré 
necháme postáť, kým si pripra-
víme orechový sneh. Potom ho rozvaľkáme na pomúčenej doske, na hrúbku 3 mm, vykrajujeme kolies-
ka a kladieme na plech vyložený papierom na pečenie. Do stredu každého kolieska dáme trochu lekváru 
a po celom povrchu ozdobným vreckom nanesieme orechový sneh. Upečieme pri teplote 160 °C a nechá-
me vychladnúť.
Orechový sneh: bielky vyšľaháme so štipkou soli na tuhú penu. Po lyžiciach zašľaháme cukor, pridáme 
vanilkový cukor, citrónovú kôru a mleté orechy, premiešame.

Zdroj: https://nanicmama.sme.sk/drobne-pecivo/kolieska-s-orechovym-snehom

VYZDOBTE SI 
ŠALÁTOVÚ MISU
Vianoce sú sviatkom, ktorý si nevieme predstaviť bez šalátu. 
Práve na Vianoce môžeme zapojiť fantáziu a  pripraviť šalát 
s rôznymi ingredienciami. Najdôležitejšie je, aby bolo jedlo vý-
datné a pripravené v dostatočnom množstve. Nemusí byť v zá-
sade doplnený mäsom, máme dostatok zeleninových receptov. 
Dôležité je pripraviť misu sviatočného vzhľadu, ktorá poteší 
nielen žalúdok, ale aj oko.
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27. VI ANO ČNÝ TR H

26. 12. 2017  
15.00 a 16.00 h 
priestor pred Radnicou

Keď tá jasná  
HVIEZDA
Tradičné betlehemské  
predstavenie v podaní  
Divadla teatrálnej skratky

Novoročné stretnutie občanov mesta, 
kultúrny program, ohňostroj, svetelná show, 

občerstvenie, kalendáre… Spoločne privítame 
rok 750. výročia prvej písomnej zmienky 
o meste i rok ďalších významných výročí.

NOVÝ ROK 2018
1. 1. 2018 od 17.00 h 
priestor pred  
Radnicou

Únia žien Slovenska - okresná organizácia; Dom Matice slovenskej,  
Spišské osvetové stredisko, Mestské kultúrne centrum,  

Základná umelecká škola a Centrum voľného času ADAM 
v Spišskej Novej Vsi vás pozývajú na predvianočné stretnutie rodín

ČARO VIANOC
11. 12. 2017 o 17.30 h 

koncertná sieň Reduty v Spišskej Novej Vsi

Piesne, obrady, výstavky „Naše Vianoce“
Za podpory mesta Spišská Nová Ves  

a Domu Matice slovenskej Spišská Nová Ves. 
Vstupné dobrovoľné.

…nádej Vianoc, dieťa nám lásku dnes dá, 
nádej neostať sám, stále ťa niekto má rád…

Blíži sa čas radostný, blíži sa čas vianočný… najkrajšie dni v roku. 
Dni plné pokoja, radosti, lásky, Božieho slova…

ZŠ sv. Cyrila a Metoda a CMŠ v Spišskej Novej Vsi 
vás srdečne pozývajú na slávnostnú akadémiu

„NÁDEJ VIANOC“
14. decembra 2017 o 16.30 h 

v priestoroch Domu kultúry Mier.

Nenechajte si ujsť skvelý vianočný koncert 

DÁŠI KOSTOVČIK & BAND 
a vychutnajte si tak vianočný čas s hotelom Metropol. 

Okrem krásnych tónov speváčky na vás čaká recepcia s bohatou ponukou 
tradičných vianočných jedál a degustácia skvelých vín od Vins Winery 

Vianočný koncert sa uskutoční 9. 12. 2017 o 19.00 h
Lístky v predaji na recepcii hotela Metropol a TIC Spišská Nová Ves 

Cena lístka: 35 €. Viac info: www.hotel-metropol.sk

Mesto Spišská Nová Ves pozýva na predvianočné podujatie

Advent 2017: 13. 12. 2017 – na Luciu
15.30 a 16.30 – ADVENTNÝ VEČERNÝ VÝSTUP  

DO KOSTOLNEJ VEŽE VO SVETLE SVIEČOK
Neogotická veža Rím.‑katolíckeho farského kostola  

Nanebovzatia Panny Márie
Poďte si s nami vychutnať advent v atmosfére sviečok.

Zraz účastníkov v kancelárii TIC 5 minút pred termínom výstupu.
Účasť je potrebné nahlásiť vopred,  

najneskôr 2 hodiny pred termínom výstupu, 
(max. 20 osôb na výstup). 

Vstupné: dospelí 3 €; študenti a dôchodcovia 2 €, deti do 15 r. 1 € 
Predaj vstupeniek / informácie:  

Turistické informačné centrum (TIC), 
Letná 49, tel.: +421 53 442 82 92, +421 53 429 82 93,  

e-mail: tic@mestosnv.sk
www.spisskanovaves.eu/tic, www.facebook.com/tic.snv

17.30 – PETER KARPINSKÝ: GAZDINÉ A ČARODEJNICA
Priestor pred Provinčným domom, Letná 50

Humorná divadelná scénka o tom, ako dve naivné gazdiné naletia 
šikovnej cigánke – čarodejnici v podaní Divadla teatrálnej skatky.

18.00 – SLOVENSKO SPIEVA KOLEDY 2017
Priestor pred Provinčným domom, Letná 50

Zastavme na chvíľu čas. V jeden deň, v jednu hodinu si na celom 
Slovensku a v Čechách zaspievame tri známe koledy. Pridajte sa 

k zboru Chorus Iglovia. Podujatie organizované s týždenníkmi MY.
V prípade silných mrazov sa bude spievať v priestoroch Radnice.
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PREDSTAVUJEME STREDNÉ ŠKOLY

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA DREVÁRSKA
Pán riaditeľ, koľko tried sa 
otvorilo v  školskom roku 
2017/2018 a  koľko žiakov 
navštevuje školu?
V  tomto školskom roku sme 
v  1. ročníku otvorili 4 triedy 

denného štúdia (6 študijných odborov a 2 učebné 
odbory) a 1 triedu večerného nadstavbového štú-
dia. Školu navštevuje 423 žiakov.

Koľko učiteľov tvorí pedagogický zbor a koľko je 
nepedagogických zamestnancov?
Pedagogický zbor tvorí 55 pedagogických zamest-
nancov. V  škole pôsobí školský psychológ  – od-
borný zamestnanec, 5 technicko-hospodárskych 
pracovníkov, 10 prevádzkových zamestnancov  
a 5 zamestnankýň v školskej jedálni. V škole vyko-
návame podnikateľskú činnosť s 1 zamestnancom.

Predstavte nám školu, čím sa líši od iných?
Stredná odborná škola drevárska začala výchovno-
-vzdelávací proces 1. septembra 1899. Sme jednou 
z najstarších stredných škôl na Slovensku. Sme tiež 
jedinou drevárskou školou na východnom Sloven-
sku, v ktorej úspešne fungujú drevárske a nábytkár-
ske odbory. V našom regióne sme jedinou školou, 
ktorá ponúka žiakom základných škôl možnosť 
štúdia v umeleckých odboroch. Sme jedinou ško-
lou, ktorá je garantom pre dve experimentálne ove-
rovania úplne nových študijných odborov – technik 
drevostavieb a technik drevárskych CNC zariadení, 
ktoré vznikli na podnet zamestnávateľov z dôvodu 
nedostatku kvalifikovaných odborníkov. Sme jednou 
z  troch drevárskych odborných škôl na Slovensku 
so štatútom Centra odborného vzdelávania a prípra-
vy pre nábytkárstvo a drevárstvo. Zapojili sme sa do 
systému duálneho vzdelávania, škola má podpísané 
duálne zmluvy so siedmimi zamestnávateľmi a prak-
tickú prípravu vykonáva u zamestnávateľov (vo fir-
mách) 35 žiakov školy.

Aké priority má škola, aký typ štúdia ponúka?
SOŠ drevárska poskytuje vzdelávanie podľa ak‑
tuálnych trendov rozvoja odvetví a vývoja tech‑
niky a technológií. Zámerom školy je zosúladenie 
vyučovania s modernými trendami tretieho tisícro-
čia pre získavanie aktuálnych informácií, pre ich 
zber, triedenie a vyhodnocovanie.
Škola reaguje na zmenené požiadavky trhu prá‑
ce, ktoré vyvolávajú zmenené požiadavky na kvalitu 
absolventa. Súčasní absolventi učebných a  štu-
dijných odborov sú pripravovaní do malého alebo 
stredného podnikateľského prostredia a  mnohí 
z  nich pokračujú v  štúdiu na vysokých školách. 
Veľká pozornosť pri výchove a vzdelávaní sa kladie 
na adaptabilnosť absolventov, na komunikatívnosť, 

kreativitu, operatívnosť pri riešení technických a or-
ganizačných problémov, na schopnosť využívať IKT, 
CNC drevoobrábacie stroje, rôzny aplikačný softvér 
a znalosť cudzích jazykov.
Od 1.  9.  2014 sa v  našej škole úspešne realizuje 
experimentálne overovanie študijného odboru 
3349 K  technik drevostavieb, ktoré iniciovali za-
mestnávatelia z prostredia drevostavieb.
Pre školský rok 2018/2019 sme pripravili experi-
mentálne overovanie nového študijného odboru 
3345 K 02 technik drevárskych CNC zariadení - ná-
bytkárska výroba.

Ponuka vzdelávania

NÁBYTKÁRSKE A DREVÁRSKE ODBORY:
3336 M 02 drevárstvo a nábytkárstvo ‑ nábytkár‑

stvo (s  rozšíreným vyučovaním športovej 
prípravy), 4-ročné štúdium, maturitné vy-
svedčenie

3349 K technik drevostavieb, 4-ročné štúdium, 
maturitné vysvedčenie + výučný list

3345 K 02 technik drevárskych CNC zariadení - 
nábytkárska výroba, 4-ročné štúdium, ma-
turitné vysvedčenie + výučný list

3355 H stolár, 3-ročný, výučný list
3370 H čalúnnik, 3-ročný, výučný list

UMELECKÉ ODBORY 
4‑ročné štúdium, maturitné vysvedčenie:
8221 M 05 dizajn ‑ priemyselný dizajn
8260 M propagačné výtvarníctvo
8269 M  tvorba nábytku a interiéru
8279 M  dizajn a tvarovanie dreva
8297 M  fotografický dizajn

Podmienkou prijatia do umeleckých odborov je 
úspešné vykonanie skúšky na overenie špeciál-
nych schopností, zručností alebo talentu (talentová 
skúška).

ELEKTROTECHNICKÝ ODBOR: 
2682 K mechanik počítačových sietí, 4-ročné štú-

dium, maturitné vysvedčenie + výučný list

NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM 
pre absolventov učebných odborov, 2-ročné štú-
dium, maturitné vysvedčenie: 6403 L podnikanie 
v remeslách a službách

Pre prijatie do študijných odborov (okrem umelec-
kých) je podmienkou úspešné ukončenie 9. roční-
ka ZŠ (v nadstavbovom štúdiu úspešné vykonanie 
záverečnej skúšky) a úspešné vykonanie prijímacej 
skúšky zo slovenského jazyka a  matematiky. Pre 
prijatie do učebných odborov stolár a  čalúnnik je 

podmienkou úspešné ukončenie 9. očníka ZŠ a po-
danie prihlášky na štúdium.

Ktoré záujmové oblasti škola podporuje?
V záujmovej činnosti pedagógovia ponúkli pre štu-
dentov 23 krúžkov rôzneho zamerania.

Vymenujte úspechy školy, z ktorých sa najviac tešíte.
Škola počas svojej 118-ročnej existencie dosiahla 
veľké množstvo úspechov. Spomenieme tie z  po-
sledného obdobia.
Žiačky odboru fotografický dizajn Annamária Bed‑
nárová a Vanesa Múdra získali vo finále (2. 5. 2017) 
medzinárodnej umeleckej súťaže „Máš umelecké 
črevo?“ 1. miesto so súborom fotografií nájdených 
v rodinných archívoch doplnenom o autentické foto-
grafie rovnakých záberov zasadených do videopre-
zentácie so sprievodným slovom pamätníkov.

V dňoch 27. – 28. 4. 2017 sa na Výstavisku Agro-
komplexu v Nitre popri výstave Mladý tvorca usku-
točnila súťažná prehliadka stavebných remesiel 
SUSO Skills Slovakia. Žiaci Viliam Púček (žiak  
4. ročníka študijného odboru technik drevostavieb) 
a Martin Dacho (žiak 3. ročníka študijného odboru 
operátor drevárskej a nábytkárskej výroby) získali 
v odbore stolár 2. miesto a postúpili na medziná-
rodné finále 21. ročníka súťaže, ktoré sa uskutočnilo 
v dňoch 19. – 22. 9. 2017 v Prahe počas veľtrhu For 
Arch. V medzinárodnom finále získali 2. miesto, 
ako najlepší tím zo Slovenska.

Od roku 2005 bola škola 4x úspešná pri podaní žia-
dosti o nenávratný finančný príspevok z ESF (získané                
finančné príspevky spolu 1 183 877,44 €). Od roku 
2007 bola škola 9x úspešná pri podaní žiadosti o ne-
návratný finančný príspevok z Programu celoživotné-
ho vzdelávania Leonardo da Vinci a z programu Era-
smus+ vo výške 304 914 € (odborné stáže pre žiakov 
a pedagógov školy v zahraničí - Česká republika, Lit-
va, Španielsko, Estónsko, Maďarsko, Fínsko).

Kompletná rekonštrukcia školy prebehla v  ro-
koch 2010 - 2011 (finančný príspevok 1 357 600 € 
z Regionálneho operačného programu).

Kontaktné údaje školy:
Stredná odborná škola drevárska, 
Filinského 7, Spišská Nová Ves
Tel.: +421 53 442 42 46
E-mail: sosd@sosdsnv.sk
Web: www.sosdsnv.sk

Kontaktná osoba: 
Ing. Vladimír Jančík, riaditeľ školy,
tel. +421 902 904 810

Stredná odborná škola drevárska, Filinského 7, Spišská Nová Ves
otvára od 1. 9. 2018 (v školskom roku 2018/2019)

nový študijný odbor
3345 K 02 technik drevárskych 

CNC zariadení – nábytkárska výroba

Tento nový študijný odbor je kombináciou programovania a základ-
ných obslužných činností pre CNC zariadenia v nábytkárstve, pri 

spracúvaní dreva a výrobe nábytku. Absolvent odboru získa maturitné 
vysvedčenie a výučný list, zároveň je pripravený pokračovať v štúdiu 

na vysokej škole a celoživotne sa vzdelávať vo svojom odbore.

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

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

7. decembra 2017 (štvrtok) od 8.00 – 14.00 h

pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl,
rodičov a výchovných poradcov

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
Bližšie informácie uvedené na www.sosdsnv.sk, 
resp. tel. č.: 053/442 42 46, mobil 0902 904 810.
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Hotelová akadémia, Radničné námestie 1,  
052 01 Spišská Nová Ves pozýva

14. decembra 2017 (štvrtok)  
od 8.30 do 16.00 h

žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl, 
rodičov a výchovných poradcov na

DEŇ  
OTVORENÝCH DVERÍ

V priebehu dňa sa uchádzači  
o štúdium budú môcť oboznámiť  

s ponukou študijných a učebných odborov 
školy a s požiadavkami, ktoré musia splniť 

pre prijatie v rámci prijímacieho konania  
pre školský rok 2018/2019.

Radi vás privítame v priestoroch našej školy.
Kontaktné údaje:  

Web: www.hotelovkasnv.edupage.org 
E-mail: hotelovkasnv@gmail.com
Tel.: 053/446 42 15, 0948 094 212

… Môže byť žartom, môže byť vážne, 
môže byť vrelo, môže byť snažne, 

môže byť za mrku, môže byť za svitu  
‑ nikdy nie bez lásky, nikdy nie bez citu!  

(Štefan Krčméry)

Miestny odbor Matice slovenskej,  
Spišská knižnica, DS Hviezdoslav  

a Gymnázium, Školská ulica  
v Spišskej Novej Vsi

pozývajú pri príležitosti 

125. výročia narodenia  
na stretnutie s poéziou 

ŠTEFANA KRČMÉRYHO
11. 12. 2017 o 15.30 h  

v Dome MS, Zimná ulica 28
Realizované s finančnou podporou  

mesta Spišská Nová Ves.

V rámci avizovanej veľkej rekonštrukcie cestných komunikácií bola obnovená i cesta a chodníky  
na Brezovej ulici na Sídl. gen. Svobodu (Tarča).

Centrálne detské ihriská vyrastajú postupne na všetkých mestských sídliskách. Najnovšie si ich môžu 
užívať rodiny na Sídlisku gen. Svobodu (Tarča) a na sídlisku Západ I, kde vzniklo obdĺžnikové ihrisko s ko‑
vovými prvkami (foto 3). Na Tarči ide o ihrisko kruhového tvaru s drevenými prvkami v tvare zvierat (foto 2).

