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DORCHESTER CHCE 
PREINVESTOVAŤ MILIARDY
Spoločnosť Dorchester Group of Companies 
navýšila rozpočet na vybudovanie Spišské-
ho raja, vzdialeného len päť kilometrov zo 
Spišskej Novej Vsi, z pôvodne plánovaných  
170 miliónov na 400 miliónov eur. Podľa zá-
stupcov tejto hlavnej developerskej spoloč-
nosti je to výsledok zreálnenia nákladov na 
výstavbu technicky náročného celoročného 
komplexu zimných a letných atrakcií. 
Firma Dorchester už predložila projekt Spišský raj 
na posúdenie vplyvov na životné prostredie (EIA). 
Podľa optimistických predpokladov, ako ich nazval 
hlavný architekt projektu zo spišskonovoveskej fir-
my Arland, s. r. o., Ing. arch. Ján Pastiran, by mohli 
získať kladné stanovisko od ministerstva životného 
prostredia do konca tohto roku, najneskôr však do 
dvanástich mesiacov od podania. Do dvoch rokov 
chcú začať so stavebnými prácami. Ukončenie 
projektu naplánovali investori do desiatich rokov. 
„Počas spracovania projektu sme sa kontaktova-
li so zástupcami ochrany prírody. V pracovnom 
tíme boli významné osobnosti z oblasti ochrany 
prírody aj z akademickej obce. Aj ich vplyvom 
prešiel projekt výraznými zmenami,“ uviedol  
J. Pastiran. V reáli to znamená, že namiesto pô-
vodne plánovaných takmer 100 km zjazdoviek ich 
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Základné údaje o projekte
(predpoklad)

Výška investície:  400 mil. eur 
Pracovné príležitosti: 5 000 os.  
Začiatok stavebných prác: 2009
Ukončenie: 2019

bude o polovicu menej. Počet lyžiarskych vlekov 
sa ustálil na čísle dvadsaťtri. „Vyhýbali sme sa 
štvrtému a piatemu stupňu ochrany prírody, skôr 
sme sa snažili využiť územia s nižším stupňom,“ 
vysvetlil J. Pastiran.  Ponuka zimného centra by 
podľa jeho slov mohla denne uspokojiť 20-tisíc 
návštevníkov. Okrem lyžiarskych svahov bude tu-
ristov a domácich milovníkov zimných radovánok 
lákať krytá zjazdovka, ski-cross a snowboarding. 
V letnom centre, rovnako ako v zimnom, nájdu náv-
števníci množstvo reštauračných a ubytovacích 
kapacít. Letná časť celoročného športovo-rekre-
ačného komplexu počíta s 30-tisícovou návštev-
nosťou. O tú by sa mal postarať najmä aqua raj 
- vodný svet s atrakciami, kúpeľnými a procedu-
rálnymi miestnosťami, vnútornými a vonkajšími 
bazénmi. Okrem nich bude ponuku dopĺňať mini 
golf, cyklistické trasy, tenisová akadémia, viacúče-
lová hala, napríklad aj možnosť zahrať si bowling, 
zúčastniť sa na koncertoch hudobných skupín, či 
športových podujatí v hale a množstvo ďalších.

pokračovanie na str. 3

Vážení Novovešťania,
dostáva sa Vám do rúk vynovené 
vydanie Kultúrno-spoločenského 
mesačníka Informátor. Prvé „Ičko“ 
bolo vydané v novembri 1991. Jeho 
„otcom“ bol súčasný primátor Ján 
Volný. Za toto 16-ročné obdobie 
mesačník prekonal „detské cho-
roby“ a našiel uplatnenie v živote 
mesta. Mnohí z Vás ho radi vždy na 
začiatku mesiaca začínajú listovať. 
Uvedomujeme si vysokú hodnotu 
informácií. Poskytovať ich chceme 
presne, korektne a včasne. Mesto 
chce vhodnou formou informovať o 
svojich plánoch, zámeroch, aktivi-
tách, zmenách, či dôležitých roz-
hodnutiach. I naďalej budú k dis-
pozícii pravidelné rubriky. Pribudne 
viac informácií aj z oblasti športu, 
anketa, rozhovory s významný-
mi osobnosťami. Informácie Vám 
chceme poskytnúť v atraktívnejšej 
podobe. Už z obálky Vám bude jas-
né, aké dôležité udalosti v meste 
sa stali alebo nás očakávajú. Radi 
uvítame Vaše nápady, postrehy  
i pripomienky k novej forme a ob-
sahu mesačníka. V nastupujúcom 
oddychovom  období Vám prajem 
veľa pohodových slnečných dní  
v kruhu Vašich blízkych a v spoloč-
nosti nášho nového „Ička“.

Ing. Andrea Jančíková,
vedúca redakčnej rady
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SPRAVODAJSTVO

dokončenie z 1. strany
Na príprave projektu Spišský raj sa pod-
ľa riaditeľa spoločnosti Dorchester Group of 
Companies Garyho Silvera podieľal medziná-
rodný tím odborníkov, ktorí už majú s výstav-
bou obdobných projektov skúsenosti. „Tvo-
ria ho architektonické, inžinierske, realitné  
a konzultačné firmy z Anglicka, Spojených 
štátov amerických a Španielska,“ upresnil  
G. Silver. Riaditeľ Dorchestru počíta s návratnos-
ťou vynaložených investícií do troch až štyroch 
rokov od vydania stavebných povolení. Projekt 
Spišský raj, ak sa bude realizovať v navrhovanej 
podobe, označil za vysoko efektívnu investíciu. 
Spišský raj by mal podľa predpokladov prilákať 

tri skupiny návštevníkov. Prvou bude regionálna, 
do ktorej ráta G. Silver nielen domácich, ale aj 
obyvateľov ostatnej časti Slovenska. Druhú, 
takzvanú superregionálnu, budú podľa neho tvo-
riť turisti, ktorí sú schopní dopraviť sa do Spiš-
ského raja do štyroch hodín, teda aj obyvatelia 
Viedne, Krakova a Budapešti. Do tretej budú 
spadať ostatní, ktorí využijú popradské medzi-
národné letisko. Spišský raj by nemal zaťažiť 
ani existujúce cestné komunikácie. Projektanti 
vyriešili predpokladanú zvýšenú záťaž veľkoka-
pacitnou lanovkou, ktorá by turistov vozila do 
celoročného športovo-rekreačného komplexu 
priamo zo Spišskej Novej Vsi. 

redakcia 

Bude podľa vás projekt 
Spišský raj pre mesto prínosom?

Miriam Ludvíková
„Samozrejme, okrem vytvo-
renia nových pracovných 
možností pomôže aj zviditeľ-
neniu spišského regiónu, kto-
ré potrebuje. Zároveň bude 
konkurenciou pre neďaleký 
Poprad a Vysoké Tatry. V prí-
pade, že sa skutočne tento 

športovo-rekreačný areál postaví, určite ho budem 
navštevovať, či už kvôli lyžovačke alebo kúpalisku.“

Jozef Vermeš
„V každom prípade nebude 
zlé, ak sa niečo také v blíz-
kosti Spišskej Novej Vsi vy-
buduje. Myslím, že investori 
zvolili peknú oblasť. V okolí 
máme aj teraz dobré mož-
nosti lyžovačky, či už na 
Plejsoch alebo Mlynkách. 
Možno by bol dobrý nápad viac rozvinúť už existu-
júce lyžiarske strediská, či už v oblasti hotelových, 
reštauračných alebo lyžiarskych kapacít.“ 

Antónia Haldichová
„Určite je to dobrá myšlien-
ka, návštevnosť domácich 
však bude predovšetkým 
záležať od cien poskytova-
ných služieb. Podľa môjho 
názoru bude dostupný skôr 
pre zahraničných turistov 
alebo solventnejších zákaz-

níkov ako pre bežných obyvateľov. Na druhej stra-
ne zase pozitívne ovplyvní vývoj nezamestnanosti 
v regióne, takýto celoročný komplex so sebou pri-
nesie množstvo pracovných príležitostí.“

Martin Šefčík
„Bezpochyby nám chýba 
väčšie rekreačné stredisko 
a práve tento športovo-
rekreačný areál by mohol 
túto medzeru vyplniť. Myš-
lienka investorov ma oslovi-
la. Ak sa skutočne projekt 
zrealizuje, určite využijem 
napríklad možnosti dobrej lyžovačky. Zároveň sa 
naskytá šanca pritiahnuť do regiónu zahraničnú 
klientelu, všetko bude závisieť od schopnosti areá-
lu konkurovať väčším strediskám.“ 

Anna Kiššová
„V každom prípade to bude 
mať pozitívnejší vplyv na 
celkový rozvoj spišského 
regiónu a väčší prínos pre 
domácich ako napríklad 
ťažba uránu. Zároveň to 
bude lákadlo pre zahra-
ničných turistov, aby sem 

chodili. Projekt hodnotím pozitívne, našej oblasti 
a mestu môže len prospieť.“ 
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NÁZORY OSOBNOSTÍ SPIŠSKÉHO REGIÓNU

Zimné centrum:
Denná návštevnosť: 20-tisíc návštevníkov
Ubytovacia kapacita: 20-tisíc ľudí 
Lyžiarske zjazdovky: 50 km/23 lyžiarskych vlekov
Ostatné aktivity: krytá zjazdovka, ski-cross, snowboarding, 
reštauračné a zábavné zariadenia

Letné centrum:
Denná návštevnosť: 30-tisíc návštevníkov
Atrakcie: Aqua raj (vodný svet s atrakciami, kúpeľné 
a procedurálne miestnosti, vonkajšie bazény)
Ostatné aktivity: mini golf, cyklistické trasy, 
tenisová akadémia, viacúčelová hala, bowling, 
reštauračné a zábavné zariadenia

„Mesto bude ústretové 
pri podpore tejto inicia-
tívy. Vítame samotné 
zreálňovanie podoby 
tohto projektu. Pred-
pokladám, že pozitíva 
budú vysoko prevažo-
vať nad negatívami.“

„Účinne podporím kaž-
dý reálny projekt, ktorý 
bude rozvíjať cestovný 
ruch v našom regióne, 
prinesie nové pracovné 
príležitosti a prosperitu 
celému mestu.“

Mgr.  Lea Grečková,
poslankyňa NR SR

Mgr. Ján Volný,
primátor mesta

„Zámer výstavby
športovo-rekreačné-
ho areálu Spišský raj 
(Dorchester Group of 
Companies) na území 
ochranného pásma Ná-
rodného parku Sloven-
ský raj (kde platí pod-
ľa Zákona o ochrane 
prírody  č. 543/2002 Z. 
z. 2. stupeň ochrany)  

a zároveň na území Chráneného vtáčieho územia 
Volovské vrchy (vyhláseného uznesením vlády 
SR č. 636/2003 v zmysle európskej legislatívy, 
Smernica Rady č. 79/409/EHS) príp. Chránené-
ho areálu Knola (vyhláseného v zmysle Zákona 
o ochrane prírody č. 543/2002 Z. z. na ochranu 
populácie tetrova hlucháňa a ďalších vzácnych 

druhov živočíchov, kde platí 4., teda jeden  
z najprísnejších stupňov ochrany) sme ešte len  
v týchto dňoch dostali k posúdeniu na stôl, zao-
berajú sa ním naši odborníci a hľadáme riešenie. 
V zásade treba dodržať legislatívu a nezničiť 
zbytočne to, čo stavia Slovenský raj do pozície  
2. prírodne najcennejšieho a teda najatraktívnej-
šieho národného parku na Slovensku (na 1. pozí-
cii je podľa prieskumov verejnej mienky TANAP), 
teda zároveň nezničiť to, čo priťahuje návštev-
níkov a je prirodzeným a veľkým potenciálom 
budúcich príjmov z cestovného ruchu. Pozitíva 
z hľadiska finančného prínosu športovo-rekre-
ačného areálu budú prezentovať iní, negatíva  
z hľadiska dopadu na prírodu, ako každej výstav-
by v prírodnom prostredí, posudzujeme.“

Ing. Bedřich Hájek, ria-
diteľ správy Národného
parku Slovenský raj 
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OZNAM O UZAVRETÍ KOMUNIKÁCIÍ 
POČAS KONANIA SPIŠSKÉHO TRHU
Dňa 11. 7. 2007 od 6.00 hod. bude uzavretá komunikácia Letná ul.,  
v dňoch 12. - 15. 7. 2007 sa uskutoční kompletná uzávierka komuniká-
cií Letná, Zimná, Štefánikovo nám., z dôvodu konania Spišského trhu. 
Popis obchádzok a prímestských liniek nájdete na www.mestosnv.sk  
a teletexte TV Reduta.

OZNAMY

VATRA ZVRCHOVANOSTI
Mesto Spišská Nová Ves pozýva širokú verejnosť 
dňa 21. 7. 2007 (sobota) o 17.00 h 
do areálu amfiteátra Madaras park. Pri príle-
žitosti 15. výročia Deklarácie o zvrcho-
vanosti SR bude pripravený hodnotný 
kultúrny program, ktorý vyvrcholí zapá-
lením vatry zvrchovanosti. V programe, 
nad ktorým prevzal záštitu primátor 
mesta, vystúpi spevácky zbor CHORUS 
IGLOVIA, sólista opery SND Ivan Ožvát, 
populárny spevák Peter Stašák, folklór-
ny súbor DETVA z Detvy  
a od 20.00 h sa zabavíme s ľudovou 
hudbou VAGONÁR z Popradu 
pri ľudovej veselici.

Súčasťou podujatia budú hry 
a súťaže pre deti, 
atrakcie a občerstvenie.
Vstup voľný!

OZ Východná VW divízia a Spišský veterán klub
Vás pozývajú na 2. medzinárodný zraz vozidiel značky Volkswagen so vzuchom chlade-
nými motormi, ktoré sa preslávili pod zľudovelým názvom „chrobák“
VW chrobák - Slovenský raj 2007, konaný 27. - 29. 7. 2007.
V Spišskej Novej Vsi sa prehliadka vozidiel uskutoční 28. 7. 2007 na parkovisku 
Letnej ul. Viac informácií nájdete na stránke www.vwchrobak.eu.

