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NAJKRAJŠIE MESTO 
NA SLOVENSKU
Po minuloročnom druhom mieste v ankete portálu 
slovakregion.sk sa Spišská Nová Ves stala pre 
hlasujúcich najkrajším mestom na Slovensku 
v roku 2016. „Som rád, že zvíťazilo pre nás najkrajšie 
mesto v našej republike. Všetkým, ktorí dali nášmu 
mestu hlas, chcem poďakovať a zároveň zablahože-
lať ďalším spišským mestám a obciam, ktoré v an-
kete obstáli,“ skonštatoval primátor mesta Ján Vol-
ný. Za Spišskou Novou Vsou totiž obsadila druhé 
miesto Levoča (o cca 7 000 hlasov menej) a za naj-
krajšiu obec na Slovensku zvolili hlasujúci Smižany. 
Za najlepšieho starostu považujú takisto Spišiaka - 
Vladimíra Ledeckého zo Spišského Hrhova.

Oficiálne odovzdanie cien sa uskutoční v januári 
2017 na výstavisku Incheba, a to počas výstavy ITF 
Slovakiatour.
Po minuloročnom druhom mieste sa tento rok našlo 
oveľa viac fanúšikov nášho mesta, rebríčku vo vše-
obecnosti dominovali východniari:
1. Spišská Nová Ves – 31 566 hlasov
2. Levoča – 24 654 hlasov
3. Bardejov – 24 051 hlasov
Medzi obcami hrali v ankete prím blízke Smižany:
1. Smižany – 20 541 hlasov
2. Halič – 20 381 hlasov
3. Divín – 15 845 hlasov

Foto: Peter Olekšák

(pokračovanie na 3. strane)

             ok sa blíži ku vianočným chvíľam,
už Troch kráľov vedie k jasliam hviezda.
Aby sa vám kapustnica vydarila,
stačí pridať lásku a sa nevzdať.
Želáme vám v tieto Božie sviatky,
nech vás hrejú najmä srdcia ľudí,
nech vám zvoní radosť ako zlatky
a Ježiška nikto nezobudí.
Pokoj, ten nech stráži jeden krížik,
čo kraľuje novoveskej veži,
nech vám šťastie, čo sa ku vám blíži
ako mesto na srdiečku leží 
želá vedenie mesta
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19.00 hod. • koncertná sála Reduty • Spišská Nová Ves

www.agenturastyl.sk

21. ročník

 13. 1. 2017 /piatok/

Gustav Brom Big Band 
pod vedením Vlada Valoviča

moderuje: Lucia Barmošová
Robo Opatovský

Barbora Švidraňová
Lazaro

Tanečná formácia Creadance
Cimbalovka, DJ, tombola...

agentúra

LEVOČASTARÁ ĽUBOVŇASPIŠSKÁ NOVÁ  VESKEŽMAROKPOPRAD
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NAJKRAJŠIE MESTO NA SLOVENSKU

NOVÉ NÁMESTIE PRED NEMOCNICOU ZLEPŠÍ 
NÁVŠTEVNÍKOM PRÍSTUP AJ ODDYCH

PRAVDA O CYKLOCHODNÍKU HORNÁD

Medzi prvými gratulantmi nechýbali ani potomko-
via slávneho rodu Münnichovcov: „Prijmite, pro-
sím, našu úprimnú gratuláciu - z  príležitosti, keď 
sa mesto Spišská Nová Ves stalo pre rok 2016 naj-
krajším mestom Slovenskej republiky. Sme všetci 
hrdí, že naše rodové korene sú zakotvené v tomto 
krásnom meste. Ďakujeme všetkým, ktorí priložili 
a prikladajú dielo k tejto významnej udalosti.Vďační 
František Lipták a členovia rodu Münnich.“
Z ďalších ohlasov priaznivcov mesta:
Vážený pán primátor, dovoľte nám pozdraviť Vás 
a zároveň úprimne zablahoželať k prvenstvu mesta 

Spišská Nová Ves v súťaži o najkrajšie mesto Sloven-
ska. Aj prostredníctvom tohto úspechu rezonujúce-
ho vo vedomí verejnosti je oprávnené tiež pozitívne 
hodnotenie Vašej práce, práce celého vedenia mes-
ta a pracovníkov úradu, oscilujúce na vysokej úrovni 
organizačnej, sociálnej a kultúrnej. Rovnako nás teší 
tento úspech a sme radi, že v rámci územnopláno-
vacieho prostredia máme tú možnosť a česť spo-
lupracovať na územnom rozvoji a  perspektívnom 
obraze najkrajšieho mesta Slovenska. Prajeme Vám, 
aby Vaše viacročné úspešné účinkovanie na poste 
primátora mesta bolo pre Vás a občanov mesta za 

každých okolností povzbudením. Aby občania mes-
ta a jeho návštevníci žili vždy s pocitom, že sú živou 
súčasťou najkrajšieho mesta Slovenska. Prosíme, 
odovzdajte naše pozdravenie a blahoželanie tiež Va-
šim najbližším spolupracovníkom.
S úctou Michal Gaj, Eva Faragóová, 
Michal Dovičovič
Arch. Eko, Ateliér architektúry, urbanizmu 
a ekológie
Všetky výsledky si môžete pozrieť na stránke  
http://www.slovakregion.sk/sutaze/2016.

(red)

Nemocnica Svet zdravia Spišská 
Nová Ves oficiálne ukončila kom-
plexnú rekonštrukciu vstupného 
areálu pred hlavnou budovou mono-
bloku. Vďaka tomu vznikla nová par-
ková zóna, ktorá by mala plniť funkciu 
nemocničného námestia. Generálnou 
opravou sa definitívne vyriešil problém 
s  pôvodnou travertínovo-asfaltovou 
dlažbou; bola poškodená a znižovala 
bezpečnosť pri chôdzi, najmä v daž-
divom počasí. Nová zámková dlažba 
má takmer 800 m2. Rovnako pribudli 
nové lavičky. Súčasťou je tiež nová 
zelená parková plocha s výmerou 
250 m2. Jej dominantou sú tri stro-
my, ktoré slávnostne 27. októbra t. r. 
zasadili riaditeľka nemocnice Renáta 
Šuláková, primátor mesta Ján Volný 
a  finančný riaditeľ siete Svet zdravia 
Martin Hrežo. Celková rekonštrukcia 
prístupových plôch sa začala ešte 
pred začiatkom uplynulého leta. Ako 
prvá bola dokončená dlažba a sadové 
úpravy vo vnútornom átriu. V októbri 
sa ukončila druhá vonkajšia etapa. 
Celková hodnota tejto investície pred-
stavuje sumu vyše 60 tisíc eur. 

„Nemocnica má v  prvom rade po-
skytovať kvalitnú zdravotnú starostli-
vosť. Súčasťou liečivého prostredia je 
však aj celkový vzhľad jej areálu. Náš  
areál dlhodobo „trpel“ práve zničenou 
dlažbou, ktorá sťažovala pohyb pa-
cientom a  návštevníkom. Som veľmi 
rada, že sme dokázali nájsť finančné 
prostriedky a  zrealizovali krásne, es-
tetické a bezpečné riešenie. Verím, že 
na novom námestí sa ľudia na chvíľu 
zastavia, prípadne si v peknom počasí 
oddýchnu. Vysadené javory vytvára-
jú novú harmóniu pred vstupom do 
nemocnice. Hovorí sa, že už iba sa-
motným dotykom vracajú životnú silu 
a  človeka zbavia zatrpknutosti. Nech 
je to teda pravda,“ zdôraznila Renáta 
Šuláková, riaditeľka nemocnice Svet 
zdravia Spišská Nová Ves.
Ďalším projektom, ktorý sa zame-
riava na skultúrnenie nemocničných 
priestorov, je rekonštrukcia hlavného 
vestibulu. „Po vybudovaní novej re-
cepcie minulý rok by sme radi v prie-
behu niekoľkých týždňov dokončili 
práve začatú rekonštrukciu priestorov 
hlavného vestibulu. Odstránením pô-

vodného tmavého dreveného obkladu 
a výmenou osvetlenia chceme docie-
liť krajší presvetlený priestor, ktorý by 
mal v návštevníkoch vzbudzovať oveľa 
lepší prvý dojem ako dnes. Rekonštru-
ujeme aj pacientske izby na neurológii 
a sociálne zariadenia na internom od-
delení,“ doplnila Renáta Šuláková.
Nové námestie pred nemocnicou pri-
vítalo aj vedenie mesta. „Som rád, že 

sme svedkami skvalitňovania spišsko-
novoveskej nemocnice, a to nielen na 
jednotlivých oddeleniach, ale že naši 
obyvatelia majú bezpečnejší a  este-
tickejší prístup do samotného objektu 
nemocnice. Teším sa na ďalšie novin-
ky, ktoré prispejú k  zdraviu nás všet-
kých,“ dodal primátor Spišskej Novej 
Vsi Ján Volný.

(red)

Na základe nesprávne uvádzaných 
informácií v  rôznych médiách chceme 
podať objektívnu informáciu týkajúcu 
sa výstavby Cyklochodníka Hornád 
v Spišskej Novej Vsi. 
Radi by sme poukázali na to, že stav-
ba v  Spišskej Novej Vsi je uceleným 
komplexom stavebných objektov zahŕ-
ňajúcim rozsiahlejší zámer ako len vý-
stavbu samotnej cyklotrasy. Informácia 
o predražení stavby nebola založená na 
princípe porovnania rovnakých, resp. 
obdobných stavieb, ale len na princí-
pe výpočtu hodnoty stavby na bežný 
meter. Ďalším dôležitým momentom 
je lokalizácia stavby a miestne pome-
ry, kde výstavba turistickej cyklotrasy 
mimo obce nemôže byť porovnávaná 
s  výstavbou v  obci s  množstvom ob-
medzení, ako napr. podzemné inži-
nierske siete a ich potrebné prekládky 
alebo ochrana, vyrastená vysoká zeleň 
(mimochodom, nelegálne vysadená), 
búracie práce a práce súvisiace s úpra-
vou napojenia priľahlých spevnených 

plôch a chodníkov, práce v obmedze-
nom priestore s potrebou vnútrostave-
niskového presunu materiálov a pod. 
Už pri príprave stavby vyplynula mestu 
povinnosť v  rámci vyjadrení dotknu-
tých orgánov na vybudovanie protipo-
vodňovej ochrany na úroveň storočnej 
vody. Toto opatrenie pokrýva výraznú 
čiastku stavebných nákladov a zároveň 
významne predlžuje aj termín realizácie 
stavby. Sme však presvedčení, že tieto 
preventívne opatrenia na ochranu ma-
jetku občanov nášho mesta sú správne 
vynaloženými prostriedkami. Zároveň 
tento protipovodňový múrik tvorí dô-
ležitý statický a  bezpečnostný prvok 
cyklotrasy.
Samotná stavba pozostáva z objek-
tu cyklochodníka, verejného osvet-
lenia, sadových úprav, exteriérového 
dizajnu (vybudovanie cyklostanovis-
ka s lavičkami a stojanmi na bicykle)
a z kompletnej rekonštrukcie križo-
vatky (Za Šestnástkou – Letecká).
V číselnom vyjadrení cyklochodník mô-

žeme rozdeliť na podobjekty: 
• asfaltová cyklotrasa (3 m šírky) so 

zvislým a vodorovným dopravným 
značením (255 tis. eur) 

• prekládky inžinierskych sietí  
(9 tis. eur)

• odvodnenie a úprava exist. kana-
lizačných šácht (5 tis. eur)

• protipovodňový železobetónový 
múr so zábradlím (262 tis. eur)

• verejné osvetlenie (125 tis. eur)
• sadové úpravy (9 tis. eur)
• exteriérový dizajn + cyklostanovis-

ko (25 tis. eur)
• rekonštrukcia križovatky  

(30 tis. eur)
Reálna hodnota samotného cyklo-
chodníka je na úrovni 255 tis. eur, čo 
predstavuje čiastku 170 eur/m, a to je 
suma porovnateľná s predtým uvádza-
nými informáciami.
Na záver chceme poukázať aj na to, 
že stavba bola riadne vysúťažená 
procesom verejného obstarávania za 
účasti firiem z  celého Slovenska 

a nemôže byť ani najmenších pochýb 
o  transparentnosti obstarávania, resp. 
o  výške ponúknutej ceny za dielo. 
Predpokladaný rozpočet stavby podľa 
projektovej dokumentácie predstavo-
val výšku 931 tis. eur, víťazná ponuka 
je na úrovni 720 tis. eur, teda o 211 tis. 
eur nižšia. Stále je možné vykonať aj 
podrobnejšiu analýzu stavby, resp. jed-
notlivých položiek, ale to nie je úlohou 
tohto príspevku. 
Veríme, že na základe tejto informácie 
si môže občan vytvoriť objektívny ná-
zor na toľko negatívne prezentovanú 
tému. Mesto je presvedčené o správ-
nosti rozhodnutia vybudovať predmet-
ný úsek cyklotrasy a veríme, že reálny 
výsledok nášho dlhoročného snaženia 
(v  územnom pláne mesta bol projekt 
schválený ešte v roku 2001) bude pozi-
tívne prijatý občanmi a hlavne užívateľ-
mi tejto investície po jej ukončení.

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

(pokračovanie z 1. strany)
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ODKLAD REALIZÁCIE VÝSTAVBY PARKOVISKA  
NA BEZRUČOVEJ ULICI

STROMY V CENTRE MUSÍME PRE BUDÚCE GENERÁCIE 
CHRÁNIŤ A MONITOROVAŤ

SPOLOČNOSŤ RUDOLPH USINADOS ROZŠÍRILA 
PRIESTORY ZÁVODU

Mesto Spišská Nová Ves v rámci prípravných prác 
pred začatím výstavby parkoviska na Bezručovej uli-
ci zabezpečilo vytýčenie existujúcich podzemných 
inžinierských sietí v lokalite stavby. Nakoľko sa 
v predmetnom území nachádza el. rozvod vyso-
kého napätia, mesto po dohode so spoločnosťou 
VSE, a. s., vykonalo výkop prieskumných sond 

pre presnú lokalizáciu a určenie hĺbky káblov. Na 
základe zistení o nedostatočnej hĺbke uloženia, 
resp. min. požadovaného krytia kábla vznikla 
dodatočná požiadavka zo strany VSE, a. s., na 
spracovanie projektovej dokumentácie ochrany, 
resp. prekládky tohto kábla. 
Mesto Spišská Nová Ves ako investor stavby poza-

stavil stavebné práce na tejto plánovanej stavbe do 
doby vykonania nevyhnutných prác v zmysle stano-
vených podmienok majiteľa kábla. Vzhľadom k uve-
deným skutočnostiam sme nútení realizáciu tejto 
stavby presunúť na rok 2017. 
Ďakujeme motoristom za pochopenie a trpezlivosť.

MsÚ

V  meste Spišská Nová Ves pôsobia 
štyri brazílske spoločnosti. Jednou 
z nich je i spoločnosť Rudolph Usi-
nados. Firma poskytuje efektívne 
riešenia v oblasti mechanických kom-
ponentov do automobiliek a  chla-
diarenských zariadení, a  taktiež sa 
špecializuje na ich obrábanie. Veľ-
vyslankyňa brazílskej federatívnej 
republiky na Slovensku Susan Kle-
ebank, primátor mesta Ján Volný 
a  poslanec mestského zastupiteľ-
stva Adnan Akram sa 11. novembra  
zúčastnili slávnostnej inaugurácie 
rozšírenia výrobnej haly v  priesto-

roch závodu nachádzajúceho sa 
v areáli na Radlinského ulici. „V roku 
2006 náš závod v meste Spišská Nová 
Ves začínal s 9 zamestnancami a vý-
robnou halou na ploche 400 m². Po-
stupne sa závod rozrastal a  teraz, po 
10 rokoch pôsobenia v  tomto meste, 
má závod 60 zamestnancov a výrobnú 
halu sme rozšírili na 2 500 m²,“ uviedol 
v príhovore generálny riaditeľ závodu 
Wolfgang Rudolph. V  rámci inaugu-
rácie odmenilo vedenie firmy svojich 
najlepších zamestnancov. 

Ing. Erika Kokavcová
foto: autor

Smrek obyčajný, tuja západná, smrek pichľavý, bo-
rievka prostredná, lipa malolistá, javor mliečny, javor 
horský, pagaštan konský, jaseň štíhly, brest horský, 
tavoľník van Houtteho a vtáčí zob – takéto dreviny 
nájdeme na najväčšom šošovkovitom námestí na Slo-
vensku, v Spišskej Novej Vsi. Celkovo ich tu máme 88, 
už viac ako storočie skrášľujú centrum nášho mesta. 
Každý z nich potrebuje, tak ako všetko živé, opate-
ru a  zdravotnú starostlivosť. Základným vedeckým 
nástrojom, pomocou ktorého môžeme zistiť, v akom 
stave sú naše stromy, je dendrologický výskum.
Naše námestie malo pôvodne dĺžku 1 400 metrov, 
dnes nás (z pohľadu stromov) zaujíma jeho časť 
od Reduty po Ul. Ing. O. Kožucha, v celkovej dĺžke 
700 metrov. V požiadavkách na zachovanie, údržbu 
a  regeneráciu historickej zelene sa uvádza povin-
nosť udržiavať a  uplatňovať zeleň ako doplnkový 
prvok vyvinutej urbanistickej štruktúry a pri obnove 
rešpektovať jej hmotovú podriadenosť architektúre.
Všeobecne je na ploche námestia potrebné chrá-
niť, odborne ošetrovať a obnovovať historické aleje 
a výsadby. Počas dendrologického prieskumu, ktorý 
sa uskutočnil v poslednom období, odborníci zistili, 
že zdravotný stav stromov je v niektorých prípadoch 
nevyhovujúci. „Na základe meraní a zistení sa dá 
konštatovať, že vegetačné prvky na posudzovanej 
ploche námestia v meste Spišská Nová Ves sú väčši-
nou s priemernou vitalitou, hlavne porasty pagaštanu 
konského v alejach. Vitalita bola znížená aj absentu-
júcimi zásahmi v rámci údržby a faktom, že ide o dre-
viny, ktoré sú napadnuté živočíšnym škodcom, roz-
šíreným v rámci celej strednej Európy. Zimná údržba 
komunikácií a nedostatok vlahy spôsobili výpadok 

jedincov a stromoradia navrhujeme doplniť,“ uviedla 
dendrologička Ing. Helena Sarvašová.
Pravidelná starostlivosť, kontrola a ošetrovanie udr-
žiavajú verejnú zeleň na námestí medzi najkrajšími 
na celom Slovensku. O to sa starajú pracovníci od-
delenia komunálneho servisu mestského úradu. Tí 
v  priebehu 1. polovice roka zabezpečili na území 
mesta výsadbu 149 vzrastlých stromov a  452  krí-
kov. „Je samozrejmé, že stromy v  centre chceme 

chrániť pre budúce generácie. Zároveň je myslené 
aj na bezpečnosť obyvateľov a návštevníkov mesta. 
Preto je nutné stromy nielen ošetrovať a dopĺňať, ale 
mať aj presný obraz o ich zdravotnom stave aj vďa-
ka dendrologickému prieskumu“ dodal Ing. Juraj 
Sad, PhD., vedúci oddelenia komunálneho servisu 
tunajšieho mestského úradu.

(rep)
foto: archív P. Endela

Uzávierka januárového vydania Informátora je 

9. 12. 2016.POZOR!

Generálny riaditeľ Wolfgang Rudolph a primátor mesta Ján Volný pri slávnostnej 
inaugurácii rozšírenia výrobnej haly.

Dnes už neexistujúce stromové aleje  na Radničnom námestí. 
Vľavo je vidieť domy na tzv. Prostrednom riadku.
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Foto zľava: Vladyka Milan Chautur z Gréckokatolíckej eparchie Košice, kostolník Spišskej 
Kapituly Pavol Began - držiteľ Rytierskeho rádu sv. Gregora Veľkého udeleného pápežom 
Františkom I., košický  arcibiskup-metropolita Mons. Bernard  Bober, spišský diecézny 
biskup Mons. Štefan Sečka, primátor Spišskej Novej Vsi Ján Volný a riaditeľ Spišskej 
katolíckej charity Pavol Vilček

ROZŠIROVANIE FIRMY PASS - SK

SPIŠIACI SA PREDSTAVILI V CENTRE PRAHY

Vo firme PASS - SK, s. r. o., sídliacej pri sídlisku Zá-
pad I v Spišskej Novej Vsi, vytvorili aj vďaka spo-
lupráci s miestnou verejnou správou v posledných 
rokoch 450 nových pracovných miest. Pri ďalšom 
rozširovaní firmy a  počtu jej zamestnancov bude 
nutné kvôli ich bezpečnosti vybudovať chodník. Fir-
ma PASS - SK, s. r. o., verí, že v spolupráci s miest-
nou samosprávou sa to podarí. Konateľ firmy pán 
Peter Andrikowski na poslednom z  pravidelných 
stretnutí s  vedením mesta konzultoval tiež ďalšie 
nové investičné zámery v inej lokalite, ktoré by viedli 
k ďalšiemu zlepšeniu zamestnanosti v našom meste.

Foto: Erika Kokavcová

V  rámci prezentácie mesta i  regiónu 
pripravilo vedenie mesta 19. a 20. ok- 
tóbra tohto roka nultý ročník Spiš-
ských dní v  Prahe. Hlavné mesto 
Českej republiky je nielen tretím naj-
väčším mestom so slovenským oby 

vateľstvom (viac ako stotisíc Slovákov 
a ďalšie desiatky tisíc študentov a pra-
cujúcich), ale je zároveň jedným z naj-
významnejších zdrojov cestovného 
ruchu pre oblasť Spiša. Preto sa naše 
mesto rozhodlo stať lídrom prezentá-

cie Spiša v metropole Českej republi-
ky a spoločne so Slovenským domom 
zorganizovalo dvojdňovú prezentáciu 
mesta i  okolia. „Pre túto akciu sme 
sa rozhodli po rokovaniach s predse-
dom Slovákov v zahraničí Vladimírom 
Skalským, ktorý nám ponúkol možnosť 
prezentovať Spiš priamo v centre Pra-
hy. Sme radi, že môžeme byť lídrom 
Spiša a  regionálne sme aj vyberali 
program do prezentácie,“ uviedol pri-
mátor mesta Ján Volný.
Do dvojdňového programu pre no-
vinárov a  širokú verejnosť sa dostala 
história, príroda aj umenie. V  stredu 
19. októbra privítal primátor mesta 
na prezentácii hodnôt Spišskej Novej 
Vsi veľvyslanca Slovenskej republiky 
v  Česku Petra Weissa, ktorý ocenil 
prínos Spišiakov pri prezentácii našej 
republiky a  rozvoji cestovného ruchu 
medzi oboma spriatelenými štátmi. 
Našu vzájomnú spriaznenosť potvr-

dila aj prednáška Ruženy Kormošo-
vej o vzťahu M. R. Štefánika s naším 
mestom. Program oživila Ľudová 
hudba Romana Barabasa a  ochut-
návka spišských špecialít. Riaditeľ 
Správy národného parku Slovenský 
raj Tomáš Dražil predstavil náš prí-
rodný klenot a jeho novinky, večer pre-
behol v  znamení Spišského literár-
neho klubu a kabaretu Pánska jazda.
„V prezentácii Spiša by sme chceli 
v  budúcich rokoch pokračovať, a  to 
v  spolupráci s  inými mestami nášho 
nádherného regiónu, budúci rok je 
napríklad päťsté výročie Majstra Pavla 
z Levoče. Keďže aj my máme v kostole 
Nanebovzatia Panny Márie dielo tohto 
velikána, bolo by krásne prezentovať 
Spiš spoločne. Podujatie budeme 
zlepšovať tak, aby prinieslo čo najviac 
osohu obom stranám, i  Spišiakom, 
i obyvateľom Prahy,“ dodal J. Volný.

(tom)

CHARITA OCENILA PRÁCU JÁNA VOLNÉHO
Slovenská katolícka charita udelila 
v stredu 16. novembra 2016 primátoro-
vi Spišskej Novej Vsi Jánovi Volnému 
Ocenenie za rozvoj charitného diela. 
Je iba druhým primátorom na Sloven-
sku, ktorému sa takého vyznamenania 
dostalo. Stalo sa tak počas púte k sv. 
Alžbete v Roku Božieho milosrdenstva 
v Dóme sv. Alžbety v Košiciach. Pútni-
kov tu privítal arcibiskup Bernard Bo-
ber a biskup Štefan Sečka, ktorí slúžili 

v dóme svätú omšu.
„Vnímam to ako ocenenie celého mesta 
a ľudí, ktorí s katolíckou charitou spolu-
pracujú, takisto ako uznanie poslancov 
mestského zastupiteľstva, ktorí také-
to snahy podporujú. Dúfam, že vzťah 
Slovenskej katolíckej charity a Spišskej 
Novej Vsi sa bude rozvíjať a jeho výsled-
kom bude konkrétna pomoc tým, ktorí 
ju potrebujú,“ skonštatoval J. Volný.

(red)

POSILNENÝ AUTOBUSOVÝ SPOJ NA LYŽOVAČKU  
AJ V TEJTO ZIMNEJ SEZÓNE 2016/2017
Priaznivcom zjazdového, bežeckého lyžovania a zimnej turistiky na Spiši a v Slovenskom raji dávame do pozornosti autobusový spoj 810433 Spišská Nová 
Ves - Dedinky, ktorý jazdí v rámci pravidelných liniek spoločnosti eurobus, a. s., v pracovné dni, víkendy i sviatky. Posilnený autobusový spoj premáva vďaka 
spolupráci a  finančnej podpore VÚC KSK, eurobus, a. s., Košice, Krajskej organizácii cestovného ruchu Košický kraj a OOCR Slovenský raj & Spiš. Cestujúci 
má nárok na bezplatnú prepravu jedného páru lyží alebo jedného snowboardu. 
Cestovný poriadok aut. spoja 810433 nájdete na: http://www.eurobus.sk/public/media/0974/810433.pdf. Cestovné poriadky liniek nájdete na www.eurobus.sk, 
www.vraji.sk, www.spis-region.sk a www.slovenskyraj.eu, www.kosiceregion.com

Primátor Ján Volný a viceprimátorka Lea Grečková sa v Prahe stretli s veľvyslancom SR 
v Českej republike Petrom Weissom (druhý sprava) a predsedom Slovákov v zahrani-
čí Vladimírom Skalským (tretí zľava). Náš región zastupoval aj riaditeľ NP Slovenský raj  
Tomáš Dražil (druhý zľava).

Peter Andrikowski na stretnutí s primátorom mesta
Jánom Volným.
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Múzeum Spiša vlastní vo svojom depozite 
26 portrétov mužov, ktorí sú spojení s fungova-
ním Provincie XVI spišských miest. Sú na nich 
nielen richtári spomínaných šestnástich miest, ale 
aj gróf, administrátor a prísediaci v provinčnom 
grémiu. „Zbierka má veľkú historicko-dokumentač-
nú hodnotu. Obrazy sme získali pri vzniku múzea 
v roku 1951. Doteraz boli v depozite. Zbierka je vý-
nimočná, i  keď nevieme, kto je autorom obrazov. 
Podobná nie je nikde inde na Slovensku. Niektorí 
hodnostári sú na obrazoch vyobrazení s atribútmi, 
ktoré charakterizujú ich funkciu i právomoci. Pri no-
tárovi je napríklad pero, gróf drží v ľavej ruke peča-
tidlo provincie,“ uviedla Zuzana Krempaská, ria-
diteľka Múzea Spiša. Zbierka obrazov sa dokonale 
hodí do expozície múzea, v ktorej sú vystavené aj 
historické artefakty z  tejto doby. Múzeum zabez-
pečuje postupné reštaurovanie spomínaných ob-
razov. Štyri z nich boli reštaurované v minulosti. Na 
ďalšie dva prispelo sumou 6 tisíc eur ministerstvo 
kultúry. Šesť prechádza obnovou v tomto roku. 
„Sumu 20 tisíc eur sme získali z Fondu na podporu 
umenia. Ďalšie obrazy by sme chceli dať zreštau-
rovať v nasledujúcich rokoch,“ doplnila informácie 
Zuzana Krempaská. 
„Osobne mám veľmi pozitívny vzťah k  Provincii 
XVI spišských miest. Svedčí o  tom i obraz v mo-
jej kancelárii, ktorý pripomína časy jej fungovania. 
Autor obrazu Tibor Murín na ňom zobrazil našu 
Šestnástku, teda domy, v ktorých títo richtári bývali 
počas pracovných zasadnutí provincie v  Spišskej 
Novej Vsi. To, že boli rovnaké, symbolizuje rovnosť 
všetkých miest. Som veľmi rád, že po rozsiahlej 
rekonštrukcii jedného zo siedmich divov mesta – 

v Provinčnom dome – bude po reštaurovaní sprí-
stupnená tak významná zbierka obrazov všetkých 
richtárov miest združených v  provincii,“ uviedol 
Ján Volný, primátor Spišskej Novej Vsi.
Okolnosti, ktoré predchádzali vzniku Provincie 
XVI spišských miest:
V roku 1412 Žigmund Luxemburský si od Vladisla-
va II. Jagelovského požičal 37 tisíc kôp českých 
grošov, aby porazil Benátky a obnovil uhorský 
vplyv v oblasti Dalmácie. Za uvedenú pôžičku 
dal do zálohu 13 miest z Provincie 24 spišských 
saských miest: Spišská Nová Ves, Spišské Pod-
hradie, Spišské Vlachy, Tvarožná, Vrbov, Ruski-
novce, Poprad, Veľká, Spišská Sobota, Matejovce, 
Stráže pod Tatrami, Ľubica a Spišská Belá, ďalej 
mestá Podolínec, Starú Ľubovňu a Hniezdne, ako 
aj dve hradné panstvá (Podolínec a Ľubovňa) s ich 
poddanskými dedinami. Zálohovanie tak rozsiahle-
ho majetku na 360 rokov nemá v dejinách Európy 
obdobu. Žigmundova listina totiž nerátala so situá-
ciou, že by poľská strana odmietla ponuku vrátenia 
peňazí, hoci sa o to uhorská strana viackrát po-
kúšala. Ukončiť záloh sa podarilo až za panovania 
Márie Terézie počas delenia Poľska medzi Prus-
kom, Ruskom a Rakúskom v roku 1772. Mestá 
boli opäť vrátené k majetku uhorskej koruny 5. no-
vembra 1772. Správu prinavrátených miest chcela 
Mária Terézia pripojiť k Spišskej župe. Počas zálo-
hu však vznikla Provincia XIII zálohovaných miest 
s  vlastným vrcholným predstaviteľom – grófom. 
Orgány provincie riešili najdôležitejšie záležitos-
ti vrátane vydávania štatútov, boli tiež súdnou 
a odvolacou inštanciou pre mestá. Mestá si aj po 
zániku zálohu chceli uchovať tento samostatný 

samosprávny územný celok a  vyslali v  tejto veci 
do Viedne aj deputáciu. Mária Terézia napokon 
pripojila v roku 1774 k týmto 13-tim mestám Sta-
rú Ľubovňu, Hniezdne i Podolínec, a takto vznikla 
Provincia XVI spišských miest. Tá si zachovala 
svoju samosprávu, bola nezávislá od Spišskej 
župy. Administratívnym centrom sa stala pôvodná 
radnica v Spišskej Novej Vsi, ktorú mesto odpred-
alo provincii za 9 000 zlatých. Následná prestavba 
tohto objektu bola dokončená 6. januára 1977, keď 
bol Provinčný dom posvätený a odovzdaný nové-
mu účelu. Dnes je sídlom Múzea Spiša.