Zo Školskej do Moskvy
Vlani počas návštevy zástupcu Veľvyslanectva Ruskej federácie v Slovenskej republike na pôde Gymnázia  
na Školskej ulici sa zrodila myšlienka na spoluprácu medzi oranžovým gymnáziom a strednou školou ne‑
ďaleko Moskvy. V septembri 2017 traja zástupcovia gymnázia vycestovali do mesta Ľuberec v podmos‑
kovskej oblasti, kde sa uskutočnilo stretnutie s riaditeľkou strednej školy Tatianou Petrovnou Ivanovou. 
Okrem spoznávania výučby na strednej škole v Rusku mali možnosť zástupcovia Gymnázia na Školskej 
ul. vidieť pamiatky Moskvy, historické mestečko Kolomno a zažiť predstavenie muzikálu Anna Karenino‑
vá. Recipročná návšteva pedagógov z Ľuberca sa uskutoční v roku 2018 v našom meste. Na fotografii 
Tatiana Petrovna Ivanova a Jozef Kačenga.

Mesto Spišská Nová Ves  
a Dobrovoľnícke centrum  

Košického kraja

pozývajú všetkých,  
ktorí sa chcú stať dobrovoľníkmi  
a taktiež všetkých, ktorí potrebujú  

pomoc dobrovoľníkov

na stretnutie so zástupcami  
Dobrovoľníckeho centra Košického kraja, 

ktoré sa uskutoční  
11. 12. 2017 o 10.00 h

v zasadačke Mestského úradu  
na Štefánikovom námestí 1  

v Spišskej Novej Vsi (2. poschodie).

Stretnutie sa bude týkať smerovania  
a podpory dobrovoľníctva  

v okrese Spišská Nová Ves.

1

2

3

4
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Knižné
novinky

Spišskej knižnice

Centrálna budova, Letná 28

PRE DETI

Jozef PAVLOVIČ:  
Dúha farbičky si strúha 
Obsahom knihy je množstvo veselých básničiek 
a niekoľko príbehov väčšinou zo sveta zvieratiek.

PRE DOSPELÝCH – beletria

Katherine WILSON:  
Láska po taliansky 
Kniha plná láskavého humoru, úžasného jedla 
a jedinečnej neapolskej atmosféry.

PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra

David M. GLANTZ:  
Bitva o Leningrad 1941 – 1944 
Autor prvýkrát poskytuje podrobnú vojenskú 
históriu konfliktu, zúriaceho za hranicami mesta.

Pobočka MIER, Šafárikovo námestie 7

PRE DETI

Laura ACETI:  
365 pokusov a ďalších nápadov 
Cieľom tejto knihy je priviesť deti a mládež k roz‑
víjaniu záujmu o okolitý svet a ku kreativite.

Klub dôchodcov Lipa, Fabiniho 7, Spišská Nová Ves

 4. 12. 2017 
Privítame Mikuláša o 14.00 h

 11. 12. 2017 
Účasť na podujatí Čaro Vianoc o 17.00 h 
v koncertnej sieni Reduty.

 13. 12. 2017 
Posedenie pri jedličke, kapustnica.  
Prihlásiť sa do 11. 12. 2017, poplatok 2 €.

SPIŠSKÁ BIBLICKÁ JESEŇ 2017

Spoločenská miestnosť Spišskej knižnice

Nachádza šťastie, kto sa dáva dobrým slovom poučiť 
a blažený je ten, kto sa spolieha na Pána. Ten, kto 
má múdre srdce, bude vyhlásený za rozumného; 
a prívetivá reč zvyšuje ešte vnímavosť.

(Prís 16, 20‑21)

29. novembra 2017 o 15.30 h, streda
MALÉ RÁDIO S VEĽKÝM POSLANÍM
Spišskú biblickú jeseň 2017 otvoria dialógy 
s generálnym riaditeľom Rádia Lumen docentom 
Jurajom Spuchľákom, redaktormi Andreou Kundrovou 
a Ivom Novákom. Návštevníci tejto besedy môžu 
hosťom zo slovenského katolíckeho rádia odovzdať na 
odvysielanie svoje modlitbové úmysly.

5. decembra 2017 o 15.30 h, utorok
VIDELI STE PEKLO, KAM PADAJÚ DUŠE…
Popredný slovenský biblista, vysokoškolský 
pedagóg Katolíckej univerzity v Ružomberku 
doc. ThDr. Branislav Kľuska, PhD. objasní podstatu 
i posolstvo apokalyptických motívov a výjavov 
fatimských zjavení.

12. decembra 2017 o 15.30 h, utorok
CHRABRÝ SVÄTEC SO SRDCOM DIEŤAŤA
Generálny vikár Spišského biskupstva Mons. 
ThDr. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD. obohatí knižničnú 
biblickú jeseň pozoruhodným portrétom sv. Martina, 
charizmatického patróna Spišskej diecézy 
a Katedrály v Spišskej Kapitule.

15. decembra 2017 o 15.30 h, piatok
AJHĽA, SPASITEĽ PRÍDE…
Recitál v žánre aj tónine adventných rapsódií. 
V hudobno‑slovnom pásme zaznejú chrámové piesne 
i verše Martina Rázusa, Milana Rúfusa, Valentína 
Šefčíka a úryvky zo Starého zákona. Hosť: regenschori 
Baziliky sv. Jakuba v Levoči, pedagóg organovej 
a klavírnej hry PaedDr. Miroslav Kopnický, PhD.
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Materské centrum ‑ DIETKA ‑ 
Spišská Nová Ves

ZDOBENIE VIANOČNÉHO 
STROMČEKA
Sobota 16. 12. o 15.00 h
Pozývame detičky, oteckov 
i mamičky zažiť u nás vianočnú 
atmosféru zdobenia dietkovského 
vianočného stromčeka. Budeme 
spievať koledy, ochutnávať 
medovníčky a možno príde aj… 
to už je ale prekvapenie :)
Prihlášku: min. deň vopred 
(obmedzený počet detí)
t. č. 0903 493 922
Príspevok: 3 €/dieťa

JA SI POSKOČÍM, JA SI 
VYSKOČÍM A AJ SA ZATOČÍM
Piatky 16.00 – 16.45 h 
‑ tanec a spev. Príďte s deťmi 
a nechajte ich objaviť lásku k hudbe. 
Určené pre deti do 6 rokov.
Prihlášku: min. deň vopred
t. č. 0907 440 009
Príspevok: 4 €/dieťa

CVIČENIE NA 
PODPORU SPRÁVNEHO 
PSYCHOMOTORICKÉHO 
VÝVOJA
Pondelky 9.15 – 10.00 h 
‑ deti od 1 do 3 rokov
Pondelky 10.30 – 11.15 h 
‑ deti od 3 mes. do 1 roka
Pod vedením certifikovanej lektorky.
Prihlášku: min. deň vopred 
t. č. 0903 493 922
Príspevok: 3 €/dieťa

TVORIVÉ DIELNE
Pondelok 4. a 18. 12., 17.00 – 18.45 h
Piatok 1. a 15. 12., 17.00 – 18.45 h
tvorba umeleckých výtvorov
(pre deti od 4 rokov bez účasti 
rodičov) pod vedením
Mgr. Art. Amálky.
Prihlášku: min. deň vopred na
t. č. 0908 269 914
Príspevok: 5 €/dieťa

OBJAVUJEME RÚČKAMI
Stredy o 9.00 h a štvrtky o 16.00 h 
si detičky vyskúšajú všetko 
zaujímavé, čo by ste im doma 
nedovolili (oba dni v týždni  
rovnaký program). 
Určené pre deti do 3 rokov.
Prihlášku: min. deň vopred na
t. č. 0948 550 547
Príspevok: 4 €/dieťa

ANGLIČTINA PRE 
NAJMENŠÍCH
Pondelky 9.00 – 10.00 h
pre deti od 1 do 3 rokov
Soboty 10.00 – 11.00 h
pre deti od 3 do 7 rokov.
Angličtina hravou formou 
spojená s hudbou a tancom 
(bez účasti rodičov).
Prihlášku: min. deň vopred na
t. č. 0948 550 547
Príspevok: 5 €/dieťa

STRETNUTIE PODPORNEJ 
SKUPINY DOJČIACICH 
MATIEK A TEHULIEK
V piatok 14. 12. o 9.00 h
Skupina je otvorená 

aj pre nové maminy. 
Zmena programu vyhradená.
Prihlášku: najneskôr deň vopred na
t. č. 0903 740 739 formou sms.
Pod vedením poradkýň v dojčení 
OZ Mamila: A. Ogurčáková, 
S. Pramuková a J. Novotná
Príspevok: 3 €/osoba

HERŇA DIETKA
Utorky a štvrtky 9.00 – 12.00 h,
stredu 14.00 – 17.00 h
Jednoducho sa príďte zahrať 
a stráviť čas s mamkami a deťmi.
Príspevok za jednorazový 
vstup: 1,50 €/rodina

DETSKÁ NARODENINOVÁ 
OSLAVA (SOBOTA, NEDEĽA)
Objednávky: 0903 493 922
Príspevok: 10 €/2 hod. 
(možnosť doobjednania 
animátorských aktivít, maľovanie 
na tvár, tvorivé dielničky)

PORADENSTVO 
PRI DOJČENÍ
PhDr. J. Novotná ‑ 0902 221 295
A. Ogurčáková ‑ 0903 740 739
S. Pramuková ‑ 0948 040 203

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

STRÁŽENIE DETÍ
Bližšie informácie: 0903 493 922

PROGRAM MATERSKÉHO
CENTRA DIETKA
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Prevádzka: Zdravotné stredisko - sídl. Mier, Šafárikovo nám. 3

V prípade záujmu o psíka  
volajte 0905 315 070 

(ak zamestnanec útulku nepracuje, číslo je 
nedostupné, skúste preto volať viackrát) 

alebo bezplatnú linku 159. 
Každý adoptovaný psík môže 

bezplatne absolvovať kurz výcviku 
v MKK Tatran - t. č. 0949 351 119.

ZVIERATKÁ
NA ADOPCIU

CLARK
Psík v rozprávkovom kožúšku, 
nekonfliktnej povahy k  nám 
prišiel z obce Chrasť n/H. Je to 
mladý fešák, strednej veľkosti, 
vekom niečo cez rok. 

BERY
Je to veselé cca 4-mesačné 
šteniatko, ktoré bez problémov 
zapadlo do kolektívu v útulku. 
Vhodný do rodinného domu 
ako spoločník aj strážca.

GUĽKA
Rozkošnú sučku Guľku našli 
dobrí ľudia ako sa uzimená, 
mokrá triasla na ulici. Je to 
veľmi pekné, mladé šteniatko 
cca-3-mesačné. V dospelosti 
bude menšieho vzrastu.

BRITA 
Malinká sučka cca 9-mesačná, 
váhou do 5 kg. Do útulku prišla 
spolu s Berym. Brituška je ve-
selá, po chvíľkovom ostýchaní 
hneď začne vrtieť chvostíkom. 

PUFKO 
Tento ani nie 2-ročný psík bol 
odchytený v Krompachoch. Je 
strednej veľkosti a je to mieru-
milovné zlatíčko. Nájde sa nie-
kto, kto mu rozveselí smutné 
očká?
CILKA
Odrastené šteniatko k nám pri-
šlo z Gelnice. Je milá a múdra. 
Príkladne sa učí všetkému, čo 
platí v útulku. Určite si zaslúži 
ten najlepší domov plný lásky.  

STM Košice – vysunutá expozícia HISTÓRIA BANÍCTVA NA SPIŠI
Banícky spolok Spiš a Mesto Spišská Nová Ves
Multifunkčné energetické a banícke centrum

Nábrežie Hornádu 14, Spišská Nová Ves, tel. č.: 053/429 75 46, e-mail: dana.rosova@gmail.com
Vstupné do expozície, na výstavu:

dospelí 2 €, žiaci, študenti a dôchodcovia 1 €, deti do 6 rokov a dôchodcovia nad 70 rokov zdarma
Pondelok – piatok: 9.00 – 15.00 h. Prvá nedeľa v mesiaci 10.00 – 17.00 h voľný vstup.

Stále výstavy

HISTÓRIA BANÍCTVA  

NA SPIŠI

ZBIERKA NERASTOV
reprezentujúca viac ako 1 300 

kusov vzoriek zo Slovenska, 

Čiech a 23 krajín sveta

ODKRYTÁ KRÁSA V KAMENI 

V TVORBE TIBORA GURINA

Výstava

12. 12. 2017 – 31. 1. 2018

INDUSTRIÁLNY MOTÍV 

v kresbe 

Jana Rastislava 

STEHLÍKA  

a Ľudovíta Felda

Vernisáž: 

12. 12. 2017 o 16.00 h

Prednáška 

12. 12. 2017 o 16.15 h

MÜNICHOVCI NA SPIŠI

Prednášajúci:

Ing. Jozef Daniel

Prednáška spojená 

so slávnostným osadením 

portrétov Adolfa a Kolomana 

Münicha na tabuľu cti.

21. 10. 2017 o 9.50 h bol na Baníckej ul. nájdený 
bezpečnostný kľúč s kovovým príveskom v tva‑
re poschodového autobusu a názvom London 
a plastovým príveskom. PC: IC 1492/2017

21. 10. 2017 o 16.15 bol na Kollárovej ul. nájde‑
ný 1 ks powerbank zn. Extreme farba modro‑
biela, 1 ks USB kľúč Platinet a 1 ks USB kábel. 
PC: IC 1495/2017 Pe

Nálezy uložené na MsP. Staršie nálezy nájdete na 
www.spisskanovaves.eu v sekcii mestská polícia 
v rubrike „Straty a nálezy“.

STRATY A NÁLEZY
MESTSKÁ POLÍCIA V SNV
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STÁLE EXPOZÍCIE
• TERRA GOTHICA
• JOZEF HANULA

AKTUÁLNE VÝSTAVY
Už len do nedele, 3. 12. 2017
KRIVÉ ZRKADLO
Premiéra výstavy figurálnej expresívnej maľby 
deviatich mladých výtvarníkov z východného 
Slovenska.

KONTAJNER SPOMIENOK
30‑ročná galéria = 30‑ročné spomienky! Projekt 
recykluje dokumentačno‑výstavnú činnosť galérie 
v šiestich „päťročniciach“ (1987 ‑ 2017). 

13. 12. 2017 – 25. 3. 2018
PUZZLE/Akvizície v interakcii 
2012 – 2016
Autori: K. Balúnová, K. Baron, T. Agat Bloński,  
J. Čech, O. Dubay ml., S. Durkaj, V. ELliáš,  
A. Fedáková, M. Hnat, M. Imrich, P. Jedlička,  
Z. Jeřábek, R. Kočan, M. Lányi, P. Pollág, 
 M. Stacho, I. Svitana, V. Šoltisová, E. Tkáčiková, 
A. Ľ. Valenčíková, V. Weiss.
Projekt PUZZLE sprístupňuje akvizície galérie  
(z r. 2012 – 2016) netradičnou formou a interaktív‑
nymi nástrojmi. 57 diel od 21 autorov. 

13. 12. 2017 - 25. 3. 2018
JUBILANTI 2017
Autori: A. Beran (*1907 ‑ †1990), I. Chapčák 
(*1947), E. Končeková (*1947), O. Korkoš (*1957), 
A. Meissl (*1867 ‑ †1926), O. Priatka (*1947),  
M. Stacho (*1977), J. Šimo‑Svrček (*1922 ‑ 
†2006), P. Trembáč (*1957).
Výstava prezentuje 20 diel od 9 jubilujúcich  
autorov. Celkový počet prác jubilantov 2017  
v depozite je 260. 

do 25. 3. 2018
PORTÁL SPOMIENOK
Z dokumentačnej výstavy Kontajner spomienok: 
návraty do minulosti. Súčasťou sú výpovede 
pamätníkov. 

PROGRAMY / DIELNE 
PRE VEREJNOSŤ
13. 12. 2017
GALERIJNÁ STREDA
14.00 - 20.30 / Otvorené výstavy a stále expozície
17.00 / Vernisáž výstav Puzzle a Jubilanti 2017
19.00 - 20.30 / Sólový koncert slovenského 
pesničkára J. Svetlana Majerčíka – Piesňodary, 
vstupné: 7 €/os.

15. 12. 2017
GALERIJNÝ PIATOK
9.00 - 19.00 / Otvorené výstavy a stále expozície 
16.00 - 19.00 / ŽENY ON LINE 5: Vianočný anjel 
Vytvorte si darčeky či ozdoby ‑ priestorová 3D 
dekorácia ‑ tvarovaním a spájaním bavlnených 
nití s vodným sklom do tvaru anjela a srdiečka. 
Vstupné: 3 €/os.

DETSKÉ PROGRAMY / 
DIELNE PRE ŠKOLY
Vstupné: 1 €/účastník, doprovod zdarma, v cene 
prehliadka výstavy a výtvarný materiál.
Doba trvania: cca 60 ‑ 90 min. Na tvorivú dielňu 
je potrebné sa objednať deň vopred. Vhodné pre 
deti MŠ a žiakov ZŠ a ZUŠ.

1. – 13. 12. 2017, 9.00 - 16.00
VIANOČNÉ GOTICKÉ OKNO
Edukačný program s tvorivou dielňou zameraný 
na sakrálne umenie. Prehliadka výstavy a tvorba 
perokresby gotického okna na pauzovací papier 
spojená s maľbou akvarelom na výkres.

14. – 22. 12. 2017, 9.00 - 16.00
PUZZLE / Akvizície v interakcii 
2012 - 2016
Tvorivá dielňa, kde sa s vystavenými dielami hráte 
a učíte, ako vznikli. Žiak sa hravou formou zapája 
do „tvorby“ diela vďaka interaktívnym pomôckam.