Rímsko-katolícky farský úrad Spišská Nová Ves
v spolupráci s Mestským kultúrnym centrom, Spišská Nová Ves

Vás pozývajú
 
na 3. ročník hudobného 
festivalu mládežníckych 
spevokolov a skupín, 
konaného pod záštitou 
primátora mesta Jána Volného

1. júla 2007 (nedeľa), 10.00, 
Reduta  Spišská Nová  Ves 

Vstup zdarma. 
Tešíme sa na Vás.
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Súčasťou histórie každého mesta je aj 
život a pôsobenie významných osob-
ností našich dejín.

M. R. Štefánik - muž, ktorý zohral dôležitú 
úlohu pri formovaní spoločného štátu Čechov 
a Slovákov, patrí k najväčším osobnostiam       
slovenského národa.
Pre naše mesto je významná skutočnosť, 
že jeho matka Albertína Štefániková, rodená 
Jurenková, v Spišskej Novej Vsi žila po smrti 
svojho manžela a tu dožila svoj život v stálych 
spomienkach na svojho milovaného syna po 
jeho tragickej smrti.
V minulosti socha Milana Rastislava Štefánika 
zdobila priestranstvo pred miestnym evanjelic-
kým kostolom. Realizovali ju podľa víťazného 
návrhu akademického sochára Andreja Kováči-
ka z Bratislavy, ktorý vyšiel z verejnej súťaže, do 
ktorej sa prihlásilo jedenásť sochárov. Účastní-
ci súťaže pochádzali z Prahy, Bratislavy, Mělní-
ka, Senice, Kežmarku, ale aj z Paríža. Sochu 
odhalili 15. júla 1929 pri príležitosti konania 
Podtatranskej výstavy. Slávnostného aktu sa 

zúčastnil Dr. Štefan Osuský, vtedajší minister  
a vyslanec v Paríži. Patronát nad slávnosťou 
malo predsedníctvo vlády ČSR. Hosťom výsta-
vy bol aj minister školstva a národnej osvety Dr. 
Anton Štefánek. Práve sochy a busty sú najcit-
livejším zrkadlom dejín a pri zmene režimu pad-
nú za obeť ako prvé. Socha M. R. Štefánika tak 
v 50-tych rokoch minulého storočia skončila  
v Kovohutách v Krompachoch. 
Mesto v spolupráci s Maticou slovenskou  
v ostatnom období vynaložilo maximálne úsilie 
na obstaranie a osadenie umeleckého diela  
zobrazujúceho  M. R. Štefánika. Nový pamät-
ník pochádza z dielne známeho akademického 
sochára Ladislava Kacvinského. 
Plastika s bronzovým reliéfom na travertínovej 
doske a travertínovom podstavci o rozmeroch 
1 850 x 1 550 x 2 000 mm znázorňuje bustu 
vo vojenskej čiapke, pod ňou lipové listy, dvoj-
kríž a havarované lietadlo. Všetko je štylisticky 
umiestnené na trojvrší, ktoré ohraničuje bron-
zovú časť plastiky.  Vybrané symboly predsta-
vujú základné symboly a charakteristiky Štefá-
nikovho života a jeho vzťahu k Slovensku. Ich 

výpovedná hodnota sa zaraďuje k ďalším po-
dobným pamätníkom na Slovensku vyjadrujú-
cich veľkosť jeho osoby. Travertínový podklad 
vyjadruje spojitosť s charakteristickým neras-
tom Spiša. 
Rozhodnutiu o umiestnení pamätníka pred-
chádzalo množstvo diskusií. Poslanci mest-
ského zastupiteľstva napokon prijali návrh 
pána primátora Jána Volného, ktorý sa osob-
ne zasadzoval o jeho lokalizáciu na námestí, 
ktoré nesie meno samotného M. R. Štefánika  
a o zosúladenie exteriéru s navrhovaným pa-
mätníkom, ktorého travertínový podklad koreš-
ponduje s fasádou budovy mestského úradu. 
Dôstojnosť miesta, dostatočný pohyb ľudí  
v jeho okolí i samotné odsúhlasenie umiestne-
nia autorom, akad. sochárom Ladislavom Ka-
cvinským, napokon zavážili a pamätník bude 
umiestnený pred budovou mestského úradu, 
na Štefánikovom námestí. 
Prezident SR Ivan Gašparovič sláv-
nostne odhalí pamätník M. R. Štefánika  
12. júla 2007 o 11.00 hod.

M. R. ŠTEFÁNIK SA VRACIA

KRÁTKO ZO ZASTUPITEĽSTVA NÁVŠTEVA PREZIDENTA

Jeden z návrhov pamätníka gen. Dr. M. R. Štefáni-
ka, situovaný pred evanjelický kostol z roku 1929   

Socha M. R. Štefánika umiestnená 
pred evanjelickým kostolom, ktorá 

bola v 50-tych rokoch zničená

21. júna 2007 sa uskutočnilo 6. riadne zasadnutie mestského zastu-
piteľstva. Poslanci okrem bežných bodov rokovania, akými sú plnenia 
uznesenia, vysporiadanie nehnuteľností, či vyradenie neupotrebiteľného 
majetku mesta, prerokovali správu o výsledku kontrol, plán kontrolnej 
činnosti na II. polrok, doplnenie zriaďovacích listín Mestského kultúrne-
ho centra a Domova dôchodcov Sp. Nová Ves. Schválili zámer výstavby 
OC Billa na Elektrárenskej ul. a OC Lidl pri Panoráme, analýzu stavu ply-
nových kotolní Emkobel, a. s. a inštaláciu kotlov na spaľovanie biomasy 
kotolni Mier 4. Oboznámili sa s investičným plánom a. s. Hotel Metro-
pol a s výsledkom prieskumu záujmu o výstavbu garážových boxov na 
síl. Mier a Západ I. Schválili tiež VZN o zriaďovaní a užívaní taxislužby 
na osobnú prepravu na území mesta, druhú zmenu rozpočtu, pracovný 
poriadok MsÚ. Na záver menovali riaditeľov mestských organizácií a ná-
čelníka MsP. K zmene vedenia došlo v dvoch inštitúciách. Novým riadite-
ľom Domova dôchodcov v Sp. Novej Vsi bol menovaný Ing. Alfonz Satmár  
a náčelníkom mestskej polície sa od 1. júla stáva JUDr. Vladislav  
Chroust. Viac podrobností sa dozviete v augustovom vydaní Informátora. 

Pred dvomi rokmi prišli žiaci zo ZŠ na Levočskej ul. zablahoželať 
pánovi prezidentovi Ivanovi Gašparovičovi k 1. výročiu uvedenia 
do funkcie hlavy nášho štátu (na snímke). Po dvoch rokoch pri-

chádza pán prezident 
do Spišskej Novej Vsi 
na pozvanie vedenia 
mesta, aby sa okrem 
iného, stretol s po-
slancami mestského 
zastupiteľstva, od-
halil pamätník M. R. 
Štefánikovi, otvoril 
52. Spišský trh.

Foto: Róbert Pevný
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2 gymnázií, 7 stredných škôl a v meste sú  
i dve vysoké školy.
7 442 sadovníckych hospodárstiev nachádza-
júcich sa na ploche 40 000 ha určuje vedúce 
postavenie regiónu Grójec v produkcii jabĺk 
nielen v Poľsku, ale i v Európe. Sady ročne vy-
produkujú priemerne 600 – 700 tisíc ton jabĺk, 
vďaka tomu Poľsko vedie v produkcii jablčného 
koncentrátu. 
Jedným z najväčších tradičných podujatí 
mesta je i „Slávnosť kvitnúcich jabloní“, kto-
rá je spojená s množstvom kultúrnych akcií  
i kontraktačno-obchodných rokovaní. 

V meste pôsobí i medzinárodný koncern Faure-
cia, ktorý zamestnáva 1 200 osôb. Spoločnosť 
sa zameriava na výrobu sedadiel do automobi-
lov. Dynamický rast v 90-tych rokoch si vyžiadal 
i výstavbu moderného rekreačno-športového 
areálu. V meste pribudla krytá plaváreň, špor-
tová hala, 2 ihriská pre loptové hry s moderným 
umelým povrchom. V centre je tiež skateboar-
dové ihrisko a dva tenisové kurty. Vďaka rastu 
životnej úrovne obyvateľstva je mesto atrak-
tívnym miestom pre bytovú výstavbu mladých 
ľudí, pochádzajúcich z iných regiónov.

AJ

SPRAVODAJSTVO

DESIATE PARTNERSKÉ 
MESTO SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
Mesto Spišská Nová Ves má v súčasnosti  
9 partnerských miest. Na americkom kontinen-
te je to mesto Youngstown, v Brazílii Joinville, 
vo Francúzsku L‘Aigle, u našich západných su-
sedov je to Havlíčkův Brod, južných Kisújszál-
lás. V Grécku je to Preveza a v Nemecku máme 
partnerské mestá dve, Alsfeld a Clausthal-Zel-
lerfeld. Onedlho k nim pribudne desiate a to 
poľské mesto Grójec. 
Každoročne počas Spišského trhu pozývame 
na priateľskú návštevu i delegácie z našich 
partnerských miest. Tohtoročný Spišský trh 
bude výnimočný, a to hlavne návštevou pre-
zidenta Ivana Gašparoviča, ale i podpísaním 
ďalšej zmluvy o spolupráci.
Mesto Grójec má štatút mesta, ktorého  
súčasťou je 10 obcí. Nachádza sa v srd-
ci Poľska, 45 km od hlavného mesta Var-
šavy na ceste medzinárodného významu 
E-7 Gdaňsk - Varšava - Krakov. Táto poloha 
predurčuje mestu dynamický rast. Životná 
úroveň mesta je druhá najvyššia v Poľsku, 
hneď po Varšave. Gmina Grójec (okres) má  
120,64 km2 a 23 000 obyvateľov. V samotnom 
meste žije približne 16 000 občanov. Prvá 
písomná zmienka o meste je z roku 1234.  
V meste sú zriadené tri predškolské zariade-
nia. Školstvo pozostáva zo 7 základných škôl, 

V tomto období bola úspešne ukončená mestom 
Spišská Nová Ves prvá fáza prípravy Projektu    
Rochus – renesancia, oživenie historických  uda-
lostí a baníckych tradícií na Spiši.
V praxi to znamená, že boli ukončené projek- 
čné práce a záujemcom a prítomným poslancom 
nášho mesta bol daný projekt odprezentovaný 
19. 6. 2007 na záverečnom pracovnom seminá-
ri. Na základe spracovaných projektov vznikne na 
Nábreží Hornádu nové, architektonicky zaujímavé 
Banícke námestie. Dominantným prvkom námes-
tia bude multifunkčné banícke centrum, slúžiace 
na poskytovanie informácií o baníckych tradíciách 
miest a obcí stredného a dolného Spiša a tiež 
partnerského mesta projektu – mesta Ózd z Ma-
ďarska. Ako povedala riaditeľka BIC Ing. Katarína 
Krotáková, v súčasnosti je spracovaná projektová 
dokumentácia na stavebné povolenie. 
„Dôležitá je budúcnosť projektu Rochus a dô-
ležité je zamerať sa na to, ako využiť pripravené 
projekty a získať finančné prostriedky na ich re-
alizáciu. Pri príprave projektovej dokumentácie  
a štúdie uskutočniteľnosti sme prihliadali na 
to, aby boli v súlade s výzvami na programové          
obdobie 2007 - 2013, kedy bude možné získať 
zo štrukturálnych fondov Európskej únie až 95 % 
nákladov a zvyšných 5 % bude mesto financovať 
z vlastných zdrojov,“ vysvetlila K. Krotáková. Dô-
ležitou skutočnosťou je aj to, že dokumenty z 18. 
storočia dokazujú, že na mieste, kde má podľa 
projektu Rochus vzniknúť Banícke námestie, bola 

kedysi banícka osada – Klopp Orth. Dnes sa tu 
nachádza parkovisko v susedstve supermarketu 
Coop, základnej školy a nových bytových domov. 
Podľa architektov projektu Petra Klinga a Pavla 
Petríka je toto územie v súčasnosti v architekto-
nicky nevyhovujúcom stave. Po realizácii projektu 
Rochus by sa dané územie zmenilo na moderné 
námestie s prvkami baníckej histórie. Patrí medzi 
ich symbolická banská veža, banícky most navrh-
nutý na mieste pôvodnej lávky pre peších cez Hor-
nád.  Projekt, okrem multifunkčného baníckeho 
centra a úpravy jeho okolia, vrátane výsadby ze-

lene, osadenia lavičiek a prvkov drobnej architek-
túry uvažuje o zriadení detského ihriska Barborka  
s modelom banskej štôlne a banským vláčikom.
Investičné náklady na vybudovanie Baníckeho ná-
mestia na Nábreží Hornádu sú 86 miliónov korún. 
Táto suma zahŕňa samotnú výstavbu námestia  
s multifunkčným baníckym centrom vrátane jeho 
vybavenia. V súčasnosti sa pracuje na stavebnom 
povolení a po jeho získaní sa bude mesto Spiš-
ská Nová Ves uchádzať o finančné prostriedky zo 
štrukturálnych fondov. 

www.rochus.info

BANÍCKE NÁMESTIE ČAKÁ NA VÝSTAVBU

MULTIFUNKČNÉ 
BANÍCKE CENTRUM

MOST CEZ 
RIEKU HORNÁD

SYMBOLICKÁ 
BANSKÁ VEŽA

GRÓJEC - MESTO JABĹK
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V posledný májový deň odovzdal riadi-
teľ firmy ROVA-SK, a.s., za účasti primátora 
mesta Mgr. Jána Volného, symbolický šek  
s hodnotou 100-tisíc korún do rúk Ing. Jozefovi  
Naščákovi, riaditeľovi NsP v Spišskej Novej Vsi. 
Z prostriedkov zakúpila nemocnica detskému 
oddeleniu dôležitý prístroj – elektrokardiograf 
(EKG), ktorý je nevyhnutný na diagnostikova-
nie porúch srdcového rytmu, vrodených srd-
cových chýb i na zistenie zápalových ochorení 
srdcového svalu. Je určený pre širokú vekovú 
škálu detí, dokonca je vhodný pre nedonose-
né bábätká. Podľa slov primárky detského od-
delenia MUDr. Oľgy Pirochovej „prístroj slúži 
aj pre všetky deti z celej spádovej oblasti, 
ktoré potrebujú predoperačné vyšetrenie. 
Hodnota tohto prístroja je 125 tisíc korún, 
má veľa výhod, je ľahko ovládateľný, vyšet-
renie je možné realizovať priamo pri lôžku 
pacienta.“

Detské oddelenie v Spišskej Novej Vsi má 
50 lôžok, z toho 4 sú určené na intenzívnu 
starostlivosť, 13 je na nedonoseneckom od-
delení. Okrem toho patrí k detskému lôžko-
vému fondu aj 15 novorodeneckých lôžok. 
Obsadenie detských lôžok – obložnosť – je  

94 percent. „V prípade po-
treby je možné s dieťaťom 
hospitalizovať i doprevá-
dzajúcu osobu, väčšinou 
mamičku. K dispozícii je 
jedna nadštandardná izba, 
kde sa pripláca 200 korún 
na deň. Keďže je o túto 
izbu veľký záujem, máme  
v úmysle zriadiť ešte jednu, 
no na to sú potrebné ďal-
šie finančné prostriedky,“ 
dodala primárka detského 
oddelenia. 