Andrea Jančíková  
Zdroje: Monografia Dejiny mesta Spišská Nová Ves,  

brožúrka Provinčný dom v Spišskej Novej Vsi

UNIKÁTNA ZBIERKA MÚZEA SPIŠA

Richtári nášho mesta boli často zvolení za grófov provincie. Na fotografii je Tobiáš Jóny, ktorý pôsobil ako richtár Spišskej 
Novej Vsi v rokoch 1744 – 1759. V roku 1759 bol zvolený za grófa Provincie XIII spišských miest. V  tejto funkcii pôsobil 
v rokoch 1759 – 1764 a neskôr aj v období 1768 – 1772. Práve on v roku 1772 na príkaz Márie Terézie vydal 24. októbra 1772 
obežník, v ktorom richtárov zálohovaných miest upozornil na to, že prevzatie miest Uhorskom sa vykoná v Spišskej Novej Vsi 
5. novembra 1772. Foto: Múzeum Spiša

Erb Provincie XVI spišských miest vytesaný do oblúka 
Levočskej brány. Znázorňuje delený štít medzi dvoma 
gryfmi. Vrchnú časť tvoria tri skalné vrchy – symbol Tatier 
so slnkom a hviezdou nad nimi. Dve brvná symbolizujú rie-
ky Hornád a Poprad. Uprostred je malý štít s  iniciálkami  
Jozefa II. a Márie Terézie. Foto: Miro Dibák

Kartuše nachádzajúce sa na priečelí Provinčného domu 
symbolizujú cnosti, ktoré mal (a má mať) verejný činiteľ. 
PONDERE SOLO - Len podľa závažnosti; UTQUIS MERE-
TUR - Ako si kto zaslúži; SUUM CUIQUE - Každému to, čo 
mu patrí; DIE NOCTUQUE - Vo dne i v noci; IN SOMNIS 
CUSTOS - Strážca v snách; HINC OCULOS NUSQUAM - 
Vo voľnom preklade hovoria o nasledovnom:
Činiteľ sa pri výkone svojej funkcie (vysluhovanie spravod-
livosti – každému, čo mu patrí) musí riadiť len materiálnou 
(váha) a morálnou (zásluha) podstatou veci a bez ohľadu 
na akékoľvek iné okolnosti (vo dne i v noci) ho ani vo sne 
nesmie napadnúť (strážca v snách) nepridržiavať sa prísne 
litery zákona (Neodvracať oči nikam). Foto: Miro Dibák
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OHliadka MsP 14. 10. na základe zistenia z ka-
merového systému zistila, že maloletá osoba 
požila alkoholické nápoje. Išlo o  O. K. Meno-
vaný bol vyzvaný, aby sa podrobil dychovej 
skúške na zistenie alkoholu v  krvi. Dychovou 
skúškou mu bolo namerané 0,3 mg/l. Vec bude 
oznámená vecne príslušnému orgánu na dorie-
šenie.

Na základe zistenia z  kamerového systému 
hliadka MsP 18. 10. riešila na Štefánikovom 
námestí zistený priestupok, ktorého sa dopus-
tili: J. R., L. F., Z. F., J. F. Menovaní neopráv-
nene vykonávali obchodnú zárobkovú činnosť. 
Priestupky boli vyriešené v kompetencii MsP.

Na základe kamerového systému hliadka MsP 
26. 10. riešila na Ul. J. Fabiniho zistený priestu-
pok, ktorého sa dopustil M. G. Menovaný par-
koval na verejnej zeleni. Priestupok bol vyrieše-
ný v kompetencii MsP.

Kamerovým systémom boli 28. 10. zistené 
priestupky proti verejnému poriadku, ktorých 
sa nerešpektovaním ustanovení VZN mes-
ta č. 7/2015 (O zákaze podávania a požívania 
alkoholických nápojov na území mesta SNV) 
dopustili: D. K., V. H., J. N. Menovaní konzu-
movali alkoholické nápoje na verejne prístup-
nom mieste. Hliadka MsP vykonala nápravu. 
Priestupky boli vyriešené v kompetencii MsP.

Pri príležitosti Sviatku všetkých svätých a Pa-
miatky zosnulých stovky horiacich sviečok roz-
žiarili začiatkom novembra mestské cintoríny. 
Počas týchto sviatkov boli pre zvýšenú náv-
števnosť predĺžené otváracie hodiny. Mestská 
polícia zabezpečovala verejný poriadok. Počas 
hliadkovania nebolo zistené žiadne jeho naru-
šenie.

Na OO PZ v Sp. Novej Vsi oznámila I. P., že jej 
bývalý druh si neplní vyživovaciu povinnosť na 
ich dve deti. Od mesiaca december 2011 do 
mesiaca september 2016 dlhuje na výživnom 
celkovú sumu vo výške 2 512,80 eur. Vec je od-
stúpená na OKP v Sp. Novej Vsi.

Hliadka OO PZ v Sp. Novej Vsi 7. 11. na základe 
príkazu Okresného súdu v Sp. Novej Vsi eskor-
tovala osobu O. O., bytom Spišská Nová Ves, 
do Ústavu na výkon väzby do Košíc. Eskorta 
bola vykonaná bez závad.

Doposiaľ neznámy páchateľ 23. 10. v čase pri-
bližne o 2.30 hod. na Štúrovom nábreží poško-
dil osobné motorové vozidlo zn. Toyota modrej 
farby. Páchateľ rozbil a  poškodil nezisteným 
predmetom a  spôsobom čelné a  zadné sklo, 
všetky bočné sklá, strešné okno, prednú kapo-
tu, ľavé spätné zrkadlo, ľavú pneumatiku a ľavú 
puklicu na vozidle. Spôsobil tak celkovú škodu 
vo výške 1 300 eur. Poverený príslušník PZ vo 
veci začal trestné stíhanie za prečin poškodzo-
vanie cudzej veci.
P. B., bytom SNV, 2. 11. o  12.49 hod. jazdil 
osobným motorovým vozidlom po Letnej ul. 
smerom od Kollárovej ul. a  pri ČSOB bol za-
stavený hliadkou pohotovostnej motorizovanej 
jednotky PZ a následne kontrolovaný. Vodič bol 
podrobený dychovej skúške na alkohol a v čase 
o 12.49 hod. nafúkal hodnotu 0,63 mg/l vydy-
chovaného alkoholu v  dychu. V  čase o  13.07 
hod. bol vodič podrobený opakovanej dychovej 
skúške, pri ktorej nafúkal hodnotu 0,66 mg/l al-
koholu v dychu. Keďže vodič vykonával činnosť 
v  stave vylučujúcom spôsobilosť viesť moto-
rové vozidlo, poverený príslušník ODI OR PZ 
v Sp. Novej Vsi vzniesol voči nemu obvinenie za 
prečin ohrozenia pod vplyvom návykovej látky. 
Obvinený bol umiestnený v CPZ. 

SPRAVODAJSTVO

Správa Národného parku a Hor- 
ská záchranná služba Sloven-
ský raj pozvali na záver sezóny 
v novootvorenej rokline Ky-
seľ zástupcov verejnej správy. 
V  desiatke odvážlivcov nechý-
bal ani primátor Spišskej Novej 
Vsi Ján Volný, ktorý si spolu 
s ostatnými vyskúšal železnú 
cestu ferratu. Výnimočná rokli-
na v Slovenskom raji, ktorá bola 
40 rokov uzavretá, aj na konci 
sezóny ukázala svoju krásu. 
Kyseľ bude počas zimy a  jari 
budúceho roku patriť iba prí-

rode a ochranárom, turisti sa 
doň môžu vrátiť až 15. júna 
budúceho roka. „Som rád, že 
som túto nádhernú túru mohol 
absolvovať ešte v tomto roku. 
Veľmi som bol spokojný s  for-
mou prechodu, ktorý rešpektu-
je požiadavky ochrany prírody 
a zároveň ostáva atraktívna pre 
turistov. Dúfam, že ju v nasle-
dujúcej sezóne spoznajú aj tí 
obyvatelia nášho mesta, ktorí to 
šťastie doteraz nemali,“ uviedol 
Ján Volný.

(tom)

V KYSELI UZAVRELI  
NÁVŠTEVNÚ SEZÓNU

Prvá etapa poskytovania potravinovej pomoci v na-
šom meste sa uskutočnila na prelome júla a augusta 
tohto roku. Avizovaná druhá etapa odovzdávania po-
travinových balíčkov sa začala 24. októbra 2016 a tr-
vala celý pracovný týždeň. Prvé dva dni sa pracovníci 
charity venovali osobám v núdzi žijúcim v segregova-
nej oblasti na Lesnej, Potočnej a Leteckej ulici v Spiš-
skej Novej Vsi a od stredy do piatku sa pokračovalo 
v priestoroch charity na Jesenského ul. č. 5. 
V porovnaní s  letom 2016 bolo v  tejto etape rozdá-
vania potravinovej pomoci niekoľko zmien. Tou naj-
závažnejšou zmenou bol nižší počet oprávnených 
osôb a s tým súvisiaci aj nižší počet potravinových 
balíčkov. Kým v  júli bolo na pokyn úradu práce, 
sociálnych vecí a  rodiny rozdaných 716 balíkov pre 
312  konečných prijímateľov, v  októbri klesol počet 
balíkov na 613 pre 280 osôb. Ďalšou zmenou, v po-
rovnaní s letom 2016, bolo rozdávanie hygienických 
balíčkov, obsah ktorých tvoril šampón na vlasy, 
mydlo, zubná pasta a štyri zubné kefky. Oprávnený-
mi osobami k  ich prevzatiu boli len rodiny s deťmi. 
V našom meste to bolo 223 oprávnených osôb s cel-
kovým počtom 300 balíčkov. Potravinovú pomoc si 
prevzalo 227 oprávnených osôb a hygienický balíček 
169 osôb. Ako sa ukázalo, najvzornejšími poberateľ-
mi potravinovej pomoci a hygienických balíčkov boli 
občania v hmotnej núdzi žijúci na periférii mesta, kde 
bola takmer 100 % účasť. Výnimkou boli len traja 
jednotlivci, u ktorých nedošlo k prebratiu z dôvodu 
úmrtia, v  jednom prípade odchod rodiny za príbuz-
nými do ČR a v  jednom prípade potulovanie a bez-
domovectvo.
Najväčšia neúčasť bola zaznamenaná prevažne 
z  radov majoritného obyvateľstva. Najčastejšími 
dôvodmi, pre ktoré si nemohli prevziať balíčky, bola 
dočasná či dlhodobá práceneschopnosť, povinná 
účasť na aktivačných prácach, sprevádzanie dieťaťa 

na lekárske vyšetrenie, resp. aj práca na dohodu, kto-
rú úrad práce umožňuje nezamestnaným. Aj z týchto 
dôvodov sa viacerí oprávnení ospravedlnili a požiadali 
o určenie náhradného termínu. Oprávneným osobám 
bola poslaná druhá a následne aj tretia výzva k pre-
vziatiu potravinových a  hygienických balíčkov. Po 
18. novembri bolo možné sprostredkovať potravino-
vé a hygienické balíčky iným osobám v núdzi, najmä 
viacpočetným rodinám s nízkym príjmom, osamelým 
matkám s deťmi, či ťažko chorým jednotlivcom žijú-
cim na hranici životného minima, ktorých majú pra-
covníci charity v databáze a ktorým sa snažia aj týmto 
spôsobom pomôcť a aktivizovať ich.
Projekt poskytovania potravinovej pomoci bude po-
kračovať aj v  roku 2017 a dokonca aj v  roku 2018. 
Z dostupných informácií je zrejmé, že sa tak bude diať 
údajne 3 – 4 krát ročne. V Spišskej Novej Vsi bude 
pokračovať v rozdávaní balíčkov Spišská katolícka 
charita. Potravinová pomoc je financovaná z progra-
mu FEAD, a teda nezaťažuje slovenských daňových 
poplatníkov, naopak producentom potravín dáva 
prácu. Podstatná vďaka za to, ako to celé prebieha, 
patrí úradu práce, sociálnych vecí a  rodiny, ktorý si 
na tomto programe dal záležať. Poďakovanie patrí aj 
mestu Spišská Nová Ves, najmä sociálnym pracovní-
kom mestského úradu, ktorí veľmi aktívne pristúpili 
k pomoci v rozdávaní potravín. Ďalšou nápomocnou 
zložkou je aj mestská polícia a rómske hliadky. Vďaka 
patrí aj firme Italmarket, ktorá balíčky dodáva. Naj-
väčšie ďakujem patrí ôsmim študentom druhého 
ročníka sociálnej práce Katolíckej univerzity z Le-
voče, ktorí dobrovoľne a v čase osobného voľna prišli 
pomôcť rozdávať potravinovú pomoc a odviedli kus 
dobrej práce. Aj vďaka týmto nadšeným mladým ľu-
ďom si uvedomujeme dôležitosť a význam dobrovoľ-
níctva a silu nezištného dobrého skutku. 

M. CH.

ĎALŠIA ETAPA POTRAVINOVEJ POMOCI

Nálezy sú uložené na útvare MsP, Školská ul. 1, SNV. 

16. 10. 2016 o 9.25 h bol na sídl. Tarča oproti 
OD v kríkoch nájdený horský bicykel zn. Merida.  
PC: IC 1694/2016 

21. 10. 2016 o  11.30 h na základe oznámenia 
občana bola nájdená finančná hotovosť pri po-
kladni v  predajni Kaufland na Duklianskej ul.  
PC: IC 1721/2016

MESTSKÁ POLÍCIA V SNV
STRATY A NÁLEZY

12. 11. 2016 o  14.30 h bola na Slovenskej ul. 
pri budove Geologického prieskumu nájde-
ná taška čiernej farby s  popruhom na rameno.  
PC: IC 1839/2016
23. 11. 2016 o 14.50 h bol na útvar MsP odovzda-
ný mobilný telefón zn. NOKIA, ktorý bol nájdený 
19. 11. na Záborského ul. PC: IC 1907/2016
23. 11. 2016 o  20.50 h bola pracovníkom SBS 
Kaufland nájdená v predajni dámska peňaženka 
béžovej farby s hnedými pásikmi a finančnou ho-
tovosťou. PC: IC 1912/2016
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OR PZ v  Spišskej Novej Vsi počas sviatkov 
v  novembri pripravili dopravno-bezpečnostnú 
akciu s názvom Bezpečne na cestách. V rámci 
nej policajti rozdávali chodcom reflexné prvky.
Na pozvanie primátora partnerského mesta 
a náčelníka Mestskej polície Myslenice (PL) sa 
koncom októbra zúčastnila delegácia Mestskej 
polície v Spišskej Novej Vsi osláv 25. výročia 
vzniku Mestskej polície v  Mysleniciach. Ná-
čelník Mestskej polície v  Spišskej Novej Vsi  
JUDr. Michal Komara, PhD., sa poďakoval 
predstaviteľom mesta za pozvanie, poprial ce-
lému kolektívu spokojnosť obyvateľov mesta 
pri zabezpečovaní verejného poriadku a odo-
vzdal im vecný dar. Bola dohodnutá spoluprá-
ca na spoločných projektoch, hlavne v  pre-
ventívnej činnosti. Zaujímavosťou v  Poľsku je 
činnosť záchytných protialkoholických staníc, 
ktoré sa tam veľmi osvedčili a iste by sme pri-
vítali ich existenciu aj u nás.

Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy INE-
KO podľa vybraných ukazovateľov porovnával 
nemocnice za obdobie rokov 2012 až 2015 
v dvoch kategóriách. V kategórii štátne univer-
zitné a fakultné nemocnice si ocenenie Nemoc-
nica roka 2016 odniesla Fakultná nemocnica 
v Nitre. V druhej kategórii všeobecné nemoc-
nice na prvom mieste skončila Ľubovnianska 
nemocnica. Spišskonovoveská nemocnica 
sa v  rebríčku 31 hodnotených všeobecných 
nemocníc umiestnila na 12. mieste s ratingom 
54,0 z maximálne 100 bodov.

Členovia Odboru Mladej Matice Spišská 
Nová Ves (ďalej len OMM) 16. 10. rokovali na 
valnom zhromaždení na Skalnatom plese. 
Prítomní diskutovali o aktuálnej situácii v Matici 
slovenskej, o matičných aktivitách, ako aj o pri-
pravovanom rozpočte Matice slovenskej na rok 
2017. Okrem iného na rokovaní boli schválení 
delegáti na celoslovenské valné zhromaždenie 
OMM, kandidáti na predsedu, ako i  kandidáti 
do celoslovenského výboru OMM. Celosloven-
ské valné zhromaždenie sa bude konať 3. 12. 
2016 v Prešove.

VIII. ročník festivalu komorných inscenácií „Di-
vadelný Spiš 2016“ sa konal od 20. do 26. 10. 
v Spišskom divadle. Na festivale sa predstavili 
divadlá z rôznych kútov Slovenska. 

Múzeum Spiša 20. októbra sprístupnilo verej-
nosti výstavu s názvom Levočská biela pani. 
Kto v  skutočnosti bola Juliana Korponiová 
Géciová a ako žila, sa dozviete práve na tejto 
výstave. Sprístupnená bude do konca marca 
2017. 

V  cykle „Osobnosti Matice slovenskej“ si 
24. 10. v DMS pripomenuli život a dielo prvé-
ho podpredsedu Matice slovenskej Karola 
Kuzmányho. Videoprezentáciu i slovne autora 
priblížila Mgr. R. Wencelová. Básne recitovali 
študenti Gymnázia na Školskej ulici P.  Štark, 
L. E. Hamorová, člen DS Hviezdoslav Ing. P. 
König i M. Findurová, A. Adamjaková, M. Maš-
lárová a Z. Veisenpacherová.

Študenti spišskonovoveských gymnázií, Tech-
nickej akadémie, Strednej odbornej školy dre-
várskej i  Hotelovej akadémie prijali pozvanie 
Miestneho odboru Matice slovenskej zúčast-
niť sa vedomostnej súťaže o histórii nášho 
mesta. Osídlenie mesta z  archeologického 
výskumu im 25. 10. priblížil vedúci archeolo-
gického výskumu Spiša PhDr. M. Soják, PhD. 
z Archeologického ústavu SAV v Nitre.

Mesto Spišská Nová Ves poskytuje dô-
chodcom s  trvalým pobytom v  Spišskej No-
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15. novembra 2016 sa v Kongresovej sále Sloven-
skej národnej knižnice v Martine uskutočnilo vyhod-
notenie celoslovenskej súťaže s  názvom Sloven-
ská kronika 2016. Súťaž sa koná každé dva roky. 
Organizátorom súťaže je Národné osvetové cen-

trum v spolupráci so Slovenskou národnou knižni-
cou, Slovenským národným archívom, Slovenským 
národným múzeom v  Martine a  Združením miest 
a  obcí Slovenska. Jej cieľom je podchytiť záujem 
o  záchranu nášho kultúrneho dedičstva a  tradícií. 
V 9. ročníku bolo do súťaže zapojených 29 kroník 
a  114 monografií. Porota za účasti zástupcov or-
ganizátorov a zástupcov Ministerstva kultúry SR – 
Sekcie kultúrneho dedičstva udelila Hlavnú cenu 
v kategórii A.3 špecifický druh kroniky (kronika 
OZ, spolku, folklórneho súboru, kronika školy 
a pod.) monografii Gymnázium v Spišskej Novej 
Vsi dávne, nedávne a  súčasné, ktorú zostavila 
a autorsky pripravila PhDr. Ružena Kormošová, 
PhD. Ocenila vysokú odbornú a estetickú úroveň, 
spracovanie bohatého historického materiálu v kni-
he vydanej pri príležitosti 150. výročia prvej maturity 
školy, ktorá patrí medzi najstaršie na východnom 
Slovensku. Je to ďalšia kniha zo Spišskej Novej Vsi, 
ktorá bola z celoštátneho hľadiska zaradená medzi 
najkrajšie knihy na Slovensku.

 

HLAVNÁ CENA PRE MONOGRAFIU 
GYMNÁZIA

Autorka a zostavovateľka PhDr. Ružena Kormošová, PhD. 
a riaditeľ školy Mgr. Jozef Kačenga pri preberaní ceny

Najstaršou knihou v knižnici je  
Tripartitum z roku 1549, uhorské obyčajové právo.

Múzeum Spiša v  Spišskej Novej Vsi prišlo po re-
konštrukcii svojej budovy s  novou službou pre 
verejnosť. Dva týždne po oficiálnom otvorení mú-
zea bola 5. 10. 2016 otvorená jeho Infomúzejka. 
Infomúzejka zahŕňa knižnicu, čitáreň a študov-
ňu. V knižnici múzea sa nachádza takmer 10 000 
knižničných jednotiek zahŕňajúcich najmä knihy, 
ale aj katalógy výstav, periodiká či mapy. Múze-
um je vlastivedne zamerané. Tomu zodpovedá aj 
zameranie knižnice, ktorá sa dá špecifikovať ako 
odborná knižnica, v  ktorej sa nachádzajú predo-
všetkým publikácie zo spoločenských a prírodných 
vied. Ide o odbory ako národopis, história, arche-
ológia, dejiny umenia, hudobná veda, muzeológia, 
botanika, zoológia či geológia. Návštevníkov môžu 
zaujať uhorské a československé štatistiky, niekoľ-
kozväzkové nemecké, rakúske a  maďarské lexi-
kóny a encyklopédie z 19. a začiatku 20. storočia. 
Najväčším pokladom knižnice sú však staré tlače 
zo 16. – 18. storočia. Najstaršou knihou v knižnici 
je Tripartitum, uhorské obyčajové právo. Knižni-
ca vlastní vydanie z roku 1549. Je nutné zdôrazniť, 
že v knižnici sa nachádzajú maďarské a nemecké 
odborné publikácie, ktoré nenájdeme nikde inde na 
Slovensku. Knižnica je teda neoceniteľným zdrojom 
poznania pre bádateľov nielen vyššie spomenutých 
oblastí, ale aj veľmi špecificky zameraných odborov 
ako sú napríklad metrológia, faleristika či vexikoló-
gia. Literatúru je možné študovať prezenčne v čitár-
ni/študovni. Čitateľom sú za poplatok k dispozícii 
kopírovanie, skenovanie, vypracovanie odbornej 

rešerše. Fotografovanie vlastným fotoaparátom 
nie je spoplatnené. V  čitárni je taktiež možnosť 
pripojenia na wi-fi a občerstvenia z kávomatu. Čita-
telia môžu po dohode konzultovať konkrétnu tému 
s odbornými pracovníkmi múzea. Infomúzejka je 
prístupná pre študentov, ale aj pre laickú verej-
nosť každý pracovný deň od 9.00 do 16.00 hod. 
Za prvý mesiac fungovania Infomúzejku navštívilo 
30 návštevníkov, pričom viacero z nich si nechalo 
vypracovať aj odbornú rešerš. Veríme, že v ďalšom 
období ich bude stále pribúdať.

Mgr. Martin Furmanik, PhD.
knihovník, Múzeum Spiša

foto: Erika Kokavcová

INFOMÚZEJKA MÚZEA SPIŠA
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... A ta svieťže, svetlica, blízkym i vzdialeným, svieť  Slovenov  národu vedou i umením...  
(K. Kuzmány)

Dom Matice slovenskej a Miestny odbor Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi
vás pozývajú na stretnutie s osobnosťou Matice slovenskej

ThDr. h. e. JUR JANOŠKOM
5. 12. 2016 o 15.00 hod. v Dome MS, Zimná ulica 68

Pri príležitosti 160. výročia narodenia priblíži život a dielo predsedu MS,  
generálneho biskupa ECAV, spoluzakladateľa Tranoscia, zakladateľa Cirkevných listov, 
činiteľa ekumenického mierového hnutia dlhoročná kultúrno-osvetová  pracovníčka, 

múzejníčka a historička Liptovského Mikuláša Mgr. D. Fiačanová.
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vej Vsi možnosť spoločného stravovania 
v  školských stravovacích zariadeniach vo 
všetkých základných a  materských školách 
v  pracovných dňoch (okrem dní školských 
prázdnin). Cena obeda v  školských jedálňach 
je 2,24 € (podľa dodatku č. 1 k Všeobecne zá-
väznému nariadeniu mesta č. 5/2013 o  určení 
výšky príspevkov v detských jasliach, školách 
a  školských zariadeniach s  účinnosťou od  
1. 9. 2015).

27. 10. pripravil Dom Matice slovenskej pre uči-
teľov slovenského jazyka a literatúry a deje-
pisárov metodický deň. Storočnicu úmrtia S. 
H. Vajanského priblížil riaditeľ Slovenského his-
torického ústavu MS, doc. PhDr. I. Mrva, CSc. 
Podujatia sa zúčastnil i  významný slovenský 
herec a recitátor J. Šimonovič, ktorý sa vo svo-
jom príspevku zameral predovšetkým na vývin 
a  vývoj slovenského jazyka. Po prednáškach 
nasledovala diskusia, do ktorej sa svojimi pri-
pomienkami a riešeniami zapojili i viacerí peda-
gógovia. 

V mesiaci október železničná spoločnosť zre-
alizovala opravu železničného priecestia 
na Markušovskej ceste v Spišskej Novej Vsi. 
Zriadené bolo štítkové koľajové lôžko s novým 
koľajovým poľom a betónovými podvalmi. Ko-
ľaje boli výškovo upravené do jednej úrovne z 
dôvodu plynulého prechodu cestných vozidiel 
cez priecestie. Zrealizované bolo aj asfalto-
vanie cestných nábehov pred a za priecestím 
na ploche približne 150 m². Do konca roka 
2016 železničná spoločnosť neplánuje rea- 
lizovať ďalšie opravy na železnej trati v katastri 
Spišskej Novej Vsi.   

29. októbra primátor mesta J. Volný slávnost-
ne prijal v obradnej sieni radnice exprimátora 
Karola Mitríka pri príležitosti jeho životného 
jubilea. 

OC Madaras 29. 10. usporiadalo akciu pod ná-
zvom Poľovnícky deň. V rámci nej prebiehala 
i súťaž vo varení poľovníckeho guľášu. Zúčast-
nilo sa 10 tímov. Nechýbala i prezentácia poľov-
níckych zbraní a psích poľovníckych plemien. 

Počas dušičiek mohli Spišskonovovešťania 
i ľudia z okolitých miest a dedín vo večerných 
hodinách vyšliapať po 155 schodoch na 
najvyššiu vežu Rímsko-katolíckeho farského 
kostola Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej 
Novej Vsi. Výstup bol netradičný v tom, že na-
miesto svetiel vo veži horeli iba sviečky v kahan-
coch. Ak ste nestihli tento jesenný výstup, na 
vežu vo večerných hodinách je možné ešte vy-
stúpiť v tomto roku počas adventu, a to 14. 12. 
Rezervácie a informácie získate v  Turistickom 
informačnom centre TIC na Letnej ulici (pozván-
ka strana 15).

Začiatkom novembra sa na oblastnej výstave 
exotického vtáctva v Spišskej Novej Vsi pred-
stavilo 126 rôznych vtákov. 

Po úspešnom uvedení hry s názvom Kto zha-
sol svetlo v roku 2014 si diváci v pondelok 
7. 11. v Dome kultúry Mier opäť vychutnali túto 
komédiu s mileneckými zápletkami. Tentokrát 
v novom obsadení. Účinkovali Marta Sládečko-
vá, Ján Koleník, Zuzana Tlučková, Braňo Deák 
a Kristína Svarinská. Na konci predstavenia 
odmenili diváci účinkujúcich silným potleskom 
a standing ovation. 
9. - 10. 11. Okresná organizácia Jednoty dô-
chodcov na Slovensku Spišská Nová Ves zastú-
pená Mgr. A. Pustayovou, Mgr. J. Prochotskou 
a Ľ. Hrušovskou ml. reprezentovali Košický kraj 
na celoslovenskej prehliadke Poetická Nitra. 

Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchané-
mu na ženách je ohraničená dvoma dátumami. 
Začína 25. novembrom, ktorý je Medzinárodným 
dňom boja za odstránenie násilia páchaného na že-
nách a končí 10. decembra Medzinárodným dňom 
ľudských práv. Tieto dva dátumy odkazujú na sku-
točnosť, že násilie páchané na ženách je porušova-
ním ľudských práv žien.
Na Slovensku sa od roku 2010 do aktivít kampane 
zapojilo 9 196 ľudí. Prelomme mlčanie, hovorme 
o násilí na ženách, KONAJME! Kampaň realizujú 
v 7 mestách na Slovensku rôzne organizácie. 
V Spišskej Novej Vsi sú to OZ Hana a Divadlo na 
opätkoch. 
Verejnosť si bude môcť pozrieť výstavu Umlčané 
svedkyne, ktorá je spomienkou na ženy, ktoré boli 
zavraždené svojimi súčasnými či bývalými man-
želmi a  partnermi v  dôsledku dlhodobého násilia. 
Pamätajme si mená a príbehy týchto žien, pretože 
vraždy žien sú mementom zlyhania nás všetkých 
v ochrane žien a detí pred zločinmi, ktoré sa odo-
hrávajú v  súkromí. Prvá výstava sa na Slovensku 
konala v  Košiciach v  roku 2004. Od tej doby sa 

uskutočnilo 40 výstav v 12 mestách. S Umlčaný-
mi svedkyňami putuje kronika, do ktorej môžu ľudia 
napísať svoj odkaz. 
Odmietavý postoj k násiliu na ženách bude môcť 
verejnosť vyjadriť na verejných zhromaždeniach 
Vypískajme násilie. Pískame, aby sme vyjadrili, že 
násilie páchané na ženách nebudeme tolerovať!
V  Spišskej Novej Vsi sa do kampane zapojíme 
2. decembra 2016. Pred Levočskou bránou si bu-
dete môcť od 9.00 do 16.00 hod. pozrieť výstavu 
Umlčané svedkyne a  o  15.45 hod. Vypískame 
násilie.
Kampaň 16 dní aktivizmu proti násiliu páchanému 
na ženách 2016 je realizovaná vďaka finančnej pod-
pore Ministerstva zahraničných vecí a európskych 
záležitostí SR v  rámci dotačného programu Pod-
pora a  ochrana ľudských práv a  slobôd LP/2016 
a  Veľvyslanectva Spojených štátov amerických 
v Slovenskej republike.
Viac informácií o kampani 
www.fenestra.sk/16-dni-aktivizmu 
a www.facebook.com/16dniaktivizmu

 

Miešaný spevácky zbor Chorus Iglovia (ďalej CHI) 
vystúpil na speváckom festivale Musica sacra. Fes-
tival sa konal na Istrijskom poloostrove v Chorvát-
sku v troch mestách za účasti 10-tich speváckych 
zborov z 5-tich krajín Európy v dňoch 13. - 17. 10. 
2016. Začiatok festivalu absolvovali vo Vrsari, kde 
vystúpil zbor Capella ODAK zo Zagrebu, ostatní 
účastníci boli iba ako diváci. Speváci CHI vystú-
pili na neformálnom stretnutí zborov. V  sobotu už 
čakala na Spišiakov prehliadka miest Vrsar i Pazin 
a večer prvý veľký koncert, na ktorom účinkovali aj 
zbory Roženice (HR) a Corale Caminese (I). 
Spišskonovoveský zbor predviedol vydarený pro- 
gram 6-tich piesní, ako aj troch spoločných piesní, 

ktoré zaspievali na záver všetky tri zbory. V nedeľu 
vystupovali v krásnom a historickom meste Rovinj 
na ďalšom koncerte festivalu. Ten sa konal v kated-
rále sv. Eufemie. Program sa opäť vydaril. 
Dirigentka zboru Marta Nováková: „Oba koncerty 
dopadli veľmi dobre a mám z nich nielen dobrý po-
cit, ale aj istotu, že náš spevácky a umelecký výkon 
je stabilne na pomerne vysokej úrovni. Aj dnes mi to 
moji speváci potvrdili. Navyše je to ťažké aj v tom, 
že na takýchto akciách nie je veľa času na skúšku, 
musíme reagovať pružne v neznámom prostredí od-
hliadnuc od toho, že sem, do kostola, to bol fyzický 
výkon, lebo sme šli peši skoro 1 km do kopca.“

Igor Murko, foto: František Kafka

PRELOMME MLČANIE, HOVORME 
O NÁSILÍ NA ŽENÁCH, KONAJME!

CHORUS IGLOVIA NA FESTIVALE 
MUSICA SACRA

HĽADÁME DOMOV PRE GORA
Psík Goro je tohto času v našom mestskom útulku. Je to milý 1,5-ročný psík s peknou 
postavou s váhou do 10 kg. Je kľudný aj hravý, počúva na slovo, na prechádzke chodí 
pekne na vôdzke. Ideálny pre všetky varianty adopcie. Ako rodinný partner, spoločník 
či strážnik. Má rád ľudí. Aj on túži po milej rodine, ktorej bude patriť a ktorá ho bude za 
jeho vernosť milovať.
Je v našom útulku už veľmi dlho, prečo sa na neho ešte neusmialo šťastie?
V prípade záujmu o adopciu volajte 0915 946 874 alebo 159.
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V koncertnej sieni Reduty sa 9. 11. predstavili 
Boris Filan so svojím synom Oliverom na pod-
ujatí s názvom Pálenica Borisa Filana, ktorú 
ľudia poznajú z rozhlasového vysielania. Otec 
a syn vyporozprávali svoje príbehy a cestova-
teľské zážitky.  

10. novembra sa v Multicentre konala vernisáž 
výstavy Dvanásť patrónov – ochrancovia 
vedy, techniky a  remesiel. Obohatením vý-
stavy sú i fotografie Miloša Greisela s motívom 
zasvätenia patrónov. Verejnosti je výstava sprí-
stupnená do 31. 1. 2017.

11. novembra prebiehal vo viac ako 170 mes-
tách a obciach na Slovensku jubilejný 10. roč-
ník zbierky Hodina deťom. Aj v uliciach 
Spišskej Novej Vsi dobrovoľníci so žltými po-
kladničkami za dobrovoľný príspevok odme-
ňovali žltým odznakom s  usmiatym Hugom, 
maskotom tejto zbierky. Vyzbieraný finančný 
príspevok je určený na pomoc deťom a mladým 
ľuďom na Slovensku.

V pondelok 14. novembra sme mohli na oblo-
he pozorovať najväčší spln Mesiaca od roku 
1948. Mesiac bol o  14 percent väčší a  o  30 
percent jasnejší a  nachádzal sa 356  509 km 
od Zeme. Najbližšie bude takýto spln Mesiaca 
v roku 2034.

Podujatie Strašidelná noc v ZOO sa stalo už 
tradíciou pri ukončení sezóny v Zoologickej zá-
hrade v Spišskej Novej Vsi. Na 6. ročníku bolo 
pre návštevníkov pripravené maľovanie na tvár, 
rôzne súťaže, vyrezávanie tekvíc a nechýbal 
i lampiónový sprievod. Aj napriek dočasne za-
tvoreným bránam zoologickej záhrady pavilón 
Aquaterra je pre návštevníkov otvorený celo-
ročne. 

V 2. ročníku ankety o Najobľúbenejšiu kaviareň 
roka 2016 zvíťazila spišskonovoveská kaviareň 
Barista Café.

Budova na Potočnej ulici v mestskej časti Vil-
čurňa od februára tohto roku slúži ako komu-
nitné centrum. Denne centrum navštevuje 20 
– 30 rómskych detí. Sociálni pracovníci komu-
nitného centra pomáhajú deťom pri príprave 
na vyučovanie, čo vidieť i v lepších výsledkoch 
v škole. Eurofondy cez operačný program 
Ľudské zdroje plánujú podporovať komunit-
né centrum a terénne práce, preto pracovníci 
komunitného centra sa v budúcom roku chcú 
zamerať na podporu vzdelávania ako jedného 
z kľúčových aspektov integrácie marginalizo-
vanej rómskej komunity. 

V Galérii umelcov Spiša v rámci projektu Ženy 
on line 4 si účastníci tvorivých dielni zhotovili 
dekoratívnu metlu. V minulosti sa metla použí-
vala i ako ochranný prostriedok. Ľudia ju dávali 
za dvere, aby odlákala zlých duchov či zlé reči 
ľudí. 

Múzeum Spiša pripravilo cyklus prednášok 
s názvom O prírode v pivničke. Témou prvej 
prednášky boli pavúky. Účastníci prednášky 
sa tak dozvedeli rôzne zaujímavosti, ktoré im 
podal prednášajúci zoológ Mgr. Denis Kuzl. Pa-
vúky patria medzi archaický druh, majú 8 nôh 
a dokážu počuť na vzdialenosť troch metrov. 
Cyklus prednášok na rôzne témy prebieha 
v Múzeu Spiša každý mesiac. 
Pri areáli Dobšinskej ľadovej jaskyne od konca 
októbra ponúka Farma na Samelovej lúke kur-
zy výučby jazdy na koni v novej krytej kruhovej 
jazdiarni. Vybudovaná je i  vonkajšia kúpacia 
kaďa. Jazdiareň je pre návštevníkov Slovenské-
ho raja sprístupnená počas celého roka. 
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Pri železničnej stanici sa nachádza neoznačený 
priestor zastávky MHD. 

Matúš, 24. 10. 2016, www.spisskanovaves.eu

Ďakujeme za podnet, v budúcom roku pri obno-
ve vodorovného značenia máme v pláne ozna-
čenie všetkých zastávok. 

Mesto Spišská Nová Ves 

Týmto oslovujem kompetentných mesta SNV 
spolu s manažérmi SAD-ky: prosím Vás, za-
myslite sa nad linkami MHD, najmä nad jednou 
z najdôležitejších, ktorou by po mnohých rokoch 
mohla byť linka podobná tej č. 15, ale doplnená 
o prejazd cez sídlisko Tarča. Alebo je pre vás - 
Novovešťanov tak ťažké pochopiť, ako je dôle-
žité prepojiť sídliská Tarča a Mier? Samozrejme 
so zachovaním stávajúcich zastávok linky č. 15, 
vrátane zachovania spôsobu oboma smermi. Ve-
del by som vymenovať množstvo rodín, v ktorých 
rodičia bývajú na Tarči a ich deti na Mieri (alebo 
opačne). Prepáčte, ale argument, že sa dá pre-
stupovať v meste na ďalší spoj, a takto sa dostať 
do cieľa - neobstojí. Vždy treba čakať na ďalší 
spoj, hlavne v zimnom období, sneh, klzké chod-
níky, vietor, chlad, atď. alebo z rôznych iných, 
osobných aj zdravotných dôvodov. Prečo by sa 
nedalo cestovať, hoci aj trochu dlhšie, ale hlav-
ne priamo tam, kde človek potrebuje? Dovoľte 
jednu možno drzú, ale veľmi dôležitú poznámku: 
MHD je tu pre občanov, obyvateľov mesta - nie 
naopak! Urobte niečo pre to! Bolo by na čase... 
Ďakujem!

Juraj, 4. 11. 2016 

Dôkladne sme prešetrili Váš podnet na vede-
nie spojov (prepojenie sídlisk Mier a Tarča), no 
doposiaľ neevidujeme žiadnu požiadavku 
na vedenie spojov tak, ako to popisujete Vy. 
V  súčasnosti je v  platnosti dopravná licencia 
udelená na obdobie 10 rokov s rozsahom liniek. 
Váš návrh by znamenal zmenu vo vykonáva-
ných linkách podľa udelenej dopravnej licencie  

(napr. na linke 810115), čím by došlo  k nárastu 
km a predĺženiu jazdnej doby, čo je u cestujúcej 
verejnosti vnímané väčšinou negatívne (úbytok 
cestujúcich). Prioritou pri zostavení cestovných 
poriadkov je efektívnosť a hospodárnosť zabez-
pečenia dopravnej obslužnosti s nadväznosťou 
na železničnú dopravu, dopravou cestujúcich 
do zamestnania, nemocníc, úradov, centra 
mesta...
Zároveň pripomíname, že pri zakúpení cestov-
ného lístka pomocou čipovej karty, je možný 
prestup na inú linku bezplatne (s vydaním ces-
tovného lístka v nulovej hodnote).
Ďakujeme za prejavený záujem, no súčasný 
cestovný poriadok MHD zohľadňuje vyššie uve-
dené priority.

Ing. Ľubomír Pastiran  
riaditeľ dopravného závodu Sp. Nová Ves 

eurobus, a. s.

Som rád, že na sídlisku Západ I nám postavia 
obchodný reťazec Lidl, no chcem sa opýtať, či 
nám cestu pri garážach aj opravia, keď nám ju 
devastujú nákladné autá. V lete sme si to upra-
vovali. Ďakujem!

 Peter, 8. 11. 2016 

Investor je informovaný, že prístupovú cestu ku 
garážam, ktorú teraz užíva ako prístupovú cestu 
na stavenisko, je povinný do doby kolaudácie 
dať do pôvodného stavu.  

 Mesto Spišská Nová Ves

Príliš jasné osvetlenie nového parkoviska, ktoré 
v nočných hodinách presvitá aj cez zatemnené 
žalúzie, čím narúša spánok. Uvedené osvetlenie 
je jasnejšie ako osvetlenie v prednej časti na ulici 
Stolárskej.

Jozef, 27. 9. 2016
Ďakujeme za podnet. Svietidlá na parkovisku 
boli 13. 10. 2016 vymenené (z 55 W na 39 W). 

Tomáš Hamráček  
odd. komunálneho servisu, MsÚ

        Milí Spišskonovovešťania, táto rubrika poskytuje priestor pre vaše listy, resp. 
otázky, pripomienky, podnety, a samozrejme, aj odpovede na ne od kompetentných. 
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venským  rajom  je  rok  čo  rok  spestrené  niečím 
nečakaným.  Minulý  rok  sa  nad  horizont  vzniesol 
teplovzdušný balón. Tento rok predviedli parašutisti 
v rámci podujatia Helicopter boogie skupinovú ak-
robatickú formáciu v tvare diamantu.

Na Slovensku prebieha tento rok veľké upratovanie 
nelegálnych skládok, na ktoré ministerstvo život-
ného prostredia vyčlenilo 10 miliónov eur. Jedným 
z  finančne  podporených  projektov  bolo  aj  smetis-
ko po bývalej  rómskej osade Letanovský mlyn. Na 
odstránenie tzv. „čiernej“ skládky vyčlenili približne 
100  tisíc  eur.  Na  jej  mieste  by  malo  vzniknúť  ne-
tradičné  stredisko  cestovného  ruchu.  To  by  malo 
obsahovať hobbitie domčeky,  tábor pre deti, bylin-
kové záhrady, prípadne minizoo – to všetko by mali 
spoločne realizovať obce Spišské Tomášovce a Le-
tanovce. Výzvu na získanie prostriedkov reflektovalo 
aj mesto Spišská Nová Ves, ktoré dostalo 23-tisíc 
eur  na  odstránenie  nelegálnej  skládky  v  lokalite 
Vilčurňa.  Táto  bola  zlikvidovaná  na  konci  októbra 
a vyvezených bolo približne 650 ton odpadu. Ročne 
vynaloží Spišská Nová Ves až 8-tisíc eur na odstra-
ňovanie podobných skládok.

29.  októbra  oslávila  dychová hudba Železničiar 
93. výročie svojho založenia. Nájdu sa medzi nimi 
hudobníci, ktorí hrávajú desiatky rokov. Železničiar 
získal  ocenenie  za  najkrajšiu  spišskú  pesničku, 
vystupoval  v  Poľsku,  Česku  alebo  Maďarsku.  Pri 
150.  výročí  železníc  účinkovali  Spišskonovovešťa-
nia v Petržalke.

7. novembra tohto roku na námestí v Spišskej Novej 
Vsi  zorganizovali  OZ  Spišský  spolok  a  Spolu  Slo-
vensko  akciu  ku  Dňu  slobody  a  boja  proti  fašizmu 
a  antiseminizmu  a  zároveň  si  pripomenuli  výročie 
rómskeho jazyka. Na námestí sa objavili obrazy so 
slávnymi osobnosťami s rómskym pôvodom. Výsta-
vu zapožičali  v Štátnej vedeckej knižnici  v Prešove 
a obyvatelia mesta  tak mohli  zistiť,  že  rómsky pô-
vod majú aj Elvis Presley, Charlie Chaplin alebo 
herec z filmu Sedem Statočných Yul Brynner. 

V rámci Roka Milana Rastislava Štefánika sa viac 
ako  inokedy  sústreďuje  pozornosť  verejnosti  na 
tohto  výnimočného  diplomata,  vojaka,  astronóma 
a  politika.  Preto  aj  hosťami  ďalšieho  pokračovania 
Dvorných dialógov  boli  dve  autorky  najnovších 
publikácií  o  Štefánikovi  a  jeho  rodine  Mária Gal-
lová  a  Ružena Kormošová.  V  poradí  už  28.  časť 
dialógov  sa  uskutočnila  11.  novembra  tohto  roku. 
Účastníci  spoznali  ďalšie  detaily  zo  života  rodiny 
Štefánikovcov.  Nepresnosti  o  ich  živote  v Spišskej 
Novej  Vsi  koriguje  kniha Ruženy Kormošovej Po 
stopách rodiny Milana Rastislava Štefánika na 
Spiši. 

V  druhom  novembrovom  týždni  sa  vykonal  nový 
ošetrujúci zostrih na gaštanoch a lipách na Ná-
mestí  SNP.  Na  základe  požiadavky  sa  odstraňujú 
suché konáre z korún a ich presvetlenie. Revitalizá-
cia doposiaľ prebehla v centre mesta, kde prebieha 
orez  každé  dva  roky.  Orez  na  Námestí  SNP  si  vy-
žiadal 4 500 eur, vrátane likvidácie štiepky, odvozu 
konárov a upratania. Budúci rok začne revitalizácia 
Sadu  mládeže  a  aleje  na  Školskej  ulici  pri  bývalej 
baníckej škole.

Tesco od nedele 1. novembra zrušilo nonstop 
predaj v desiatich svojich slovenských hypermarke-
toch vrátane Spišskej Novej Vsi. Zrušenie nočného 
nakupovania a tým pádom aj zníženie počtu odpra-
covaných hodín by sa nemalo negatívne prejaviť na 
zamestnanosti.

Členovia MO JDS navštívili 12. 11. 2015 Bratislavu. 
Počasie im prialo, spoločne si pozreli hrad, v ktorom 
je okrem iných aj výstava pri príležitosti Roku Ľudo-
víta Velislava Štúra. V NR SR sa oboznámili s histó-
riou, prezreli si budovu parlamentu a mali možnosť 
obdivovať  obrazy  Albína  Brunovského.  Celý  čas 
dôchodcov  sprevádzala  poslankyňa  NR  SR  Lea 
Grečková.

	 Milí	Spišskonovovešťania,	táto	rubrika	poskytuje	
priestor	pre	vaše	listy,	resp.	otázky,	pripomienky,	podnety,	
a	samozrejme,	aj	odpovede	na	ne	od	kompetentných.	

„Dávam podnet na zjednanie nápravy, a to 
v nasledovnom smere: jedná sa o ulicu na sídlisku 
Mier, konkrétne ide o chodník medzi ulicou 
Krčméryho a Triedou 1. mája 14. V tomto priestore 
boli asi pred mesiacom robené výkopové práce, 
dávali sa tam nejaké káble. Do dnešnej doby sa 
tieto jamy nachádzajú nezasypané s položenými 
káblami, čiže sú otvorené. V „hviezdici“ medzi 
týmito ulicami sú tieto jamy zasypané, upravené 
zemou, ale smerom ku Hornádu a ku škole sú jamy 
neustále otvorené s poškodeným chodníkom a ešte 
k tomu dlažba, ktorá bola pripravená pri jamách na 
ukončenie,  „zmizla“. Myslím si, že už len z hľadiska 
bezpečnosti, aby nedošlo k úrazu, je potrebné tento 
problém urýchlene vyriešiť.“

Dana, odkazprestarostu.sk, 19. 10. 2015 

Realizátor  prác  je  uzrozumený  s  týmto  podnetom. 
Hrubé zásypy sú zrealizované, definitívne úpravy by 
mali byť realizované ku koncu mája 2016, v zmysle 
prekopávkového povolenia.
  Mesto Spišská Nová Ves

„Pri kruhovom objazde pri cintoríne smerom 
z Levočskej ulice nie je vidieť značku „Chodník pre 
chodcov/cyklistov“ - je zarastená presahujúcim 
konárom tuje, a ten konár dosť znečisťuje aj 
chodník. Teraz v jesennom aj zimnom období hrozí 
nebezpečenstvo šmyku. Neviem, či nie je vhodné 
strom upraviť orezom konárov. Ďakujem.“

Janka, odkazprestarostu.sk, 22. 10. 2015

Ďakujeme za podnet. Konáre boli orezané, dopravná 

značka je viditeľná.
Ing. Juraj Sad, PhD. 

ved. odd. komunálneho servisu, MsÚ 

„Dobrý deň. Chcel by som sa informovať, ako to je 
s diaľničným privádzačom na Spišskú Novú Ves. 
Veľa sa o tom rozprávalo a zatiaľ sa nič nedeje... 
Ďakujem.“

Juraj, odkazprestarostu.sk, 28. 10. 2015 

Dobrý  deň,  na  predmetnom  privádzači,  Spišská 
Nová Ves – Levoča, II. etapa, v súčasnosti prebieha 
verejné obstarávanie na zhotoviteľa dokumentácie pre 
stavebné povolenie a na dokumentáciu na ponuku.

Národná diaľničná spoločnosť, a. s. 
Mlynské Nivy 45, 821 09 Bratislava

„Chodník okolo Hornádu popri kasárňach je 
neadekvátne osvetlený, respektíve častokrát 
neosvetlený. Lampy, ktoré tam sú postavené, veľmi 
často nesvietia. V tom prípade sa tento úsek stáva 
vo večerných hodinách absolútne neosvetlený, 
vyslovene si nevidno pod nohy. Z hľadiska 
bezpečnosti je to extrém nielen pre chodcov, ale 
aj pre cyklistov. Chodci veľmi často z nejakých 
dôvodov nerozumejú, ktorá strana chodníka je 
pre nich. Nechcem sa dožiť okamihu, keď sa v tej 
tme oproti sebe stretnú cyklista a chodec. Prosím 
o urýchlenú nápravu.“

Peter, odkazprestarostu.sk, 5. 11. 2015 

V rámci modernizácie verejného osvetlenia dôjde na 
chodníku za kasárňami k výmene všetkých 14 svietidiel 
za LED svietidlá. Výmena bude realizovaná ešte v roku 
2015. Je plánovaná aj výmena stĺpov za nové.

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

LISTÁREŇ

V  novom  čísle  časo-
pisu  Monument  revue 
je  uverejnená  kampa-
nologická štúdia 
o najväčších zvonoch 
Slovenska. Zvon Ur-
ban z našej najvyššej 
veže na Slovensku ob-
sadil druhé miesto. 
Rebríček bol zostavený 
podľa váhy zvonov. 
Prvenstvo nám vzal o 94 rokov starší a necelú tonu ťažší 
zvon „Generál“ z Banskej Bystrice. 
V rebríčku sa umiestnili zvony zo Šaštína - Stráží, Trnavy, 
Banskej Štiavnice, Košíc, Levoče, Kežmarku, Bardejova 
a Sabinova. Štúdiu pod odborným dohľadom vypracovali 
dvaja študenti - Róbert Slíž z Rožňavy a Bc. Michal Dirga zo 
Spišskej Novej Vsi. Je to vôbec prvá štúdia svojho druhu. 
Časopis je voľne prístupný na stránke www.pamiatky.sk 
v sekcii periodických publikácií.  MD

ZVON URBAN  
- DRUHÝ NAJVÄČŠÍ  
ZVON SLOVENSKA

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. 2017.

So zimou Vianoce prichádzajú,  
radosť do detských očí prinášajú.

Prežite ich v kruhu blízkych duší,  
nech láska a šťastie z vás srší

praje redakcia

...Gerlachovka je končiar vysoký, šli sme dolu, 
dolu, cez  smutné času zátoky, otcovskú za 
stodolu... Chodníčkom k starým vrbinám, 

čo nad potokom povedajú, k hrobovým 
ozvenám, k rodnému môjmu kraju...                                                                                                                                         

(Ľudo Ondrejov)

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

pozývajú pri príležitosti 115. výročia narodenia 
autora na

STRETNUTIE 
S POÉZIOU ĽUDA 

ONDREJOVA
12. 12. 2016 o 15.30 hod.  

v Spišskej knižnici,  
Letná ul. 28, Spišská Nová Ves

Realizované s finančnou podporou  
Mesta Spišská Nová Ves.

❧❧



Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi
www.spisskanovaves.eu 1112/2016

SPRAVODAJSTVO

 V  materských školách na Komenského ul. 
a Ul. S. Tomášika sa deti zábavnou formou oboz-
námili s  tvorbou slovenského ľudového spisova-
teľa, básnika a  zberateľa ľudových piesní Mateja 
Hrebendu. Za pomoci mapy putovali po cestách 
Mateja Hrebendu a  naučili sa verše z  niektorých 
jeho piesní. Život a  jeho poslanie bližšie priblížila 
Mgr. J. Prochotská. 

 V  rámci programu Erasmus+ prebiehal 6. - 12. 
11. v Gymnáziu na Školskej ulici projekt Way to 
go – paths of life. Projektu sa zúčastnili zástupco-
via deviatich škôl z ôsmich krajín, ktorí prezentovali 
kultúru, tradície a remeslá rôznych krajín, a naopak 
spoznali tie slovenské. Študenti a  učitelia z  gym-
názia ukázali zahraničným hosťom i  krásy mesta 
a okolia Spišskej Novej Vsi. 

 Žiaci Hotelovej akadémie v rámci Dňa zdravej 
výživy počas celého týždňa varili v škole len zdravé 
jedlá. Pripravované boli jedlá so zníženým obsahom 
soli, tukov a sacharidov. Jedálniček spestrili špenát, 
rajčiny, šošovica i tofu.

 Zaujímavá exkurzia 
Žiaci ZŠ na Levočskej ulici, ZŠ Z. Nejedlého, ZŠ 
Komenského ul. sa v októbri zúčastnili tematickej 
exkurzie Cosmos Discovery v  INCHEBE zame-
ranej na geografiu a fyziku. Účastníci videli stovky 
exponátov mapujúcich vývoj pilotovaných kozmic-
kých letov od historického začiatku až k súčasným 
plánovaným misiám. Vystavených bolo viac ako 
200 originálnych artefaktov z  vesmírnych misií 
USA a ZSSR, reálne modely rakiet a raketoplánov, 
modely orbitálnych staníc a unikátne dobové do-
kumenty.   Sugestívnym zážitkom bolo dotknúť sa 
kameňa z Mesiaca alebo obdivovať asteroidy, kto-
ré sú staré desiatky miliónov rokov. V  interaktívnej 
playzóne Cosmocamp mali žiaci možnosť vyskú-
šať si náročný výcvik kozmonautov a najnovšie 3D 
technológie.  

 Žiacka vedecká konferencia
Žiaci Základnej školy, Ing. O. Kožucha 11 usku-
točnili v  spolupráci so svojimi pedagógmi vedec-
kú konferenciu týkajúcu sa alternatívnych zdrojov 
energie a  ich praktického využívania v  podmien-
kach základných škôl. Táto aktivita bola vyvrcho-
lením projektu „Zmeň svoje myslenie, zmenia sa 
aj tvoje činy,“ za ktorý získala škola Cenu Embraco 
za ekológiu. Konferenciu pripravila žiacka rada pod 
vedením učiteľov a žiaci na nej využívali metódu ro-
vesníckeho vzdelávania. Najviac zaujali modely so-
lárneho variča, sušičky a chladničky, vodného mly-
na či veternej elektrárne. V druhej časti konferencie 
J. Bakó predstavil učebňu netradičných zdrojov, 

ktorá využíva ako zdroj solárnu a veternú energiu. 
Učebňa bude slúžiť ako demonštračná miestnosť 
pre žiakov pri pochopení reálneho využitia netradič-
ných zdrojov energie v škole. 

 Záložka do knihy spojila školy 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slo-
venskej republiky vyhlásilo školský rok 2016/2017 
za Rok čitateľskej gramotnosti. Základná škola 
Lipová 13, Spišská Nová Ves sa preto rozhodla 
každý mesiac venovať zaujímavému podujatiu, kto-
rého aktivity budú viesť k zlepšeniu čítania žiakov 
a zároveň podporiť kladný vzťah ku knihám a  lite-
ratúre. Preto sa v októbri škola zapojila do česko-
-slovenského projektu pre základné a stredné školy 
pod názvom Záložka do knihy spája školy: Čítam, 
čítaš, čítame. Na hodinách výtvarnej výchovy, pra-
covného vyučovania či na triednických hodinách 
vyrábali Lipáčikovia pekné, netradičné, zaujímavé 
záložky do knihy, na ktorých ľubovoľnou technikou 
stvárnili danú tému. Tieto záložky určite potešili žia-
kov partnerskej školy v Šuranoch. 

