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K dvanástim existujúcim Hniezdam zá-
chrany na Slovensku vďaka Občianske-
mu združeniu Šanca pre nechcených  
a sponzorovi, spoločnosti Kooperativa, 
pribudlo v Spišskej Novej Vsi 7. augusta 
2007 trináste. 

Pokrstiť a otvoriť ho prišli poslankyňa NR SR 
Lea Grečková, primátor mesta Spišská Nová 
Ves Ján Volný, prezidentka OZ Šanca pre 
nechcených Anna Ghannamová, riaditeľ Ko-
operativy pre región východného Slovenska 
Blažej Pirkovský a riaditeľ nemocnice Jozef 
Naščák (foto). Spoločne pokrstili nové Hniez-
do záchrany. Krstilo sa bielym a červeným pe-
rím. Anna Ghannamová to odôvodnila slovami: 
„Bielym perím preto, lebo symbolizuje nádej. 
Červené perie zase symbolizuje život.“
Hniezdo záchrany je ušľachtilý projekt, kto-

rý ponúka miesto - verejný inkubátor, kam 
môžu matky anonymne uložiť novorodeniatko               
v prípade, že sa oň nemôžu alebo nechcú 
postarať. Po uložení nechceného dieťatka do 
pripraveného inkubátora systém privolá služ-
bukonajúci personál nemocnice a matka má 
cca 5 minút na anonymný odchod. Matky sa 
k deťom môžu vrátiť v zákonnej lehote 6 týž-
dňov. Inak deti putujú do adoptívnych rodín. 
Tieto Hniezda záchrany vznikali na Slovensku 
predovšetkým vďaka prvotnej myšlienke pre-
zidentky OZ Šanca pre nechcených, Anny 
Ghannamovej.
„Projekt Hniezdo záchrany vznikol v roku 
2004, kedy bolo uvedené do prevádzky prvé 
Hniezdo záchrany v Nemocnici na Kramá-
roch v Bratislave. Prvotne sa rátalo s maxi-
málne desiatimi Hniezdami na Slovensku, 

avšak dnes ich je už trinásť. V ústrety tejto 
myšlienke vyšli nielen nemocnice, ale aj mé-
diá, a tak je dnes i vďaka nim pojem Hniez-
do záchrany, dobre známym pre väčšinu 
slovenskej populácie,“ povedala počas krstu 
Anna Ghannamová.

Ing. Lucia Kormošová
foto: autorka

ZAČAL ŠKOLSKÝ ROK
• str. 9
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AMERICKÝ 
VEĽVYSLANEC V MESTE
27. júla 2007 pricestoval americký veľvy-
slanec na Slovensku Rodolphe M. Vallee 
do Spišskej Novej Vsi.
Pán veľvyslanec cestuje vlakom po Slovensku 
a takto spoznáva život v jednotlivých sloven-
ských regiónoch. V minulosti navštívil Spiš už 
viackrát. K tomuto regiónu má úprimný vzťah 
a veľmi sa mu tu páči.
Pri priateľskom rozhovore hovoril s primáto-
rom Jánom Volným o hospodárskej situácii, 
o rozvojových plánoch a investičných záme-
roch mesta, ale aj o riešení vonkajších problé-
mov Slovenskej republiky. Veľvyslanec počas 
svojej návštevy k problematike zrušenia víz do 
USA uviedol: „V žiadnom prípade nie je prav-
da, že Česi dostanú víza skôr ako Slováci.“
Zaujímal sa aj o kultúru a šport v meste.  
O týchto oblastiach mal veľmi dobrý prehľad. 
Na stretnutí bol prítomný i Kamil Labanc, 
zástupca riaditeľa Spišského divadla. Ľaho-
stajná mu nebola ani problematika rómskej 
komunity. Stretnutie sa konalo v čase požia-
ru v Slovenskom raji. O aktuálnej situácii ho 
informovala pani Emília Vargová z firmy Air 
Transport Europe, spol. s r. o., ktorej vrtuľník 
pomáhal pri hasení.
Ako bývalému hokejistovi mu neušla sku-
točnosť, že sa tu hrá dobrý hokej s kvalitný-
mi hráčmi. Zároveň vyjadril túžbu zahrať si  
v družstve hokejistiek Spišskej Novej Vsi. Na 
Slovensku si zahral exhibične hokej v dre-
soch viacerých hokejových mužstiev, avšak 
s hokejistkami (ženami) ešte nehral. Primátor 
mesta ho pozval na oslavy 75. výročia vzniku 
organizovaného hokeja v Spišskej Novej Vsi 
a prisľúbil mu zorganizovať v zime exhibičný 
zápas, kde si svoje hokejové zručnosti bude 
môcť vyskúšať v družstve HC OSY Spišská 
Nová Ves. 
Na druhý deň pán veľvyslanec pokračoval vla-
kom vo svojej ceste po Slovensku. Pre zme-
nu však zvolil osobný vlak, čo okomentoval 
slovami: „Nemám sa kam ponáhľať, mám 
čas. Chcem zažiť veci ako bežný Slovák.“ 
Následne nabral smer Košice. 

Zľava: Kamil Labanc - zástupca riaditeľa 
Spišského divadla, Ján Volný - primátor mesta 

Sp. Nová Ves, Rodolphe M. Vallee - veľvyslanec 
USA na Slovensku, Emília Vargová - mana-

žérka Air Transport Europe, spol. s r. o.

Milí Novovešťania! 
Dostáva sa Vám do rúk v poradí už tretie vydanie inovovaného kultúrno-spoločenského me-
sačníka Ičko. Prispejte k skvalitneniu jeho obsahu. Redakcia Ička Vás, milí čitatelia, vyzýva 
na podávanie návrhov, čo by ste v ňom chceli nájsť, aké rubriky by ste privítali, resp., čo Vám  
v novom Ičku chýba. Napíšte, zavolajte, príďte! Tešíme sa na Vaše podnety!

V súvislosti s prípravou novej internetovej stránky mesta vyzývame všetkých, ktorí majú 
záujem byť zaradení do adresára subjektov nachádzajúcich sa v našom meste, o zaslanie 
názvu, sídla a kontaktných údajov do redakcie.

Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves, 1. posch. vpravo
Tel.: 053 4176 613, 053 4176 627, 053 4176 622
E-mail: a_jancikova@mestosnv.sk, m_baluchova@mestosnv.sk,  l_kormosova@mestosnv.sk

Spoločnosť Embraco Slovakia plá-
nuje zvýšiť výrobnú kapacitu vo 
svojom závode v Spišskej Novej 
Vsi zo súčasných 4,4 mil. kom-

presorov ročne na viac ako 5 mil. kusov 
v roku 2008. 

„Rast tunajšej produkcie i rozvoj závodu 
bude pokračovať,“ uviedol počas návštevy 
prezidenta SR Ivana Gašparoviča generálny 
riaditeľ Embraco Slovakia Carlos A. Xavier. 
V tomto a budúcom roku investuje spoločnosť 
do modernizácie zariadení, technológií, logis-
tických a rozvojových procesov 180 mil. Sk. 
Slovenský závod spoločnosti Embraco sa, 
podľa generálneho riaditeľa, stal kľúčovým  
v Európe a druhým najvýznamnejším, po bra-
zílskej centrále, v rámci korporácie EMBRA-
CO S. A. Od svojho vstupu investovala spo-
ločnosť na Slovensku viac ako 5 mld. Sk. 
Za desať rokov existencie sa spoločnosť 
Embraco Slovakia v Spišskej Novej Vsi stala 

najväčším zamestnávateľom na Spiši a jed-
ným z najväčších na Slovensku. V roku 2006 
zamestnávala spoločnosť priemerne 2 200 
zamestnancov, v tomto roku je to už vyše  
2 500. K zamestnanosti v regióne prispel aj 
príchod štyroch dodávateľských firiem, ktoré 
vo svojich prevádzkach vytvorili ďalších viac 
ako 400 pracovných miest. Miera nezamest-
nanosti v okrese Spišská Nová Ves sa v sú-
časnosti pohybuje okolo 12 %. 
Embraco Slovakia sa v posledných rokoch 
stalo jedným z najväčších exportérov na Slo-
vensku. V minulom roku vyviezla spoločnosť 
kompresory a kondenzačné jednotky do do-
mácich chladničiek s vyšším výkonom, do 
chladiacich zariadení pre supermarkety a iné 
komerčné účely v hodnote 6,468 mld. Sk. 
Celkové tržby spoločnosti v minulom roku do-
siahli 6,15 mld. Sk, čo je o 17,9 % viac ako  
v roku 2005. 

Zdroj: Korzár, 13. 7. 2007
foto: Lucia Kormošová

EMbRAco SLoVAKIA 
ExPANDUJE
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7.30 hod. | Raňajky a noviny
Vstáva o pol ôsmej. Spánok je totiž jediný relax, 
ktorý potrebuje. Bez raňajok to nejde. Potom už, 
podľa jej slov, nemusí celý deň jesť. Ráno však po-
trebuje začať pokojne. Dá si kávu, prečíta noviny, 
aby vedela, čo sa deje. Prípadne si pozrie teletext. 
Takto sa začal aj deň nášho rozhovoru.
8.30 hod. | Zapnúť telefón

Pred pol deviatou nezapína telefón, lebo pochopi-
la, že ho musí vypnúť, ak chce mať doma pokoj. 
Veď len počas nášho rozhovoru jej zazvonil viac-
krát. Na naše stretnutie o pol jedenástej dorazila 
priamo od kaderníka. „Už sa k tomu priznávam, 
lebo niekomu som ťažko vysvetľovala, prečo 
teraz nemôžem. Som žena, aj to treba,“  hovorí 
s úsmevom pani poslankyňa. Za sebou už mala  
i jedno stretnutie. 
9.00 hod. | Každý deň je iný

Väčšinou ju však čakajú stretnutia a rokovania už 
od deviatej. Každý deň je iný a tak nevedela opísať 
nejaký typický. Táto variabilita sa jej však páči. Na 
každé rokovanie musí byť podľa jej slov človek pri-
pravený, aby zmysluplne vedel riešiť problémy.
12.00 hod. | Stretnutie kvôli novému projektu

Po našom rozhovore bežala na stretnutie s ľuďmi 
z Bratislavy. Týkalo sa projektu pre sociálne zne-
výhodnené skupiny, ktorý pripravuje. Vyhradila mu 
celé poobedie, lebo chcela s touto návštevou obísť 
celý región. Cez deň inak jedná s predstaviteľmi 
miest a okolitých obcí, s občanmi, podnikateľmi, 
médiami. Snaží sa komunikovať s každým a hľadať 
riešenia. „Náročnosť tejto práce spočíva v tom, 
že každý za vami príde a očakáva vašu pomoc pri 
riešení jeho problému. Je ťažké povedať „neviem 
ako“. Lebo to sa od poslanca neočakáva. Mu-
sela som sa strašne veľa naučiť aj o oblastiach  
a veciach, ktorými som sa predtým nezaoberala.  
A môžem povedať, za ten rok som sa naučila 
možno viac než za celý doterajší život,“ dodáva.
19.00 hod. | Účasť na akcii nutná

Chodí na rôzne spoločenské a charitatívne akcie  
a ani deň nášho rozhovoru nebol výnimkou.  
O 19.00 hod. ju čakala ďalšia. „Keď ma pozývajú 
na rôzne akcie, nemusím ísť, lebo mi to nikto ne-
môže prikázať. Ale chcem tam ísť. Považujem to 
vo vzťahu k ľuďom za dôležité. Myslím si, že pre 
moju prácu je nevyhnutné byť v dennodennom 
kontakte s ľuďmi, spoznávať ich život a zúročo-
vať tieto stretnutia v mojej ďalšej práci.“ 
22.00 hod. | Práca doma

Takto funguje až do večera, do ôsmej, keď je po-
trebné tak aj do desiatej. „Cez víkendy je mnoho 

rôznych podujatí, na ktoré som pozvaná a vtedy 
je to dlhšie.“ Prácu si nosí aj domov. Doma dokon-
ca zapratala i spálňu stohmi rôznych písomností, 
ktoré musí naštudovať, prečítať. „Cez deň na to nie 
je čas, takže večer,“ vysvetľuje.
Sobota v kancelárii?
Víkend - nevíkend, v sobotu doobeda si pridala ho-
diny v kancelárii, aby ju tam ľudia našli.
Neustále na cestách
Funkcia poslanca NR SR vyžaduje neustále ces-
tovanie. Národná rada beží v Bratislave 2 týždne, 
týždeň pred ňou sú výbory. I ten zvyšný týždeň tam 
musí ísť, nakoľko je potrebné v Bratislave účinne 
napomáhať regionálnym projektom, ako aj presa-
dzovať regionálne záujmy. V Bratislave teda trávi 
týždenne min. 1 - 2 dni. Nikdy však neuvažovala  
o zmene bydliska. 