24. 12. - 26. 12. 2017 a 31. 12. 2017 
ZATVORENÉ

ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

  
T.: 053/417 46 21, 0948 882 718 
E‑mail: sekretariat@gus.sk 
FB: Galéria umelcov Spiša, www.gus.sk

2. 12. (sobota) o 18.00 h 
Spoločenská sála KD

MÁRIA ČÍROVÁ
Vianočný koncert – unplugged 

a sláčikové kvarteto
Vstupné: 18 €

5. 12. (utorok) o 15.30 h 
Nám. M. Pajdušáka

PRIVÍTANIE MIKULÁŠA
14.30 h - otvorenie vianočných trhov

15.30 h - program detí MŠ, ZŠ a ZUŠ obce
16.00 h - privítanie Mikuláša, 

rozsvietenie vianočného stromčeka, 
Mikulášska pošta, Mikulášska nádielka 

s prekvapením

7. 12. (štvrtok) o 19.00 h 
Spoločenská sála KD

NESKORO VEČER
TALKSHOW PETRA MARCINA

Hostia: Marek Majeský - herec, 
Vlasta Mudríková - heligonkárka a speváčka

19., 20., 21. 12. (utorok – štvrtok) o 17.00 h 
Spoločenská sála KD

PERINBABA
Hudobno-tanečná divadelná 

rozprávka s pesničkami
Organizované predstavenie pre verejnosť.

PRIPRAVUJEME:
10. 2. 2018 (sobota) o 19.00 h 

Spoločenská sála KD

9. REPREZENTAČNÝ PLES 
OBCE SMIŽANY

SPLNENÝ SEN
výstava porcelánových bábik  
zo zbierky Majky Regecovej

ZUZANKA A PÁN ODILO
rozprávka Jána Milčáka plná detskej fantázie 

10. 12. 2017  
o 16.00 h

Podkrovie Domu Matice slovenskej, Zimná 68, SNV
Rezervácia vstupeniek:  

www.babkovedivadlosnv.eu

DIVADLO
NA

OPÄTKOCH
uvádza

komédiu:

TO JE OHROMNÉ, MILÁČIK…

14. 12. 2017 o 19.00 h
v podkroví Domu Matice slovenskej 

Zimná 68, Spišská Nová Ves

Vstupné: 3 €

rezervácie: ogurecka@gmail.com

0904 254 930

 
Srdečne vás  
pozývame na

Detský karneval
28. 12. 2017 o 14.00 h  

v Jogacentre, Letná 55

Program bude zahŕňať tvorbu masiek,  
hry a tanec v maskách, pohostenie.

Vstupne dobrovoľné.  
Počet je obmedzený, preto sa, prosíme,  
prihláste sms‑kou na t. č.: 0949 604 723  

(meno + počet detí).  
Tešíme sa na vás.
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2. 12. 2017 (sobota) o 8.45 h, Dom Matice slovenskej
85. VÝROČIE VZNIKU DIVADELNÉHO SÚBORU HVIEZDOSLAV

Slávnostné zhromaždenie členov a priaznivcov divadelného súboru Hviezdoslav.
Príďte si zaspomínať na časy minulé a „kuknúť“ sa do budúcnosti…

6. 12. 2017 (streda), pódium pred Redutou – Vitaj, vitaj Mikuláš, čo v batohu pre nás máš?
MIKULÁŠ V NAŠOM MESTE

16.00 h - MIKULÁŠSKA ZÁZRAČNÁ KAPSA - rozprávka Divadla Cililing Prešov
16.50 h - PRÍCHOD MIKULÁŠA so sprievodom anjelov, čertov a batohom plným dobrôt

Deti do 15 r. vstup na vežu zdarma.

8. 12. 2017 (piatok) o 19.00 h, Športová hala
BÍLÉ VÁNOCE II LUCIE BÍLÉ

Vianočný koncert Lucie Bílé s novým albumom a novým programom.
Spoluúčinkuje: Orchester a zbor Petra Maláska. Vstupné: 25 €, 30 €, 35 €
Vstupenky v predpredaji MKC - Reduta, DK Mier, TIC SNV a Ticket portál

10. 12. 2017 (nedeľa) o 17.00 h, Koncertná sieň Reduty
MIKULÁŠSKY KONCERT

CANTUS VILLA NOVA, miešaný spevácky zbor mesta Spišská Nová Ves pozýva milovníkov a priaz-
nivcov zborového spevu na vianočný koncert. Spolúčinkujú: Mgr. Michaela Kukurová, ArtD.- soprán 

(Banská Bystrica) OMNIA, Fakultný miešaný spevácky zbor Žilinskej univerzity
Vstupné: 5 €, deti do 15 rokov vstup voľný. Predpredaj vstupeniek: TIC - Letná ul. 49, MKC - Reduta

15. 12. 2017 (piatok) o 18.00 h, Dom kultúry Mier
VIANOCE S FOLKLÓROM

Vianočný program, v ktorom účinkujú: FS KROMPAŠAN z Krompách, FS ČAČINARE a FS ČAČINA zo 
Spišskej Novej Vsi, FS LEVOČAN a DFS VENČEK pri ZŠ Francisciho 11 z Levoče. Vstupné: 6 €

18. 12. 2017 (pondelok) o 19.00 h, Koncertná sieň Reduty
PETER LIPA & AMC TRIO

Vianočný koncert pri sviečkach s dobrými priateľmi. Koledy, gospely i známe hity P. Lipu. 
V spolupráci s Hudobným centrom Bratislava a Agentúrou KAMI Spišská Nová Ves. Vstupné: 10 €

P R I P R A V U J E M E :

1. 1. 2018 (pondelok) o 17.00 h
NOVÝ ROK PRED RADNICOU

Tradičné novoročné stretnutie občanov mesta, kultúrny program, ohňostroj, svetelná show.  
Spoločne privítame rok 750. výročia prvej písomnej zmienky o meste i rok ďalších významných výročí.

21. 1. 2018 (nedeľa) o 16.00 h, Dom kultúry Mier Spišská Nová Ves
ANDER Z KOŠÍC – GALAKONCERT

Špeciálny program Andera z Košíc a jeho galakoncert. Sto minút skvelej zábavy, zážitky zo života, ve-
selé príbehy Erži a Piťa. Program obohatí aj hudobná skupina NEW BARBADOS z Košíc. Vstupné: 8 €

Informácie a predpredaj vstupeniek:
MKC - Reduta, 053/446 32 49, 429 92 51, MKC - Dom kultúry Mier, 053/442 87 66

TIC - Letná 49, 053/442 82 92 (predpredaj na vybrané akcie)

Herné pondelky 
„Čajovňová“ adaptácia kooperatívnej hry EGO.

2. 12. (sobota) o 19.00 h – Koncert rodofolkového  
speváka Janka Svetlana Majerčíka. Vstupné 5 €.

9. 12. (sobota) o 18.00 h – KVÍZovanie v Alchýmke.  
Zábavné kvízové súťaženie v tímoch (2 - 4 hráči) v štyroch kolách.  
Účastnícky poplatok: 1 €/osoba.

16. 12. (sobota) o 19.00 h – Koncert skupiny IVATU z Moskvy.  
Hudba IVATU je temná, poetická a veľmi melodická, neraz označovaná aj ako mysteriózna. 
Odporúčané vstupné: 3 ‑ 5 €.

28. 12. (štvrtok) o 18.00 h – Kino Fest Anča: záverečné premietanie cyklu animovaných 
filmov. Vstupné dobrovoľné.

3. 1. 2018 (streda) – Piate výročie otvorenia čajovne s celodenným programom. Doobe-
du výstupime na Tomašovský výhľad. O 19.00 ukážka čajového obradu a koncert Adriána 
Ondova, víťaza Košického zlatého pokladu. Vstupné dobrovoľné.

Letná 63
SNV

10. december o 19.00 h

BRIAN FRIEL: LIEČITEĽ
Nová premiéra v divadle Kontra najuznávanej-
šieho súčasného írskeho autora. Fascinujúca 
hra o hľadaní istoty, strate a nádeji. Liečiteľ, 

ktorého talent je jeho prekliatím i požehnaním. 
Divadelná lahôdka. Vstupné: 5 €

12. december o 19.00 h

MARTIN MCDONAGH:  
PORUČÍK Z INISHMORE

Vražedne smiešna komédia o írskych 
teroristoch. Jedného dňa na írskom ostrove 

Inishmore záhadne zahynie kocúr. Nie 
hocijaký, ale miláčik radikálneho teroristu, 

ktorý prichádza pomstiť svojho obľúbenca… 
Prístupné od 18 rokov. Vstupné: 8 €

VIANOCE V KONTRE
Posledné dve predstavenia! Derniéra.

26. december 17.00 a 19.00 h

C. MCPHERSON: RUM A VODKA
One man show, pri ktorej budete plakať od 
smiechu. Najreprízovanejšie predstavenie 

Kontry končí! Hádka so šéfom. Pár pív. Hádka 
so ženou. Zase pár pív. Koniec? Nie! To je len 
začiatok šialeného víkendu, v ktorom sa môže 

prihodiť všetko… Vstupné: 6 €

27. december o 19.00 h

MICHAL SMETANKA:  
VIANOČNÝ KONCERT V KONTRE
Vianočné piesne, ktoré spievali naši predkovia 
a my sme ich už zabudli. Staré hudobné ná-
stroje, ktoré zapadli prachom doby sa znova 
rozozvučia. Rozprávanie o Vianociach trochu 

iných a inak. Vstupné: 8 €

28. december o 17.00 a 19.00 h

MARTIN MCDONAGH:  
PORUČÍK Z INISHMORE

Vražedne smiešna komédia o írskych teroris-
toch. Prístupné od 18 rokov. Vstupné: 8 €

29. december o 19.00 a 21.00 h

S. MALLATRATT – S. HILL:  
ŽENA V ČIERNOM

Megaúspešný titul hraný denne na londýn-
skom West Ende už 28 rokov! Brilantný vikto-
riánsky thriller s vianočnou atmosférou, ktorá 
zhustne tak, až sa bude dať krájať. Mrazivý 

príbeh mladého londýnskeho advokáta, ktorý 
prichádza do odľahlého sídla… Vstupné: 8 €.

30. december o 17.00 a 19.00 h

RON HUTCHINSON:  
MESIAC A MAGNÓLIE

Vynikajúca komédia o zákulisí vzniku filmu 
„Odviate vetrom”. Legendárny hollywoodsky 
producent David O. Selznick zamyká režiséra 
a scenáristu vo svojej kancelárii a prinúti ich 
k nadľudskému výkonu… Vstupné: 8 a 6 €

Kapacita sály v Kontre je len 30 miest.
Je lepšie si rezervovať miesto vopred!

Rezervácie: 0907 908 986

DIVADLO
KONTRA
Dom Matice slovenskej, Zimná 68

DECEMBER 2017
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1. 12. (piatok) o 19.00 h Vstupné: 8 €
CARLO GOLDONI:

ŠKRIEPKY NA KORZE
Skvelá komédia korenená talianskym temperamentom.

8. 12. (piatok) o 19.00 h  Vstupné: 6 €
Martin Kukučín:

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

10. 12. (nedeľa) o 19.00 h                       20. repríza  Vstupné: 8 €
31. 12. (nedeľa) o 16.00 h  Vstupné: 8 €
BRANDON THOMAS / EMIL SPIŠÁK:

CHARLEYHO TETA
Najslávnejšia anglická bulvárna komédia všetkých čias.

14. 12. (štvrtok) o 19.00 h Vstupné: 6 €
JOZEF MOKOŠ:

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

15. 12. (piatok) o 19.00 h Vstupné: 8 €
GEORGES FEYDEAU:

DÁMSKY KRAJČÍR
Francúzska situačná komédia plná komických situácií, zvratov, klamstiev a sna-
hy vymotať sa z nich.

26. 12. (utorok) o 16.00 h  Vstupné: 3 €
HANS CHRISTIAN ANDERSEN / PETER PALIK:

PALCULIENKA
Poetická rozprávka o malej bytosti, ktorá si hľadá svoje miesto na svete.

ŠTÚDIO SD
13. 12. (streda) o 19.00 h  Vstupné: 3 €
Sławomir Mrożek:

KAROL
Hra o hľadaní vzájomného porozumenia.

20. 12. (streda) o 10.00 h  Vstupné: 3 €
PETER PALIK / JÁN JENDRICHOVSKÝ:

STOROČIE PODĽA MÁRIE
Obraz človeka a krajiny maľovaný goralským temperamentom a folklórom.

Zmena programu vyhradená!
Predpredaj vstupeniek v pracovných dňoch (8.00 – 16.00) na prevádzke SD 
alebo pol hodiny pred predstavením v pokladnici SD. Skupinové objednávky 
alebo rezervácie na tel. čísle: 053/417 32 75, 417 32 71, 0903 613 259 e-mailom: 
prevadzka@spisskedivadlo.sk, prevadzkasd@gmail.com, web: www.spisskedivadlo.sk

Slovenský zväz zdravotne 
postihnutých ZO č. 2  

Spišská Nová Ves 
vás pozýva  

na autobusový zájazd
7. decembra 2017

Poľsko - Nowy Targ (tr-
hovisko), Tatranská Bu-

kovina (kúpanie)
Odchod autobusu:  

o 7.00 h, z Fabiniho ul. 
Poplatok: člen - 5 €,  

nečlen - 7 €
Prihlásiť a zaplatiť môžete 

každú stredu od 9.00 - 11.00 h  
na Levočskej ulici 14 Dom Kultury Mier od 30. 12. 2017

12 mesiacov s fotoaparatom po Spisi

Miso BUZA

OBDOBIE HĽADANIA SA
Spišské divadlo sa ani po osamostatnení neprestalo venovať tvorbe pre deti 
a  mládež. Zásluhou Miroslava Košického ako režiséra a  aj autora sa začala 
vytvárať tradícia inscenovania rozprávok Pavla Dobšinského. Celkovo bolo 
uvedených 5 titulov, z ktorých štyri boli jeho dramatizáciami (Neboj sa, Či še 
hnevace? Pamodaj šťastia, lavička, Traja zhavranelí bratia, O troch grošoch). 
Dramatizáciu Trojruža - Múdry Maťko a blázni režírovala už Monika Gerbocová. 
Z titulov pre deti v tomto období ako najvýznamnejšie zaraďujeme: Janosch – 
Ach, aká nádherná je Panama (réžia M. Gerbocová), J. V. Harmaňoš – Polárna 
rozprávka (réžia M. Gerbocová), M. Reventbergová – Malé divé zvieratko (réžia 
T. Rosický). Mimoriadne divácky úspešné boli K. Spišák – Vrabec Brmbolec 
(réžia M. Košický), Š. Kasarda – Martinko Kinkaš (réžia M. Košický).
Tvorbu pre deti a mládež postupne začala najvýznamnejšie profilovať režisérka 
Monika Gerbocová, ktorá okolo seba vytvárala postupne tím svojich stálych 
spolupracovníkov (scénograf Tomáš Volkner, hudobník Jiří Phillipp a dramatur-
gička Hana Geletková.) Gerbocová sa neuspokojila s prvoplánovým insceno-
vaním príbehu, hľadala v rozprávke hlbšie posolstvo. Tvorba pre deti a mládež 
bola pre Spišské divadlo aj v najkritickejších momentoch jeho existencie jedi-
nou istotou a súčasne argumentom zdôvodňujúcim jeho opodstatnenosť.
Z  tvorby pre večerného diváka najvýraznejším inscenačným úspechom bolo 
uvedenie Gombrowiczovej Ivony, princezny Burgundskej v réžii poľského reži-
séra A. Rozhina, ktorá sa stála profilovou inscenáciou Spišského divadla tohto 
obdobia vôbec, a zaradila sa k najvýznamnejším inscenáciám na Slovensku. 
Ruský režisér V. Mozgalin bol realizátorom ďalšieho mimoriadne úspešného 
titulu Moskva-Petušky od V. Jerofejeva. Touto inscenáciou Spišské divadlo 
„bodovalo“ aj v Moskve. Ako talentovaný tvorca sa režisér R. Horňák uviedol 
Fugardovým Ostrovom a Weissovým Markízom alebo vraždou v blázinci (Marat 
- Sade). Emigranti S. Mrožka, Škovránok J. Anouilha, ale najmä, z dramaturgic-
kého hľadiska objavná kompozícia dvoch jednoaktoviek Matka od J. G. Tajov-
ského a V tôni doliny od J. M. Synga pod názvom Ženy, tak to sú inscenačné 
vrcholy práce Miroslava Košického v závere jeho tvorivého života.
Boli tu aj umelecké prehry, a to najmä tituly: Jeho Excelencia Igora Rusnáka 
(réžia M. Košický), Shafferova Čierna komédia (réžia J. Zeman), Niekto klope na 
dvere Tibora Ferka (réžia M. Košický a Š. Fejko).
Dramaturgicky objavnými titulmi boli Taboriho Goldbergovské variácie, Ester, 
M. McDonagh Kráľovná krásy z Leenane.
Spišské divadlo v počiatočnom období svojej samostatnosti vymenilo niekoľ-
ko zriaďovateľov. Od Ministerstva kultúry SR, cez tzv.  intendantúry, Krajský 
úrad až po dnešného zriaďovateľa Košický samosprávny kraj. Nie všetci sa 
k nemu správali prajne. Odzrkadľovalo sa to na finančnej podvýživenosti jeho 
rozpočtu, znižovaním počtu pracovníkov a pod. K finančnej kríze sa pridružila 
aj tvorivá a osobná kríza Miroslava Košického, ktoré sa prejavili syndrómom 
vyhorenia. Počet pracovníkov klesal, došlo k znižovaniu počtu premiér a vďa-
ka nedostatku financií aj k znižovaniu kritérií na umeleckú tvorbu a  tvorcov. 
Hrozba likvidácie divadla a  jeho tvorivá kríza začala vrcholiť v  roku 2007. 
V tomto období zo Spišského divadla odchádza dramaturg a riaditeľ Štefan 
Fejko a zriaďovateľ Košický samosprávny kraj vypisuje výberové konanie na 
nového riaditeľa divadla.