Pre zlepšenie kvality 
zdravotnej starostlivosti je 
potrebné neustále dopĺňať 
technické vybavenie. Deti, 

ktoré vyžadujú umelú pľúcnu ventiláciu, sú 
prevážané na vyššie klinické pracoviská 
do vzdialenejších miest. Takýto prístroj na         
detskom oddelení doteraz chýba, dýchanie 
pacientov zabezpečuje zdravotnícky perso-
nál ručne aj niekoľko hodín do prevozovej 
služby. Hodnota tohto ventilátora sa pohybuje 
od čiastky 500-tisíc korún. „Výber prístroja 
je náročný, pretože bude slúžiť nielen väč-
ším deťom ale aj nedonoseným. Veríme, že  
k šľachetnému daru spoločnosti ROVA sa 
pridajú aj ďalší. Nejde totiž len o záchranu 
života dieťaťa, zakúpením špičkového tech-
nického vybavenia sa postaráme aj o jeho 
kvalitu v budúcnosti,“ dodáva MUDr. Oľga 
Pirochová. 

Po odovzdaní symbolického šeku pozvala 
primárka detského oddelenia prítomných na 
prehliadku detského a nedonoseneckého 
oddelenia. Práve tam boli pred 16-timi rokmi 
hospitalizované i dcérky – dvojičky primátora 
Spišskej Novej Vsi. Ten aj pod dojmom spo-
mienok prítomným zástupcom nemocnice 
prisľúbil, že sa pokúsi získať prostriedky na 
spomínaný prístroj. 

                                                            redakcia
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Y11. 6. 2007 sa uskutočnilo stretnutie auto-

rov žijúcich na Spiši, na ktorom okrem iného 
navrhli mestu starostlivosť o miesta posledné-
ho odpočinku významných osobností, o ktoré 
sa nemá kto starať, vydanie publikácie o meste  
s bezchybnými údajmi o histórii mesta i pre-
hodnotenie nájmu kníhkupectva Mier.

Žiaci 4. A triedy na ZŠ Ul. Ing. Kožucha, 
Jakub Dovčík a Slavomír Gregorík, sa 
12. - 14. apríla 2007 zúčastnili na Medzi-
národnom festivale Exporecerca Jove 
v Barcelone, kde sa im dostalo uznania  
a pochvál, vystupovali aj v španielskej televí-
zii. Jakub Dovčík získal tiež cenu v medziná-
rodnej kategórii.

Žiačky 5. - 6. ročníka ZŠ Hutnícka obsadili 
2. miesto na Majstrovstvách Slovenska 
vo vybíjanej 2007, ktoré sa konali 22. - 23. 
mája v Senici a domov tak doviezli strieborné  
medaily.

Na súťaži v akrobatickom rock and rolle Slo-
venský pohár Detva, ktorá sa konala 19. mája  
2007, v kategórii „Žiaci“ sa pár Matúš        
Malina – Viktória Fabiánová umiestnil na  
4. mieste. V kategórii „Kadeti“ sa prvýkrát 
predstavil pár Dávid Kováč – Monika Hlu-
cháňová, ktorí obsadili 23. priečku. Obidva 
páry pripravovala trénerka Mária Bučáková.
Záujemcovia o akrobatický rock and roll 
sa môžu prihlásiť a bližšie informácie zís-
kajú na www.rockandroll.szm.sk.

Úspechy spišskonovoveských športových 
strelcov pokračujú. 2. - 3. júna sa zúčast-
nili extraligy v Košiciach, kde v prvej súťaži 
v disciplíne ľubovoľná pištoľ Martin Bednár 
zvíťazil a 2. miesto získal Ján Benko. V druhý 
deň extraligového kola v tej istej disciplíne 
Ján Benko vyhral a Martin Bednár bol tretí. 
Lukáš Daniel v disciplíne rýchlopaľná pištoľ 
košické kolo extraligy vyhral. Naši strelci sa 
zúčastnili aj juniorských medzinárodných 
pretekov Olympijské nádeje v Plzni 7. - 10. 
júna 2007, kde Ján Benko v disciplíne ľubo-
voľná pištoľ obsadil 12. priečku.

Slovenský raj na pečiatke
Slovenský raj najnovšie oslovil svojimi prírodnými krásami aj 

filatelistov, a to nielen tých, ktorí ho navštívili, ale aj tých, ktorí 
sa zapojili do ankety o najkrajšiu slovenskú poštovú známku  
a najkrajšiu príležitostnú poštovú pečiatku za rok 2006. V celo-
slovenskej ankete organizovanej Slovenskou poštou a Zväzom 
mladých filatelistov sa do hlasovania zapojilo 1 101 občanov. 
Tí z celkového počtu 58 príležitostných pečiatok prisúdili tretie 
miesto práve poštovej pečiatke zo Spišskej Novej Vsi. Jej au-
torom je Ing. Marián Kellner. Pečiatka zobrazuje Tomášovský 
výhľad a znak Horskej služby Slovenský raj. Bolo to po prvýkrát, 
čo sa tento známy prírodný výtvor dostal na jeden z poštových 
produktov. Spišskonovoveskí filatelisti prostredníctvom pečiatky 
zároveň pripomenuli slovenskej verejnosti 50. výročie existencie 
Horskej služby Slovenský raj. 

SPRAVODAJSTVO

DETSKÉ ODDELENIE SPIŠSKONOVOVESKEJ 
NsP DOSTALO NOVÝ ELEKTROKARDIOGRAF

Riaditeľ a. s. Rova-Sk, Marián Kapusta, odovzdáva 
symbolický šek Ing. Jozefovi Naščákovi, riaditeľovi NsP SNV

Ponúkame stále miesto učiteľa AJ s možnos-
ťou učiť v jazykových triedach od III. – IX. roč., 
s nástupom od 1. septembra 2007. Žiadosti 
môžete zaslať na adresu školy: 
ZŠ, Hutnícka 16, 052 01 Spišská Nová Ves, tel.: 
053-418 20 11, 44 326 00, mob.: 0918 396 289 
– PaedDr. Viera Oltznauerová – riaditeľka školy,  
e-mail: skola@zshutnsnv.edu.sk

Miestny odbor Matice slovenskej s ga-
ranciou mesta, organizuje pre študentov 
stredných škôl 1. 7. 2007 autobusový 
zájazd na Matičný svetový festival sloven-
skej mládeže vo Vysokých Tatrách. Bliž-
šie informácie - Dom MS, t. č. 44 103 14.

SPONZORI NÁDEJE



KULTÚRNO - SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

8 JÚL 2007

SPRAVODAJSTVO

ZMENA V POSKYTOVANÍ 
OPATROVATEĽSKEJ SLUŽBY

Opatrovateľskú službu ako sociálnu službu 
možno poskytovať v rámci sociálnej pomoci 
občanom, ktorí spĺňajú právne podmienky 
pre jej poskytovanie ustanovené v § 15 Zá-
kona č. 195/1998 Z. z. o sociálnej pomoci  
v znení neskorších predpisov. Opatrovateľskú 
službu možno poskytovať občanovi, ktorý pre 
svoj nepriaznivý zdravotný stav potrebuje po-
moc inej osoby pri zabezpečovaní nevyhnut-
ných životných úkonov, nevyhnutných prác  
v domácnostiach alebo kontaktu so spoločen-
ským prostredím. Jej výkon je od 1. 1. 2004 
kvalifikovaný ako výkon samosprávnej pôsob-
nosti obce.  
Podľa vyššie citovaného zákona je občan vo 
všeobecnosti povinný platiť za poskytnutú 
opatrovateľskú službu úhradu podľa príjmu  
a majetku. Spôsob úhrady, výšku úhrady  
a spôsob platenia úhrady za opatrovateľskú 
službu upravuje Všeobecne záväzné nariade-
nie mesta Spišská Nová Ves č. 1/2005 - zve-
rejnené na internetovej stránke mesta.
Úhrada klienta však tvorí len nepatrnú časť fi-
nančných prostriedkov vynakladaných na túto 
službu. V roku 2006 boli priame výdavky na 
opatrovateľskú službu vykonávanú prostred-
níctvom mestského úradu vykázané vo výške 
3 409 000,- Sk, pričom príjmy dosiahli výšku 
385 000,- Sk.
Na základe organizačných zmien vykonaných 
na mestskom úrade došlo dňom 1. 6. 2007 aj 
k zmene poskytovania opatrovateľskej služby. 
Táto kompetencia prešla na domov dôchod-
cov. Uvedené znamená, že rozhodovacia 
právomoc o poskytovaní opatrovateľskej služ-
by a jej rozsahu je v súčasnosti na Domove 
dôchodcov, Brezová 32, Spišská Nová Ves. 
Služba je poskytovaná na základe odporúča-
nia zdravotníckeho zariadenia - lekára a žia-
dosti o opatrovateľskú službu.
Opatrovateľská služba je vykonávaná v teré-
ne a v dome opatrovateľskej služby. V teréne 
máme v súčasnosti 13 opatrovateliek, ktoré 
poskytujú opatrovanie pre 34 opatrovaných. 
Najčastejšou službou je donáška obeda, do-
hľad, udržiavanie domácnosti a nákupy. 
V Dome opatrovateľskej služby (DOS) na 
Levočskej ul. máme 9 opatrovateliek, ktoré 
poskytujú opatrovanie pre nájomníkov domu  
v počte 61 opatrovaných. Rovnako ako terén-
ne opatrovateľky zabezpečujú najmä donášku 
obeda, nákup a udržiavanie domácnosti. Do 
DOS-ky chodí 1x týždenne lekárka a z toho 
dôvodu je vedúcou opatrovateliek zdravotná 
sestra, ktorá zabezpečí aj potrebné asistenč-
né služby pri lekárke.  Opatrovateľky poskytu-
jú službu v pracovnom čase od 7.00 do 15.00 
hod., mimo soboty, nedele a sviatkov.  Nepo-
skytuje sa ošetrovateľská služba.   
Bližšie informácie o podávaní žiadostí na 
prenájom bytov v Dome opatrovateľskej služ-
by Vám podáme na Mestskom úrade - refe-
rát sociálnych vecí, Štefánikovo nám. č. 1,  
t. č.: 415 21 13.

Ing. Ľubomír Pastiran, 
vedúci odboru financií, školstva 

a sociálnych vecí

PROJEKT MADARAS
SA STÁVA REALITOU
Medzinárodný vystavovateľský komplex a nákupno-zábavné centrum  Madaras prechádza 
zo štádia prípravy do fázy realizácie. V sučasnosti je vydané právoplatné územné rozhod-
nutie. Predpokladané termíny otvorenia: jar 2008 – nákupné centrum, leto 2008 – výstav-
nícke centrum. 

MILIÓNY NA OPRAVU 
KOMUNIKÁCIÍ

V posledných rokoch je zaznamenaný trend pre-
sunu väčšiny obchodných aktivít z centier miest 
do nákupno-zábavných a oddychových zón. 
Keďže Spišská Nová Ves nemá takéto zariade-
nie (najbližšie Max Poprad), prišla spoločnosť 
Imbiz s myšlienkou vybudovania výstavníckeho, 
nákupného a zábavného centra Madaras, ktoré 
sa bude nachádzať 300 metrov od historického 
jadra mesta na brehu rieky Hornád a priamo pri 
plánovanom diaľničnom privádzači. Komplex 
susedí s priemyselným parkom po pravej stra-
ne a existujúcou oddychovou zónou mesta so 
zoologickou záhradou, parkom, amfiteátrom po 
ľavej strane za riekou Hornád, s ktorou bude 
komplex prepojený okrem dnešného cestného 

mosta aj dvoma pešími lávkami. 
Celková plocha súvisiacich areálov presahuje 
50 hektárov a zabezpečí pre obyvateľov mesta 
Spišská Nová Ves, okolia a jeho návštevníkov 
komplexné služby – ubytovacie, stravovacie, 
kultúrno-spoločenské a oddychové aktivity. 
Súčasťou komplexu bude nákupné centrum  
s potravinovým supermarketom a viac ako stov-
kou predajní s módnym a spotrebným tovarom, 
čerpacia stanica, dostatok parkovacích miest. 
Cieľom projektu Madaras je zvýšiť atraktivitu  
a ekonomický rozvoj nášho mesta a v konečnom 
dôsledku celého spišského regiónu. Projekt 
Madaras je svojím rozsahom a myšlienkou jed-
ným z najväčších vo východnej Európe.