 Európske partnerstvá škôl – eTwinning
Koncom októbra v Základnej škole na Levočskej 
ulici privítali v  rámci projektu eTwinning 14 žiakov 
a 2 učiteľov z partnerskej Základnej školy na Novo-
lišeňskej ulici v Brne. Ide o medzinárodný projekt, 
ktorého cieľom je spolupráca škôl a pomoc deťom 
orientovať sa v spleti rôznych informácií v súvislos-
ti s  jedlom a zdravým životným štýlom, naučiť ich 
informácie triediť, overovať a, hlavne, prakticky po-
užívať. Žiaci absolvovali návštevu ekologickej ovčej 
farmy v obci Závadka, v Embracu sa dozvedeli, ako 
uchovávať čerstvosť jedla v chladničkách. Mladšie 
deti boli v centrále SNP Slovenský raj, na Spišskom 
hrade si vypočuli a ochutnali, ako sa varilo v hradnej 
kuchyni. Program pre české deti doplnili o výlet do 
Vysokých Tatier. 

 Beseda s Petrom Karpinským
V rámci podujatí venovaných Medzinárodnému dňu 
školských knižníc sa v Základnej škole na Hut-
níckej ulici uskutočnili besedy so spisovateľom 
a jazykovedcom Petrom Karpinským. Na prvej sa 
zúčastnilo 110 detí prvého stupňa. Témou bola kni-
ha Ako sme s Ťukťukom ťukťukovali, 95 žiakov 
druhého stupňa besedovalo o knihe Skala útočis-
ka. Autor predstavil aj jeho najnovšiu knihu Adela, 
neopováž sa! Deťom z  nej prečítal pár stránok 
a odpovedal na ich zvedavé otázky. 

 Týždne eTwinning
V období od 10. do 27. októbra 2016 prebehli na 
európskych školách týždne eTwinning zamera-
né na digitálne občianstvo. Aktívni boli aj učitelia 
a  študenti na SOŠ ekonomickej, ktorí sa zapojili 
do súťaže organizovanej NSS v Žiline - Hádaj, kde 
som? Naučili sa používať GPS v mobile a na foto-
grafii uviedli GPS súradnice miesta zverejneného 
na fotografii. 26. 10. 2016 sa uskutočnilo eTwinning 
stretnutie učiteľov a zástupcov študentov zo SOŠ 

ekonomickej, Strednej zdravotníckej školy v Levo-
či, Gymnázia Školská a ZŠ v Spišských Vlachoch. 
Účastníci akcie prezentovali svoje projekty realizo-
vané počas školského roka 2015/2016. Oboznámili 
sa s najčastejšie používanými IT nástrojmi a naučili 
sa vytvoriť kódovanú správu. Diskutovali tiež o bez-
pečnosti práce na internete.

 Medzinárodné vyučovanie – pridaná hodnota 
Technickej akadémie
Počas dvoch októbrových týždňov (10. - 21. 10. 
2016) sa na Technickej akadémii vyučovalo me-
dzinárodne. V rámci programu Erasmus+ sa spolu 
so žiakmi školy učili Nemci, Švajčiari a Španieli. 
Témou výučbového modulu bolo programovanie 
CNC strojov. Úlohou účastníkov kurzu bolo teore-
ticky aj prakticky zvládnuť programovanie s násled-
ným navrhnutým a vyrobeným produktom. Vyučo-
vanie aj záverečná skúška prebiehala v angličtine 
a absolventi modulu získali medzinárodný certifikát. 
Ten im bol udelený po slávnostnom prijatí na rad-
nici. Vo voľnom čase spoznávali prírodné, kultúrne 
a historické pozoruhodnosti mesta a Spiša. Okrem 
získaných vedomostí a zručností nadviazali aj nové 
priateľstvá. 

 Deň otvorených dverí
27. 10. 2016 sa konal Deň otvorených dverí na SOŠ, 
Markušovská cesta 4. Okrem informácií o štúdiu, 
o profile absolventa a o možnostiach uplatnenia sa 
v praxi, žiaci končiacich ročníkov ZŠ mali možnosť 
nielen vidieť názorné ukážky praktického vyučo-
vania, ale aj sami si to vyskúšať. Súčasťou bol aj 
workshop, ktorý bol organizovaný v spolupráci so 
ŠIOV v rámci projektu Odborné vzdelávanie a prí-
prava pre trh práce. Na ňom účastníci získali nové 
poznatky o inovácii v odbornom vzdelávaní a o za-
vedení inovatívnych systémových prvkov vo vzdelá-
vacom systéme. Vysoká účasť návštevníkov je pre 
pedagógov veľkou cťou a zároveň silným povzbu-
dením a motiváciou k ďalšej tvorivej činnosti.

 Zdanlivo nezlučiteľné javy spája názov výtvarnej 
súťaže „Klasici v  komikse“, v ktorej 1. miesto 
v celoslovenskom kole získala bilingvalistka Ema 
Lavríková z Gymnázia na Javorovej ulici. Porota 
ocenila humor a originálne spracovanie témy, pri 
ktorom sa inšpirovala biografickou prózou publi-
cistu, historika a spisovateľa Tomáša Winklera Čas 
pred nesmrteľnosťou. Viac sa dozviete na bit.ly/kla-
sici. Jeseň v gymnáziu sa niesla aj v znamení exkur-
zií. Hodiny nemčiny spestrili vyučujúce exkurziou 
vo  Viedni. Študenti navštívili Kunsthistorisches 
Museum a impozantnú pokladnicu Habsburgovcov. 
V  období „Dušičiek“ preukázali mladší žiaci svoju 
kreativitu špeciálnym vyrezávaním tekvíc za po-
moci amerického lektora M. E. Arthura T. Smitha. 
Starší študenti si uctili nielen svojich blízkych, ale 
aj nevinné obete druhej svetovej vojny, a  to pria-
mo v koncentračnom tábore Osvienčim v Poľsku. 
O tom, ako to vnímali, sa môžete dočítať na bit.ly/
osviencim. 

ZO ŽIVOTA
NAŠICH 
ŠKÔL

OCENENÍ ŠTUDENTI
17. novembra si pripomíname Deň boja za slobodu a demokraciu, ale i Medzinárodný deň štu-
dentstva. Mesto Spišská Nová Ves, jeho vedenie a poslanci mestského zastupiteľstva v spo-
lupráci s tunajšími základnými a strednými školami, každoročne oceňujú študentov za výborné 
výsledky dosiahnuté v škole, mimoškolských záujmových aktivitách a reprezentácii mesta. Inak 
tomu nebolo i tento rok. Viceprimátorka Lea Grečková slávnostne prijala žiakov a zástupcov ko-
lektívov škôl mesta Spišská Nová Ves 16. novembra v obradnej sieni Radnice (foto). „Všetci, ktorí 
ste dnes prišli do našej obradnej miestnosti, robíte čosi viac, ako je určené pre vás v učebných 
osnovách. Vyžaduje to čas, námahu i vzdanie sa voľného času. Zviditeľnili ste naše mesto a my 
vám za to prejavujeme úctu a uznanie,“ zaznelo v príhovore viceprimátorky L. Grečkovej. Všetci 
ocenení obdržali z rúk viceprimátorky ďakovný list, malý darček a zapísali sa i do Pamätnej knihy 
mesta Spišská Nová Ves. Zoznam ocenených študentov a zástupcov kolektívov škôl nájdete na 
webovej stránke mesta v sekcii Zo života našich škôl a na FB stránke mesta.

Ing. Erika Kokavcová, foto: autor
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VIANOCE

        ech tichá hudba počas Vianoc znie,
nech ten ďalší rok vám lásku, zdravie, pokoj a šťastie prinesie

praje redakcia
SPIŠSKÝ PSTRUH NA HRÍBOCH

SUROVINY: 
vypitvané pstruhy, 350 g hríbov, 4 vajcia, menšie 
tvrdé paradajky, maslo, soľ, korenie, majonéza
POSTUP:
Osolené pstruhy upečieme na masle. Z húb a vajec 
si na masle pripravíme praženicu. Dochutíme soľou 
a korením. Z paradajok odrežeme zvršky a vydlabe-
me dužinu. Paradajky naplníme praženicou zakryje-
me zrezaným zvrškom. Zvyšnou praženicou naplní-
me pstruhy. Na tanier položíme pstruha, obložíme 
plnenými rajčinami a pridáme lyžicu majonézy. Po-
dávame s opečenými zemiakmi.
zdroj: http://www.dedoverecepty.sk/view.php?-
cisloclanku=2008030067

VIANOČNÝ MANTÁCKY PELČN

SUROVINY:
500 g polohrubej múky, 300 ml mlieka, 100 ml ole-
ja, 1 vajce, 20 g droždia, 1 PL cukru, 1 štipka soli, 
1 hrsť ryže, trochu hrozienok
POSTUP:
Uvaríme ryžu s troškou soli. Keď je uvarená, zby-
točnú vodu scedíme. Pripravíme kysnuté cesto, 
urobíme z neho dva bochníky. Prvý bochník vyvaľ-
káme, potrieme roztopeným maslom, dáme ryžu 
a hrozienka. Preložíme. Rozvaľkáme a popicháme 
vidličkou. 
Druhý bochník tiež vyvaľkáme, potrieme maslom, 
posypeme pomletým makom s cukrom a vykôst-
kovanými zaváranými čerešňami. Zvinieme, potrie-
me vajíčkom a popicháme vidličkou. Preložíme na 
vymastený plech. Upečieme vo vyhriatej rúre pri 
180 °C 30 minút. Pelčn sa pokrája na štvorce, vlo-
ží do hlbokého taniera. Uvarí sa mlieko s cukrom 
a trochou masla a zaleje sa ním pelčn.
http://dobruchut.azet.sk/recept/26696/fotorecept-
-ryzove-quot-pelcn-quot-a-makovnik/

Soňa sa na Vianoce, ako obvykle, tešila privčas 
a celé nadšenie z nej vyprchalo na Mikuláša. Jed-
noducho sa jej vianočný čas zunoval, tešila sa, že 
aspoň trochu nasnežilo a Spišská má biely kabátik. 
Túlala sa mestom a čakala, kedy sa vráti oco s ma-
mou, veď to by liezlo každému na mozog, keby 
ste mali rodičov celý rok v zahraničí. Za ten čas sa 
o ňu starala teta, ktorá mala veľmi svojské pred-
stavy o potrebách desaťročného dievčaťa. Nikam 
ju nepúšťala, musela s  ňou sledovať romantické 
seriály z Turecka a  zakazovala jej pokec so spo-
lužiakmi na počítači. Jednoducho z  nej spravila 
trapka a lúzra. 

A potom sa to stalo. Vraj je už veľká a všetko musí 
chápať dospelácky, jednoducho nie všetko vyjde 
presne vtedy, kedy chceme a tak ďalej, blablab-
la. Oco sa vyhováral v telefóne a ona si to mohla 
myslieť, že sa strašné veci dejú v strašné dni, kedy 
má meniny strašné meno Hilda. Revala do vankú-

ša, aby ju teta nepočula, zase by bola múdra ako 
stará Blašková. Vianoce už neboli podstatné, Soňa 
sa stala ofučanou a zlou. Zdalo sa, že jej aj vlasy 
odrazu stmavli, menila sa na hnusaňu, ktorá bije 
mladšieho suseda Paťa a hádže snehové gule po 
všetkom, čo sa hýbe. Bol večer a námestie pláva-
lo v romantickom svetle, stála oproti Immaculate 
pred kostolom. Sprosto si odpľula a potom si sad-
la na lavičku. Išla si upraviť vlasy, keď jej odrazu 
začalo tuhnúť celé telo, akoby zmrzla, nevedela 
ani kričať ani sa pohnúť. „Vidíš, aké to je, keď sa 
nemôžeš brániť?“ Immaculata k nej hovorila vnú-
torným hlasom, ktorý počula iba ona, „a budeš tu 
sedieť dovtedy, kým sa niekto nad tebou nezľutuje 
a nezazvoní za teba na zvon prianí.“
Nechcela tomu veriť, ale naozaj sa z nej stala živá 
socha, nič nezmohli mestskí policajti ani šamani. 
Darmo teta plakala a  škôlkari jej nosili čokolády, 
len tak tam sedela zmeravená, s rukami na hlave, 
takmer ako socha na vedľajšom stĺpe. Novinári 
z nej mali atrakciu, holuby toaletu. Bolo to jedno-
ducho strašné! Až kým si jedného dňa k nej nesa-
dol Patrik, poriadne sa jej zadíval do zmeravených 
očí a  potom jej odpustil. Podišiel k  zvonu prianí 
a zvonil a zvonil a zvonil, nech sa Soňa pohne. 
„Pohni sa!“ Soňa otvorila oči, ležala v posteli a vo 
dverách buntošila nervózna tetka. „Nebudú na 
teba čakať sto rokov, veď si sa toľko tešila.“ Aj keď 
nechápala, vyskočila z postele a chvatne sa oblie-
kala. Z vlaku vystúpili rozžiarení oco a mama, už tu 
ostanú a vôbec, budú to najkrajšie Vianoce, aj keď 
je v kalendári strašné meno Hilda. Všetko sa jej iba 
snívalo, určite to bol sen. Iba ľudia, ktorí sa v  tú 
chvíľu lepšie zahľadeli do tváre Immaculaty, zba-
dali jemný, takmer nebadateľný úsmev. Potom za-
znel zvonec odvedľa a všetky rozprávky sa začali! 

 

N VIANOČNÉ  
RECEPTY

ROZPRÁVKA IMMACULATIN DAR

VIANOČNÁ  
SÚŤAŽ
S blížiacimi sa Vianocami redakcia mesačníka 
Ička vyhlasuje vianočnú súťaž o najkrajšiu 
kresbu Vianoc pre deti do 15 rokov.

Najkrajšie kresby odmeníme zaujímavými 
cenami. Najzaujímavejšia kresba Vianoc bude 
uverejnená v januárovom Ičku. Svoje kresby 
posielajte najneskôr do 12. decembra 2016 
na adresu redakcie: 
Mestský úrad 
Radničné námestie 7  
052 70 Spišská Nová Ves  
s heslom „Vianočná súťaž“.
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VIANOCE

SÁRA MÁRIA, 10 r., ZŠ Ing. O. Kožucha
Mám veľmi rada vianočnú atmosféru. Teším sa na trhy, 
vianočný stromček, na to, keď napadá sneh a, hlavne, že 
sú prázdniny . Pod stromčekom by som si chcela nájsť 
longboard a prajem si, aby sme boli šťastní a zdraví.

TIMUR, 10 r., ZŠ Z. Nejedlého
Bol by som rád, keby napadlo veľa snehu, pretože mám 
rád vianočný čas. Teším sa, že budeme s mamkou piecť 
perníky a budeme spolu. Pod stromčekom by som si rád 
našiel notebook.

LUKÁŠ, 13 r., ZUŠ – odbor gitara
Vianoce sú kresťanským sviatkom. Pre mňa znamenajú po-
koj a že mám voľno aj v škole. Pod stromček by som chcel 
peniaze. Tie by som si odložil a keď budem neskôr niečo 
chcieť, tak si to kúpim.

TIMEA, 9 r., ZŠ Levočská
Na Vianociach sa mi páči, že si vonku môžeme stavať 
snehuliakov a tiež, že sme v kruhu rodiny. Pod stromček 
by som chcela knihu Môj veľký tučný rybí zombík. Kniha je 
o zombíkovi, ktorý má rád ryby.

ADRIÁN, 15 r., Hotelová akadémia 
(ocenený za dobré výsledky na ZŠ Z. Nejedlého)
Vianoce vnímam tak, že môžem byť spolu s rodinou a pria-
teľmi. Pod stromček si želám oblečenie a peniaze.

VIANOČNÁ ANKETA
Pri príležitosti Medzinárodného dňa študentstva sa uskutočnilo na 
Radnici slávnostné prijatie a oceňovanie najlepších žiakov a študentov 
v  našom meste. Niektorých ocenených sme sa opýtali, ako vnímajú 
čas Vianoc a čo si želajú pod vianočný stromček.

PAULÍNA H., 18 r., SOŠ ekonomická
Vianočný čas vnímam príjemne. Na každé Vianoce sa teším, 
pretože je to sviatok lásky a ľudia sú spolu. Pod stromček 
si želám hlavne šťastie a aby ľudia okolo mňa boli šťastní 
a mali radosť zo života.

KRISTÍNA, 18 r., SOŠ ekonomická
Vianočný čas mám rada. Teší ma, že sme celá rodina 
pokope. Pod stromček si želám, aby všetci okolo mňa boli 
šťastní a splnilo sa im všetko, čo si prajú.

DANIEL, 18 r., Hotelová akadémia
Teším sa na Vianoce z dôvodu stráveného času s rodinou. 
Je to iná atmosféra. Tiež sa teším na vianočné trhy. Pod 
stromček si želám elektrickú zubnú kefku.

RADOSLAVA, 15 r., ZŠ Nad Medzou
Pod stromček nechcem nič konkrétne. Pre mňa sú Vianoce 
o tom, že celá rodina je spolu. Teším sa na vianočný čas, 
je to niečo iné. Je to také, že tá rodina nemôže byť počas 
roka spolu, tak práve na Vianoce je ten čas, kedy sa môžu 
stretnúť a byť spolu. A Vianoce beriem tiež ako oddych. 
Chodíme s rodinou a priateľmi lyžovať do Poľska.

MARIANNA, 15 r., ZUŠ – hudobný odbor
Vianočný čas vnímam tak, že sa teším, lebo budeme všetci 
spolu na Vianoce a je to super.  Pod stromček si neprajem 
nič špeciálne, hlavne, aby bola moja rodina zdravá.

LENKA, 16 r., Gymnázium Javorová ul.
Vianočný čas vnímam veľmi pozitívne. Všade okolo vládne 
dobrá nálada. Všetci sú takí natešení. Nie jar prebúdza, 
Vianoce prebúdzajú. Mám rada vianočnú atmosféru. Byť 
doma, oheň v kozube a horúca čokoláda k tomu. Môj via-
nočný darček zahŕňa vianočnú večeru. Aspoň raz by som si 
priala mať moriaka, keďže ja a ryby sa veľmi nekamarátime.

POZVÁNKA
Vianočné potulky s hotelákmi

Srdečne vás pozývame na 
vianočnú prehliadku  
zákutiami nášho mesta, pri 
ktorej sa dozviete zaujímavosti 
o jeho histórii, ale aj o tom, 
prečo si na Vianoce zdobíme 
vianočné stromčeky, kde 
a kedy zaznela po prvýkrát 
pieseň Tichá noc, 
koľko sviečok má byť na 
adventnom venci.

Tieto tematické prechádzky sa uskutočnia počas Vianočného 
trhu v Spišskej Novej Vsi 9. 12. 2016 v čase 10.00 – 18.00 hod.
Prihlásiť sa je potrebné vopred na t. č. +421 948 142 207,  
e-mail: kiskova@hotelovkasnv.sk alebo v deň podujatia v čase 
9.30 – 17.00 hod. v stánku Hotelovej akadémie pred Turistickým 
informačným centrom, Letná ulica 49, Spišská Nová Ves.
Bližšie informácie o presnom čase začiatku prehliadky a mieste 
zrazu účastníkov získate pri rezervácii na uvedených kontaktoch.
Každý účastník vianočnej prehliadky dostane sladkú odmenu a teplý 
čaj na zahriatie.
Účasť na prehliadke je bezplatná.www.hotelovkasnv.edupage.org

PRÍCHOD MIKULÁŠA
Ach, deduško Mikuláš,  

nože príď aj medzi nás,  
do Spišskej Novej Vsi

16.00 h - MIKULÁŠ A ZLATÁ RYBKA 
- rozprávka Divadla zo šuplíka

16.50 h - PRÍCHOD MIKULÁŠA 
so sprievodom a vrecom plným sladkých darčekov

Organizované s finančnou podporou  
Oblastnej organizácie Slovenský raj & Spiš.
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VIANOCE

27. 11. 2016, 16:00
Hotel Metropol

ČAROVNÝ ADVENT V METROPOLE
Adventná kytica hudby a tanca ZUŠ Spišská Nová 
Ves. Program spojený s degustáciou domácich 
tradičných vianočných špecialít.

27. 11. 2016, 15:00
Ster Century  
Cinemas  
(OC Madaras)

VIANOCE S ANDRÉM
80-minútový záznam z koncertu huslistu svetového 
formátu, dirigenta a zabávača André Rieu plný 
obľúbených vianočných kolied, vstupné 12 €.

3. 12. 2016, 16:00
sídlisko Západ I  
- pri lekárni

PRICHÁDZA ZIMA K NÁM 
Príchod Mikuláša s programom pre deti.

4. 12. 2016, 16:00
Hotel Metropol

ČAROVNÝ ADVENT V METROPOLE
Vianočná cimbalovka ZUŠ Spišská Nová Ves 
a duo Pechovcov. Program spojený s degustáciou 
domácich tradičných vianočných špecialít.

4. 12. 2016 MIKULÁŠSKY VÝSTUP  
NA TOMÁŠOVSKÝ VÝHĽAD
Zraz: Železničná stanica Spišská Nová Ves o 8:40, 
odchod: osobný vlak 8:51 do Spišských Tomášoviec. 
Trasa: Spišské Tomášovce - Tomášovský výhľad - 
Čingov, návrat do Spišskej Novej Vsi individuálne. 

4. 12. 2016, 17:00 
Kino Mier

MIKULÁŠ V KINE MIER
Každé dieťa, ktoré si príde do kina pozrieť rozprávku 
VAIANA, dostane sladkosť od Mikuláša. Vstupné: 
dospelí 4 €, deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €.

5. 12. 2016, 16:00
Pódium pred  
Redutou

PRÍCHOD MIKULÁŠA
Tradičné podujatie pre deti s rozprávkou Divadla zo 
šuplíku: Mikuláš a zlatá rybka. 

5. 12. 2016, 16:00
dufart na Letnej 49 
(vedľa TIC)

POKUS O SLOVENSKÝ REKORD
Najviac samorastových drevených svietnikov.

6. 12. 2016
Spišské osvetové 
stredisko 

OSVETA ART FOYER 
Tvorivé vianočné dielne pre deti ZŠ (organizované 
skupiny o 8:30 a 11:00), vstupné  0,50 €.

6. 12. 2016, 16:30
Penzión Kráľov Prameň 
Novoveská Huta

MÁŠA A MEDVEĎ
Mikulášske podujatie pre deti.  
Vstup zdarma.

9. 12. 2016, 18:00
Dom kultúry Mier

VIANOCE S FOLKLÓROM
Vianočný program MKC, v ktorom účinkujú:  
FS Krompašan, FS Levočan a DFS Levočanik, 
FS Čačinare a FS Čačina zo Spišskej Novej Vsi, 
vstupné: 5 €.

9. – 11. 12. 2016
Letná ulica

VIANOČNÝ TRH
Tradičné vianočné podujatie.

9. 12. 2016 
10:00 – 18:00 
Spišská Nová Ves

VIANOČNÉ POTULKY S HOTELÁKMI
Vianočná prehliadka zákutiami mesta v sprievode 
študentov tunajšej Hotelovej akadémie spojená so  
sladkou odmenou a teplým čajom. Prihlášky na  
t. č. +421 948 142 207, v deň podujatia v stánku 
pred TIC, účasť zdarma.

9. 12. 2016, 16:00
Galéria umelcov Spiša

ŽENY ONLINE: GRAFICKÝ LIST (MAIL-ART) 
NIELEN NA VIANOCE
Tvorivá dielňa pre ženy – výroba listových obálok 
a pohľadníc hĺbkotlačou, vstupné 3 €.

9. 12. 2016, 17:00
Športová hala

ROZPRÁVKOLAND: ŠMOLKOVIA
Hudobno-zábavná show pre celú rodinu. Vstupenky 
na www.ticketportal.sk: 12 €, 15 € alebo 17 €, deti 
do 3 rokov vrátane zdarma.

10. 12. 2016, 19:00
Kongresová sála Hotela 
Metropol

VIANOČNÝ KONCERT: 
MARIÁN ČEKOVSKÝ & BAND
Hosť: Lukáš Adamec, vstupné 30 € (v cene je aj 
welcome drink), vstupenky v TIC SNV alebo
 na t. č. 0904 777 630.

11. 12. 2016, 16:00
Hotel Metropol

ČAROVNÝ ADVENT V METROPOLE
Vianočný pozdrav učiteľov ZUŠ Spišská Nová Ves. 
Program spojený s degustáciou domácich 
tradičných vianočných špecialít.

12. 12. 2016, 17:30
Koncertná sála Reduty

ČARO VIANOC
Vianočné zvyky, vinše, výstavky...  
Vstupné dobrovoľné. 

12. 12. 2016, 18:00
Dom kultúry Mier

POĎME BRATIA DO BETLÉMA...
Benefičný koncert skupín The Colt, Q plus a Country 
AS venovaný podpore talentov ZUŠ v Spišskej Novej 
Vsi, vstupné  5 €.

14. 12. 2016, 16:30 
Dom kultúry Mier

SRDCE PRE VIANOČNÝ ZVON
Vianočná akadémia MŠ a ZŠ sv. Cyrila a Metoda 
v Spišskej Novej Vsi. 

13. – 16. 12. 2016
10:00 – 17:00 
Letná 49 - dufart  
(vedľa TIC)

VESELÉ VIANOCE V DUFARTE
Predaj vianočných výrobkov vyrobených klientmi 
zariadení sociálnych služieb. Ukážky prípravy 
vianočného pečiva, výstava a predaj vianočných 
dekorácií, ochutnávka bylinkových čajov v Galérii 
netradičných umení. 

14. 12. 2016, 17:00
Veža Rím.-kat. farského 
kostola Nanebovzatia 
Panny Márie

ADVENTNÝ VEČERNÝ VÝSTUP DO VEŽE
Jedinečná atmosféra najvyššej kostolnej veže na 
Slovensku vo svetle sviečok, vstupenky v TIC: dospelí 
3 €; študenti a dôchodcovia 2 €, deti do 15 r. 1 €. 

17. 12. 2016 
16:00 a 19:00
Koncertná sála Reduty

TICHÁ NOC 2016
Vianočné koncerty speváckeho zboru Chorus 
Iglovia, hosť: Podkarpatský mužský zbor 
z Rzeszowa, vstupenky v TIC a MKC: 5 €/dospelí 
a 2 €/deti do 15 rokov.

18. 12. 2016, 16:00 ČAROVNÝ ADVENT V METROPOLE
Jasličkare - ZUŠ Smižany 
Program spojený s degustáciou domácich 
tradičných vianočných špecialít.

18. 12. 2016, 16:00
Evanjelický kostol

ADVENTNÝ KONCERT
Účinkuje: Mgr. Art. Marta Gáborová, organová 
koncertná virtuózka.

21. 12. 2016, 17:00
Koncertná sála Reduty

VIANOČNÝ KONCERT
Tradičný koncert Základnej umeleckej školy 
s prezentáciou prác žiakov výtvarného odboru.

VIANOCE 2016  
A NOVÝ ROK 2017
26. 12. 2016, 8:00
Krytá strelnica

ŠTEFANSKÁ VEREJNÁ STRELECKÁ SÚŤAŽ 
Z KRÁTKYCH A DLHÝCH ZBRANÍ  
A „TATRANSKÁ ODYSEA“
Súťaž pre verejnosť od 15 rokov spojená 
s vyhodnotením Spišskej streleckej ligy 2016.

26. 12. 2016 
15:00 a 16:00
pred Radnicou

KEĎ TÁ JASNÁ HVIEZDA
Betlehemské predstavenie v podaní Divadla 
teatrálnej skratky.

31. 12. 2016
Národný park 
Slovenský raj

41. SILVESTROVSKÝ VÝSTUP  
NA VEĽKÚ KNOLU
Tradičné turistické podujatie. Zraz účastníkov 
o 8.00 hod. na parkovisku pri Dome kultúry.

31. 12. 2016
Národný park 
Slovenský raj

17. SILVESTROVSKÝ VÝSTUP  
NA KLÁŠTORISKO
Tradičné turistické podujatie, zraz účastníkov 
o 9.00 hod. pri železničnom podjazde Letanovce.

1. 1. 2017, 17:00
priestor pred 
Radnicou

NOVÝ ROK 2017
Novoročné stretnutie občanov mesta, kultúrny 
program, ohňostroj.

ADVENT 2016
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ADVENTNÝ VEČERNÝ 
VÝSTUP NA NAJVYŠŠIU 
KOSTOLNÚ VEŽU 
SLOVENSKA

ŠPECIÁLNY DARČEK 
Každý účastník, ktorý vystúpi na vežu v tomto termíne, získava:
• poukaz na kávu zdarma v Zlatej pivničke (Letná 72)
• poukaz na 20 % zľavu z ceny zážitkového menu 

v reštaurácii Hotela Metropol**** (Štefánikovo nám. 2) 
s platnosťou do konca roka 2017

OZ Spiša - Sme iní, nie horší, Letná 49, Spišská Nová Ves 
Združenie sociálneho turizmu, Žehra časť Hodkovce 1

VESELÉ VIANOCE V DUFARTE
13. - 16. 12. 2016

na Letnej 49 - v dufarte
(vedľa TIC)

Ponúkame vianočné výrobky vyrobené klientmi zariadení  
sociálnych služieb Žehra - Hodkovce, Spišské Podhradie, 

Spišská Nová Ves, Spišský Štvrtok, Batizovce,  
Hertník a AjMy Levoča.

V Galérii netradičných umení sa uskutočnia ukážky prípravy 
vianočného pečiva spojené s výstavou a predajom vianočných 

dekorácií, ochutnávka bylinkových čajov z bylinnej záhrady 
v Hodkovciach.

Príďte povzbudiť a podporiť a prispieť k stieraniu bariér medzi 
majoritnou spoločnosťou a mentálne postihnutými.

