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VÁŽENÍ SPOLUOBČANIA!
Spoločne vstupujeme do nového roka 2018, ktorý bude pre nás všetkých vzácnym a výnimočným. Pripomenieme si v ňom niekoľko významných „okrúhlych“ 

výročí. To najnižšie číslo - 25 predstavuje vznik samostatnej Slovenskej republiky. Verím, že prvého januára pred Radnicou oslávime tento štátny sviatok a vstúpime 
tiež do jubilejného stého roku od vzniku spoločného štátu Čechov a Slovákov – Československej republiky.

Na jeseň to bude 750 rokov od prvej písomnej zmienky o Spišskej Novej Vsi. V listine ostrihomského arcibiskupa Filipa z 29. novembra 1268 sa spomína „Pleba-
nus de Villa Nova”. Naše krásne mesto je oveľa staršie, ale história sa môže oprieť iba o zachované fakty.

Pre všetkých Slovákov sú roky končiace na osmičku osudové a menili našu históriu – 1848, 1918, 1938, 1948 či 1968. Pre Spiš je takýto rok 1268, ktorý je rokom 
prvého písomného záznamu o nás. My sami sme tvorili dejiny mesta, regiónu i štátov.

Po úspešnom seriáli Míľniky histórie mesta Spišská Nová Ves, ktorý vychádzal v Ičku pred desiatimi rokmi, sme sa rozhodli zvoliť novú formu prezentácie dejín, 
ktorá bude príťažlivá najmä pre mladých. Po celý rok môžete v vašom informátore nachádzať komiks o historických udalostiach v Spišskej Novej Vsi.

Milí Spišskonovovešťania,
v uplynulom roku sme sa hrdili titulom Najkrajšie mesto Slovenska a pre rok 2018 sme si vyslúžili post najkrajšieho mesta východu. Želám Vám do tohto sviatoč-

ného roku veľa zdravia, lásky a vzájomného porozumenia, aby sme mohli všetci spoločne zveľaďovať naše milované mesto, našu krásnu Spišskú Novú Ves. Aby 
sme boli dôstojnými reprezentantmi jej slávy a odkazu histórie.

S úctou Váš Ján Volný
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19.00 hod. • koncertná sála Reduty • Spišská Nová Ves

22. ročník

 12. 1. 2018 /piatok/

Gustav Brom Big Band  
pod vedením Vlada Valoviča 
moderuje: Ondrej Kandráč

hosť: Katka Knechtová 
Kandráčovci • Víťazi show Let‘s Dance 

Vladimír Kobielsky  
a Dominika Chrapeková 

Cimbalovka, DJ, tombola, charita...

LEVOČA
STARÁ  

ĽUBOVŇA
SPIŠSKÁ  

NOVÁ  VESKEŽMAROKPOPRAD

REKLAMNÍ PARTNERI:

DODÁVATELIA:

CESTOVNÁ KANCELÁRIA

GENERÁLNY 
PARTNER:

MEDIÁLNY PARTNER:

HLAVNÍ PARTNERI:

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

www.agenturastyl.sk
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SPRAVODAJSTVO

Ludze novoveske, šicke jak stojice,

či še aňi kusek v žime ňehaňbice?

Šak vam šerco hori jak hromňična švečka,

bo vam toten Iglov vešol do šerdečka.

Taky jak je šumny, taky je i stary -

dva razy jak švekra, moj kamarat hvari,

ona každy sabat prihista še k švjatku

a naš Iglov ma už šedzemstopejdzešatku.

Ta žeby sce maľi na vyročie lasky

jak te dzeci kvetoch, jak cigan olasky,

vyhroch jak v korčuľku tota Mudra Hilda,

a učet vam želam riadny – od ročilda.

Naj je prazdninovy aj caly rok školny,

naj vam je politika aj primator volny,

naj šmakuje život jak by bul z lanogošarne,

a te zazmluvnene, co robia jak čarne,

naj dostanu naverch tyž šedzemstopade,

naj su stare ščastne narovnak jak mlade.

By sce kupovali v mesne jak v textile –

„kolbasoch dva metre bulo by mi mile“,

Naj je polny pres rok v centre každy podnik,

a naj vybuduju jeden cickochodnik,

naj vyhrame ľigu aspoň kredencmajstroch,

a naj pobočkaju missky aspoň nas dvoch,

Paprika naj ostra, vodka zaš ľem jemna.

To šicko vam želam v dvatyšicošemnasc!

KALVÁRIA SA PREDSTAVILA SVETU 
Výstava na Bratislavskom hrade „Majster Pavol 
z Levoče Ruky a zlato v službe ducha" je zavŕšením 

kultúrnych aktivít, ktorými si verejnosť pripomínala 
500. výročie ukončenia prác na hlavnom oltári v le-
vočskej Bazilike sv. Jakuba. Expozíciu pripravili dve 
múzea Slovenského národného múzea (SNM) - His-
torické múzeum (HM) a Spišské múzeum v Levoči 
pod záštitou ministra kultúry SR Mareka Maďariča. 
Verejnosti je k dispozícii od 6. decembra minulého 
roka. Návštevník spozná jeho oltáre zo Sabinova, 
Polomy a Spišského Podhradia, kalvárie z Bardejova  
a Spišskej Novej Vsi, Meditujúceho Krista z Prešo-
va, Súsošie sv. Juraja z Levoče, Bolestného Krista 
z Hozelca a iné priestorové drevené diela. Dopĺňa-
jú ich kalichy zo Spišskej Belej, Rybian, Bolerázu, 
Spišskej Soboty, monštrancie z  Prievidze, Strop-
kova, Chtelnice, Nových Zámkov a iných farností, 
ako aj maľovaný obraz Metercia z Rožňavy. Výstava 
potrvá do 18. marca 2018.
„Sme pyšní, že sa spišskonovoveská Kalvária stala 
súčasťou tak významnej výstavy. Prvýkrát v moder-
ných dejinách sa súsošie predstavilo kompletné, 
nechýbala ani socha Svätej Márie Magdalény, ktorá 
je v Stratenej. Vďaka všetkým ľuďom, ktorí hlasovali 
za opravu Kalvárie, dnes môže celé Slovensko obdi-
vovať dielo Majstra Pavla, ktoré je súčasťou Spišskej 
Novej Vsi,“ uviedol primátor mesta Ján Volný, kto-
rý sa zúčastnil vernisáže výstavy na Bratislavskom 
hrade.

(red)

NEMOCNICA ZMODERNIZUJE 
VIACERÉ ODDELENIA
Nové CT, mobilný ultrazvuk či röntgenové prí‑
stroje, vybavenie operačných sál alebo špe‑
ciálne inkubátory pre novorodencov. To sú len 
niektoré časti z medicínskeho vybavenia, ktoré 
plánuje v  najbližších troch rokoch nakúpiť ne‑
mocnica Svet zdravia Spišská Nová Ves. Využije 
na to nenávratný finančný príspevok, ktorý zís‑
kala z eurofondov, vo výške 2,5 milióna eur.
 
Štyri nemocnice na Spiši získajú finančné pro-
striedky z  fondov Európskej únie (EÚ) na ob-
novu. Popradská, levočská, kežmarská i  spiš-
skonovoveská nemocnica boli totiž úspešné 
v  rámci 1. výzvy na predkladanie žiadostí o  ne-
návratný finančný príspevok z  Integrovaného re-
gionálneho operačného programu (IROP). TASR 
o  tom informovali z  Ministerstva zdravotníctva 
SR s  tým, že tieto štyri zdravotnícke zariadenia 
budú môcť čerpať dohromady 17,4 milióna eur. 
Nemocnica v Spišskej Novej Vsi získa z eurofondov 
2,5 milióna eur, pričom finančné prostriedky pôjdu 
na dodávku zdravotníckej techniky, zariadenia a vy-
bavenie do niekoľkých oddelení.
Minulý rok nemocnica uviedla do prevádzky od-
delenia urgentnej a  multiodborovej intenzívnej 
starostlivosti novej generácie, čo bola najvýznam-
nejšia a najväčšia investícia od vzniku nemocnice. 
„Zásadným spôsobom sme vtedy zmenili procesy 
a  usporiadanie oddelení tak, aby sme pacientovi 
dali tú najkvalitnejšiu a  najefektívnejšiu zdravot-
nú starostlivosť. Vytvorili sme tak unikátny mo-
del pre celé Slovensko. V  iniciálnej fáze projektu 
sme zabezpečili najpotrebnejšie nové prístrojové 
vybavenie, vďaka dotácii je možné kompletne vy-
baviť oddelenia novou prístrojovou technikou,“ 
hovorí riaditeľka spišskonovoveskej nemocnice 
MUDr. Renáta Šuláková.

Urgentný príjem a  oddelenie anestéziológie 
a  multiodborovej intenzívnej starostlivosti (OA-
MIS) by tak mali byť do troch rokov už kom-
pletne vybavené modernou medicínskou tech-
nikou. Nemocnica plánuje nakúpiť napríklad 
monitory vitálnych funkcií, ventilátory pre umelú 
pľúcnu ventiláciu či intubačný videobronchoskop. 
V  nemocnici by tiež mali pribudnúť nové intenzi-
vistické lôžka pre kritickú starostlivosť a prenosný 
ultrazvukový aj röntgenový prístroj, ktoré umožnia 
diagnostikovať pacienta priamo pri jeho lôžku.
Rádiodiagnostické oddelenie, ktoré je priamo pre-
pojené s  urgentným príjmom a  OAMIS, dostane 
nový počítačový tomograf (CT). Ten spresní, urýchli 
a skvalitní diagnostiku.
Okrem CT plánuje nemocnica nahradiť aj svoj sú-
časný ultrasonograf a röntgen.
Nemocnica investuje aj do vybavenia oboch svojich 
chirurgických operačných sál. Pribudnú nové anes-
téziologické prístroje, operačné stoly i  operačné 
svetlá, artroskopická veža.
„Nové medicínske vybavenie nám pomôže rozšíriť 
aktuálne veľmi žiadanú miniinvazívnu chirurgiu, kto-
rá prispieva k zníženiu doby nutnej rekonvalescencie 
pacienta a ku skráteniu dĺžky hospitalizácie,“ podo-
týka Šuláková.
Nové prístrojové vybavenie dostane aj detské a no-
vorodenecké oddelenie, vrátane jednotiek intenzív-
nej starostlivosti. Pribudnú tak napríklad monitory 
vitálnych funkcií, výhrevné a intenzivistické lôžka či 
inkubátory.
Nemocnica by mala zmluvu o nenávratný finančný 
príspevok z  Integrovaného regionálneho operač-
ného programu (IROP) podpísať v  najbližších týž-
dňoch. Nové medicínske vybavenie by následne 
mala stihnúť nakúpiť do troch rokov.

Tomáš Kráľ, Svet zdravia
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ZAČÍNAME  
ĎALŠIU 750‑KU
Naše mesto vstupuje do roka, kedy oslávi 750 rokov od 
svojej prvej písomnej zmienky. V listine ostrihomského ar-
cibiskupa Filipa z 29. novembra 1268 sa spomína „Pleba-
nus de Villa Nova”. Obyvateľov mesta sme sa opýtali, čo 
by Spišskej Novej Vsi želali do tohto výnimočného roku:

Ján Petrík: „Je to nádherné výročie, 
čo k  tomuto sviatku mestu popriať? 
Nuž to, čo naše krásne mesto potre-
buje. V  prvom rade mu prajem mier, 
aby bol možný rozvoj a rozkvet mesta 
samotného, jeho občanom želám rast 
životnej úrovne, zamestnanosť, množ-
stvo hodnotnej kultúry, športu, zdravie 

a pohodu. V neposlednom rade pokoj, veselú myseľ a veľa 
veľa humoru.“

Marcel Heldák: „Mňa ako kaviarnika 
zaujíma najmä to, či je v centre mesta 
živo. Preto by som Spišskej Novej Vsi 
zaželal veľa kultúrnych a  turistických 
zaujímavostí v  centre, ktoré pritiahnu 
pozornosť domácich a  návštevníkov. 
Okrem toho je dôležitá dopravná in-
fraštruktúra mesta, preto by som si 

želal komplexne vyriešený priechod na sídlisko Západ I 
z Duklianskej ulice.“

Marek Hricišin: „Nie je dôležité vy-
zdvihnúť jednu oblasť, jednu vec, ktorú 
by som Spišskej Novej Vsi zaprial. Pod-
ľa mňa by sa mala rozvíjať celá a v kaž-
dej oblasti. Osobitne ma ale zaujíma 
sídlisko Východ, takže mu želám veľa 
noviniek. V každom prípade je výročie 
moment, kedy sa môžeme zastaviť 

a obzrieť sa, ako naše mesto rástlo a rozvíjalo sa doteraz.“

Katarína Turčanová: „Pracujem v kul-
túre, takže by som Spišskej zaželala 
k  výročiu veľa pekných, atraktívnych 
umeleckých podujatí, ktorými sa bu-
deme vedieť pochváliť. Ako matka by 
som zase priala deťom, aby v  každej 
mestskej časti vyrástli také krásne 
centrálne ihriská, ako na Mieri, Západe 

a Tarči. Aj menšie mestské časti si zaslúžia pozornosť.“

Diana Blahutová: „V  prvom rade 
chcem zaželať veľa úspechov a rados-
ti a  lásky mojim zlatým spolužiakom  
na gymnáziu a  vlastne všetkým štu-
dentom v  našom meste. Dúfam, že 
pre nich bude veľa možností rozvíjať 
sa priamo v  Spišskej Novej Vsi, veľa 
voľnočasových aktivít, ale aj príležitostí 

študovať a pracovať priamo na Spiši. To by som nášmu 
mestu naozaj želala.“

Jozef Spoko Kramár: „Nášmu mes-
tu želám, aby sa v ňom žilo ešte lepšie 
ako doteraz. Naozaj úprimne si myslím, 
že žijeme v  takmer ideálnom meste, 
ktoré nie je ani veľké, ani malé, skrátka 
také akurát. Okrem toho želám Spiš-
skej spokojných ľudí a tým, ktorí nie sú 
spokojní so svojím životom, aby našli 

šťastie a  pokoj. Nech žijeme v  našom meste minimálne 
ďalších 750 rokov!“

SPRAVODAJSTVO

NA LYŽOVAČKU AUTOBUSOM
Aj v tejto zimnej sezóne 2017/2018 sú turistom, lyžiarom a bežkárom prispôsobené autobusové 
spoje verejnej autobusovej dopravy spoločnosti eurobus, a. s., Košice.
Spoje ponúkajú prepravu pre lyžiarov a turistov z mesta Spišská Nová Ves smerom na Grajnár 
(bežkársky areál), na Hnilčík (SCM Mraznica), na Mlynky (SKI Gugel), Biele Vody (Lyžiarske 
stredisko Biele Vody) a späť. Premávajú cez víkendy a sviatky od 26. 12. 2017 do 28. 2. 2018 
a v prípade priaznivých snehových podmienok a spustených lyžiarskych stredísk aj v prie‑
behu marca. Cestujúci má nárok na bezplatnú prepravu jedného páru lyží alebo jedného snow-
boardu.
Tieto zimné spoje opäť vzišli zo spolupráce Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský 
raj & Spiš s dopravnou spoločnosťou eurobus, a. s., Košice s cieľom zvýšenia dostupnosti lyžiar-
skych areálov a zimných turistických atraktivít na južnom Spiši.
Kompletný cestovný poriadok nájdete na webovej stránke www.eurobus.sk, resp. na webo-
vej stránke Oblastnej organizácie cestovného ruchu Slovenský raj & Spiš www.vraji.sk.

SMOLA A HRUŠKY  
STRÁVILI VIANOCE SPOLU
Kapela Smola a Hrušky sa celý uplynulý rok 
venovala oslavám 20. výročia a má za sebou 
jeden z  najúspešnejších rokov svojho pôso-
benia na hudobnej scéne. Legendy zo Spiša 
vydali už siedmy album pod názvom Čier‑
nobiely, ktorý sa stretol s výrazne pozitívnymi 
ohlasmi nielen u fanúšikov, ale aj u recenzen-
tov z  hudobnej a  mediálnej obce. Na jar ab-
solvovali trojmesačné klubové turné, odohrali 
na ňom 22 koncertov a svojim fanúšikom pred-
stavili špeciálnu a  jedinečnú 2-hodinovú kon-
certnú šou. Potvrdili tak svoju pozíciu jednej 
z najsilnejších klubových a festivalových kapiel.
Na záver osláv výročia pripravila kapela pre 
svojich fanúšikov vianočný darček v  podobe 
nového singlu Na Vianoce patríme k  sebe. 
Na klipe kapela spolupracovala s kamerama-
nom a filmárom Dušanom Krajčovičom – má 
za sebou množstvo kvalitných klipových spo-
luprác so známymi interpretmi ako Kali, Majk 
Spirit, Peter Bič projekt, Tomáš Botló, Ek‑
tor, Fejbs či Majself. Natáčalo sa v  štýlovej 
rodinnej reštaurácii SOTTO Ristorante Italiano 
v  Spišskej Novej Vsi. Jej spolumajiteľka Eva 
Polomská sa ako jediná žena zaradila medzi 

TOP 20 šéfkuchárov za rok 2017. V  sklad-
be dala kapela priestor aj mladým talentom 
a  skvelým vokalistkám z  Dievčenského spe-
váckeho zboru Free Harmony Poprad. V kli-
pe sa objavia aj unikátne zábery z našich hôr, 
ktoré sa nakrúcali v Tatrách. „Pri písaní skladby 
som si spomínal na pocity z detstva a porov-
nával ich s  tými aktuálnymi. A  stále vo mne 
rezonovala téma, že Vianoce mám spojené 
s rodinou a s tým, ako sme sa vždy všetci stre-
tli. Názov a refrén skladby Na Vianoce patríme 
k sebe to vystihujú dokonale. Pre mňa je toto 
symbol Vianoc v mojom najhlbšom vnútri bez 
akejkoľvek irónie i  keď pripúšťam, že každý si 
skladbu môže vysvetliť po svojom. Okrem toho 
som za posledné roky spozoroval fenomén, 
že ak za celý rok nestretnem nikoho z  rodiny, 
priateľov a známych, ktorí žijú mimo naše rod-
né mesto či za hranicami republiky, tak v čase 
Vianoc a Silvestra sú všetci doma a cítime, že 
patríme k sebe a že sme ako jedna veľká rodi-
na,“ opisuje svoje pocity frontman Spoko Kra‑
már. Nový klip nájdu fanúšikovia na webovej 
adrese: https://youtu.be/2g6WDbVaEbk

Martin Hlavatý
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Klub detí a mládeže Slovenského zväzu v Spiš‑
skej Novej Vsi usporiadal športový deň mládeže. 
Podujatie sa mohlo uskutočniť vďaka podpore ak-
cie Káčer na bicykli, z ktorého získali 500 €. Sedem 
disciplín bolo prispôsobených zdravotnému stavu 
malých športovcov.

V mesiacoch september až december 2017 sa rea- 
lizoval projekt na SOŠ ekonomickej pod názvom 
Priatelia a  Ja. Jeho cieľom bolo uľahčiť prechod 
žiakov zo základnej školy na strednú školu a  vy-
tvoriť tak dobrý základ pre rýchlejšie spoznávanie 
sa v  novom kolektíve. 25. a  26.  9.  2017 sa žiaci  
1. ročníkov zúčastnili 2-dňového pobytu na Koša-
riskách, kde v skupinách vytvárali erby, návrhy na 
reklamy a pripravili zahranie vyžrebovanej rozpráv-
ky. Nechýbali ani športové aktivity a  prednášku 
„Ako sa správne učiť“. Koncom septembra bola 
vyhlásená súťaž v  literárnej a  výtvarnej tvorbe, 
v októbri sa zrealizovala beseda na uvedenú tému 
a žiaci sa zúčastnili aj filmového predstavenia. Pri 
príležitosti Dňa študentstva a imatrikulácií boli sú-
ťaže vyhodnotené a ceny odovzdané víťazom.

Filmársky workshop pre štyri regióny  – Abov, 
Gemer, Spiš a Šariš usporiadalo Spišské osvetové 
stredisko. O svoje profesionálne poznatky sa s ama-
térskymi filmármi podelil docent Anton Szomolány. 
Toto podujatie sa uskutočňuje už tridsať rokov.