TREbA hľADAť To, čo NáS SPáJA

NOVÝ SERIÁL V IČKU – „DEŇ S...“

ŽIJÚ S NAMI V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI. STRETáVAME ICH NA ULICI, V OBCHODE... NIEKTORí SÚ    
DOKONCA MEDIáLNE ZNáMI, O ExISTENCII TÝCH DRUHÝCH čASTO ANI NETUŠíME. IčKO ZISTILO 
ZA VáS, AKO VYZERá ZA ZATVORENÝMI DVERAMI ICH REáLNY ŽIVOT. 

DEň S POSLANKYňOU NR SR LEOU GREčKOVOU

Uplynul rok, odkedy ste vo funkcii. Ako sa 
zmenil Váš život?
„Prevrátil sa mi celý naruby. Je to veľká zme-
na, ktorú som si nevedela ani predstaviť. Aj ja 
som si predtým myslela, že poslanci majú týž-
deň,  dva národnú radu a nerobia nič. Čoskoro 
som však pochopila a zmenila názor. Zahŕňa to  
mnoho ďalších povinností, hlavne prácu pre re-
gión. Od rána do večera, cez víkendy.“ 

Čo Vám uplynulý rok dal, čo Vám vzal?
„Naučila som sa veľmi veľa o fungovaní štátu 
a jednotlivých oblastí hospodárskeho aj spolo-
čenského života. Nič nie je také jednoduché, 
ako to na prvý pohľad vyzerá. Vzalo mi to však 
čas, možno aj súkromie. Ľudia ma tiež vnímajú 
inak, či to chcem alebo nie.“

Máte možnosť v rámci funkcie priamo ovplyv-
niť dianie v regióne?
„Určite. Od môjho nástupu do funkcie som zor-
ganizovala návštevu viacerých predstaviteľov 
našej vlády v okrese. Tým som im sprostred-
kovala problémy, ktoré nás tu trápia. Takto sa 
mi podarilo získať podporu pri realizácii prie-
myselného parku v Smižanoch, podporu pre 
rozvoj projektov cestovného ruchu. Angažujem 
sa aktívne v mnohých ďalších projektoch, ktoré 
významnou mierou prispejú k skvalitneniu živo-
ta ľudí v našom regióne.“

Aký je Váš najbližší cieľ?
„V týchto dňoch sa rozhoduje o tom, že by som 
mala získať národný pilotný projekt zameraný 
na celú škálu sociálne znevýhodnených sku-
pín – Rómovia; dlhodobo nezamestnaní; mladí 
nezamestnaní absolventi; ľudia po 50-tke, ktorí 
si ťažšie zháňajú prácu; mladí ľudia, ktorí skon-
čili v 18-tich v detskom domove a nemajú kam 
ísť. Tí, ktorí sa vrátili z protidrogového liečenia, 
protialkoholického liečenia, či z iných príčin sa 
dostali do ťažkej životnej situácie a potrebujú 
nejakým spôsobom pomôcť. Samozrejme, sem 
patria aj ľudia postihnutí - telesne, mentálne. 
Túto celú skupinu by mal tento projekt zahŕňať. 
Projekt je zaujímavý aj v tom, že by mal vyús-
tiť do zákona a mal by byť metodikou pre tzv. 
„sociálny podnik“, ktorý by naštartoval riešenie 
tejto problematiky. Treba hľadať to, čo nás spá-
ja, nie to, čo nás rozdeľuje. Je veľmi ľahké hľa-
dať rozpory, ale je oveľa ťažšie hľadať, rozvíjať  
a posilňovať to, čo nás zbližuje. Týchto ľudí ne-
možno učiť, že niečo dostanú len tak zadarmo. 
Projekt by im mal dať určité uvedomenie - ak 
chcú zmeniť svoju životnú situáciu, vždy sa mu-
sia k tomu nejakým spôsobom pričiniť. Urobím 
všetko pre to, aby bol projekt úspešný.“

Za rozhovor ďakuje Lucia Kormošová
foto: Jožko Petruška - Korzár

MINIRoZhoVoR

KTO JE LEA GREČKOVÁ
Narodila sa v roku 1960. Vyštudovala slovenský jazyk a občiansku výchovu na Pedagogickej fa-
kulte v Banskej Bystrici. V roku 1983 pôsobila na MSNV Poprad - MKC. Od roku 1983 učila na  
ZŠ v Poprade. V roku 1991 sa stala manažérkou vo vlastnej firme. Od roku 2006 pôsobí ako po-
slankyňa NR SR. Je členkou predstavenstva NsP v Spišskej Novej Vsi, okresnou predsedníčkou 
SMER-u, členkou sociálnej komisie KSK a členkou zahraničného výboru NR SR. Angažuje sa najmä 
v oblasti školstva, sociálnych vecí a cestovného ruchu, ktoré sú jej srdcovou záležitosťou. Prevzala 
záštitu nad viacerými charitatívnymi, výchovnými, sociálnymi, ale aj športovými podujatiami.

Životné heslo
„Bože, daj mi silu, aby som sa dokázala zmieriť  
s tým, čo zmeniť nemôžem. Daj mi odvahu, aby 
som vedela zmeniť to, čo zmeniť môžem. A daj mi 
múdrosť, aby som to vždy dokázala rozlíšiť.“
Zaujímavé myšlienky Ley Grečkovej

Najväčšiu oporu hľadaj na konci vlastnej ruky.• 
Prekážka je výzva. • 
Ak sa človek priveľmi zaoberá tým, čo nemô-• 
že ovplyvniť, väčšinou ho to oberá o sily, ktoré 
by mohol použiť na tie veci, ktoré sú riešiteľné  
a ktoré zmeniť môže.

Neustále v akcii...
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Mesto Spišská Nová Ves pripravuje 
pokračovanie projektu „Regene-
rácia námestia v Spišskej Novej 
Vsi“. Súčasťou projektu je regene-

rácia Zimnej ulice, parku po Radnicu, parku 
a okolia Reduty, trhoviska a Levočskej ulice. 

V minulosti sme regenerovali Letnú ulicu, oko-
lie Radnice, okolie gréckokatolíckeho kostola  
a chodníky v parku pri Evanjelickom kostole.
Ako uviedol v tejto súvislosti primátor mesta Ján 
Volný: „Nechceme realizovať regeneráciu cez 
úvery, ako tomu bolo v minulosti. Strategickým 
cieľom je získať financie z Európskych fondov, 
na čo nadväzuje aj začiatok stavebných prác. 
Tie sa začnú až vtedy, keď to bude reálne z fi-
nančného hľadiska, t. j., keď získame prostried-
ky z EÚ. Jednou z podmienok uchádzania sa  
o ne je aj pripravenosť až po stavebné povole-
nie. Na tejto príprave sa momentálne pracuje.“
Súčasťou projektu je aj regenerácia dnešného 

trhoviska. „Hlavným cieľom tohto kroku je, aby 
sa život, resp. frekvencia pohybu ľudí, rozšíril aj 
do tejto časti námestia, pretože dnes sa sústre-
ďuje najmä v úseku od Štefánikovho námestia 
po Radnicu. V súčasnosti sa tam nachádza už 
len torzo trhoviska, ktoré podľa mňa pripomína 
skôr „drevenú dedinu“, a vôbec nepôsobí na 
konci námestia esteticky,“  odôvodnil tento krok 
primátor.
Trhovisko by malo byť v budúcnosti využívané 
ako centrum rekreačného charakteru (jedno  
ihrisko tam už je). Išlo by o polyfunkčné centrum, 
relaxačno-zábavné. Neznamená to však, že na 
celej ploche budú iba ihriská. 
„Okrem toho sa samozrejme uvažuje v rám-
ci mesta Spišská Nová Ves aj s vybudovaním 
tržnice, pretože tá akosi patrí ku koloritu života  
v meste. Zatiaľ však ešte nie je rozhodnuté, kde 
presne by sa v meste mala postaviť. Chceme 
vyjsť v ústrety občanom,“ uviedol Ján Volný.

11 dní hasenia; 2 milióny litrov spotrebovanej 
vody; 760 hasičov a príslušníkov ozbrojených 
síl z 11 jednotiek východného Slovenska; 
9 až 10 hektárov zhoreného lesa v súkrom-
nom vlastníctve, z toho 2 hektáre na území 
najvyššieho (5.) stupňa ochrany;  škoda na 
drevnej hmote v spoločenskej hodnote cca  
5 miliónov korún; zničené biotopy. 

Na 22. júl 2007 určite nezabudnú najmä 
príslušníci okolitých hasičských a zá-
chranných zborov (HaZZ), ozbrojených 
síl a pracovníci Správy Národného parku 

Slovenský raj (SNP SR). V národnom parku začalo 
byť v tento júlový deň „pekne horúco“. Nie však 
vďaka letným horúčavám, ale kvôli požiaru šíria-
cemu sa najmä v nízkom poraste, ktorý tu vypukol 
poobede okolo 16.00 hod. 
Už v ten deň na pomoc hasičom zo staníc HaZZ 
v Spišskej Novej Vsi a Poprade priletel špeciálny 

hasičský vrtuľník s bambivakom, ktorý v pondelok 
doplnili ďalšie 3 vrtuľníky. Požiar zasiahol na hre-
beni nad roklinou Malý Sokol približne 1,2 hektára 
lesa v zložitom horskom teréne neprístupnom pre 
pozemnú techniku. Kvôli nepriaznivým poveter-
nostným podmienkam sa však v nasledujúcich 
dňoch nedala letecká technika nasadiť do akcie. 
Hasiči sa museli spoľahnúť na tzv. jazierkový sys-
tém hasenia a jednoduché hasiace prostriedky. 
Okrem toho vypukol požiar aj na Poráči, kam mu-
seli ísť zasahovať požiarnici z novoveského HaZZ. 
Vo štvrtok navštívil rozširujúce sa požiarovisko mi-
nister obrany František Kašický a do hasenia sa 
opäť zapojili aj 3 vrtuľníky. 
Príčinou by podľa vyjadrenia Bedřicha Hájeka, ria-
diteľa SNP SR, mohol byť pravdepodobne blesk. 
„Zničené územie ostane v rukách matky prírody, 
SNP SR do prirodzenej obnovy lesa zasahovať 
nebude,“ dodal pre Ičko pán Hájek.