Mgr. Emil Spišák, ArtD.

BENEFIČNÝ 
KONCERT

na podporu projektu Adopcie srdca
29. 12. 2017 a 17:00 hod

Svätyňa Božieho milosrdenstva Smižany

Vystúpia: kapela Sám Sebou? Chrámový zbor 
pri SBM, spevokol Spektrum
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FILMOVÝ KLUB MKC
Milí priaznivci filmového klubu! Ponúka‑
me vám možnosť zakúpiť si nový členský 
preukaz, ktorý platí celý rok 2018 na ce‑
lom Slovensku. Cena je 5 € a na každý 
klubový film je zľava. Vstup pre divákov, 
ktorí nie sú členmi FK, je neobmedzený. 
Tešíme sa na stretnutie s vami každý uto‑
rok pri dobrom filme v Kine Mier.

PROGRAM A VSTUPENKY nájdete 
aj online na www.mkc.snv.sk

ROZPRÁVKA − SLOVENSKÝ DABING
1. – 3. 12. o 17.00,  
Vstupné: 4 € / 3,50 €, 2D
PADDINGTON 2
VB/ Fran., rodinný, 103 min., MP.

MIKULÁŠ V KINE MIER – každé dieťa 
dostane sladkosť od MIKULÁŠA
3. 12. o 17.00
PADDINGTON 2

1. – 3. 12. o 19.00,  
Vstupné: 4 € / 3,50 €, 2D
NÁDYCH PRE LÁSKU
VB, životopisný, romantický, titulky,  
117 min., MP‑12.

4. 12. EKOTOPFILM – 
ENVIROFILM
Vstup voľný. www.ekotopfilm.sk

16.00 DOJEDZ TO:  
PRÍBEH O PLYTVANÍ JEDLOM
USA, slov. titulky, 57 min.

17.00 ŽIVOT V OBLAKOCH
SK, 51 min.

18.00 MIMO PLÁTNA:  
VLCI SEVERNÉHO SLOVENSKA

19.00 SPOMAĽOVANIE 
RÝCHLEJ MÓDY
VB, slovenské titulky, 65 min.

20.30 GANGA: SVÄTÁ 
(ZNE)SVÄTENÁ RIEKA
USA, 60 min., dabing

FILMOVÝ KLUB
5. 12. o 19.00, vstupné: 2 € / 4 €
VÁBENIE VÝŠOK
SR, dok., 105 min., réžia: P. Barabáš, MP.

STREDA − DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
6. 12. o 17.00, vstupné: 4 €
MEDZI NAMI
TAL/SK, dokument, 74 min., MP‑15.

STREDA − DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
6. 12. o 19.00, vstupné: 4 € / 3,50 €
ALIBI NA MIERU
FRA, kom., české tit., 90 min., MP‑12.

7. 12. o 19.00, vstupné: 4 € / 3,50 €
VRAŽDA V ORIENT EXPRESE
USA, slov. titulky, 110 min., MP‑15.

8. – 9. 12. Kino MIER nepremieta.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
10. 12. o 17.00  
Vstupné: 4 € / 3,50 €, 2D
PADDINGTON 2
VB/FRA, rodinný, 103 min., MP.

10. 12. o 19.00, vstupné: 5 €, 3D 
11. 12. o 19.00, vstupné: 4 /4,50 €, 2D
JUSTICE LEAGUE
USA, akčná, fant., dráma, 120 min., MP‑12.

AKCIA PRE DÔCHODCOV
11. 12. o 17.00, vstupné: 2,50 €
ČIARA
SR, krimi triller, 112 min., MP ‑15.

FILMOVÝ KLUB
12. 12. o 19.00, vstupné 2 € / 4 €
ŽIVOT ZA ŽIVOT
FRA/BEL, dráma, 113 min., MP‑15.

STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
13. 12. o 17.00, vstupné 4 €
MEDZI NAMI
TAL/SK, dokument, 74 min., MP‑15.

13. 12. o 19.00, vstupné: 4 € / 3,50 €
ALIBI NA MIERU
FRA, kom., české tit., 90 min., MP‑12.

15. 12. Kino MIER nepremieta.

14., 17. 12. o 19.00  
Vstupné: 4 € / 4,50 €, 2D
STAR WARS: POSLEDNÍ JEDIOVIA
USA, akčný, dobrodružný, sci‑fi,  
152 min., slovenský dabing.

ROZPRÁVKA − SLOVENSKÝ DABING
16. 12. o 15.30, vstupné 4 € / 3,50 €
PRIŠERÁKOVCI
NEM, VB, 96 min., MP‑7.

16. 12. o 19.00  
Vstupné  5 € / 5,50 €, 3D
STAR WARS: POSLEDNÍ JEDIOVIA

16. – 17. 12. o 17.00  
Vstupné: 4 € / 3,50 €, 2D
PADDINGTON 2
VB/FRA, 103 min., rodinný, MP.

ROZPRÁVKA − SLOVENSKÝ DABING
17. 12. o 15.30  
Vstupné: 4 € / 3,50 €, 2D
SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ 
HARMÓNIA
SR, rodinná hud. komédia, MP, 70 min.

18. 12. o 19.00, vstupné: 4 €, 2D
HORA MEDZI NAMI
USA, dráma, slov. tit., 103 min., MP‑12

FILMOVÝ KLUB
19. 12. o 19.00, vstupné: 2 € / 4 €
KÝM NÁS SVADBA NEROZDELÍ
FRA, české titulky, 115 min., MP‑15.

STREDA − DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
20. 12. o 19.00, vstupné: 4,50 € / 4 €
MADAM SLÚŽKA
FRA, komédia, české tit., 91 min., MP‑15.

21. – 22. 12. o 17.00  
Vstupné: 4,50 € / 4 €
JUMANJI: VITAJTE V DŽUNGLI
USA, 112 min., dobrodružná komédia, 
český dabing, MP‑12.

21. – 22. 12. o 19.00 
Vstupné: 4,50 € / 4 €
ŠPINDL
ČR, komédia, 90 min., MP‑12.

23. – 26. 12. Kino MIER nepremieta.

PRÁZDNINOVÉ ROZPRÁVKY V KINE MIER
Vstupné: 4,50 € / 4 €, slov. dabing
27. 12. o 10.00, TRI ŽELANIA
28. 12. o 10.00, FERDINAND
29. 12. o 10.00, FERDINAND

27. 12. o 17.00  
Vstupné: 5,50 € / 5 €, 3D
JUMANJI: VITAJTE V DŽUNGLI
USA, 112 min., dobrodružná komédia, 
český dabing, MP‑12.

STREDA − DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
27. 12. o 19.00, vstupné: 4,50 € / 4 €
MADAM SLÚŽKA
FRA, komédia, české tit., 91 min., MP‑15.

ROZPRÁVKA − SLOVENSKÝ DABING
28. 12. o 17.00, vstupné: 4,50 € / 4 €
TRI ŽELANIA
ČR/SR, 90 min., MP.

28. – 30. 12. o 19.00  
Vstupné: 4,50 € / 4 €, 2D
STRATENÝ V DŽUNGLI
USA, český dabing, dobrodružný, 
dráma, 115 min., MP‑12.

ROZPRÁVKA − SLOVENSKÝ DABING
30. 12. o 15.30, vstupné: 4,50 € / 4 €
FERDINAND
USA, anim. rozprávka, 99 min., MP.

ROZPRÁVKA − SLOVENSKÝ DABING
30. 12. o 17.00, vstupné: 4,50 € / 4 €
TRI ŽELANIA
ČR/SR, 90 min., MP.

31. 12. – 1. 1. 2018  
Kino MIER nepremieta.

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!
Digitalizáciu a modernizáciu vybavenia 
Kina MIER  
finančne podporil

facebook.com/Kino.Mier.SNV

KULTÚRA

PLÁN PREMIÉR
7. 12. Tri želania; Ocko je doma 2
14. 12. STAR WARS: Poslední Jediovia

21. 12. Ferdinand; Jumanji: Vitajte  
v džungli; Ladíme 3; Špindl

28. 12. Bastardi; Stratený v džungli; 
Najväčší Showmen

DECEMBER 2017

  Program Spišského osvetového strediska

do 8. 1. 2018 
PIESEŇ ŽIVOTA

Výstava výtvarných diel Jaroslava Neupauera, 
dlhoročného člena Art klubu, pri príležitosti jeho životného jubilea.

Vstup voľný.

do 8. 1. 2018
FOTOGRAFIA

Výstava 9. ročníka klubovej výstavy fotografií členov 
Foto klubu Spiš za rok 2017

Vstup voľný.
MULTIKINO praje svojim návštevníkom 

krásne, pohodové Vianoce  
a veľmi šťastný nový rok 2018.

Zimná 47, Spišská Nová Ves 
053/442 52 50, www.osvetasnv.sk, https://www.facebook.com/osvetasnv 

Vstup voľný.
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KULTÚRNO ‑SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES
POZVÁNKY, OZNAMY

KRAJSKÉ MAJSTROVSTVÁ VO 
FLORBALE ŽIAČOK ZŠ

4. 12. 2017 - 8.00 - 15.00 h / Športová hala

OKRESNÉ MAJSTROVSTVÁ 
V BASKETBALE ŽIAKOV ZŠ

11. 12. 2017 - od 8.00 h / ZŠ Nad Medzou

OKRESNÉ MAJSTROVSTVÁ 
V BASKETBALE ŽIAČOK ZŠ

12. 12. 2017 - od 8.00 h / ZŠ Nad Medzou

Info: Mgr. Eva Fabianová ‑ 0907 690 394

PRICHÁDZA ZIMA K NÁM

PRIVÍTANIE ZIMY S PRÍCHODOM  
MIKULÁŠA SO SVOJOU DRUŽINOU

5. 12. 2017 (utorok) od 16.00 h

Areál CVČ ADAM, Hutnícka ul.  
sídl. Západ I pri Lekárni

13.00 – 18.00 Jarmok ‑ stánky  
(perníky, občerstvenie)

15.30 − 16.00 Vianočná nálada 
program a vystúpenia detí MŠ, ZŠ, CVČ

16.00 − 18.00 otvorenie – príchod Mikuláša 
rozsvietenie stromčeka 

sladké Mikulášske potešenie 
večerná vianočná rozprávka

Informácie: Klaudia Bigošová – 0914 176 083, 
Bc. Katarína Štrauchová – 0904 306 520

MIKULÁŠ SO SVOJOU DRUŽINOU 
V MŠ

6. – 8. 12. 2017
v dopoludňajších hodinách  

podľa harmonogramu pre prihlásené MŠ 

v čase od 9.00 – 12.00 h

Informácie: Klaudia Bigošová – 0914 176 083, 
Bc. Katarína Štrauchová – 0904 306 520

december 2017

OZNAM O ZMENE V PREVÁDZKOVANÍ  
ZBERNÝCH DVOROV
Oznamujeme občanom mesta, že Zberný dvor na Sadovej ulici bude  
od 23. 12. 2017 do 2. 1. 2018 zatvorený. Občania môžu služby Zberného dvo-
ra opäť využiť od 3. 1. 2018. Zberný dvor pre drobné stavebné odpady umiestnený v areáli skládky 
odpadov Kúdelník II bude od 21. 12. do 26. 12. 2017 a od 30. 12. 2017 do 2. 1. 2018 zatvorený.

OZNÁMENIE O ZMENE VÝVOZU KOMUNÁLNEHO ODPADU
Oznamujeme občanom mesta, že pravidelný zber komunálneho odpadu od rodinných domov v  lo-
kalitách, v ktorých sa realizuje v pondelok 25. 12. 2017 a 1. 1. 2018 sa uskutoční nasledujúci deň, 
teda v utorok 26. 12. 2017 a 2. 1. 2018.

odd. komunálneho servisu, MsÚ

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

6. 12. (STREDA) – MIKULÁŠSKY VÝSTUP NA MATKU BOŽIU
odchod z AS o 7.55 h, MHD č. 3

13. 12. (STREDA) – TURISTICKÁ VYCHÁDZKA DO SCHULERLOCHU
Stretnutie o 9.00 h (Nová Tarča) na ceste smerom na Schulerloch

14. 12. (ŠTVRTOK) – PREDVIANOČNÉ STRETNUTIE SENIOROV  
PRI KAPUSTNICI

Gril Bar na Zimnej ulici o 15.30 h
Poplatok 3 €, zaplatiť v KD na Levočskej ul.

V prípade extrémne nepriaznivého počasia sa turistické vychádzky neuskutočnia.
Upozornenie: Služba v KD na Levočskej ul. každý štvrtok od 9.00 do 11.00 h

„Geniálny človek sa nedopustí omylu, jeho chyby sú vedomé  
a otvárajú cesty k objavom.” (J. Joyce)

Dom i Miestny odbor Matice slovenskej, Klub Spoločnosti M. R. Štefánika 
a Stredná odborná škola drevárska v Spišskej Novej Vsi  

pozývajú pri príležitosti 70. výročia úmrtia zaspomínať si na slovenského architekta

DUŠANA SAMA JURKOVIČA
4. 12. 2017 o 15.00 h v Dome Matice slovenskej, Zimná 68

Život a dielo vám videoprezentáciou priblížia študenti  
Strednej odbornej školy drevárskej v Spišskej Novej Vsi.

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 nízkeho / vysokého napätia v termínoch:

4. 12. 2017 / 7.20 - 16.00 h
Borodáčova: od č. d. 1 po 10; Borovského: od č. d. 1 po 10; E. M. Šoltésovej: č. d. 10; F. Urbánka: 
od č. d. 1 po 17; Hurbanova: č. d. 1; J. Bottu: od č. d. 1 po 5, 1834; Kalinčiaka: č. d. 29; Kukučíno‑
va: č. d. 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40; M. Gorkého: od č. d. 2 po 20 párne, 21, 23, od č. d. 25 po 33, 35, 
1848; Malá: od č. d. 1 po 6, 5842; Stojan: od č. d. 2 po 18, 20, 22; Tajovského: od č. d. 1 po 13, 15;  
Za Hornádom: č. d. 5018; Záborského: č. d. 30, 32
Aktuálne informácie týkajúce sa plánovaného prerušenia distribúcie elektriny nájdete na webovom sídle 
spoločnosti VSD, www.vsds.sk v časti Plánované odstávky.

SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA VEĽKÚ KNOLU
Klub slovenských turistov AC LB Spišská Nová Ves 

pozýva všetkých priaznivcov turistiky

31. 12. 2017 
na 42. ročník výstupu na Veľkú Knolu

Zraz o 8.00 h na parkovisku pri Dome kultúry,  
Štefánikovo námestie.



19Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi
www.spisskanovaves.eu

12/2017

ŠPORT

Správa telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTEZ
KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/416 63 53

16. 12. sobota verejnosť 16.00 - 20.30

Počas vianočných sviatkov a prázdnin:

23. 12. sobota 9.00 - 20.30
24. 12. nedeľa ZATVORENÉ
25. 12. pondelok 14.00 - 20.00

26. – 28. 12. utorok - štvrtok 9.00 - 20.00
29. – 30. 12. piatok - sobota 9.00 - 20.30

31. 12. nedeľa ZATVORENÉ
1. 1. 2018 pondelok 14.00 - 20.00
2. – 4. 1. utorok - štvrtok 9.00 - 20.00

5. 1. piatok 9.00 - 20.30
6. 1. sobota 9.00 - 20.30
7. 1. nedeľa 9.00 - 20.30

Ostatné dni podľa nasledovného rozpisu:

Ranné 
plávanie Školy Verejnosť

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

SAUNA a CERAGEM
Počas vianočných sviatkov:

23. 12. sobota 7.30 - 19.00
24. 12. nedeľa ZATVORENÉ
25. 12. pondelok ZATVORENÉ
31. 12. nedeľa ZATVORENÉ
1. 1. pondelok ZATVORENÉ

SAUNA T.: 053/416 63 54
Ostatné dni podľa nasledovného rozpisu:

SAUNA 1 SAUNA 2
pondelok sanitár sanitár

utorok 14.00 - 20.00 M 14.00 - 20.00 Ž
streda 14.00 - 20.00 Ž 14.00 - 20.00 M
štvrtok 14.00 - 20.00 M 14.00 - 20.00 Ž
piatok 14.00 - 20.00 Ž 14.00 - 20.00 M

sobota
7.30 - 12.00 M 7.30 - 12.00 Ž
13.00 - 19.00 Ž 13.00 - 19.00 M

nedeľa
7.30 - 12.00 M 7.30 - 12.00 Ž
13.00 - 19.00 Ž 13.00 - 19.00 M

CERAGEM T.: 053/416 63 54
Ostatné dni podľa nasledovného rozpisu:

pondelok sanitár
utorok 13.00 - 19.00
streda 13.00 - 19.00
štvrtok 13.00 - 19.00
piatok 13.00 - 19.00
sobota 8.00 - 19.00
nedeľa 8.00 - 19.00

MASÁŽE
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.

ŠPORTOVÁ HALA T.: 053/416 63 35
Cenník prenájmu: športová príprava

pondelok - piatok
7.00 – 14.00 14 €/hod.
14.00 – 22.00 28 €/hod.

sobota - nedeľa 8.00 – 20.00 28 €/hod.
podujatie nešportového charakteru 780 €/deň

Rozpis zápasov má len informatívny charakter 
a môže byť zmenený!