Olympionik Matej Tóth odovzdal Základnej škole 
Nad Medzou certifikát svojej športovej aka‑
démie. Škola sa zaradila medzi 34 tréningových 
skupín z celého Slovenska. Akadémia je zameraná 
na najmenších športovcov, ktorí sa venujú športu 
v rámci mimoškolských aktivít.

9. 11. si členovia Mestskej organizácie JDS po-
zreli v divadle v Banskej Bystrici operu W. A. Mo-
zarta Čarovná flauta a 15. 11. pod vedením sprie-
vodcu Mgr. R. Švorca zasa spoznávali zaujímavosti 
centra Prešova a jeho históriu.

V meste sa uskutočnili tradičné Katarínske zába‑
vy. V sobotu 25. novembra ich zorganizovali aj dve 
základné organizácie zdravotne postihnutých.

V  piatok 24. novembra sa uskutočnili v  Chráme 
Premenenia Pána Spišské zborové dni. Počas 
nesúťažnej prehliadky sa predstavili tri spevácke 
telesá – Chorus Iglovia a Miešaný chrámový zbor 
Megalinarion zo Spišskej Novej Vsi i Dimitrios z Po-
ráča.

Aktuálneho ročníka vedomostnej súťaže Naše 
mesto sa 29. 11. 2017 zúčastnilo 51 žiakov I. a II. 
stupňa ZŠ i  študentov SŠ mesta. Súťaži pred-
chádzala príprava študentov SŠ formou prezen-
tácie z  okruhu otázok o  živote mesta v  rokoch 
1400 - 1760 za prítomnosti predsedu Spišského 
dejepisného spolku PhDr. F. Žifčáka (25. 4. 2017). 
S  pracovníkom Múzea Spiša Mgr.  M. Števíkom 
sa študenti stretli 24.  10.  2017, prezreli si vzácne 
artefakty a vypočuli ďalšie zaujímavosti z histórie 
mesta. Víťazmi súťaže v I. kategórii sa stali žiaci 
ZŠ Levočská, ZŠ Ing. O. Kožucha, ZŠ Komenské-
ho. V II. kategórii žiaci ZŠ Ing. O. Kožucha, ZŠ Nad 
Medzou, ZŠ Z. Nejedlého. V  III. kategórii študenti 
Gymnázia na Školskej ulici, Hotelovej akadémie 
- 2. družstvo a Hotelovej akadémie – 1. družstvo. 
Študenti SŠ si ešte vytiahli historické obdobia, na 
ktoré si majú pripraviť videoprezentácie pamiatok 
z  nášho mesta i  Spiša. Bude to vklad študentov 
pri jubilejnom 750. výročí prvej písomnej zmienky 
o meste. Súťaž každoročne organizuje Miestny od-
bor Matice slovenskej a  Školský úrad, oddelenie 
školstva, mládeže a športu v Spišskej Novej Vsi.

Lektorka Vlasta Kardó predstavila záujemcom 
výrobu liečivých vankúšikov. Umelecká dielňa sa 
uskutočnila v  priestoroch Galérie umelcov Spiša 
v rámci projektu Ženy online.
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YAKTUÁLNE ZMENY 
V DÔCHODKOVOM POISTENÍ 2. ČASŤ
Zvýšenie príspevku účastníkom národného boja 
za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto 
osobách
Účastníkom národného boja za oslobodenie, ktorí 
poberajú príspevok vo výške 20 €, od 1. 11. 2017 
sa zvýšil na 70 €.
Vdovám a vdovcom po týchto osobách, ktorí pobe-
rajú príspevok vo výške 10 €, od 1. 11. 2017 sa zvý-
šil na 20 € a od 1. 1. 2019 sa zvýši z 20 € na 35 €.
Sociálna poisťovňa rozhodne bez žiadosti do 
31. 1. 2018 a do 31. 3. 2019 z úradnej povinnosti, 
nie je potrebné o tento príspevok žiadať osobit‑
nou žiadosťou.

Vyrovnávací príplatok
Novelou zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom pois-
tení v znení neskorších predpisov od 1. 1. 2016 bola 
zavedená nová dôchodková dávka poskytovaná zo 
starobného poistenia, vyrovnávací príplatok.
Ďalšou novelou zákona nárok na vyrovnávací prípla-
tok od 1. januára 2018 okrem poberateľa starobné-
ho dôchodku vznikne aj poistencovi, ktorému bol 
priznaný slovenský predčasný starobný dôchodok.
Účelom vyrovnávacieho príplatku je kompenzovať 
negatívne dôsledky rozdelenia Českej a  Sloven-
skej federatívnej republiky na dôchodky niektorých 
poistencov. Vyrovnávací príplatok má zabezpečiť, 
aby suma slovenského a českého starobného dô-
chodku spolu dosiahla sumu dôchodku, ktorá by 
poistencovi patrila, ak by sa aj doby zabezpečenia 
získané pred 1. januárom 1993 hodnotili na účel slo-
venského starobného dôchodku, za predpokladu, 
že splní zákonom stanovené podmienky.
Podmienky nároku: najmenej 25 rokov českoslo-
venského obdobia dôchodkového poistenia pred 1. 
januárom 1993, za ktoré bol po 31. decembri 1992 
priznaný český starobný dôchodok; najmenej 1 rok 
doby zamestnania alebo náhradnej doby podľa 
zákona č.  100/1988 Zb. o  sociálnom zabezpečení 
v znení neskorších predpisov od 1. januára 1993 do 

31. decembra 2003; nárok na výplatu slovenského 
predčasného starobného dôchodku alebo starob-
ného dôchodku a českého starobného dôchodku; 
suma vyrovnávacieho príplatku má kladnú hodnotu.
Žiadosť o  vyrovnávací príplatok sa podáva na 
tlačive určenom, ktoré je uverejnené na webovej 
stránke Sociálnej poisťovne.

Nový spôsob valorizácie dôchodkov
Od 1. januára 2018 sa budú valorizovať dôchod-
kové dávky novým spôsobom. Zvýšia sa o 0,8 % 
mesačnej sumy dôchodkov (percento medziročné-
ho rastu spotrebiteľských cien za domácnosti dô-
chodcov za 1. polrok 2017), najmenej však o pevnú 
sumu určenú ako 2 % z priemernej mesačnej sumy 
príslušného druhu dôchodku vykázanej Sociálnou 
poisťovňou k 30. júnu 2017.
O  zvýšenie dôchodcovia nemusia osobitne  
žiadať, zvýšené dôchodku dostanú automaticky.

Pevné sumy zvýšenia jednotlivých druhov  
dôchodkov v roku 2018:

Celý 
dôchodok

Zvýšenie 
v eurách

Krátený 
dôchodok

Zvýšenie 
v eurách

Starobný 8,40 Starobný 2,60

Predčasný 8,20 Predčasný 3,00

Invalidný 
nad 70 %

7,20 Invalidný 
nad 70 %

2,70

Invalidný 
do 70 %

4,10 Invalidný 
do 70 %

1,70

Vdovský, 
vdovecký

5,40 Vdovský, 
vdovecký

2,40

Sirotský 2,60 Sirotský 1,30

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

ZACHRÁNILI ZIMUJÚCE NETOPIERE
V druhej polovici novembra zazvonil pohotovostný telefón rehabilitačnej stanice pri Správe Národného parku 
Slovenský raj (NPSR). Nešťastná obyvateľka Spišskej Novej Vsi oznámila, že na balkóne objavila veľké množ-
stvo netopierov. „Vybavená niekoľkými prepravkami som sa okamžite vybrala na odchyt a záchranu netopie-
rov na Šoltésovej ulici v Spišskej Novej Vsi. Už som tušila, že zrejme pôjde o podobný prípad, aké tu už boli 
v minulosti niekoľkokrát,“ uvádza zoologička Mgr. Andrea Hájková zo Správy NPSR. Podľa nej objavila na 
balkóne 38 raniakov hrdzavých, ktoré sa pokúšali o hibernáciu – zimný spánok. Keďže by na tomto mieste 
nielen neprežili mrazy, ale taktiež výrazne obmedzovali obyvateľov bytu, preto ich všetky odchytila a previez-
la k objektu s osadeným hibernačným boxom. Zdravotný stav a výživová kondícia bola dobrá a nič nebránilo 
ich vypusteniu do búdky – hibernačného boxu. „Spomínaný balkón mohol predstavovať pre raniaky pascu, 
keďže zábradlie lodžie 
bolo plastové a utesne-
né k hladkej fasáde, po 
ktorej sa jedince neve-
deli vyšplhať a  odletieť 
z  tohto priestoru. Zá-
chrana týchto raniakov 
sa úspešne podarila 
a zostáva veriť, že nebu-
dú pribúdať ďalšie zúfa-
lé netopiere, ktoré osta-
nú na zimu bez strechy 
nad hlavou,“ dodala 
A. Hájková na stránke 
www.netopiere.sk.

(red)
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PRIBUDLA TAKMER TISÍCKA 
PARKOVACÍCH MIEST 
V  rámci parkovacej politiky je mesto zamerané 
predovšetkým na zvyšovanie kapacít parkovacích 
plôch v dôsledku neustáleho nárastu vozidiel a „do-
pytu“ po parkovacích miestach. Okrem rekonštruk-
cie existujúcich parkovísk (napr. Zimná ul. v  rámci 
regenerácie námestia + bývalé trhovisko, Ul. J. Ma-
tušku) mesto za posledných 10 rokov vybudovalo 
viac ako 930 parkovacích miest, čo je priemerne 
cca 90 miest ročne. Z posledne realizovaných spo-
menieme napr. parkoviská na Bezručovej ulici (90 
miest), Kováčskej (44 miest), Strojníckej (38 miest), 
Kamenárskej (69 miest), Agátovej (20 miest), J. 

Wolkera (23 miest), Ul. Z. Nejedlého (26 miest)… 
Pripravujeme výstavbu parkovísk na Rázusovej ul. 
sídl. Východ a Západ I. Taktiež v rámci plánovaných 
rekonštrukcií komunikácií bude riešené parkovanie 
na Odborárov a Baníckej ul. „Pri plánovaní parko-
vísk sa musíme vysporiadať nielen s priestorovými 
možnosťami územia, finančnými možnosťami roz-
počtu mesta, ale aj mnohými problémami s  exis-
tenciou podzemných vedení, výrubom vzrastlej ze-
lene a v niektorých prípadoch aj nevôľou občanov,”  
uviedol Ing. Peter Susa, vedúci odd. výstavby a do-
pravy MsÚ.

MOBILNÝ TURISTICKÝ 
SPRIEVODCA MESTOM
Mesto Spišská Nová Ves pripravilo pre návštevní-
kov mesta novinku – mobilnú aplikáciu, ktorá ma-
jiteľom smartfónov poskytne množstvo informácií 
o pamiatkach a historických budovách, turistických 
atrakciách, podujatiach i  histórii mesta. Výhodou 
aplikácie je jej fungovanie v off‑line režime, čiže po 
stiahnutí do mobilu ju možno používať čiastočne aj 
bez internetového pripojenia. V  súčasnosti je do‑
stupná v slovenskom a anglickom jazyku.
Súčasťou aplikácie sú mapy a GPS navigácie, ktoré 
lokalizujú miesto pohybu používateľa a zároveň ho 
navedú na miesto jeho záujmu. Obsahuje na ma-
pách zvýraznené turistické trasy pre peších i mapy 
okolitých cyklotrás. Návštevníci tu nájdu aj infor-

mácie zamerané na šport, oddych a rekreáciu. Pri 
kultúrnych inštitúciách pôsobiacich v meste sú uve-
dené kontaktné údaje a otváracie hodiny. V menu sa 
nachádzajú praktické informácie ako napr. dôležité 
telefónne čísla, ďalej spoje MHD, link na web strán-
ku mesta a pod. Zaujímavosťou je audio sprievodca 
v oboch jazykoch.
Mobilnú aplikáciu si možno bezplatne stiahnuť cez 
App Store (zariadenia s  iOS  – iPhone/iPod/iPad) 
alebo prostredníctvom Google Play (zariadenia 
s OS Android) po zadaní Spišská Nová Ves.

Mgr. Mária Dutková 
referát cestovného ruchu  

a zahraničných vzťahov, MsÚ

Klub dôchodcov Lipa, Fabiniho 7, Spišská Nová Ves
8. 1. 2018
Uvítame nový rok v klube o 14.00 h

12. a 15. 1. 2018
Šachový turnaj v klube, štartovné 2 €

19. 1. 2018
Varenie a ochutnávka múčnych jedál

21. 1. 2018
Turistická vychádzka na Hrebienok, ľadové sochy
Odchod rýchlikom o 9.05 h

10. 2. 2018
Maškarný ples. Záujem, prosíme, nahlásiť do 5. 2. 2018. 
Poplatok - 12 €, masky nie sú povinné
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Y V  Spišskom osvetovom stredisku sprístupnili 
výstavu „Pieseň života“, ktorá predstavila tvorbu 
Jaroslava Neupauera. Autor predstavil viaceré 
techniky, medzi ktorými nechýbajú ani obrazy pre 
nevidiacich.

Najlepších recitátorov 24. ročníka súťaže vyhlá-
sili v nedeľu 3. 12. 2017 v Chynoranoch (okres Par-
tizánske).  V  tretej kategórii, od 20 rokov zvíťazila 
Viktória Revajová zo Spišskej Novej Vsi s interpre-
táciou diela Hriech od Evy Luky.

Prezident SR Andrej Kiska vymenoval 40 sudcov 
bez časového obmedzenia. Dekréty o vymenovaní 
si nové posily okresných súdov prevzali z rúk hlavy 
štátu v pondelok počas slávnostného aktu v Prezi-
dentskom paláci. Sú medzi nimi aj Richard Klimek, 
Petra Pavlisová, Matej Okály  (všetci Okresný súd 
Spišská Nová Ves).

Divadelný ústav v Bratislave vydal DVD nosič Ba‑
čova žena, ktorým chce opäť priblížiť divadelnú 
minulosť aj prítomnosť.  Medzi najlepšími pred-
staveniami nechýba ani Bačova žena z roku 1992 
v podaní Spišského divadla.

20. – 21. 11. 2017 sa v Bratislave konal jubilejný 15. 
ročník celoslovenskej súťaže v  rétorike Mládež 
a odkaz Alexandra Dubčeka. Táto súťaž je zame-
raná na zachovanie pamiatky Alexandra Dubče-
ka a  ďalších významných osobností slovenského 
národa a  pozdvihnutie národného sebavedomia 
a hrdosti mládeže. Gymnázium na Školskej ul. re-
prezentovali Viktória Jakubcová z 1. A a Peter Štark 
zo 4. E. Prvý deň bol pre súťažiacich pripravený 
seminár o Dubčekovi a jeho dobe, po ktorom na-
sledovala návšteva divadla. Druhý deň už prebie-
hala samotná súťaž. V silnej konkurencii sa Petrovi 
Štarkovi podarilo získať krásne 2. miesto. Študen-
tov na súťaž pripravovala Mgr. Dagmar Jurašková.

Poéziu G. Hupku 20.  11.  2017 v  DMS recitovali 
študenti Technickej a Hotelovej akadémie, členo-
via DS Hviezdoslav a milovníčky poézie. Odznelo 
22 básní.

Genézu fotografie a  život K. Divalda st. i  jeho 
potomkov v Dome Matice slovenskej 27. 11. 2017 
videoprojekciou a slovom priblížila D. Rosová, pra-
covníčka Slovenského technického múzea.

OO JDS v  Spišskej Novej Vsi 24.  11. v  KD Hari-
chovce uskutočnila stretnutie, na ktorom základ-
né a mestské organizácie JDS predstavili históriu 
svojho mestečka, dediny. V programe účinkovalo 
67 členov za prítomnosti hostí.

Deň Svätého Mikuláša bol výnimočný pre žiač‑
ky výtvarného odboru ZUŠ. Mikuláš okrem dar-
čekov priniesol aj víťazstvo v  podobe diplomov 
z  celoslovenskej súťaže Anjel Vianoc 2017, ktorú 
organizovala Tatranská galéria v Poprade. Žiačky 
Stela Kleinová, Liana Pacáková, Laura Lacková, 
Zuzana Gromadová a Viktória Janette Michalková 
boli odmenené Cenou za kolektívnu prácu „Anjel-
ský darček“ a  Zoja Slivová čestným uznaním za 
výtvarnú prácu „Anjelská hudba“. Žiačky pripravila 
Mgr. Jana Nahálková.

Prednosta Okresného úradu Košice odvolal mi‑
moriadnu situáciu v  Košickom kraji 9.  12.  2017 
o 18.00 hod. Tá bola vyhlásená z dôvodu rozsiah-
leho poškodenia mosta cez vodnú nádrž Ružín. 
Ten bol postavený na ceste II/547 medzi Košickou 
Belou a Veľkým Folkmarom v  roku 1967. Celková 
dĺžka premostenia je 152,40 m. Most má v súčas-
nosti 51 rokov, z toho vo vlastníctve Košického sa-
mosprávneho kraja je len 15 rokov - od 1. januára 
2004, keď prešiel spolu s  cestami II. a  III. triedy 
z  vlastníctva štátu do  vlastníctva samosprávne-
ho kraja. Pre dopravu bol most úplne uzavretý  
24. decembra 2016. Rekonštrukciu mosta realizo-
vala firma Strabag, ktorá sa stala víťazom verejné-
ho obstarávania s ponukou 1 651 200 €.

SPRAVODAJSTVO
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20. 11. 2017 o 14.35 h bol na Agátovej ul. (sídl. 
Tarča) nájdený pracovný kufor čiernej farby 
s  červenými úchytkami s  náradím (vŕtačka, 
vrtáky, skrutkovače, kladivo, hasák, pílka 
a pod.). PC: IC 1628/2017

1. 11. 2017 o 9.00 h bol na Levočskej ul. nájdený 
zväzok – 4 kľúče a jeden elektronický modrej 
farby. PC: IC 1539/2017

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

V Nižnej na Orave sa 22. – 24. 11. 2017 uskutočnil 
16. ročník celoslovenskej súťaže v hre na drevených 
dychových nástrojoch Čarovná flauta 2017. Žiačka 
našej ZUŠ Alísia Almássyová sa umiestnila z 11 sú-
ťažiacich prvej kategórie na peknom 2. mieste a Vik-
tória Jakubcová získala 3. miesto v 5. kategórii. Obe 
žiačky pripravila Mgr. Denisa Kotradyová, DiS. art. 
Klavírny sprievod Mgr. Jana Blaščáková, DiS. art.

Žiaci ZŠ Lipová 13 pod vedením svojich triednych 
učiteľov sa od septembra 2017 aktívne zapojili do 
celoslovenskej kampane Červené stužky. Cieľom 
kampane je formovať pozitívny postoj a  myslenie 
mladých ľudí. Kampaň začala výtvarnou súťažou 
Červená stužka a vyvrcholila v čase od 27. 11. 2017 
do 1. 12. 2017. Počas tohto týždňa mali žiaci 8. - 9. 
ročníkov možnosť stretnúť sa a diskutovať na tému 
AIDS s rovesníkmi, „peerkáčmi“. V rámci triednic-
kých hodín žiaci vytvorili myšlienkové mapy na 
určenú tému. Žiaci 1. stupňa si pozreli dokumentár-
ny film „Krehké životy“, z ktorého získali základné 
informácie o  tejto problematike. Tí žiaci, ktorým 
osudy iných ľudí nie sú ľahostajné, využili možnosť 
stať sa na chvíľu spisovateľom a vytvorili krátky prí-
spevok alebo blog, v ktorom vyjadrili svoj postoj.