Na tohtoročnú výmenu asfaltových kobercov 
vyčlenilo mesto Spišská Nová Ves z rozpočtu 
7,3 milióna korún. Finančné prostriedky popu-
tujú na opravu komunikácií v lokalite Novoveská 
Huta, opravu cesty k nemocnici s poliklinikou, 
mestských komunikácií na sídlisku Mier, ich roz-
šírenie na Leteckej ulici, prístupovej cesty do 
priemyselného areálu – Radlinského 17, opravu 
spojnice Gorazdovej a Hviezdoslavovej ulice a 
opravu chodníka okolo rieky Hornád i chodní-
ka vedúceho od pošty po Strednú priemyselnú 
školu na Štefánikovom námestí. 
Pre rok 2007 sú v oblasti investičnej výstavby 
zaradené tieto stavby: okružná križovatka Le-
vočská ulica, mestské komunikácie Vyšný Há-
mor, Malé Pole, Nábrežie Hornádu, ale aj rekon-
štrukcie parkovísk, a to pri bývalom okresnom 
súde a pri detskej poliklinike. Takisto sem patrí 
aj rekonštrukcia chodníkov na Štefánikovom ná-
mestí a rozšírenie parkovacích plôch na Goraz-
dovej ulici. 

Okrem opráv každoročne zabezpečuje mesto 
Spišská Nová Ves údržbu mestských komuniká-
cií, zvislého a vodorovného dopravného značenia 
a v neposlednom rade údržbu a opravu dažďovej 
kanalizácie. Snahou mesta je venovať perma-
nentnú pozornosť zvyšovaniu kvality mestských 
komunikácií, chodníkov a parkovísk. 

 Ing. Ivan Jacko, OVaD MsÚ
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AKADÉMIA VZDELÁVANIA
Otvára v školskom roku 2007/2008 

v spolupráci s Prešovskou univerzitou v Prešove

Univerzitu tretieho veku

UTV pri PU ponúka trojročný program:

• Študijný program je realizovaný v 13-tich trojhodinových blokoch  
 - prednášky a semináre raz za dva týždne. 
• V prvom roku študenti absolvujú spoločný študijný program 
 Všeobecný základ - prednášky a semináre všeobecného základu. 
 V nasledujúcich dvoch rokoch prebieha štúdium 
 v špecializovaných oblastiach. 
• Pedagogický proces na UTV je doplnený rôznymi inými 
 vzdelávacími a spoločenskými podujatiami: výstavy, exkurzie, 
 diskusie, návštevy spoločenských a kultúrnych podujatí, 
 výlety so špeciálnou tematikou. 
• Predpokladá sa aj založenie vlastných amatérskych telies, 
 zriadenie klubu UTV a neskôr aj klubu absolventov UTV pri PU, 
 (ktoré budú realizovať aj  vlastné  aktivity).
Po ukončení trojročného štúdia absolvent získa diplom absolventa 
UTV. Absolventi UTV budú mať možnosť zapísať sa na ďalšie 2-ročné 
štúdium v špecializovaných oblastiach.
Rámcový študijný program pre I. ročník - Všeobecný základ

Celoživotné vzdelávanie a úvod do štúdia 
 • Psychológia učenia sa vo vyššom veku 
 • Úvod do sociológie 
 • Úvod do filozofie a etiky 
 • Úvod do štúdia sociálnej práce 
 • Úvod do štúdia pedagogických disciplín 
 • Úvod do štúdia vied o umení 
 • Úvod do štúdia histórie 
 • Úvod do štúdia manažmentu 
 • Úvod do štúdia prírodných vied 
 • Úvod do štúdia politologických disciplín 
 • Práca s počítačom 
 • Zdravie a pohybové aktivity

Podmienky prijatia:
Na UTV Prešovskej univerzity sa môžu prihlásiť všetci záujemcovia, 
ktorí majú vek nad 45 rokov a ukončené stredoškolské vzdelanie s ma-
turitou. Poplatok za štúdium na UTV na akademický rok 2007/2008 
vo výške 1 000,- Sk za jeden rok štúdia je potrebné uhradiť priamo 
pri zápise. Prihlášku si môžete vyzdvihnúť na adrese:
Akadémia vzdelávania, Odborárov 12, 052 01  Spišská Nová Ves,
tel.: 053/442 19 80, e-mail: av1@stonline.sk,
mobil: 0904 348 762, 0905 943 853. Tlačivo prihlášky nájdete 
na: www.unipo.sk, príp. www.mestosnv.sk.
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Knižné novinky 
Spišskej knižnice  

v Spišskej Novej Vsi

Dovoľujeme si upozorniť 
čitateľskú verejnosť, že 
v tejto rubrike budeme 

i v budúcnosti poskytovať 
informácie o nových knihách.

Pre deti
Sloní chobot, levia laba, nech je zo 
mňa Ježibaba! Karmaňola bola ježibaba 
z rozprávky. Občas a potajomky si trochu 
zabosorovala. Rozprávky pre čitateľov od  
6 rokov.
Pavol Štefánik – O kráľovi a králikovi  
a iné rozprávky. Ďateľ a lastovička, Dáž-
ďovky a dážď, Prečo sa pes hnevá na vlka, 
O zlatom prstienku. To sú názvy niekoľkých 
rozprávok tejto knihy.
Hrdinovia a géniovia. Veľké mená mi-
nulosti a súčasnosti nás priťahujú. Ako 
napríklad Alexander Veľký, Cicero, Krištof 
Kolumbus. Čo urobilo z týchto ľudí hrdinov  
a géniov? Aké boli ich silné a slabé stránky?

Pre dospelých – beletria
V. C. Andrewsová 
1. diel – Kvapky dažďa
2. diel – Zablysnutie
3. diel – Úder hromu
4. diel – Na konci dúhy
Štvorzväzkové dielo zachytáva rodinný prí-
beh o zavrhnutí, temnote a nádeji.

Pre dospelých – náučná literatúra
Ondrej Fábry – Slatviná na pozadí     
dejín (1246 – 2006) – monografia.
Malcolm Bradbury – Atlas literatúry 
– literárne prechádzky svetom svetových 
spisovateľov. Literárny rukopis.
Erich Petlák – Kapitoly zo súčasnej 
didaktiky. Zborník o výchovno–vzdelá-
vacom procese, humanizácii, kreativite,      
motivácii a pod.

Výpožičná doba:
– počas školského roka - pondelok - piatok: 
8.00 - 18.00 h, (streda - vždy zatvorené),
sobota: 9.00 - 11.45 h,
– počas letných prázdnin (júl - august) otvo-
rené len do 17.00 h, v sobotu je zatvorené.
Tel.: 053/4464757, 
e – mail: sksnv@ke.telecom.sk,
www.spisskakniznica.sk.

MsV č. 3 – Ferčekovce vyhlasuje súťaž o najkrajší 
balkón a najkrajšiu predzáhradku. Hodnotenie 
bude prebiehať od 1. 7. 2007 do 15. 8 . 2007. Naj-
krajšie balkóny a predzáhradky budú ocenené 
vecnými cenami na spoločnom stretnutí s ob-
čanmi.

Ing. Ondrej Majerník, predseda MsV č. 3

MÚZEUM SPIŠA v Spišskej Novej Vsi
Otváracie hodiny počas letných mesiacov
(jún, júl, august)
Po - Pia: 8.00 – 16.30, So: 9.00 – 13.00
Ne: 13.00 – 17.00 

Kaštieľ a letohrádok Dardanely 
v Markušovciach (jún, júl, august)
Po - So: 9.00 – 17.00, Ne: 9.00 – 18.00

Národopisné múzeum v Smižanoch
(júl, august)
Po - Pia: 8.00 – 16.00, So: zatvorené
Ne: 13.00 – 17.00

Výstava potrvá do 19. augusta 2007 
v priestoroch Múzea Spiša v Spišskej Novej Vsi

Pozývame Vás 
na výstavu:

MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves

a
Občianske združenie

AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIECKEHO TURIZMU NA SPIŠI
vyhlasujú súťaž

„Suvenír regiónu Spiš“
Bližšie informácie na tel. č.: 417 66 27, 417 66 22, www.mestosnv.sk

Informácie:   Tel: 053/442 37 57, www.muzeumspisa.com

od 13. - 17. 7. 2007

NA NÁDVORÍ MÚZEA

PROGRAM:
19.00 -19.30 hod.	 delenie	do	skupín	

19.30 hod. 	 komunita,	rozprava,	
	 	motivačné	cvičenia
21.00 - 24.00 hod.		 vlastná	tvorba
24.00  hod. 	 prezentácia

Čo potrebuješ?
pero,	papier,	sviečku,	spacák,	karimatku,	stra-
vu,	hygienické	potreby
		
Aj	pre	nečlenov.
Prihlásiť	sa	môžete	na	tel.	č.	0903	757	691,	
alebo	mail:	ivalip@gmail.com.

Divadelné štúdio pri Dome Matice  slovenskej Vás pozýva na

NOC POÉZIE PRI SVIEČKACH  (vlastná	tvorba)
začiatok:	22.	júla	2007	o	19.00	hod.,	koniec:		23.	júla	2007	o	10.00	hod.
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OBUV 
FANTÁZIA

Sme tu pre Vás denne
od 9.00 - 17.00 h,

v sobotu od 9.00 - 12.00 h.

Ponúkame:
• široký sortiment kvalitnej vychádzkovej 

a spoločenskej koženej obuvi
• koženú športovú obuv

• kabelky - elegantné, spoločenské
kožené peňaženky a opasky...

• kožené papuče
• silonky, ponožky 

a drobný doplnkový tovar

Nájdete nás: Zimná 63, Sp. Nová Ves 
(v pasáži Dallas Vigoss)
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PROGRAMY

Stále expozície:
* Umelci Spiša 
* JOZEF HANULA Kresba/maľba 
* Záhrada umenia

Výstavy:
Výstava výtvarníkov 
z Maďarskej republiky, 
výtvarná skupina PATAK, 
vernisáž výstavy 3. 7. 2007 
o 16.00 hodine  - srdečne pozývame.
     
SLNIEČKO - Emil Makovický 
- 80. výročie založenia umeleckého  
mesačníka SLNIEČKO  do 6. 8. 2007 

Otváracie hodiny:
  
Utorok – piatok 8.30 - 17.00 hod.
Sobota – nedeľa 9.00 - 13.00 hod.

Vstupné:
dospelí 20,- Sk
deti, dôchodcovia 10,- Sk

GALÉRIA 
UMELCOV 

SPIŠA 
ZIMNÁ 46 SPIŠSKÁ NOVÁ VES

pozýva širokú kultúrnu
verejnosť na prehliadky výstav 

v mesiaci júl 2007

AJ CEZ PRÁZDNINY 
SA STARÁME O VAŠE DETI

PREHĽAD O ČINNOSTI SÚBOROV, KRÚŽKOV A KLUBOV V ŠKOLSKOM ROKU 2007 -  2008  
NÁJDETE V AUGUSTOVOM A SEPTEMBROVOM INFORMÁTORE.

LETNÝ TÁBOR PRE ALERGIKOV
29. júna až 8. júla 2007 Biograd na Moru 

Info: Bigošová, Štrauchová, Kožušková

TURISTICKO-REKREAČNÝ 
TÁBOR
7. júla až 13. júla 2007 Košariská v Sloven-
skom raji, pre deti od 8 do 13 rokov, cena 
2 300,- Sk (ubytovanie, strava, doprava, 
program, poistenie, odborný dozor).

Info: Vaňová, Rowderová

PRÍMESTSKÝ LETNÝ  
TURISTICKÝ TÁBOR
od 6. augusta do 10. augusta 2007 v okolí 
SNV, denne od 8.00 hod. v CVČ.

Info: Vojtašová, Lovasová, Pitko

8 HODÍN BEZ STAROSTÍ
13., 14., 15., 16., 17. augusta 2007 pre deti 
ZŠ ráno medzi 7.30 a 8.30 dieťa prinesiete, 
poobede medzi 15.30 a 16.30 hod. dieťa 
vyzdvihnete v Domčeku, Hviezdoslavova 48. 
Cena za 1 deň 100,- Sk (výlety v okolí Čingo-
va, súťaže, hry, doprava, obed)

Info: Buza 0915 932 319 

Centrum voľného času Adam, Levočská 14
052 01 Spišská Nová Ves, tel.: 053/442 57 59, fax: 053/429 72 05

Stredisko Domček, Hviezdoslavova 48, tel.: 053/4422120
e-mail: skola@cvcsnv.edu.sk, www.cvc.snv.sk

Hotel Metropol - CIMRA
Vás pozýva na

čapované pivá:
Staroprameň 10° 29,- Sk
Staroprameň 12° 35,- Sk
Granát polotmavý 33,- Sk
Velvet - lavínový efekt 12° 44,- Sk

Špeciality:
halászlé, cimra guľáš, držkový perkelt,
pečené rebrá, údené koleno, utopence,

zavináče, nakladaný encián...

Pondelok - štvrtok: 16.00 - 24.00 hod.
Piatok - sobota: 16.00 - 02.00 hod.

AKCIA JÚL: 
od 16.00 do 19.00 hod.  

5. 7. 2007
KUBÁNSKY VEČER

živá kubánska kapela

zľava -10%

SPRÁVCOVSKÁ  FIRMA, s. r. o., Letná 41, Spišská Nová Ves
oznamuje vlastníkom a nájomcom bytov, ktorých byty spravuje, nájomcom mestských bytov  
a užívateľom bytov, ktoré spravuje firma Polytop, s. r. o., že pohotovostné služby na rozvodoch 
vody a kúrenia zabezpečuje cez soboty, nedele a sviatky na tel. čísle 0905 215 732.