Ďalší pokus o slovenský rekord v Spišskej Novej Vsi
5. decembra 2016 o 16.00 hod. v dufarte na Letnej 49 (vedľa TIC)
Dr. Juraj Beňa sa pokúsi o nový slovenský rekord v počte svietia-
cich samorastových drevených svietnikoch.
Ide o unikát, ktorý môžete vidieť len v Spišskej Novej Vsi - viac ako 
100 samorastových svietnikov.
Súhra svetla sviečok s krásou dreva.
Teším sa na vašu účasť!

9. - 11. 
DECEMBER 2016

26. VI ANO ČNÝ TR H

Novoročné stretnutie  
občanov mesta,  

kultúrny program, ohňostroj.

NOVÝ ROK 2017
1. 1. 2017 od 17.00 h 
priestor pred 
Radnicou

VIANOCE

14. 12. 2016 (streda)  
o 17.00 h
Vstupné: dospelí 3 €;  
študenti a dôchodcovia 2 €;  
deti do 15 r. 1 €

Účasť je potrebné nahlásiť vopred, 
najneskôr 2 hodiny pred termínom 
výstupu, resp. do naplnenia počtu 
20 osôb na jeden výstup.

Rezervácie a informácie:
Turistické informačné centrum (TIC)
Letná ulica 49, Spišská Nová Ves
Tel.: +421 53 442 82 92, 
       +421 53 429 82 93
E-mail: tic@mestosnv.sk
www.spisskanovaves.eu/tic
www.facebook.com/tic.snv
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KULTÚRA

Knižné
novinky 

Po - pi: 9.00 - 15.00 h
Prvá nedeľa v mesiaci od 10.00 

do 17.00 h - voľný vstup.
t. č.: 053/429 75 46

Stále výstavy:
STM KOŠICE – VYSUNUTÁ 

EXPOZÍCIA HISTÓRIA 
BANÍCTVA NA SPIŠI

Banícky spolok Spiš  a Mesto 
Spišská Nová Ves

ZBIERKA NERASTOV  
JITKY BOHOVICOVEJ, 

EDUARDA MÜNCNERA, 
JOZEFA BADÁRA,  
PETRA ČÍŽEKA  

A ERHARDA FELBERA
reprezentujúca viac ako 1 300 
kusov vzoriek zo Slovenska, 

Čiech a 23 krajín sveta.

Výstavy:
12 PATRÓNOV

...ochrancovia vedy, techniky 
a remesiel ...

SPIŠSKÁ HISTÓRIA 
BANÍCTVA VO FOTOGRAFII 

A KRESBE
(Rudňany, Smolník,  
Novoveská Huta)

19. 11. - 15. 12. 2016
Smolník, Alžbetin dvor

Prednáška:
8. 12. 2016 o 16.00 h 

VÝVOJ SPRÁVY NA SPIŠI DO 
ROKU 1918
Prednášajúci:  

doc. Dr. Ivan Chalupecký
Vstup voľný.

Centrálna budova, Letná ulica 28
PRE DETI
Thomas BREZINA: Štyria kamaráti v akcii: 
Pomsta červenej múmie. V egyptskej hrobke 
sa prebudí múmia. Poháňaná pomstou napadne 
štyroch kamarátov a len tak-tak sa im podarí pred 
ňou uniknúť. 
Silvia HAVELKOVÁ: O upratovacom robotovi 
a iné (čudné) rozprávky. Boli raz dve celkom 
obyčajné zvedavé deti. Okrem večerníčkov každý 
večer očakávali, že im mamička prečíta rozprávku. 
Mary CAREY V.: Záhada starého denníka. 
Traja pátrači sa dostanú na oslavu milionárovej 
dcéry ako čašníci a hneď musia riešiť záhadný 
prípad – uprostred osláv nevysvetliteľne zmizne 
známy milionár. 
PRE DOSPELÝCH – BELETRIA
Dominik DÁN: Nežná fatamorgána. Príbeh 
z obdobia novembra 1989. Osudy sa stretávajú 
a pretínajú na námestí a v štrnganí kľúčov zanikne 
osamelý výkrik, že jeden z nich je bezcitný surový 
vrah.
Hanni MÜNZER: Medová smrť. Román je 
vzrušujúcim čítaním o tom, ako dokázali kruté 
historické udalosti ovplyvniť až štyri generácie žien 
jednej rodiny v rôznych časových obdobiach.
Dana HLAVATÁ: Stôl pre štyroch. Príbehy sku-
točných ľudí, ktoré sa môžu stať každému z nás. 
PRE DOSPELÝCH – NÁUČNÁ LITERATÚRA
Jitka KULHÁNKOVÁ: Mizející Ladak. Kniha 
nie je len sprostredkovaním myšlienok budhizmu 
a priblížením himalájskej prírody. Autorka prepája 
historické, kultúrne a náboženské exkurzie s výpra-
vami za obyčajnými ľuďmi.
Robert T. KIYOSAKI: Biznis 21. storočia. 
Nariekanie a sťažovanie si na ekonomiku alebo 
obviňovanie druhých vám finančnú budúcnosť 
nezaistia.
Eckart WARNECKE: Feng šuej v partnerstve 
a láske. Kniha sprostredkúva feng šuej na mno-
hých príkladoch z každodenného života.
MIER, Šafárikovo námestie 7

PRE DETI
Gianni RODARI: Rozprávky po telefóne. 
Obchodný cestujúci Bianchi každý večer, nech bol 
kdekoľvek, presne večer o deviatej zavolal dcérke 
a porozprával jej jednu krátku utešenú rozprávku.

PRE DOSPELÝCH – BELETRIA
Nicholas SPARKS: V tvojich očiach. Náhodné 
stretnutie Marie Sanchezovej a Colina Hancocka 
na ceste uprostred daždivej noci neočakávane 
zmení obidvom život.

PRE DOSPELÝCH – NÁUČNÁ LITERATÚRA
David WEST: Pteranodon. Fakty o úžasnom 
lietajúcom plazovi takých rozmerov, že dnes by roz-
pätím krídel presiahol dĺžku dvoch osobných áut.

Schválenie finančných prostriedkov pre 
Spišskú knižnicu v Spišskej Novej Vsi
Fond na podporu umenia schválil v roku 2016 
pre Spišskú knižnicu v Spišskej Novej Vsi finančnú 
dotáciu na akvizíciu knižničného fondu vo výške 
7 500 € so spolufinancovaním KSK 400 €.
V rámci projektu „KNIHA ČÍTA ČLOVEKA“ sa do 
fondu Spišskej knižnice doplnia nové tituly literatú-
ry pre deti a mládež, beletrie a odbornej literatúry 
pre centrálnu budovu a pobočku MIER.
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FILMOVÝ KLUB MKC 
Milí priaznivci filmového klubu! Ponúkame 
vám možnosť zakúpiť si nový členský 
preukaz, ktorý platí celý rok 2017 na celom 
Slovensku. Cena je 3 € a na každý klubový 
film je zľava. Vstup pre divákov, ktorí nie sú 
členmi FK, je neobmedzený. Tešíme sa na 
stretnutie s vami každý utorok pri dobrom 
filme v kine MIER, tel.: 053/442 87 66
 
1. 12. o 19.00, vst.: 4 €, 2D
2. 12. o 19.00, vst.: 5 € 

UNDERWORLD: KRVAVÉ VOJNY
USA, akčný horor, titulky, 91 min., MP-15.
 
ROZPRÁVKA PRE ŠKOLSKÉ KLUBY 
AJ PRE VEREJNOSŤ 
2. 12. o 14.00, vst.: 3,50 € 

TAJNÝ ŽIVOT MAZNÁČIKOV
USA, animovaná komédia, 90 min., MP.
 
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
2. 12. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, deti, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 
3. 12. o 17.00, vst.: dospelí: 5 €, študenti, 
dôchodcovia: 4,50 € 

VAIANA
USA, 110 min, MP-7.
 
MIKULÁŠ V KINE MIER: Každé dieťa 
dostane sladkosť od MIKULÁŠA. 
4. 12. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, deti, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €, 2D 
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 

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

SANTA JE STÁLE ÚCHYL 2 
USA, komédia, titulky, 81 min., MP-12.

5. 12. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, študenti, 
dôchodcovia: 3,50 €

IMT SMILE A LÚČNICA:  
MADE IN SLOVAKIA 

SR, hud./tanečný/dok., 110 min., MP-12. 
 
FILMOVÝ KLUB 
6. 12. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečlen.: 4 € 

SIERANEVADA 
Rumunsko, titulky, 163 min., MP-15.
 
STREDA - DEŇ EURÓPSKEHO FILMU 
7. 12. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, študenti, 
dôchodcovia: 3,50 €

EGON SCHIELE
Rakúsko/Luxembur., životopisná dráma,  
109 min., české titulky, MP-15.
 
Spomienkový večer k 36.výročiu tragic-
kej smrti legendárneho hudobníka
JOHNA LENNONA 
8. 12. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, študenti, 
dôchodcovia: 3,50 €

THE BEATLES: Eight days  
a Week -The Touring Years

Zažite opäť historické momenty so skupinou 
Beatles, ktoré premenili hudbu na čosi nad- 
časové a absolútne. Réžia: Ron Howard, 
Hrajú: The Beatles 100 min.,VB/USA,doku-
me. film, české titulky, MP-12
 

VIANOCE S FOLKLÓROM 
9. 12. 2016 o 18.00, vst.: 5 €
 
ROZPRÁVKA 
10. - 11. 12. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €

ANJEL PÁNA 2
SR/ČR, rodinná rozprávka, 90 min., sloven-
ská verzia, MP-7.
 
10. - 11. 12. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €

VIANOČNÁ PÁRTY
USA, komédia, titulky,105 min., MP-15. 
 
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
11. 12. o 15.00, vst.: dospelí: 4 €, deti, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €

TROLLOVIA
USA, anim. dobr. komédia, 92 min., MP.
 
12. 12. o 18.00 

POĎME BRATIA DO BETLÉMA …
Benefičný koncert skupín The Colt, Q plus 
a Country AS.
 
FILMOVÝ KLUB 
13. 12. o 19.00, vst.: člen.: 2 €,  
nečlen.: 4 € 

LÍZA, LÍŠČIA VÍLA
Maďarsko, české titulky, 98 min., MP-15.
 
15. 12. o 19.00, vst.: 4 €, 2D
16. 12. o 17.00, vst.: 5 € 
17. 12. o 17.00, vst.: 5 € 
18. 12. o 17.00, vst.: 4 €, 2D

ROGUE ONE: STAR WARS STORY
USA, akčný/sci-fi, titulky, 137 min., MP-12.
 
16. - 17. 12. o 19.30, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €

INKARNÁCIA
USA, horor, 86 min., titulky, MP-15.
 
ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
17. 12. o 15.00, vst.: dospelí: 5 €, deti, 
študenti, dôchodcovia: 4,50 € 
18. 12. o 15.00, vst.: dospelí: 4 €, deti, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 € 

VAIANA
 
18. - 19. 12. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €

COLLATERAL BEAUTY
USA, slovenské titulky, 128 min., MP-15
 
FILMOVÝ KLUB 
20. 12. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečl.: 4 € 

SNOWDEN 
FRA/GER/USA, dráma, 134 min., české 
titulky, MP-15. 
 
RODINNÝ FILM - SLOVENSKÝ  
DABING 
21. 12. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, deti, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 € 
FANTASTICKÉ ZVERY A ICH VÝSKYT 
USA/VB, rodinný, fantazijný, 120 min., MP-12.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
22. - 23. 12. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
deti, študenti, dôchodcovia: 3,50 €

SPIEVAJ
USA, animovaná komédia, 110 min., MP. 
 
22. - 23. 12. o 19.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 €

PREČO PRÁVE ON
USA, komédia, titulky, 110 min., MP-15.
 
24. - 26. 12. Kino Mier nepremieta.
 
PRÁZDNINOVÉ ROZPRÁVKY 
V KINE MIER
Vst.: dospelí: 4 €, deti, študenti,  
dôchodcovia: 3,50 €
27. 12. o 10.00 VAIANA
28. 12. o 10.00 TROLLOVIA
29. 12. o 10.00 SPIEVAJ
30. 12. o 10.00 VAIANA
 
FILMOVÝ KLUB 
27. 12. o 19.00, vst.: člen.: 2 €, nečl.: 4 € 

KAMENE BOLESTI
Francúzsko, romantická dráma, české 
titulky, 116 min., MP-15.
 
28. - 29. 12. o 17.00, vst.: dospelí: 4 €, 
študenti, dôchodcovia: 3,50 € 

MANŽEL NA HODINU
 
28. 12. o 19.00, vst.: 4 €
29. 12. o 19.00, vst.: 5 € 

ASSASSIN’S CREED 
USA, akčný/dobrodružný, titulky, 102 min., 
MP-15.
 
30. 12. a 2. 1. 2017 o 19.00, vst.: dospelí: 
4 €, študenti, dôchodcovia: 3,50 € 

LA LA LAND
USA, rom. muzikál,128 min., titulky, MP-12.
 
Informácie a predpredaj vstupeniek 
1 hod. pred začiatkom filmu. Zmena 
programu vyhradená!
 

  facebook.com/Kino.Mier.SNV

DECEMBER 2016
Program Spišského osvetového strediska 

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

1. 12. 2016 o 16.30 h GEOMETRICKÁ VYTRVALOSŤ
Autorská výstava výtvarných diel Jána Ringoša.

Vstup voľný. | Výstava potrvá do 18. 1. 2017.

6.  12. 2016  OSVETA ART FOYER | Tvorivé vianočné dielne pre: deti ZŠ * 
organizované skupiny so začiatkom o 8.30 a 11.00 h

Vstupné: 0,50 €

do 31. 12. 2016  FOTOGRAFIA | Výstava fotografií  členov Foto klubu | Vstup voľný.

              PLÁN PREMIÉR
1. 12. Santa je stále úchyl

Underworld: Krvavé vojny
Vaiana

8. 12. Anjel Pána 2
Vianočná párty

15. 12. Rogue One: A Star Wars Story
Inkarnácia

Collateral Beauty
22. 12. Spievaj

Manžel na hodinu
Prečo práve on?

29. 12. Assassin´s Creed

Všetky doplňujúce údaje nájdete na: www.stercentury.sk

26. 12. 2016, 15.00 a 16.00 hod. 
priestor pred Radnicou

KEĎ TÁ JASNÁ HVIEZDA
Tradičné betlehemské predstavenie v podaní  
Divadla teatrálnej skratky.
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2. 12. (piatok) o 19.00 h VSTUPNÉ: 6 €

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

4. 12. (nedeľa) o 16.00 h VSTUPNÉ: 3 €               

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

9. 12. (piatok) o 19.00 h VSTUPNÉ: 6 €

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

11. 12. (nedeľa) o 16.00 h VSTUPNÉ: 3 €

Monika Gerbocová (na motívy Rozprávky bratov Grimmovcov): 

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

16. 12. (piatok) o 19.00 h           PREMIÉRA 
17. 12. (sobota) o 19.00 h      II. PREMIÉRA 
22. 12. (štvrtok) o 19.00 h  
31. 12. (sobota) o 16.00 h

VSTUPNÉ: 6 €

JEVAN THOMAS BRANDON / EMIL SPIŠÁK: 
CHARLEYHO TETA 
Najslávnejšia anglická bulvárna komédia všetkých čias.

26. 12. (pondelok) o 16.00 h VSTUPNÉ: 3 €

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

Štúdio SD

7. 12. (streda) Štúdio SD o 12.00 h VSTUPNÉ: 3 €

F. M. Dostojevskij: BIELE NOCI, 35. REPRÍZA 
Jeden z najkrajších príbehov o láske v svetovej literatúre.

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

10. december 19.00 h 
Marie Jones 

KAMENE VO VRECKÁCH
Hit z Broadway a West Endu, jedna z najlepších 
svetových komédií. 2 herci odohrajú 13 postáv!  
Vstupné: 6 €.

15. december 19.00 h 
Martin McDonagh 

PORUČÍK Z INISHMORE
Podpor Kontru, aby sme mohli tvoje obľúbené hry 
hrať aj v tejto sezóne. Galavečer, z ktorého celý 
výťažok poputuje na zaplatenie autorských práv 
hry pre tento rok. | Vstupné: 8 €.

VIANOCE V KONTRE
Návrat Ženy v čiernom. Iba 2 predstavenia.

26. december 17.00 a 19.00 h
S. Mallatratt - S. Hill

ŽENA V ČIERNOM 
Brilantný viktoriánsky thriller s vianočnou atmo-
sférou. Tajomný a znepokojivý dej vás priklincuje 
k sedadlám.  | Vstupné: 8 €.

27. december 15.00 h
Marek Koterski 

NENÁVIDÍM
Vynikajúca komédia, cena „Objav roka” Kremnic-
ké Gagy. One man show, pri ktorej budete plakať 
od smiechu! | Vstupné: 6 €.

28. december o 17.00 a 19.00 h 
Martin McDonagh

PORUČÍK Z INISHMORE
Vražedne smiešna komédia o írskych teroristoch, 
neskutočná zábava! | Vstupné: 8 €.

29. december o 17.00 a 19.00 h 
Wojtek Kurtyka 

ČÍNSKY MAHARADŽA
Nezvyčajný horolezecký thriller ikony svetové-
ho himalájizmu, slovenská a svetová premiéra 
scénickej verzie knihy Wojteka Kurtyku. Magický 
a filozofický príbeh o prekonaní samého seba. 
Vstupné: 7 €.

30. december o 19.00 h 
Michal Smetanka 

VIANOČNÝ KONCERT  
V KONTRE

Vianočné piesne, ktoré spievali naši predkovia 
a my sme ich už zabudli. Staré hudobné nástroje, 
ktoré zapadli prachom doby sa znova rozozvučia. 
Rozprávanie o Vianociach trochu iných a inak. 
Vstupné: 8 €.

31. december 17.00 h
C. McPherson

RUM A VODKA
Už viac ako 300-krát! Skvelá komédia. Nepriveď 
na to svoju mamu a svokru.
Vstupné: 6 €.

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

Rezervácie: 0907 908 986

DIVADLO 
KONTRA

DECEMBER 2016

3. 12. 2016 (sobota) o 20.00 h 
Koncert Jána Svetlana Majerčíka  

Vstupné 4 €.
5. 12. 2016 (pondelok) 

Herné pondelky  
V decembri kartová hra Dixit. 

8. 12. 2016 (štvrtok) o 17.00 h  
Diskusia so študentom Majom Škopom 

o rómskej minorite s piesňami  
Dobrovoľné vstupné.

3. 1. 2017 (utorok) o 17.00 h 
Vernisáž mladej umelkyne Lenky Zentkovej 

O 19.00 h - ukážka čajového obradu 
a koncert Michala Smetanku. 

Dobrovoľné vstupné.

Letná 63, SNV

za podpory Mesta Spišská Nová Ves
pozýva na 

ŠTEFANSKÚ  
VEREJNÚ STRELECKÚ SÚŤAŽ

z krátkych a dlhých zbraní pre verejnosť  
od 15 r. spojenú s vyhodnotením a

„TATRANSKÚ ODYSEU“

26. 12. 2016 (pondelok)
v Krytej strelnici v Spišskej Novej Vsi

• • • • • •
Propozície súťaže na www.spisskanovaves.eu 

modrá sekcia SNV - Šport -  
Klub spišských strelcov.

KLUB SPIŠSKÝCH STRELCOV,  
COMBAT KLUB  
DUKLA - TATRY
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3. 12. (sobota) o 19.30 h, Spoločenská sála KD

BENEFIČNÝ KONCERT 
KAPIEL SÁM SEBOU  

A CHIKI LIKI TU-A 
Koncert pri príležitosti Svetového dňa HIV/AIDS

Vstupné: 2 €

5. 12. (pondelok) o 15.00 h, pred Radnicou

PRIVÍTANIE MIKULÁŠA
15.00 h - Otvorenie vianočných trhov,  

program detí MŠ, ZŠ, ZUŠ
16.00 h - Privítanie Mikuláša

6. 12. 2016 (utorok) o 16.00 h, Kaštieľ

PETER SMIK – FAREBNÉ 
ÍVERY/COLOR CHIPS

MILAN LADYKA – CUDZIE 
OBRYSY 

Vernisáž výstavy keramickej plastiky - 
kombinácia keramiky a taveného skla a koláž 

- kombinácia papierovej koláže a maľby
Výstava potrvá do 31. 1. 2017.

9. 12. (piatok) o 18.00 h, Spoločenská sála KD

ZLATÉ SRDCE  
ŠTEFANA HOZU 

110. výročie narodenia 

14. 12. (streda) o 19.00 h, Spoločenská sála KD

 ZUZANA SMATANOVÁ  
S KAPELOU 

Vianočný koncert
Vstupné: 16 €

19., 20., 21. 12. 2016 (pondelok - streda) 
o 17.00 h, Spoločenská sála KD

KRÁSKA A ZVIERA 
Hudobno-dramaticko-tanečné  

predstavenie žiakov ZUŠ
Vstupné: 2 €

27. 12. (utorok) o 16.00 h, Spoločenská sála KD

VIANOČNÝ PROGRAM  
FSK SMIŽANČANKA

PRIPRAVUJEME:
15. 1. 2016 (nedeľa) o 15.00 a 17.00 h

Premiérové divadelné predstavenie 
 ochotníckeho divadla RAJ pri OKC v Smižanoch 

11. 2. 2017 (sobota) o 19.00 h

8. REPREZENTAČNÝ PLES 
OBCE SMIŽANY

Zmena programu vyhradená!  
Informácie, rezervácia a predpredaj vstupeniek: OKC 

Smižany, Kultúrny dom Smižany, Tatranská 80,  
tel.: 053/429 89 39, 0908 982 722

Kaštieľ, Tatranská 105, tel.: 053/443 36 66
www.smizany.sk, www.okcsmizany.eu.sk

5. 12. 2016 (pondelok), pódium pred Redutou 

PRÍCHOD MIKULÁŠA
Ach, deduško Mikuláš, nože príď aj medzi nás, do Spiškej Novej Vsi
16.00 h - MIKULÁŠ A ZLATÁ RYBKA - rozprávka Divadla zo šuplíku
16.50 h - PRÍCHOD MIKULÁŠA so sprievodom a vrecom plným sladkých darčekov
Podujatie organizované v spolupráci s OOCR Slovenský raj & Spiš.

8. 12. 2016 (štvrtok) o 19.00 h; Dom kultúry Mier 

Spomienkový večer k 36. výročiu tragickej smrti legendárneho hudobníka  
JOHNA LENNONA
Zažite opäť historické momenty so skupinou The Beatles, ktorá  premenila hudbu na čosi nadčasové 
a absolútne. Dokumentárny film VB/USA, české titulky, 100 min. Réžia: Ron Howard. Hrajú: The Beatles.
Vstupné: dospelí 4 €; študenti, dôchodcovia 3,50 €.

9. 12. 2016 (piatok) o 18.00 h; Dom kultúry Mier

VIANOCE S FOLKLÓROM
Vianočný program, v ktorom účinkujú: FS Krompašan z Krompách, FS Levočan a DFS Levočanik 
z Levoče, FS Čačinare a FS Čačina zo Spišskej Novej Vsi. 
Vstupné: 5 €.

12. 12. 2016 (pondelok) o 18.00 h; Dom kultúry Mier

POĎME BRATIA DO BETLÉMA...
Benefičný koncert skupín The Colt, Q plus a Country AS venovaný podpore talentov ZUŠ v Spišskej 
Novej Vsi. 
Vstupné: 5 €.

PRIPRAVUJEME:

1. 1. 2017 (nedeľa) o 17.00 h

NOVÝ ROK PRED RADNICOU
Novoročné stretnutie občanov mesta, kultúrny program, ohňostroj.

14. 1. 2017 (sobota) o 16.00 a 19.00 h; Dom kultúry  Mier

KOLLÁROVCI
Koncert populárnej kapely. 
Vstupné: 11 €.

www.babkovedivadlosnv.eu
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PODUJATIA – DECEMBER 2016

STÁLE EXPOZÍCIE
• TERRA GOTHICA
• JOZEF HANULA

AKTUÁLNE VÝSTAVY 
• do 4. 12. 2016

UMENIE DUCHA / THE ART OF THE 
SPIRIT 
Tretie pokračovanie projektu Sacral Elementum 
s akcentom na reflexiu kresťanstva v tvorbe vyše 
30 autorov slovenskej profesionálnej scény od 
70. rokov 20. storočia po súčasnosť. Premiérová 
výstava v rámci cyklu Téma nadväzuje na projekt 
Umenie ducha u jezuitov v Piešťanoch.

PETER SMIK: KERAMIKA 
Premiérová výstava spišského výtvarníka uvádza 
komplexný výber komornej keramickej tvorby 
za obdobie posledných dvoch dekád. Projekt je 
realizovaný v rámci výstavného cyklu Profily. 

JOEL MEYEROWITZ:  
GROUND ZERO
Výber z dokumentárneho projektu amerického 
fotografa, ktorý exkluzívne fotil Dvojičky po 11. 
septembri 2001. Výstava k 15. výročiu tragédie je 
realizovaná v rámci cyklu výstav =20 / 20. výročie 
Domu fotografie.

• 15. 12. 2016 - 26. 3. 2017

Vernisáž výstav: 15. 12. 2016 o 17.00 h.  
Hudobný program: ZUŠ J. Fabiniho.  
Vstup voľný.

JUBILANTI 2016
18 vybraných jubilujúcich autorov a 73 diel zo 
zbierok galérie v rámci projektu Jubilanti realizo-
vaný od r. 2012: Emil ALEXAY-OLEXÁK (*1891), 
Miroslav BONK (*1951), Alžbeta ČÍŽIKOVÁ 
(*1936), Galina EGEROVÁ-FLEISCHMANN 
(*1961), Marián HENNEL (*1951), Andor Gejza 
HORVÁTH (*1876), Ondrej IVAN (*1926), Andrej 
Andrejevič KOCKA (*1911), Oľga KRÝSLOVÁ 
(*1931), Vladimír Vasiljevič MIKITA (*1931), 
Dezider MILLY (*1906), Viliam PIRCHALA 
(*1951), Štefan ROSKOVÁNYI (*1946), Mária 
RUDAVSKÁ (*1941), Silvia SEKELOVÁ (*1976), 
Alexander ŠIROKÝ (*1916), Jakub ŠPAŇHEL 
(*1976), Marko VRZGULA (*1966).

ARABELLA PLOUVIEZ – ÚCHYLNÁ 
ŽENA / DEVIANT WOMAN 
Projekt britskej autorky, ktorý vychádza z archívov 
psychiatrických a kriminalistických fotografií 19. 
st. interpretuje novodobými portrétmi ideologické 
konštrukcie sociálnej normy a neporiadku. Realizo-
vané v rámci cyklu výstav =20 / 20. výročie Domu 
fotografie.

ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES
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PROGRAMY / DIELNE PRE 
VEREJNOSŤ 

9. 12. 2016, 16.00 - 19.00
Vstupné: 3 €/osoba
ŽENY ON LINE 4: GRAFICKÝ LIST 
(MAIL-ART) NIELEN NA VIANOCE
Predvianočná tvorba originálnych listových obálok 
a pohľadníc grafickou technikou – hĺbkotlač. 

PROGRAMY / DIELNE PRE 
ŠKOLY A ORGANIZOVANÉ 
SKUPINY 

Vstupné: 1 €/účastník, doprovod zdarma. 
Doba trvania: cca 60 - 90 min. Výtvarný mate-
riál v réžii galérie. Program určený pre MŠ, ZŠ 
a rodiny s deťmi. 

1. - 22. 12. 2016, 9.00 - 16.00
SPONGE KAROL? (MIMOZEMSKÉ 
VESELÉ ČOKOLÁDKY)
Tlač reprodukcií diel Karola Barona v podobe 
puzzle: vyfarbovanie, spájanie a lepenie súvisia-
cich plôch. 

ANTI-POKÉMON? GALERIJNÝ 
SVIŠŤ!
Hľadaj „galerijného svišťa“ ukrytého v labyrinte 
výtvarného umenia a prírody.
Edukačný program zameraný na „hľadanie“ 
galerijného Anti-Pokémona: svišťa – umelca spod 
Spišského hradu. 
Na „turistickej trase“ po stálych expozíciách v in-
teriéri a exteriéri galérie budeme spolu objavovať 
umenie, históriu a prírodu. 

15. - 22. 12. 2016, 9.00 - 16.00
NARODENINOVÉ PRIANIA
Tvorivá dielňa k výstave Jubilanti 2016. Tvorba 
narodeninových pohľadníc technikou koláže 
a asambláže. 

KONTAKT / INFORMÁCIE
Tel. 053/417 46 21, 0910 873 046 
www.gus.sk, sekretariat@gus.sk  
Facebook: Galéria umelcov Spiša

KULTÚRA

Centrum voľného času Hutnícka 18 
052 01 Spišská Nová Ves, tel.: 053/442 37 58

e-mail: cvcsnv@azet.sk  
www.cvcadam.sk

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

5. 12. 2016
Mikulášske posedenie v klube o 14.00 h

12. 12. 2016
Účasť na Čare Vianoc v koncertnej sieni 

Reduty o 17.00 h

16. 12. 2016
Kapustnica v klube o 14.00 h.  

Poplatok 2 €. Prihlásiť sa a zaplatiť  
v klube do 12. 12. 2016.

Od 19. 12. 2016 do 8. 1. 2017  
bude klub zatvorený.

KLUB DÔCHODCOV  
KOMENSKÝ 
pozýva pedagogických pracovníkov, 
dôchodcov,
na stretnutie,  
ktoré sa uskutoční
15. 12. 2016 (štvrtok)  
o 10.00 hod.
v Klube dôchodcov  
na Levočskej ul.
Tešíme sa na vás.