1. 12. piatok 9.00 Futbalový turnaj U15

2. 12. sobota
15.00 BK04 - Žilina, 

basketbal, kadeti

18.00 BK04 - Levice, 
basketbal, extraliga muži

3.12. nedeľa 10.00 BK04 - Považ. Bystrica, 
basketbal, kadeti

4. 12. pondelok 8.00 Krajské kolo  
vo florbale žiakov ZŠ

6. 12. streda
8.00 Minibasketshow

18.00 BK04 - Prievidza, 
basketbal, extraliga muži

7. 12. štvrtok

9.00 Futbalový turnaj U13

17.00
BK97 STOVA - Strabag 
VC Bratislava, volejbal, 
extraliga ženy

8. 12. piatok 19.00 Bílé Vánoce II.  
Lucie Bílé, koncert

9. 12. sobota BK04 - Košice, 
basketbal, mladší žiaci

13. 12. streda 18.00 BK04 - Svit, basketbal, 
extraliga muži

14. 12. štvrtok 8.00 Memoriál Andreja 
Franka - futbalový turnaj

15. 12. piatok 8.00 Memoriál Andreja 
Franka - futbalový turnaj

16. 12. sobota

11.00 ŠBK - B. Bystrica, 
basketbal, kadetky

14.00 BK97 Stova - Kežmarok, 
volejbal, extraliga ženy

18.00 Kométa - Tvrdošín, 
florbal, extraliga ženy

17. 12. nedeľa

9.00 BK04 - Čaňa, basketbal, 
starší mini žiaci

12.30 ŠBK - Zvolen, 
basketbal, kadetky

15.00 Kométa - Kys. Nové Mesto, 
florbal, extraliga ženy

20. 12. streda
14.00 BK97 Stova - UKF Nitra, 

volejbal, extraliga ženy

18.00 BK04 - Komárno, 
basketbal, extraliga muži

23. 12. sobota 18.00 PCF 17 - Xmas 
Revolution, MMA turnaj

30. 12. sobota 18.00 BK04 - Žilina, basketbal, 
extraliga muži

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.

KOLKÁREŇ T.: 0907 428 935

Cenník prenájmu: 16 €/hod./4 dráhy

2. 12. sobota

9.00
TJ Tatran SNV - ŠK  
Železiarne Podbrezová,
1. liga východ

12.30
TJ Tatran SNV - ŠK 
Železiarne Podbrezová, 
interliga

16.00 TJ Tatran SNV B - Fiľakovo,  
1. liga východ

TENISOVÝ AREÁL T.: 0903 403 459
V prevádzke už len tenisová pretlaková hala.
Otváracie hod.: po ‑ ne 10.00 – 21.00

Cenník vstupu
(tenisová hala)

10.00 - 14.00 10 €/hod./kurt
14.00 - 21.00 13 €/hod./kurt
permanentka 69 €/6 hod.

2. – 4. 12. sobota - 
pondelok

Tenisový turnaj - 
dorast, trieda D

9. – 12. 12. sobota - 
utorok

Halové majstrovstvá 
regiónu - staršie 
žiačky a žiaci

16. – 18. 12. sobota - 
pondelok

Halové majstrovstvá 
regiónu - seniori

ZIMNÝ ŠTADIÓN: T.: 053/446 10 86
Rozpis  zápasov má len informatívny charakter 
a  môže byť zmenený! Rozpis verejného korču-
ľovania ma len informatívny charakter, môže byť 
zmenený z  dôvovodu konania hokejového zá-
pasu! Aktuálne informácie nájdete na stránke  
www.stez.sk (hľadaj - týždenný rozpis).

2. 12. sobota
15.00 HK SNV - MHK Martin, 

extraliga juniorov
17.30 DETI NA HOKEJ

3. 12. nedeľa

10.30 HK SNV - Žilina, 
extraliga juniorov

13.30 HK SNV - Trnava, 
liga kadetov

17.30 Verejné korčuľovanie

6. 12. streda 17.00 HK SNV - Michalovce, 
1. liga muži

9. 12. sobota 15.00 HK SNV - Púchov, 
extraliga dorastu

10. 12. nedeľa
10.30 HK SNV - Dukla Trenčín, 

extraliga dorastu
17.30 Verejné korčuľovanie

13. 12. streda 17.00
HK SNV - MHK 
Liptovský Mikuláš, 
extraliga juniorov

14. 12. štvrtok 17.00 HK SNV - Poprad, 
extraliga juniorov

15. 12. piatok 8.00
SHORT TRACK  - 
Danubia Cup16. 12. sobota 8.00

17. 12. nedeľa
8.00

17.00 HK SNV - Topolčany, 
1. liga muži

21. 12. štvrtok 14.00 HK SNV - Prešov, 
extraliga dorastu

22. 12. piatok 17.00 HK SNV - Dubnica, 
1. liga muži

23. 12. sobota 17.30 Verejné korčuľovanie
27. 12. streda 17.30 Verejné korčuľovanie

28. 12. štvrtok
12.00 SHORT TRACK - 

Slovenský pohár
17.30 Verejné korčuľovanie

29. 12. piatok 17.00 HK SNV - Prešov, 
1. liga muži

30. 12. sobota 17.30 Verejné korčuľovanie

www.stez.sk
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SÉRIA PREHIER A ZRANENÍ 
BASKETBALISTOV
Basketbalistov Spišskej Novej Vsi trápi výsledko-
vá kríza, no ešte horší je pohľad na zloženia kádra 
trénera Korfantu. Vo východniarskom derby proti 
Košiciam mu chýbali štyria, resp. piati, kľúčoví hrá-
či - Juríček, Marshall, L’Africain a Antoni. Všetkých 
trápia zdravotné problémy. Menšou náplasťou na 
ubolené rany mal byť príchod novej posily Bulato-
viča. Ten sa však v úvode východniarskeho kvalit-
ného súboja zranil.
„Čo sme komu urobili? Alebo je to nejaká kliatba? 
Už v úvode sa nám zranil Bulatovič, ktorý sa v pr‑
vom zápase ukazoval v  dobrom svetle. Divákom 
sme ponúkli to, na čo kvalitou máme. Spokojný som 
s výkonom Nzegeho, ktorý nás bodovo držal a ko‑
nečne zahral dobre aj Bennett. Naopak ma sklamal 
Ninkovič, ktorý akoby ani nebol v hale. Poďakovanie 
patrí aj divákom. Derby zápas sa hral vo výbornej 
atmosfére k  čomu prispeli oba fankluby,“ povedal 
po prehre s Košicami 68 : 98 tréner BK 04 AC LB 
Spišská Nová Ves Erich Korfanta.

Spišiaci ťahajú sériu prehier, trápi ich veľká maród-
ka, no proti Košiciam si od zaplneného hľadiska 
vyslúžili za predvedený výkon veľký potlesk. V ex-
tralige po zápase bola reprezentačná prestávka. Tá 
prišla Spišiakom nesmierne vhod. Bol čas na dolie-
čenie zranení, skompletizovanie kádra a hlavne na 
vylepšenie psychickej a hernej pohody.

Jozef Petruška

KOMÉTKY BOJUJÚ
Florbalistky Kométy Spišskej Novej Vsi po majstrov-
skej sezóne 2016/2017 v  tomto ročníku obhajujú 
titul majsteriek Slovenska, lenže už po letných zme-
nách v kádri bolo jasné, že sezóna 2017/2018 bude 
po odchode kľúčových hráčok o niečom inom. Pred 
domácim dvojzápasom s  Nemšovou a  Pruským 
mali Spišiačky na svojom konte dve víťazstvá a mali 

za sebou polovičku súťaže.
V tíme Kométy dostávajú príležitosť mladé talento-
vané florbalistky. Tie zatiaľ len zberajú i cenné extra-
ligové skúsenosti. Nemšová porazila Spišskú Novú 
Ves v pomere 10 : 5.
O  tom, že dievčatá Kométy sú veľké bojovníčky 
a vopred nevzdávajú žiaden zápas, svedčil už sú-
boj s odvekými rivalkami z Pruského. Do polovice 
stretnutia Spišiačky viedli gólom Marcinkovej, ale 
v druhej polovici zápasu dokázali hosťujúce hráčky 
troma gólmi otočiť priebeh stretnutia a vyhrali 3 : 1.
„Prakticky nám odišiel prvý útok a nahradiť útočnú 
silu týchto dievčat je veľmi ťažké. Snažíme sa čo 
najlepšie popasovať a naším cieľom je dostať sa do 
play off. Zatiaľ sa nám to darí. Stále je naším cie‑
ľom hrať kvalitný florbal a dávať príležitosť mladým 
hráčkam,“ povedal tréner Kométy Spišská Nová Ves 
Vladimír Koňak.

Jozef Petruška

SKVELÁ FUTBALOVÁ JESEŇ
Futbalisti Spišskej Novej Vsi majú skvelú jesennú 
časť súťažného ročníka 2017/2018. Ich doterajšie 
výsledky prekvapili nielen športovú verejnosť na Spi-
ši, ale aj na východe Slovenska, no čoraz viac ich 
výkony sledujú aj priaznivci futbalu na Slovensku. 
V 2. lige v prvú novembrovú sobotu hostili prvý tím 
tabuľky Lokomotívu Košice. Už predzápasové roz-
hovory v hľadisku sa niesli v optimistickom duchu, 
veď prehru málokto pripúšťal, s  remízou by bola 
väčšina fanúšikov spokojná a domáce víťazstvo by 
bolo z  kategórie senzačných. A  k  senzácii nebolo 
ďaleko. Spišiaci viedli gólom Zekuciu a v poslednej 
minúte Lokomotíva vyrovnala na 1 : 1.
Aj v posledných dvoch zápasoch jesene mali No-
vovešťania výhodu domáceho prostredia. Bardejov 
zdolali po góloch Sedláčeka a Kováča 2 : 1 a v roz-
lúčke s futbalovým rokom remizovali s Liptovským 
Mikulášom 2 : 2. Zimovať tak budú zverenci trénera 
Ondáša na skvelej šiestej priečke s  ôsmimi víťaz-
stvami, piatimi remízami a len štyrmi prehrami.
A ešte jedna zaujímavá štatistika z pohľadu divác-
keho záujmu:

7. kolo SNV - Inter BA 1 018 divákov
9. kolo SNV - Komárno 581 divákov
11. kolo SNV - Skalica 8 28 divákov
13. kolo SNV - Žilina B 615 divákov
15. kolo SNV - Lokomotíva KE 1 479 divákov
16. kolo SNV - Bardejov 1 416 divákov
17. kolo SNV – L. Mikuláš 897 divákov
Priemerná návštevnosť vo FORTUNA lige 2016/2017  
bola 1 974 divákov, u nás je priemer na zápas 1 000 
divákov!

Jozef Petruška

FERČEKOVSKÁ 
DESIATKA
Populárne bežecké podujatie Ferčekovská de-
siatka v tradičný 17. novembrový deň písalo už 
svoju deviatu kapitolu. Areál pod lyžiarskym vle-
kom opäť patril bežcom hlavne z regiónu Spiša. 
Ferčekovská desiatka je zároveň posledným 
podujatím Spišskej bežeckej ligy a po skončení 
behu sa vyhodnocujú nielen víťazi „desiatky“, 
ale aj celej ligy.
Bežci štartujú od SKI klubu do Novoveskej 
Huty, kde je na 2,5 km obrátka a trať absolvo-
vali dvakrát. O dvanástej hodine štartovali ka-
tegórie mládeže, po 14. hodine sa vydali na trať 
dorastenci a  dospelí. V  kategórii najmladších 
boli najrýchlejší Zara Dziedzinová a  Daniel 
Catala. Ročník 2008/2009 vyhrali Olívia Med‑
vecová a  Marko Zgodava. Ročník narodenia 
2007/2006 u  dievčat vyhrala Michaela Pet‑
rušková z  Jamníka, u  chlapcov Michal Gro‑
movský zo SNV. Ročník narodenia 2002/2003 
prvenstvo získali Nora Jenčušová a Sebastián 
Smik, obidvaja zo Spišskej Novej Vsi. U doras-
tencov boli najrýchlejší Erik Revaj a Lucia Su‑
ľovská zo Spišskej Novej Vsi.
Popoludní sa už všetka pozornosť sústredila na 
kategórie dospelých. U mužov do 39 rokov do-
minoval Matúš Volčko z Liptovského Mikuláša. 
V hlavnej vekovej kategórii bola na obrátke tes-
ne za sebou trojica Dubašák – Kamas – Dobák. 
Ani na druhej polovici trate sa poradie nezmenilo 
a Jozef Dubašák z Popradu zvíťazil. Do Popra-
du putovalo aj prvenstvo u mužov nad 50 rokov 
zásluhou Štefana Racza. Uznanie a veľký po-
tlesk na celej trati si najviac vyslúžili bežci v ka-
tegórii nad 60 rokov, kde dobehol prvý Milan 
Hrušovský, no obdivovať treba výkony aj ďal-
ších bežcov Pavola, Kozáka, Šmída, Holečka, 
Tekelyho, Majerníka, Smolára a Hudáka.
U  žien do 34 rokov si pre prvenstvo dobehla 
Zuzana Jančiová z L. Mikuláša. Petra Pasto‑
rová z Ostravy bola najrýchlejšia v kategórii do 
49 rokov. Danica Božová prevzala zlatú medai-
lu za víťazstvo nad 50 rokov.
Deviaty ročník majú organizátori Ferčekovskej 
desiatky za sebou. O rok sa toto podujatie bude 
niesť v znamení „desiatky“, no už deviaty ročník 
jasne ukázal, že organizácia a partia ľudí vo Fer-
čekovciach je dokonale zladená a tento beh si 
získal veľké uznanie a dobré meno.

Jozef Petruška

Klub spišských strelcov,  
Combat klub Dukla ‑ Tatry 

za podpory mesta Spišská Nová Ves 

pozýva na

ŠTEFANSKU VEREJNÚ 
STRELECKÚ SÚŤAŽ

z krátkych a dlhých zbraní a

„TATRANSKÚ ODYSEU“
26. 12. 2017 (utorok)
v Krytej strelnici na Radlinského ul.

Propozície súťaže na www.spisskanovaves.eu  
modrá sekcia SNV - Šport - 

Klub spišských strelcov



21Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi
www.spisskanovaves.eu

12/2017

ŠPORT

Š
P

O
R

T 
V 

S
K

R
AT

K
EBEH: V sobotu 21. októbra 2017 sa uskutočnil na 

Košiarnom briežku už 31. ročník Behu Sloven‑
ským rajom za účasti 60 bežcov všetkých veko-
vých kategórií. Aj keď počasie nebolo priaznivé, 
na kvalitných výkonoch bežcov sa to neprejavilo. 
Usporiadateľmi organizačne na vysokej úrovni 
zvládnutého bežeckého podujatia boli: AŠK Nad 
Medzou Spišská Nová Ves, TJ Tatran Spišská Nová 
Ves, Mesto Spišská Nová Ves, CVČ Spišská Nová 
Ves, HZS oblasť Slovenský raj a „SPIŠ“ agentúra 
regionálneho rozvoja Spišská Nová Ves.
Beh Súľovskými skalami (14.  10.  2017, Súľov): 
Muži 60 r. a  st. (20 km): 3. J. Tekely (MK SNV, 
2:39:55); ženy 35 ‑ 49 r. (13 km): 2. L. Baronová 
(SNV, 1:25:42), 20. I. Súľovská (BK SNV, 1:58:58); 
ženy 35 - 49 r. (20 km): 12. D. Garneková (BK SNV, 
2:59:13); ženy 50 r. a st. (20 km): 2. E. Berníková 
(SNV, 2:57:07).
STOP SHOP polmaratón Liptovský Mikuláš 
(14. 10. 2017; 21,1 km): Muži 60 ‑ 69 r: 4. V. Šmida 
(MK SNV, 1:42:41).
Beh do vrchu „Banské – Mlačky“ (15. 10. 2017; 
6,4 km; prevýšenie 326 m): Muži 40 ‑49 r: 1. T. Ka-
mas (TJ Tatran SNV, 26:54).
Majcichovský maratón (21.  10.  2017; 42,2 km): 
Muži 40 ‑ 49 r: 3. P. Hus (MK Tatran SNV, 3:34:40), 
muži 60 r. a  st.: 1. J. Smolár (MK Tatran SNV, 
4:32:25).
Beh okolo Sidorova (Ružomberok, 22. 10. 2017; 
13 km): Muži 60 ‑ 69 r: 2. M. Hrušovský (STEZ 
SNV, 59:30).
Vechcovská desiatka (29. 10. 2017; 10 km): Muži 
40 ‑ 49 r: 1. T. Kamas (TJ Tatran SNV, 36:31).
Beh do vrchu Dubník (Zámutov, 5.  11.  2017; 
11,2 km; prevýšenie 600 m): Muži 40 ‑ 49 r: 1. T. 
Kamas (TJ Tatran SNV, 50:30).
Beh oslobodenia mesta Strážske (12. 11. 2017; 
6,4 km): Muži 40 ‑ 49 r: 2.T. Kamas (TJ Tatran SNV, 
22:12,6).