•výťahy •voda, ÚK •elektro 
telefónne čísla: 
ústredňa - 053/44 32 714, 
dispečing - 053/44 32 503 
mob.: 0905 499 881

ZABEZPEČOVANIE  24 HODINOVEJ 
POHOTOVOSTNEJ A HAVARIJNEJ SLUŽBY

24 hodinová nepretržitá služba, 
vedúci údžbárskeho strediska - 0905 253 902.
Poruchy úniku plynu a opravy plynospotrebičov 
nepárne týždne: mob.: 0905 534 800
párne týždne: mob.: 0905 241 080
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1. - 2. 7. o 19.00 
Piráti Karibiku 3: Na konci sveta
USA, 2007, MP 12, akčný/dobrodruž-
ný/komédia/fantasy, Saturn. Hrajú: 
Johny Depp, Orlando Bloom, Keira 
Knightley. Fenomenálny kapitán Jack 
Sparrow (Johnny Depp) sa napriek 
temnému zakončeniu Truhlice mŕtve-
ho muža vracia a spolu s ním všetky 
obľúbené postavy úspešnej pirátskej 
trilógie. Vst.: 75.- Sk, v pondelok  
2. 7. vst.: 65.-  

3. - 5. 7. o 19.00 
Fontána
USA, 2006, České titulky,  97‘, MP-
12, Tatrafilm. Príbehom o dlhej život-
nej ceste muža, ktorý sa rozhodol 
čeliť osudu a zviesť s ním večný boj  
o záchranu milovanej ženy. Vst.: 59.- 

6. - 9. 7. o 17.00  
Šarlotina pavučinka
USA, 2006, MP, dráma/dobrodružná/ 
rodinná, 113‘, Tatrafilm. Wilbur je malé 
prasiatko, ktoré rozpráva a pretože roz-
práva, tak je i múdre. A preto si pomer-
ne rýchlo odvodí, že po tom šťastnom 
váľaní sa v hnoji a konzumovaní chut-
ných pomyjí príde koniec... Vst.: 45.-

6. 7. - 9. 7. o 19.00 
Hostel 2
Horor, USA, 2007, české titulky, 100‘, 
MP-18, Itafilm. Vo filme Hostel II sledu-
jeme tri mladé Američanky, ktoré sa 
pod vedením exotickej a okúzľujúcej 
známej z Európy vydávajú z Ríma na 
spoločný víkendový výlet do kúpeľov. 
Vst.: 65.-  

10. - 12. 7. o 19.00. 
Ostreľovač
USA, 2007, slovenské titulky, 125‘, 
akčný, Tatrafilm. Bývalý špičkový ar-
mádny prieskumník a ostreľovač Bob 
Lee Swagger zavesil kariéru na klinec 
po tom, čo sa stal obeťou jedného 
nepekného podrazu, organizované-
ho vyššími miestami. I tak ho pen-              
zionovaný plukovník Johnson požiada  
o pomoc. V hre je život amerického 
prezidenta... Vst.: 59.-

13. - 15. 7. o 19.00 
Číslo 23
USA, 2007, MP-15, thriller/dráma/mys-
tery, 95‘, Continental film. Idylický život 
Waltera Sparrowa (Jim Carrey) zmení 
temná posadnutosť číslom 23.
Vst.: 55,- 

16. - 18. 7. o 19.00 
Kráľovná
Taliansko/Francúzsko/UK, 2006, MP-12, 
dráma/autobiografia, 97‘, SPI. Film ponú-
ka divákom intímny pohľad do zákulisia 
kráľovskej rodiny. Odhaľuje nikdy ne-
zverejnené rozdielne pohľady a rozpory 
Kráľovnej Alžbety II. a britského premiéra 
Tonyho Blaira. Vst.: 55,-

18. - 22. 7. o 17.00 
Pasca na žraloka
USA/Južná Kórea, 2006, MP, animova-
ný/rodinný, Saturn. Keď malá rybka Pi  
z Bostonu tragicky príde o rodičov, oci-
tá sa sáma a vydáva sa na dlhú cestu 
na exotický útes, kde žije jej excentric-
ká teta Pearl. Krátko po svojom prícho-
de sa stretáva s miestnou celebritou 

Cordeliou, rybkou snov... 
Vst.: 59.- 

19. - 23. 7. o 19.00 
Smrtonosná pasca 4
USA, 2007, 100‘, thriller/akčný, MP-12, 
ČT, Tatrafilm. Ameriku počas osláv Dňa 
nezávislosti napadne veľmi rafinovaný 
útočník, ktorý využíva tie najmodernej-
šie technológie, aby napáchal čo naj-
väčšie škody na americkej infraštruk-
túre a uvrhol krajinu do chaosu. Jeho 
premyslený plán však má jednu trhli-
nu. Nepočíta s tým, že existuje John  
McClane (Bruce Willis), ktorý je v pre-
kliato dobrej forme. 
Vst.: 59.-, v pondelok 23. 7. vst.: 45.- 

24. - 26. 7. o 19.00 
Atentát v Ambassadore
USA, 2006, MP 12, dráma, 120‘,ČT, 
Saturn. 6 jún 1968, zavraždenie ame-
rického senátora Roberta F. Kennedy-
ho. Príbeh dáva do popredia 22 osôb, 
ktoré boli v hoteli Ambassador v čase, 
keď bol Kennedy zavraždený. Super-
hviezdne obsadenie v príbehu ľudí, 
ktorých osudy sa stretli na jednom 
mieste v deň, keď zavraždili Roberta 
Kennedyho... Vst.: 59.- S

27. - 29. 7. o 17.00  
Veľko film
Komédia, 92‘, MP, Tatrafilm. Príbeh  
rozpráva o štyroch nie až tak malých 
sirotách – prvú z nich vychováva kurá-
tor v Louvri, druhej sa podarilo utiecť 
z mexických wrestlingových zápasov, 
tretia práve len tak-tak prežila útok ha-
dov v lietadle a štvrtá je „normálnym“ 

príslušníkom „X-mutantnej“ komunity. 
Vst.: 59.-

27. - 29. 7. o 19.00 
Zápisky o škandále
Veľ. Brit., 2006, 90‘, ČT, MP-12, Tat-
rafilm. Celý príbeh je zaznamenaný  
v denníku Barbary Covett (Judi Dench). 
V jej osamelom svete dôjde k zásadnej 
zmene, keď sa v škole, kde učí, stretne 
s novou učiteľkou Shebou Hart (Cate 
Blanchett). Keď sa ukáže, že má Sheba 
vášnivý vzťah s jedným zo svojich mla-
dých študentov, zmení sa ich vzájomné 
priateľstvo v nevraživosť. Vst.: 59.- 
 
30. - 31. 7.  o 19:00 
Hezké chvilky bez záruky
Česko, 2006, 108‘, ASFK. Psycholo-
gička Hana sa snaží riešiť najrôznejšie 
životné situácie svojich klientov, do 
ktorých zložitých osudov sa zapája tiež 
jej vlastný životný príbeh. Vst.: 55.- 

PRIPRAVUJEME:
1. - 2. 8. Drsňák – dráma, 
3. - 5. 8. Zodiac – krimi, 
6. - 8. 8. Bestiář – komédia, 
9. - 12. 8. Dannyho trinástka, 
13. - 16. 8. Škola zvádzania 
17. - 19. 8. Predtucha – thriller, dráma, 
16. - 20. 8. Shrek 3 – animovaný, 
20. - 22. 8. Farebný závoj – dráma, 
23. - 27. 8. Simpsonovci – anim., 
28. - 30. 8. Fantastická štvorka 
a Silver super - akčné sci-fi, 
31. 8 – 3. 9. Neviditeľný - thriller.

ROZPRÁVKA                                                                                
30. 6., 1. a 2. júl o 17.00, sobota,        
nedeľa, pondelok
ŠARLOTINA  PAVUČINKA
Šarlotina pavučinka patrí medzi najob-
ľúbenejšie detské knižky vôbec. Hlav-
ným hrdinom je malé prasiatko Wilbur, 
ktoré zistí, že príslovie „v núdzi poznáš 
priateľa“ naozaj platí... a prasiatko má 
naozaj veľa zvieratiek za priateľov, 
ktorí mu zachránia život. USA, r. 2006,  
96 min., český dabing. Vstupné: 49.- 

30. 6., 1. a 2. júl o 19.00, sobota,        
nedeľa, pondelok
KVASKA
Prvý český film zo zákulisia muzikálu 
od režisérky muzikálových hitov Kry-
sař s pôvodnou hudbou Daniela Lan-
du. Hlavný hrdina príbehu, Micky (Filip 
Tomsa), sa ocitne nie svojou vinou vo 
väzení. Pri živote ho drží len jeho veľká 
láska k muzikálovej hviezde Karin (Lu-
cie Vondráčková)… Hudobná komédia, 
ČR, 106 min, r. 2007. Vstupné: 55.-

6. júl o 19.00, piatok                                                                         
PRÁZDNINY  MR.  BEANA
Pokračovanie veľmi úspešnej komé-
die. Mr. Bean na ceste na filmový festi-
val do Cannes... komédia, r. 2007, VB, 
slov. titulky. Vstupné: 40.-  

7., 8. júl sobota, nedeľa o 17.00      
SPIDER MAN 3
Tretie pokračovanie dobrodružstiev 
utkaných z pavučiny tajomstiev, pom-

sty, lásky a odpúšťania, ktoré prine-
sú divákom na celom svete oddych 
a vzrušenie... USA, r. 2007, 137 min., 
český dabing. Vstupné: 65.- 

7., 8. júl o 19.00, sobota, nedeľa                                                                         
BESTIÁŘ
Nový film režisérky Ireny Pavláskovej 
na motívy populárnej knihy Barbary 
Nesvadbovej. Mladá, úspešná a eman-
cipovaná Karolína sa vášnivo zamiluje 
do záhadného Alexa. Vzťah plný neis-
toty s rozpolteným mužom ju ničí. Roz-
hodne sa vzdorovať. Začne sa správať 
tak, ako niektorí muži k ženám – vzťa-
hy brať viac nezáväzne. Romantická 
komédia, ČR, r. 2007, 97 min., MP 15, 
vstupné: 59.-
Počas Spišských trhov sa v kine 
Mier nepremieta!!!

20., 21. a 22. 7. o 19.00, piatok, sobo-
ta, nedeľa                  
ALPHA  DOG
Johny je mladý drogový dealer, ktorý 
predáva tvrdé drogy pohodlne zo svoj-
ho luxusného domu spolu s vernými 
kamošmi, ktorí pre neho spravia čokoľ-
vek. Jake je Johnyho stály zákazník. 
Život ide hladko až do chvíle, pokým 
nie je Jake schopný Johnymu zaplatiť 
za nemalú dávku. Unesie Jakovi malé-
ho brata Zacka... Dráma/thriller, USA,  
r. 2006, 117 min., české  titulky, hrajú: 
JUSTIN TIMBERLAKE, SHARON STO-
NE, BRUCE WILLIS, BEN FOSTER
MP 15. Vstupné: 59.-

FILMOVÉ PREDSTAVENIE 
ZA 1,- Sk!!!!!
DVAJA PÁTRAČI 3D
22. júl, nedeľa o 17.00, obnovená pre-
miéra, 85 min., český dabing, vstup-
né: 1,- Sk. Jediný 3D film, ktorý môžeš 
zažiť v kine. Pozor! Každý divák si 
musí povinne zakúpiť k vstupenke 
3D okuliare (29,- Sk), určené na troj-
rozmerné pozeranie tohto filmu! Cel-
kovo vstupenka + okuliare: 30,- Sk

FILMOVÝ KLUB
27. 7. piatok o 19.00, MP 15 
ŽIVOTY TÝCH DRUHÝCH
Kde je moc neobmedzená, súkromie 
nič neznamená. Celovečerný režijný 
debut Floriana Henckela von Donner-
smarcka nemožno označiť inak než  
ako veľkolepý.  Životy tých druhých je 
nielen veľmi intenzívnym a pôsobivým 
thrillerom, ale zároveň dojímavým ľú-
bostným príbehom. Dráma, Nemecko, 
r. 2007, 137 min., české titulky. Film 
získal 7  Nemeckých cien Lola, nominá-
ciu na Európsky film roka a zároveň sa 
stal nemeckým kandidátom na Oscara. 
Vst.: člen.: 40.-, nečlen.: 60.-

ROZPRÁVKA pre starších
28. - 29. 7. o 17.00, sobota, nedeľa
FANTASTICKÁ  ŠTVORKA  
a  Silver Surfer 
Pripravte sa na ďalšie fantastické 
dobrodružstvo. Vo filme Fantastická 
štvorka a Silver Surfer čaká štvoricu 
superhrdinov dosiaľ najťažší protivník 

– tajomný posol Silver Surfer, ktorý pri-
letel z hlbín vesmíru, aby našu planétu 
pripravil na jej zánik… USA, r. 2007,  
92 min., český dabing. Vstupné: 59.-

FILMOVÝ KLUB
3. 8. piatok o 19.00, MP 15
SOUBOJ  S  NEBEM
Marcos so svojou ženou unesú dieťa  
a žiadajú vykupné, ale plán sa tragicky 
zmení. V inom svete žije Anna, dcéra 
generála, pre ktorého Marcos pracuje 
ako šofér a len tak z rozmaru je Anna 
prostitútkou... Vynikajúca dráma, Mexi-
ko - Francúzsko, r. 2005, 98 min.,
Vst.: člen.: 40.-, nečlen.: 60.-

3. 8. o 17.00, piatok, 4. - 5. 8. o 19.00, 
sobota, nedeľa
DANNYHO  TRINÁSTKA 
Aká je šanca na odplatu? Je len jediný 
dôvod, kvôli ktorému by Danny Ocean 
(George Clooney) a jeho partia odstú-
pili od najambicióznejšej a najriskant-
nejšej šance vykradnúť kasíno – aby 
chránili jedného z nich… Akčná krimi 
komédia, USA, r. 2007, slovenské ti-
tulky, 122 min., MP-12. Vstupné: 59.-

PRIPRAVUJEME:
Divoké svine, Piráti Karibiku 3, Farebný 
závoj, HARRY POTTER a FÉNIXOV 
RÁD: 29. 8. - 3. 9. 2007
Informácie a predpredaj vstupeniek  
1 h pred začiatkom filmu. Kino Mier,  
č. t.: 442 87 66.
Zmena programu vyhradená!

KINO BANÍK

KINO MIER
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PROGRAMY

MESTSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

BAŽANT KINEMATOGRAF 2007 
OPÄŤ V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

Širokú verejnosť určite poteší, že v rámci kultúrneho leta ponúka       
Mestské kultúrne centrum pred Redutou letný kinematograf s ponukou 
vynikajúcich veľkoplošných filmových projekcií celovečerných filmov. 
To všetko „grátis“ pre všetkých občanov mesta i návštevníkov v dňoch 
21. až 25. 7. 2007, každý večer od 21.30 hod. 