1. 12. 2016, Technická akadémia SNV
TECHNICKÁ OLYMPIÁDA, kategória A, B

Informácie: Mgr. Zuzana Hennelová

PRIVÍTANIE ZIMY  
S PRÍCHODOM MIKULÁŠA

3. 12. 2016, sobota, od 16.00 hod.  
areál CVČ ADAM, Hutníckej ul. 18,  

sídl. Západ I, pri lekárni
13.00 – 18.00 JARMOK 

perníky, občerstvenie
15.30 – 16.00 VIANOČNÁ NÁLADA 
16.00 – 18.00 PRÍCHOD MIKULÁŠA

rozsvietenie stromčeka, sladké Mikulášske 
potešenie, Večerná vianočná rozprávka

Informácie:  
Klaudia Bigošová, Bc. Katarína Štrauchová
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OZNAMY, POZVÁNKY

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

Prevádzka: Zdravotné stredisko - sídl. Mier, 
Šafárikovo nám. 3 (na poschodí)
Bližšie informácie o programe www.dietka.sk alebo na FB w
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BLŠÁČIK DETSKÝCH VECÍ
Piatok 16. 12. od 9.00 do 12.00 h, 
od 13.00 do 18.00 h
Prihláška a informácie: 
0904 519 913 (počet predávajúcich 
mamičiek obmedzený, max. 10 osôb)
Poplatok: 2 €/rodina

ZDOBENIE VIANOČNÉHO 
STROMČEKA A VÝROBA 
VIANOČNEJ OZDOBY
Pondelok 19. 12.  
od 16.00 do 18.30 h
Prihláška a informácie:
deň vopred na 0904 519 913
Poplatok: 2 €/rodina

PONUKA SLUŽIEB 
v HERNI MC DIETKA
HERŇA DIETKA 
(predaj detského a tehotenského 
tovaru) 
Utorky, štvrtky od 9.00 do 12.00 h 
Poplatok za jednorazový vstup: 
1,50 €/rodina

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

ANGLICKÝ KLUB PRE DETI 
VO VEKU OD 2 ROKOV
Pondelok 12. 12. o 16.30 do 17.30 h
Prihlášky: (min. deň vopred) na 
tel. č.: 0904 459 497

KLUB „ŠKÔLOČKA“ PRE 
DETI VO VEKU OD 2 R.
Stredy od 8.00 do 12.00 h
Cieľ: adaptácia detí a rodičov na 
škôlku
Poplatok: 6 €/dieťa/1 stretnutie
Informácie na tel. č.: 0904 459 497 
alebo 0904 519 913

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

MAĽOVANIE NA TVÁR
Objednávky: 0904 887 239, 
Poplatok: 12 €/hod.

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

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

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

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární

V zmysle ustanovenia zákona č. 251/2012 Z. z. 
o energetike oznamujeme, že pre uvedené odber-
né miesta bude prerušená distribúcia elektriny 
z dôvodu plánovaných prác na zariadení nízkeho/
vysokého napätia v termínoch:

• 9. december 2016 v čase od 7.30 do 16.30 h  
Za šestnástkou: č. d. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 
17, 18 
T. Vansovej: č. d. 2, 7, 8 
Šestnástka: č. d. 18, 19, 20, 21, 22, 23 
Slobody: č. d. 19 
Mlynská: č. d. 2 
Letecká: č. d. 1, 3 
Za Fraňa Kráľa: č. d. 1, 3, 5, 7 
F. Hečku: č. d. 12, 14, 16, 18, 20, 22

Z  dôvodu prerušenia distribúcie elektriny nebude 
vo vyššie uvedenom termíne realizovaná dodáv-
ka elektriny do vášho odberného miesta. V  tejto 
súvislosti si vás dovoľujeme upozorniť na potrebu 
vykonania opatrení na predchádzanie vzniku škody. 
Podľa ustanovenia § 31 ods. 1, písm. c, bodu 5 zá-
kona č. 251/2012 Z. z. odberateľom nevzniká nárok 
na náhradu škody spôsobenej v dôsledku preruše-
nia distribúcie elektriny. 

Nakoľko v čase uzávierky Informátora boli zverejne-
né len vyššie uvedené termíny prerušenia distribú-
cie elektriny, upozorňujeme, že aktuálne informácie 
týkajúce sa ďalšieho plánovaného prerušenia dis-
tribúcie elektriny nájdete na webovom sídle spo-
ločnosti VSD, a. s.: www.vsds.sk/edso/domov/
aplikacie/ostatne/planovane-odstavky

UPOZORNENIE  
NA PRERUŠENIE  
DISTRIBÚCIE 
ELEKTRINY 

1. - 11. 12. 
Dr. Max - OD Kaufland, Duklianska  

T.: 0901 961 073
12. - 16. 12.

Signum, Nábrežie Hornádu 11 
T.: 053/441 01 92
17. - 18. 12.
TESCO, Medza 15 

T.: 053/417 68 84
19. - 23. 12.

Dr. Max, OD Kaufland, Duklianska  
T.: 0901 961 073
24. - 25. 12.
Elixír, Zimná 70

T.: 053/446 82 25
26. - 31. 12. 

Dr. Max, OC Madaras, Mlynská 39 
T.: 0901 961 014

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

od 8.00 do 20.00 hod.

Už v prvých mesiacoch fungo-
vania si do Klubu mladých na 

Zimnej 48 našli mladí ľudia cestu. Hlavne počas 
víkendov je klub plný a obľube sa tešia všetky ak-
tivity, ktoré sú k dispozícii. Na základe záujmu zo 
strany študentov sa prvý novembrový víkend usku-
točnil elektronický turnaj vo futbale pre chlapcov 
aj dievčatá. V  piatok 4. 11. sa turnaja zúčastnilo 
15 chlapcov a víťaza sme spoznali po vyše 5-hodi-
novom zápolení. O deň neskôr sa turnaja zúčastnilo 
6 dievčat a aj oni predviedli, že XBOX im nie je cu-
dzí. Pre ľudí, ktorí sa zaujímajú o politiku mládeže, 
chcú sa zdokonaľovať a zlepšovať aj prostredníc-
tvom neformálneho vzdelávania a hľadajú možnosti 
ako veci meniť, sa v klube uskutočnila Konferencia 
„Potenciál mládeže“. Konferencia bola organizo-
vaná pod záštitou Rady mládeže Košického kraja 
a  na jej príprave a  priebehu spolupracovalo OZ 
Mladí ľudia a život, organizácia YEES, n. o., a mla-
dí ľudia, ktorí si hovoria Projekt MP. Téma aktívna 
participácia mladých ľudí na miestnej a regionálnej 
úrovni ako nástroj rozvoja potenciálu mladých ľudí 

zaujala 35 študentov, ktorí pri zaujímavých deba-
tách a prezentáciách strávili celý deň. 
Pri príležitosti Dňa študentstva sa uskutočnil Quiz 
klub špeciál, v ktorom súťažiaci odpovedali na otáz-
ky a úlohy všetkého druhu. O zábavu bolo vďaka 
súťažiacim aj divákom postarané. Tretí novembrový 
týždeň bol Európskym týždňom boja proti drogám 
a preto v spolupráci s OZ Mladí ľudia a život bola 
pripravená verejná zážitková beseda o  životnom 
štýle, látkových a nelátkových závislostiach. 
„V spolupráci s PEER aktivistami chystáme aj be-
sedu o HIV/AIDS pri príležitosti Svetového dňa boja 
proti HIV/AIDS, ktorý je 1. decembra. V spolupráci 
s OZ ZÁZEMIE vznikne u nás v klube 3. 12. Zóna 
bez peňazí. Teda, ak je vám ľúto zbaviť sa vecí, 
ktoré sú stále v dobrom stave, no vy sami ich už 
nepotrebujete, môžete nimi potešiť niekoho druhé-
ho a zároveň si sami spraviť radosť inými vecami.  
A to všetko bez peňazí,“ uviedol vedúci Klubu mla-
dých Matej Farkalín. Viac informácií o  spome-
nutých, ale aj iných plánovaných akciách nájdete  
na facebooku Klubu mladých.                                           

AKTIVITY KLUBU MLADÝCH

SILVESTROVSKÝ VÝSTUP NA VEĽKÚ KNOLU
O KST AC Lokomotíva Bane Spišská Nová Ves pozýva všetkých priaznivcov turistiky 31. 12. 2016 
(sobota) na 41. ročník výstupu na Veľkú Knolu po trase: Grajnár - Veľká Knola - Novoveská 
Huta (s možnosťou návratu na Grajnár pre turistov s vlastnou dopravou). 
Zraz účastníkov - do 8.00 hod. na parkovisku pri Dome kultúry v Spišskej Novej Vsi, odvoz na 
Grajnár bude zabezpečený linkovým a osobitným autobusom. Trasu je možné prejsť peši, príp. na 
bežkách pri priaznivých snehových podmienkach. Bližšie informácie budú pred akciou zverejnené 
v skrinke pri Dome kultúry a na stránke O KST AC LB SNV. Akcia sa bude konať pod záštitou 
primátora mesta Sp. N. Ves Jána Volného. 
Tešíme sa na vašu účasť. Tiež vám vinšujeme príjemné vianočné sviatky.

Za poriadateľov Ing. František Hos, predseda O KST AC Lokomotíva Bane Sp. N. Ves
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RELAX

Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 9. decembra na 
adresu redakcie s heslom „Krížovka“. Meno výhercu uverejníme v januárovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: ... ALE  ŽIJEME  TAK,  AKOBY  
SME  HO  MALI  NAZVYŠ. Výherkyňou tajničky z č. 11/2016 sa stáva Ing. Mária ŠUGEREKOVÁ z Podolínca. Blahoželáme .

KRÍŽOVKA

FEJTÓN
Za to, že še Ježiško narodzil f takym glupym 
čaše, muši byc dafto zodpovedny. Za šickym 
hľedaj ženu – placi asi i tu, a tak še švjatky vy-
zuruju prevažne na osoboch slabšeho pohla-
via (ket še nebavime akurat o džudistkoch abo 
zahadzovačkoch železnych guľoch do diaľky). 
Bežna žena dostava trest f podobe predvianoč-
neho upratovaňa, oblaky muša byc bľiščace, 
pokrovce vybuhane. Potym pridze nakupovaňe 
zasluženych odmenoch pre calu rodzinu a na 
mamku vyndze toten najkrajši v podobe vysava-
ča, ftery jej pasuje k oringľom i vlasom. Potym, 
co žena zabezpeči podarunky pre šickych, bo 
hlop nema na glupociny času, može sebe od-
dyhnuc pri umeleckej tvorbe, jakym je vypekane 
kolačoch v presnym počce – do bludu. Ale šicko 
muši zrobic chrumkave a paradne popri tym, co 
stavja stromik. Je jasne, že muž na ženy myšli, 
zato vymyšľel umely, aby ostal aj les caly aj dze-
ci spokojne. Najščedrejši dzeň je, ani nezname 
jak, predo dzvermi, spolu so spoluobčanmi a ich 
vabivymi koľedami a žena ešči nema navarenu 
kapušnicu, ryby, risky a ostatne drobnosci. No 
neznam, co cale švjatky robila, poščežuje sebe 
pan tvorstva s nohami na stolku a prepne jej 
program na rozprafku, na znak odpuščeňa. Šak 
su Vjanoce...

Vlasto Bogar

Na krásne a pokojné sviatky
prijmite náš pozdrav krátky:

Prežite šťastné chvíle
vianočné... (tajnička)
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ŠPORT

FLORBALOVÁ SEZÓNA KOMÉTY

VÝBORNÁ FUTBALOVÁ JESEŇ

Halová sezóna v spišskonovoveskej športovej hale 
sa už naplno rozbehla vo všetkých športových 
odvetviach. Stále si svoje postavenie držia halové 
športy v podaní nežnejšieho pohlavia ženský flor-
bal a volejbal. V prvom domácom vystúpení hostila 
Kométa Tvrdošín a následne Kysucké Nové Mesto. 
V predchádzajúcich sezónach dievčatá z Tvrdošína 
boli pre Spišiačky silnými súperkami. Po opatrnom 
úvode sa Spišiačky začali postupne presadzovať 
strelecky a prvú tretinu s prehľadom vyhrali 3  : 0. 
Rovnaký počet nastrieľali aj v druhej tretine, a tak 
bolo pred posledným dejstvom o  výsledku roz-
hodnuté. Hosťujúce hráčky po všetkých stránkach 
nestačili na zverenkyne trénera Gregu a v posled-
nej tretine hrali pre divákov, keď pridávali jeden gól 

krajší ako druhý. Domáci gólostroj sa tak zastavil na 
čísle trinásť. Kristína Hudáková strelila štari góly, 
Pavlína Hudáková pridala tri, Klára Grossová za-
znamenala tri góly, Barbora Kocúrová pridala dva 
a Sára Adamcová prispela jedným gólom. 
Ani v druhom stretnutí s Kysuckým Novým Mestom 
Novovešťanky žiadnu drámu nepripustili a po treti-
nách 2 : 0, 4 : 1 a 3 : 3 zvíťazili 9 : 4. 
V  obidvoch extraligových stretnutiach hráčky Ko-
méty Spišská Nová Ves ukázali, že aj v tejto sezóne 
budú bojovať o čelo tabuľky. Veľa gólov a parádne 
florbalové akcie sú odmenou pre divákov, ktorých 
postupne začína chodiť na florbal čoraz viac. 

Jozef Petruška 

Po sérii víťazstiev v poslednom domácom zápase 
jesennej časti a  celého futbalového roka 12. 11.  
2016 hostili futbalisti Spišskej Novej Vsi súpera 
z Lipian. Sychravé chladné počasie na futbal príliš 
nelákalo, no vyše 200 divákov videlo opäť v podaní 
domácich kvalitný výkon. 
Už v 12. minúte za hranie rukou v šestnástke Če-
kovský sa nemýlil zo značky pokutového kopu. 
V  18. minúte ideálnu prihrávku zúžitkoval Sirko 
a priniesol tak pohodu na domáce kopačky. Za faul 
na útočiaceho hráča mali Spišiaci v 33. minúte opäť 
výhodu pokutového kopu a ani tentoraz sa Čekov-
ský nemýlil. Po prvom polčase mali Novovešťania 
pohodlný trojgólový náskok a  v  chladnom počasí 

ich výkon divákov zahrial. 
Ani za trojgólového vedenia futbalisti Spišskej No-
vej Vsi nepoľavili. V druhom polčase už viac ako so 
súperom bojovali s nepríjemným počasím. Začalo 
snežiť, no padali aj ďalšie góly. V 54. minúte umiest-
nenou strelou zvýšil na 4 : 0 Kanu. Striedajúci Vil-
kovský v 61. minúte pohotovo zakončil a v 67. mi-
núte pridal šiesty gól Zekucia. 
V  záverečných minútach si už domáci futbalisti 
právom užívali skandovanie z tribúny a veľké poďa-
kovanie za celú futbalovú jeseň, ale aj úspešný rok 
2016. Po zápase s Lipanmi a veľkom víťazstve 6 : 0 
šanca na prvú šestku stále žije.  

Jozef Petruška 
Š
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EBEH: Polmaratón Liptovský Mikuláš: B – 1. 
T. Kamas – 1:19:53 hod. • Deň supervytrval-
ca Žilina, 50 km: B – 6. P. Hus – 4:46:36 hod.,  
C – 6. M. Fuker – 4:47:46 hod., D – 3. J. Smolár 
– 5:49:23 hod., E – 3. E. Hatalová – 5:52:58 hod. 
• Beh do vrchu Banské, 6,4 km: A – 23. M. Ko-
perdák – 33:16 min. • Beh okolo Sidorova: M3 – 
6. M. Hrušovský – 1:03:48 hod. • Steeplechase 
run, 7 km: A – 13. M. Dzugas – 26:38 min., B – 1. 
Š. Sumerling – 23:04 min., 2. T. Kamas – 23:59 
min., C – 10. O. Chabada – 30:31 min., D – 2. J. 
Tekely – 31:48 min. Ženy, 4 km: F – 8. Z. Kartus-
ková – 21:07 min., 10. R. Bartková – 21:41 min. 
• Maratón Drážďany: D – 5. V. Šmida – 3:23:02 
hod. (iba 7 minút za víťazom kategórie); • Po sto-
pách smolníckych baníkov, 11 km, prevýšenie 
470 m: M – 5. M. Plačko – 53:38 min., 16. M. 
Bigoš – 59:31 min., 18. T. Demočko – 64:15 min., 
Ž – 3. L. Baronová – 65:05 min., 13. M. Berníková 
– 78:26 min. • Beh hrebeňom Volovský vrchol, 
33,4 km, prevýšenie 1 400 m: M – S. Smorada 
– 4:07:16 hod. 
FLORBAL: Na okresných majstrovstvách vo 
florbale žiakov získal tím Gymnázia Javo-
rová 1.  miesto v  kategórii stredných škôl 
a 3. miesto v kategórii základných škôl. 
PLÁVANIE: Na Medzinárodných pretekoch o po-
hár primátora mesta Žiliny v  plávaní štartovalo 
vyše 400 pretekárov z 5 krajín. Spišskonovo-
veský plavecký seniorský klub reprezentovali 
otec so synom, obaja rovnakého mena Peter 
Milčák st. (1957) a Peter Milčák ml. (1983). 
Štartovali v rôznych plaveckých disciplínach a 
mali spolu 14 štartov s týmito medailami: Pe-
ter Milčák st.: 5 štartov - 3 bronzové a 2 strie-
borné medaily, Peter Milčák ml.: 9 štartov - 
6 zlatých, 2 strieborné a 1 bronzová medaila.
STREĽBA: Klub spišských strelcov pripravil 
11. novembra 2016 v Krytej strelnici v Spišskej 
Novej Vsi streleckú súťaž pre Ozbrojené sily Slo-
venskej republiky. V športovej streľbe z krátkych 
zbraní si tu porovnalo sily osem družstiev. Cel-
kové prvenstvo si vybojovalo družstvo z Centra 
výcviku Lešť v  zložení pplk. Ing. Dycha, npor. 
Čeman a mjr. Ing. Réti, druhí sa umiestnili vojaci 
z VÚ 6335 Prešov v zložení: rtm. Copák, rtn. Po-
hlodová a mjr. Ing. Pohlod. Tretí skončili vojaci z 
VÚ 2790 Žilina: rtn. Knižka, plk. Ing. vv. Lehovec 
a des. Luterančík. V jednotlivcoch sa na prvom 
mieste umiestnil rtn. Knižka, druhý bol mjr. Ing. 
Réty, tretí skončil mjr. Ing. Pohlod.

Futbalisti Spišskej Novej Vsi majú za sebou úspešný futbalový rok 2016. Po jesennej časti 2016/2017 
patria po skvelých výsledkoch medzi šesticu najlepších druholigových tímov.
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ZLATÁ BODKA NA ZÁVER ATLETICKEJ SEZÓNY 

OPÄŤ SKVELÉ PODUJATIE ORGANIZOVANÉ  
ŠPORTOVÝM KLUBOM FERČEKOVCE

ÚSPECHY MLADÝCH KARATISTOV

Európske žiacke atletické hry v Brne 5. - 7. 9. 
2016 priniesli atlétom TJ Tatran SNV okrem no-
vých osobných rekordov aj jedno vysnívané me-
dailové umiestnenie. V šprinte na 100 m prekážok 
Natália Gyomraiová z TJ TATRAN Spišská Nová 
Ves (na foto vľavo) obsadila nádherné 3. miesto 
v  konkurencii 42 pretekárok zo 14 krajín Európy. 
Už postup z rozbehov do finále bol veľkým úspe-
chom mladej atlétky zo Spiša. Svoj postup vyšper-
kovala vo finálovom behu obrovskou bojovnosťou 
a do cieľa - v  ejto technicky najnáročnejšej atletic-
kej disciplíne - vbehla ako tretia. Dominik Mele-
ga obsadil z pomedzi 47 pretekárov nepopulárne 
4. miesto v skoku do výšky, aj keď v tomto prípa-
de to bol nádherný výsledok podčiarknutý novým 
osobným rekordom. 
Po nádhernom úspechu v Brne sa časť našej vý-
pravy presunula do Třinca na 3. kolo Českej ex-
traligy juniorov a dorastu, kde v Brnenskom drese 
AK OLYMP Brno hosťujúca Patrícia Garčarová 
vybojovala 1. miesto na 100-ke a druhé miesto 

na 200-ke, čím výraznou mierou prispela k víťaz-
stvu družstva AK OLYMP Brno. Natália Gyomrai- 
ová obsadila na 100 m prekážok 1. miesto, aj 
na 300 m prekážok obsadila 1. miesto a Klaudia 
Hanzelyová sa umiestnila na 6. mieste. 
Po EKAGu 2016 a Třinci sa starší žiaci a staršie 
žiačky klubu TJ Tatran SNV zúčastnili Majstrov-
stiev Slovenska vo svojej kategórii v Bratislave. 
MSR opäť priniesli našim atlétom veľa krásnych 
osobných rekordov, ale aj vynikajúce umiestne-
nia. Natália Gyomraiová na 100 m prekážok 
obsadila 1. priečku a tým sa nominovala na me-
dzištátne stretnutie staršieho žiactva a získala titul 
Majsterky Slovenska. Na 300 m prekážok obsa-
dila 2. priečku a takisto získala nomináciu na me-
dzištátne stretnutie. Klaudia Hanzelyová dobehla 
do cieľa na 300 m prekážok so štvrtým najrýchlej-
ším časom. Takto krásne sa pre nás skončila let-
ná sezóna, ktorú vyzdvihuje zisk 18-tich medailí 
z MSR všetkých vekových kategórií.

 

V  nedeľu 23. októbra 2016 sa v  areáli Jazdec-
kého klubu Slávia vo Ferčekovciach stretli mladí 
nadšenci cyklistiky, ktorí si nenechali ujsť 3. roč-
ník Cyklopretekov organizovaných Športovým 
klubom Ferčekovce. Počasie vyšlo dokonale. 
Upršané počasie vystriedal krásny slnečný deň. 
Technicky náročný povrch trate preveril schop-
nosti stovky cyklistov od 0  do 15 rokov, ktorí si 
preteky užívali. Po pretekoch vymenili športovci 
štartovacie čísla za výborné hamburgery, hotdogy 
a voňavý čaj. Čakanie na vyhlásenie výsledkov si 
spríjemnili počúvaním výbornej hudby, maľova-
ním na tvár či pri ochutnávke fazuľovej polievky 
s  údeným mäsom. Žrebovanie bohatej tomboly, 
ktorej dominovala výhra horského bicykla, spre-
vádzali úžasná atmosféra a  napätie. Z  výhry sa 
napokon tešil Tomáš Ištvanik. Športový klub 
Ferčekovce touto cestou ďakuje všetkým svojim 
členom, priaznivcom, podporovateľom, ktorí stáli 
za prípravou a organizáciou kvalitného 3. ročníka 
Cyklopretekov, kde bolo o všetkých veľmi dobre 
postarané.                                                             

Športovci Karate klub IGLOW sa 22. 10. 2016 zúčastnili s 11 súťažiacimi súťaže  
Slovenský pohár v Sabinove. Z celkového počtu zúčastnených 42 klubov sa umiestnili na 
7. mieste, spolu získali tri zlaté a jednu striebornú medailu.
Meno  Kategória Výsledok
Jakub Černický  Kumite mladší kadeti 12 - 13 rokov do 40 kg 1
Maroš Janovčík Kumite mladší kadeti 12 - 13 rokov nad 55 kg 1
Zoja Zimnikovalová Kumite kadetky 14 - 15 rokov do 54 kg 1
Sára Krivdová Kumite kadetky 14 - 15 rokov do 54 kg 2
Zoja Zimnikovalová v kategórii kadetky - 54 kg získala 16. 10. 2016 zlatú medailu na no-
minačnom turnaji pre širšiu reprezentáciu v kategóriách kadetov, juniorov na Majstrovstvá 
Európy 2017 Hungarian Open Karate Cup 2016.
Výsledky Žiackej ligy VÚKABU v sezóne 2015/16 po bodoch a kategóriách jednotlivcov 
boli vyhlásené 12. 11. 2016 v Košiciach. Za Karate klub IGLOW Spišská Nová Ves získali 
najviac bodov:
kata deti chlapci (5 - 7): 6 - Dominik Antoš
kumite chlapci zač. -30 kg (8 - 9): 5 - Marek Krivda
kumite ml. žiaci zač. -35 kg (10 - 11): 5 - Peter Mrovčák
kumite ml. žiaci pokr. +40 kg (10 - 11): 8 - Dominik Kešelák
kumite ml. žiačky pokr. -35 kg (10 - 11): 9 - Zuzana Černická
kumite st. žiaci pokr. -50 kg (12 - 13): 7 - Šimon Javorský Mladí karatisti, ktorí získali najviac bodov v žiackej lige VÚKABU 2015/16

ŠPORT
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MLÁDEŽNÍCKE DRUŽSTVÁ VK SNV VÍŤAZNE

PUTOVNÝ POHÁR V ŠPORTOVEJ STREĽBE

FERČEKOVSKÁ DESIATKA

Mladšie žiačky - 3 v Poprade 13. 11. 
2016 vyhrali tri zápasy: VK SNV – 
Poprad: 2 : 1, VK SNV - Svidník „A“:  
2 : 0, VK SNV - Stropkov „B“: 2 : 0. Jeden 
zápas so Stropkovom prehrali: VK SNV - 
Stropkov „A“: 1 : 2.
Mladšie žiačky - 4 v Kežmarku 20. 11. 
2016 vyhrali zápasy s Popradom 3 : 1 
a s Kežmarkom 3 : 2.
Mladším žiačkam - 6 sa darilo druhý 
novembrový víkend, 12. 11. vyhra-
li doma dva zápasy: VK SNV - Prešov:  
2 : 0, VK SNV - Bardejov: 2 : 0. Jeden 
zápas so Stropkovom prehrali 0 : 2. 
Staršie žiačky v Košiciach 5. 11. 2016 
vyhrali dva zápasy s Prešovom a Koši-
cami: VK SNV - Prešov 2 : 0 a VK SNV - 
Košice 2 : 0, zápas so Svidníkom prehra-
li 1 : 2. Na turnaji vo Svidníku konanom  
19. 11. 2016 vyhrali 2 zápasy, 1 zápas 
prehrali.
Kadetky v nedeľu 6. 11. porazili doma 
Michalovce hladko 3 : 0 a 3 : 0. O týž-
deň neskôr v nedeľu 13. 11. sa im v Kež-
marku tiež darilo, oba zápasy s KV Oktan 
Kežmarok vyhrali 3 : 1 a 3 : 0. Zdenek 
Hauer, tréner kadetiek VK Spišská Nová 
Ves: „S naším regionálnym súperom ne-

prehrali naše dievčatá zápas v juniorkách 
i kadetkách už 4 roky. A  v nastúpenom 
trende pokračovali. Až na zaváhanie 
v druhom sete prvého zápasu mali diev-
čatá hru vo svojich rukách i nohách a do-
minovali vo všetkom. Oba zápasy odo-
hrala obetavo a na hranici choroby Ema 
Kubičárová, tradične kvalitne Ivana Mo-
rihladková a kvalitný výkon podala, ešte 
žiačka Laura Valkošáková.“
Juniorky prvú novembrovú sobotu 5. 11. 
vyhrali v Považskej Bystrici 3 : 1 a 3 : 0. 
V nedeľu 19. 11. 2016 vyhrali doma nad 
TJ Slávia TU Zvolen 3  :  0 a  3  :  1. La-
dislav Ďuriško, asistent trénera junioriek 
VK Spišská Nová Ves: „Zvolen bol pred 
týmto kolom na 2. mieste a my za ním 
na 3. mieste v ligovej tabuľke. Víťazstva-
mi sme sa posunuli na 2. priečku práve 
pred Zvolen. K dispozícii som mal 9 diev-
čat, ktoré zabojovali a dovolili uhrať Zvo-
lenčankám iba set. Hrali sme svoju hru, 
tá bol založená na úspešných útokoch 
Morihladkovej a Vikartovskej, o ktoré sa 
družstvo mohlo v týchto zápasoch oprieť. 
Zahrali si všetky dievčatá a podali ko-
lektívny výkon.“

 

V piatok 14. októbra 2016 si v Krytej 
strelnici v Spišskej Novej Vsi „bratia 
v zbrani“ zmerali sily na streleckej 
súťaži (prvý krát s medzinárodnou 
účasťou). IX. ročník „O putovný 
pohár okresného riaditeľa OR PZ 
v Spišskej Novej Vsi“ prebehol 
za rekordnej účasti 30 súťažiacich, 
ktorí zároveň vytvorili 10 trojčlen-
ných družstiev. Súťažiaci strieľali na 
terč - nekryte ležiaca figúra s kruh-
mi - vzdialenosť 25 metrov, na figúru 
páchateľa s rukojemníkom zo vzdia-
lenosti 10 metrov a kruhové terče vo 
vzdialenosti 50 metrov zo športovej 
malokalibrovky. V útulnom prostredí 
klubovne sa stretli policajti z obvod-
ných oddelení, kriminálnej polície, 
policajní vyslúžilci, naši mestskí po-
licajti i družstvá International Police 
Association (IPA), Slovenská a Poľ-
ská sekcia Nowy Targ. Navzájom 

si dobre rozumeli, i keď súperili na 
štartovnej čiare. V družnej a pria-
teľskej atmosfére strávili príjemne 
čas medzi jednotlivými disciplínami 
až do vyhodnotenia súťaže. Počas 
slávnostného nástupu a vyhodnote-
nia súťaže odovzdal Putovný pohár 
víťaznému družstvu zástupca okres-
ného riaditeľa policajného zboru 
v Spišskej Novej Vsi, riaditeľ odboru 
poriadkovej polície mjr. Mgr. Milan 
Bukšár. Bolo to družstvo policajtov 
OO PZ Krompachy v zložení: Miro-
slav Turzák, Silvester Novysedlák 
a Tomáš Onderčin, ktoré si domov 
odnieslo peknú trofej - Putovný po-
hár okresného riaditeľa PZ SR Spiš-
ská Nová Ves. S druhým miestom 
sa museli uspokojiť minuloroční 
víťazi, policajti z Krajského riaditeľ-
stva PZ Prešov - družstvo A. Tretí 
v hodnotení družstiev skončili taktiež 

policajti z KR PZ Prešov - druž-
stvo B. V  hodnotení jednotlivcov 
si prvenstvo „vystrieľal“ vynikajúci 
strelec Milan Kohút z KR PZ Pre-
šov, druhý sa umiestnil Ján Lukáč 
z APVV (Asociácia policajtov vo 
výslužbe) Spišská Nová Ves a tretí 
bol Silvester Novysedlák z OO PZ 
Krompachy. 
V záverečnom príhovore Milan 
Bukšár v mene okresného riaditeľa 
poďakoval usporiadateľovi - Klubu 
spišských strelcov i mestu Spišská 
Nová Ves za dobre zvládnutú akciu 
a zúčastneným za športovú disciplí-
nu a podané výsledky. Vyjadril pre-
svedčenie, že akcia prispela k  vy-
tvoreniu lepšej spolupráce medzi 
ozbrojenými zložkami, v tomto prípa-
de aj vo vzťahu k našim cezhranič-
ným susedom.