(lk)

REGENERácIA 
NáMESTIA

V SLoVENSKoM RAJI VYčÍŇAL PoŽIAR

čERPANIE 
Z EURóPSKYCH 
FONDOV SA BLíŽI

Dňa 7. augusta 2007 uzavreli minis-
ter výstavby a regionálneho rozvoja 
Marian Janušek  a riaditeľ DG Regio 
José Palma Andrés rokovania o po-

dobe Národného strategického referenčného 
rámca (NSRR). Spoločným podpisom memo-
randa konštatovali, že „NSRR spĺňa potreb-
né formálne, ako aj obsahové náležitosti 
a Európska komisia (EK) považuje proces 
posudzovania NSRR za ukončený.”
Podľa ministra Janušeka a zástupcu EK bola 
dosiahnutá aj dohoda vo všetkých otvorených 
otázkach pri 4 z 11 operačných programov 
(OP), a to: OP Informatizácia spoločnosti, 
OP Doprava, Regionálny operačný program 
a OP Technická pomoc. Tie EK odobrí v sep-
tembri, čo naštartuje aj dlho očakávaný proces 
výziev. 
NSRR je kľúčovým dokumentom pre čerpanie 
historicky najvyššej sumy 11,3 mld. eur, ktorú 
Slovensko môže získať z Európskych fondov     
v súčasnom 7-ročnom programovom období. 
A to je výzva aj pre naše mesto, aby sme 
ešte viac zintenzívnili práce na aktuálnos-
ti koncepčných rozvojových dokumentov, 
ako aj ostatnej dokumentácie potrebnej 
pre tvorbu projektov na získanie nenávrat-
ných finančných príspevkov.
Úspešnosť projektov vo veľkej miere závisí aj 
od spolupráce samosprávy, štátnej správy, pri-
vátneho sektora, tretieho sektora. Preto priví-
tame každú ponuku na spoluprácu, ktorá 
prispeje ku spoločnému úspechu!

Ing. Mária Lorková
vedúca odboru strategického plánovania 

a regionálneho rozvoja, MsÚ

Kontakt: Radničné námestie 7, 053/4176 635, 
m_lorkova@mestosnv.sk

SPIŠSKá NOVá VES VO VíRE čASU
Mesto Spišská Nová Ves, v súvislosti s prípravou novej publikácie o Spišskej Novej Vsi, 
prosí všetkých obyvateľov mesta a okolia o zapožičanie dobových historických fotogra-
fií, ktoré zachytávajú budovy alebo život v meste a blízkom okolí v minulosti. 
Nová kniha bude prezentovať mesto z iného pohľadu ako predošlé publikácie. Cieľom je pred-
staviť mesto na fotografii v minulosti a v jeho súčasnej podobe, stručne oboznámiť s históriou tej 
ktorej budovy, historickej pamiatky, či významnej udalosti v minulosti. Táto publikácia by mala 
netradičným spôsobom prispieť k poznaniu histórie mesta, v ktorom žijeme.
Pokiaľ takéto fotografie vlastníte, môžete ich doručiť na adresu: Radničné námestie 7, 
052 70 Spišská Nová Ves. Na obálku uveďte okrem svojho mena a adresy i zdroj/autora foto-
grafie a heslo: „Nová kniha o SNV“. 
Všetky poskytnuté materiály budú po spracovaní vrátené majiteľom. 
Za ochotu vopred ďakujeme!

vedenie mesta
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chRobáKY V MESTE
V   sobotu 28. júla 2007 sa v dopolud-

ňajších hodinách premenilo okolie 
Reduty na centrum „Chrobákov“. 
Nešlo však o žiadnu inváziu hmyzu. 

Konal sa tu program v rámci Medzinárodného 
zrazu vozidiel značky Volkswagen so vzduchom 
chladenými motormi, na ktorom sa predstavili 
automobily „VW CHROBáK“.
Celkovo sa predstavilo viac ako 60 automobilov 
zo všetkých kútov Slovenska, českej republiky 
a Poľska. Zúčastnili sa aj iné typy automobilov - 
plážové BUGGY, športovejšie ladený automobil 
KARMAN GHIA a aj ľudovo nazývaný BUS. 

Program slávnostne otvorili z tribúny pred Redu-
tou zástupca primátora mesta Miroslav Semeš 
a predseda East VW Division Slovakia František 
Jančura.
Pre zaujímavosť: 
Vývoj „Chrobákov“ sa začal už v roku 1936         
a odštartoval ho slávny konštruktér Ferdinand 
Porsche. „Chrobáky“ sa vyrábali nepretržite od 
konca roka 1945 až do roku 2003. Celkovo sa 
ich vyrobilo vyše 20 miliónov kusov a pre svoju 
jednoduchosť, spoľahlivosť a vysokú životnosť 
sa stali veľmi obľúbenými vozidlami. 

redakcia

Slovenské národné povstanie sa stalo neod-
deliteľnou súčasťou antifašistickej rezistencie  
v 2. svetovej vojne. Odboj proti fašizmu sa 
zrodil v zložitých politických, národných a so-
ciálnych podmienkach Slovenskej republiky. 
Mal však pevný demokratický základ a jeho 
vyvrcholenie v SNP bolo spontánnym výrazom 
vôle väčšiny príslušníkov slovenského národa  
a tu žijúcich národností. Predstavitelia kultúr-
neho frontu, národohospodári, ale aj dôstojníci  
a vojaci Slovenskej armády odmietli autoritatív-
ny, totalitný režim. 
Prípravy na ozbrojené povstanie na Slovensku 
sa zintenzívnili v prvom polroku 1944 a prerást-
li do ozbrojeného boja 29. augusta 1944, keď 
hitlerovské vojská začali obsadzovať územia 
Slovenska. Prvé ťažké boje proti okupantom sa 
odohrali v Smrečianskej tiesňave na prístupoch 
do Turca, na Pohronie a Ponitrie. Povstanie za-
siahlo 30 okresov stredoslovenského regiónu  
s približne 1 700 000 obyvateľmi. Sily ne-
priateľa začiatkom povstania predstavovali asi  
15 000 bojovníkov podporovaných letectvom 
a tankami. Do boja proti povstalcom na Slo-
vensku nemecké velenie Wermachtu nasadilo 
celkom 48 000 mužov. Rozhodujúcou silou 
povstania sa stala 1. československá armáda 
na Slovensku. V jej radoch bojovalo 18 000 vo-
jakov a dôstojníkov. Po prvej mobilizácii dosiah-
la počet 47 000 mužov a po druhej mobilizácii 
60 000 mužov. Hlavnými veliteľmi povstania 
a jej armády boli generál Ján Golian a Rudolf 
Viest. Do bojov v SNP zasiahlo tiež 18 000 prí-
slušníkov partizánskych jednotiek.
Rozpútané represie nepriateľskými jednotkami 
boli strašné. Vyše 90 vypálených osád a obcí, 
211 hromadných hrobov s vyše 5 300 obeťami. 
Do koncentračných táborov bolo počas vojny 
odvlečených celkovo 87 000 ľudí. Ozbrojené 
vystúpenie proti fašizmu bolo aj bojom za za-
chovanie národnej existencie. 
Dôstojné postavenie tejto udalosti v sloven-
skej histórii sme si pripomenuli spomienko-
vou slávnosťou spojenou s kladením vencov  
28. 8. 2007 za účasti vedenia mesta, členov 
Slovenského zväzu protifašistických bojovní-
kov, predstaviteľov štátnej správy, polície i poli-
tických strán (foto).
  Karol Mišenda, oV SZPb

63. VÝROČIE SNP

VETERNé SMRŠTE
Veterné smršte, ktoré sa prehnali územím republiky,             
neobišli ani naše mesto. Postihli nás 3-krát, v dňoch 20., 
21. a 24.  8.  2007 a nie bez následkov. Zanechali po sebe 
vyvrátené a poškodené stromy v počte 56 ks, škoda bola 
vyčíslená na 1 953 000 Sk. Prvá veterná smršť poškodila 
strechu na ZŠ sv. Cyrila a Metoda a vďaka rýchlemu zásahu 
pracovníkov mesta sa zabránilo jej ďalšiemu poškodeniu, 
ktoré by určite nastalo pôsobením nasledujúcej búrky. Škody 
vznikli i na streche ZŠ na Levočskej ulici. Paradoxom je, že  
o strechu prišli i bezdomovci, pre ktorých slúži Dom huma-
nity Nádej. Na vzniknutú situáciu reagoval primátor mesta 
Ján Volný slovami: „Vysoko oceňujem rýchly a profesionál-
ny prístup všetkých zainteresovaných. Či už pracovníkov            
Hasičského a záchranného zboru, mestskej i štátnej polície  
a pracovníkov mesta. Všetci menovaní prispeli k urýchle-
nému odstráneniu škôd.“

redakcia

Mesto Spišská Nová Ves
obec Smižany

oblastný výbor SZPb Spišská Nová Ves

Vás pozývajú na oslavy 
95. výročia narodenia 
brigádneho generála 

In memoriam Jána Nálepku, 
ktoré sa uskutočnia 

v piatok 21. septembra 2007.

Program osláv:
Spišská Nová Ves    
14.00     kladenie vencov pri pamätníku   
 gen. Jána Nálepku na námestí
15.00     slávnostná akadémia 
 v Koncertnej sále Reduty

Smižany                                
17.00 kladenie vencov pri rodnom   
 dome gen. Jána Nálepku
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Počas prázdnin je potrebné čas detí niečím 
zaujímavým vyplniť. O to sa snažia aj prí-
slušníci Mestskej polície v Spišskej Novej 
Vsi v spolupráci s Centrom voľného času.

V      lokalite Košiarny briežok bolo 10. au-
gusta 2007 pre žiakov škôl vykonané 
školenie zamerané na oboznámenie sa 
s činnosťou mestskej polície.

Mestskí policajti odpovedali na otázky žiakov 
prevažne z oblasti dopravy a zákrokov pro-
ti narušiteľom verejného 
poriadku. Vysvetlená bola  
i skutková podstata trestnej 
činnosti typická pre školákov 
„šikanovanie“, a ako v takom 
prípade postupovať. Keďže 
sa tiež pohybujú v krízových 
situáciách, kde je potrebné 
hľadať rýchlu pomoc polície, 
boli poučení o volacích zna-
koch polícií.
Najväčší záujem, tak ako to 
býva pri stretnutiach so žiak-
mi, bol o služobnú kynológiu. 
Ukážkami na pachových prá-

cach, pri úteku páchateľa, ako aj jeho úspeš-
ným zadržaním bolo stretnutie ukončené.
Výkony služobných psov mestskej polície, ktoré 
na slovo poslúchali svojich psovodov, sledovali 
deti s rozžiarenými očami a zatajeným dychom.
Našou útechou bol príjemný pocit, že sme sprí-
jemnili pobyt detí v prírode a rozšírili základnými 
informáciami ich právne vedomie.

        JUDr. Vladislav chroust
náčelník MsP

Transformáciou spoločnosti Východoslovenské kameňolomy, a. s., sa od 1. 1. 2007 odčle-
nila povrchová ťažba od hlbinného dobývania nerastov. K uvedenému dátumu prešiel orga-
nizačne Lom Spiš - Gretľa, v ktorom sa 
ťaží a upravuje prírodne drvené kame-
nivo pre stavebné účely, do spol. s r. o. 
VSK MINERAL Košice.
Východoslovenské kameňolomy, a. s., 
Novoveská Huta, pokračujú i naďalej vo 
svojej dlhodobej histórii - ťažbe a spra-
covaní sadrovca a anhydritu. Zdokumen-
tovať viac ako 80-ročnú históriu ťažby 
sadrovca v Novoveskej Hute sa jediný 
akcionár rozhodol zriadením banského 
múzea a položil základný kameň pri príle-
žitosti 5. výročia otvorenia ťažby v Lome 
Spiš - Gretľa.