Súčasťou tohto netradičného podujatia budú krátke predfilmy z tvorby štu-
dentov a čerstvých absolventov VŠMU.

21. 7. 2007 o 21.30 ŠTĚSTÍ
 (2006, ČR, 102 min., r. Bohdan Sláma)
 predfilm: Pik a Nik

22. 7. 2007 o 21.30 ÚČASTNÍCI  ZÁJEZDU
                                      (2006, ČR, 113 min., r. Jiří Vejdělek)
                                      predfilm: Fat Fatal

23. 7. 2007 o 21.30 KRÁSKA V NESNÁZÍCH
                                      (2006, ČR, 110 min., r. Jan Hřebejk)
                                      predfilm: Príšera

24. 7. 2007 o 21.30 FIMFÁRUM
                                      (2006, ČR, 90 min., r. Břetislav Pojar, Aurel Klimt,  
 Vlasta Pospíšilová, Jan Balej)
                                       predfilm: Nazdravíčko!

25. 7. 2007 o 21.30 GRANDHOTEL
 (2006, ČR, 96 min., r. David Ondříček)
                                      predfilm: Leonardo mio

Predfilmy: 
Pik a Nik
(2006, 5 min., r. Martin Snopek)
Film o troch priateľoch na letnom výlete a stra-
chu z hlbokej vody. Príbeh ovlyvnil technológiu  
a film bol urobený neobvyklou animáciou piesku.

Fat Fatal
(2004, 5 min., r. Michaela Čopíková)
Krátky film o tučnom priateľstve, stacionárnych 
bicykloch, temných priestoroch a túžbe.

Príšera
(2005, 4 min., r. Michaela Ošťádalová)
Krátky animovaný film o chvíli, keď objavíte prí-
šeru vo vlastnom dome.

Nazdravíčko!
(2005, 20 min., r. Ivana Zajacová, Jozef Miťaľ)
Ona bije, on pije. Také je manželstvo Joža Hrdlič-
ku - hotové peklo na zemi. Jednej noci však Jožo 
stretne záhadného pouličného verklikára a ten 

mu ponúkne liek proti všetkým mrcha problé-
mom...
Krátka rozprávka pre dospelých o strastiach 
duše a špirituse v rozprávačskom podaní Stana 
Dančiaka.

Leonardo Mio
(2005, 6 min., r. Ivana Šebestová)
Cena DAMS za najlepší film - hlavná cena
8. Európsky festival filmových škôl, Bologna,    
Taliansko (24. - 27. 11. 2005)
Florencia, 1500 n. l. Divadelný súbor predvádza 
ľúbostný príbeh a la commedia delĺ  arte: Harle-
kýn túži po Kolumbíne, ale ona miluje vznešené-
ho a mysteriózneho maliara - Leonarda da Vinci. 
Príbeh sa zamotáva, nik nevie, čo je hra a čo re-
alita. Len Leonardo si zachováva chladnú hlavu 
a využíva emocionálny neporiadok na tvorbu 
veľdiel.

Okrem príjemnej letnej atmosféry ponúkame 
aj ľahké občerstvenie. 

    PROMENÁDNE
    KONCERTY:

1. júl 2007 o 17.00 hod. 
Country skupina THE COLT

8. júl 2007 o 17.00 hod. 
Ľudová hudba Romana Barabasa

22. júl 2007 o 17.00 hod. 
ROZUPE - folklórny súbor Lotyšsko

29. júl 2007 o 17.00 hod. 
Hudobná skupina GAMA 

PARAŠUTISTIKÉ KURZY 
PRE ZÁUJEMCOV O PRVÝ ZOSKOK

6. - 7. JÚL

INFORMÁCIE: 0905 858 960, 0911 858 960

HELICOPTER BOOGIE 2007
• HROMADNÉ ZOSKOKY PARAŠUTISTOV

Z VRTUĽNÍKA VŽDY O 9.30 HOD.
• MOŽNOSŤ TANDEMOVÉHO ZOSKOKU 

Z VÝŠKY 4 000 m Z VRTUĽNÍKA 

12. - 15. JÚL

Pred budovou Reduty 
3. augusta 2007 

o 16.00 hod. 
zaznie 120 akordeónov. 

Nášmu mestu 
sa tak predstaví 

skupina 
Happy-Junior-Band 

z Lipska.

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární

 25. 6. - 1. 7. 2007
 Na Letnej, Letná 27, t. č. 44 251 32

2. 7. - 8. 7. 2007
Na Mieri, Šafárikovo nám. 3, t. č. 44 659 37 

9. - 15. 7. 2007
Statim, Štefánikovo nám. 10, t. č. 44 282 77

16. - 22. 7. 2007
Na Tarči, Agátová 12, t. č. 44 675 68

23. - 29. 7. 2007                   
Signum, Nábrežie  Hornádu 11, t. č. 44 10 192

30. 7. – 5. 8. 2007
Templum, Česká 1, t. č. 44 14 166

           
Pohotovostná služba je do 22.00 hod., v sobotu, 

v nedeľu a v sviatok od 8.00 – 22.00 hod.
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AKTUÁLNE INFORMÁCIE

LETNÉ KÚPALISKO

STEZ

KRYTÁ PLAVÁREŇ

www.stez.sk

Letné kúpalisko otvorené 
denne od 9.00 do 19.00 hod.

Cenník:
Celodenný vstup Po - Pia So - Ne - Svia od 17.00
Dospelí 50,- Sk 60,- Sk 40,- Sk
Deti od 3 do 15 r. 30,- Sk 40,- Sk 20,- Sk
Dospelí nad 60 r. 30,- Sk 40,- Sk 20,- Sk
ZŤP a ZŤP-S 30,- Sk 40,- Sk 20,- Sk

Vstup z letného kúpaliska 
na krytú plaváreň 10,- Sk/vstup. 
Vstup možný do 18.00 hod.

Zľavnené vstupné:  
dospelí   450,- Sk/10 vstupov
deti  270,- Sk/10 vstupov
dospelí nad 60 rokov, 
ZŤP, ZŤP-S  270,- Sk/10 vstupov

Po 0900 - 1800 verejnosť 1830-2000 Embraco
Ut 0900 - 1800 verejnosť
Str 0900 - 1800 verejnosť 
Štv 0900 - 1800 verejnosť 1830 - 2000 Embraco
Pia 0900 - 1800 verejnosť  
So 0900 - 1800 verejnosť 1830 - 2000 Embraco
Ne 0900 - 1800 verejnosť

PARNÁ SAUNA V LETNOM OBDOBÍ MIMO PREVÁDZKY.

DŇA 1. 7. 2007 KRYTÁ PLAVÁREŇ PRE VEREJNOSŤ 
ZATVORENÁ Z DÔVODU KONANIA M-SR ŽIAKOV  
V PLÁVANÍ.

SAUNA: 
OD 1. 7. 2007 V PREVÁDZKE LEN NA OBJEDNÁVKU.
MASÁŽE: 
klasická, reflexná, thajská, anticelulitídna, kozmetická 
lymfodrenáž, lymfodrenáž celého tela, detoxikačná 
medová masáž, banková masáž
Po - Ne 1000 - 1900 hod. 
Mimo uvedený čas možnosť objednávky na č. t.:
0903 675 380,  0905 954 792, 0904 325 343.

 Správa telovýchovných   
zariadení Spišská Nová Ves

Podnikateľský inkubátor ponúka na 
prenájom voľné kancelárske a výrobné 
priestory na Tehelnej ulici č. 20 v Sp. No-
vej Vsi. Kontakt: Podnikateľský inkubátor, 
Zimná 72, 052 01 Spišská Nová Ves, 
tel. č.: 0915 926 639, 
e-mail: inkubatorsnv@stonline.sk 

Najlepšia 
fotografia 
Vyhlasujeme súťaž „Najlepšia 
fotografia zo Spišských trhov“ 
o hodnotné knihy. 
Fotografie posielajte poštou alebo  
mailom najneskôr do konca júla na 
adresu redakcie. Výsledky budú 
uverejnené v septembrovom Ičku.

„I napriek zdravotným problémom, večerný 
beh v Spišskej Novej Vsi, nikdy nevynechám“, 
povedal po pretekoch víťaz hlavnej kategórie mu-
žov Martin Holečko - Noves Mizuno. Aj to svedčí 
o popularite tohto bežeckého podujatia, ktoré 
v stredu 6. júna registrovalo už svoj 17. ročník. 
Organizátorom podujatia bolo Mesto Sp. Nová 
Ves, CVČ Adam za pomoci sponzorov a priazni 
počasia, ktoré umocnilo túto jedinečnú športovú 
bežeckú parádu. Opäť dominovala školská mlá-
dež. Dorastenecké a seniorské preteky svojou 
účasťou napodobnili predchádzajúce ročníky.
„Som veľmi rád, že som tento náročný pre-

tek vyhral“, konštatoval na stupni víťazov Martin  
Holečko.
Organizácia takéhoto podujatia je náročná. 
Kompetentní z mestského úradu, CVČ, učitelia, 
športové kluby, STEZ, už mnohokrát dokázali 
usporiadať preteky a súťaže na špičkovej repub-
likovej i medzinárodnej úrovni. Priaznivci športu 
v našom meste konštatujú, že večerný beh by 
si zaslúžil medzinárodnú účasť z popredných 
bežeckých krajín. Zvýšilo by to športovú kvalitu 
behu, ako aj zviditeľnenie nášho mesta.

Vendelín Ivančík

Spišská Nová Ves - Vyhlasovateľom Nest-
lé Basket Cupu bolo Ministerstvo školstva 
SR a Slovenská asociácia športu na ško-
lách (SAŠŠ) a generálnym partnerom bolo         
Nestlé Slovensko. Tento rok prebehol 1. roč-
ník tejto súťaže pre mladších žiakov (5. až  
7. trieda). 
Do prvého ročníka pohára sa zapojilo 94 tímov  
z 54 škôl z celého Slovenska. Behom finálové-
ho dňa spolu hrali zápasy najlepšie chlapčenské 
družstvá z Trnavského, Trenčianskeho, Bansko-
bystrického a Žilinského kraja. „Nestlé Basket 
rozširuje už fungujúci basketbalový turnaj star-
ších žiakov i pre mladších hráčov, pre ktorých 
obdobná súťaž zatiaľ nebola,“ hovorí Marta 
Dančíková z SAŠŠ. „Ceníme si to, že v oblasti 
školského športu sa nám darí spolupracovať 
so súkromným sektorom, podobne ako s ním 

spolupracuje napríklad futbalová liga,“ dodáva 
Božena Gerhátová z ministerstva školstva. Finá-
lový turnaj žiakov 5. až 7. ročníkov o titul majstra 
Slovenska sa konal v utorok v spišskonovoveskej 
športovej hale. Do bohatej medailovej zbierky  
v sezóne 2006/2007 prispeli aj žiaci. Vo všet-
kých troch stretnutiach proti Revúcej, Žiline a Se-
redi suverénne dominovali a o ich majstrovskom 
triumfe nebolo pochýb. 
Výsledková listina turnaja: 
Spišská Nová Ves – Sereď 47:16 
Spišská Nová Ves – Žilina 63:12 
Spišská Nová Ves – Revúca 43:12 
Sereď – Žilina 39:21 
Sereď – Revúca 33:17 
Žilina – Revúca 18:12. 
Konečné poradie: 1. Spišská Nová Ves, 
2. Sereď, 3. Žilina, 4. Revúca.  

VEČERNÝ BEH MESTOM - BEŽECKÁ FANTÁZIA

AJ ŽIACI MAJSTRAMI SLOVENSKA

SÚŤAŽ
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

VITAJTE 
MEDZI NAMI
Adam Ďurovec
Diana Kirschnerová
Ella Sokolovská
Heidi Schwábik
Jitka Müllerová
Jordan Peter Carlisle
Katarína Jartysová
Kristína Ondrejčíková
Leona Tancošová
Lukáš Felber
Maroš Gabčo
Matej Lačný
Matej Gabriel Roháč
Peter Kučera
Samuel Królik
Simona Kuchárová
Veronika Kolačkovská
Viktor Zajac
Viktória Vohárová

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V JÚLI

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

70 rokov
Ján Bednár 
Michal Kaščák 
RSDr. Rudolf Franko
Ján Griger
Oľga Tomaščíková 
Petronela Podhorányová 
Štefan Wolk
František Holcner
Hedviga Hlaváčková
Anna Stoličná
Jozef Vall
Žofia Cipserová
Žofia Dronzeková 
Mária Zaťková
Alexandra Sirková 
Magdaléna Chlebáková 
Ján Dulovič 
Božena Kováčiková

Ing. Vladimír Macko
Jozef Babik 
Ján Grendel 
Helena Sedláková
Margita Macejová

75 rokov
Ing. Samuel Adásek
Jozef Masarovič
Gabriel Matúš 
Helena Polláková
Štefan Majerníček
Katarína Tkáčová
Žofia Kvasničková 
Anna Šmahová
Anna Tokarčíková
Ján Daniel
Ján Fabo 
Margita Stupaková

Irma Guothová
Juraj Gorbár
Pavol Ferenc
Justína Ofericová

80 rokov
Ing. Miloš Fronko
Anna Bucáková
Michal Lenčák
František Jecuško
Ján Mráz
Mária Mattová
Justína Mikolajová 
Mária Mravčáková
Mária Tomková
Vilma Sopkovičová 
Helena Novotná 
Anna Smoradová 
Ing. Helena Kotrasová 

85 rokov
Helena Drinocká 
Jolana Hamráková
Mária Fendeková 
Elena Chládeková  
Mária Rebrošová  
Anna Nováková  
František Kalík 
Alžbeta Užáková  
Ján Sohn  
Ladislav Barilla  

90 rokov
Ján Kopnický  

91 rokov
Margita Hozzová

Margita Vytykáčová 1915
Alžbeta Dická 1917
Juraj Guoth 1919
Anna Urbanová 1921
Alžbeta Kešeláková 1922
Emil Čarnoký 1922

Anna Pavlíková 1923
Štefan Turek 1923
Anna Vaškovská 1924
Juraj Martof 1925
Jozef Beluško 1925
Mária Šarišská 1925

Štefan Rabatin 1926
Ing. Ivan Finka 1929
Mária Nemčíková 1929
Jozef Chmeľ 1931
Ján Klein 1932
Anna Markuliková 1934

Anna Fukerová 1936
Mária Vizinová 1938
Jozef Hagovský 1944
Milan Vrana 1944
Milan Poráč 1945
Eva Vantrobová 1948

Ladislav Jarembák 1949
Jozef Šupol 1955
Renáta Ferencová 1959
Renáta Kuzlová 1968
Marián Pižem 2002

V JÚNI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, lás-
ka však smrťou nekončí, v našich srdciach budeš stále 
žiť. Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti 
a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť 29. mája 2007 s mojou drahou man-
želkou, mamičkou, dcérou, nevestou, švagrinou a príbuz-
nou Bc. Renátou KUZLOVOU, ktorá nás navždy opustila 
vo veku nedožitých 39 rokov. Zároveň chceme poďako-
vať riaditeľstvu ZŠ v Harichovciach za humánnu podporu  
počas jej choroby. 
S úctou a láskou manžel Marián, deti Lucia a Lukáš,  
ostatná smútiaca rodina.