Žiaci a  učitelia Žiaci ZŠ Ing.  O. Kožucha v  rámci 
projektu Erasmus+: „Once Upon A Time… Euro-
pean Children All Together“ navštívili od 26. 11. do 
2. 12. 2017 Taliansko. V meste Martinsicuro sa stre-
tli s projektovými partnermi zo Španielska, Poľska 
a  Talianska. Pracovný workshop odštartovali prí-
pravou rozprávok typických pre jednotlivé krajiny, 
ďalej si priblížili prírodné krásy krajín projektových 
partnerov a žiaci spoznávali krásy mesta a okolia 
Martinsicura. Spoločne vytvorili pesničku s  ná-
zvom „Kde bolo tam bolo… a žili šťastne spolu…“
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YDO KNIŽNICE CHODÍM RÁD, 
KNIŽKA JE MÔJ KAMARÁT
Pod týmto názvom vyhlásila Spišská knižnica, 
úsek literatúry pre deti a  mládež, výtvarnú súťaž  
k 65. výročiu svojho vzniku. Súťaže, ktorá bola urče-
ná žiakom mladšieho školského veku, sa zúčastnilo 
50 detí zo ZŠ Komenského, ZŠ Nad Medzou, ZŠ Li-
pová, ZŠ Levočská, ZŠ Ing. O. Kožucha a Spojenej 
školy na Fabiniho ulici.
Deti prezentovali svoje nápady spojené s  kni-
hou, s knižnými hrdinami, s knižnicou, pričom vy-
užívali rôzne výtvarné techniky. Práce posudzovala 
odborná porota – pedagógovia ZŠ Dezidera Štrau-
cha v Smižanoch. Tú najviac zaujali: 

1. miesto – Lucia Dugasová, ZŠ Ing. O. Kožucha,  
2. miesto – Kristína Sakmáryová, ZŠ Ing. O. Ko-
žucha, 3. miesto – Tamarka Mačupová, ZŠ 
Ing. O. Kožucha. Cena riaditeľa Spišskej knižnice 
bola udelená Ľubomíre Šarišskej zo Spojenej ško-
ly na Fabiniho ul. a Cenu sympatie (udelili pracov-
níci knižnice) Marekovi Horváthovi zo Spojenej 
školy na Fabiniho ulici.
Víťazom blahoželáme a zároveň ďakujeme všetkým 
deťom, rodičom a  pedagógom, ktorí túto súťaž 
podporili.

Mgr. Renáta Korbová

OCENILI NAŠICH  
STREDOŠKOLÁKOV
Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva si 
vybraní študenti zo škôl v zriaďovateľskej pôsobnos-
ti Košického samosprávneho kraja (KSK) prevzali 
ocenenie. Získalo ho 22 jednotlivcov a štyri kolektívy 
zo stredných škôl v Košiciach, Michalovciach, Tre-
bišove, Sobranciach, Spišskej Novej Vsi, Rožňave, 
Sečovciach, Dobšinej, Moldave nad Bodvou a Krá-
ľovskom Chlmci.
Annamária Bednárová a Vanesa Múdra zo SOŠ 
drevárskej v Spišskej Novej Vsi zvíťazili vo finále 
medzinárodnej súťaže Máš umelecké črevo? so sú-
borom fotografií nájdených v rodinných archívoch, 
ktoré doplnili o  autentické fotografie z  rovnakého 
súčasného prostredia.
Andrea Lengvarská z Gymnázia na Javorovej ulici 
v Spišskej Novej Vsi je líderkou neformálnej skupiny 

študentov, ktorá organizuje diskusie pre rovesníkov 
so zaujímavými osobnosťami, na starosti má organi-
záciu, marketing a je moderátorkou. So spolužiakmi 
sa zapojila do podnikateľského projektu INOVEUM, 
vytvorili Flexbox – variabilnú potravinovú dózu. V sú-
ťaži zvíťazili a dostali 5 000 € na ďalšiu realizáciu.
Lea Štirbanová zo SOŠ ekonomickej v Spišskej 
Novej Vsi  sa zapája do akýchkoľvek mimoškol-
ských aktivít. Rýchlo sa učí, v obľube má prírodo-
vedné predmety, v ktorých exceluje. Je pohybovo 
nadaná v akomkoľvek športe. Je trojnásobná maj-
sterka Slovenska vo florbale dievčat. Školu repre-
zentuje aj v behu na 1 500 m a vo vrhu guľou. Na 
medzinárodnej matematickej súťaži KLOKAN získa-
la percentil 99,8.

(red)

Mesto Spišská Nová Ves pozýva všetkých občanov mesta na 

spomienkovú slávnosť konanú pri príležitosti oslobodenia mesta
spojenú s kladením vencov 26. januára 2018 (piatok) o 13.30 h na mestskom cintoríne

METODICKÝ DEŇ
O pedagógoch sa hovorí všeličo. Ale o tom, že si 
dopĺňajú vzdelanie, verejnosť tuší málo. Školské 
úrady v Spišskej Novej Vsi, Smižanoch a Levoči 
pripravili 27. 10. 2017 metodický deň pre peda‑
gógov základných škôl. Zúčastnili sa ho učitelia, 
vychovávateľky ŠKD a školskí špeciálni pedagó-
govia, ktorí si prehlbovali poznatky v jednotlivých 
predmetoch či oblastiach ich práce. Lektori z vy-
sokých škôl z Košíc, Prešova, Banskej Bystrice 
a z MPC Prešov prednášali o moderných a krea-
tívnych metodických postupoch, ktoré žiakov ak-
tivizujú, motivujú a podnecujú ich samostatnosť 
a  tvorivosť. O kvalitnom výsledku spomínaného 
dňa hovorí aj počet pedagógov, ktorí sa ho zú-
častnili – 770 – to určite nie je málo. Ak sa ob-
novenú tradíciu podarí udržať, tak základné školy 
v  pôsobnosti ŠÚ Spišská Nová Ves, Smižany 
a  Levoča budú pozitívnym príkladom záujmu 
o rozširovanie vedomostí svojich učiteľov.

SPRAVODAJSTVO
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Vyšetrovateľ OKP OR PZ SNV začal trestné stíha-
nie vo veci prečinu porušovanie domovej slobody 
v súbehu so zločinom krádež, ktorého sa dopustil 
doposiaľ NP v dobe od 15.30 hod. 12. 10. 2017 do 
8.30 hod. 13. 10. 2017 tým, že bez predchádzajú-
ceho súhlasu vnikol do bytu nachádzajúceho sa na 
Lipovej ulici v SNV, a to tak, že doposiaľ nezisteným 
spôsobom a  predmetom vypáčil vchodové dvere 
do bytu v  oblasti zámku, vošiel do vnútra, odkiaľ 
odcudzil peňaženky s finančnou hotovosťou, rôzne 
prstene, retiazky a náušnice z drahého kovu. Takto 
svojim konaním spôsobil poškodeným škodu vo 
výške najmenej 1 200 € a majiteľovi bytu Ľ. K. škodu 
na dverách bytu v doposiaľ nevyčíslenej hodnote.

Poverený príslušník OO PZ SNV 9. 11. 2017 obvinil 
L. P., ktorý 15. 10. 2017 v čase okolo 10.00 hod. bez 
príslušného povolenia v katastri mesta Spišská Nová 
Ves, v lokalite zvanej Kvašné lúky, z lesného porastu 
patriaceho do lesného pôdneho fondu nachádzajú-
ceho sa v 2. ochrannom stupni prírody ukradol drev-
nú hmotu. Na mieste odrezal 5 kusov suchých stoja-
cich stromov, ktoré si na mieste narezal na 39 kusov, 
spolu o  objeme 2,25 m3 drevnej hmoty. Majiteľovi 
Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o., tak spôsobil 
škodu krádežou vo výške 75,60 €.

20.  11.  2017 oznámila K. J., že jej synovi sa 
20. 11. 2017 okolo 16.00 h cez sociálnu sieť Face-
book vyhrážal zabitím neznámy páchateľ vystupu-
júci pod menom A. G.

21. 11. 2017 poverený policajt OO PZ v SNV z pre-
činu ohrozovanie mravnej výchovy mládeže obvi-
nil R. K., ktorej dcéra v školskom roku 2016/2017 
v  dobe od 1.  9.  2016 do 30.  6.  2017 ako žiačka  
8. ročníka ŠZŠ vymeškala 142 neospravedlnených 
hodín, čím ju vystavila nebezpečenstvu spustnutia 
umožnením viesť záhaľčivý život.

Hliadka OO PZ SNV 29.  11.  2017 v  čase o  16.45 
hod. v  obci Smižany použila donucovacie pros-
triedky hmaty, chvaty voči osobe L. O., ktorá sa 
počas preverenia oznámenia pred hliadkou pokú-
sila požiť rôzne medikamenty za účelom poškode-
nia vlastného zdravia.

Hliadka MsP riešila 3. 11. 2017 na Kamennom ob-
rázku zistený priestupok proti verejnému poriadku, 
ktorého sa dopustil J. L. Menovaný rušil nočný po-
koj stavebnou činnosťou vo svojom dome. Priestu-
pok bol vyriešený v kompetencii MsP.

Hliadka MsP riešila 3. 11. 2017 na Letnej ulici ob-
sluhou kamerového systému zistený priestupok 
proti verejnému poriadku, ktorého sa dopustil  
J. Š. Menovaný kopaním a prevracaním poškodzo-
val verejnoprospešné zariadenie - volebné panely 
predstavujúce kandidátov do volieb do vyšších 
územných celkov.

Hliadka MsP riešila 22. 11. 2017 na uliciach mesta 
zistený priestupok, ktorého sa dopustila O. S., kto-
rá parkovala na chodníku tým, že bránila chodcom 
v riadnom užívaní chodníka. Priestupok bol vyrie-
šený v kompetencii MsP.

Hliadka MsP počas hliadkovania 23.  11.  2017 na 
Chrapčiakovej ul. našla vozidlo, na ktorom bolo 
neuzatvorené okno a vo vnútri sa nachádzali hod-
notné veci. Následne bol lustráciou zistený majiteľ 
P.  P., ktorý bol telefonicky upozornený na daný 
stav a vozidlo si následne uzavrel.

Na základe oznámenia občana mesta hliadka MsP 
riešila 27. 11. 2017 na Tkáčskej ul. za Bytovým druž-
stvom zistený priestupok, ktorého sa nerešpekto-
vaním jeho ustanovení dopustila Ľ. K. Menovaná 
svojim motorovým vozidlom blokovala výjazd z ga-
ráže. Priestupok bol vyriešený v kompetencii MsP.

Na základe telefonického oznamu občana mesta 
hliadka MsP 28.  11.  2017 riešila na Koceľovej ul. 
zistený priestupok, ktorého sa dopustil T. N., kto-
rý so svojím vozidlom stál v križovatke. Priestupok 
bol vyriešený v kompetencii MsP.

Už tradične žienky z Kvetinárstva IRIS vyzdobili adventný veniec pre všetkých Spišskonovovešťanov  
na fontáne pred Provinčným domom.

V tomto kalendárnom roku dorazil svätý Mikuláš aj na saniach do Ferčekoviec v nedeľu 3. decembra. 
Všetky dobré, milé a poslušné deti obdaril sladkými dobrotami, pretože mu spolu so 75. zborom skautov 
o. b. Jána Vojtaššáka pomohli robiť v sviatočnú nedeľu dobré skutky. Odmenou pre všetkých obdaro-
vaných a ich rodičov bola skvelá sánkovačka na kopci pri rímsko-katolíckej farnosti. Prvá decembrová 
adventná nedeľa tak umožnila Športovému klubu Ferčekovce opäť raz usporiadať milé podujatie pre 
rodiny s deťmi.

8. – 10. decembra sa v našom meste konal 27. Vianočný trh.
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PREDSTAVUJEME STREDNÉ ŠKOLY

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ, STOJAN 1
Pani riaditeľka, koľko tried ste otvorili v školskom 
roku 2017/2018 a koľko žiakov navštevuje školu?
Otvorili sme 12 tried, školu v súčasnosti navštevuje 
280 žiakov.

Koľko učiteľov tvorí pedagogický zbor a koľko je 
nepedagogických zamestnancov?
Vyučovací proces zabezpečuje 27 učiteľov so 
100 %-nou kvalifikáciou, z toho sú dvaja externí za-
mestnanci. Nepedagogických zamestnancov je 6.

Predstavte nám školu, čím sa líši od iných?
Škola od začiatku svojho vzniku prešla mnohými 
zmenami – často sa menil jej názov, vznikali nové 
odbory na základe potrieb trhu práce. So svojim 
zameraním patrí medzi najstaršie v regióne a v sú-
časnosti ponúka vzdelávanie modernou formou. 
Stále pracujeme na zveľaďovaní budovy školy. 
Zrealizovali sme ďalšiu etapu výmeny okien, re-
konštrukciu sociálnych zariadení, okapového sys-
tému, skultúrnili sme vchod do budovy školy. Žiaci 
školy majú k dispozícii oddychovú miestnosť, wifi 
zónu, veľký športový areál, v  lete tenisové kurty, 
v zime ľadovú plochu, v lete kúpalisko a počas ce-
lého roka plaváreň. V  tomto školskom roku (vďa-
ka dvom schváleným projektom) sme v  školskej 
záhrade pre vyučovanie predmetu Včelárstvo vy-
budovali včelnicu - prírodnú učebňu s  tromi úľmi 
včiel, vysadili sme skalku, záhony a  upravili sme 
celé okolie včelnice.

Aké priority má škola, aký typ štúdia ponúka?
Poskytuje prípravu pre štúdium na vysokých ško-
lách ekonomického smeru.
Cieľom vzdelávania je štúdium EKONÓMIE, EKO‑
NOMIKY a  k  nim prislúchajúcich EKONOMIC‑
KÝCH PREDMETOV s  primeraným dôrazom na 
informatiku, právnu náuku, cudzie jazyky, všeobec-
no-vzdelávacie predmety a cestovný ruch.
Ponúkame štvorročné študijné odbory s maturitou:
6317 M Obchodná akadémia – so zameraním na 
ekonomiku verejnej správy
6325 M Ekonomické lýceum  – so zameraním na 
podnikové informačné systémy s  rozšíreným vyu-
čovaním anglického jazyka
4210 M 11 Agropodnikanie  – so zameraním na 
agroturistiku
Sme CISCO‑sieťovou akadémiou a sme zaradení 
do Sieťového akademického programu NetAcad. 
Zmluvným partnerom našej školy v  oblasti IT je 
Technická univerzita v  Košiciach, Fakulta elektro-
techniky a  informatiky. Týmto majú naši študenti 
v  rámci odboru Ekonomické lýceum možnosť zís-
kať spolu s maturitným vysvedčením aj certifikáty 
CISCO  – CCNA 1‑4, ktoré deklarujú požadovanú 
úroveň vzdelania v oblasti informačných technoló-
gií, umožnia im nájsť lepšie uplatnenie v IT firmách 
a uľahčia im prijímacie konanie na vysoké školy.
Počas štúdia môžu žiaci získať ďalšie odborné cer-
tifikáty (KROS  – podvojné, jednoduché a  mzdové 
účtovníctvo, Junior Achievement  – podnikateľské 
zručnosti) a môžu si urobiť štátnu skúšku z písania 
a  spracovania údajov na počítači, čím si zvyšujú 
úroveň svojej kvalifikácie.
Zároveň sme partnerskou školou v projekte IT Aka-
démia - vzdelávanie pre 21. storočie, v rámci ktoré-
ho implementujeme do vyučovacieho procesu ino-
vatívne metodiky pre informatické predmety (vývoj 
a testovanie počítačových hier).
Od septembra sme zaviedli novinku. Do vzdeláva-
cích programov Obchodnej akadémie sme zapra-
covali predmety, ktoré sa týkajú štúdia ekonomiky 
verejnej správy a  verejných financií, čím našim 

absolventom zlepšíme a  rozšírime možnosti na 
uplatnenie sa v rôznych inštitúciách štátnej správy, 
miestnej a regionálnej samosprávy.

Aká je spolupráca s  inými školami, so zamest‑
návateľmi a  so zahraničím a  aké je uplatnenie 
vašich absolventov?
Dnes škola ponúka okrem atraktívnych odborov 
nové formy zážitkového učenia. Popularite sa tešia 
hodiny včelárstva, aplikovanej ekonómie a  cvičnej 
firmy, na ktorých môžu žiaci uplatniť svoje teoretické 
vedomosti vo fiktívnej firme a pri organizácii rôznych 
aktivít. Žiaci si precvičujú podnikateľské zručnosti, 
zakladajú si vlastnú firmu a realizujú v nej všetky čin-
nosti, tak ako je to potrebné v reálnom živote.
Súčasťou vyučovacieho procesu je aj odbor-
ná prax, ktorú naši žiaci vykonávajú priamo 
na pracoviskách u  vybraných zamestnávateľov. 
Zmluvnými partnermi pre vykonávanie odbornej 
praxe žiakov sú napr.: Embraco Slovakia, mesto 
Spišská Nová Ves, mesto Levoča, Úrad práce SVaR 
SNV, Všeobecná nemocnica s poliklinikou Levoča, 
KROS, K_CORP, MIVA, SYSCON, Milk Agro a  iné, 
zo zahraničných firiem škola úzko spolupracuje so 
spoločnosťou LKW Walter vo Viedni. Svoje vedo-
mosti a  zručnosti si rozširujú aj účasťou v  medzi-
národných výmenných mládežníckych projektoch 
ERASMUS+, projektoch Zdravie a  bezpečnosť 
v  školách (vyhlasované ministerstvom školstva), 
projektoch e-Twinning a mnohých ďalších.
Spolupracujeme s  partnerskými školami v  Havlíč-
kovom Brode a v Čáslavi (Česká republika).
Ani charitatívne a humánne akcie neostávajú v ško-
le bez povšimnutia – Mosty bez bariér, dobrovoľníc-
ke zbierky Liga za duševné zdravie, Biela pastelka, 
Študentská kvapka krvi, Deň narcisov, to všetko 
rezonuje v dušiach našich študentov.
Absolvent štúdia nájde uplatnenie ako správca 
počítačových sietí či IT technik, ekonóm, účtovník 
v podnikoch výrobného i nevýrobného charakteru, 
vo verejnej správe, v marketingu, v oblasti agrotu-
ristiky a  cestovného ruchu, ako referent, asistent, 
administratívny pracovník alebo môže začať vlastné 
podnikanie. Vysoké percento našich absolventov 
pokračuje v štúdiu na vysokých školách.

Funguje v škole študentská rada, školský časo‑
pis, školský klub či knižnica?
Žiacka školská rada pracuje na škole od roku 2006, 
má vypracovaný plán práce a  riadi sa Stanovami 
ŽŠR. Zabezpečuje v spolupráci s RCM-CVČ v Ko-
šiciach vzdelávacie aktivity na škole  – koučing 
členov ŽŠR, školenia – Demokracia si Ty – rozvoj 
komunikačných spôsobilostí, efektívne fungovanie 
ŽŠR, tímová práca a motivácia žiakov, projektový 
manažment. Žiacka školská rada je aktívna, pravi-
delne sa stretáva aj s vedením školy a rieši aktuál-
ne problémy, podieľa sa na príprave študentských 
akcií a  kultúrnych podujatí. Náš predseda ŽŠR je 
zároveň členom krajskej ŽŠR v Košiciach. V škole 
je zriadená školská knižnica, ktorá je žiakom k dis-
pozícii. Žiaci si vytvárajú aj internetový školský ča-
sopis „Elkáč“.

Vymenujte úspechy školy, na ktoré ste ako riadi‑
teľka najviac hrdá.
• Takmer každý rok sa tešíme z výborného umiest-

nenia našich žiakov v  súťaži Eurofondue (pro-
jekty Areál v Raji,  s.  r. o., a SNV športuje), kto-
rú každoročne organizuje Technická univerzita, 
Ekonomická fakulta v  Košiciach. Dievčatá (Do-
minika Novottová, Simona Sabovčíková) dosiahli 
vynikajúci úspech, obsadili 1. miesto a boli po-

zvané europoslancom p. Vladimírom Maňkom na 
5 dní do Štrasburgu.

• V stredoškolskej odbornej činnosti v odbore 
Ekonomika zaznamenávame pravidelne výbor-
né úspechy. Jana Stanislavová, Dominika Novot-
tová, Simona Sabovčíková na celoštátnom kole 
získali 4. miesto.

• Cenu Najlepší podnikateľský plán získali Júlia 
Purdová a Bianka Brajerčíková. Úspešných žia-
kov máme aj pri hodnotení cvičných firiem na 
medzinárodnom veľtrhu.

• Nádherný výkon pravidelne v  súťaži EXPERT 
Geniality show a v matematickej súťaži Klokan 
podáva Lea Štirbanová, ktorá s  úspešnosťou 
90 % získala certifikát – Vynikajúci riešiteľ.

• V  minulom šk. roku nás potešila výhra Viktórie 
Raffajovej, ktorá získala 1. miesto a  peňažnú 
sumu 5 000 € na realizáciu svojho podnikateľské-
ho projektu cez nadáciu Embraco.

• Škola sa pravidelne zapája do účtovníckych sú-
ťaží a má úspešných riešiteľov Olympiády Mladý 
účtovník.

• Výrazný úspech dosiahlo školské družstvo flor‑
balistiek, ktoré v roku 2017 získalo tretíkrát titul 
Školský majster Slovenskej republiky.