J. Borz 

Nepriaznivé počasie privítalo účastní-
kov bežeckých pretekov na Ferčekov-
ciach vo štvrtok 17. 11. 2016. Zišlo sa 
ich 123, z toho 46 detí. Všetci dobehli 
do cieľa a  zvíťazili aj nad počasím. 
Medzi mužmi zvíťazil objav roka Ma-
rián Zimmerman z Kluknavy časom 
36:21 min. Zo žien bola najrýchlejšia 
Michaela Kucháriková z Liptovského 
Mikuláša. 5 km zvládla za 21:09 min.
Muži 
A: 3. V. Majerčák - 37:46 min.,  

5. M. Plačko - 39:25 min.,  
6. E. Henček - 39:32 min., 

B: 1. T. Kamas - 36:54 min.,  
2. Š. Sumerling - 37:43 min.,  

3. S. Imrich - 41:52 min., 
C: 1. M. Hrušovský - 43:57 min., 

3. O. Chabada - 47:04 min.,  
4. M. Fuker - 47:21 min.

D: 1. P. Pavol - 47:30 min.,  
2. O. Kozák - 48:38 min.,  
3. V. Šmida - 49:47 min. 

Ženy, 5 km
E: 3. M. Staroňová - 22:48 min.,  

4. Štundová - 26:07 min.,  
8. J. Toporcerová - 28:22 min.

F: 1. L. Baronová - 23:20 min.,  
4. M. Berníková - 26:04 min., 
5. D. Garneková - 26:06 min.

Rudo Mikolaj
Foto: Robert Schlosser Spišiačky pri štarte

ŠPORT

Staršie žiačky 6. 11. 2016 v Košiciach
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Na stupni víťazov  
(1. miesto v kategórii Kumite chlapci 12 – 13 r. do 52 kg).

BEŽECKÁ LIGA OKRESU SPIŠSKÁ NOVÁ VES SPOZNALA 
NAJLEPŠÍCH BEŽCOV A BEŽKYNE ZA ROK 2016
Štvrtý ročník bežeckej ligy okresu Spišská Nová 
Ves mal svoje vyvrcholenie 17. 11. 2016 na veľmi 
pekne zorganizovanom behu Ferčekovská desiat-
ka. Bežecká liga pozostávala z 13 pretekov, ktoré 
sa organizovali od začiatku mája až do konca no-
vembra. Bežci boli hodnotení za každý absolvova-
ný pretek bodovo, tieto body sa im zarátavali a pri-
pisovali do tabuľky. Novinkou tohtoročnej bežeckej 
ligy boli tri bonusové bežecké kolá. Tieto bežecké 
kolá sa hodnotili dvojnásobným počtom bodov. 
Počas celého roka medzi bežcami v jednotlivých 
kategóriách prebiehali vzájomne vyrovnané súbo-
je. Na záverečnom vyhodnotení sa oproti minulým 
ročníkom, tohto roku vyhodnocovali štyria najlepší 
bežci a bežkyne v jednotlivých kategóriách.
Bežci, ktorí sa umiestnili na prvých štyroch miestach 
v jednotlivých kategóriách, boli ocenení peknými 
vecnými cenami. V roku 2016 sa bežeckej ligy okre-
su Spišská Nová Ves zúčastnilo 135 pretekárov  
(92 mužov a 43 žien).

Tomáš Kamas

A kategória 18 – 39-roční: B kategória 40 – 49-roční:
1. miesto Martin Plačko - 120 bodov 1. miesto Tomáš Kamas - 128 bodov
2. miesto Vladimír Majerčák - 118 bodov 2. miesto Štefan Sumerling - 100 bodov
3. miesto Emil Henček - 98 bodov 3. miesto Vladimír Veľký - 96 bodov
4. miesto Branislav Toporcer - 92 bodov 4. miesto Marián Bigoš - 66 bodov

C kategória 50 – 59-roční: D kategória nad 60 rokov:
1. miesto Milan Hrušovský - 105 bodov 1. miesto Peter Pavol - 150 bodov
2. miesto Miroslav Fuker - 87 bodov 2. miesto Ondrej Kozák - 126 bodov
3. miesto Ondrej Chabada - 84 bodov 3. miesto Jaroslav Tekely - 79 bodov
4. miesto Bohuš Brajer - 57 bodov 4. miesto Ondrej Majerník - 70 bodov

E kategória 18 – 34-ročné: F kategória nad 35 rokov:
1. miesto Judita Toporcerová - 91 bodov 1. miesto Lenka Baronová - 140 bodov
2. miesto Daniela Kolesárová - 75 bodov 2. miesto Daniela Garneková - 126 bodov
3. miesto Lucia Štundová - 65 bodov 3. miesto Zuzana Kartusková - 111 bodov
4. miesto Mária Staroňová - 60 bodov 4. miesto Michaela Berníková - 67 bodov

Konečné poradie najlepších štyroch bežcov a bežkýň v jednotlivých kategóriách:

Únia žien Slovenska, okresná organizácia,
Dom Matice slovenskej,

Spišské osvetové stredisko, Mestské kultúrne centrum,
Základná umelecká škola v Spišskej Novej Vsi 

vás pozývajú na predvianočné stretnutie rodín

ČARO VIANOC
12. 12. 2016 o 17.30 hod., Koncertná sieň Reduty v Spišskej Novej Vsi 

Piesne, tance a obrady, výstavky spojené s vianocami.
Vstupné dobrovoľné. 

pozýva svojich členov na tieto aktivity

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku  
v Spišskej Novej Vsi

6. 12. 2016 (streda) Prehliadka Provinčného domu (Múzeum Spiša) 
10.00 h pred Múzeom Spiša

4. 12. 2016 (streda) Mikulášsky výstup na Matku Božiu - turistická vychádzka 
Stretneme sa pred ZŠ Z. Nejedlého o 9.00 h.

13. 12. 2016 (utorok) Predvianočné stretnutie seniorov pri kapustnici a koledách 
16.00 h v Reštaurácii Tatra. Prihlásiť sa do 8. 12. 2016, poplatok 3 €.

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

Počas prestávky si môžete kúpiť DVD z doterajších koncertov CHORUS IGLOVIA. 
Predaj vstupeniek: TIC - Letná ul. a MKC - zadný vchod Reduty
Cena vstupenky: dospelí: 5 €, deti do 15 rokov: 2 €

TICHÁ NOC 2016,
ktoré zaznejú v sobotu 17. decembra 2016 

o 16.00 a 19.00 h
v Koncertnej sieni Reduty v Spišskej Novej Vsi.

Hosť koncertov:
mužský spevácky zbor z poľského Rzeszowa

PODKARPACKI CHOR MESKI

ČAROVNÝ ADVENT 
V METROPOLE
Zažite autenticky zážitok z príchodu 
a očakávania Vianoc v Hoteli Metropol. 
Každú adventnú nedeľu so začiatkom 
o 16.00 hod. sme pre vás v spolupráci 
s OOCR Slovenský raj & Spiš pripravili vždy 
iný a bohatý vianočný program s ponukou 
degustácie domácich tradičných vianočných 
špecialít z regiónu Spiš. Práve prostredníctvom 
zvykov a tradícií chceme navodiť tú správnu 
vianočnú atmosféru. Nebude chýbať ani 
grilovanie spišských „šmakov“ priamo pod 
vianočným stromčekom a horúci nápoj pre 
každého návštevníka zdarma. 
Rezervácie a objednávky degustačného menu 
na tel. č. 0904 777 630 alebo e-mailom:  
recepcia@hotel-metropol.sk. 
Všetci ste srdečne vítaní. Vstup zdarma.

KULTÚRNY A HUDOBNÝ 
PROGRAM
27. 11. 2016 
ADVENTNÁ KYTICA HUDBY A TANCA  
ZUŠ Spišská Nová Ves
Klasická hudba a tanec s vianočnou tematikou
4. 12. 2016
VIANOČNÁ CIMBALOVKA  
ZUŠ Spišská Nová Ves
Ľudová hudba s tancom a spevom, kvarteto 
s jemnými melódiami, duo Pechovcov
11. 12. 2016 
VIANOČNÝ POZDRAV UČITEĽOV  
ZUŠ Spišská Nová Ves
Vianočné koledy a melódie
18. 12. 2016
JASLIČKARE, ZUŠ Smižany
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KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/416 63 53

12. 12. 2016 Preteky „Vianočná hviezdička“ 
 pre verejnosť otvorené od 16.30 - 20.00

Otvorenie krytej plavárne počas vianočných sviatkov a prázdnin
23. 12. piatok  9.00 - 20.30
24. 12. sobota zatvorené
25. 12. nedeľa  9.00 - 20.30
26. 12. pondelok  13.00 - 20.30
27. 12. utorok  9.00 - 20.00
28. 12. streda  9.00 - 20.00
29. 12. štvrtok  9.00 - 20.00
30. 12. piatok  9.00 - 20.00
31. 12. sobota zatvorené

1. 1. 2017 nedeľa  14.00 - 20.30
2. 1. 2017 pondelok  13.00 - 20.00
3. 1. 2017 utorok  9.00 - 20.00
4. 1. 2017 streda  9.00 - 20.00
5. 1. 2017 štvrtok  9.00 - 20.00
6. 1. 2017 piatok  9.00 - 20.30
7. 1. 2017 sobota  9.00 - 20.30
8. 1. 2017 nedeľa  9.00 - 20.30

Ostatné dni krytá plaváreň otvorená podľa 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 T.: 053/416 63 54

Otvorenie sauny počas vianočných sviatkov a prázdnin
24. 12. 2016 sobota zatvorené
25. 12. 2016 nedeľa podľa rozpisu
31. 12. 2016 sobota zatvorené
1. 1. 2017 nedeľa podľa rozpisu

Prevádzková doba sauny 

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

MASÁŽE T.: 053/416 63 54

Klasická, reflexná, thajská, anticelulitídna, kozmetická lymfodrenáž, lymfod-
renáž celého tela, detoxikačná medová masáž, segmentová masáž, lávové 
kamene, chiropraxia, mäkké techniky. Ponúkame vianočné poukážky.

utorok - piatok  14.00 - 20.00
sobota - nedeľa  9.00 - 20.00

Mimo uvedený čas možnosť objednávky na t. č.: 0905 954 792, 0904 325 343.

CERAGEM T.: 053/416 63 54

pondelok 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

TENISOVÁ HALA T.: 0903 403 459
Správca haly: Rudo Pavlík, Miroslav Kačenga - 0903 403 459
Otváracie hod.: PO - NE 9.00 - 21.00

Cenník vstupu
9.00 - 14.00 10 €/hod./kurt
14.00 - 21.00 13 €/hod./kurt

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

1. 12. štvrtok 17.00 ŠKBD - Young Angels Košice, basketbal, juniorky
4. 12. nedeľa 14.00 BK 97 STOVA - Prešov, volejbal, 1. liga ženy
7. 12. streda 18.00 SNV - Košice, basketbal, extraliga muži
9. 12. piatok 17.00 Rozprávkoland 2016 „Šmolkovia sú späť“

10. 12. sobota
13.30 SNV - Žilina, basketbal, starší žiaci
16.00 SNV - Komárno, basketbal, juniori
19.00 Young Arrows - Žilina, florbal, JEX

11. 12. nedeľa

9.00 SNV - Považská Bystrica, basketbal, starší žiaci
11 30 SNV - Levice, basketbal, juniori
14.00 Young Arrows - Trenčín, florbal, JEX
16.45 Young Arrows - Brezno, florbal, M1

14. 12. streda 18.00 SNV - Svit, basketbal, extraliga muži

17. 12. sobota
11.30 SNV - Michalovce, basketbal, starší mini žiaci
15.00 SNV - Prievidza, basketbal, kadeti
18.00 Young Arrows - ATU Košice, florbal, JEX

18. 12. nedeľa
11.00 SNV - P. Bystrica, basketbal, kadeti
14.00 BK97 STOVA - Stropkov, volejbal, 1. liga ženy

21. 12. streda 18.00 SNV - Karlovka, basketbal, extraliga muži
30. 12. piatok 18.00 SNV - Nitra, basketbal, extraliga muži

KOLKÁREŇ T.: 0907 428 935
Správca: Dana Klubertová - 0907 428 935 
Cenník prenájmu: 16 €/hod./4 dráhy

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN T.: 0903 405 466

UMELÁ TRÁVA / Cenník prenájmu:
Hracia plocha 2 hod./1 zápas bez osvetlenia 100 €
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas 130 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke  36 €/hod.
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením  60 €/hod.
½ hracej plochy k tréningovej jednotke 35 €/hod.
Podrobnejšie informácie u vedúceho futbalového štadióna. 
Kontakt: Patrik Brezovaj - 0903 405 466

ZIMNÝ ŠTADIÓN  T.: 053/446 10 86
Rozpis zápasov má len informatívny charakter a môže byť zmenený.

2. 12. piatok 17.00 SNV - Skalica, 1. liga muži
3. 12. sobota 14.00 SNV - Michalovce, extraliga dorast
4. 12. nedeľa 10 30 SNV - Michalovce, extraliga dorast

nedeľa 18.00 Verejné korčulovanie
10. 12. sobota 14.00 SNV - Skalica, extraliga dorast
11. 12. nedeľa 10 30 SNV - Slovan, extraliga dorast

nedeľa 17.00 SNV - Topolčany
14. 12. streda 17.00 SNV - Martin, 1. liga muži
16. 12. piatok 17.00 SNV - Považská Bystrica, 1. liga muži
18. 12. nedeľa 18.00 Verejné korčulovanie
20. 12. utorok 17.00 SNV - Michalovce, 1. liga muži
21. 12. streda 17.00 SNV - Zvolen, extraliga dorast
22. 12. štvrtok 17.00 SNV - Zvolen, extraliga dorast
23. 12. piatok 18.00 Verejné korčulovanie
26. 12. pondelok 8.00 - 20.00 Preteky Short track
27. 12. utorok 8.00 - 14.00 Preteky Short track

utorok 18.00 Verejné korčulovanie
28. 12. streda 17.00 SNV - Prešov, 1. liga muži
29. 12. štvrtok 18.00 Verejné korčulovanie
30. 12. piatok 18.00 Verejné korčulovanie
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VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V OKTÓBRI OSLÁVILI
97 rokov
Cecília Macková

94 rokov
Mária Kucharovicová

92 rokov
Jozef Gerši

90 rokov
Elena Bobáková
Regina Smoradová
Margita Křižovičová

85 rokov
Irena Sanetriková
Elena Bučková
Pavol Kusnyér
Helena Palmovská

80 rokov
Cecília Bednáriková
Emília Vernarská

Margita Lapšanská
Gertrúda Dovalová
Eduard Krotký
Ing. Pavel Kvašňák
Magdaléna Slivošová
Dušan Bartoněk
Zuzana Chovancová
Anna Soóšová
Lýdia Tökölyová
Katarína Fibišová
Ondrej Novotný
Ing. Antonia Tatiana  
      Krasnenková

75 rokov
Ladislav Mišenda
Milan Ziolkovský
Vladimír Vansáč
Ing. Štefan Ondáš
Viktória Bigošová

Filomena Leibiczerová
Božena Barčová
František Šafrán
Eva Vyoralová
Milan Hruškoci
Ela Hrušovská
Anna Krajňáková
Alžbeta Kyselová
Anna Leskovjanská
Elena Ondasová
Jozef Vojtkovský
Pavol Maniak
Rudolf Tirpák
Ivan Kmeť
Valéria Vojtušová

70 rokov
Mgr. Oľga Gálová
František Sekan
Mária Hudáková

Magdaléna Nováková
Štefan Šesták
Anna Bodzionyová
Marta Hrivňáková
Mária Kačírová
Ing. Dušan Zvara
Klementína Vančová
František Klein
Ladislav Šimurda
Anna Gondová
Ľudmila Novotná
Lorant Boroň
Anna Hricová
Ing. Karol Mitrík
Mgr. Ján Horváth
Anna Vojtaneková
Emília Kubánková
Ing. Viera Ferjančeková
Milan Labuda
Agnesa Michalovová

Simona Piknová
Iris Tokarčíková
Alžbeta Kozlíková
Peter Ferenc
Elias Hudáček
Marek Dudy
Adriana Krivoruková
Pavol a Ema  
     Frankovičoví
Roman Kudelás
Gréta Emma Lacušová
Adam Markulík
Nikolas Figlár
Lujza Kucová
Gregor Rusch
Tina Kordovaníková
Damián Tomáši
Alexandra Kačírová

V OKTÓBRI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

MUDr. Vlastimil Fluss 1922
Ferdinand Majerech 1924
Terézia Slivošová 1926
Juliana Oravcová 1926
Mária Tarageľová 1929
Katarína Klorusová 1930
Ing. Štefan Gurčík 1930
MUDr. Elena Servová 1931

Mária Dávidová 1931
Štefan Šteiner 1931
Ing. Michal Cmorej 1931
Anton Šurina 1931
Božena Šuňavcová 1932
Emil Šimčák 1932
Tomáš Jasečko 1933
Alžbeta Hlavatá 1933 

Eva Murinová 1933
Jozef Forgáč 1934
Helena Galiovská 1934
Jozef Bukovinský 1935
Jozef Šmelko 1935
Ondrej Baňas 1935
Františka Mireková 1936
Jozef Petrík 1938

Andrej Varga 1941
Albert Tomajko 1942
Irena Fedoreková 1942
Marta Schullerová 1943
Zita Ondrušová 1944
Darina Vranová 1944
Marcela Strižovská 1949
Jozef Kojnok 1950

Ing. Michal Dinič 1951
Jaroslav Pollák 1952
Dušan Polák 1953
Jozef Jasenčár 1956
František Kačír 1956
Ľubomír Zajac 1958
Mária Florková 1961
Mgr. PaedDr. Ján Hrušovský 1980

Ak si neprajete, aby vaše meno bolo uverejne-
né 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.

Úprimne ďakujeme príbuzným, bývalým spolupracovníčkam 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 7. 10. 2016 s našou milo-
vanou a dobrou mamou, babkou, prababkou a tetou Máriou 
TARAGEĽOVOU. 
Navždy nás opustila vo veku 87 rokov.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
S úctou a vďakou dcéra Zdenka a syn Štefan s rodinami.

Úprimne ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom 
a  známym, ktorí prišli 7. 10. 2016 odprevadiť na poslednej 
ceste môjho drahého manžela, otca, dedka a  pradedka  
Jozefa BUKOVINSKÉHO, ktorý nás opustil vo veku 81 rokov.
Ďakujeme chirurgickému odd. v  SNV, zvlášť zást. primára 
MUDr. Sakmarovej a MUDr. Škovranovej za ich starostlivosť 
počas jeho hospitalizácie.
Naše poďakovanie patrí Pohrebnej službe R. Findura,  
Rím.-kat. farskému úradu v SNV a PhDr. J. Lapšanskému, PhD., 
za dôstojnú rozlúčku.
S vďakou manželka, synovia Vladimír a Jozef s rodinami.  

S bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie všet-
kým príbuzným, bývalým kolegom, priateľom, susedom 
a známym, ktorí prišli 13. 10. 2016 odprevadiť na poslednej 
ceste našu drahú sestru, tetu, švagrinú a príbuznú Boženu 
ŠUŇAVCOVÚ, ktorá nás opustila vo veku 84 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa 
snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Zároveň ďakujeme celému kolektívu Domova dôchodcov 
v SNV za príkladnú opateru v posledných dňoch jej života.
smútiaca rodina 

Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všet-
kým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 
26. 10. 2016 s  mojím milovaným manželom, naším otcom, 
dedom, pradedom a krstným otcom Andrejom VARGOM.
S úctou a  vďakou manželka Mária, dcéra Mária s  rodinou, 
synovia Ondrej, Vlado, Ľubo s rodinami a pravnuk Matejko.

Odišla si tíško ako odchádza deň a v našich 
srdciach ostáva spomienka len.
S bolesťou v  srdci vyslovujeme úprimné 
poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetino-
vé dary všetkým príbuzným, známym, ktorí 
sa prišli 17. 10. 2016 rozlúčiť s našou ma-
mičkou, babičkou, prababičkou Teréziou 

SLIVOŠOVOU, ktorá nás navždy opustila vo veku 90 rokov. 
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura, Rím.-kat. 
farskému úradu v  SNV, ZPOZ pri MsÚ v  SNV - PhDr. J.  
Lapšanskému, PhD. a Mgr. Z. Kleinovej za dôstojnú rozlúčku.
21. 11. 2016 zároveň uplynulo 8 rokov, keď nás navždy opus-
til náš otec, dedko, pradedko Ján SLIVOŠ. 
Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Ťa mal rád, nevie 
zabudnúť.
Naši drahí rodičia, s úctou a vďakou na Vás spomínajú Vaše 
deti Milka, Maňka, Hanka, Ján, Štefan, Valika s rodinami.

Čo nám bolo drahé, osud nám vzal, ostali 
len spomienky a v srdci veľký žiaľ. Aj keď 
nie si medzi nami, v našich srdiacich žiješ 
s nami.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom 
a  známym, ktorí sa prišli 18. 10. 2016 
rozlúčiť s  naším milovaným a obetavým 

otcom, dedkom, pradedkom, svokrom a  príbuzným  
Jozefom FORGÁČOM, ktorý nás opustil vo veku 82 rokov.
Naše poďakovanie patrí tiež všetkým, ktorí sa podieľali na 
dôstojnej rozlúčke.
10. 11. 2016 sme si pripomenuli 12. výročie, odkedy nás  
navždy opustila naša drahá mama, babka, prababka  
Margita FORGÁČOVÁ.
S láskou, vďakou a úctou spomína smútiaca rodina.

POĎAKOVANIA A SPOMIENKY

Ema Krištofová
Kim Haragošová
Mia Žofčáková
Zoe Dubravcová
Ivan Čonka
Zoe Gutová
Tamara Pavolová
Tadeáš Vrabeľ
Richard Parajňák
Lukáš Pešta
Zoja Geletková
Mária Krempaská
Dominik Klein
Miroslava Bušeková
Jenifer Horváthová
Olívia Marková
Filip Vitko
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POĎAKOVANIA A SPOMIENKY

Odišiel si tíško, už nie si medzi nami, no v  našich srdciach 
budeš žiť spomienkami.
11. 11. 2016 nás navždy opustil Ján DROBNÝ vo veku ne-
dožitých 91 rokov. 
Všetkým ďakujeme za tichú spomienku.
Lúčia sa s Tebou sestra Hanka, netere a synovcovia s rodi-
nami.

Ďakujeme príbuzným, susedom, priateľom a  známym,  
ktorí sa prišli rozlúčiť 27. 11. 2016 s  našou mamkou Evou 
MURÍNOVOU, ktorá nás opustila vo veku 83 rokov.
Zároveň ďakujeme Pohrebnej službe R. Findura a Rím.-kat. 
farskému úradu SNV za dôstojnú rozlúčku. Zvlášť ďakujeme 
Domovu dôchodcov v SNV za dlhodobú opateru.
dcéry Eva a Anna s rodinami

Aj, keď nie ste medzi nami, v našich srd-
ciach žijete s nami.
V  týchto dňoch uplynú dva roky, odkedy 
nás navždy opustili mamka a sestra Marta 
a Danka ALTZNAUEROVÉ.
Tí, ktorí ste ich mali radi a  nezabudli, 
venujte im spolu s nami tichú spomienku.

S láskou a úctou spomína Vlado s rodinou.

Všetko zmizne, len stopy Tvojej lásky a spomienky na predob-
ré srdce nám zostanú.
11. 11. 2016 uplynul rok, odkedy nás opustil milovaný man-
žel, otec, dedko, pradedko Tibor Štefan HRUŠOVSKÝ.
S láskou v srdci spomínajú na chvíle s Tebou všetci, ktorí Ťa 
poznali a radi mali.
Tvoja manželka Ľudmila, syn Roman so Števkou, vnúčatá 
Jakubko a Sonička s Jožkom a pravnučkou Alžbetkou. 

20. 11. 2016 uplynulo 15 rokov, kedy nás opustil manžel, otec 
a dedo Július JAHODA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou manželka Mária a dcéry s rodinami.

25. 11. 2016 uplynul rok, odkedy nás navždy opustil  
milovaný manžel, otec, dedko, pradedko a svokor Vladimír 
KONÁRSKY. 
S úctou a láskou spomínajú manželka a synovia s rodinami. 
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami. 

Nezabudli sme, len sa učíme žiť s tým, že už nie si medzi nami.
2. 12. 2016 si s hlbokou úctou a láskou pripomíname 1. výro-
čie úmrtia môjho milovaného manžela Jozefa CEHULU.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu so mnou 
tichú spomienku.
S láskou spomína manželka a ostatná rodina.

Bolesťou unavený tíško si zaspal zanechajúc všetkých, čo si 
rád mal. Za všetky Tvoje trápenia a bolesti, nech Ti dá Pán 
Boh večnej milosti.
4. 12. 2016 si pripomenieme 15 rokov, čo nás navždy opustil 
náš brat, švagor a ujo Milan HOZZA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s  nami tichú 
spomienku.
S láskou a úctou v srdci spomínajú brat Štefan s manželkou 
Ivanou a deťmi Tomášom a Simonou.

Čas plynie, spomienky ostávajú.
4. 12. 2016 si pripomenieme 3. výročie 
úmrtia našej drahej mamky, svokry a  ba-
bičky Heleny HOVANOVEJ.
Zároveň 26. 1. 2017 uplynie 25 rokov, od-
kedy nás navždy opustil náš otec, svokor 
a dedko Jozef HOVAN.

Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im s nami tichú spomienku.
S úctou a vďakou smútiaca rodina.

Len ten, kto stratil, koho mal rád, pochopí, čo je bolesť 
a  žiaľ. Bez Teba žiť musíme, no v  našich srdciach Ťa stále 
nosíme. Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, 
nezabudne.
6. 12. 2016 uplynie smutný rok, odkedy nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec a dedko Jozef FERENC.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
S úctou a  vďakou spomínajú manželka Elena, syn Erik  
a dcéra Tatiana s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

Dobrý človek nikdy neumiera v srdciach tých, ktorí ho milovali. 
S úctou a láskou si 6. decembra 2016 pripomenieme 1. výro-
čie úmrtia Ladislava KURUCA.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali.
manželka a synovia s rodinami.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
7. 12. 2016 uplynie rok, ako nás navždy opustil náš milovaný 
otec, dedko, brat Štefan DROBNÝ.
S láskou a úctou spomíname.

Odišla tíško, už nie je medzi nami, no v našich srdciach žije 
spomienkami.
8. 12. 2016 uplynú 3 roky od chvíle, kedy nás navždy opustila 
moja manželka, naša mamka Eva TEKELYOVÁ.
S úctou spomínajú manžel a deti s rodinami.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.

Čas ubieha a  nevráti, čo vzal. Len láska, úcta a  spomienky 
v srdciach zostávajú.
9. 12. 2016 uplynie 5 rokov od úmrtia nášho otca, starého 
a prastarého otca a brata Jána KOŠKU.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Marta a Norika s rodinami 
a brat Nandy s rodinou.

Stále je ťažko a smutno nám všetkým. Nič už nie je také, ako 
bolo predtým. Všade okolo chýba Tvoj hlas, mal si rád život, 
my Teba zas. Odišiel si bez rozlúčky tíško a  navždy, zostal 
smútok, na duši jazvy.
9. 12. 2016 uplynie 11 rokov od úmrtia nášho ocka, dedka 
Dušana SIVAČKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, spomínajte s nami.
S láskou spomínajú manželka Mária, dcéry Katka, Lucka 
s manželmi, vnúčik Sebastián Dušan a ostatná rodina.

Slza v oku, v srdci žiaľ, čo drahé nám bolo, osud vzal. Odišiel 
si nám všetkým, ktorí Ťa radi mali. Odišiel si bez toho, aby nám 
Tvoje ústa zbohom dali. Len ten, kto niekoho navždy stratí, 
vie, čo je bolesť a žiaľ. Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť 
nedovolí.
So smútkom v srdci si 11. 12. 2016 pripomenieme 7. výročie, 
kedy nás navždy opustil milovaný syn, brat Martin NAGY.
S úctou a láskou si spomínajú mamka Mária, sestry Dagmar, 
Monika, bratia Jaroslav, Zdeno so svojimi rodinami a krstná 
mama.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu s nami tichú 
spomienku. Ďakujeme.