Iba zhoda náhod alebo chvíľková roztržitosť osudu dovolia 
veciam zmiznúť z pamäti, ale čo sa stalo, trvá, je to v nás.
Ďakujeme Vám všetkým, ktorí ste sa prišli rozlúčiť s našou 
mamkou Tatianou OCHOTNICKOU, ktorá od nás navždy 
odišla dňa 1. 6. 2007, vo veku 64 rokov. Spi sladko. 
druh Jozef a dcéry Tatiana, Eva, Ľudmila a Andrea s ro-
dinami 

Zomrel človek zlatého srdca, zmŕtveli ruky, zhasli oči 
starostlivé. Predobré srdce v mdlobe zostalo stáť. Na 
Tvoju dobrotu, starostlivosť a lásku nikdy nezabudne-
me a neprestaneme Ťa s láskou spomínať. Dňa 14. júna 
2007 uplynuli tri roky, odkedy nás navždy opustil otec, 
dedko, svokor Ján ŠTRAUCH.
S láskou a úctou spomína dcéra Jana s rodinou. 

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, lás-
ka však smrťou nekončí, v našich srdciach budeš stá-
le žiť. Dňa 14. 7. 2007 uplynie 20 rokov, čo nás navždy 
opustil môj manžel, náš otec, dedko, svokor, brat a švagor 
Milan MULÍK. Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte 
mu spolu s nami tichú spomienku. S láskou a úctou man-
želka Magdaléna, dcéra Oľga s manželom, syn Jaroslav  
s manželkou, vnúčatá Darko, Danielka, Lenka, Marek.

12. máj 2007 - František ŠIMO. Zatvoril si oči,  
Tvoje mladé 28-ročné srdce prestalo biť. Nie vlastnou  
vinou, musel si zomrieť, hoci tak veľmi si ešte chcel žiť. 
Stíchol dvor, záhrada i dom, už nikdy nebude počuť Tvoje 
kroky v ňom, nikdy nezabudnú Tvoji rodičia a bratia Miroslav 
a Juraj.

Vyslovujeme úprimné poďakovanie príbuzným, známym  
a susedom, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 18. 5. 2007 s mo-
jím manželom a naším otcom Jozefom ŠUPOLOM. Za 
dôstojnú rozlúčku ďakujeme vedeniu a zamestnancom 
firmy Vsl. kameňolomy, a. s. Novoveská Huta. Za pro-
fesionálny a ľudský prístup poďakovanie patrí kolektívu 
lekárov a sestričiek OAIM pod vedením primára MUDr.  
Zeleného. Všetkým ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetino-
vé dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. 
manželka, syn Marek, dcéry Stanislava a Alexandra 

Touto cestou sa chceme poďakovať príbuzným, známym, 
susedom a bývalým kolegom, ktorí prišli odprevadiť na 
poslednej ceste našu Evičku VANTROBOVÚ, ktorá nás 
opustila 26. 5. 2007. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary, ktorými ste zmiernili náš hlboký žiaľ.
smútiaca rodina

Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným  
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 28. 5. 2007 s na-
ším manželom, otcom, starým otcom a prastarým otcom  
Jozefom CHMEĽOM, ktorý nás opustil vo veku 76 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti, kvetinové dary, ktorými ste 
sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. 
S úctou manželka Anna, synovia Jozef a Pavol s rodinami, 
dcéry Anna a Mária s rodinami a ostatná smútiaca rodina.
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Odišli a v srdci nám bolesť zanechali. Rýchlo, bez rozlúč-
ky, to nik nečakal. Stíchli srdcia a ich hlas, zostali neza-
budnuteľné spomienky v nás. Čas plynie ako tichej rieky 
prúd, kto Vás mal rád, nevie zabudnúť.
Dňa 13. 7. 2007 uplynie 1. výročie od chvíle, keď nám 
navždy odišiel náš milovaný synček Pavol JÁNOŠÍK. Dňa 
11. 5. 2007 uplynulo 13 rokov od chvíle, 
keď nám navždy odišiel náš milovaný syn-
ček Peter JÁNOŠÍK. Všetci, ktorí ste ich 
poznali a mali radi, venujte im s nami ti-
chú spomienku. Ďakujeme všetkým, ktorí 
s nami s láskou spomínajú.
Rodičia, brat Jožko, švagriná Monika  
a synovec Matúško.

Veľakrát už slnko zapadlo, tisíce sĺz mi z očí vypadlo, 
Tvoja strata tak veľmi bolí, keď plameň sviečky tíško 
horí. Snáď smútok ťaživý sa časom stratí, kus srdca 
môjho Ti navždy patrí. Úsmev nášho otecka a manžela 
je mojou nádejou, čo vlieva mi sily dňom, nocou. Šťas-
tie súdené nám nebolo, odišiel si od nás priskoro. Dňa 
11. 7. 2007 uplynie 1 rok, čo nás opustil môj milovaný 
manžel Valentín JALČ. Tí, ktorí ste ho mali radi a poznali, 
venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína manželka, syn, dcéra s rodinou 
a vnúčatá.

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, 
nezabudne. Dňa 21. 7. 2007 uplynie dlhých 30 rokov, 
odkedy nás opustila naša mamka, babka a príbuzná  
Mária VANTROBOVÁ, rod. Forbergerová. S láskou  
a úctou spomínajú synovia Dušan, Martin, František, Peter 
a dcéra Mária s rodinami. Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, 
venujte jej s nami tichú spomienku.

Neplačte za mnou, keď som tak tíško zaspala, spomeň-
te si, že som Vás veľmi rada mala. Chcela som s Vami 
dlhšie byť, osud je taký, Vy musíte žiť. Dňa 26. 7. 2007 
uplynú 2 roky, odkedy nás navždy opustila moja milovaná 
manželka, naša mamička Iveta ŠTEFÁNIKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami 
tichú spomienku.
S úctou a láskou v srdci spomína smútiaca rodina.

Dňa 24. 6. 2007 sme si pripomenuli 20. výročie úmr-
tia môjho manžela, nášho otca, starého otca Dezidera  
PODOBENA.
Spomínajú manželka, deti, vnúčatá.

Kyticu kvetov Vám na hrob prinášame, s láskou a úctou 
stále spomíname. A hoci ten čas neúprosne letí, Vami 
zažaté svetlo v našich srdciach stále svieti.
21. 7. 2007 uplynie 20 rokov od smrti môjho manžela  
a otca Jána KOVÁČA. 23. 7. 2007 uply-
nie 14 rokov, čo nás navždy opustil môj 
syn a brat Martin KOVÁČ.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú 
spomienku.
S láskou v srdci spomínajú manželka  
a sestry s rodinami.

Touto cestou sa chceme poďakovať všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom a známym, ktorí sa dňa 11. mája 2007 
prišli rozlúčiť s naším drahým strýkom Ing. Štefanom  
TUREKOM, za prejavy sústrasti a kvetinové dary. 
Taktiež ďakujeme Pohrebným službám R. Findura za  
poskytnuté služby. 
smútiaca rodina

Dňa 14. júna 2007 uplynulo 5 rokov, čo sme odprevádzali 
na poslednú cestu nášho starostlivého otca, dedka a môj-
ho manžela Alberta SLIVU. 15. júla si tiež pripomíname 
jeho nedožité 88. narodeniny. Venujte mu spolu s nami 
tichú spomienku.
manželka a tri deti s rodinami

Zavrel si oči, utíchol Tvoj hlas, mal si rád život a všet-
kých nás. Odišiel si navždy, hoci túžil si žiť, nebolo do-
priate, aby si ďalej mohol s nami byť. Dňa 1. 7. 2007 
uplynie rok, čo nás navždy opustil náš milovaný manžel, 
otec, svokor a dedo Jiří PALUŠÁK. Tí, ktorí ste ho poznali 
a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka, synovia s rodinami

Len ten, kto stratil toho, koho miloval, vie, čo je smútok.
Dňa 5. júla 2007 uplynie 10 rokov, čo nás navždy opusti-
la, vo veku 79 rokov, naša milovaná mamka, babka, pra-
babka a praprababka Helena ELIÁŠOVÁ. S láskou na 
ňu spomínajú dcéra Mária s manželom, vnúčatá Janka,  
Miroslav, Peter a Jaroslav s rodinami.

Po rôznych cestách chodili sme spolu, no na tú posled-
nú, odišiel si sám. Mnohokrát už slnko zapadlo, tisíc sĺz  
z očí vypadlo. Tvoja strata veľmi bolí, keď plameň svieč-
ky tíško horí. Dňa 8. 7. 2007 uplynie rok, čo nás navždy 
opustil náš milovaný manžel, otec, dedko, brat a priateľ  
Mjr. vv. Jozef SABOL. Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu 
spolu s nami tichú spomienku. 
manželka a deti s rodinami

Ako tíško žila, tak tíško odišla, skromná vo svojom ži-
vote, veľká vo svojej láske a dobrote. Dňa 9. 7. 2007 
uplynú tri roky, čo nás navždy opustila naša drahá mamič-
ka, dcéra a sestra Daniela SOMENTÁLOVÁ. Tí, čo ste ju 
poznali, venujte jej, prosíme, tichú spomienku.
dcéry s rodinami, mama, sestry a brat s rodinami

Odišiel si nám, už sa nevrátiš. Len ten, kto s Tebou žil, 
vie, čo stratil. Zhasli láskavé oči, dotĺklo zlaté srdce, 
prestali sa ústa smiať. Čas plynie a bolesť trápi. Teba 
nám už nik nevráti. Dňa 10. 7. 2007 uplynie 30 rokov, od-
kedy nás opustil milovaný manžel, starostlivý otec, dedko, 
svokor a švagor Gejza RUMAN.
Na Tvoju lásku a dobrotu spomína manželka a synovia  
s rodinami. Spi sladko dedko náš.

Odišiel ticho, nie je medzi nami, no v našich srdciach 
žije spomienkami. Dňa 19. 7. 2007 si pripomenieme  
2. výročie, keď nás navždy opustil môj manžel, otec, svo-
kor a dedko Jozef BÉREŠ. Tí, ktorí ste ho poznali a mali 
radi, venujte mu s nami tichú spomienku. S úctou a láskou 
spomínajú manželka, syn Jozef, dcéra Emília s manželom, 
vnúčatá Dalibor, Lea a Karolína.

Tá rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí. Mal si 
rád život, mal si rád smiech, veril si v život, miloval svet. 
Odišiel si navždy, hoc si túžil žiť, nebolo dopriate, aby 
si mohol s nami byť. Dňa 16. 7. 2007 si pripomenie-
me 16. výročie smrti nášho drahého a milovaného syna  
Martina RUTTKAYA, ktorý nás opustil vo veku nedožitých 
19 rokov.
S úctou a láskou spomínajú rodičia a súrodenci.

1. 7. 2007 uplynie 10 rokov, kedy nás navždy opus-
til môj láskavý, starostlivý a drahý manžel, otec a dedko  
Adolf PALLA.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry a synovia  
s rodinami.
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DROBNÁ INZERCIA

 PREDAJŇA KOŽUŠ-
NÍCTVO, Levočská 1, 
SNV, t. č. 442 10 06. 
Akcia 10 - 20 %. Pre-
daj kožených búnd, 
kožuchov, golierov. Šitie, príjem 
opráv. VÝKUP KOŽIEK (králičiny 
aj letné). Ovčiny - akcia júl - 25 %. 
Info: 0905 350 531

 Predám gáter na porez dreva - cena 
30 000,- Sk a kováčsku vyhňu - cena 
10 000,- Sk. T.: 0908 092 305

 REMIX (reklama a tlač), Zimná 
90, vo dvore na posch.: nízkoná-
kladová tlač, teklamné tabule, sa-
molepky, polep áut, grafické ná-
vrhy, predaj samolepiacich fólií  
a papierov, doskových materiálov 
(PVC), laminovanie za studena, re-
klamné predmety, pečiatky, graví-
rované štítky, maturitné tablá, tlač 
dipl. prác... Maľovanie bytov za 
zmluvné ceny. T.: 0918 140 801, 
e-mail: remix@demax.com

 Vezmem do prenájmu garáž na síd-
lisku Tarča. T.: 0908 993 711 - volať 
v popoludňajších hodinách.