Ing. Eduard hudy
manažér spoločnosti VsK, a. s.

Na pôde bývalej banícko-geologickej školy sa konalo z iniciatívy neziskovej organizácie Rochus              
- Rozvoj Spiša, n. o., a SPŠ v Spišskej Novej Vsi pracovné stretnutie odborníkov z oblasti baníc-
tva, geológie a hutníctva. Účastníci stretnutia sa zhodli na potrebe spolupráce pri propagácii a ob-
nove tradície v týchto oblastiach na Spiši, ale aj pri záchra-
ne technických pamiatok, či historických údajov, ktoré 
siahajú až do praveku. Na stretnutí bol vyzdvihnutý význam 
nedávno dokončeného projektu Mesta Spišská Nová 
Ves, v rámci ktorého bude vybudované banícke námestie               
a symbolická banská veža. Hovorilo sa aj o pripravovaných 
projektoch k témam: Slovenská banská a Európska želez-
ná cesta, pôsobenie baníckych cechov na Spiši, zaujíma-
vé osobnosti z týchto oblastí. Obnova tradície baníctva, 
geológie a hutníctva na Spiši by mala napomôcť  
i rozvoju cestovného ruchu v tomto regióne. Prispieť by  
k tomu mali aj absolventi nového študijného odboru SPŠ        
- Geopropagácia krajiny, ako na stretnutí informoval riadi-
teľ tejto školy Ing. Viliam Žiaran.

Angela Sviteková

SPRAVODAJSTVO

DETI A PoLÍcIA 30. júla 2007 zrazil 74-ročnú dôchodkyňu 
žigulou 22-ročný Marek B. zo Smižian priamo 
na prechode na Zimnej ulici. Vodič z miesta 
nehody ušiel. Dôchodkyňa vyviazla s ľahký-
mi zraneniami.

Kruhový objazd pri cintoríne a podnikateľský 
inkubátor boli skolaudované.

Začiatkom augusta bol otvorený nový, v po-
radí už štvrtý náučný chodník „Prielom Hor-
nádu“ v Slovenskom raji. Výstavba si vyžiadala  
400 tis. Sk.

Skupina aktivistov Greenpeace 2. augusta 
2007 na niekoľko hodín zablokovala práce 
na vrtnej súprave v Novoveskej Hute, kde 
Uranpres, s. r. o., realizuje prieskumný vrt      
pre kanadskú firmu Tournigan.

Dvaja maloletí boli prichytení pri pytliačení        
na rieke Hornád.

V Spišskej Novej Vsi 3. augusta 2007 z pó-
dia pred Redutou zaznelo 104 akordeónov 
skupiny Happy-Junior-Band z Lipska.

Ochranári zo Správy Národného parku Slo-
venský raj a členovia Slovenského zväzu 
ochrancov prírody vybudovali v blízkosti síd-
liska Mier náučnú lokalitu s názvom „Mean-
der Hornádu“.

Nemocnica s poliklinikou zvýšila platy svojim 
zamestnancom v priemere o 7 %.

10. augusta 2007 sa konal aktív mestskej   
polície, prvýkrát za účasti nového náčelníka         
a vedenia mesta.

Výtržníci porozbíjali okná na zimnom šta- 
dióne.

Novým riaditeľom Lesov mesta Spišská Nová 
Ves, s. r. o., sa stal Ing. Milan Sakmáry.

BIC Spišská Nová Ves, s. r. o., má nového ria-
diteľa. Stal sa ním Mgr. Patrik Dluhoš.

Mlynsko-pekársky a cestovinársky kombi-
nát, a. s., Spišská Nová Ves (MPC, a. s.) zme-
nil názov a značku na MPC CESSI, a. s.

Český turista sa v Slovenskom raji nedržal 
vyznačeného turistického chodníka a v str-
mom teréne spadol zo 40-metrovej skalnej 
steny. Pri nehode zasahovali privolaní záchra-
nári a Letecká záchranná zdravotná služba  
z Popradu.

V Medvedej jaskyni v Slovenskom raji  
sa začal v spolupráci s Prírodovedeckou fa-
kultou Univerzity Komenského v Bratislave  
a študentmi z Viedne výskum medvedích 
kostí, ktorý potrvá 3 roky. 

Do Spišskej Novej Vsi zavítal 17. augusta 
2007 konzul Slovenskej republiky v štáte 
Ohio (USA) Dr. Edward G. Keshock, aby in-
formoval vedenie mesta o záujme amerických 
firiem spolupracovať s mestom a miestnymi 
firmami vo viacerých oblastiach.

Zástupcovia mesta sa v dňoch 19. až  
22. augusta 2007 zúčastnili osláv partnerské-
ho mesta Kisújszállás.

b
LE

S
K

o
VK

Y

5. VÝROČIE OTVORENIA ťAŽBy V LOME SPIŠ - GRETľA

BANíCTVO POMôŽE SPROPAGOVAť SPIŠ



KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

8 SEPTEMBER 2007

LISTÁREŇ

SPRAVODAJSTVO

Milí Novovešťania, táto rubrika bude poskytovať priestor pre Vaše listy, resp. otázky, pripomienky, 
podnety, a samozrejme, aj odpovede na ne od kompetentných. Prosíme Vás, aby ste sa na všetky listy 
podpisovali, odpovede tak budete môcť dostať čo najskôr.  Ďakujeme!

„Mesto Spišská Nová Ves je hrdé na svoje krásne najväčšie šošovkovité námestie. Súčasťou námestia je 
i mestská zeleň, najmä staré košaté stromy, ktoré sú akýmisi pľúcami centra mesta. Mnohé z nich majú 
viac než 100 rokov a svojimi nádhernými rozvetvenými korunami  významne prispievajú nielen k zlepše-
niu kvality ovzdušia, ale aj k vytvoreniu príjemného a estetického prostredia. Žiaľ, v posledných rokoch 
pravidelne dochádza k nenáležitým a neodborným zásahom do korún týchto stromov, ktoré sú postupne 
premieňané na živoriace a odumierajúce kýpte. A čo ma značne zarmucuje, deje sa to so súhlasom mest-
skej samosprávy, ktorá tieto činnosti zverila mierne povedané diletantským subjektom, ktoré asi nemajú 
ani poňatia o fyziológii stromov v staršom veku...“                                                                                                                              

Ing. Viliam Flachbart

Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s firmou Quercus – Arbor, s. r. o., sa zameriava hlavne na prevádzkovú 
bezpečnosť. Bolo nutné vykonať odstránenie suchých, odierajúcich a zle vyvinutých vetiev a pahýľov, zredukovať 
preťažené časti koruny, ktoré bolo ťažké stabilizovať viazaním aj bez následnej redukcie. Na Zimnej ulici bolo 
potrebné celé stromy zredukovať a to z dôvodu absolútneho vychýlenia z osi rastu a ich ťažisko je minimálne  
3 – 5 m mimo tejto osi. Toto poškodenie priamo ohrozuje občanov pohybujúcich sa po ulici, ale aj automobily  
a budovy, ktoré sa tam nachádzajú. V tomto prípade boli použité profesionálne viazania COBRA, s nosnosťou 
4,8 a 7 t, ktoré sa používa na zabezpečenie korún proti poškodeniu vetrom. Každý konár bol rezaný na ťažeň 
(koncovú vetvu), aby sa z veľkej časti zabránilo zavlkateniu rezných rán. Je pravda, že bolo nutné urobiť niekoľko 
rezov väčších ako 15 cm, no len tam, kde to bolo vyslovene nevyhnutné a nikdy nie priamo na kmeni. Firma,   
s ktorou spolupracujeme je členom ISA Slovensko. Toto členstvo zaručuje aj odborné a kvalitné ošetrovanie 
stromov – vzhľadom na to, že členovia ISA sa navzájom kontrolujú a dávajú aj podnety na inšpekciu MŽP SR pri 
zistení hrubých nedostatkov, ktoré sa vyskytnú pri realizácii ošetrovania drevín.

P. Neuwirth, oddelenie komunálneho servisu MsÚ

„Vážený pán primátor! Dovoľte, aby sme Vám my, občania mesta Spišská Nová Ves, vyjadrili úprimné ďa-
kujeme za príkladný nástup do vedenia nášho mesta. Zažili sme roky arogancie a bezočivosti voči nám. 
To, čo potrebujeme, ste ako prvý predstaviteľ mesta začal riešiť Vy (nové cesty a chodníky pred našimi 
bytovkami). Doposiaľ tu boli ľudia, ktorí lietajú vždy iba v oblakoch. Tesne pred nasledujúcimi voľbami 
začali látať cestu, aby sa nepovedalo, že nič pre nás neurobili. Chceme Vás požiadať, aby ste pomohol 
nášmu mestu pri výstavbe nových bytov pre mladé rodiny, aby ich mladí otcovia mohli byť doma, aby sa 
rodiny utužovali a nie naopak. Sú tu tiež obmedzené možnosti dobrých pracovných príležitostí (zatiaľ 
sú tu iba zahraniční zamestnávatelia, ktorí nás podhodnotene platia a to nie v celkom prijateľných pra-
covných podmienkach). Je problém zriadiť závod, ktorý by patril mestu? Radi by sme pracovali pre naše 
mesto (bývalá pôrodnica). Je tu šanca zriadiť niečo nové, netradičné. Za Vašu snahu, užitočnú prácu Vám 
zo srdca ďakujeme.“

Ing. M. K. za matky mesta Spišská Nová Ves, 12. 6. 2007
  
PRIMÁTOR: Ďakujem za pochvalu! Oprava pozemných komunikácii je jednou z našich priorít. Som rád, 
že si to ľudia všímajú a hodnotia to kladne. V súvislosti s Vašou otázkou týkajúcou sa zriadenia „mestského 
závodu“ mi dovoľte uviesť niekoľko faktov. Mesto zamestnáva priamo na MsÚ a MsP 174 ľudí. K tomu je po-
trebné prirátať 833 ľudí zamestnaných v príspevkových a rozpočtových organizáciách mesta (materské a zá-
kladné školy, ZOO, STEZ, MKC a domov dôchodcov). Okrem toho má mesto účasť ešte aj v spoločnostiach 
Nova, s. r. o., EMKOBEL, a. s., BIC, s. r. o., Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o., v Hoteli Metropol, a. s.,  
a  SVT, s. r. o. Tieto spoločnosti spolu zamestnávajú 330 ľudí. Ak teda berieme do úvahy tieto čísla (spolu je to vyše  
1 300 ľudí) patríme k najväčším zamestnávateľom v meste. Chcem Vás ale ubezpečiť, že všetky aktivity, resp. 
projekty, na ktorých pracujeme, budú znamenať okrem iného prínosu i vytvorenie desiatok a stoviek nových 
pracovných príležitostí v budúcnosti!