Dni plynú ako tichej rieky prúd, len bolesť 
v srdci trvá a nedá zabudnúť.
12. 12. 2016 si pripomenieme smutné  
1. výročie úmrtia ocka, dedka p. Mikuláša 
MRÓZA a  zároveň 5. 1. 2017 uplynie  
9. výročie úmrtia mamky, babky p. Irenky 
MRÓZOVEJ.

Tí, ktorí ste ich poznali a nezabudli, venujte im s nami tichú 
spomienku.
S úctou spomína dcéra, syn a vnúčatá.
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Zostaneš navždy v našich srdciach.
14. 12. 2016 uplynie smutný rok, kedy nás navždy opustil môj 
drahý manžel, náš otec, svokor, starý otec, brat a krstný otec 
MUDr. Ján FULKA.
Ďakujeme všetkým za tichú spomienku s modlitbou.
Spomíname s láskou a úctou.
manželka Valéria, synovia Ján, Róbert a súrodenci s rodinami

Čas plynie a  nevráti, čo vzal, zostali len spomienky a  žiaľ.  
Za Tvoju lásku, čo Ti môžeme dať, len kytičku kvetov 
a spomínať.
16. 12. 2016 si pripomenieme dlhých 10 rokov, čo nás na-
vždy opustil môj milovaný manžel, otec, starý otec a príbuzný  
Ladislav MODROCKÝ.
Ďakujeme všetkým, ktorí si s nami zaspomínajú.
manželka a synovia s rodinami

Kto žije v srdciach svojich blízkych nie je mŕtvy, len vzdialený.
20. 12. 2016 uplynú 4 roky, odkedy nás navždy opustila naša 
milovaná mamička, svokra, babička, prababička a  sestra  
Helena VALIGUROVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou a úctou v srdci spomínajú syn Dušan s rodinou, syn 
Michal s  rodinou, dcéra Silvia s  rodinou, nevesta Mária 
s  rodinou, vnúčatá a  pravnúčatá, súrodenci a  ostatná 
smútiaca rodina.

Na hroby tíško lístie sadá, z oblohy studený 
dážď padá a  mieša sa s  našimi slzami... 
Milovaní, tak smutno je nám za vami...
Už piaty rok s láskou spomíname na našich 
drahých rodičov Reginu KRAUSZOVÚ 
(28. 10. 2011) a Jána KRAUSZA (22. 12. 
2011), ktorí nás navždy opustili.

S láskou a úctou spomínajú synovia Ján a Róbert s rodinami, 
dcéra Zuzana s manželom a ostatná rodina.

Čas plynie, ale spomienky ostávajú.
27. 9. 2016 uplynulo 20 rokov, odkedy nás 
navždy opustila naša mamka, svokra, bab-
ka a prababka Margita HREBENÁROVÁ.
24. 12. 2016 si pripomenieme 12. výročie 
úmrtia nášho otca, svokra, deda a pradeda 
Jána HREBENÁRA.

S úctou a  vďakou pri plamienku sviečky spomínajú dcéry 
a synovia s rodinami.

Sú vety, ktoré už nepovieme, sú chvíle, na 
ktoré nezabudneme, sú okamihy, na ktoré 
radi spomíname. Kto v srdci žije, neumiera.
11. 11. 2016 sme si pripomenuli 15. vý-
ročie úmrtia nášho otca Jozefa DZIAKA 
a 29. 12. 2016 si pripomenieme 14. výročie 
úmrtia našej mamky Emílie DZIAKOVEJ.

S úctou a  láskou si spomíname na našich starostlivých 
rodičov.
dcéry Marta, Emília, Mária a  synovia František a  Jozef 
s rodinami

17. 12. 2016 uplynie 30 rokov od úmrtia nášho otca  
a dobrého človeka Františka NOVOTNÉHO.
Spomeňte si naňho spolu s nami.
synovia s rodinami a vnúčatá

Odišiel so svetlom, kdesi v diaľke splynul s ním...
S úctou a  láskou si 24. 12. 2016 pripomenieme 5. výročie 
úmrtia nášho drahého manžela, otca, svokra, dedka, praded-
ka Ing. Františka HARNIŠA.
Ďakujeme za tichú spomienku tým, ktorí ho poznali.

Cez rosu v  očiach slza sa tlačí, na tvári nekonečne dlho 
páli, tak hlavu do vankúša skrývame a prosíme... nech sme 
s Tebou, keď snívame.
24. 12. 2016 uplynie 25 rokov od úmrtia nášho manžela, ocka, 
dedka a pradedka Milana LACKA.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s  nami tichú 
spomienku. Ďakujeme.
rodina

Týmto by sme radi vyjadrili poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom, 
susedom a  známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 18. 10. 2016 s  našou sestrou  
Marcelou STRIŽOVSKOU, ktorá nás 15. 10. 2016 navždy opustila vo veku ne-
dožitých 67 rokov.
Naše poďakovanie chceme vyjadriť taktiež Mgr. Kučinskému a Pohrebnej službe 
R. Findura za dôstojnú rozlúčku. 
bratia Ladislav a Alexander s rodinami a ostatná smútiaca rodina

Úprimne chceme poďakovať kolektívu lekárov, sestier, sanitárov, asistentov 
a upratovačiek za starostlivosť počas našej hospitalizácie – menovite zvlášť 
Márii Hirošovej, Jozefovi Goldbergerovi a Eve Slezákovej.
Srdečná vďaka.
pacientky z ODCH, izba č. 12 - Hegenbartová a Maštalská

SPOMIENKY  A POĎAKOVANIA

Oznámenie
Výbor Podporného pohrebného 

združenia  
pobočka Spišská Nová Ves
upozorňuje svojich členov,  
že na základe rozhodnutia 

Správnej rady PPZ v Betliari bude  
členské na rok 2017 vo výške 15 €. 

Členské je potrebné uhradiť  
do 30. 6. 2017.

výbor PPZ

ZMENA  
V PREVÁDZKOVANÍ  
ZBERNÉHO DVORA

Oznamujeme občanom mesta, že Zberný 
dvor na Sadovej ulici a Zberný dvor pre 

drobné stavebné odpady umiestnený 
v areáli skládky odpadov Kúdelník II  

budú od 27. 12. 2016 zatvorené.  
Občania môžu služby oboch zberných 

dvorov opäť využiť  od 10. 1. 2017.
odd. komunálneho servisu, MsÚ

CASD, zbor Spišská Nová Ves 
Srdečne vás pozývame na štúdium 

Knihy kníh - Biblie
každý utorok
čas: 17.30 h

kde: Školská 22, Spišská Nová Ves
kontakt: Ing. Jozef Pist – 0907 915 055

Opäť sú tu Vianoce, ten najkrajší a najočakávanejší čas roka. 
Čas radosti, ľudského porozumenia a obdarúvania...

MŠ a ZŠ sv. Cyrila a Metoda v Spišskej Novej Vsi 
vás srdečne pozýva na vianočnú akadémiu:

SRDCE PRE VIANOČNÝ ZVON
14. decembra 2016 o 16.30 h v priestoroch Kultúrneho domu Mier. 
Nech aj toto podujatie spríjemní čas radostného očakávania narodenia Pána.

NIEKTORÝ OZNAM 
ZVÄČŠÍM

9. decembra – 9. februára
Spišská Nová Ves     Kaviareň eLAra

Výstava – predaj



Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi
www.spisskanovaves.eu 3112/2016

POZVÁNKA, INZERCIA

STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA
Markušovská cesta 4, Spišská Nová Ves, e-mail: skola@soussnv.sk

PONUKA ŠTÚDIA V ŠK. ROKU 2017/2018 
PRE ŽIAKOV ZÁKLADNÝCH ŠKÔL ŠTÚDIUM NASLEDOVNÉ ODBORY:

Kritéria prijímacieho konania: 
absolvovanie Monitoru SJ + MAT
ŠTUDIJNÉ ODBORY 4-ROČNÉ:  
(maturitné vysvedčenie + výučný list)
2426 K  programátor obrábacích 

a zváracích strojov a zariadení
2697 K  mechanik elektrotechnik 
6446 K  kozmetik
ŠTUDIJNÉ ODBORY 4-ROČNÉ:  
(maturitné vysvedčenie)
2157 M geológia, geotechnika 

a environmentalistika
3650 M staviteľstvo
3692 M geodézia, kartografia a kataster
UČEBNÉ ODBORY 3-ROČNÉ:  
(výučný list)
3661 H murár
3663 H tesár
3668 H montér suchých stavieb
3672 H kamenár
3675 H maliar
3678 H inštalatér
3684 H strechár
2683 H 11 elektromechanik – silnoprúdová 

technika

2683 H 15 elektromechanik – úžitková 
technika

2487 H 01 autoopravár – mechanik
2487 H 02 autoopravár - elektrikár 
6456 H kaderník 
3152 H 02 krajčír – dámske odevy
6424 H manikér – pedikér
S možnosťou pokračovať 2 roky v nadstavbo-
vom štúdiu dennou alebo externou formou.
NADSTAVBOVÉ ŠTÚDIUM
Študijné odbory: 2-ročné
2414 L 01 strojárstvo - výroba, montáž 

a opravy prístrojov, strojov 
a zariadení

2493 L predaj a servis vozidiel  
(od 1. 9. 2017)

2675 L 02 elektrotechnika - výroba 
a prevádzka strojov a zariadení

3659 L stavebníctvo 
6426 L vlasová kozmetika
3125 L odevníctvo
6423 L starostlivosť o ruky a nohy 
UČEBNÉ ODBORY 2-ROČNÉ: 
pre žiakov, ktorí ukončili povinnú školskú 
dochádzku v 7. alebo 8. ročníku ZŠ: 

3686 F stavebná výroba 
3178 F výroba konfekcie
3383 F spracúvanie dreva
MOTIVAČNÉ ŠTIPENDIÁ POČAS ŠTÚDIA
Motivačné štipendiá sú poskytované tým 
žiakom, ktorí sa pripravujú na povolanie 
v študijnom alebo učebnom odbore 
zaradenom do zoznamu s nedostatočným 
počtom absolventov pre potreby trhu práce. 
Títo žiaci podľa dosiahnutého prospechu 
dostávajú každý mesiac štipendium vo výške:

cca 59 € do prospechu 1,8
cca 41 € do prospechu 1,8 - 2,4
cca 23 € do prospechu nad 2,4

Sú to tieto odbory:
ŠTUDIJNÉ ODBORY
2157 M geológia, geotechnika a 

environmentalistika
UČEBNÉ ODBORY
2683 H 12 elektromechanik - automatizačná 

technika
2683 H 15 elektromechanik - úžitková 

technika

www.soussnv.sk
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 Tovar nájdete na  
www.vyzdobaspis.sk 

Darceky
Milé

Vianocné
ozdoby a darceky

Odborárov č. 22, SNV (pri Úrade práce)

www.podiatercentrum.sk 

ĎAKUJEME ZA PREJAVENÚ DÔVERU V ROKU 2016!

PODOPRINT
diagnostika

UNIT
pedikúra – ošetrenie

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

Zimná 50  (medzi Slovenskou sporiteľnou a Dominom)
052 01 Spišská Nová Ves

Tel.: 0902 891 534

šponovanie
zarastených
nechtov

výroba

vložiek
ortopedických

OBDARUJTE
SVOJICH BLÍZKYCH NA VIANOCE :)

DARČEKOVÁ POUKÁŽKA

HOTELOVÁ AKADÉMIA
Radničné námestie 1
Spišská Nová Ves

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
15. decembra 2016 (štvrtok) 
od 8.00 do 16.00 h
pre žiakov 8. a 9. ročníkov základných škôl, 
rodičov a výchovných poradcov

V  priebehu dňa sa uchádzači o  štúdium budú 
môcť postupne oboznámiť s ponukou študijných 
a učebných odborov školy a s požiadavkami, kto-
ré musia splniť pre prijatie v  rámci prijímacieho 
konania pre školský rok 2017/2018. 
Radi vás privítame v priestoroch našej školy.pozýva na



Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi
www.spisskanovaves.eu 3312/2016

POZVÁNKA, INZERCIA 

ADVENTNÝ KONCERT
Evanjelický kostol v Spišskej Novej Vsi

18. 12. 2016 o 16.00 hod. 
vstupné dobrovoľné

ÚČINKUJE: 
Organová koncertná virtuózka Mgr. Art. Marta Gáborová,
ocenená cenou Sebastian za mimoriadny prínos 
k odkazu diela J. S. Bacha
 
PROGRAM: J. S. Bach – Koncert a mol BWV 593 • J. S. Bach 
– Chorálová predohra • „Erbarm mein, o Herre Gott“ BWV 721 
• B. Pasquini – Variácie na „La Folia“• W. A. Mozart – Variácie 
C dur KV 265 • J. S. Bach – Pastorale BWV 590

Vianočná akcia

1. Námestie Sp. Nová Ves, Letná 40
2. OC Maradas (oproti kvetom Lyja)

     Pri kúpe tovaru nad 150 eur

“silvestrovský” Hubert zdarma!

  Nad 300 eur k šampanskému

    aj 2 exkluzívne poháre

           
  Celebration

• ZÁSUVKY A SPÍNAČE 
ABB  •  Schneider elektrik  •  SEZ Krompachy 
TEM  •  Logus  •  Legrand  •  SEZ Dolný Kubín

• LED SVETELNÉ ZDROJE A SVIETIDLÁ
• PRIAMOVÝHREVNÉ ELEKTRICKÉ OHRIEVAČE

Šafárikovo nám. 1  •  052 01 Spišská Nová Ves
seteza@seteza.sk  •  053/441 04 81

predaj elektroinštalačného materiálu a svietidiel
servis fotovoltických elektrárni

Platí pri jednorázovom nákupe nad 50 € s DPH pri platbe v hotovosti.

KUPÓN 5  ZĽAVA%
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   PREDÁM / PRENAJMEM
 Predám 2-izb. byt s  balkónom v  pôvodnom stave, 8. 

posch. na sídl. Mier. Cena 45  000 €. T.: 0910 278  240, 
+420 732 334 606.

 Predám 2-izb. byt na sídl. Tarča. Čiastočne upravený. 
Cena 40 000 €. T.: 0907 945 087.

 Predám 2-izb. byt na sídl. Mier. T.: 0908 658 935.
 Predám 2-izb. byt (56 m2) zachovalý, v pôvodnom sta-

ve v  centre mesta, Gorazdova ul., 3. posch., bez výťahu 
a  balkóna za cenu dohodou a potom kúpim 2-izb. byt 
v SNV do 1. posch., vyššie len v príp. výťahu, zdrav. dô-
vody. Cena dohodou a len v dobrom stave, aj iná lokalita.  
T.: 0944 174 430. 

 Dám do prenájmu 2-izb. byt na Ul. E. M. Šoltésovej 
v SNV. Byt bude voľný od 1. 1. 2017. T.: 0907 049 956.

 Dám do prenájmu 2,5 izb. murovaný byt s  balkónom 
na Koceľovej ul. v  SNV (blízko centra) T.: 0911 753  031,  
0903 901 985.

 Predám 2-izb. byt   v Rudňanoch, časť Zapálenica. Za-
chovalý, čiastočne upravený, 2. posch., tehlový. Cena do-
hodou. T: 0911 709 030.

 Predám mezonet 138 m2 v SNV, Nábrežie Hornádu. Byt 
má samostatné kúrenie, dve kúpeľne so záchodom. Volať 
po 18.00 h. T.: 0905 827 083.

 Predám dom na podnikanie v centre mesta na Duklian-
skej ul. 1 v SNV. Cena dohodou. Kontakt vo večerných ho-
dinách - t. č. 0902 140 435.

 Predám rodinný dom, stavaný pre dve rodiny. Dom má 
2 samostatné 3-izb. byty. Rozloha jedného bytu 105 m2. 
K domu patria 2 garáže. Nachádza sa v dobrej lokalite SNV. 
Znížená cena. T.: 0903 449 565. 

 Predám RD v centre mesta SNV - Ul. Čsl. armády, 
so záhradou a 2 garážami. Obytná plocha domu - 126 
m2, celková plocha pozemku - 610 m2. Cena 130 000 €.  
T.: 0907 337 697.

 Predám murovanú chatu so záhradou v oblasti Červený 
jarok. T.: 0903 621 805. 

 Predám záhradu na sídl. Tarča, ZO SPIŠ - ovocné stromy, 
kry, chata, voda, oplotená o rozlohe 330 m2. Cena 12 000 €. 
T.: 0905 522 362.

 Dám do prenájmu alebo predám garáž na sídl. Západ I 
za potokom za výhodných podmienok. T.: 0908 256 027.

 Predám garáž pri židovskom cintoríne s elektrikou, mon-
tážnou jamou a pivnicou. Cena 8 390 € alebo najlepšia po-
nuka. T.: 0903 943 214.

 Predám úplne novú Biolampu Wellness Energie,7 sve-
telných filtrov, časovač, kĺbový stojan na stôl, všetko v hli-
níkovom kufri. Cena: 140 € (foto na www.lepsiacena.sk).  
T.: 0903 189 429.

 Predám úplne novú Orthomagon-pulznú magnetoterapiu 
- podložka na celé telo, vrátane návodu - pomoc na cca 60 
chorôb. Výroba Nemecko. Cena: 239 €. (www.lepsiacena.sk).  
T.: 0903 189 429.

 Predám nádherný hustý umelý vianočný stromček zn. 
CHRISTAL, výška 210 cm. Vyzerá ako živý, skladá sa z nie-
koľkých častí. Na stromček aj komplet vianočné ozdoby 
v zlatej farbe rôzneho druhu. Je možné kúpiť spolu i osobit-
ne. T.: 0903 935 744 - volať po 16.00 h.

 Predám veľmi lacno chladničku, práčku, gauč, fotel, 
manželskú posteľ, okrúhly kuchynský stôl, konferenčný 
stolík, váľandu, obraz. Bližšie informácie: 0910 278  240, 
+420 732 334 606.

 Záujemcovia o vyčistené morky o váhe 12 - 18 kg / cena 
za kg - 4 € * kurčatá brojlere o váhe 2 - 2,15 kg / cena za kg 
- 2,70 € * dodávka 10. 12. 2016 (sobota) o 15.00 h. Hláste 
sa na tel. č.: 053/441 00 52, 0902 633 109.

 Predám basovú gitaru YAMAHA. Cena 95 €. 
T.: 0904 307 161.

   KÚPIM – HĽADÁM  
 Opatrujem detičky u  mňa doma. Môže ísť o  hodino-

vé alebo celodenné stráženie. Som mamička na MD.  
T.: 0904 380 033.

 Hľadáme 1-izb. až 2-izb. byt v SNV v osobnom vlastníc-
tve. T.: 0918 805 625.

   RÔZNE
 NEFUNGUJE POČÍTAČ? Štrajkuje internet a je práve 

nedeľa? Profesionálny servis PC a výpočtovej techniky 
u vás doma 24 h/7dní v týždni za dobré ceny. Inštalácia 
Windows! Opravy notebookov, výmena displejov! In-
štalácia a nastavenie WiFI. Možnosť obnovenia vašich 
stratených dát! Nastavenie internetového pripojenia. 
V decembri vianočná SERVISNÁ PREHLIADKA U VÁS 
ZDARMA! Volajte: 0904 318 235. Telefonické poraden-
stvo bezplatne. E-mail: fixnet@fixnet.sk, www.fixnet.eu

 NEFUNGUJE VÁM POČÍTAČ? Ponúkam IT služby, in-
štalácie Windows 7, 10, Linux, nastavenie internetu, wifi 
a pod. Servis vykonávam prevažne u seba doma. Pod-
robnejšie na: www.erikspic.sk, mobil - 0903 101 667.

 MASÉRKA Maťka MOKOŠOVÁ - Sauna / krytá plavá-
reň, Za Hornádom 15, SNV ponúka vianočné darčekové 
poukážky na masáž v hodnotách 10 €, 20 € a 30 € alebo 
podľa vášho želania. T.: 0904 325 343.

 LICENCOVANÝ INŠTRUKTOR PLÁVANIA A LYŽOVA-
NIA detí a dospelých, od začiatočníkov po pokročilých. 
Zdokonaľovanie plaveckej techniky, zlepšenie vytrva-
losti, individuálny prístup. Komunikácia aj v AJ, NJ, RJ. 
T.: 0949 311 139, e-mail: marekvernarcik@gmail.com

 WWW.MURARDANIELSNV.WBL.SK / Vykonávam: 
*rekonštrukcie bytových jadier * renovácie kúpeľní * 
maľovanie bytov * vnútorné zatepľovanie stien. 
T.: 0904 185 527.

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

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

 MONTÁŽ všetkých druhov STREŠNÝCH KRYTÍN za 
rozumnú cenu ponúkajú klampiari a tesári z Jamníka. 
Kvalita, rýchlosť práce a spokojnosť zákazníka zaruče-
ná. T.: 0905 539 419 – Tomáš Jančík.

 Ponúkame vám NATOČENIE svadby, životného jubi-
lea vo FULL HD KVALITE. CENA od 250 € + možnosť 
fotiek z videozáznamu. FB/Alfavideo. T.: 0944 684 303. 

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

 STAV.KABESEK A  STAVBY LESŇÁK - za rozumnú 
cenu * prerábanie bytových jadier * práca s  kame-
ňom * kozuby * obkladačky * dlažba * omietky * le-
penie asfaltovej izolácie na strechy. Záruka 5 rokov.  
T.: 0944 524 863, 0940 244 394.

 NOVAVES, s. r. o., STAVBY A REKONŠTRUKCIE * kú-
peľne, byty, domy... * ploty, chodníky, parkoviská. Naše 
referencie na www.nova-ves.sk. T: 0948 681 133,
e-mail: info@nova-ves.sk

 „Ste zlatý“ - tak mi hovoria. SLUŽBY PRE DOMÁCNOSŤ 
* čistenie kobercov, sedačiek, pomníkov * sťahovanie 
* 100 % mikrovlnná likvidácia húb, plesní, červotočov * 
mikrovlnné sušenie muriva a iné. Viac: www.spisskano-
vaves.eu/Inzercia/Katalóg firiem. T.: 0904 865 262. 

 RELAX ŠTÚDIO / fyzioterapeutka - masérka: * bolesti 
chrbtice, svalov * opúchanie a bolesť nôh * bolesť hlavy 
* relax * odstránenie únavy (mäkké techniky, baby ma-
sáž, masáž lávovými kameňmi, reflexná masáž chodi-
diel...). Objednávky vopred na tel. č.: 0907 025 410. 

 Vykonávame PRESTAVBY KÚPEĽNÍ (bytové jadrá), 
rekonštrukcie bytov a domov, všetky vodárenské práce 
(výmena batérií, WC, radiátorov, preplach. potrubia), 
rezanie do panelu - búranie panelov, montáž pláv. 
podláh, sadrokartónu. T.: 0903 277 634.

 TANEČNÁ ŠKOLA LaDANZA v SNV organizuje: veče-
ry tanca pre dospelých a mladomanželov * cvičenie do-
spelých s deťmi od 2 r. * kurzy pre deti a mládež od 4 r. 
* prípravu stredoškolákov na ples. Informácie: FB - La-
Danza, 0905 635 792, e-mail: LaDanzaSNV@gmail.com

 Ponúkam ÚČTOVNÉ SLUŽBY pre živnostníkov 
a  malé firmy - jednoduché účtovníctvo, podvojné 
a mzdové účtovníctvo, spracovanie daňových priznaní, 
DPH, daň z motorových vozidiel, komunikácia s úrad-
mi. Mám dlhoročné skúsenosti v danej oblasti. Na cene 
sa určite dohodneme. T.: 0948 029 201.

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

 POSTELE - MATRACE: zdravotné ortopedické mat-
race nájdete v spálňovom štúdiu priamo v centre SNV, 
Letná 55 (budova ADAM - podlahy). VIANOČNÁ AK-
CIA: hrejivý paplón a matracový chránič ku každému 
matracu Dormisan. Otvorené PO - PI: 9.00 - 17.00 h.  
T.: 0908 237 943.

 Keďže sa blížia najkrajšie sviatky v  roku, tak vám 
opäť ponúkame skvelé zákusky, torty - CUKRÁREŇ 
SOPHIA. Stačí zavolať a  objednať. T.: 0905 351  180.  
Príjemné sviatky.

 PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS ďakuje 
všetkým klientom za využitie našich služieb a pra-
je pekné vianočné sviatky a úspešný Nový rok 2017.  
T.: 053/444 01 19, 0903 100 508, 0903 661 891.

 POŽIČOVŇA, PREDAJ AUTOBOXOV a NOSIČOV NA 
BICYKLE v predajni ZÁHRADKÁR a VÝROBA KĽÚČOV 
(bývalá banícka škola). Dovoz a montáž aj u zákazníka. 
T.: 0918 538 508, 0907 259 489. 

 Pozývame vás do predajne HOBBY KREATIV, Zimná 
65, SNV na TVORIVÉ KURZY: * 8. 12. o 16.30 h - scra-
povanie - vianočné pozdravy - 4 € * 10. 12. od 10.00 do 
12.00 h - detské vianočné dielne - 1,50 €/dieťa. Bližšie 
info a prihlášky: v predajni Zimná 65, tel.: 0918 994 867, 
e-shop: www.hobby-kreativ.sk 

 OČNÁ OPTIKA BLIR – OPTIK (Odborárov 18) si aj 
tento rok pre vás a vašich blízkych pripravila darčeky. 
Nová kolekcia a zhotovenie okuliarov podľa vašich po-
trieb za rozumné ceny. Tešíme sa na vás. 

 DARUJTE svojim blízkym VZDELANIE. Jazyková 
škola VISTA vám ponúka darčekové poukážky na ja-
zykové kurzy s 10 % zľavou. VISTA, Levočská 1, SNV.  
T.: 0902 961 150, e-mail: vista@vista.sk
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INZERCIA

17.12.2016
EŠTE VIAC KOCIEK, 

SÚŤAŽE 
A LEGO VÝHRY

LEGO 3D SOCHY

LEGO HERNÁ ZÓNA
OD 11. DO 19. HODINY

03.12.2016 - 04.01.2017
FORUM POPRAD

www.ocmadaras.sk OC Madaras

Mikuláš na saniach!

Partner podujatia:

Urob si aj ty „sel� e“ s Mikulášom a pošli 
svojím známym originálny pozdrav z Madarasu.

vyvolanie fotogra� í s 50% zľavou

Príďte k nám zažiť vianočnú atmosféru s Mikulášom 
na saniach každú sobotu a nedeľu

od 3. decembra do 18. decembra 2016 
v čase od 13:00 do 19:00

Vás bude čakať
· Mikuláš na saniach   
· nezbedný čert
· roztomilý anjel   
· sladká odmena za básničku alebo pesničku

Podrobnosti nájdete na www.ocmadaras.sk

KUPÓN DO ZLOSOVANIAMeno:

Priezvisko:
E-mail:

Mobil:

Zimná nádielka u nás!
od 18. - 24.12. ZLATÝ TÝŽDEŇ v Madarase
 Nakúpte u nás - vianočné zľavy pre všetkých! 
 Po nákupe vyplňte žreb a zapojte sa do zlosovacej súťaže
22. 12. PRVÝ ZIMNÝ DEŇ v Madarase
 15:00 – 16:00 Vianočný koncert žiakov ZUŠ v Spišskej Novej Vsi
 16:00 – 17:00 Vianočná akadémia študentov Gymnázia na Javorovej ul.
 17:00 – 18:00 Detský svet nás baví
 18:00 – 20:00 Vystúpenie Ľudovej hudby Romana Barabasa 
od 27. - 30.12. Denný ZIMNÝ TÁBOR v Detskom svete
od 2. - 5.1. Postaráme sa o vaše ratolesti počas zimných 
  prázdnin. Viac info na detskysvet@ocmadaras.sk
5. 1.  Žrebovanie cien vianočnej zlosovacej súťaže
 o 16:00 na pódiu pri eskalátoroch



ROKY SERVIS

ZA 99€

ZIMNÁ PONUKA, 
       KTORÚ SI UŽIJE KAŽDÝ.
ŠKODA RAPID SPACEBACK už od 124 € mesačne.
My Slováci sme rôzni. Niektorí milujú prírodu, iní šport, a sú aj takí, ktorí dajú prednosť pohodliu. 
Ale úplne všetci sa tešia z darčekov.

Preto vám k štedro vybaveným modelom ŠKODA dáme:
› zimné kolesá zadarmo 
› servis za 99 € na 4 roky s úsporou až 1 200 € 
› výhodné Financovanie na jednotku

Modelový príklad Financovania na jednotku pre model ŠKODA RAPID SPACEBACK Active 1,2 TSI, 66 kW (90 k) v cenníkovej cene 12 450 € vrátane 
DPH: pri 28 % akontácii počas 72 mesiacov splácate len 1 % z celkovej ceny vozidla (124,50 €). Spracovateľský poplatok pri danej dobe splácania je 
3 % z financovanej hodnoty, RPMN je 1,05 % (bez povinného zmluvného a havarijného poistenia). Uvedené údaje majú iba informatívny charakter. 
Ponuku na mieru vám vypracuje každý autorizovaný predajca značky ŠKODA.

Váš autorizovaný predajca vozidiel ŠKODA:

www.skoda-auto.sk

Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov Fabia, Rapid, Rapid SB a Yeti: 
3,6 – 6,4 l/100 km, 94 – 147 g/km. Ilustračné foto.
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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