 JAZYKOVÁ ŠKOLA v priesto-
roch Matice slovenskej otvára let-
ný kurz pre záujemcov o nemec-
ký jazyk pre začiatočníkov ako  
i pre pokročilých. Začiatok kurzu  
- 4. 7. 2007, koniec kurzu - 31. 8. 
2007. Kurz je intenzívny, 4 hodiny 
týždenne, záverečný test s osved-
čením o absolvovaní kurzu. Cena 
celého kurzu je 1 500 Sk (4 hod. 
týždenne, cca 32 hod.) Informá-
cie: 0904 527 819 alebo na tel. č. 
442 74 07

 Predám lacno zachovalé det-
ské a dámske oblečenie rôznych 
veľkostí, topánky, pánske obleky.  
T.: 0904 126 344

 Ponúkam ubytovanie pre rodiny 
a malé kolektívy v areáli plážové-
ho kúpaliska v TORNALI pre max. 
15 osôb. Samostatná kuchynka, 
kúpeľňa s WC, zastrešená terasa, 
posedenie s ohniskom a grilom, 
týždenné intervaly, zabezpečená 
doprava. Cena: od 100 Sk/osoba/
noc. T.: 0907 249 749 

 Predáme celoročne obývanú cha-
tu s veľkým pozemkom cca 13 árov,  
s prípojkami, vlastnou žumpou, v loka-
lite Modrý vrch. Chata je v prestavbe  
a je bez ťárch a záväzkov, jeden majiteľ. 
Cena dohodou. T.: 0903 617 330

 MASÁŽNE CENTRUM „MOLI“, Ná-
brežie Hornádu 27 - LETNÁ AKCIA - 
50 Sk za každú masáž v mesiacoch 
júl a august. Len na telefonické ob-
jednávky. T.: 0905 153 963

 Ponúkam do prenájmu chatu Pod 
Tepličkou v peknom tichom pro-
stredí. Chata je pre 8 - 10 osôb (ku-
chynka, WC, teplá a studená voda).  
T.: 053/441 43 81, 0910 254 250

 VÝROBA KĽÚČOV, Zimná 94 (pri 
trhovisku v budove v. d. Združena) 
ponúka predaj visiacich, zadlabo-
vacích zámkov, FAB vložiek, bez-
pečnostných kovaní, závesov atď. 
Ponúkame tiež prestavbu FAB vlo-
žiek na 1 kľúč, opravu FAB vložiek a 

dáždnikov, brúsenie nožov, nožníc, 
šájb a sekier. T.: 0904 255 209

 Predám zariadenú murovanú cha-
tu + vodovod a garáž v lokalite Ná-
lepkovo – Zahájnica. Cena dohodou.  
T.: 0902 435 055

 VIETE, KTO NAJLEPŠIE ČIS-
TÍ KOBERCE, SEDACIE SÚPRA-
VY, AUTOSEDAČKY, KRYŠTÁLO-
VÉ LUSTRE? Čistiaca technoló-
gia - jediná v okrese SNV, vhodná 
najmä na silne znečistené kober-
ce vo firmách. Odvoz a dovoz ko-
bercov zdarma, do 24 hodín.  
T.: 446 26 84, 0904 865 262

 Zberateľ kúpi obrazy od podtat-
ranských maliarov, Kantona, Nandor,  
K. Šovanka, Viktora Kissa a iné. Plat-
ba ihneď. T.: 0905 319 162

 PIESKOVANIE: špecializujeme 
sa na pieskovanie dreveníc a ich 
renováciu. Ponúkame aj piesko-
vanie automobilov, ich podvoz-
kov a diskov, betónu chodníkov a 
iných konštrukcií, www.euro3b.sk, 
T.: 0908 850 380, 0911 363 474

 Predám 2-izbový byt s balkónom 
na starej Tarči, Lipová ulica. Byt je 
v pôvodnom stave, na 4. poscho-
dí, stredný. Platba len v hotovosti.  
T.: 0905 192 328

 Predám pojazdnú, zariadenú uni-
mobunku na Ružíne. Cena dohodou. 
T.: 0908 993 711 - volať v popolud-
ňajších hodinách

 Ponúkame na prenájom kance-
lárske priestory na Ul. Fabiniho 
11, Spišská Nová Ves (oproti žel. 
stanici), na prízemí 55 m2, 45 m2, 
na poschodí 48 m2, 31 m2, 25 
m2, 22 m2, 18 m2. Cena: 2 000 
Sk/m2/rok. Ihneď k dispozícii. 
T.: 0905 351 014

 Ponúkam preklady z nemeckého  
a anglického jazyka a späť. Doučím 
alebo naučím nemecký a anglický ja-
zyk. T.: 0910 958 823

 Predám osobné auto Škoda 105 
S modrej farby v bezchybnom tech-
nickom a prevádzkovom stave, ga-
rážované, bez korózie a opráv. Pre-
dám tiež garáž na Gorazdovej ulici 
(oproti bývalej kotolni), zateplená. T.:  
0902 690 602 - volať do 19.00 hod.

 Vezmem do prenájmu garáž na sídlis-
ku Západ I. Kontakt: 0907 407 653. 

 PROFESIONÁLNY UPRATOVA-
CÍ SERVIS poskytuje upratovacie 
a čistiace práce: *upratovanie by-
tových i nebytových priestorov, 
*povrchové úpravy podlahových 

krytín, *impregnáciou alebo dis-
perziou (3 úrovne lesku), *čiste-
nie kobercov, sedačiek, postelí. 
T.: 444 01 19, 0903 100 508, 
0903 661 891

 Predám trojizbový byt na Topoľovej 
ulici na starej Tarči. Cena dohodou 
T.: 441 07 89 - volať po 19.00 hod.

 Kúpim dvojizbový byt v lokalite: Tar-
ča, Za Hornádom, E. M. Šoltésovej, 
Rázusova, Banícka, Hanulova, Ing.
Kožucha. T.: 441 07 89 - volať po 
19.00 hod.

 Absolventi pozor! Práca vo firme 
so zahraničným partnerom. Súrne.  
T.: 0915 380 054

 Ponúkame na prenájom sklado-
vé priestory o výmere 1 200 m2 

v skladovom, stráženom areáli na 
Radlinského ul. v Spišskej Novej 
Vsi. Priestory sú k dispozícii ihneď. 
Cena: 600 Sk/m2/rok. T.: 0905 
351 014  

 Predám * biolampu zn. Bioptron 
(lieči kožné, pohybové, bolestivé 
ochorenia, alergie, vysoký krvný tlak 
a iné), * chladničku, * autom. práčku, 
* kovraly, * písací stôl, * nový vysávač 
VODNÍK, * policovú stenu - vhodná 
do kancelárie, * novú prenosnú tašku 
pre malého psíka. T.: 0911 254 879

 Brigáda pre študentov a ženy na ma-
terskej dovolenke. T.: 0918 537 106

 Schudol som 12 kg. Chcete aj vy? 
Tak sa ozvite! T.: 0910 994 498

 NECHTOVÝ DIZAJN - najobľúbe-
nejšie AKRYGÉLOVÉ NECHTY za  
550 Sk. Francúzska manikúra fa-
rebnými gélmi stále v akcii za 50 Sk!  
U nás aj poťahovanie vlastných ne-
chtov tekutou živicou, zdobenie 
nechtov, nechtový piercing, kla-
sická a japonská manikúra a obľú-
bené farebné trblietavé tetovanie. 
Salón Beauty, Levočská 1, SNV.  
T.: 0903 623 585

 Predám garáž v OV na Baníckej ulici. 
T.: 0905 147 533, 0905 922 994

 Hľadám študentku VŠ na doučova-
nie anglického jazyka počas letných 
prázdnin. T.: 0902 637 071

 Darujem mačiatka do dobrých rúk. 
T.: 053/446 10 49

 Predám pozemok o rozlohe  
630 m2 v SNV - Pod Tepličkou.  
T.: 0949 360 397

 Bižutéria DÚHA, Salón Beauty, 
Levočská 1, SNV (smer malý kos-
tolík) Vás srdečne pozýva na ná-
kup módnej bižutérie všetkých 

farieb, rôznych vlasových dopln-
kov, očných tieňov, leskov na pery  
a mnoho ďalšieho zaujímavého to-
varu za bezkonkurenčné ceny pre 
všetky vekové kategórie. Ste sr-
dečne vítaní! 

 Prijmem 2 ľudí do štúdia zdravia  
a krásy. Ihneď. T.: 0910 994 498

 Prenajmem izbu v rodinnom dome 
v blízkosti centra pre 1 - 2 osoby.  
T.: 053/446 54 07

 NECHTOVÝ DIZAJN „LADY“ - NO-
VINKY!!!  Gélové nechty diamant zo 
680 Sk na 450 Sk, živicové nechty 
z 560 Sk na 420 Sk, vytvrdzovanie 
prírodných nechtov 350 Sk, japon-
ská manikúra (max. výživa Vašich 
nechtov) 220 Sk, klasická manikú-
ra, zdobenie (nechtový piercing - 
100 druhov šperkov), 3D technika, 
ozd. prachy, mušle, kvety, motý-
le... Dom kultúry, Štefánikovo nám.  
č. 4, SNV. T.: 0902 891 534. Teší-
me sa na Vašu návštevu.

 Hľadám 2 spolupracovníkov na 
prácu z kancelárie, súrne. Zaškolím.  
T.: 0907 613 375

 Predám klavír „PIANO“ v dobrom sta-
ve. Cena dohodou. T.: 0902 240 502

 Predám nový originálny strešný zá-
kladný nosič pre SEAT CORDOBU/IBI-
ZU a 3 nové strešné nosiče bicyklov, aj 
samostatne. T.: 053/442 12 90

 Ak si myslíte, že ste jedným z tých, 
ktorí urobia všetko preto, aby sa cíti-
li lepšie, napr. zbavili sa migrén, ek-
zémov, či nadváhy, príďte sa poradiť  
a spoločne sa pokúsime nájsť rieše-
nie. T.: 0902 290 770

 Prijmem 2 šikovných. Ihneď. Zaují-
mavá práca. Dobrý príjem. T.: 0908 
828 558

 Výroba kľúčov & Záhradkár, 
Letná 46, Sp. Nová Ves ponúka 
výrobu kľúčov, zadlab. zámky, 
bezpečn. kovania, bezpečn. vlož-
ky zn. Mauer na dierované kľ-
úče vysokej kvality, vložky, vis. 
zámky a prídavné zámky na 1 
kľúč, systémy zjednoteného kľú-
ča. Brúsime nože, nožnice, píly.  
T.: 0907 259 489

 Výroba kľúčov, brúsenie & Zá-
hradkár, Zimná 59, Sp. Nová 
Ves ponúka panelákové schrán-
ky za bezkonkurenčné ceny pri 
výrobe väčšieho množstva kľú-
čov nad 50 ks poskytujeme zľa-
vy. Brúsime nože, nožnice, šaj-
by do mlynčekov, kotúčové píly.  
T.: 0907 259 489

Výstava mačiek 
Pozývame vás na tradičnú 
propagačnú výstavu mačiek, 
ktorá sa bude konať dňa 
14. júla od 9.00 h do 18.00 h
v priestoroch 
Galérie umelcov Spiša (Zimná 46).
V prípade záujmu vystaviť vlastnú 
mačku sa kontaktujte 
na t. č.: 0903 901 560.

V súvislosti so 75. výročím 
založenia hokeja v SNV oča-
kávame  návrhy občanov na 
ocenenie osobností, ktoré sa 
výraznou mierou pričinili o roz-
voj tohto športu v našom mes-
te. Návrhy je potrebné doručiť 
na adresu: Mestský úrad, kan-
celária primátora, Radničné ná-
mestie 7, 052 01 Sp. Nová Ves, 
m_baluchova@mestosnv.sk.



Priveďte svojich blízkych do Dexia banky a balíky 
služieb Výhoda budete mať všetci NAVŽDY ZA POLOVICU

Bližšie podmienky ponuky sú k dispozícii v pobočkách Dexia banky a na www.dexia.sk.

Polovica bohato stačí
www.dexia.sk

Ak si vy a váš blízky otvoríte balíky služieb Výhoda, zaplatíte mesačne len polovičný 
poplatok a transakcie medzi vašimi účtami budú bezplatné. Tieto výhody sú trvalé.
Balíky služieb Výhoda obsahujú aj jedinečný počet až päť výberov z bankomatov 
iných bánk, platby zdarma a bonusy na bezplatné využívanie bankových služieb.

Dexia banka Slovensko a.s., pobočka Spišská Nová Ves, Štefánikovo nám. 10, Tel.: 053/417 75 11, E-mail: spisnoves@dexia.sk
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Predaj Škoda: Tel.: 053 / 44 25 253
Požičovňa áut: Tel.: 053 / 44 14 140
AUTOBAZÁR: Tel.: 053 / 44 14 140
Odťahová služba:  Tel.: 0903 616 182

SERVIS: Tel.: 053 / 44 258 30
 0903 634 830 Nonstop
E-mail: autoves@autoves.sk
  www.autoves.sk

OSTAŇTE VERNÍ TOMU,
ČO MÁTE RADI

VÁŠ PREDAJCA VOZIDIEL ŠKODA:

U NÁS SA VERNOSŤ
VYPLÁCA
Tak to využite a príďte sa presvedčiť, že Škoda si svojich verných zákazníkov 
váži a odvďačí sa im jedinečnou ponukou. Vaše terajšie vozidlo Škoda vám 
radi vymeníme za nové a navyše môžete získať bonus až 90 000 Sk.

NA STAROM TERAZ ZAROBÍTE A NA NOVOM UŠETRÍTE!

Stačí sa rozhodnúť, či zaplatíte v hotovosti,
alebo využijete značkové financovanie.

Uvedené bonusy platia pri využití
značkového financovania Škoda Bonus.

AUTOVES, s.r.o., Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves

 BYŤ NEPLATIČOM SA OPLATÍ.

ZA IBIZU A CORDOBU
TERAZ 2 ROKY NEPLATÍTE.

Byť neplatičom je úžasné. Máte nové auto, aj 
keď ste ho nezaplatili celé. Zvyšok zaplatíte 

až za dva roky. V roku 2009 sa so svojim 
predajcom dohodnete, či to bude v hotovosti, 

cez SEAT Kredit alebo SEAT Leasing.

SEAT IBIZA TERAZ UŽ OD 322 500 SK!

Predaj SEAT: Tel.: 053 / 44 14 140
 Mob.: 0903 616 182
Požičovňa áut: Tel.: 053 / 44 14 140
AUTOBAZÁR: Tel.: 053 / 44 14 140

SERVIS: Tel.: 053 / 44 258 30
 0903 634 830 Nonstop
E-mail: seat@autoves.sk
 www.autoves.sk

VÁŠ PREDAJCA VOZIDIEL SEAT: AUTOVES, s.r.o., Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves

KTO NEPLATÍ, TEN SA VOZÍ.