„Touto cestou sa chceme verejne poďakovať celému kolektívu mestskej polície pod vedením náčelníka 
JUDr. Vladislava Chrousta za zabezpečenie dodržiavania nočného kľudu  na Tkáčskej ulici pri obytnom 
bloku Jupiter. Novoprisťahované rodiny, resp. tam stretávajúci sa mladí ľudia, reprodukovanou hudbou 
z autorádií, hlasnou vravou a pokrikmi rušia nočný kľud. Hoci v niektorých prípadoch voláme policajnú 
hliadku aj dvakrát za noc, vždy sa dostavia behom desiatich minút a zjednajú nápravu. Za to im patrí plné 
uznanie a pochvala s veľkým Ďakujeme!“

obyvatelia Tkáčskej ulice č. 11, 12 a 13, 5. 8. 2007

„Zatiaľ ste vymenili len ľudí vo funkciách, všetko ostatné však ostalo ako za KDH-ákov. Kedy ozaj dôjde  
v meste k zmenám?“
              Maja Novotná

PRIMÁTOR: Je mi ľúto, že to takto vnímate. Verím, pokiaľ ste doteraz nepostrehli, že sa v meste reálne niečo 
začína meniť, že Vás postupne presvedčíme ďalšími výsledkami o úprimnosti nášho snaženia.

„Dovoľte mi, aby som sa poďakovala za tohtoročné kultúrne leto, lebo takú ponuku kultúrnych podujatí, 
čo sa týka počtu i žánrovej pestrosti a úrovne sme v Spišskej Novej Vsi ešte nemali. Teším sa na ďalšie akcie 
a podujatia.“

Zuzana K., 14. 8. 2007

PRIMÁTOR: V mene všetkých, ktorí sa na organizovaní týchto podujatí v Spišskej Novej Vsi podieľali Vám ďaku-
jem! Tieto akcie v prvom rade organizujeme pre Vás. Do budúcna sa budeme preto snažiť ponuku ešte rozšíriť, 
aby oslovila aj ďalšie skupiny ľudí. Taktiež sa pokúsime skvalitniť sledovanie týchto podujatí. Už dnes pracujeme 
nielen na rekonštrukcii a oprave amfiteátru v Madaras parku, ale aj na inštalovaní lavičiek pred tribúnou na námes-
tí. Dúfam, že budúce kultúrne leto bude ešte lepšie a prinesie k Vašej spokojnosti veľa noviniek a zaujímavostí.

Sťažnosti a petície občanov 
mesta za I. polrok 2007 

Na útvare hlavného kontrolóra, mestskej 
polície a v príspevkových a rozpočtových 
organizáciách v prvom polroku 2007 bolo 
do evidencie sťažností zapísaných 20 sťaž-
ností a 2 petície. Z toho 7 opodstatnených  
a 11 neopodstatnených, 2 sťažnosti boli od-
stúpené na vybavenie iným orgánom.

Opodstatnené sťažnosti sa týkali:
- rušenia susedov škrekotom exotického 
vtáctva, nedostatočného tesnenia okien v BD 
Medza 6, porušovania domového poriadku  
v bytovom dome na Fabiniho ul., pridelenia 
bytu v bytovke na Filinského ul., vykonávania 
zváračskej a zámočníckej práce v záhrade 
RD, znečisťovania prístupovej cesty na Ka-
mennom obrázku. 

Mesto v centrálnej evidencii eviduje dve 
petície. Predmetom prvej je znečisťovanie 
priestorov sídliska Východ výkalmi psov.    
Občania ďalej požadujú častejšie kontroly zo 
strany príslušníkov MsP; zriadenie priestorov 
na venčenie psov; zriadenie značiek „Zákaz 
vodenia psov v priestoroch“, kde sa hrajú 
deti; doriešenie detských ihrísk na sídlisku 
Východ a opravu kĺzačky - chýba kĺzacia plo-
cha. Výsledkom prešetrenia petície sú prijaté 
opatrenia na odstránenie nedostatkov.
 
V druhej petícii obyvatelia obytného domu 
Medza 6 vyjadrujú nesúhlas s výstavbou su-
permarketu LIDL.
Poslanci MsZ boli na svojom zasadnutí dňa  
21. júna 2007 oboznámení so zámerom 
výstavby OC LIDL v SNV i s doručením 
dvoch petícií občanov mesta. Zámer výstav-
by obchodného centra poslanci schválili  
a zároveň súhlasili s vyčlenením finančných 
prostriedkov v rámci ďalšej zmeny rozpočtu 
mesta v roku 2007 na projektovú dokumen-
táciu výstavby mosta na sídlisko Mier od OC 
Kaufland. Na základe odporúčania komisie 
kontroly MsZ sú petície občanov zasielané na 
vedomie aj príslušným mestským výborom.

Z podaných 20 sťažností boli dve anonymné. 
K 30. 6. 2007 bolo v zákonom stanovenej 
lehote vybavených 17 sťažností, jedna bola         
v lehote vybavovania. K opodstatneným sťaž-
nostiam boli prijaté opatrenia na nápravu zis-
tených nedostatkov. 
Dve sťažnosti boli odstúpené na prešetrenie 
príslušným štátnym orgánom.

MsÚ, útvar hlavného kontrolóra

Nestihli ste vysielanie 
TV Reduta? 

Nezúfajte.
Pozrite si ho z archívu. 

www.snv.sk
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ZODPOVEDNOSť 
UTOPENÁ V ALKOHOLE
Aj to sa deje v našom meste 
Na deň 8. 8. 2007 nebude rada spomínať vo-
dička motorového vozidla Škoda 120, ktorá 
vo večerných hodinách v meste Spišská Nová 
Ves vzbudzovala svojou jazdou pozornosť prí-
slušníkov mestskej polície. S vozidlom najprv 
zaparkovala v strede vozovky s pootváranými 
dverami a kufrom. Vozidlo s osádkou bolo mo-
nitorované. Následne bolo zabránené v jazde 
vodičke A. B. zo Spišskej Novej Vsi. Tá ne-
rešpektovala ani dopravnú značku zákaz vjaz-
du. Orientačnou kontrolou bolo zistené požitie 
alkoholických nápojov. Podľa vecnej prísluš-
nosti bola privolaná hliadka policajného zboru. 
Hodnota požitia alkoholu u uvedenej vodičky 
sa pri meraní zastavila na hranici 1,59 Mg/l 
alkoholu, čo v prepočte znamená takmer 3,2 
promile. Okrem toho, že vodičku čaká správ-
ne konanie pre porušenie § 22 odst. 1 písm.  
h zák. SNR č. 372/1990 Zb., za povšimnutie 
stojí aj skutočnosť, že vo vozidle sa v kritic-
kom čase nachádzali aj dve maloleté deti. 
Kde sa podela zodpovednosť? 
Utopila sa v alkohole!!!
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MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ 
KONFERENCIA „InTeRRa 5“

V dňoch 25. a 26. septembra 2007 sa 
v Spišskej Novej Vsi uskutoční pod zášti-
tou primátora mesta Jána Volného a rektora 
Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Libora 
Vozára 5. medzinárodná vedecká konferen-
cia „InTeRRa“. Konferenciu organizuje Uni-
verzita Konštantína Filozofa v Nitre – Fakulta 
sociálnych vied a zdravotníctva – Ústav ro-
mologických štúdií v spolupráci s Minister-
stvom školstva SR a Hnutím R Spiš.
Konferencia s nosnou tematikou „Interkul-
turalita a rómska národnostná menšina 
v sociálnych a pedagogických súvislos-
tiach“ nadväzuje na 1. ročník rómskeho 
filmového festivalu KALO čANGALO, ktorý 
sa paralelne uskutoční v dňoch 24. až 29. 
septembra 2007 v Spišskej Novej Vsi.
V koncertnej sále Reduty bude súčasťou 
konferencie 26. stretnutie Hnutia spo-
lupracujúcich škôl R, na ktorom v pléne 
odznejú referáty k všeobecným otázkam 
konferencie. Pre odbornú verejnosť budú 
prezentované aj čiastkové výsledky troch 
projektov VEGA.
V rámci konferencie sa 25. septembra 
2007 o 17.00 hod. uskutoční v slávnostnej 
sieni Spišského osvetového strediska Spiš-
ská Nová Ves slávnostná vernisáž umelec-
kých fotografií Jaroslava Balvína „Róm-
ske dieťa vo fotografii“.
Cieľom medzinárodnej konferencie je zhrnúť 
najnovšie poznatky z daných oblastí a apli-
kovať ich do sociálnej a pedagogickej praxe. 
Výstupom konferencie bude recenzovaný 
zborník. 
Bližšie informácie získate u PaedDr. Vla-
dimíra Kleina, PhD.: VVaPC FSVaZ UKF  
v Nitre, Hviezdoslavova 15, 052 01 Spišská 
Nová Ves, tel. č.: 053/44 123 39, e-mail: 
vklein@ukf.sk.

Je tu september a s ním nový školský 
rok. Základné i stredné školy po let-
ných prázdninách opäť zaplnia svoje 
lavice známymi, ale aj novými tvára-

mi. Na začiatku nového školského roka sa 
patrí urobiť bilanciu toho predošlého.

Základné školy:
V školskom roku 2006/2007 navštevovalo 7 
základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta Spišská Nová Ves v 191 triedach spolu  
4 246 žiakov, a to 1 729 žiakov 1. stupňa a zvyš-
ných 2 517 naberalo vedomosti na 2. stupni. 
V meste sme mali aj 13 špeciálnych tried s 98 
žiakmi. Nezabudlo sa ani na nadané deti, ZŠ Ul. 
Ing. Kožucha vytvorila 8 tried, v ktorých veno-
vali pedagógovia zvýšenú pozornosť 113 žia-
kom. V 2 triedach nultého ročníka, ktoré otvorili  
ZŠ Nejedlého a ZŠ Komenského, študovalo spo-
lu 24 žiakov, svorne po 12 v každej z nich. Svoje 
umelecké cítenie a nadanie rozvíjalo 588 žiakov 
navštevujúcich ZUŠ. ZŠ ukončilo 523 žiakov. 
154 z nich bolo prijatých na gymnáziá, 292 sa 
dostalo na stredné odborné školy a 77 si vybralo 
za pole svojho najbližšieho pôsobenia stredné 
odborné učilište.
Okrem toho máme v meste ešte ZŠ sv. Cyrila  
a Metoda, ktorej zriaďovateľom je Biskupský 
úrad v Spišskej Kapitule. Tú v 18 triedach na-
vštevovalo 367 žiakov, 51 z nich v danom škol-
skom roku ukončilo základné vzdelanie.

Stredné školy:
V rámci stredných škôl študovalo v Spišskej 
Novej Vsi v školskom roku 2006/2007 celkovo  
5 129 žiakov, z toho 4 907 z nich študovalo na 

riadnom dennom štúdiu a štúdium popri zamest-
naní si zvolilo 222 z nich. Najviac žiakov, 698, 
študovalo na SOU stavebnom, nasledovala Zdru-
žená stredná škola hotelových služieb a obchodu 
s počtom 674. Tretie miesto zaujalo Gymnázium 
Javorová so 662 žiakmi a v tesnom závese sa 
medzi najvyhľadávanejšie školy v meste zaradi-
lo aj Gymnázium Školská s počtom žiakov 658. 
Viac ako 600 žiakov už mala len Spojená škola 
s organ. zložkami Stredná poľnohospodárska 
škola a Obchodná akadémia – 652. 510 žiakov 
navštevovalo SPŠ strojnícku, 478 žiakov SPŠ 
drevársku. Štúdium na SPŠ oslovilo 425 žiakov, 
372 žiakov zaujala Spojená škola s organ. zlož-
kami SOU nábytkárske, DOŠ a SPV. Cirkevné 
gymnázium poskytlo vzdelanie 84 žiakom.