VOLEJBAL: V sobotu a nedeľu 11. – 12. 11. 2017 
hrali svoje zápasy všetky družstvá VK SNV. Junior-
ky si hladko poradili doma s Kežmarkom a vyhrali  
3 : 0 a 3 : 1. Staršie žiačky A  jeden zápas vyhra-
li a  jeden prehrali a  staršie žiačky B prehrali dva 
zápasy a  jeden zápas vyhrali a  napokon mladšie 
žiačky - 4 mali svoju premiéru v  tomto ligovom 
ročníku, keď všetky 3 svoje zápasy s  prehľadom 
vyhrali. Juniorky, 1. liga, 5. kolo: 28. 10. 2017, VK 
SNV - KV MŠK Oktan Kežmarok 3 : 0 a 3 : 1;
Staršie žiačky A, 4. kolo: 11. 11. 2017, turnaj v Sni-
ne: VK SNV A  - VK Eperia Prešov 3 : 0, VK SNV 
A - MVK Snina 0 : 3; 
Staršie žiačky B, 4. kolo: 11. 11. 2017, turnaj v Po-
prade: VK SNV B - Poprad 0 : 2, VK SNV B - Strop-
kov B 0 : 2, VK SNV B - Košice 2 : 1; 
Mladšie žiačky ‑ 4, 2. kolo: 12.  11.  2017, 
turnaj v  Poprade: VK SNV - Epe-
ria Prešov 2 : 0, VK SNV - Elba Prešov  
2 : 0, VK SNV - Košice 2 : 0.

KARATE: 11.  11.  2017 sa v  Šuranoch sa konalo  
2. kolo Slovenského pohára ml. kadetov, kadetov, 
juniorov a  U21. Na tejto súťaži Karate klub Iglow 
reprezentovali 15 cvičenci. Spolu získali 3 zlaté 
medaily - Igor Hauser, Maroš Janovčík, Zoja Zim-
nikovalová, 3 strieborné medaily - Juraj Černický, 
Sára Krivdová, Monika Pekarčíková a 4 bronzové 
- Jakub Černický, Šimon Javorský, Dominik Ke-
šelák, Dominik Olbert. Z  celkového počtu 47 zú-
častnených klubov sa spišskonovoveské družstvo 
umiestnilo na celkovom 4 mieste. V 1. kole pohára 
žiakov Majstrovstiev Tauka dorastencov, juniorov 
a st. konanom 21. 10. 2017 v Kežmarku sa klub zú-
častnil s 26 súťažiacimi. Celkovo získal 39 medailí 
zo 49 štartov.

SVETOVÁ 
MEDAILISTKA ZOJA 
ZIMNIKOVALOVÁ
Zoja Zimnikovalová (Karate klub Iglow) získala na Majstrovstvách  
sveta kadetov, juniorov a  U21 2017 na Tenerife (Španielsko) 
28.  10.  2017 bronzovú medailu v  kategórii Kumite kadetky -54 kg 
v konkurencii 47 pretekárov.
Zoja Zimnikovalová v 2. kole porazila Gozutok Gulbahar (TUR) za stavu 
0 : 1 na hansoku, v 3. kole porazila Subasic Alma (Bosna a Hercegovi-
na) 6 : 2, v 4. kole porazila Devigili Hanna (Rakúsko) za stavu 1 : 4 na 
hansoku. V semifinále prehrala s Perovic Ivana (Srbsko) 0 : 2. V boji 
o tretie miesto porazila domácu pretekárku Pereira Villalobos So‑
nia (Španielsko) 3 : 0 a získala tak bronzovú medailu. Blahoželáme.

CYKLOPRETEKY ŠK FERČEKOVCE
Priaznivé počasie v nedeľu 15. októbra 2017 umož-
nilo Športovému klubu Ferčekovce zorganizovať 
v poradí už štvrtý ročník cyklistických pretekov pre 
deti vo veku od 0 do 15 rokov. Slnečné popolud-
nie prilákalo do jazdeckého areálu 130 detských  
členov i  nečlenov Športového klubu Ferčekovce, 
ich rodičov, priaznivcov cyklistiky, ba i  podporo-
vateľov športu, ktorí prišli, zašportovali si, zaba-
vili sa a  tí najlepší aj odišli s  hodnotnými cenami.                                                                                     
Mladí nádejní cyklisti zaradení  v  šiestich kategó-
riách podľa veku a  pohlavia úspešne absolvovali 

vytýčenú trasu. V  cyklopretekoch si o  hodnotné 
ceny zasúťažili aj rodiny s  najmenšími ratolesťami 
v kočíkoch. O zdarný priebeh súťaže v bicyklovaní 
sa pričinili nielen  organizačný tím Športového klubu 
Ferčekovce, ale tiež sponzori Kellys a firma Embra-
co a v neposlednom rade tí, ktorí si prišli zašporto-
vať či povzbudiť malých cyklistov. Tradičná bohatá 
tombola v závere pretekov urobila radosť desiatke 
malých športovcov.  Najväčší úsmev na tvári vyčaril 
tombolový horský bicykel športovcovi, ktorý sa za-
registroval ako posledný.

STRELECKÁ SÚŤAŽ
Krytá strelnica bola dejiskom už 9. ročníka verejnej 
streleckej súťaže O putovný pohár primátora mesta 
Spišská Nová Ves z krátkych a dlhých zbraní. Súťa-
žilo sa podľa špeciálnych technických pravidiel pre 
Spišskú ligu v roku 2017. Prihlásení strelci si zmerali 
sily a presnú mušku v štyroch disciplínach. Prví traja 
v  každej disciplíne boli ocenení vecnými cenami 
a stali sa držiteľmi putovných pohárov.
Prvú disciplínu pištoľ na 25 metrov vyhral Emil Pa‑
lenčár pred Radom Hozzom a Marekom Gurom.
V druhej disciplíne streľba na terč páchateľa s  ru-
kojemníkom mal najpresnejšiu mušku Ivan Múdry 
pred Emilom Palenčárom a Radom Hozzom.
V malokalibrovej puške sa najviac darilo Rasťovi Štra‑

movi, druhý skončil Milan Kohút a tretí Ivan Múdry.
V poslednej štvrtej disciplíne veľkorážna rýchlopaľ-
ba zvíťazil Rado Hozza, pred Kamilom Puobišom 
a Milanom Kohútom.
Po prvý raz organizátori súťaže prišli s nápadom pre-
zentácie a výstavy zbraní. V klubovni zberateľ Ivan 
Kotora z Kežmarku predstavil svoju bohatú zbierku 
ručných palných zbraní používaných Českosloven-
skou armádou od roku 1918. Vyše 40 exemplárov si 
mohli prítomní súťažiaci i  laická verejnosť ohmatať 
a čo - to sa o nich dozvedieť a vypočuť zaujímavé 
rozprávanie o  histórii a  funkcii jednotlivých zbraní 
od Ivana Kotora.

Jozef Petruška
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VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V OKTÓBRI OSLÁVILI

Filip Valovič
Adam Bebjak
Šarlota Horváthová
Mia Zahurancová
Tomáš Furimský
Michal Regeš
Liana Mišurová
Nela Tomašková
Katarína a Viktória 

Popovičové
Tadeáš Ondrej Pecha
Andreas Dlhoš
Moya Melikant
Dávid Kubík
Ivana Skovajsová
Damián Suržin
Filip Repaský

Daniela Semanová
Šimon Jeremiaš
Dávid Kotlár
Monika Holubová
Viktória Vítková
Viktória Garčárová
Laura Lukáčová
Ela Šivecová
Dorota Dzurendová
Nikolas Pecha
Oliver Sopko
Marián Pokuta
Daniela Trnovská
Tamara Hanáková
Natália Jahodová
Timon Sertl
Hana Vajová

Anna Paceková 1921
Ing. Eduard Škerlík 1926
Regina Smoradová 1926
Ján Babič 1930
Valeria Krkošková 1930
Ing. Anton Vidiš 1931
František Szabó 1931

Helena Filipová 1931
Mária Pavlíková 1936
Malvína Dubiňáková 1937
Karol Jurčák 1938
Alojz Mojžita 1939
Ladislav Platko 1941
Jozef Makula 1943

Ing. Mária Hricová 1943
Štefan Repaský 1945
Jozef Kysela 1945
Michal Utľak 1947
Július Koky 1948
Jiří Galajda 1949
Michal Tarbaj 1952

Ján Tarda 1952
Bernard Jelenčík 1953
Miroslav Zilvar 1956
Valentina Vavreková 1957
Božena Gabčová 1957
Anna Drozdová 1959
Milan Novogurský 1960

Katarína Svibová 1963
Ján Barteľ 1964
Ľubomír Hutník 1976
Ľubica Gáborová 1977
Peter Hrúz 1977

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.

POĎAKOVANIA A SPOMIENKY

V OKTÓBRI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

98 rokov
Cecília Macková
95 rokov
Mária Kucharovicová
93 rokov
Jozef Gerši
91 rokov
Elena Bobáková
90 rokov
Anna Bolemanová
Margaréta Drusová
Anna Hlavajová
85 rokov
Valika Zaliberová
Mária Neupauerová
Mária Kozlovská
Ján Filkor
Anna Chmeľová
80 rokov

Vladimír Kavalec
Edita Čupáková
Gabriela Fecková
Matilda Žigová
Emília Nováková
Mária Koškovská
Magdaléna Hegenbartová
Katarína Omastová
Milan Dunčko
Valéria Ratvajová
75 rokov
František Bavala
MUDr. Eva Klučárová
Helena Straková
František Garčár
Margita Martinkovičová
Ľudmila Spustová
Valéria Fulková
Katarína Nagyová

Ján Nemec
Ing. Štefan Zachar
Jozef Nagy
Mária Rimčuková
Irena Dulíková
Emília Bariová
Judita Bukovinská
Irena Lašková
Katarína Farkašová
Michal Mackovjak
Ing. Mikuláš Chemez
Marta Blažeková
Ladislav Letanovský
70 rokov
Jozef Kováč
František Gaduš
Anna Fabinyová
MUDr. Marta Knížová
Terézia Slezáková

Magdaléna Popovičová
Margita Rusiňáková
Mgr. Ľudmila Plateková
Milan Bikár
Margita Baluchová
Igor Šuťak
Elena Rychtarčíková
Ján Antoni
Juraj Beličák
Mária Molitorová
Marta Ivanová
Júlia Hrušovská
Vladimír Jung
RNDr. Elena Smolárová
Jozef Hadbavný
Milan Mráz
Mária Repaská
Bohuslav Dostál
Viera Kučinská

Úprimne ďakujem za prejavy sústrasti a kvetinové dary všet-
kým príbuzným, priateľom, susedom, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s  mojím synom Františkom LEŠKOM, ktorý nás opustil 
12. 9. 2017 vo veku 63 rokov.
Ďakujem Pohrebnej službe S. Badziková za dôstojnú rozlúč-
ku.
S láskou a úctou spomína mama, súrodenci Ľubka a Dušan 
s rodinami, deti a ostatná smútiaca rodina.
„Čím bol si nám, to vie len ten, kto stráca, čím bol si iným, Boh 
Ti to už spláca. Spi v nebi sladko a ochranu maj nad nami, 
lebo my tu dole bdieme pod Tvojimi krídlami.“
S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie všet-
kým príbuzným, známym, bývalým kolegom a  priateľom, 
ktorí sa 6. 10. 2017 prišli rozlúčiť s naším drahým Michalom  
TARBAJOM, ktorý nás opustil vo veku 65 rokov.
S úctou a vďakou manželka Oľga, dcéra Sylvia a syn Michal 
s rodinami, súrodenci a ostatná smútiaca rodina.
Úprimne ďakujeme príbuzných, priateľom, susedom a  zná-
mym za prítomnosť pri poslednej rozlúčke s mojím milova-
ným manželom, starostlivým otcom, dedkom Ing. Eduardom 
ŠKERLÍKOM, ktorý nás opustil 14. 10. 2017.
Vďaka patrí aj Rím.-kat. farskému úradu v SNV, p. dekanovi 
Galikovi, ZPOZ pri MsÚ v SNV, najmä PhDr. J. Lapšanskému, 
PhD. za dôstojný obrad.
Ďakujeme Pohrebnej službe S. Badziková za jej ústretovosť. 
Naše veľké poďakovanie vyslovujeme všetkým pracovníkom 
Domova dôchodcov na Brezovej ul. v SNV za ich príkladnú 
starostlivosť v posledných mesiacoch jeho života.
S vďakou a úctou smútiaca rodina.

Láska ostáva, tá smrť nepozná.
Úprimne ďakujem za modlitby, prejavy sústrasti a kvetinové 
dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom z  celej Pod 
Tepličky, bývalým kolegom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s  mojím milovaným manželom, starostlivým tatikom a  de-
dom Cyrilom HAMRÁČKOM, ktorý nás predišiel do večnosti 
16. 10. 2017 vo veku nedožitých 66 rokov.
Naše poďakovanie patrí p.  farárovi Mgr.  O. Švančarovi 
a R. Hamráčkovi, SDB., a Pohrebnej službe R. Findura.
S úctou a vďakou manželka, dcéra, synovia s rodinami.
Veríme, že dobrí ľudia nikdy neumrú. Keď odídu z tohto sveta, 
to, čo sme na nich milovali ‑ úsmev, láskavosť, obetavosť, zo‑
stane navždy v našich srdciach.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všet-
kým príbuzným, susedom a známym, ktorí sa 17. 10. 2017 
prišli rozlúčiť s  mojou milovanou manželkou, našou mam-
kou, babkou, svokrou, sestrou, švagrinou, krstnou mamou, 
tetou a príbuznou Ing. Máriou HRICOVOU, ktorá nás navždy 
opustila 12. 10. 2017.
S úctou manžel, synovia s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, záhradká-
rom, bývalým kolegom, a známym, ktorí sa prišli 17. 10. 2017 
rozlúčiť s mojím milovaným manželom, otcom, dedkom, pra-
dedkom, svokrom, bratom, švagrom a  ujom Ladislavom 
PLATKOM, ktorý nás opustil vo veku 76 rokov.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorý-
mi ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Za dôstojnú rozlúčku patrí naše veľké poďakovanie Rím.-kat. 
farskému úradu v SNV a ZPOZ pri MsÚ v SNV.
Taktiež ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura za prípravu dôs-
tojnej rozlúčky s naším drahým zosnulým.
S vďakou a úctou manželka Gita, dcéra Danka a syn Ladislav 
s rodinami a ostatná rodina.
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Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, neza‑
budne.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom a  zná-
mym, ktorí odprevadili 7. 11. 2017 na poslednej ceste môjho 
milovaného manžela, syna, otca, brata, uja, dedka a svokra 
Stanislava HRICA.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
Neúprosný osud to najdrahšie nám vzal, len bolesť v srdciach, 
smútok, prázdny domov a spomienky nám zanechal.
5. 11. 2017 uplynul rok, čo nás náhle, bez rozlúčky navždy 
opustila naša milovaná manželka, mamka a  babka Alica 
MITRIKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou spomínajú manžel Marián, dcéra Stanka, Alica s ro-
dinou a syn Marián.

Už len kytičku kvetov na hrob Ti môžeme dať a pri plamienku 
sviečky, modlitby so smútkom v srdci stále na Teba spomínať.
5.  11.  2017 uplynuli smutné 2  roky, odkedy nás navždy 
opustila naša milovaná manželka, mamička a babka Milota 
MATISOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomien-
ku.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme a pri plamien‑
ku sviečky na Teba s úctou spomíname.
7. 11. 2017 uplynulo 5 rokov, odkedy nás navždy opustil môj 
milovaný manžel, otec, dedko a brat Ján VALIGURA.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
S láskou a úctou v srdci spomínajú manželka Mária, syn Pe-
ter, dcéra Janka s rodinou, syn Vladimír s rodinou, súrodenci 
a ostatná smútiaca rodina.

10. 11. 2017 uplynie 5 rokov, ako nás opustil náš otec, dedko 
a pradedko pán Ján ŠEBOŠÍK. 
Spomínajte spolu s nami. Ďakujeme.
dcéra Marta, synovia Ján a Dušan s rodinami

Nad smrťou sa zvíťaziť nedá.
13. 11. 2017 sme si s  láskou pripomenuli 1. výročie úmrtia 
môjho milovaného manžela, nášho starostlivého otca, dedka 
a opinka JUDr. Martina OKÁLYHO.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a  nezabudli, spomeňte si 
spolu s nami. Ďakujeme.
manželka Jarka, deti s rodinami, vnúčatá a ostatná smútiaca 
rodina

Sú slová, ktoré jej už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabud‑
neme, sú okamihy, na ktoré stále spomíname.
22. 11. 2017 uplynulo 9 rokov, kedy nás navždy opustila naša 
milovaná mamka, babka a prababka Marta BABEJOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomien-
ku.
S  láskou a  úctou v  srdci spomínajú dcéry Mária, Daniela 
a Viera s rodinami.

50 rokov uplynulo od straty nami milovanej Magdalény 
KUPČÍKOVEJ.
S láskou a vďakou spomíname na jej krátky, ale pracovitý život 
a prekrásne spoločne prežité chvíle.
sestra, krstné dcéry a ostatná rodina

Čas plynie, spomienky ostávajú.
24. 11. 2017 sme si pripomenuli 3. výročie úmrtia našej milo-
vanej mamky, babky Otílie BOBKOVEJ, rod. Bednárikovej.
S úctou a láskou spomínajú syn Milan s rodinou a celá smú-
tiaca rodina.