• Máme reprezentantov Slovenska v  hokeji, ktorí 
momentálne pôsobia v kluboch v zahraničí (Bo-
dák, Chovanec, Jarembák, Ondov – Kanada, Ka-
raffa – Švajčiarsko, Skalický – KHL) i domácich 
kluboch (Bača, Hvizdoš, Kalafut, Knižka a ďalší).

• V kolektívnych športoch vyniká Viktória Polláko-
vá, ktorá je všestrannou športovkyňou a zároveň 
reprezentantkou Slovenska vo futbale.

• V  plávaní sme hrdí na úspechy nášho plavca  
Tomáša Želikovského.

Predstavte nám plány školy do budúcna.
Našim cieľom je realizovať výchovno-vzdelávacie 
aktivity tak, aby sme boli modernou a  dynamic-
ky sa rozvíjajúcou odbornou školou, ktorá sleduje 
moderné trendy v ekonomike a implementuje nové 
postupy, metódy, procesy a programy do výchov-
no-vzdelávacieho procesu. Preto naše aktivity 
v blízkom období budú zamerané na:
• ďalšiu rekonštrukciu a opravu budovy školy, fa-

sády, okien, telocvične, okolia školy,
• modernizáciu odborných učební a  materiálno-

-technického vybavenia,
• inováciu a  zatraktívnenie študijných odborov 

a učebných plánov podľa požiadaviek trhu práce 
a zamestnávateľov – zavedenie predmetov Pro-
jektovanie záhrad, Krajinná tvorba, Rozpočtové 
účtovníctvo v programe SAP a iné,

• rozvoj spolupráce s významnými zamestnávateľ-
mi s cieľom realizovať odbornú prax žiakov a za-
bezpečiť im uplatnenie po skončení štúdia,

• rozvoj spolupráce s  vysokými školami v oblasti 
odborného vzdelávania (podnikové informačné 
systémy, ekonomika verejnej správy),

• zapájanie sa do projektov na podporu mobility, 
odbornosti a  rozvoj jazykových komunikačných 
zručností.

Kontaktné údaje školy:
Stredná odborná škola ekonomická,  
Stojan 1, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel: 053/44 2 17 57, 053/44 2 37 16
E-mail: oasnvsk@gmail.com
web: http://sosesnv.edupage.org/?
https://www.facebook.com/SOSESNV/

Kontaktná osoba:
Ing. Andrea Iovdijová – riaditeľka školy
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ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
Schválený bol rozpočet mesta na rok 2018. Najvýznamnejšími investíciami budú rekonštrukcie miestnych komunikácií, chodníkov a  verejných 
priestranstiev, oprava mosta na Ul. Ing. O. Kožucha, výstavba parkoviska na Rázusovej a Javorovej ul. Pokračovať sa bude v rekonštrukcii tepel‑
ných rozvodov a v rozšírení nového cintorína. Počíta sa aj so svetelnou signalizáciou na križovatke ulíc Rázusova – Elektrárenská. Za sobáš mimo 
obradnú sieň Radnice snúbenci zaplatia 200 €, za sobáš konaný mimo stanovených sobášnych dní a hodín 100 €. Priestranstvo v areáli bývalých 
kasárni bude mať názov Námestie Iglovia.

Poslanci sa zišli 14. decembra na 17. riadnom 
zasadnutí mestského zastupiteľstva. V úvode ro-
kovania vzali na vedomie plnenie uznesení MsZ.

Rozpočet mesta na rok 2017 bol v priebehu roka 
menený štyrmi zmenami. Po schválení poslednej  
4. zmeny mesto v  roku 2017 hospodárilo s  roz-
počtom vo výške 31 008 586 €.

Najdôležitejším bodom rokovania bolo schvá‑
lenie rozpočtu mesta na rok 2018, ktorý bol 
zostavený ako vyrovnaný na strane príjmov a vý-
davkov vo výške 30 786 600 €. V  roku 2018 sa 
plánuje investovať do rekonštrukcie miestnych 
komunikácií, chodníkov a verejných priestran‑
stiev cez dodávateľský úver. Celkom by malo 
byť preinvestovaných 5 907 000 €. Zrealizuje sa 
modernizácia dverí v objekte Reduta. Bude sa 
pokračovať v rekonštrukcii parkovísk (parkovis-
ko + prístupový chodník) Rázusova 2 – 12, zabez-
pečí sa oprava mosta na Ul. Ing. O. Kožucha, 
rekonštrukcia prístupovej komunikácie Čer‑
vený jarok, rozšírenie parkovacích plôch na 
Javorovej ul., rekonštrukcia a výstavba chod‑
níkov na uliciach Bezručova, Fabiniho pri ZUŠ, 
veľký podjazd, Mlynská, Gorkého, Duklianska, 
Tkáčska, Stojan, Chrapčiakova, Agátová, To‑
poľová, Púpavová.
Rekonštruované budú rozvody tepelného hospo-
dárstva v okruhu PKT 1 (II. etapa) a prekládka roz-
vodov z techn. podlažia objektu Brezová 3, 4, 5, 6. 
Rozšírenie nového cintorína spolu s parkoviskom 
pre 30 až 35 miest, chodníkmi, kolumbáriom pre  
60 urnových miest a  verejným osvetlením by sa 
malo dokončiť v  roku 2018. Taktiež výstavba 
cestnej svetelnej signalizácie na križovatke 
ulíc Rázusova – Elektrárenská.

Mestské zastupiteľstvo v  Spišskej Novej Vsi 
ďalej prerokovalo Vyhodnotenie plnenia Ko‑
munitného plánu sociálnych služieb mesta 
Spišská Nová Ves. 

Poslanci schválili aktualizáciu Rokovacieho po‑
riadku mestského zastupiteľstva. 

V  meste Spišská Nová Ves vznikla nová lokali-
ta (areál bývalých kasární), v  rámci ktorej došlo 
k  vybudovaniu bytov a  iných administratívnych 
priestorov. Mestské zastupiteľstvo všeobecne 
záväzným nariadením určilo názov verejného 
priestranstva smerujúceho od Ulice Českosloven-
skej armády ako Námestie Iglovia, v skrátenom 
tvare Nám. Iglovia.

Mestské zastupiteľstvo sa taktiež uznieslo na 
VZN č.  6/2017, ktorým sú určené sobášne dni 
a hodiny, a to v piatok od 12.00 do 15.00 hod., 
v sobotu od 14.00 do 19.00 hod. Miestnosťou na 
uzavretie manželstva ostáva obradná sieň Radni-

ce. Sobáše mimo obradnej siene je možné vy‑
konať v čase od 16.00 hod. Sobášnymi dňami 
nie sú nedeľa, vianočné a veľkonočné sviatky 
a štátne sviatky. Úhrada nákladov na zabezpe-
čenie sobášneho obradu bola stanovená za so-
báš mimo určený sobášny deň alebo čas 100 € 
a za sobáš mimo obradnej siene 200 €.

Mestské zastupiteľstvo zvolilo za prísediacich 
Okresného súdu Spišská Nová Ves pre voleb-
né obdobie rokov 2018  – 2022 troch občanov 
- Viliama Andráša, Máriu Fülöpovú a Ing. Juraja 
Sada, PhD. 

Taktiež schválilo zástupcov mesta do štatutárne-
ho a kontrolného orgánu obchodnej spoločnosti 
Lesy mesta Spišská Nová Ves. Z funkcie členov 
valného zhromaždenia odvolalo Mgr.  Leu Greč-
kovú a  Bc.  Ing.  Janku Brziakovú. Za konateľa 
uvedenej spoločnosti schválilo Mgr.  Ing.  Petra 
Petka. Za tretieho člena dozornej rady schválilo 
Mgr. Michala Demečka (dvaja členovia dozornej 
rady Ing.  Ernest Jakubčo a  Adnan Akram boli 
schválení v roku 2015).
Do poradného orgánu valného zhromažde-
nia boli schválení Mgr.  Lea Grečková, PaedDr.  
Milan Varga, Mgr. Ing. Peter Petko a Bc. Ing. Janka  
Brziaková.
Za konateľa BIC,  s.  r.  o. MsZ schválilo Marcela 
Blahuta a  z  funkcie členov dozornej rady tejto 
obchodnej spoločnosti odvolalo Ing.  Miroslava 
Bartka, JUDr. Jozefa Biroša a Tomáša Hamráčka.

Poslanci schválili aj Dodatok č. 3 k VZN č. 2 / 2014 
o určení výšky dotácie na mzdy a prevádzku škôl 
a školských zariadení zriadených na území mesta 
Spišská Nová Ves. Vzrástli dotácie pre základnú 
umeleckú školu, školské jedálne pri ZŠ, školské 
kluby detí, Centrum voľného času, materské ško-
ly a jasle v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, ale 
aj pre MŠ zriadené cirkvou alebo inou právnickou 
osobou.

MsZ schválilo vyradenie multifunkčnej podlahovej 
krytiny na Zimnom štadióne ako neupotrebiteľné-
ho majetku mesta v správe STEZ a súhlasilo s jej 
odpredaním.

Mestské zastupiteľstvo vzalo na vedomie Správu 
o výsledku kontrol. Kontrola sa týkala preverenia 
vybraných ukazovateľov nedaňových príjmov roz-
počtu mesta v roku 2016.

Na záver sa poslanci MsZ zaoberali 14-timi bodmi 
súvisiacich s vysporiadaním nehnuteľností.

Okrem iného sa mesto bude uchádzať o prevod 
pozemkov štátu, na ktorých sa nachádza miestna 
komunikácia v  lokalite Pod Tepličkou postavená 
pred r. 1991. 

Záujmom mesta je aj vzájomné usporiadanie 
vlastníctva pozemkov, ktorým mesto získa po-
zemok, na ktorom sa nachádza chodník medzi 
príjazdovou cestou k bytovkám na Sadovej ulici 
a bytovými domami Tarče a zároveň speňaží svoj 
nevyužiteľný pozemok v uzavretom areáli Panora-
macity, s. r. o.
Spoločenstvo bytového domu Gorazdova č.  35, 
37 požiadalo o odkúpenie do podielového spolu-
vlastníctva pozemky, na ktorých sú vybudované 
externé prístupové schodiská bytoviek s prepojo-
vacím chodníkom. MsZ s odpredajom súhlasilo.
Mesto prijalo písomnú požiadavku na opätovné 
prerokovanie žiadosti o  nájom pozemkov na ro-
kovaní MsZ. Ide o žiadosť spol. MEDISEF, ktorá 
je vlastníkom nebytového priestoru v  bytovom 
dome „VillaNova B“ (Medza 11). V ňom zriaďuje 
ambulanciu lekára pre deti a  dorast. Súčasťou 
zámeru na prevádzku ambulancie je vytvorenie 
samostatného parkoviska pre personál a klientov 
ambulancie s  kapacitou 9 parkovacích miest na 
pozemkoch mesta, ktoré žiada do nájmu. Mest-
ské zastupiteľstvo žiadosti nevyhovelo.

MsZ sa zaoberalo opätovne aj problematikou vy-
sporiadania pozemkov v Novoveskej Hute. Man-
želia Fabianovci požadujú odkúpenie pozemkov 
dlhodobo užívaných ako dvor pri ich rodinnom 
dome.

Majitelia garáži nachádzajúcich sa za Baníckou 
ulicou požiadali o  odkúpenie garážami zastava-
ných pozemkov. Tie sa nachádzajú v  blízkosti 
v  minulosti uvažovanej obslužnej komunikácie. 
Pozemky významným spôsobom nekolidujú 
s  niekdajším zámerom mesta, preto poslanci 
schválili ich predaj.
Mesto odkúpi aj pozemky súkromných majiteľov 
nachádzajúce sa pod mestskými stavbami a ve-
rejnými priestranstvami so spevnenými plochami 
na Sadovej ulici.

Do výpožičky bolo schválené poskytnutie nebyto-
vých priestorov v objekte na Námestí SNP č. 2 pre 
Slovenský zväz telesne postihnutých - ZO č.  2, 
12, 13 a Klub detí a mládeže.

Poslanci MsZ sa zaoberali aj plánovanou rekon-
štrukciou futbalového štadióna. Uvažuje sa s via-
cerými alternatívami s rôznou výškou nákladov. 
Zatiaľ sa neprijalo konečné rozhodnutie. 

Prerokované materiály, prijaté uznesenia, hlaso-
vanie poslancov a  zvukový záznam nájdete na  
www.spisskanovaves.eu – modrá sekcia SNV – 
Samospráva – MsZ.

Andrea Jančíková

SPRAVODAJSTVO
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KULTÚRA, OZNAM

Materské centrum - DIETKA - 
Spišská Nová Ves

JA SI POSKOČÍM,  
JA SI VYSKOČÍM  
A AJ SA ZATOČÍM
Piatky od 16.00 do 17.00 h
vyhradené pre tanec a spev.  
Príďte s deťmi a nechajte  
ich objaviť lásku k hudbe. 
Určené pre deti do 6 r.
Prihlášku: min. deň vopred 
t. č. 0907 440 009 
Príspevok: 4 €/dieťa

TVORIVÉ  
DIELNE
Pondelky od 17.00 do 18.45 h
pre deti od 4 r. bez účasti  
rodičov pod vedením 
Mgr. art. Amálky.
Prihlášku: min. deň vopred 
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 r.
Prihlášku: min. deň vopred 
t. č. 0948 550 547 
Príspevok: 4 €/dieťa

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

STRETNUTIE PODPORNEJ 
SKUPINY DOJČIACICH 
MATIEK A TEHULIEK
V piatky 12. a 26. 1. o 9.00 h
Skupina je otvorená  
aj pre nové maminy. 
Zmena programu vyhradená.
Prihlášku: najneskôr deň vopred 
t. č. 0903 740 739 formou sms.
Pod vedením poradkýň v dojčení OZ 
Mamila: Anna Ogurčáková, Silvia 
Pramuková a Júlia Novotná
Príspevok: 3 €/osoba

BESEDA SO ZÁCHRANÁROM
V sobotu 27. 1.
pre vás pripravujeme besedu 
s odborníkom na zachraňovanie 
ľudských životov. Človek si nikdy nie 
je celkom istý, ako postupovať pri 
podávaní prvej pomoci. Vždy je čosi, 
čo sa ešte môžeme dozvedieť. A pri 
deťoch je to o to dôležitejšie.
Prihlášku: min. deň vopred 
t. č. 0903 493 922
Príspevok: vstup voľný,  
určené pre rodičov

HERŇA DIETKA
Utorky a štvrtky od 9.00 do 12.00 h 
v stredu od 16.00 do 19.00 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 
t. č.: 0948 480 510  
alebo  
barbora.vajova@gmail.com

STRÁŽENIE DETÍ
Bližšie info na tel. čísle: 
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 veľ-
mi pekné, mladé šteniatko, cca 
3-mesačné. V dospelosti bude 
menšieho vzrastu.

BRITA
Malinká sučka cca  9-mesač-
ná, váhou do 5 kg. Do útulku 
prišla spolu s Berym. Brituška 
je veselá, po chvíľkovom ostý-
chaní hneď začne vrtieť chvos-
tíkom.
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.
BETY
Betynke umrel pán, ktorému 
bola vernou spoločníčkou na 
prechádzkach v lese. Má 5 ro-
kov, je to čistokrvný slovenský 
kopov. Je milá, veľmi spolo-
čenská. Len do dobrých rúk.
PAŤKA
Ročná sučka k  nám prišla 
z Gelnice. Je to mierumilovné 
psíča. Veľkosťou tak akurát, 
vhodná na dvor aj do interiéru. 
Má krásny béžový kožúšok.

RADEK
Psík Radek je strednej veľkos-
ti. Mladý cca ročný, hravý, milý,  
vhodný na dvor. Aj on čaká na 
milujúcu rodinku, ktorá si ho 
vezme za svojho člena.

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

do 31. 1. 2018

INDUSTRIÁLNY 

MOTÍV 

v kresbe 

Jana Rastislava 

STEHLÍKA  

a Ľudovíta FELDA

Prednáška 

23. 1. 2018 o 16.00 h

BELIANSKA 

JASKYŇA

Prednášajúci:

Milan Vdovjak,  

RNDr. Stanislav 

Pavlarčík

Vstup voľný.
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Knižné
novinky

Spišskej knižnice

Centrálna budova, Letná 28
PRE DETI

Zbyňo DŽADOŇ: Lara a nebo
Veselé aj vážne rozprávanie päťročnej Lary a  jej 
strýka doplnené nádhernými ilustráciami Jany Ka-
lixovej. Rozprávanie je popretkávané básničkami 
zhudobnenými na CD, ktoré je súčasťou knihy.

Beatrica ČULMANOVÁ:  
Slovenské povesti o strašidlách
Preneste sa o niekoľko storočí naspäť a príjem-
ne sa chvejte pri čítaní strašidelných povestí, 
ktoré poodhalia tajomný svet zakliatych panien, 
bosoriek, vodníkov a ďalších prízrakov.

Andrea GREGUŠOVÁ: Svetozár
Svetozár – priateľ holubov, ktorý sa sám poná-
ša na holuba. Pomôže mestu, z ktorého všetky 
holuby odleteli?

PRE DOSPELÝCH – beletria

Wendy HOLDEN: Odsúdení prežiť
Tri mladé matky a ich neobyčajný príbeh o odva-
he, vzdore a odhodlaní žiť.

Michael HJORTH: Hrob v horách
V horách boli náhodne objavené kostry šiestich 
tiel, z ktorých dve určite patrili deťom.

Gillian FLYNN: Stratené dievča
Mrazivý príbeh, ktorý vám trhá nervy a  mätie 
každým zvratom deja.

PRE DOSPELÝCH – náučná literatúra

Josef JONÁŠ: Svet prírodných antibiotík
V knihe nájdete stovky praktických návodov na 
liečbu mnohých problémov, od ústnej dutiny, 
cez chronické zápaly.

Jaroslav PERNIŠ: Kráľovné v tieni katedrál
Dvadsaťpäť životných príbehov vznešených žien 
éry gotiky, z ktorých sa mnohé vzopreli diktátu 
mužov.

Ed WRIGHT: Slávni ľaváci
Prečo sa do dejín ľudstva zapísalo toľko ľavo-
rukých? Ed Wright vysvetľuje toto tajomstvo  
vo svojej zaujímavej zbierke slávnych ľavákov  
od dávnych čias až po súčasnosť.

Pobočka MIER, Šafárikovo nám. 7
PRE DETI

Paul HARRISON: Superautá a iné 
superstroje
Kniha prináša pohľad do sveta najrýchlejších, 
najvýkonnejších a najextrémnejších áut, lodí a vr-
tuľníkov.

Ľubomír FELDEK: Veľká kniha 
európskych rozprávok
Dvadsaťšesť fantastických rozprávok inšpirova-
ných folklórnymi podnetmi rôznych európskych 
národov.

PRE DOSPELÝCH – beletria

Noah HAWLEY: Pred pádom
Hneď po štarte sa do oceána zrúti súkromné lie-
tadlo s desiatimi boháčmi na palube a  jedným 
neúspešným maliarom

Spišská knižnica v Spišskej Novej Vsi ďa-
kuje všetkým svojim čitateľom, návštevní-
kom, lektorom a darcom za prejavenú dô-
veru v r. 2017 a do nasledujúceho roku želá 
veľa osobných a pracovných úspechov.

kolektív Spišskej knižnice

Žiadosť Múzea Spiša obyvateľom mesta Spišská Nová Ves

V druhej polovici roka 2018 Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi  
chystá výstavu venovanú okrúhlym výročiam, ktoré si v tomto roku pripomenieme.  

Jedným z týchto výročí je aj 50 rokov od udalostí roku 1968.  
Týmto by sme vás, milí Novovešťania, chceli požiadať o zapožičanie predmetov 

spojených s týmto obdobím na našu výstavu. Možno doma nájdete kočík, motocykel, 
bicykel alebo iný predmet viažúci sa na šesťdesiate roky 20. storočia.  

Budeme veľmi radi, ak takto aj vy prispejete k tomu, aby sme si toto výročie pripomenuli 
najlepším možným spôsobom. Ďakujeme.
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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, 

veselé príbehy Erži a Piťa. Program obohatí aj hudobná skupina NEW BARBADOS z Košíc. 
Vstupné: 8 €

24. 1. 2018 (streda) o 18.00 h, Koncertná sieň Reduty

NOVOROČNÝ KONCERT 
MIEŠANÉHO SPEVÁCKEHO ZBORU CANTUS VILLA NOVA

Spoluúčinkujú: Alena Kropáčková, sólistka opery SND v Bratislave - mezzosoprán;  
Júlia Grejtáková - klavír.