Plány pre nový školský rok:
V novom školskom roku všetkých 8 základných 
škôl plánuje v meste otvoriť spolu 196 tried so  
4 452 žiakmi Na úplne prvý deň v škole sa 
môže tešiť približne 428 detí. Otvoriť by sa malo  
21 tried 1. ročníka. 
Stredné školy otvárajú svoje brány pre približne 
4 861 žiakov denného štúdia. Dochádza k zme-
nám v sieti škôl a školských zariadení. Ruší sa 
SPŠ drevárska na Filinského ceste a Spoje-
ná škola s organ. zložkami SOU nábytkár-
ske, DOŠ a SPV na Markušovskej ceste. Obe 
školy sa od 1. septembra 2007 zlučujú do 
novej právnickej osoby Združená stredná 
škola, Filinského cesta 7. Uvoľnené priestory 
na Markušovskej ceste bude využívať SPŠ (do-
teraz sídlila v priestoroch na Štefánikovom nám.  
21). Organizačné zmeny sa nepriamo dotknú aj 
SOU stavebného, ktoré by malo prebrať niektoré 
odbory od zrušenej Spojenej školy.
ZUŠ, ktorá sa zlúčila so ZUŠ s rozšírenou       
estetickou výchovou, privíta v septembri v rámci  
40 tried približne 1 282 nádejných umelcov  
a umelkýň.
Štrnásť materských škôl v zriaďovateľskej pô-
sobnosti mesta plánuje v tomto školskom roku 
otvoriť 54 tried a v nich sa v rámci predškolskej 
výchovy venovať približne 1 218 deťom.

Spracované podľa materiálov KSK  
a Školského úradu pri MsÚ SNV.

(lk)

ŠKoLSKé LAVIcE UŽ 
NEZÍVAJÚ PRáZDNoToU

Zaujímavosti na ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta:

Riaditelia ZŠ v meste udelili v školskom roku 2006/2007 celkovo 180 pokarhaní, vykompen-• 
zovali to však pochvalami, ktorých bolo 438.
K 30. júnu 2007 „ZŠ-kári“ vymeškali celkovo 372 496 hodín.• 
Priemerne na jedného žiaka pripadá 87,7 vymeškaných hodín. • 
Neospravedlnených hodín bolo 22 721. Na jedného žiaka je to v priemere 5,4 hodiny.  • 
Zníženú známku zo správania si domov v júni na vysvedčení prinieslo spolu 243 žiakov,  • 
z toho 124 z nich sa mohlo „popýšiť“ dvojkou, 78 trojkou a 41 žiakov štvorkou. 
Čisté jednotky žiarili na vysvedčení 285 žiakom 5. až 9. ročníkov. • 
Integrovaných žiakov bolo 169, v hmotnej núdzi sa nachádzalo 398 žiakov. • 
Číslo 419 udáva počet žiakov hlásiacich sa k rómskej národnostnej menšine, pričom 268  • 
z nich pochádzalo zo sociálne znevýhodneného prostredia.
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MsV č. 3 - Ferčekovce  na základe vyhlá-
senej súťaže o najkrajšiu predzáhrad-
ku a najkrajší balkón, ktorá prebiehala     
od 1. 7. 2007 do 15. 8. 2007 uverejňuje 
výsledky súťaže:

Najkrajšia predzáhradka:
1. miesto - rod. Kotradyova, Rajecká 17 
2. miesto - rod. Dzurillova, Spišská 6 
3. miesto - rod. Kúkelčíkova, 
    Dunajská 36 

Najkrajší balkón:
1. miesto - rod. Surákova, Laborecká 19 
2. miesto - rod. Magnuševska, 
    Podunajská 12 
3. miesto - rod. Ivančova, Považská 12 

Srdečne blahoželáme!
Odovzdanie cien sa uskutoční na spo-
ločnom stretnutí s občanmi v novembri 
2007, o presnom dátume sa dozviete 
včas. Zároveň ďakujeme všetkým za 
skrášlenie priestranstva.

  Ing. ondrej Majerník
  predseda MsV č. 3

Vyhodnotenie súťaže 
o „Najlepšiu fotografiu 
z 52. ročníka Spišského trhu“

Do vyhlásenej súťaže sa zapojili 4 súťažiaci, 
ktorí spoločne prihlásili 29 fotografií.
Rozhodovanie nebolo jednoduché, ale naj-
lepšia môže byť len jedna. Uverejňujeme 
víťaznú fotografiu, ktorej autorom je Franti-
šek KAFKA. Srdečne blahoželáme!

redakcia

SÚŤAŽ chRáŇ SVoJE DIEťA
Ste pripravení na záchranu ľudského života?  

Občianske združenie RESCUE TEAM SLOVAKIA v spolupráci so spoločnosťou 
SLOVAK RADAR, a. s., a ďalšími partnermi pripravilo v rámci projektu „Chráň svoje dieťa“ vzdelávací pro-
jekt: „Škola mladých záchranárov“. Cieľom e-learningového preventívneho projektu je umožniť žiakom, 
študentom, ale aj dospelým - učiteľom, rodičom, príbuzným, či ostatným občanom SR získať a dopĺňať si 
poznatky z oblasti záchrany zdravia a života, prvej pomoci, pomoci v krízových situáciách a pod. 
Na adrese www.zachranari.sk pripravili v roku 2005 v spolupráci s odborníkmi z praxe internetovú 
vzdelávaciu aplikáciu, ktorá v systematicky rozdelených kapitolách spracováva tematiku prvej pomo-
ci, záchrany zdravia a života v rôznych krízových, či nebezpečných situáciách a tiež spôsoby, 
ako sa v nich zachovať. Ide o všetky situácie, do ktorých sa dieťa aj dospelý človek môže dostať veľmi 
jednoducho, či už počas bežného dňa, v škole, v práci, vo svojom voľnom čase, alebo počas dovoleniek 
a prázdnin. Jednotlivé kapitoly na konci ponúkajú absolvovanie testu k príslušnej oblasti, ktorý preverí 
pochopenie a zvládnutie problematiky.
Internetová aplikácia i celý projekt sú okrem študentov a učiteľov prístupné a otvorené všetkým ob-
čanom, ktorým umožnia preveriť a doplniť si svoje vedomosti, pretože moderná lekárska veda neustále 
prispieva k novým poznatkom a skúsenostiam v tejto oblasti. 

Fakty:
Počet úmrtí detí na Slovensku spôsobených úrazmi je tak vysoký, že každoročne by bolo možné • 
zavrieť 7 školských tried. 
Úrazy (dopravné nehody, utopenie, napadnutia, úmyselné sebapoškodenie, pády, otravy) sú príčinou • 
cca 40 % úmrtí detí do 14 rokov. Z okolitých krajín je najhoršia situácia na Slovensku. V porovnaní  
s krajinami EÚ sú na tom horšie len Lotyšsko, Litva a Estónsko.
Na slovenských cestách ročne zomiera viac ako 600 účastníkov cestnej premávky, z toho 60 je detí!• 
Zo 100 šoférov pri autonehode zastaví iba 10, z toho 1 ovláda improvizovanú prvú pomoc.• 
V lete stúpa počet úrazov detí až o 100 %. • 
42 % úrazov detí vzniká doma – najmä v kuchyni. • 
Približne 1/3 smrteľných úrazov detí do 14 rokov sa stane na cestách, 1/5 je spôsobená utopením.• 
Ročne sa na Slovensku otrávi viac ako 1 000 detí, niekoľko z nich umiera. • 
Rastie počet detí a mladých ľudí, ktorí nemajú ani základné informácie o pravidlách poskytovania prvej • 
pomoci, o správaní sa v dopravných situáciách a ich rizikách, o pomoci v krízových situáciách, živel-
ných pohromách, ale aj pri bežných udalostiach ako sú búrky, povodne a iné nebezpečné situácie.

LETNá AKADéMIA EUSToRY V bERLÍNE
Körberova nadácia so sídlom v Hamburgu v spolupráci so Vzdelávacou nadáciou Jana Husa v Bra-
tislave zorganizovala v tomto roku medzinárodnú súťaž pre žiakov stredných škôl EUSTORY, ktorá 
na Slovensku niesla názov Vynálezy a objavy menia svet. Súťaže  sa zúčastnilo 137 študentov        
so 107 súťažnými prácami, z toho 81 individuálnymi a 26 skupinovými. 
Do súťaže sa už po štvrtýkrát zapojili aj žiaci Gymnázia na Školskej ulici v Spišskej No-
vej Vsi. Študentky Juliana Benčová, Michaela Göblová a Barbora Klinčáková spracovali 
biografické údaje a vedeckú činnosť bývalého spišskonovoveského gymnaziálneho pro-
fesora Andreja Reipricha, významného predstaviteľa slovenskej lepidopterológie (výskum 
motýľov). Zuzana Jungerová a Tamara Vojtášová skúmali osudy zakladateľa röntgenológie  
MUDr. Vojtecha Alexandra z Kežmarku.  Kvalitu ich prác ohodnotila v júni v Bratislave odborná 
komisia 1. a 3. miestom na Slovensku v kategórii skupinových prác. 
Okrem toho Zuzana Jungerová a Tamara Vojtášová boli spolu so svojou tútorkou PhDr.      
Ruženou Kormošovou vybrané na letnú akadémiu Eustory, ktorá sa konala začiatkom au-
gusta vo WannseeForume v Berlíne. Dievčatá tu mali možnosť predstaviť svoju prácu v anglickom 
jazyku a zároveň sa zapojiť do diskusie na tému Vplyvu troch náboženstiev - kresťanstva, judaizmu  
a islamu na identitu Európy. Skupi-
na 10 tútorov diskutovala na tému 
letnej akadémie a predstavila prácu 
na projektoch vo svojich krajinách. 
Slovenská zástupkyňa informova-
la o otázkach výučby holokaustu  
a predstavila výsledky účasti školy 
na projekte „Stratení susedia - Za-
budnutá história“, resp. jej 2. etapy 
„Pocta detským obetiam holokaus-
tu“. Popri diskusii zostal čas aj na 
prehliadku pamätihodností a múzeí 
hlavného mesta Nemecka.

PhDr. Ružena Kormošová
tútorka slovenskej delegácie Víťazky EUSToRY so svojou tútorkou
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DENNÝ  STACIONÁR  
Denný stacionár je po terénnej opatro-
vateľskej službe ďalším stupňom so- 
ciálnej služby, ktorú poskytuje Cirkevný  
zbor ECAV v Spišskej Novej Vsi prostred-
níctvom Betezdy, n. o., občanom nášho 
mesta.    
Starostlivosť v dennom stacionári zahŕňa 
úkony podľa § 34 Zákona č. 195/1998  
Z. z. o sociálnej pomoci v platnom znení:
1) stravovanie - formou donesenej stravy,
2) ubytovanie - denný pobyt, 
3) zaopatrenie - poskytovanie pomoci     
na zabezpečenie nevyhnutných životných 
úkonov.   

Informácie: 
tel.: 053/446 5125 - evanjelický farský úrad,
mob.: 0915 303 576 - Silvia Telepáková 
- vedúca OS,
mob.: 0908 073 168 - RNDr. V. Potančok 
- riaditeľ  n. o.

Slovenská obchodná a priemyselná komora Spišská Nová Ves
Letná 49, 052 01 Spišská Nová Ves, tel./fax: 053-44 239 20 

ANALÝZA PoTRIEb  PoDNIKATEľSKého PRoSTREDIA 

SOPK, Kancelária Spišská Nová Ves, v rámci analýzy potrieb  podnikateľského prostredia 
v okrese Spišská Nová Ves pripravila dotazníkový prieskum, ktorého cieľom je obozná-
menie sa s potrebami malých a stredných podnikateľov /MSP/ regiónu primárne v oblasti 
administratívnych, výrobných a skladových priestorov. 
SOPK, kancelária Spišská Nová Ves, pripraví koncepčný návrh na základe spracovanej 
analýzy a získaných informácií z prieskumu, ktorý bude reflektovať na potreby a požiadav-
ky MSP v uvedenej oblasti. 
Ak máte záujem zúčastniť sa tohto prieskumu, resp. získať podrobnejšie informácie,       
kontaktujte nás na tel./fax: 053/44 239 20. Dotazník je možné stiahnuť z webovej strán-
ky (http://www.ke.sopk.sk/file.php?id=2_1185863272_dotaznik_analyza). 
Vyplnený nám ho odošlite na e-mailovú adresu: kleinova@sopk.sk.