Odišli ste nám strašne skoro. Nestihli sme 
veľa z toho, čo sme chceli s vami ešte zažiť. 
Smútok za vami neoslabil, napriek rokom, 
ktoré odišli.
28.  11.  2017 uplynulo 37 rokov, čo odišla 
naša drahá mamička - Anna SEMEŠOVÁ 
a  2.  10.  2017 uplynulo 30 rokov, čo nás 
opustil drahý otec, Juraj SEMEŠ, ktorého

100. výročie narodenia sme si pripomenuli v apríli.
S láskou a úctou spomínajú dcéra Darina a syn Miro s rodi-
nou. Spomeňte si s nami.

Nedá sa opísať v slove, koľko lásky leží v ro‑
dičovskom hrobe.
Tam spia svoj večný sen - láskavý otec 
Mikuláš BABEJ - 15 rokov a  milovaná 
mamka Katarína BABEJOVÁ - 20 rokov.
Nezabudli sme, vy, rodičia žijete v  našich 
srdciach.
S  obrovskou úctou deti Mikuláš, Katarína, 
Mária a Anna s rodinami.

2. 12. 2017 si pripomenieme 1. výročie úmrtia manžela, otca, 
dedka Petra SEKANA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
S láskou a úctou spomína manželka, deti s rodinami a ostat-
ná rodina.

Zostali spomienky, ktoré nevybledli.
2.  12.  2017 si pripomenieme 15. výročie 
úmrtia našej mamky, babky a svokry Agnesy  
RUŽBACKEJ a 10. 2. 2018 si pripomenie-
me 25. výročie úmrtia nášho otca, dedka, 
svokra Jána RUŽBACKÉHO.
Tí, ktorí ste ich poznali a nezabudli, venujte 
im spolu s nami tichú spomienku.

S úctou a láskou dcéry Daniela a Janka s rodinami.
Nezabudli sme, len sa učíme žiť s tým, že už nie si medzi nami.
2. 12. 2017 si s hlbokou úctou a láskou pripomíname 2. výro-
čie úmrtia môjho milovaného manžela Jozefa CEHULU.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu so mnou 
tichú spomienku.
S láskou spomína manželka a ostatná rodina.

Všetko krásne, čo si mal, to si nám aj dal.
A  preto Ti chceme manžel, otec náš, Jozef ONDAS, 
4. 12. 2017 do neba k 10. výročiu úmrtia vďačnosť poslať.
S  úctou a  vďakou manželka Agnesa, dcéry Jana, Ľudmila, 
Katarína, Slavomíra a syn Jozef s rodinami.

4. decembra 2017 si pripomenieme rok od ťažkej chvíle, keď 
nás opustil náš tatko, svokor, dedko, pradedko, príbuzný 
a priateľ Ing. František ZÁHORA.
S  úctou a  láskou spomíname a  úctivo ďakujeme všetkým, 
ktorí budú spomínať s nami.
dcéra Alena, syn Miroslav s rodinou a ostatná rodina

Dobrý človek nikdy neumiera v srdciach tých, ktorí ho milovali.
6. 12. 2017 uplynie 10 rokov, odkedy nás opustil môj milova-
ný manžel, otec, dedko, pradedko, svokor, brat, švagor Ján 
HIROŠ.
S úctou a  láskou spomínajú manželka Darina, dcéra Darina 
s rodinou, synovia Ján s manželkou Majkou, Maroš s deťmi 
Karolínkou, Kristiánkom, vnúčatá Tomáš s  rodinou, Miriam 
s rodinou, Lukáš.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.

Odišla tíško, už nie je medzi nami, no v našich srdciach žije 
spomienkami.
8. 12. 2017 uplynú 4 roky od chvíle, kedy nás navždy opustila 
moja manželka, naša mamka Eva TEKELYOVÁ.
S úctou spomínajú manžel a deti s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.

POĎAKOVANIE A SPOMIENKY
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Úsmev mal na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši.
9. decembra uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustil náš 
drahý, milovaný manžel, otec, dedko a  pradedko Jozef 
BDŽOCH.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
S  láskou v srdci na Teba spomínajú manželka Marta, dcéra 
Viera s rodinou, syn Dušan s rodinou, vnúčatá a pravnúčatá.
Stále je ťažko a smutno nám všetkým. Nič už nie je také, aké 
bolo predtým. Všade okolo chýba Tvoj hlas, mal si rád život, 
my Teba zas. Odišiel si bez rozlúčky tíško a  navždy, zostal 
smútok a na duši jazvy.
9.  12.  2017 uplynie 12 rokov od úmrtia manžela, ocka  
a dedka Dušana SIVAČKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.
S  láskou spomínajú manželka Mária, dcéry Katka a  Lucka 
s rodinami a ostatná rodina.

Skromné vo svojom živote, veľké vo svojej 
láske a  dobrote. Neúprosný osud to naj‑
drahšie nám vzal, len bolesť v  srdciach, 
prázdny domov a spomienky nám ponechal.
10. 12. 2017 uplynie smutný rok, kedy nás 
navždy opustila milovaná manželka, mamka, 
babka a prababka Valéria HORVÁTHOVÁ

a 8. 10. 2017 uplynulo 12 rokov od úmrtia mojej dcéry, sestry, 
mamky a babky Kamilky SCHNEIDEROVEJ, rod. Horváthovej.
Venujte im s nami tichú spomienku. Každý deň nám chýbate.
S láskou spomína smútiaca rodina.

So smútkom v srdci si 10. 12. 2017 pripo-
míname 5. výročie, čo nás navždy opusti-
la naša mamka, babka, prababka Mária  
BABEJOVÁ a 18 rokov, ako od nás navždy 
odišiel otec, dedko, pradedko Ján BABEJ.
S  láskou a  úctou na vás spomínajú dcéry 
Mária a Anna s rodinami a synovia Ján a Jiří 
s rodinami.

10. 12. 2017 uplynie nedožitých 70 rokov Mariána BIGOŠA, 
ktorý nás opustil vo veku 51 rokov 25. 7. 1999.
Prežil krátky, ale plodný život v pokore a obetavosti pre rodi-
nu, farnosť a mesto, najmä pri cirkevných pohrebných obra-
doch, dlhoročnej starostlivosti o prameň vody a kaplnku Pan-
ny Márie v Schulerlochu, v spevokole dospelých vo farskom 
kostole či aktivitách v športovom a verejnom živote. Nech Ťa 
Nebeský Otec odmení večnou radosťou.
S  láskou spomínajú manželka Eva, dcéra Mária a  synovia 
Slavomír, Marián, Stanislav, Jozef, Patrik, Pavol a  Tomáš  
s rodinami.
Nezabudli sme na Tvoju milú tvár, pracovité ruky a lásku, ktorú 
si nám dala, lebo spomienky ostali v našich srdciach.
10.  12.  2017 uplynie 5 rokov od úmrtia našej mamky, sta-
rej mamy a prastarej mamy Anny ŠTELBASKEJ, ktorá nás 
opustila vo veku 88 rokov.
S  láskou spomínajú dcéra Hanka, synovia Ján a  Štefan  
s rodinami, vnúčatá a pravnúčatá.
Nezabudli sme ‑ učíme sa žiť s tým, že už nie si medzi nami.
11.  12.  2017 uplynie rok od úmrtia môjho manžela, nášho 
otca a dedka Jána SUROVCA.
S  úctou spomína a  za tichú spomienku ďakuje manželka 
a deti s rodinami.

Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a  všetkých nás. 
Odišiel si navždy, hoc túžil si žiť, ale osud to tak zariadil, že 
musel si nás opustiť. Hoci si odišiel a nie si medzi nami, v na‑
šich srdciach ostávaš s nami. Už len kytičku kvetov Ti môžeme 
na hrob dať a pri plamienku sviečky s úctou spomínať.
So smútkom v srdci si 11. 12. 2017 pripomenieme 8. výročie, 
kedy nás navždy opustil milovaný syn, brat Martin NAGY.
S úctou a láskou si spomínajú mamka Mária, sestry Dagmar, 
Monika, bratia Jaroslav, Zdeno so svojimi rodinami a krstná 
mama.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu s nami tichú 
spomienku. Ďakujeme.

Dlhých 10 rokov uplynie 11. 12. 2017, čo nás navždy opustil 
manžel, otec, svokor a dedko Ľudovít ŠMELKO.
Za tichú spomienku ďakujú manželka a synovia s rodinami.

Čas plynie, ale spomienka ostáva.
12.  12.  2017 uplynie 10 rokov, odkedy nás opustila moja  
manželka Anna POLLÁKOVÁ.
S úctou a láskou spomínajú manžel Jozef, syn Vlado a Rado 
s rodinou, dcéra Henrieta, sestry Magda, Mariena a brat Laco 
s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

Čas plynie, spomienky ostávajú.
12.  12.  2017 si pripomenieme 20. výročie úmrtia môjho  
manžela, nášho otca a dedka Štefana GÁLLA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s  nami tichú  
spomienku.
S  úctou a  vďakou spomína manželka, deti s  rodinami  
a ostatná rodina.
Nezabudli sme ‑ učíme sa žiť s tým, že už nie si medzi nami.
13.  12.  2017 uplynie rok od úmrtia môjho manžela, nášho 
otca a dedka Jána MAZÚRA.
S  úctou spomína a  za tichú spomienku ďakuje manželka  
Cilka, syn Miroslav a dcéra Gabriela s rodinami.

Aj keď už nie si medzi nami, v  našich srdciach žiješ stále 
s nami.
13. decembra 2017 uplynie 10 rokov od úmrtia môjho manže-
la, nášho otca, dedka a brata Juraja LABUDU.
S láskou spomínajú manželka, synovia s rodinami, súrodenci 
s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

Sú vety, ktoré už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabudne‑
me, sú okamihy, na ktoré radi spomíname.
14.  12.  2017 si pripomíname 2. smutné výročie, kedy nás 
opustil môj drahý manžel, náš otec, svokor, starý otec, brat, 
krstný otec a švagor MUDr. Ján FULKA.
Ďakujeme všetkým za spomienku s modlitbou.
S  úctou a  vďakou manželka Valéria, synovia Ján, Róbert  
a súrodenci s rodinami.
Utíchlo srdce, utíchol hlas, mal si rád život a všetkých nás.
So žiaľom v srdci, slzami v očiach si 14. 12. 2017 pripome-
nieme 1. výročie, čo nás navždy opustil Ondrej NOVOTNÝ.
S láskou a úctou spomínajú manželka Edita a dcéry Ľubica, 
Jana a Andrea s rodinami.

Tak letí čas, čo stíchol Tvoj hlas, len spomienky na Teba sa 
vracajú zas. Spomienky sú trvalejšie, než tie kvety najkrajšie, 
kvety uschnú, opadajú, ale spomienky nám zostávajú.
15. 12. 2017 si pripomenieme 1. výročie úmrtia Ferdinanda 
JANECA.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí naňho nezabudli.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.
Čas plynie a bolesť trápi, no Teba nám nik nevráti. Už len tichá 
spomienka navždy ostáva, no naše srdcia nikdy nezabudnú.
16. 12. 2017 uplynie 11 rokov od chvíle, čo nás navždy opus-
til môj milovaný manžel, starostlivý otec a láskavý starý otec 
Ladislav MODROCKÝ.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, zaspomínajte si s nami.
S úctou a láskou manželka a synovia s rodinami.
Z Tvojich očí žiarila láska a dobrota, budeš nám chýbať do 
konca života.
S tichou spomienkou ku hrobu chodíme, pri plameni sviečky 
na Teba myslíme.
19.  12.  2017 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustil  
milovaný manžel, starostlivý otec, láskavý dedko a pradedo, 
svokor Jozef RICHTARČÍK.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a  nezabudli, venujte mu 
s nami tichú spomienku. Ďakujeme.
S úctou a láskou spomína smútiaca rodina.
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Dni plynú, ako tichej rieky prúd, len bolesť 
v srdci trvá a nedá sa zabudnúť.
19.  12.  2017 si pripomenieme 10. výročie 
úmrtia našej drahej mamky a babky Anny 
MUCHOVEJ a zároveň 1. 1. 2018 si pripo-
menieme 10. výročie úmrtia nášho drahého 
otca a dedka Františka MUCHU.
Tí, ktorí ste ich poznali a nezabudli, venujte 
im s nami tichu spomienku.
S  úctou a  láskou spomínajú deti, vnučka 
a ostatná smútiaca rodina.

Päť rokov ubehlo ako voda, na Teba mamka zabudnúť sa 
nedá. Odišla si navždy, už Ťa nemáme, s úctou a  láskou na 
Teba spomíname.
20.  12.  2017 uplynie 5 rokov, odkedy nás navždy opustila 
naša milovaná mamka, svokra, babka, prababka a  sestra 
Helena VALIGUROVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou a úctou v srdci spomínajú syn Dušan s rodinou, syn 
Michal s rodinou, dcéra Silvia s rodinou, nevesta Mária s ro-
dinou, vnúčatá a pravnúčatá, sestra Anna a ostatná smútiaca 
rodina.
Už len kyticu z lásky na hrob môžeme Ti dať, za všetko krásne 
ďakovať a s láskou v srdci na Teba spomínať.
20.  12.  2017 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila naša 
milovaná mamička, babička a svokra Paulinka ČUPÁKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S úctou, vďakou a  láskou spomínajú synovia Ľuboš, Dušan 
s rodinou a dcéra Ivka.

Dedko, ocko, manžel, brat, nášho Ďoďa mal každý rád. Všet‑
kých nás on veľmi ľúbil, vždy dodržal to, čo sľúbil. Veľmi chýba 
každému z nás, ale smútok vie vyliečiť iba čas. V našich srd‑
ciach bude navždy a to hádam chápe každý.
21. 12. 2017 uplynie 5 rokov od úmrtia môjho manžela, ocka 
a dedka Jozefa JANÍKA.
Ďakujeme všetkým, ktorí na neho nezabudli,
S láskou na neho spomína celá rodina.

Už len kyticu na hrob môžeme vám dať 
a s láskou v srdci na vás spomínať.
17.  3.  2017 sme si pripomenuli 20 rokov 
od úmrtia našej mamky, babky a prababky 
Márie KIČÁKOVEJ a 25. 12. 2017 si pripo-
menieme 19 rokov od úmrtia nášho otca, 
dedka a pradedka Jozefa KIČÁKA.
S  vďakou a  láskou spomínajú deti Anna, 
Mária, Anton a Jozef s rodinami.

Dobrý a milovaný človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí 
ho mali radi.
Milan PAVLÍK | 24. 12. 2017 uplynie 5 rokov, čo osud navždy 
zavrel knihu jeho života.
Spomíname. Nezabúdame.
Ak ste nezabudli, spomínajte s nami. Ďakujeme.
manželka a deti s rodinami

Čas plynie, spomienky ostávajú.
24. 12. 2017 uplynie 15 rokov, odkedy nás 
opustil náš otec, dedko a pradedko Vojtech 
LIPTÁK a 2. 1. 2018 si pripomenieme rok od 
chvíle, kedy nás navždy opustila naša mam-
ka, babka a prababka Mária LIPTÁKOVÁ.
Tí, ktorí ste ich poznali a nezabudli, venujte
im s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina

ZATEPĽOVANIE
RODINNÝCH DOMOV

KOMPLETNÉ
STAVEBNÉ PRÁCE 

www.rekonstrukcie.eu
0917 562 510

79
-0
00

2facebook/rekonstrukcie.eu

H adáte originálne aľ
romantické miesto pre svoju 

SVADOBNÚ HOSTINU?
  

 A o tak č

ZÁHRADNÁ SVADBA 
v stane, v historickom

prostredí 
SPIŠSKEJ KAPITULY?

 V roku 2018 prenájom stanu
za uvádzacie ceny. 

 

  Penzión St. Martin

  Alena Doláková

  0948 957 977 

• bazár nábytku a spotrebičov 
• pletivá + príslušenstvo - široký sortiment
• plastové okná - priamo k odberu i na 

objednávku
• stavebné a murárske 
• náradie - 13 % zľava

BAZÁR STAVEBNÍN

NAJKA Odborárov 30
Sp. Nová Ves

053/442 82 09, 0903 638 459

Nech stromček zapáli svetlo v nás.  
Nech sviečka vyčarí úsmev zas.  

Hviezdička rozsvieti 
 plamienok lásky v nás,  

želáme vám Vianoc šťastný čas
redakcia

POZOR!
Uzávierka januárového čísla Informátora je 8. 12. 2017 (piatok).

INZERCIA
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RADOSŤ NAŠA 
NEFALŠOVANÁ
Rozhodol som sa - žiadne umeliny v byte mať nebude-
me! Kúpim poriadny stromček, aký si pamätám z det-
stva. Detváky som vzal so sebou, aby si užili vône ihličia 
a imitácie snehu. Najprv som sa chcel inšpirovať lesom, 
tak sme vybehli z  ulice na najbližší zalesnený kopec. 
Deti začali vyvreskovať, že ony už nemusia čakať, že 
sviňu vidia, čo ma mierne vyplašilo, ale viac ochran-
cov prírody, ktorí nás v zmysle reklamy obvinili z čier-
neho výrubu chránenej chvojky. Tak sme sa dotrepali 
do supermarketu, kde na mňa pozerali ako na vola, že 
halóó, prečo si nekúpiš umelýýýý? Po dlhšom hľadaní 
som našiel prírodný stromček, no, dobre, takú metlu, čo 
sme si vzali domov a snažili sa jeho kmeň vteperiť do 
stojana. Žena neprivítala stružliny na koberci práve naj-
lepšie, ani čítanie o superschopnostiach červotoča jej 
neprivodilo úsmev na tvár. Zato všadeprítomné ihličie ju 
dostalo na vrchol rozkoše a za odmenu ozdobila strom-
ček dvadsaťročnými fondánovými salónkami po babke. 
Hneď ako sme rozbalili darčeky sme sa spoločne vrhli 
na stromček a strčili ho susedom pred dvere do pivni-
ce, nech prekáža po celé sviatky. Takto máme spoločnú 
a nefalšovanú radosť z cudzieho nešťastia.