Vstupné: 5 €, deti do 15 r. zdarma. 
Vstupenky v predpredaji MKC - Reduta, TIC SNV

P R I P R A V U J E M E :
12. 2. 2018 (pondelok) o 19.00 h, Dom kultúry Mier Spišská Nová Ves

BEATLES VALENTIN – LOVE SONGS
THE BACKWARDS

Romantický valentínsky koncert skupiny THE BACKWARDS ponúka legendárne hity 60-tych rokov 
z tvorby slávnych chrobákov. Večer, ktorý vás dokonale naladí. 

Vstupné: 16 €

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)

3. 1. (streda) ‑ Ráno výstup na Tomášovský výhľad  
(9.30 h na Čingove); 17.00 h ‑ špeciálny 10. Improdiv 
bez prípravy predvedú Ján Pramuk, Dávid Lorko a Lukáš 
Frankovič. 19.00 h ‑ ukážka čajového obradu a koncert 
Adriána Ondova, víťaza Košického zlatého pokladu. 

18. 1. (štvrtok) o 18.00 h ‑ Kino.doc: Stať sa Európanom & Rok bez rodičov. V novom 
cykle dokumentárnych filmov predstavíme témy a udalosti, ktoré hýbu spoločnosťou. 

21. 1. (nedeľa) od 13.00 do 17.00 h ‑ Malý čajový kurz. Jedinečný zážitok vôní a chutí. 
V priebehu 4 hodín spoznáte, porovnáte a ochutnáte okolo 15 druhov rôznych čajov. Kurz 
zakončíme prípravou čaju tradičným čínskym obradom Gong Fu Cha. Pitné 15 €. Záujem-
covia kontaktujte na tel. 0905 287 563 alebo cajovnaalchymka@gmail.com

27. 1. (sobota) ‑ Projekt MP vás pozýva na ďalší zo série diskusných večerov Inšpiruj sa! 
Viac info na facebooku Alchýmky a MP projektu a plagátoch.  

Letná 63
SNV

…Keď tvrdohlaví zrazia sa, vtedy to bolí zvlášť. Obaja fňukať začali a hneď bol z toho dážď. 
Padajú kvapky – slzičky, rozprávka je v nich skrytá. 

Takú ju píšem, aká dnes kvapla mi do zošita. (K. Bendová)

Miestny odbor Matice slovenskej, Spišská knižnica,  
Divadelný súbor Hviezdoslav a Gymnázium, Školská ulica

pozývajú pri príležitosti 95. výročí narodenia na 

stretnutie s KRISTOU BENDOVOU
22. 1. 2018 o 15.30 h v Spišskej knižnici, Letná ul. 28 

Realizované s finančnou podporou mesta Spišská Nová Ves.

január 2018
Okresné kolo vo futsale  

žiakov SŠ
12. 1. 2018, 8.00 ‑ 14.00 h, športová hala

Okresné kolo v basketbale 
žiakov SŠ

17. 1. 2018, od 8.00 ‑ 14.00 h, telocvične SŠ

Okresné kolo v basketbale 
žiačok SŠ

18. 1. 2018, od 8.00 ‑ 14.00, telocvične SŠ

Informácie: Z. Košová

Olympiáda v anglickom jazyku
Kategórie 1 A, 1 B

16. 1. 2018, ZŠ Komenského 2

Olympiáda v nemeckom jazyku
Kategórie 1 A, 1 B

18. 1. 2018
ZŠ sv. Cyrila a Metoda, Markušovská cesta 8

Matematická olympiáda
Kategória Z5 (časti I./II.),  
Kategória Z9 (časti I./II.)

24. 1. 2018
Mestský úrad SNV – veľká zasadačka

Koordinátor: Mgr. Zuzana Hennelová

KARNEVAL NA ĽADE
1. 2. 2018 - štvrtok, zimný štadión

Program:  
13.30 ‑ 14.00 – prezentácia súťažných masiek 

14.00 ‑ 14.15 – otvorenie, org. pokyny 
14.15 ‑ 15.00 – súťaže na ľade, súťaž masiek 

v jednotlivých kategóriách 
15.00 – 16.00 – voľné korčuľovanie
Hodnotia sa hlavne vlastnoručne  

vyrobené masky, nápaditosť, fantázia.
Informácie: Klaudia Bigošová,  

Katarína Štrauchová

KLUB MLADÝCH
Klub mladých v priebehu roka 2017 oslávil 
svoje prvé narodeniny a s radosťou vám 

môžeme povedať, že mladých sme si získali. 
Svedčí o tom vysoká návštevnosť počas 
týždňa, víkendov, ale aj prázdnin. Okrem 
obľúbených turnajov hrách na playstation 
či XBOXe, v človeče, či šachu príležitostne 

organizujeme rôzne debaty a diskusie 
so zaujímavými hosťami, filmové večery, 

workshopy a svoju stálu klientelu si získali 
burzy oblečenia, kníh a hračiek. Študenti si klub 
obľúbili a my sa pokúsime v roku 2018 pripraviť 

im ešte viac zaujímavých podujatí a akcií.
Matej Farkalín ‑ Klub mladých

PRIPRAVUJEME
marec 2018

13. PLES CVČ a MKC
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STÁLE EXPOZÍCIE
• TERRA GOTHICA
• JOZEF HANULA

AKTUÁLNE VÝSTAVY
13. 12. 2017 – 25. 3. 2018
PUZZLE / Akvizície v interakcii 
2012 – 2016
Autori: K. Balúnová, K. Baron, T. A. Bloński, 
J. Čech, O. Dubay ml., S. Durkaj, V. Eliáš, 
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.

13. 12. 2017 – 25. 3. 2018
JUBILANTI 2017
Autori: A. Beran, I. CHapčák, E. Končeková, 
O. Korkoš, A. Meissl, O. Priatka, M. Stacho, 
J. Šimo-Svrček, P. Trembáč.

do 25. 3. 2018
PORTÁL SPOMIENOK
V rámci projektu o galerijnej tridsiatke / z výstavy 
Kontajner spomienok: návraty do minulosti 
s interaktívnymi prvkami, interpretujúcimi históriu 
galérie, faktografiu, ako aj vývoj vizuálnej identity.

PROGRAMY/ DIELNE 
PRE VEREJNOSŤ
24. 1. 2018
GALERIJNÁ STREDA
9.00 – 19.00 / Otvorené výstavy a stále expozície
Vstupné / štandardné

HALIERIK / VÝPREDAJ katalógov
Od rána do večera – ponuka katalógov, brožúr, 
materiálov.

17.00 – 19.00
PUZZLE / komentovaná prehliadka
Vyhrajte sa s nami. Umenie ako forma interaktív-
nej hry s lektorkami galérie. Optimálne pre rodiny 
s deťmi, ale aj pre dospelých. Spojené s projek-
ciami filmov o galérii.

26. 1. 2018
GALERIJNÝ PIATOK
9.00 – 19.00 / Otvorené výstavy a stále expozície
16.00 – 19.00 / ŽENY ON LINE 6:  
OBRÁZOK Z NITÍ
Vstupné: 3 €/os.
Tvorba obrazu, kde ťahy štetcom vystrieda línia 
farebnej nite a umožní vytvoriť vizuálne pútavé 
textilné obrazy.

DETSKÉ PROGRAMY / 
DIELNE PRE ŠKOLY: 
MŠ, ZŠ A ZUŠ
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.

8. – 31. 1. 2018, pondelok – piatok, 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 pomôc-
kam. Možnosť aplikovať postupy aj pomocou 
tvorivej brožúry - Sprievodcu výstavou.

NEDELE ZA 10 CENTOV 
SYMBOLICKÉ VSTUPNÉ 
PRE VŠETKÝCH NÁVŠTEVNÍKOV

ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Otváracie hodiny: 
utorok – piatok / 9.00 - 16.30 
nedeľa, 11.00 - 16.00 
1. 1. 2018 / ZATVORENÉ

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

Výstava, Kaštieľ

MILOSLAV TURZÁK – VÝBER 
Z TVORBY (MAĽBA)

6. 1. o 9.00 h, Banketová sála KD

LIGA MLÁDEŽE SPIŠA
Šachový turnaj

6. 1. o 16.30 h, Svätyňa Božieho  
milosrdenstva Smižany

TROJKRÁĽOVÝ KONCERT  
MAROŠA BANGA
Vstupné: dobrovoľné

23. 1. o 17.30 h., Spoločenská sála KD

ČO ROBIA ÚSPEŠNÍ, ABY BOLI 
ÚSPEŠNÍ AJ V ROKU 2018

Prednáška: RNDr. Alexander Birčák úspešný 
manažér s dlhoročnými skúsenosťami vo 

vrcholových pozíciách v nadnárodných spoloč-
nostiach v Prahe a v ČR. Vstup: voľný

Nedeľa o 13.30 h, Areál TJ Slovan Smižany

KARNEVAL NA ĽADE
Tradičné stretnutie masiek na ľade s dob-
rou hudbou, zábavou a súťažami pre deti. 

V prípade nepriaznivého počasia sa podujatie 
neuskutoční. Vstup zdarma.

PRIPRAVUJEME
10. 2. o 19.00 h, Spoločenská sála KD

9. reprezentačný ples obce Smižany
Moderátorka: folkloristka Dušana Štecová

Program: DJ Spayble 
Finalista Zem spieva Štefan Štec 
Ľudová hudba Dominika Maniaka 

Tanečná umelecká skupina Čarovné ostrohy 
Vstupné s konzumáciou: 40 €

ww.okcsmizany.sk

DIVADLO
NA

OPÄTKOCH
uvádza

komédiu:

TO JE OHROMNÉ, MILÁČIK…

26. 1. 2018 o 19.00 h
v podkroví Domu Matice slovenskej 

Zimná 68, Spišská Nová Ves

Vstupné: 3 €

rezervácie: ogurecka@gmail.com

0904 254 930

Základná umelecká škola 
J. Fabiniho
vás pozýva na

KONCERT UČITEĽOV ZUŠ
7. 2. 2018 o 17.00 h

Koncertná sieň Reduty
www.zussnv.sk, facebook.com/ZUŠ Spišská Nová Ves
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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

1. 1. KINO MIER nepremieta.

FILMOVÝ KLUB
2. 1. o 19.00, vstupné: 3 € / 4,50 €
MIESTO SPLNENÝCH TÚŽOB
Tal., dráma, 105 min., nový film, MP-15.

PRÁZDNINOVÉ ROZPRÁVKY V KINE 
MIER, SLOVENSKÝ DABING
3. 1. o 10.00, vstupné: 4,50 € / 4 €
FERDINAND
3. 1. o 17.00, vstupné: 4,50 € / 4 €
TRI ŽELANIA
4. 1. o 10.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
5. 1. o 10.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
COCO

STREDA – DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
3. 1. o 19.00, vstupné: 4 €
MADAM SLÚŽKA
FRA., komédia, čes. tit., 91 min., MP-15.

4. – 5. 1. o 17.00,  
vstupné: 4,50 € / 4 €, 2D
STRATENÝ V DŽUNGLI
USA, český dabing, 115 min.,  
dobrodružná dráma, MP-12.

4. – 6. 1. o 19.00,  
vstupné: 4,50 € / 4 €, 2D
NAJVÄČŠÍ SHOWMAN
USA, muzikál, 97 min., titulky, MP-12.

ROZPRÁVKA – SLOVENSKÝ DABING
6. 1. o 15.00, vstupné: 6 € / 5,50 €, 3D
7. 1. o 15.00, vstupné: 5 € / 4,50 €, 2D
COCO

ROZPRÁVKA – SLOVENSKÝ DABING
6. – 7. 1. o 17.00,  
vstupné: 4 € / 3,50 €, 2D
PADDINGTON 2
VB/Fran., 103 min., rodinný, MP.

7. – 8. 1. o 19.00, vstupné: 4,50 € / 4 €
MOLLY A JEJ HRA
USA, dráma, 140 min., čes. tit., MP-15.

9. 1. o 19.00, vstupné: 3 € / 4,50 €
FILMOVÝ KLUB
Milí diváci, ak si pri tomto filme kúpite 
preukaz Filmového klubu za 5 €, ktorý 
vám platí celý rok na celom Slovensku, 
lístok do kina máte zdarma.
SVADBA
Fran., Pakistan, Luxem., Belgicko,  
dráma, 98 min., čes. tit., MP-15.

STREDA – DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
10. 1. o 17.00, vstupné: 4 €
MADAM SLÚŽKA
Fran., komédia, čes. tit., 91 min., MP-15.

10. 1. o 19.00, vstupné: 4 €
BORG
Švédsko, V. Británia, životopisná dráma,  
české titulky, 107 min., MP-12.

11. – 12. 1. o 19.00,  
vstupné: 4,50 € / 4 €, 2D
NAJTEMNEJŠIA HODINA
USA, dráma, 114 min., titulky, MP-15.

ROZPRÁVKA – SLOVENSKÝ DABING
13. – 14. 1. o 15.00,  
vstupné: 5 € / 4,50 €
COCO

ROZPRÁVKA
13. – 14. 1. o 17.00,  
vstupné: 4,50 € / 4 €
ČERTOVINY
ČR, 100 min., česká verzia, MP-12.

13. – 15. 1. o 19.00,  
vstupné: 4,50 € / 4 €
KOLESO ZÁZRAKOV
USA, dráma, 101 min., titulky, MP-15.

FILMOVÝ KLUB
16. 1. o 19.00, vstupné: 3 € / 4,50 €
VÁŽENÝ OBČAN
Špan., 117 min., titulky, MP-15.

STREDA – DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
17. 1. o 17.00, vstupné: 4 €
BORG VERZUS MCENROE
17. 1. o 19.00, vstupné: 4 €
MADAM SLÚŽKA

18. 1. o 17.00, vstupné: 4,50 € / 4 €
19. – 21. 1. o 19.00,  
vstupné: 4,50 € / 4 €
ZÚFALÉ ŽENY ROBIA ZÚFALÉ VECI
ČR, 87 min., roman. komédia, MP-15.

18. 1. o 19.00, vstupné: 4,50 € / 4 €
TRI BILLBOARDY KÚSOK  
ZA EBBINGOM
USA, komed. dráma, 115 min., tit., MP-15.

ROZPRÁVKA PRE ŠKOLSKÉ KLUBY  
AJ PRE VEREJNOSŤ
19. 1. o 14.00, vstupné: 2,50 €
SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ 
HARMÓNIA
SR, 70 min. MP.

ROZPRÁVKA
19. – 20. 1. o 17.00,  
vstupné: 4,50 € / 4 €
ČERTOVINY
ČR, 100 min., MP-12, česká verzia.

ROZPRÁVKA – SLOVENSKÝ DABING
20. 1. o 15.00, vstupné: 5 € / 4,50 €
COCO
USA, anim. komédia, 109 min., MP-7

21. 1. o 16.00, vstupné: 8 €
ANDER Z KOŠÍC – GALAKONCERT

22. 1. o 17.00, vstupné: 4,50 € / 4 €
ZÚFALÉ ŽENY ROBIA ZÚFALÉ VECI
ČR, 87 min., roman. komédia, MP-15.

22. 1. o 19.00, vstupné: 4,50 € / 4 €
TRI BILLBOARDY KÚSOK  
ZA EBBINGOM

ROZPRÁVKA PRE MATERSKÉ ŠKOLY  
AJ PRE VEREJNOSŤ
23. 1. o 9.30, vstupné: 2,50 €
SPIEVANKOVO A KRÁĽOVNÁ 
HARMÓNIA

FILMOVÝ KLUB
23. 1. o 19.00, vstupné: 3 € / 4,50 €
BEATRICE
Fran., dráma, čes. tit., 117 min., MP-15.

FESTIVAL ŠKANDINÁVSKYCH FILMOV SCANDI 
24. 1. o 19.00, vstupné: 3,50 €
TRI SLOVÁ
Dánsko, 92 min., dráma, titulky, MP-15.

25. 1. o 19.00, vstupné: 3,50 €
SLOVO BOŽIE
Dánsko, 107 min, titulky, MP-15.

26. 1. o 19.00, vstupné: 3,50 €
DARKLAND
Dánsko, 112 min., titulky, MP-15.

27. 1. o 19.00, vstupné: 3,50 €
HORIBLE WOMAN
Dánsko, 85 min., titulky, MP-15.

28. 1. o 19.00, vstupné: 3,50 €
Pocta Susanne Bier DRUHÁ ŠANCA
Dánsko/Švéd., 102 min., čes. tit., MP-15.

ROZPRÁVKA
27. – 28. 1. o 17.00
ČASOVAŇA DOKTORA PROKTORA
Český dabing, 97 min., MP-12.

ROZPRÁVKA – SLOVENSKÝ DABING
27. – 28. 1. o 15.30, vstup.: 4,50 € / 4 €
FERDINAND

ROZPRÁVKA – ČESKÝ DABING
27. – 28. 1. o 17.00, vstupné: 3,50 €
ČASOVAŇA DOKTORA PROKTORA

29. 1. o 19.00, vstupné: 4,50 € / 4 €
ZÚFALÉ ŽENY ROBIA ZÚFALÉ VECI

FILMOVÝ KLUB
30. 1. o 19.00, vstupné: 3 € / 4,50 €
S LÁSKOU VINCENT
PL/VB, anim., 95 min., čes. tit., MP-12.

STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU
31. 1. o 19.00, vstupné: 4,50 € / 4 €
S LÁSKOU VINCENT

ZMENA PROGRAMU VYHRADENÁ!

Digitalizáciu a modernizáciu vybavenia 
Kina MIER 
finančne podporil

facebook.com/Kino.Mier.SNV

KULTÚRA

PLÁN PREMIÉR

4. 1. Coco, Insidius: Posledný klúč, 
Molly's Game, Koleso zázrakov

11. 1.
Čertoviny, 

Najtemnejšia hodina, 
Zmenšovanie

18. 1.

Muž vo vlaku, 
Aféra v Pentagóne, 

Podoba vody,  
Zúfalé ženy robia zúfalé veci

25. 1. Labirint: Smrteľná liečba,  
S láskou Vincent

JANUÁR 2018

  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.

18. 1. 2018 o 16.30 h
ŠTETEC VERZUS OBJEKTÍV

Vernisáž poplenérovej výstavy fotografií a výtvarných diel.  
Výstava potrvá do 18. 2. 2018. Vstup voľný.

Ďalšie informácie o podujatiach konaných mimo mesta SNV nájdete na  
web stránke www.osvetasnv.sk, https://www.facebook.com/osvetasnv/ 

e‑mail: osvetasnv@osvetasnv.sk, 053/442 52 50 
Zimná 47, Spišská Nová Ves, 053/442 52 50
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12. 1. (piatok) o 19.00 h Vstupné: 8 €
CARLO GOLDONI

ŠKRIEPKY NA KORZE
Skvelá komédia korenená talianskym temperamentom.

14. 1. (nedeľa) o 16.00 h Vstupné: 3 €
ZBIGNIEW NIENACKI / KAMIL ŽIŠKA, TIBOR KUBIČKA

PÁN TRAGÁČIK A TEMPLÁRI
Dobrodružná výprava Pána Tragáčika a jeho troch kamarátov za legendárnym 
pokladom templárov.

18. 1. (štvrtok) o 10.00 h         135. repríza Vstupné: 2 €
Monika Gerbocová 
(na motívy RozpRávky bratov Grimmovcov)

SNEHULIENKA A SEDEM TRPASLÍKOV
Snehulienka, trpaslíci, zlá kráľovná a princ, ktorý zachráni jablkom otrávenú 
krásavicu.

19. 1. (piatok) o 10.00 h Vstupné: 3 €
19. 1. (piatok) o 19.00 h           75. repríza 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.

21. 1. (nedeľa) o 16.00 h          65. repríza Vstupné: 3 €
L. FARKAŠ

TRI PRASIATKA A VLK
Klasická ľudová rozprávka trochu inak, plná napätia, dobrodružstiev a pesničiek.

23. 1. (utorok) o 10.00 h Vstupné: 2 €
HANS CHRISTIAN ANDERSEN / PETER PALIK

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

26. 1. (piatok) o 19.00 h Vstupné: 8 €
BRANDON THOMAS / EMIL SPIŠÁK

CHARLEYHO TETA
Najslávnejšia anglická bulvárna komédia všetkých čias.

27. 1. (sobota) 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.