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov 
na Slovensku v Sp. Novej Vsi

pozýva svojich členov

12. 9. 2007 (streda) 
- na turistický výstup na Kláštorisko.
Trasa: Letanovský mlyn - Kláštorisko 

cez Kláštornú roklinu. 
Späť - podľa požiadavky účastníkov.

Odchod: vlakom do Letanoviec o 6.46 hod.

19. 9. 2007 (streda) 
- na autobusový zájazd do Jasova.

Program: návšteva kláštora, kostola, jaskyne
(vstupenky si hradí každý účastník sám), 

prechádzka náučným chodníkom.
Odchod: z parkoviska na Školskej ulici 

(pri starom súde) o 7.00 hod.
Poplatok: 100,- Sk.

Prihlásiť sa môžete v pondelok od 9.00 - 12.00.
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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.

SEMAFOR CLUB 

Odborárov 47
Spišská Nová Ves

pozýva do pekla
na punk-rockové 

koncerty

7. 9. 2007 začiatok 
19.00 hod.

Davová psychóza 
- 20 rokov kapely
Hostia Punkreas

Lístky v predpredaji: 
CA Omega, Zimná 35,

Kami cestovná agentúra, 
Letná 70

21. 9. 2007 začiatok 
19.00 hod.

Zóna A
The Fialky z ČR

Bull boxer z Popradu

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární

27. 8. –  2. 9. 2007
 Na  Starosaskej, Starosaská  528/1 

t. č.: 44 135 79 

3. 9. – 9. 9. 2007
Fida, Hviezdoslavova 27

t. č.: 44 129 66

10. 9. – 16. 9. 2007
Na námestí, Letná 54 

t. č.: 44 133 44

17. 9. –  23. 9. 2007
 Hornád, Hviezdoslavova 24

24. 9. –  30. 9. 2007
Blaumont, Jánskeho 1, poliklinika

t. č.: 41 99 180, 41 99 412 

Pohotovostná služba je do 22.00 hod., v sobotu, 
v nedeľu a sviatok od 8.00 – 22.00 hod.

•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

POZORUJTE S NAMI
Prichádzajúcu jeseň na večernej oblohe nám sig-
nalizuje súhvezdie Andromédy a Pegasa, ktoré sa 
objavujú večer na vychádzajúcom obzore. V súh-
vezdí Andromédy sa nachádza galaxia N31, ktorú 
môžeme vidieť za priaznivých podmienok voľným 
okom ako obláčik. 
23. 9. 2007 začína jesenná rovnodennosť - za-
čiatok astronomickej jesene. Slnko vstupuje do 
znamenia Váhy. 11. 9. 2007 nastáva čiastočné 
zatmenie Slnka, žiaľ, z nášho územia nie je pozo-
rovateľné. Pozorovať sa bude môcť z južnej časti 
Južnej Ameriky, Antarktídy, zo strany Atlantické-
ho oceána atď. Merkúr je v septembri väčšinou 
na dennej oblohe v súhvezdí Panna, zapadá po 
19.30 hod. Venušu pozorujeme na rannej oblohe 
v súhvezdí Raka. Zapadá po 17.00 hod. Mars sa 
nachádza v súhvezdí Býka, vychádza po 23.00 
hod., takže ho môžeme pozorovať skoro celú 
noc. Jupiter je na večernej oblohe sám. Vychá-
dza o 13.30 hod. a zapadá po 22.00 hod. Saturn 
je na rannej oblohe v súhvezdí Leva, podmienky 
jeho viditeľnosti sa budú rýchlo zlepšovať. Ráno 
10. 9. 2007 bude v peknej konjunkcii s Mesia-
com. Zapadá cca po 18.40 hod.
Všetky časové údaje sú LSEč.

F. Sejut 
Mo SZAA

Podtatranský klub zlatokopov
Vás pozýva na 8. ročník
súťaže v ryžovaní zlata

SPIŠSKÁ KARBIDKA 
2007

Miesto: Slovenský raj - Čingov - Džurkovec
Dátum: 22. 9. 2007

Začiatok: 10.00 hod.
Súťažné kategórie: muži, ženy, juniori, 

zelenáči, trojčlenné družstvá

Počas celého dňa bude prebiehať pre deti 
i dospelých škola ryžovania zlata 

a rôzne zaujímavé súťaže.

Súťaží sa môžu zúčastniť všetci záujemcovia.

Bližšie informácie: www.pkz.host.sk
e-mail: pkz.snv@gmail.com

RADI TANCUJETE?
  

• BDSK • Dance • Centre •
Spišská Nová Ves

pozýva na nábor nových členov
všetky dievčatá a chlapcov 

vo veku 5 rokov a viac, 
ktorí majú záujem o hip hop, salsu, 

jazz, scénický tanec...
 
Tanečná skupina BDSK sa presťahovala 

z priestorov CVČ Adam 
do nových priestorov v aule bývalej SPŠ 

(baníckej), Štefánikovo námestie 21.

Tešíme sa na Vás 4. až 6. septembra 
2007 od 16.00 do 18.00 hod.

Bližšie informácie získate  
na tel. č. +421 918 239 922 

alebo na raz2a3@azet.sk.

TJ Tatan Spišská Nová Ves
Centrum voľného času Adam

Mesto Spišská Nová Ves

pozývajú na
XXIV. ročník Behu Slovenským rajom

dňa 22. septembra 2007 (sobota)
so štartom o 10.00 hod.

na chatovej základni 
TJ Tatran Čingov - Džurkovec.

Doprava mimoriadnym autobusom, 
ktorý bude v deň preteku pristavený 

na parkovisku Hypernova o 8.45 hod. 
Odchod autobusu o 9.10 hod.

Informácie:
0905 409 655 - Dr. Ján Olejník

053 446 60 45 - Šefan Tkáč
Propozície preteku na www.mestosnv.sk

KLUB DôCHODCOV KOMENSKÝ
pozýva všetkých 

pedagogických pracovníkov 
dôchodcov na stretnutie, 

ktoré sa uskutoční 
10. 9. 2007 v Klube 

dôchodcov na Levočskej ulici.
Tešíme sa na Vašu účasť.                         

        klubová rada
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MANAŽÉR SPOLOČNOSTI
ZES, spol. s r. o., Gorkého 6, 052 01 Spišská Nová Ves 

Zameranie spoločnosti:
Realizácia elektroinštalácií, bleskozvodov, zhotovenie štruktúro-
vanej kabeláže pre počítačové siete, zabezpečovacie zariadenia, 
kábelové a vzdušné NN a VN prípojky, výroby rozvádzačov, revízie 
elektrických zariadení a zhotovenie projektových dokumentácií.

Informácie o pracovnom mieste:

Ponúkaná pozícia: MANAŽéR spoločnosti

Náplň práce: - riadenie prípravy a výroby podľa 
   zamerania spoločnosti.

Výhody: - služobný automobil,
 - mobilný telefón,
 - profesionálny rast.

Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Požiadavky na zamestnanca:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, zameranie elektrotechnické, 
počítačové znalosti - výborné (MS Excel, Outlook, Word...), vodič-
ský preukaz, samostatnosť, flexibilita, otvorenosť, príjemné vystu-
povanie, ochota vzdelávať sa, dobré komunikačné schopnosti, vek 
do 40 rokov.
Životopis so sprievodným listom zasielajte na adresu spoločnosti, 
prípadne na e-mailovú adresu.

Adresa: ZES, spol. s r. o., Gorkého 6, 052 01 Spišská Nová Ves
Kontaktná osoba: Ing. Alena Rapáčová
Tel. kontakt: 0903 642 441
E-mail: alena@zes.sk

MANAŽÉR/MANAŽÉRKA
ZES, spol. s r. o., Gorkého 6, 052 01 Spišská Nová Ves

skúsená nezávislá maklérska spoločnosť

Informácie o pracovnom mieste:

Ponúkaná pozícia: MANAŽéR/MANAŽéRKA

Miesto práce:  Spišská Nová Ves

Náplň práce: - styk medzi klientom a poisťovňou,
 - zabezpečovanie administratívnych prác,
 - zabezpečovanie odborných prednášok.

Výhody: - služobný automobil,
 - mobilný telefón,
 - nadštandartný systém odmeňovania,
 - kariérny postup. 
Druh pracovného pomeru: hlavný pracovný pomer

Požiadavky na zamestnanca:
vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, odbor finančníctvo, pois-
ťovníctvo, bankovníctvo - nie je podmienkou, počítačové znalos-
ti - na užívateľskej úrovni (MS Excel, Word...), vodičský preukaz, 
samostatnosť, komunikatívnosť, dynamickosť, flexibilita, obchod-
né zručnosti, schopnosť vzdelávať sa, aktívny prístup k práci, vek 
do 35 rokov.
Životopis so sprievodným listom zasielajte na adresu spoločnosti, 
prípadne na e-mailovú adresu.

Adresa: ZES, spol. s r. o., Gorkého 6, 052 01 Spišská Nová Ves
Kontaktná osoba: Ing. Alena Rapáčová
Tel. kontakt: 0903 642 441
E-mail: alena@zes.sk

PODNIKATELIA, POZOR!

Slovenská a obchodná priemyselná komora realizuje projekt  
„e-PLATON SLOVAKIA, UKRAINE AND FLANDERS“. Cieľom 
projektu je vytvorenie flámsko-slovensko-ukrajinskej platformy 
pre podporu podnikania na európskom trhu. Prostredníctvom 
portálu www.e-tradecenter.biz budú registrované slovenské, 
ukrajinské a flámske firmy nadväzovať nové obchodné kontakty 
on-line. Portál poskytuje informácie z oblasti podnikania, legisla-
tívy, politiky a pod. 
V rámci projektu sa zdarma zaregistruje 100 flámskych, 200 slo-
venských a 50 ukrajinských firiem.
Podnikanie na Ukrajine projekt podporí prostredníctvom trans-
feru obchodného know-how. Na obchodnom stretnutí určenom 
pre ukrajinských podnikateľov budú prezentované informácie  
o rozličných aspektoch podnikania vo Flámsku a na Slovensku. 
Stretnutie sa uskutoční v Užhorode.