Vlasto Bogár

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 8. decembra 
na adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v januárovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla… SÚDENÉ DNI VŠAK TAK 
RÝCHLO BEŽIA. Výherkyňou tajničky z č. 11/2017 sa stáva Monika ROSENBERGEROVÁ z Levoče. Blahoželáme .

KRÍŽOVKA
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V PREDAJI
BYTY UŽ

0903 541 275
http://pmv.sk    |    info@pmv.sk

Základná škola, Z. Nejedlého 2,  
Spišská Nová Ves a Mesto Spišská  

Nová Ves Vás pozývajú na

24. ročník

MEMORIÁLU 
ANDREJA FRANKA

Medzinárodný halový futbalový turnaj  
mladších a starších žiakov 

sa uskutoční 14. – 15. 12. 2017
v športovej hale so začiatkom o 8.00 h

14. 12. 2017 o 16.00 h  
sa odohrá benefičný zápas  
ligový výber odchovancov  

proti trénerom.

Účastníci turnaja: 
FK Spišská Nová Ves  |  Cigánd 

FK Havlíčkův Brod  |  1. FC Tatran Prešov 
ŠSK IR-Progres Bílovec  |  MŠK Žilina

Liptovský Mikuláš, 
spotrebné družstvo, divízia Spišská Nová Ves

Vážení zákazníci!

Ďakujeme vám za prejavenú dôveru v roku 2017  
a v roku 2018 vám prajeme veľa zdravia,  
šťastia, rodinnej pohody a veľa nákupov  

v predajniach COOP Jednoty.

Rozpis pohotovostných  
služieb lekární

1. - 3. 12.  
2017

Lekáreň TESCO,  
Medza 15 

T.: 053/417 6884

4. - 17. 12.  
2017

Lekáreň Dr. MAX,  
OC Kaufland, Duklianska 19 

T.: 0901 961 073

18. - 24. 12.  
2017

Lekáreň Harmónia,  
Zimná 55 

T.: 053/441 16 37

25. - 26. 12. 
2017

Lekáreň Farmácia,  
Fabíniho 15 

T.: 053/442 15 60

27. - 30. 12.  
2017

Lekáreň Dr. MAX,  
OC Kaufland, Duklianska 19 

T.: 0901 961 073

31. 12. 2017
Lekáreň Farmácia,  

Fabíniho 15 
T.: 053/442 15 60

Pohotovostná služba je do 20.00 h.,  
v sobotu, nedeľu a sviatok  

od 8.00 do 20.00 h.
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 Naša nová predajňa v OC Madaras oproti 
Orsay Vám s radosťou prináša širokú ponuku 

svetových noviniek z prírodnej kozmetiky 
špičkovej kvality. Darčekové sety na každú 

príležitosť za bezkonkurenčné ceny!  

 

 

 

 

Milujeme krásu, Vážime si zdravie! 

 Súťaže, videá, fotky, novinky sledujte na našej stránke. 
https://www.facebook.com/biokozmetika.snv 

INZERCIA
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PREDÁM / PRENAJMEM
 � Predám 1-izb. byt na sídl. Tarča v  SNV, v  pô-

vodnom stave. Cena 33 000 €, dohoda možná. RK 
nevolať! T.: 0948 026 257.

 � Predám 2 a  ½-izb. byt v  pôvodnom stave na 
Baníckej 16 v  SNV, 2. posch. Cena dohodou. 
T.: 0905 696 498, 0905 905 306.

 � Vymením 2-izb. byt za 1-izb. byt na sídl. Tarča. 
Nie cez RK. T.: 0948 237 343.

 � Predám 4-izb. byt s  balkónom na 4. posch. 
s rozlohou 80 m2 v zateplenom paneláku na sídl. Za 
Hornádom v SNV. Byt má prerobenú kúpeľňu. Cena 
dohodou. Záujemcovia volajte po 18.00 h na tel. č.: 
0905 855 609.

 � Predám dom na Ul. Ing.  O. Kožucha 5, spolu 
s  pozemkom. Cena dohodou. T.: 0905 696 498, 
0905 905 306.

 � Predám RD 5-izb. + hala, veľká garáž, zateplený. 
Pozemok 1 023 m2 za sídl. Tarča - susedia ďalej, 
les blízko, veľmi tiché prostredie, možnosť drob-
nochovu. Len vážni záujemcovia. Cena dohodou.  
T.: 0905 332 328.

 � Urbariát, pozemkové spoločenstvo Hari‑
chovce ponúka na dlhodobý prenájom 8 sta‑
vebných pozemkov v intraviláne obce o rozlohe 
od 600 do 700 m2, na ktoré je schválený územný 
plán obce za účelom výstavby rodinných domov. 
Cena 30 €/m2. Bližšie informácie na tel. č.: 0903 
614 025.

 � Predám záhradu s  chatkou v  záhradkárskej 
oblasti na sídl. Tarča. Cena dohodou. RK nevolať.  
T.: 0908 267 331.

 � Predám roľu v Harichovciach v blízkosti nových 
rodinných domov na Kapustnici o rozlohe 2 126 m2 
- cena 20 €/m2 * predám tiež menší lis cca 5 l na zá-
hradné ovocie, nový - cena 60 €.T.: 053/449 62 00.

 � Dám do prenájmu garáž na Starosaskej ul. 4 - 
voľná ihneď. Cena dohodou. T.: 0911 207 869.

 � Dám do prenájmu garáž na sídl. Mier, J. Wolke-
ra. Bližšie informácie na tel. č. : 0910 358 744.

 � Ponúkame na prenájom miestnosť o  výmere 
14 m2 vhodnú ako masážny salón, pedikúra, kan-
celária a pod. Miestnosť je napojená na prívod vody 
a nachádza sa vedľa kaderníctva, kozmetiky a ma-
nikúry. Informácie na tel. č. : 0904 508 333.

 � Predám písací stroj zn.  KONZUL s  ruskou az-
bukou, tiež veľké prekladové slovníky – slovensko-
-ruský, rusko-slovenský. Predám aj diela klasikov 
v ruskom a slovenskom jazyku. T.: 053/442 78 66.

 � Predám kožuch zo striebornej líšky, veľkosť  
48 - 50. Nový - 3x oblečený. Cena dohodou.  
T.: 053/442 78 66.

 � Predám manželskú posteľ 200 x 180 cm s úlož-
ným priestorom a  s  matracmi, v  dobrom stave.  
T.: 0903 661 891.

HĽADÁM
 � Hľadám opatrovateľku pre 4-ročné dievčatko na 

2 - 3x v týždni po 3 - 4 hodiny. T.: 0910 966 861.
 � Hľadám prácu osobného asistenta na 4 - 6 ho-

dín denne alebo ponúkam stráženie detí či spoloč-
níčku osamelej staršej osobe. T.: 0949 254 915.

RÔZNE
 � NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje internet a je prá‑

ve nedeľa? Rozbitý displej? Profesionálny servis PC 
a kancelárskej techniky u vás doma 24 h/7dní v týždni 
za prijateľné ceny. Inštalácia Windows! Opravy note‑
bookov! Inštalácia a  nastavenie WiFi. Obnovenie va‑
šich stratených či zmazaných dát! Nastavenie inter‑
netového pripojenia. SERVISNÁ PREHLIADKA U VÁS 
ZA 1 €! Volajte: 0904 318 235. Poradenstvo zdarma! 
E‑mail: doktorpc@fixnet.eu, www.fixnet.eu

 � MASÁŽE MAŤA MOKOŠOVÁ – Plaváreň / sauna 
SNV ponúka predaj VIANOČNÝCH POUKÁŽOK pre 
vašich najbližších v  hodnote 10 €, 20 € 30 € alebo 
podľa vášho želania. T.: 0904 325 343.

 � NOVOOTVORENÁ PREVÁDZKA UNImedic  
PEDIKÚRA na sídl. Mier (oproti pivárni Žaba) ponúka 
svoje služby: medicinálna pedikúra * mokrá pedikúra 
* šponovanie (ošetrenie zarastených nechtov) * ošet‑
renie diabetikov. T.: 0904 493 888.

 � PONÚKAM KOMPLETNÉ STAVEBNÉ PRÁCE:  
www.rekonstrukcie.eu * fb.rekonstrukcie.eu *  
T.: 0917 562 510.

 � ZALOŽÍME S. R. O. ZA VÁS. Kompletné zalo‑
ženie,  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 2 800 €, sociálne kúpeľne, 
zatepľovanie, všetky stavebné práce, montáž tep‑
lovzdušných krbov. Rezanie otvorov do panelu do 
hrúbky 20 cm. Zľavy pri kúpe materiálu až do 20 %. 
T.: 0903 373 486.

 � Vlastimil Bratek ‑ BRATEX BUILDINGS ‑ kom‑
pletná rekonštrukcia bytov, rodinných domov 
(exteriér, interiér). Záruka minimálne 5 rokov.  
T.: 0905 310 411.

 � NOVAVES,  s.  r.  o. STAVBY A  REKONŠTRUK‑
CIE * kúpeľne, byty, domy… * ploty, chodníky, 
parkoviská. Naše referencie na www.nova‑ves.sk.  
T: 0948 681 133, e‑mail: info@nova‑ves.sk

 � MONTÁŽ všetkých druhov STREŠNÝCH KRYTÍN 
za rozumnú cenu ponúkajú klampiari a tesári z Jam‑
níka. Kvalita, rýchlosť práce a spokojnosť zákazníka 
zaručená. T.: 0905 539 419 – Tomáš Jančík.

 � „Ste zlatý“ ‑ tak mi hovoria. SLUŽBY PRE DO‑
MÁCNOSŤ * čistenie kobercov, sedačiek, pomníkov 
* sťahovanie * 100 % mikrovlnná likvidácia húb, ples‑
ní, červotočov * mikrovlnné sušenie muriva a  iné. 
Viac: www.spisskanovaves.eu/Inzercia/Katalóg  
firiem. T.: 0904 865 262.

 � Ponúkame vám NATOČENIE a NAFOTENIE svad‑
by vo FULL HD KVALITE. CENA od 250 €. Urobíme 
váš deň pre vás nezabudnuteľným. FB/Alfavideo.  
T.: 0944 684 303.

 � HĹBKOVÉ ČISTENIE A TEPOVANIE všetkých 
druhov matracov, postelí, kobercov a  iných 
čalúnených nábytkov v  2 fázach. 1. Čistenie 
do hĺbky niekoľkých cm na sucho. 2. Čistenie 
na mokro špeciálnym čistiacim prostriedkom.  
T.: 0949 353 731.

 � Internet bez viazanosti už od 8,99 € s  DPH/
mes.? Jedine u www.villanet.sk! Kontaktujte nás na  
tel. č. 053/321 12 99.

 � TANEČNÁ ŠKOLA LaDANZA v  SNV organizu‑
je:  večery tanca pre dospelých a mladomanželov * 
cvičenie dospelých s deťmi od 2 r. * kurzy pre deti 
a mládež od 4 r. * vystúpenia na plesy. INFO: 0905 
635 792, LaDanzaSNV@gmail.com

 � PROFESIONÁLNA MONTÁŽ sadrokartónových 
a tepelnoizolačných systémov * maliarske práce * sad‑
rové a ušľachtilé omietky * kazetové antické stropy.  
T.: 0905 980 903.

 � KOZMETICKÉ ŠTÚDIO Marilyn ‑ Hutnícka 10, SNV, 
0905 388 917: Novinka ‑ gél lak nechty, trvalá na riasy 
* chemický píling * líčenie (denné, svadobné, na stuž‑
kové slávnosti) * mikrodermabrázia * kavitačný píling 
* pleťové ošetrenia * aplikácia trsov a ďalšie služby.

 � MASÁŽE, Zimná 102, SNV ponúkajú tieto druhy 
masáží: klasická * lávové kamene * reflexná masáž 
chodidiel * lymfodrenážna + DARČEKOVÉ POUKÁŽ‑
KY. T.: 0917 507 854, www.masazesnv.sk

 � ÚČTOVNÍCKE SLUŽBY ‑ jednoduché a  podvoj‑
né účtovníctvo malých a stredných podnikov, mzdy 
a personalistika. T.: 0905 426 600.

 � MAĽUJEME bytové a nebytové PRIESTORY ‑ in‑
teriéry a exteriéry. Máme dlhoročné skúsenosti. Za‑
meriavame sa na detaily a čistotu prevedenej práce.  
T.: 0948 823 223.

 � OPRAVA ELEKTR. RUČNÉHO NÁRADIA renomova‑
ných značiek BOSCH ‑ HILTI ‑ DEWALT ‑ NAREX ‑ MA‑
KITA, a i. / PREDAJŇA ‑ NÁRADIE EXTRA, Fabiniho 10, 
SNV (pri žel. stanici ‑ budova RESA).

 � TEPOVANIE BUBLINKA ‑ tepujem sedačky, 
matrace a koberce. T.: 0950 511 616, 0905 824 096,  
e‑mail: tepovaniebublinka@azet.sk.

 � Pekárnička MARAL ponúka na predaj každé ráno 
čerstvo upečený ZDRAVÝ CHLIEB a  PEČIVO ‑ bez 
lepku, laktózy, sóje, kvasníc, s nízkym obsahom cuk‑
ru, bez aditív a  konzervantov. BEZLEPKOVÝ HAM‑
BURGER a HOT‑DOG stále v ponuke aj BEZLEPKO‑
VÝ muffin, bábovka a brownie. Každý deň sa pečie 
i čerstvé pľundrové SLADKÉ a SLANÉ MINIPEČIVO. 
Nájdete nás v PREDAJNOM STÁNKU vedľa hlavnej 
POŠTY ‑ Ul. Ing. Straku 1, FB: Pekárnička Maral. OB‑
JEDNÁVKY na t. č. : 0901 705 441.

 � Hurá lyžovačka ‑ PRENAJMEME strešné boxy, 
priečníky, nosiče lyží. Predajňa výroba kľúčov & zá‑
hradkár, Štefánikovo nám. 21 (bývalá banícka škola). 
T.: 0907 259 489.

 � PONÚKAM ÚČTOVNÉ SLUŽBY ‑ spracovanie 
jednoduchého a  podvojného účtovníctva malých 
a stredných podnikov. T.: 0948 881 080.

 � SOVAT SOUND  – diskotékové hudobné pro‑
dukcie * svadby, stužkové slávnosti, plesy, rodinné  
a  firemné oslavy * verejné hud. produkcie * ozvu‑
čovanie kultúrnych, spoločenských a  športových 
podujatí * prenájom zvukovej a  svetelnej techniky.  
T.: 0905 554 394, e‑mail: sovatsound@gmail.com

 � PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS ďakuje 
všetkým klientom za využite našich služieb a praje 
pekné vianočné sviatky a  úspešný nový rok 2018. 
POZOR! ‑ v čase od 17. 12. do 26. 12. neprevádzame 
jednorazové upratovania a čistenia. T.: 053/444 0119, 
0903 100 508, 0903 661 891.
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INZERCIA

NOVÉ KOMPAKTNÉ SUV
CITROËN C3 AIRCROSS
Priestranný a všestranný
#NekonečnéMožnosti

   Obrázok vozidla je ilustračný. Spotreba 3,9 – 6,6 l/100 km a emisie CO  101 – 149 g/km.2

TERAZ U VÁŠHO PREDAJCU CITROËN

85 farebných kombinácií 
12 asistenčných systémov

®Citroën Advanced Comfort
Grip Control a Hill Assist Descent

Posuvné delené sedadlá v druhom rade
Elektricky otvárateľná panoramatická strecha

UŽ OD

11 990 €

NA PRVÝCH 100 ÁUT VYUŽITE ŠPECIÁLNE UVÁDZACIE CENY

16048 Citroen C3 Aircross SUWOW_samotlac_dealer A5_210x148.indd   1 27/10/2017   15:39

Ďakujeme Vám za prejavenú dôveru v roku 2017 a prajeme Vám veľa úspechov v novom roku 2018!
Váš Citroen Brantner Nova, Sadová 13, 052 01 Spišská Nová Ves, tel.č.: 053/446 30 33, citroennova@stonline.sk



DAJTE PRIESTOR  
     SVOJMU ŠTÝLU 

skoda-auto.sk

NOVÁ ŠKODA KAROQ S INTELIGENTNÝM POHONOM 4X4. 
Nový model ŠKODA KAROQ je nabitý technológiami. Inteligentný pohon všetkých štyroch kolies pripája zadnú 
nápravu automaticky a vozidlo okamžite reaguje na zmenu povrchu. Je len na vás, či jazdíte v meste alebo sa 
vyberiete hľadať nové obzory.

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

NÁZOV SPOLOČNOSTI, Ulica 12, 123 45 Mesto
Tel.: 0901 234 567, email@email.sk, www.website.sk
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Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu ŠKODA KAROQ: 4,2 – 5,6 l/100 km, 114 – 135 g/km. Ilustračné foto.

NOVÁ ŠKODA KAROQ
 IDE TO 
  AJ INAK
    Posuňte svoje hranice. SIMPLY CLEVER
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NOVÁ ŠKODA KAROQ
 IDE TO 
  AJ INAK
    Posuňte svoje hranice. SIMPLY CLEVER

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

skoda-auto.sk