28. 1. (nedeľa) o 16.00 h Vstupné: 3 €
Martin Barčík

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

Štúdio SD

24. 1. (streda) o 10.00 h Vstupné: 3 €
F. M. DOSTOJEVSKIJ:

BIELE NOCI
Jeden z najkrajších príbehov o láske v svetovej literatúre.

31. 1. (streda) o 19.00 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

5. január o 19.00 h
MAREK KOTERSKI: NENÁVIDÍM

Komédia, ktorá získala na Kremnických Gagoch Cenu Stana Radiča  
„Objav roka” a ohromný ohlas po celom Slovensku. Uletene zábavná 

jazda o našej nie veľmi zábavnej každodennosti. Vstupné 6 €

6. január o 17.00 a 19.00 h
S. MALLATRATT – S. HILL: ŽENA V ČIERNOM

Jedna z najúspešnejších hier všetkých čias. Brilantný viktoriánsky thriller. 
Príbeh mladého londýnskeho advokáta Arthura Kippsa prichádzajúceho 

do odľahlého sídla na úhorných močariskách… Deti od 10 rokov.
Vstupné: 7 € a 5 €, deti 3 €

13. január o 19.00 h
W. KURTYKA: ČÍNSKY MAHARADŽA

Slovenská a svetová premiéra scénickej verzie knihy ikony svetového 
himalájizmu Wojteka Kurtyku. Magický a filozofický príbeh o prekonaní 
samého seba. Silné emócie a skvelý humor… Nielen pre horolezcov!

Vstupné: 7 €

18. január, o 19.00 h
F. M. DOSTOJEVSKIJ: ZLOČIN A TREST

HOSŤ DIVADLA KONTRA: Martin Juríček
Predstavenie vzniklo na základe súčasnej interpretácie románu ako expe-
rimentálny projekt realizovaný metódou devisingu. Monodráma, ktorá sa 

snaží reflektovať stav dnešnej spoločnosti. Vstupné: 5 €

19. január 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 radi-

kálneho teroristu, ktorý prichádza pomstiť svojho obľúbenca…  
Prístupné od 15 rokov. Vstupné: 8 €

20. január o 19.00 h
MARK O’ROWE: HOWIE A ROOKIE

Pred 10 rokmi Dosky „Objav roka”. Teraz v novom šate.  
Divadelný Trainspotting. Tarantino v zrážke s Homérom.  

Hit z Edinburghu, Londýna a New Yorku. Vstupné: 7 a 5 €

26. január o 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

JANUÁR 2018

DRAČIE PYTAČKY
14. 1. 2018 o 16.00 h

Pažravý drak dnes ublížil princeznej. 
Už zajtra niekto ublíži tebe. Čo urobíš?

Interaktívne predstavenie

www.babkovedivadlosnv.eu/rezervacie
Sídlo: Podkrovie Domu Matice slovenskej,

Zimná 68, Spišská Nová Ves
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Správa telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTEZ
KRYTÁ PLAVÁREŇ: 053/416 63 53
Otvorenie KP počas prázdnin:
1. 1. 2018 pondelok 14.00 - 20.00
2. - 4. 1. 2018 utorok - štvrtok 9.00 - 20.00
5. 1. 2018 piatok 9.00 - 20.30
6. 1. 2018 sobota 9.00 - 20.30
7. 1. 2018 nedeľa 9.00 - 20.30

07. 01. 2018, 9.00 ‑ 12.00
Deň otvorených dverí potápačských klubov
Verejnosť si môže vyskúšať potápania - platí sa iba za vstup na plaváreň
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 sviatkov
1. 1. 2018 pondelok ZATVORENÉ

SAUNA: 053/416 63 54, prevádzková doba sauny:
Ostatné dni:

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: 053/416 63 54

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 lymfod-
renáž, 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: 0905 954 792, 0904 325 343

ŠPORTOVÁ HALA: 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!
6. 1. sobota 10.00 BK04 - Kežmarok, basketbal, juniori

13.00 Kométa - Sabinov, florbal, extraliga ženy
18.00 BK04 - Karlovka, basketbal, extraliga muži

7. 1. nedeľa 10.00 ŠBK - Trnava, basketbal, juniorky
13.00 Young Arrows - Florko Košice, florbal, extraliga muži

10. 1. streda 18.00 BK04 - Levice, basketbal, extraliga muži
13. 1. sobota 9.00 ŠBK - Poprad, basketbal, žiačky

12.00 BK04 - Humenné, basketbal, žiaci
15.30 Young Arrows - Záhor. Bystrica, florbal, extraliga muži
18.30 BK04 - Sereď, basketbal, kadeti

14. 1. nedeľa 10.00 BK04 - Nitra, basketbal, kadeti
13.00 Young Arrows - ATU Košice, florbal, dorast
15.00 Young Arrows - Michalovce, florbal, juniori

20. 1. sobota BK04 - Levoča, basketbal, starší žiaci
ŠBK - Lučenec, basketbal, mladší mini žiaci
BK04 - Komárno, basketbal, juniori
ŠBK - Levice, basketbal, juniorky

18.00 BK04 - Inter Bratislava, basketbal, extraliga muži
21. 1. nedeľa 9.00 BK04 - Karlovka, basketbal, juniori

11.00 ŠBK - Zvolen, basketbal, juniorky
14.00 Kométa - Prešov, florbal, extraliga ženy

27. 1. sobota ŠBK - Košice, basketbal, žiačky
ŠBK - Trnava A, basketbal, kadetky

28. 1. nedeľa ŠBK - Trnava B, basketbal, kadetky
BK04 - Liptovský Mikuláš, basketbal, kadeti

31. 1. streda 18.00 BK04 - Handlová, basketbal, extraliga muži

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN: 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: 0907 428 935

Cenník prenájmu: 16 €/hod/4 dráhy

6. 1. sobota 10.00 Majstrovstvá kraja, muži, ženy, juniori, dorastenci
13. 1. sobota 9.00 TJ Tatran SNV C - Trstená, 1. liga východ

12.30 TJ Tatran SNV A - Veľký Šariš, interliga
16.00 TJ Tatran SNV B - Veľký Šariš, 1. liga východ 

21. 1. nedeľa 10.00 TJ Tatran SNV - Sučany, dorastenecká liga východ 

TENISOVÝ AREÁL: 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 hodín

2. - 4. 1. utorok - štvrtok Winter MTM CUP - mladšie žiačky a žiaci
13. - 15. 1. sobota - pondelok Winter Volvo Group CUP 

dorastenky a dorastenci
20. - 23. 1. sobota - utorok Winter Fisher Slovakia CUP 

mladšie žiačky
27. - 28. 1. sobota - nedeľa SPIŠ CUP - dievčatá a chlapci

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

3. 1. streda 17.30 VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
4. 1. štvrtok 17.30 VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
5. 1. piatok 12.00 SHORT TRACK - Slovenský pohár

17.30 VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
6. 1. sobota 15.00 HK SNV -  NITRA, extraliga juniorov

18.00 HK SNV - MARTIN, liga kadetov
7. 1. nedeľa 10.30 HK SNV - DUKLA TRENČÍN, extraliga juniorov

17.00 HK SNV - POVAŽSKÁ BYSTRICA, 1. liga muži
10. 1. streda 17.00 HK SNV - NOVÉ ZÁMKY, 1. liga muži
14. 1. nedeľa 17.30 VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
17. 1. streda 17.00 HK SNV - BRATISLAVA, 1. liga muži
21. 1. nedeľa 17.30 VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
27. 1. sobota 15.00 HK SNV -  ZVOLEN, extraliga juniorov
28. 1. nedeľa 10.30 HK SNV -  BANSKÁ BYSTRICA, extraliga juniorov

17.30 VEREJNÉ KORČUĽOVANIE
31. 1. streda 17.00 HK SNV - TRNAVA, 1. liga muži

www.stez.sk
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V BEŽECKEJ LIGE OKRESU 
DOMINOVALI NAŠI BEŽCI
Po absolvovaní trinástich behov (Olcnavská osmič-
ka, Beh v  raji, Večerný beh mestom SNV, Beh na 
Medvediu hlavu, Štafetový beh Spišiakov, Harhov-
ská desiatka, Tomášovský beh, Beh Novoveskou 
Hutou, Ganrun Gánovce, Beh ulicami obce Smi-
žany, Steeple kros Poprad, Beh ulicami Krompách 
a  Ferčekovská desiatka) v  rámci Bežeckej ligy 
okresu Spišská Nová Ves 2017 sa na ocenených 
prvých piatich miestach v jednotlivých kategóriách 
suverénne umiestnili bežci a  bežkyne zo Spišskej 
Novej Vsi (25 umiestnení z  30). Do bežeckej ligy 
bolo zapojených 94 bežcov a 38 bežkýň. Body zís-
kavali za účasť ale najmä za umiestnenie v jednot-
livých behoch.
Konečné výsledky: Muži do 39 r.: 1. Vladimír Ma-
jerčák (Harichovce, 150 b.), 2. Branislav Toporcer 
(SNV, 148 b.), 3. Daniel Bigoš (SNV, 108 b.), 4. Ma-
túš Pompaš (SNV, 108 b.), 5. Ondrej Bukšár (SNV, 
87 b.). Muži 40 ‑ 49 r.: 1. Tomáš Kamas (TJ Tatran 
SNV, 169 b.), 2. Marián Bigoš (SNV, 142 b.), 3. Šte-
fan Sumerling (Fitnessport SNV, 129 b.), 4. Marek 
Koperdák (SNV, 100 b.), 5. Rastislav Kurian (SNV, 
90 b.). Muži 50 ‑ 59 r.: 1. Ondrej Chabada (STEZ 
SNV, 163 b.), 2. František Lorinc (SNV, 152 b.), 3. 
Vladimír Veľký (N. Huta, 128), 4. Miroslav Fuker 
(SNV, 99 b.), 5. Ondrej Želasko (Krompachy, 73 b.). 
Muži 60 r. a  st.: 1. Milan Hrušovský (STEZ SNV, 
189 b.), 2. Ondrej Kozák (SNV, 156 b.), 3. Peter 
Pavol (Bystrany, 137 b.), 4. Jaroslav Tekely (Sp. To-
mášovce, 133 b.), 5. Ondrej Majerník (SNV, 100 b.). 
Ženy do 39 r.: 1. Lenka Baronová (SNV, 174 b.), 2. 
Michaela Berníková (ŠK Ferčekovce, 125 b.), 3. Lea 
Štirbanová (SOŠ SNV, 110 b.), 4. Lucia Štundová 
(SNV, 48 b.), 5. Lucia Bukšárová (SNV, 35 b.). Ženy 
40 r. a st.: 1. Marcela Valenčíková (Sp. Tomášovce, 
163 b.), 2. Daniela Garneková (1. BK SNV, 126 b.), 

3. Zuzana Kartusková (SNV, 77 b.), 4. Renáta Bart-
ková (SNV, 71 b.), 5. Eva Berníková (SNV, 68 b.).
Za dlhoročné zásluhy pri organizovaní Bežeckej ligy 
okresu Spišská Nová Ves bol ocenený známy bežec 
a propagátor behu Rudolf Mikolaj.
Garantom a  vyhlasovateľom bežeckej ligy bolo 
Občianske združenie Novoveská Huta. Nad 
priebehom ligy, jej aktualizáciou, hodnotením a za-
bezpečením ocenení pre najlepších mali zásluhu 
organizátori ale i známi bežci - Rudolf Mikolaj, To‑
máš Kamas a Ondrej Majerník. Za túto ich snahu 
a  iniciatívu im početná skupina bežcov a  bežkýň 
mesta a okresu Spišská Nová Ves vyslovuje uznanie 
a  poďakovanie. Sponzormi hodnotných vecných 
cien pre ocenených bežcov boli Alkon SV, s.  r. o., 
Tatravagónka Poprad, M GYM Fitness Sp. Nová Ves 
a Peter Egyud – doplnky výživy Still Mass.

O. Kozák

NAŠI KRASOKORČULIARI SI 
ZAKORČUĽOVALI S JEVGENIJOM 
PĽJUŠČENKOM
Krasokorčuliari z  Krasokorčuliarskeho Klubu Spiš-
ská Nová Ves zažili udalosť, na ktorú len tak ne-
zabudnú. Ocitli sa totiž na rovnakom ľade a  za-
korčuľovali si s  najznámejším a  najlegendárnejším 
ruským krasokorčuliarom Jevgenijom Pľjuščenkom 
a ďalšími svetovými hviezdami. 23. novembra 2017 
sa v Poprade konalo predstavenie „Jevgenij Pľjuš‑
čenko: Pán Ľadu 2017“. Počas show sa divákom 

okrem Pľjuščenka predviedli aj ďalší olympijskí, 
svetoví a európski šampióni ako Adelina Sotniko‑
va, Tomáš Verner, Elena Jova novič, Ivan Righini,  
Alexander Pľjuščenko, a  sa mozrejme, nechýbal 
ani Krasokorčuliarsky klub Sp. Nová Ves. KK 
SNV počas show vystúpil so spoločnou choreogra-
fiou, ktorá zožala veľký úspech, či už medzi divák-
mi, alebo samotnými účinkujúcimi. Po predstavení 

mali naši nádejní 
k r a s o k o rč u l i a -
ri v  zákulisí ešte 
možnosť stretnúť, 
odfotiť alebo 
porozprávať sa 
s  hviezdami sve-
tového formátu 
a  nabrať od nich 
trochu inšpirácie. 
Bol to pre nás ne-
zabudnuteľný zá-
žitok a už teraz sa 
tešíme na ďalšie 
podobné akcie.

krasosnv.sk

FLORBALISTKY 
REPREZENTOVALI
Tohtoročné majstrovstvá sveta žien vo flor-
bale sa konali od 1. do 9. decembra 2017 
v  Bratislave a  v  slovenskej reprezentácii 
nechýbali ani Spišiačky. V tíme Michala Jed‑
ličku figurovali štyri  talentované  „kométky“ 
–  dvojičky  Kristína a  Paulína  Hudákové, 
Viktória Grossová (všetky tri v  súčasnosti 
pôsobia v FBC Ostrava) a Barbora Kocuro‑
vá. Ešte tesne pred majstrovstvami bola vo 
výbere aj mladšia zo sestier Grossových – 
Klára.  Posledným Spišiakom v  tíme bol 
asistent  trénera našej reprezentácie  Jozef 
Grega (bývalý tréner Kométy Spišská Nová 
Ves a ešte aj terajší funkcionár nášho klubu), 
ktorý má veľkú zásluhu na rozvoji ženského 
florbalu na Spiši. „Keď sme pre štyrmi rok-
mi so ženským florbalom v Spišskej začína-
li, málokto dúfal, že naše dievčatá sa stanú 
majsterkami Slovenska a  budeme mať také 
významné zastúpenie v  reprezentácii.“ zdô-
raznil primátor Ján Volný, ktorého prezident 
Slovenského olympijského výboru Anton 
Siekel pozval na otvárací zápas našich re-
prezentantiek na majstrovstvách s dievčata-
mi zo Singapuru.

Slovenské reprezentantky nakoniec skončili 
na vynikajúcom 5. mieste.

(red)

KOLKÁRKY 
V INTERLIGE
Prvá decembrová sobota bola v spišskono-
voveskej kolkárni bohatá na majstrovské zá-
pasy. Prológom k zápasu interligy bol súboj 
C – mužstva so súperom z Podbrezovej. Do-
máci kolkári proti favoritovy z  Podbrezovej 
prekvapili, keď ho zdolali 5 : 3 na body a do 
tabuľky si pripísali prvé víťazstvo. Zaujíma-
vosťou súboja bolo, že na dráhe sa objavil aj 
bývalý extraligový basketbalista a slovenský 
reprezentant Igor Pešta.

Dobrý výsledok C – mužstva v 1. lige bol vý-
bornou motiváciou pre družstvo Spišskej No-
vej Vsi v  interligovom zápase. Interliga je na 
Spiši nová súťaž. Novovešťania si tak rozší-
rili pole pôsobnosti až za hranice Slovenska 
a okrem tradičných domácich tímov majú za 
súperov z Jihlavy, Luhačovíc, Českej Třebovej 
a Prahy. V sobotu nastúpili proti lídrovi tabuľky 
z Podbrezovej a v tomto súboji sa už prekva-
penie nekonalo. Hostia vyhrali v pomere 8 : 0. 
Spišiaci sú tak s troma víťazstvami v tabuľke 
interligy na deviatom mieste.

B – mužstvo v 1. lige porazilo Fiľakovo 6 : 2.

Jozef Petruška

Na snímke najlepší v rámci Bežeckej ligy okresu  
Spišská Nová Ves za rok 2017 v kategórii muži 
40 - 49 r. Zľava: T. Kamas, M. Bigoš,  
Š. Sumerling, M. Koperdák a R. Kurian - všetci 
zo Spišskej Novej Vsi.
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EBEH: Beh o  štít mesta Michalovce (24.  11.  2017; 

7,6 km): Muži 40 - 49 r.: 1. Tomáš Kamas (TJ Tatran 
SNV, 25:46,6), muži 60 r. a st.: 1. Milan Hrušovský 
(STEZ SNV, 30:06,6).

BEŽECKÉ LYŽOVANIE: Dvaja známi maratónci 
Spišskej Novej Vsi Július Smolár a Miroslav Fuker 
presedlali z  letného behu na bežecké lyžovanie, 
keď sa 2. decembra 2017 zúčastnili v Talianskom 
mestečku Livigno známeho diaľkového 36 km dl-
hého behu La Sgambeda Maraton. Náročná trať 
viedla v  nadmorskej výške okolo 2 000 m. Behu 
sa zúčastnilo takmer 1 000 bežcov z  25 krajín. 
V kategórii nad 50 rokov sa M. Fuker umiestnil na 
153. mieste (2:26:53) a  J. Smolár na 171. mieste 
(2:36:30).

VOLEJBAL: Juniorky, 1. liga, 7. kolo, 25. 11. 2017, 
VK SNV ‑ MVK Poltár 3 : 0, Juniorky, 1. liga,  
8. kolo, 1. 12. 2017, MV Stropkov ‑ VK SNV 3 : 0, 
Staršie žiačky A, 2. kolo, 25. 11. 2017, VK SNV A ‑ 
ŠK ELBA Prešov 3 : 0, Staršie žiačky B, 2. kolo – 
25. 11. 2017, VK Slávia TU Košice ‑ VK SNV B 2 : 3
Staršie žiačky A, 3. kolo, 9. 12. 2017,  MVK Strop‑
kov ‑ VK SNV ‑ A 1 : 3; Mladšie žiačky 4, 3. kolo, 
10. 12. 2017: VK SNV – Slávia TU Košice A 2 : 0, 
VK SNV – Slávia TU Košice B 2 : 0, VK SNV – 
Eperia Prešov 2 : 0. 
V utorok 12. 12. 2017 sa staršie žiačky A zú‑
častnili výborne obsadeného medzinárodného  
turnaja v Prešove. V konkurencii 16‑tich druž‑
stiev obsadili veľmi pekné 3. miesto.

JUDO: 26. 11. 2017 sa v Športovej hale v Bardejo-
ve konalo 4. kolo Oblastnej ligy žiakov a žiačok 
v Judo, kde pretekári Džudo klubu Spišské Nová 
Ves dosiahli tieto výsledky: Kategória super mini / 
do 22 kg Silvio Lacika - 1. miesto, do 24 kg Peter 
Piroch - 3. miesto, do 32 kg Filip Szabo - 2. miesto, 
do 36 kg Barbora Gurčíková - 1. miesto. Kategória 
mini / do 30 kg Karolína Mravčáková - 1. miesto, do 
38 kg Sofia Gánovská - 3. miesto, do 42 kg Klára 
Paračková - 2. miesto, do 38 kg Martin Myšička 
- 1. miesto, do 50 kg Filip Urban - 1. miesto. Ka-
tegória mladších žiakov a žiačok / do 48 kg Naďa 
Neuvirthová - 1. miesto, do 55 kg Michal Hambor 
- 2. miesto, do 60 kg Jakub Stiasni - 2. miesto. Ka-
tegória starších žiakov a žiačok / do 44 kg Simona 
Horváthová - 1. miesto, do 57 kg Sára Špinerová 
- 1. miesto, do 66 kg Peter Bosák - 2. miesto. Cel‑
kovo v  rámci všetkých štyroch kôl Oblastnej ligy 
žiakov a žiačok z 10 klubov Džudo klub Spišská 
Nová Ves obsadil 3. miesto.

KARATE: 2. 12. 2017 na Majstrovstvách SR v Trna-
ve boli vyhlásení víťazi Slovenského pohára 2017 
jednotlivcov kadetov a juniorov. Z Karate klubu 
Iglow Spišská Nová Ves tento pohár získali štyria 
cvičenci, a to Zoja Zimnikovalová, Sára Krivdo‑
vá, Dominik Imrich a Juraj Černický.
Uvedených majstrovstiev sa zúčastnili osemnás-
ti členovia KK Iglow, ktorí získali celkom 10 cien 
a z celkového počtu zúčastnených 63 klubov z ce-
lého Slovenska sa ako klub umiestnili na druhom 
mieste. Titul Majster Slovenska získali: Dominik 
Imrich, Kumite starší juniori 18 - 20 rokov do 60 kg; 
Kumite starší juniori 18 - 20 rokov OPEN, Maroš 
Janovčík, Kumite kadeti 14 - 15 rokov do 70 kg, 
Sára Krivdová, Kumite kadetky 14 - 15 rokov nad 
54 kg, Zoja Zimnikovalová, Kumite kadetky 14 - 
15 rokov do 54 kg.
Titul Majster Slovenska získali aj cvičenci, ktorí sú-
ťažili v družstvách - Družstvo Karate klubu IGLOW 
Spišská Nová Ves v  zložení Zoja Zimnikovalová, 
Sára Krivdová a Michaela Nováková (Kumite druž-
stvá kadetky 14 - 15 rokov.

BASKETBALISTI NA CHARITU
V  basketbalovej extralige sa v  Spišskej Novej Vsi 
nedarí. Novinkou je, že sú aktívni v  charitatívnej 
činnosti. V jej rámci rozbehli spoluprácu s Domom 
Charitas sv. Jozefa a OZ Venus. Už pred zápasom 
s Handlovou navštívili tréneri a hráči deti s nešťast-
ným osudom a dopriali niektorým z nich neobvyklý 
darček. Osobne ich pozvali na zápas, z ktorého mali 
drobci, s ktorými sa osud príliš nemaznal, ohromnú 
radosť. Na stretnutí ich osobne privítal predseda BK 
04 AC LB SNV Rastislav Javorský, ktorý neskrý-
val dojatie a radosť. „Chceli sme do našej činnosti 
vniesť aj celospoločenský rozmer športu a  takáto 
forma pomoci bezbranným deťom nám príde ako tá 

najzmyselnejšia. Bolo úžasné vidieť prešťastné očká 
detí, ktoré sedeli priamo pri palubovke a doslova hl-
tali pohyby hráčov, ako aj atmosféru. Verím, že zažili 
niečo špeciálne – niečo, čo sa im vryje hlboko do 
pamäti.“
Týmto aktom sa však spolupráca zďaleka nekončí, 
práve naopak naberá ďalší rozmer. Spišiaci totiž 
oslovili k  spolupráci aj Občianske združenie VE-
NUS, ktoré sa zaujíma o osudy žien bojujúcich s ra-
kovinou prsníka. V zápase proti Košiciam si Spišiaci 
navliekli na seba ružové dresy, presne takej farby, 
ktorá je pre OZ VENUS tou najpríznačnejšou.

Jozef Petruška

VOLEJBALISTKY ZBIERAJÚ 
SKÚSENOSTI A CHCÚ DO PLAY OFF
Vo volejbalovej extralige žien mali dievčatá Spišskej 
Novej Vsi náročný druhý decembrový víkend. V so-
botu sa predstavili na palubovke v  Novom Meste 
nad Váhom a hneď na druhý deň mali na programe 
doma predohrávku 17. kola s UKF Nitra.
V Novom Meste nad Váhom dokázali vyhrať len je-
den set a celkovo prehrali 1 : 3. Proti Nitre to bol 
zo začiatku vyrovnaný zápas. V prvom sete dokázali 
zatlačiť súperky, mali dobré útočné akcie, no o lepší 
výsledok sa pripravili zbytočnými chybami. Prvý set 
vyhrala Nitra 25 : 19. Takmer identický priebeh mal 
aj druhý set. Spišiačky bojovali, chceli hrať vyrov-
nanú partiu, ale znova nevynútené chyby prinášali 
Nitrankám ľahké body. Druhý set skončil v pomere 
25 : 18.
Náročnosť dvoch stretnutí po sebe sa prejavila 
v  treťom sete. Dievčatá z  UKF Nitra si pohodlne 

vybojovali vysoký náskok a záver setu sa prakticky 
len dohrával. Aj tak sa Spišiačky nezmierili s hlad-
kou prehrou a v závere setu a zápasu dokázali ešte 
korigovať skóre posledného setu na 16 : 25.
Celé stretnutie Spišiačky prehrali 0 : 3 a v extraligo-
vej tabuľke im patrí priebežne siedme miesto.
„V  našej zostave dostávajú príležitosti aj juniorky, 
celkovo pre náš mladý káder je každý zápas v ex-
tralige veľkou skúsenosťou. Dievčatá zberajú cen-
né poznatky, ktoré isto v ďalších stretnutiach, resp. 
sezónach, môžu naplno zúročiť. Naším cieľom je 
dobré tabuľkové postavenie a  dostať sa na pozí-
cie v tabuľke zaručujúce účasť v play off,“ povedal 
tréner BK 97 Stova Spišská Nová Ves Radovan 
Žigraj.

Jozef Petruška

ČESKÝ HALOVÝ POHÁR  
MLADÝCH HASIČOV 2017
Český halový pohár 2017 v disciplíne beh na 60 m 
cez prekážky sa skladal zo štyroch kôl, ktoré sa 
uskutočnili na jar v  Jablonci nad Nisou a  Ostrave 
a na jeseň v Prahe a Ostrave. Úlohou detí v  tejto 
disciplíne je prekonať bariéru a  kladinu a  napoje-
ným hadicovým vedením čo najskôr dosiahnuť cieľ. 
O víťazstvá a body zabojovalo 1 328 detí v štyroch 
kategóriách. Už tradične sa Českého halového po-
hára (ČHP) zúčastňujú aj mladí hasiči zo Základ‑
ného kolektívu Ideálnej Mládežníckej aktivity 
pri Základnej škole na Hutníckej ulici v Spišskej 
Novej Vsi.
Najväčšie nádeje vkladali do Michaely Petruškovej 
v kategórii mladších dievčat. Tá dokázala vyhrať zá-
verečné preteky v Ostrave, ale výsledky z ostatných 
kôl ju zaradili na nepopulárne 4. miesto v celkovom 
hodnotení ČHP. Tejto kategórie sa zúčastnilo 297 
dievčat.
V  kategórii starších dievčat sme v  priebehu roka 
mali až šesť pretekárok. Najviac sa darilo Viktórii 
Krempaskej, ktorá dokázala vyhrať najprestížnejšie 
preteky v Prahe. V Ostrave skončila na 3. mieste. 
So súčtom bodov za dve kolá obsadila 7. miesto 
v ČHP 2017. Ďalšie naše dievčatá v celkovom hod-
notení dopadli takto: 39. miesto - Klaudia Hanko‑
vá, 40. miesto - Sára Hanková, 57. miesto - Kris‑
tína Strelová, 149. miesto - Linda Marušinská, 
277. miesto - Nataša Strelová. Tejto kategórie sa 
zúčastnil rekordný počet až 344 pretekárok.

Na poslednom kole v Ostrave sme mali zastúpenie 
aj v kategórii mladších chlapcov, ktorí boli nazbie-
rať skúsenosti do ďalšej sezóny. Najviac sa darilo 
Andrejovi Krempaskému, ktorý obsadil 23. miesto 
v ČHP 2017. Na 132. mieste skončil Šimon Chova‑
nec a na 148. mieste sa umiestnil Patrik Starosta.
Teší nás, že naši malí slovenskí pretekári a pretekár-
ky sa v konkurencii najlepších v Česku a Slovensku 
nestratili. Ostáva len dúfať, že sa talent týchto ši-
kovných detí dokáže rozvinúť a v budúcnosti nám 
budú robiť radosť na veľkých súťažiach dorasten-
cov a  dospelých, tak ako to dokazujú deti spoza 
rieky Moravy, začínajúce v šesťdesiatkach.

Jozef Strela
ZK IMA ZŠ Hutnícka SNV



20 JANUÁR 2018

KULTÚRNO ‑SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

96 rokov
Jozef Tekely
95 rokov
Anna Palkovičová
91 rokov
Mária Gombošová
90 rokov
Ing. Imrich Škerlík
Helena Hanzelyová
85 rokov
Želmíra Havirová
Anna Mederiová
MVDr. Tomáš Matišák
Ing. Albín Fabíni
PhDr. Eva Šimová 

80 rokov
Klára Jasečková
Anna Nováková
Eva Sochorová
Mikuláš Čurilla
Milan Ogurčák
Ing. Věra Tulisová
Irena Zemančíková
75 rokov
Margita Mazureková
Katarína Nováková
Mária Kotradyová
Katarína Vladárová
Milan Vysopal
Agnesa Bednárová

Viliam Róth
Oľga Kubačková
Katarína Ondrová
Irena Mindžáková
Ondrej Forgáč
Ing. Štefan Hanuščin
Ján Toporcer
70 rokov
Jozef Kalinay
Zlata Kirchnerová
Ing. Alžbeta Sopkovičová
Stanislava Sopúchová
Gabriela Nerádová
Karol Uličný
Ing. Pavol Demečko

Katarína Suchá
Milan Šarga
Verona Fabinyová
František Hamrák
Anna Gajtková
Peter Kotrady
Štefan Kula
Viera Šenkocová
Alžbeta Duračinská
Viola Kundrová
Andrea Bobková
Ondrej Kaščák
Mikuláš Ďurša

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V NOVEMBRI OSLÁVILI

Félix Hricov
Timea Paľová
Michael Gardošík
Naďa Toporcerová
Táňa Gašpariková
Matej Klein
Eliška Vojtová
Sebastián Bikár
Lukáš Polhoš
Alex Pecha
Richard Pekarčík
Eliška Frankovič
Zdenka Kotlárová
Melisa Vasko
Martin Iľaš

Adrián Novák
Denis Holub

Mária Fantová 1923
Lujza Zajacová 1926
František Papaj 1927
Irena Nováková 1929
Helena Tabáková 1930
Ján Rusnák 1934

Mária Kočíková 1935
Elena Skalková 1938
Adolf Leščinský 1939
Jozef Krajňák 1939
Mária Franeková 1940
Katarína Farkašová 1942

Anna Fabiánová 1943
Ján Krivák 1944
Anna Révaiová 1947
Margita Baluchová 1947
Mária Babíková 1948
Vojtech Miškovič 1949

Pavol Chlebovec 1950
Michal Barbuščák 1952
Anna Slavkovská 1953
Štefan Satala 1954
Michal Hric 1957
Stanislav Hric 1958

Miroslav Koneval 1960
Ing. Peter Kóša 1965
Stanislav Antaš 1965
Mgr. Kamil Labanc 1965
Jozef Kocúr 1971

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 NOVEMBRI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a  kvetinové dary 
všetkým príbuzným, známym, priateľom, ktorí sa prišli 
rozlúčiť s  naším ockom, dedkom, pradedkom Júliusom  
KOKYM, ktorý nás navždy opustil 16.  10.  2017 vo veku  
69 rokov.
S láskou a úctou spomína manželka, dcéry a synovia s rodi-
nami a ostatná smútiaca rodina.
Utíchlo srdce, utíchol hlas, mala si rada život a všetkých nás. 
Odišla si navždy, hoci túžila si s nami žiť, ale osud to tak zaria-
dil, že musela si nás opustiť.
S bolesťou v srdci oznamujeme príbuzným, priateľom a zná-
mym, že nás 9.  11.  2017 navždy opustila moja milovaná 
manželka, naša starostlivá mamka, svokra, babička, sestra, 
švagriná, krstná mama, teta a  príbuzná Anna RÉVAIOVÁ, 
rod. Kovalčíková vo veku 70 rokov.
S úctou a vďakou i láskou spomínajú manžel Ladislav, syno-
via Rastislav, Marek s rodinou, dcéra Lívia s rodinou a vnúča-
tá Martin, Ivanka, Dominika, Tomáško a Lukáško.
Zomrel človek zlatého srdca. Zmŕtveli pracovité ruky. Zhasli 
oči starostlivé, predobré srdce v mdlobe zostalo stáť, lež láska 
jeho i z hrobu nás bude hriať.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým prí-
buzným, priateľom, susedom, kolegom a  známym, ktorí sa 
prišli rozlúčiť s  naším ockom, dedkom, priateľom, bratom, 
švagrom, krstným otcom, ujom a  príbuzným Michalom  
BARBUŠČÁKOM, ktorý nás náhle opustil 23.  11.  2017  
vo veku nedožitých 65 rokov.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.
S  hlbokým žiaľom v  srdci vyslovujeme úprimné poďako-
vanie všetkým príbuzným a priateľom, ktorí sa 1. 12. 2017 
prišli rozlúčiť s našou milovanou mamičkou, starou mamou 
a svokrou Máriou BABIKOVOU, rod. Terpákovou, ktorá nás 
navždy opustila 27. 11. 2017 vo veku 69 rokov.
Zároveň vyslovujeme úprimné poďakovanie vdp. Mons. Fran-
tiškovi Dlugošovi za dôstojnú rozlúčku.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

Aj, keď nie ste medzi nami, v  našich srd-
ciach žijete s nami.
V  týchto dňoch uplynuli 3 roky, odkedy 
nás navždy opustili mamka a sestra Marta 
a Danka ALTZNAUEROVÉ.
Tí, ktorí ste ich poznali, mali radi a nezabud-
li, venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína Vlado s rodinou.

Aj keď už nie si medzi nami, stále nás spája viera, nádej a láska.
5. 12. 2017 sme si s láskou připomenuli 1. výročie úmrtia na-
šej mamičky Alžbety SZÉKELYOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali a nezabudli, venujte jej spolu s nami 
tichú spomienku.
S úctou a láskou dcéry Marika, Katka a syn Peter s rodinami.
Ďakujeme.
Skromné vo svojom živote, veľké vo svojej láske a dobrote. 
Neúprosný osud to najdrahšie nám vzal, len bolesť v srdciach, 
prázdny domov a spomienky nám ponechal.
10.  12.  2017 uplynul smutný rok, kedy nás navždy opusti-
la milovaná manželka, mamka, babka a  prababka Valéria 
HORVÁTHOVÁ a 8. 10. 2017 uplynulo 12 rokov od úmrtia mo-
jej dcéry, sestry, mamky a babky Kamilky SCHNEIDEROVEJ,  
rod. Horváthovej.
Venujte im s nami tichú spomienku. Každý deň nám chýbate.
S láskou spomína smútiaca rodina.
Redakcia sa týmto ospravedlňuje smútiacej rodine za 
omylom nesprávne uverejnenú fotografiu p.  Valérie 
Horváthovej v Ičku 12/2017.

Čas plynie, spomienky ostávajú.
4. 1. 2018 uplynie 5 rokov od úmrtia môj-
ho manžela, brata, otca, dedka Dušana  
HOVANA a  zároveň 4. 1. 2018 uplynie 15 
rokov od úmrtia našej mamky, svokry, tety, 
babky a prababky Heleny TOMAŠČÍKOVEJ.
Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, venujte 
im spolu s nami tichú spomienku.
smútiaca rodina
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V  tomto mesiaci uplynie 5 rokov, čo manžel, otec, dedko 
a  pradedko Albert KELLNER tíško od nás odišiel. Odišiel, 
ako odchádza deň, ostávajú len spomienky naň.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.

Odišli tíško, už nie sú medzi nami, no v na-
šich srdciach žijú spomienkami.
5. 1. 2018 si pripomenieme 10. výročie úmr-
tia našej mamky, babky Irenky MRÓZOVEJ 
a 12. 12. 2017 uplynulo 2. výročie, čo nás 
navždy opustil náš otec, dedko Mikuláš 
MRÓZ.

Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spo-
mienku.
S úctou, láskou a vďakou spomínajú deti a vnúčatá.

Rana v srdci stále bolí a zabudnúť nám nedovolí. Aj keď nie si 
medzi nami, v našich srdciach žiješ stále s nami.
8.  1.  2018 uplynie 7 rokov, odkedy nás navždy opustil náš 
otec, dedko a manžel Gejza LESKOVJANSKÝ.
S úctou a  láskou spomíname a za tichú spomienku ďakuje 
manželka a deti s rodinami.

Úsmev mal na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši.
10. januára 2018 si pripomíname 70. nedožité narodeniny 
nášho otca, manžela a dedka Jozefa JOPPU.
S láskou spomíname.

Stále je ťažko a smutno nám všetkým, nič už nie je také, aké 
bolo predtým. Márne Ťa naše oči všade hľadajú, márne nám 
po tvári slzy stekajú. Všade okolo chýba Tvoj hlas. Miloval si 
život, my Teba a Ty nás.
10. januára 2018 uplynie smutný a ťažký rok, čo nás navždy 
opustil môj drahý manžel, náš milovaný ocko, svokor, dedko, 
brat a švagor Ladislav BAUER.
S  láskou spomínajú manželka Dorka, dcéra Miška, syn 
Maroš s rodinami, brat Jaro s rodinou a ostatná smútiaca 
rodina.
Ten, kto Ťa poznal si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, neza-
budne.

11.  1.  2018 si pripomenieme 10. výročie úmrtia mojej dra-
hej svokry, našej milovanej mamky, starej mamy a príbuznej  
Heleny FULKOVEJ.
Ďakujeme za spomienku s modlitbou.
S  úctou a  vďakou nevesta Valéria s  rodinou, dcéry Vierka, 
Heda a syn Michal s rodinami.

Ubehlo už 15 rokov, keď dotĺklo srdce a ukončilo život 11. 
1. 2003 našej drahej milovanej manželke, mamke a babičke 
pani Vierke SMYKOVEJ, rod. Fabiánovej.
Mali sme ju veľmi radi, spomíname na ňu stále, je v našich 
srdciach.
Ak ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
manžel Ján, dcéry Janka a Miloslava s rodinami

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
12. 1. 2018 si pripomenieme 5. výročie úmrtia môjho manže-
la, nášho ocka, dedka JUDr. Jána REHÁNKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
S úctou a láskou spomína manželka, deti s rodinami a ostat-
ná rodina.
Čas plynie, spomienky ostávajú.
15.  1.  2018 uplynie 10 rokov od chvíle, keď nás nečakane 
navždy opustil môj manžel Imrich FULAJTÁR.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a ne-
zabudli.
S láskou a úctou spomínajú manželka, syn, dcéra s rodinou 
a ostatní príbuzní.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
20.  1.  2018 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustila 
moja drahá manželka, dcéra, naša mamka, babka Oľga  
KONÁRSKA.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
manžel Daniel, rodičia, deti a vnúčatá Zorka, Grétka a Olívia.

S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme a pri plamien-
ku sviečky na Teba s úctou spomíname.
12. 1. 2018 uplynulo 10 rokov, odkedy nás navždy opustil môj 
milovaný manžel, otec, dedko a pradedko Štefan MIKOLAJ.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
S  láskou a  úctou v  srdci spomínajú manželka Adela a  deti 
s rodinami.
19. 1. 2018 uplynie smutný tretí rok od úmrtia mojej milova-
nej manželky, mamky, babky a príbuznej Evy RUSNÁKOVEJ, 
rod. Ďurskej.
S  láskou a  vďakou spomínajú manžel Štefan, dcéry Eva 
a Dáša s manželmi, vnúčatá Dávid, Roman, Kamil a Tamarka.

Zlaté slnko za hory zašlo, súmrak ticho padá do polí, srdce 
Tvoje dobré večný pokoj našlo a viac Ťa už nič nebolí. Ťažko 
je bez Teba, smutno je nám všetkým, nič už nie je také, ako 
bolo predtým.
20. januára uplynú 3 roky, čo nás navždy opustila naša milo-
vaná Helena JAKUBEKOVÁ.
S láskou spomína manžel, synovia s rodinami a tí, ktorí ju poznali.

15 rokov ubehlo ako voda, na Teba, mamka, 
zabudnúť sa nedá. Odišla si navždy, už Ťa 
nemáme, s úctou a láskou na Teba spomí-
name.
21.  1.  2018 uplynie 15 rokov, čo nás na-
vždy opustila naša mamka, dcéra a sestra  
Zuzana ŠAVLÍKOVÁ.

Zároveň nás 19. 11. 2017 vo veku 73 rokov navždy opustil 
môj brat Milan VADEL z Novoveskej Huty.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú dcéry Deniska, Milka, otec Gustáv, mam-
ka a sestra Magda, súrodenci a ostatná smútiaca rodina.
Deň Tvojho nečakaného odchodu bol plný sĺz a žiaľu. Ostalo 
ticho a prázdno. Hoci si odišla bez slova rozlúčky, spomienky 
na Teba ostávajú v našich srdciach.
21. 1. 2018 uplynie 7 rokov, odkedy nás navždy opustila moja 
manželka, mamička Bc. Ľubica CEHLÁROVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a nezabudli, venujte jej tichú spomienku 
vo svojich mysliach tak, ako aj ona na vás všetkých myslí tam 
hore, v nebíčku.
S  láskou a úctou spomína manžel Ladislav, syn Pavol, dcéra 
Ľubica s manželom Petrom, deti a zamestnanci DSS Náš dom.
25. 1. 2018 si pripomenieme 10. výročie, odkedy nás navždy 
opustil náš syn Martin JAŠKO.
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku.
S  láskou spomínajú mamka, otec, babka, Janka, Raďo  
a ostatní známi.

Sú slová, ktoré jej už nepovieme, sú chvíle, na ktoré nezabud-
neme, sú okamihy, na ktoré stále spomíname.
25. 1. 2018 uplynie 10 rokov, kedy nás opustila naša mamka, 
babka a prababka Júlia SEDLÁČIKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a  láskou v srdci dcéra Júlia, vnučka Lenka a prav-
núčatá.

Človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, ostáva v nás.
28.  1.  2018 si pripomenieme tretí rok od chvíle, kedy nás  
navždy opustila naša láskavá mamka, babka a svokra Cecília 
SEDLAČKOVÁ.
S  láskou, úctou a  vďakou spomínajú dcéra a  synovia  
s rodinami.

SPOMIENKY
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Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
29. 1. 2018 si s bolesťou v srdci pripomenieme 5. výročie, od-
kedy nás opustil môj manžel, otec, dedko a pradedko Martin 
BUČÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
manželka Rozália, dcéra Mária, Oľga, syn Pavol, Peter  
a Miroslav s rodinami.

Slza v oku, v srdci žiaľ. Čo drahé nám bolo, osud vzal. Odišla 
si nám všetkým, čo Ťa radi mali, odišla si bez toho, aby Tvo-
je ústa zbohom povedali. Len ten, kto niekoho navždy stratí 
vie, čo je bolesť a žiaľ, tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť 
nedovolí.
30. 1. 2018 uplynie 10 rokov od chvíle, čo nás navždy opustila 
milovaná mamka, babka a sestra Viera JUSKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a nezabudli, venujte jej tichú spomienku.
S  úctou a  láskou spomínajú dcéra Viera s  rodinou, dcéra  
Jarmila, syn Ján, dcéra Antónia s priateľom.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
29. 1. 2018 si pripomenieme 3. výročie úmrtia manžela, otca, 
dedka, brata, svokra a švagra Jozefa JAHODU.
S  úctou a  vďakou spomína manželka, deti s  rodinami  
a ostatná rodina.

Čas plynie, ale spomienka ostáva.
30.  1.  2018 uplynie 5 rokov, odkedy nás opustil Rudolf  
KAMENICKÝ.
S  úctou a  láskou spomínajú a  za tichú spomienku ďakujú 
manželka a deti s rodinami.

Čas plynie a  nevráti čo vzal, zostala len spomienka a  prázdno  po drahých  
rodičoch MUDr. Alojzovi ŠPINEROVI a Eve ŠPINEROVEJ.
Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi venujte im chvíľku ticha. Ďakujem.
dcéra Eva s rodinou.

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

10. 1. (streda) TURISTICKÁ VYCHÁDZKA TEPLIČKA – BABINÁ
Odchod z AS o 9.10 h

17. 1. (streda) TURISTICKÁ VYCHÁDZKA HREBIENOK,  
ĽADOVÝ DOM A ĽADOVÉ SOCHY

Rainerova chata, rýchlik o 9.05 h

24. 1. (streda) TURISTICKÁ VYCHÁDZKA ŠIKĽAVÁ SKALA
osobný vlak do Matejoviec nad Hornádom, odchod o 9.11 h

31. 1. (streda) LEVOČA, PREHLIADKA: BAZILIKA MINOR SV. JAKUBA
Múzeum špeciálneho školstva, Odchod z AS o 8.25 h

…Pokým bude žiť slovenské slovo, bude žiť aj národ a čo by už ako ťažko! Ale kto si to do-
myslí až do dna?! Iba my, snílci, ako nás často volajú… (Jozef Cíger Hronský)

Dom Matice slovenskej a Miestny odbor Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi)
pozývajú na 25. ročník súťaže v prednese povestí

ŠALIANSKY MAŤKO JOZEFA CÍGERA HRONSKÉHO
23. 1. 2018 o 9.30 hod. v Dome MS, Zimná ul. 68

Súťaž je určená žiakom základných škôl.

Základná organizácia č. 13  
Slovenského zväzu zdravotné postihnutých 

Levočská ul. č. 14, Spišská Nová Ves 
pozýva svojich členov na 

FAŠIANGOVÚ ZÁBAVU, 
ktorá sa uskutoční  

12. 1. 2018 (piatok) o 16.00 h

v reštaurácii Hotela Preveza.

Poplatok: členovia 10 €, nečlenovia 12 €.

Tešíme sa na vás.

KLUB DÔCHODCOV 
KOMENSKÝ
pozýva pedagogických pracovníkov 
dôchodcov na stretnutie,  
ktoré sa uskutoční  
11. 1. 2018 (štvrtok)  
o 10.00 h  
v Klube dôchodcov  
na Levočskej ul.

Potešia nás aj noví členovia. 
Tešíme sa na vás.

POPLATKY ZA 
ZNEČISŤOVANIE 
OVZDUŠIA
Mestský úrad, oddelenie územného plánova-
nia a stavebného poriadku týmto upozorňuje 
a vyzýva všetkých prevádzkovateľov ma‑
lých zdrojov znečisťovania ovzdušia (ide 
o zdroje znečisťovania ovzdušia s tepelným 
príkonom do 0,3 MW) nachádzajúcich sa 
v k. ú. mesta Spišská Nová Ves, aby v zmys-
le ustanovení zákona NR SR č. 401/1998 Z. 
z. o  poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia 
v znení neskorších zmien a doplnkov a pod-
ľa schváleného všeobecne záväzného naria-
denia (ďalej len VZN) mesta Spišská Nová 
Ves č.  2/2017 o  poplatkoch za znečisťova-
nie ovzdušia malými zdrojmi znečisťovania 
ovzdušia, zaslali, resp. osobne doručili na 
Mestský úrad, Štefánikovo námestie č.  1, 
Spišská Nová Ves v  termíne najneskôr do 
15. 2. 2018 vrátane – Oznámenie s údajmi 
potrebnými k  výpočtu a  k  určeniu výšky 
poplatku za znečisťovanie ovzdušia za 
každý prevádzkovaný malý zdroj za rok 
2017.

Oznámenie je potrebné podať na novom tlači-
ve, ktoré je súčasťou dokumentu schváleného 
Mestským zastupiteľstvom v Spišskej Novej 
Vsi VZN č. 2/2017 a je zverejnené na webovej 
stránke mesta, červená sekcia Občan – Ako 
vybaviť. Ku oznámeniu je potrebné doložiť 
doklad o množstve odobraného paliva za rok 
2017 od jeho dodávateľa.

Zároveň upozorňujeme prevádzkovateľov ma-
lých zdrojov znečisťovania ovzdušia, že podľa 
zákona NR SR č. 401/1998 Z. z. o poplatkoch 
za znečisťovanie ovzdušia v znení neskorších 
zmien a  doplnkov, za nedodržanie termínu 
predloženia uvedeného oznámenia mesto 
Spišská Nová Ves ukladá sankčný postih.

odd. územného plánovania  
a stavebného poriadku, MsÚ

OZNAM, POZVÁNKY
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CARYN, s. r. o.
Ambulancia klinickej psychológie pre deti a dospelých
Letecká 40, 052 01 Spišská Nová Ves
PhDr. Karin Štiffelová – klinický psychológ, psychoterapeut

Od 1. 1. 2018 otvárame
BIOFEEDBACK a NEUROBIOFEEDBACK 
‑ EEG BIOFEEDBACK centrum
Najmodernejší biofeedbackový prístroj  
BioGraph Infinity kanadskej firmy ProComp 
s využitím u detí i dospelých.
• reguláciu mozgovej aktivity pomocou 

špeciálneho počítačového programu
• meranie psychofyziologických funkcií 

vplývajúcich na činnosť nervového 
systému, ktorý je najviac ovplyvnený 
záťažou a stresom

• indikácie: predráždenosť, tetanický 
syndróm, panická porucha, napätie 
svalov, bolesti hlavy, potenie rúk 
a chladné končatiny, poruchy pozornosti, 
hyperaktivita- ADHD, poruchy učenia, 
úzkosti a fóbie, poruchy príjmu potravy, 
depresie, chronická bolesť a únava, 
poruchy spánku, migréna, OCD, 
posttraumatická stresová porucha, 
poškodenia mozgu a iné

Bližšie informácie vám poskytneme počas 
pracovnej doby, na t. č. 0903 935 744  
a na našej webovej stránke www.caryn.sk.

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 základných 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.

Rozpis pohotovostných služieb lekární  
v meste Spišská Nová Ves

1. – 7. 1. 2018 Lekáreň SLÁVKA, Poliklinika pri Hornáde, Chrapčiakova 2915/1 8.00 - 20.00

8. – 14. 1. 2018 Lekáreň Dr. MAX, Mlynská 2047/39 8.00 - 20.00

15. – 28. 1. 2018 Lekáreň Dr. MAX, OC Kaufland, Duklianska 19 8.00 - 20.00

29. – 31. 1. 2018 Lekáreň TESCO Spišská Nová Ves, Medza 15 8.00 - 20.00

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

www.premierreality.sk

0949 129 656

predáva

rýchlo a za trhovú cenu

PREMIER REALITY

ZDÁ SA VÁM, ŽE
PREDÁVATE DLHO ?

VÝZVA  
NA UDELENIE  
CENY MESTA

Mesto Spišská Nová Ves v snahe oceniť 
aktivitu, pravidelnú činnosť, pomoc 
pri výstavbe a zveľaďovaní mesta, 
reprezentáciu mesta, každoročne 

udeľuje Cenu mesta.

Vážení občania,  
svoje zdôvodnené návrhy  

na udelenie Ceny mesta  
môžete doručiť na adresu:

Mestský úrad, Kancelária primátora, 
Radničné námestie 7,  

052 70 Spišská Nová Ves

najneskôr do 31. 1. 2018.

VÝZVA UŽÍVATEĽOM PÔDY
Poslanec NR SR Martin Fecko, člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých 
občanov, ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový 
úrad, resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím, a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, 
aby v  lehote do 28. 2. 2018 podali žiadosť na pozemkový a  lesný odbor príslušného okresného úradu 
o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť 
podľa zákona č. 504/2003 Z. z. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. 
Prosím, nezmeškajte to občania.
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FEJTÓN

PRÁCA ZBLIŽUJE
Bratranec Ďoďo je chlapec dobrý, len trochu hňup. 
Chodí na dvojtýždňovky do Nemecka, aby svojej 
láske splnil, čo jej na očiach vidí. Medzitým ju mám 
na starosti, jeho najlepší bratranec. Starám sa o ňu 
najlepšie ako viem, žili sme si v dobrej príbuzenskej 
zhode ako traja chrobáci. Až do chvíle, kedy sa 
Ďoďo rozhodol zmeniť zamestnanie. Na internete 
začal zháňať ponuky, ktoré sú hodné jeho stredo-
školského vzdelania s  maturitou. Darmo mu žena 
vysvetľovala, že bude zarábať smiešne šušne, már-
ne sa mu snažila farbisto opísať vysokú mieru ne-
docenenia osobného i celospoločenského. Naďalej 
krúžkoval internetové inzeráty fixkou na obrazovku. 
Zapracovali aj ďalší príbuzní, ktorí pochopili, že 
Ďoďo musí prinášať hodnoty spoza ďalekej hrani-
ce a nenarúšať chod dejín. Všetko zbytočne. Musel 
som pridať ruku k dielu, a tak som všetkým oslove-
ným firmám napísal pravdu, ako je Ďoďo alkoholom 
demotivovaný a  fyzicky labilný, nehovoriac o  prí-
slušnosti k  sekte krvavého tretieho oka a  dlhoch 
v Hornej Dolnej. Podarilo sa, Ďoďo naďalej chodí na 
dvojtýždňovky do Dojču. Ale tešíme sa aj tak – jeho 
žena je v požehnanom stave a Ďoďo bude otcom. 
Na dva týždne.

Vlasto Bogár

jediný

autor: 
Fr. 
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Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. januára na 
adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme vo februárovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla… SPOJENIE DUŠÍ POCÍTIŤ AJ 
BEZ SLOV. Výherkyňou tajničky z č. 12/2017 sa stáva Irenka JAVOROVÁ zo Spišskej Novej Vsi. Blahoželáme .

KRÍŽOVKA
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Potápačský KLUB MANTA  
a Potápačské centrum ZPS Ing. Olivera Krajňáka v Spišskej Novej Vsi 

v spolupráci so STEZ Spišská Nová Ves

pozývajú širokú verejnosť na 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ 
možnosť spoznať svet ticha pod vodnou hladinou 

7. 1. 2018 (nedeľa) od 9.00 do 12.00 h  
v Krytej plavárni v SNV. 

Príďte si bezplatne vyskúšať prístrojové potápanie  
(platí sa len vstup na plaváreň).  
Deti do 15 r. len s doprovodom. 

Tešíme sa na vašu účasť.
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PREDÁM / PRENAJMEM
 � Dám do prenájmu 1-izb. byt s výmerou 40 m2 + 2 balkóny na 3. posch., 

sídl. Mier, blok nachádzajúci sa pod bývalou tehelňou, Ul. J. Wolkera, k dis-
pozícii na prenájom od 1. 1. 2018. Cena dohodou. T.: 0918 587 561.

 � 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.

 � Predám 4-izb. byt s balkónom na 4. posch. s rozlohou 80 m2 v zateple-
nom 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 zrekonštruovaný 4-izb. byt s balkónom v zateplenej bytovke na 
sídl. Mier. T.: 0903 412 570. Volať po 17.00 h.

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

 � Predám väščí rodinný dom za výhodnú cenuv SNV - časť Ferčekovce.  
Len vážne. Informácie na tel. č. : 0903 449 565.

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

KÚPIM / HĽADÁM / PRÁCA
 � Kúpim záhradku v SNV, najradšej za Sídl. gen. Svobodu - Tarčou, bez 

stavby alebo len s chatkou/kôlňou na náradie. RK prosím, aby ma nekontak-
tovali. T.: 0948 188 826.

 � Zaopatrím staršiu osobu a vypomôžem v domácnosti. T.: 0915 601 982.

 � Hľadám servírku do Pohostinstva v Odoríne na trvalo alebo študentku na 
brigády. T.: 0918 686 532.

 � Hľadám prácu opatrovateľa, ošetrovateľa k  mužom - nákupy, donášku 
stravy, doprovod, spoločnosť… 20-ročná prax. T.: 0911 718 812.

RÔZNE
 � NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje internet a je práve nedeľa? Rozbi‑

tý 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 vašich stratených či 
zmazaných dát! Nastavenie internetového pripojenia. SERVISNÁ PRE‑
HLIADKA U  VÁS ZA 1 €! Volajte: 0904 318 235. Poradenstvo zdarma! 
E‑mail: doktorpc@fixnet.eu, www.fixnet.eu

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

 � MASÉRKA MAŤKA ‑ Plaváreň / sauna SNV srdečne ďakuje za dôveru 
v roku 2017 a zároveň vás pozýva do novootvorenej prevádzky – internát 
pri Hotelovej akadémii, Slovenská 56, SNV. T.: 0904 325 343.

 � ZALOŽÍME S. R. O. ZA VÁS. Kompletné založenie,  s.  r.  o. za bez‑
konkurenčné 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 prá‑
ce, montáž teplovzdušných krbov. Rezanie otvorov do panelu do hrúbky 
20 cm. Zľavy pri kúpe materiálu až do 20 %. T.: 0903 373 486.

 � OPRAVA ELEKTR. RUČNÉHO NÁRADIA renomovaných značiek 
BOSCH ‑ HILTI ‑ DEWALT ‑ NAREX ‑ MAKITA, a i. / PREDAJŇA ‑ NÁRA‑
DIE EXTRA, Fabiniho 10, SNV (pri žel. stanici ‑ budova RESA).

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

 � SOVAT SOUND  – diskotékové hudobné produkcie * svadby, stuž‑
kové slávnosti, plesy, rodinné a firemné oslavy * verejné hud. produk‑
cie * ozvučovanie kultúrnych, spoločenských a  športových poduja‑
tí * prenájom zvukovej a  svetelnej techniky. T.: 0905 554 394, e‑mail: 
sovatsound@gmail.com

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

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

 � Ponúkame vám NATOČENIE a  PROFI NAFOTENIE svadby vo 
FULL HD KVALITE. CENA od 250 €. Urobíme Váš deň pre Vás nezabud‑
nuteľným. FB/Alfavideo. T.: 0944 684 303.

 � KOZMETICKÉ ŠTÚDIO Marilyn ‑ Hutnícka 10, SNV, 0905 388 917 ‑ Gél 
lak nechty * Trvalá na riasy * Chemický píling * Líčenie (denné, svadob‑
né, večerné) * Mikrodermabrázia * Ultrazvukové čistenie pleti * Darčeko‑
vé poukážky * Aplikácia trsov * ďalšie služby.

 � DAŇOVÉ PRIZNANIA pre FO a  PO, ÚČTOVNÍCTVO, MZDY, ÚČ‑
TOVNÉ A  DAŇOVÉ PORADENSTVO. Neváhajte nás kontaktovať. 
T.: 0911 893 558.

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

 � Pekárnička MARAL ponúka na predaj každé ráno čerstvo upeče‑
ný ZDRAVÝ CHLEBÍK A PEČIVO ‑ bez LEPKU, laktózy, sóje, kvasníc, 
s NÍZKYM obsahom CUKRU, bez aditív a konzervantov. BEZLEPKOVÉ 
MÚČNIKY: muffin, minibábovka a brownie stále v PONUKE. Každý deň 
čerstvé LEPKOVÉ pľundrové SLADKÉ a SLANÉ MINIPAGÁČE. Nájdete 
nás v PREDAJNOM STÁNKU vedľa HLAVNEJ POŠTY ‑ Ul. Ing. Straku 1, 
FB: Pekárnička Maral. INFO a OBJEDNÁVKY ‑ 0901 705 441.

 � NOVAVES, s. r. o. STAVBY A REKONŠTRUKCIE. Naše referencie na 
www.nova‑ves.sk. T.: 0948 681 133.

DROBNÁ INZERCIA, INZERCIA

V novootvorenom podniku

vám ponúkneme

kus koláča

kus čaju

kus kávy

kus hrejivých sladkých

nápojov

kus pokoja i teplo z krbu

kus miesta pre deti a 

KUS KUS.

Kde? Na Letnej 63 v podchode. 

ZATEPĽOVANIE
RODINNÝCH DOMOV

KOMPLETNÉ
STAVEBNÉ PRÁCE 

www.rekonstrukcie.eu
0917 562 510

79
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2facebook/rekonstrukcie.eu
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Spoločnosť Autoves Vám ďakuje 
za prejavenú dôveru a praje  

všetko najlepšie v novom roku.

Pf 2018

skoda-auto.sk

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilu ŠKODA KAROQ: 4,2 – 5,6 l/100 km, 114 – 135 g/km. Ilustračné foto.

Nový model ŠKODA KAROQ je nabitý technológiami. FULL LED svetlá poskytujú vysokú svietivosť, sú vybavené systémom  
automatického nastavenia intenzity a vozidlu dodajú sebavedomé a robustné dizajnové črty. Zažiarte spojením štýlu a bezpečnosti.

NOVÁ ŠKODA KAROQ S FULL LED SVETLOMETMI.

NOVÁ ŠKODA KAROQ
   IDE TO AJ INAK
    Staňte sa hviezdou.

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