Registrácia firiem na portáli prebieha na základe registračného 
formulára a je počas trvania projektu úplne bezplatná pre všetky 
firmy. 
V prípade záujmu o:

propagáciu firmy a jej aktivít v regiónoch Slovenska, Ukrajiny • 
a Flámska; 
zadávanie vlastných obchodných ponúk a dopytov zverejne-• 
ním na portáli;
vyhľadávanie zverejnených obchodných ponúk a kontakt-• 
ných adries firiem;

sa zaregistrujte na webovom portáli www.e-tradecenter.biz.
Ďalšie informácie získate na t. č. 0905 488 882 alebo v kan-
celárii SOPK, Letná 49, Spišská Nová Ves. 
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Osobné údaje
Pohlavie  a) muž  b) žena      Vek .................
Vzdelanie a) základné b) odborné c) stredoškolské  d) vysokoškolské

Otázky
1. Myslíte si, že úroveň Vašej informovanosti o službách v oblasti sociálnej pomoci ľuďom v našom meste je?
  a) dobrá   b) slabá  c) žiadna

2. Poznáte v našom meste subjekty, ktoré poskytujú sociálne služby?
  a) áno  b) nie

3. Ak poznáte, vymenujte ich a podčiarknite subjekt, ktorého služby by ste v prípade potreby  využili.  

.................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

4. V akej miere sú podľa Vás v súčasnosti uspokojované žiadosti o poskytnutie sociálnej pomoci?
 a) dostatočne  b) čiastočne  c) nedostatočne

5. Ktorú z foriem sociálnych služieb pre starších ľudí by ste uprednostnili?
 a) opatrovateľská služba v domácnosti
 b) starostlivosť v zariadení sociálnych služieb

6. Ktoré z nasledujúcich možností by ste považovali za najdôležitejšie pri Vašom rozhodovaní sa o určitej forme sociálnej 
služby, resp. zariadenia? 
 a) finančná náročnosť,
 b) kvalita poskytovaných služieb,
 c) možnosť zotrvať v domácom prostredí,
 d) samota - potreba spoločnosti,
 e) odporúčania a skúsenosti iných,
 f) uveďte iné: ....................................................................................................................................................................... 

 ............................................................................................................................................................................................

7. Úroveň poskytovaných služieb ľuďom v našom meste je?
 a) výborná  b) uspokojivá  c) neuspokojivá  

8. Myslíte si, že kvalita týchto služieb je v prvom rade ovplyvnená množstvom finančných prostriedkov v sociálnej sfére?
 a) áno   b) nie
 Ak ste uviedli nie, aké iné faktory podľa Vás ovplyvňujú túto kvalitu?
 Uveďte ich ................................................................................................................................................................................. 

 ...................................................................................................................................................................................................

9. Ktoré z nižšie uvedených sociálnych služieb Vám osobne v meste Spišská Nová Ves chýbajú?
 a) opatrovateľská služba - pomoc v domácnosti,
 b) starostlivosť formou denného pobytu - v zariadení poskytujúcom sociálnu, príp. zdravotnú starostlivosť,
 c) starostlivosť formou celoročného pobytu - v zariadení poskytujúcom sústavnú starostlivosť,
 d) prepravná služba - pre občanov s ťažkým zdravotným postihnutím,
 e) sociálne byty - nájomné byty pre obyvateľov s nižším príjmom,
 f) sociálne poradenstvo - pomoc pri riešení osobných problémov,
 g) uveďte iné: ............................................................................................................................................................................. 
 ...................................................................................................................................................................................................

10. Čo je podľa Vás potrebné prednostne riešiť v tejto oblasti? .........................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

Ďakujeme za Váš názor.
Vyplnený dotazník Vás prosíme doručiť poštou alebo osobne do podateľne Mestského úradu, Štefánikovo námestie č. 1 alebo na sekretariát 
primátora, Radnica, Radničné námestie č. 7 v Spišskej Novej Vsi.

Kontakt: Ing. ľubomír Pastiran, ved. odboru financií, školstva a soc. vecí, e-mail: l_pastiran@mestosnv.sk, č. t. 053/41 52 111 - 114 

DOTAZNÍK

Vážená pani, vážený pán,
dovoľujeme si Vás požiadať o spoluprácu na prieskume, ktorého výsledok bude slúžiť pre účely Koncepcie rozvoja sociálnych 
služieb v meste Spišská Nová Ves, ktorú v súčasnosti pripravujeme.
Tento dotazník je anonymný a má 10 otázok. Každú si pozorne prečítajte a zakrúžkujte jednu z ponúkaných odpovedí  
(v otázke 6 a 9 môžete zakrúžkovať i viac odpovedí), prípadne doplňte odpoveď v otázkach, ktoré túto možnosť ponúkajú. 
Každá odpoveď vyjadrujúca Váš názor a presvedčenie je správna.



15Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.mestosnv.sk
09/2007

Radnica, Radničné námestie č. 7, 
052 70 Spišská Nová Ves, 
radnica@mestosnv.sk, www.mestosnv.sk,
tel.: 053 4176 11, fax: 053 4426 980 

PRIMÁTOR MESTA
Mgr. Ján Volný 053 4176 611 j_volny@mestosnv.sk prízemie 

ZÁSTUPCA PRIMÁTORA
PhDr. Miroslav Semeš  053 4176 626 m_semes@mestosnv.sk prízemie  

Kancelária primátora - vedúca oddelenia
Ing. Andrea Jančíková  053 4176 613 a_jancikova@mestosnv.sk 1. posch.
Sekretariát primátora
Mária Husová  053 4176 610 m_husova@mestosnv.sk prízemie 
Ivana Tomajková  053 4176 611 i_tomajkova@mestosnv.sk prízemie 
Ján Staňa  053 4176 616 j_stana@mestosnv.sk prízemie 
Referát krízového riadenia, PO a BPP
Peter Klein  053 4176 624 p_klein@mestosnv.sk 1. posch.
Referát zahraničných vzťahov
Mgr. Zuzana Gánovská  053 4176 621 z_ganovska@mestosnv.sk 1. posch.
Referát kultúrnej a vzdelávacej činnosti 
Mária Findurová  053 4176 625 m_findurova@mestosnv.sk 1. posch.
Ing. Marcela Baluchová  053 4176 627 m_baluchova@mestosnv.sk 1. posch.
- Kultúrno-spoločenský mesačník Informátor
Pracovník pre kontakt s médiami
Ing. Lucia Kormošová 053 4176 622 l_kormosova@mestosnv.sk 1. posch.

ÚTVAR HLAVNÉHO KONTROLÓRA
Ing. Michal Hamráček  053 4176 632 m_hamracek@mestosnv.sk 2. posch.
Katarína Klocháňová  053 4176 634 k_klochanova@mestosnv.sk 2. posch.

ODBOR STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA 
A REGIONÁLNEHO ROZVOJA - VEDÚCA ODBORU
Oddelenie miestneho rozvoja a cestovného ruchu (riadi vedúca odboru)
Ing. Mária Lorková  053 4176 635 m_lorkova@mestosnv.sk 2. posch. 
Referát strategického plánovania
JUDr. Jana Tischlerová  053 4176 631 j_tischlerova@mestosnv.sk 2. posch. 
Referát tvorby a implementácie projektov
Ing. Ľubomír Snopko  053 4176 636 l_snopko@mestosnv.sk 2. posch.
Bc. Mária Korbová  053 4176 638 m_korbova@mestosnv.sk 2. posch.

Mestský úrad, Štefánikovo námestie č. 1
052 01 Spišská Nová Ves, msu@mestosnv.sk, 
www.mestosnv.sk, tel.: 053 4152 316, 
fax: 053 44 636 54

PREDNOSTA MsÚ
Ing. Peter Petko  053 4152 315 p_petko@mestosnv.sk č. d. 305 - 2. posch.

Sekretariát prednostu (oddelenie organizačné - referát vnútornej správy)
Monika čmeľová  053 4152 316 m_cmelova@mestosnv.sk č. d. 306 - 2. posch.
Lucia Fornaiová  053 4152 340 l_fornaiova@mestosnv.sk č. d. 306 - 2. posch.

Informátor
Ing. Miroslav Dibák  053 4152 111  prízemie vchod

Kancelária prvého kontaktu
Referát daní, poplatkov 053 4152 120 ref_dani_kpk@mestosnv.sk 109 - prízemie 
Referát daní, poplatkov 053 4152 121 ref_odpady_kpk@mestosnv.sk 109 - prízemie 
Výstavba a doprava 053 4152 122 vystavba_kpk@mestosnv.sk 110 - prízemie 
Komunálny servis 053 4152 123 komunal_kpk@mestosnv.sk 111 - prízemie 
Evidencia obyvateľov 053 4152 124 evido_kpk@mestosnv.sk 112 - prízemie 
Soc. bytová činnosť 053 4152 125 soc_byt_kpk@mestosnv.sk 112 - prízemie 
Vyb. imobilných občanov 053 4152 126 imobil_kpk@mestosnv.sk 113 - prízemie 
Vyb. narazových prác 053 4152 119 narazovky_kpk@mestosnv.sk 108 - prízemie 

ODBOR STRATEGICKÉHO PLÁNOVANIA A REGIONÁLNEHO ROZVOJA
Oddelenie informatiky - vedúci oddelenia
Ing. Róbert Gyenes  053 4152 245 r_gyenes@mestosnv.sk 233 - 1. posch.
Referát výpočtovej techniky
Mário Magdžár  053 4152 246 m_magdzar@mestosnv.sk 234 - 1. posch. 

ODBOR ORGANIZAČNÝ A SPRÁVy MAJETKU - VEDÚCI ODBORU 
Oddelenie správy majetku (riadi vedúci odboru)
Ing. Marián Kellner  053 4152 243 m_kellner@mestosnv.sk 223 - 1. posch. 
Referát správy majetku
Ing. Mária Šimková  053 4152 244 m_simkova@mestosnv.sk 223 - 1. posch. 
Michal Hric  053 44 651 83 m_hric@mestosnv.sk sklad MsÚ, Topoľová ul.
Referát nehnuteľností
Mária Hrušovská  053 4152 240 m_hrusovska@mestosnv.sk 222 - 1. posch.
Valéria číková  053 4152 241 v_cikova@mestosnv.sk 221 - 1. posch.
Ing. Rastislav Mikloš  053 4152 242 r_miklos@mestosnv.sk 224 - 1. posch. 

Oddelenie organizačné - vedúca oddelenia
RNDr. Lívia Brovková  053 4152 318 l_brovkova@mestosnv.sk 308 - 2. posch. 
Referát právny
JUDr. Jozef Biroš  053 4152 312 j_biros@mestosnv.sk 302 - 2. posch.
JUDr. František Fabian  053 4152 311 f_fabian@mestosnv.sk 302 - 2. posch. 
Matrika a evidencia osôb
Ing. Mária Tulisová  053 4152 133 m_tulisova@mestosnv.sk 128 - prízemie 
Mária Sedlačková  053 4152 134 m_sedlackova@mestosnv.sk 128 - prízemie 
Katarína Šmihulová  053 4152 135 k_smihulova@mestosnv.sk 128 - prízemie 
Mária Fülőpová  053 4152 131 m_fulupova@mestosnv.sk 118 - prízemie 
Mária Bartošová  053 4152 132 bartosovam@mestosnv.sk 118 - prízemie 
Referát vnútornej správy
Janka čechová  053 4152 117 j_cechova@mestosnv.sk 106 - prízemie 
Adriana Bartková  053 4152 117 a_bartkova@mestosnv.sk 106 - prízemie 
Peter Bajtoš  053 4152 118 p_bajtos@mestosnv.sk 107 - prízemie 
Brigita Sopková  053 4152 127 b_sopkova@mestosnv.sk 114 - prízemie 
Eva Nováčeková  053 4152 129 e_novacekova@mestosnv.sk 129 - prízemie 
Anna Vikartovská  053 4152 218 a_vikartovska@mestosnv.sk 205 - 1. posch.

ODBOR FINANCIí, ŠKOLSTVA A SOCIÁLNyCH VECí - VEDÚCI ODBORU
Oddelenie sociálnych vecí (riadi vedúci odboru)
Ing. Ľubomír Pastiran  053 4152 112 l_pastiran@mestosnv.sk 101 - prízemie 
Referát sociálnych vecí
Ľudmila Ledecká  053 4152 113 l_ledecka@mestosnv.sk 102 - prízemie 
Viera Mikolajová  053 4152 114 v_mikolajova@mestosnv.sk 103 - prízemie 
Michal Bujňák  053 5142 130 m_bujnak@mestosnv.sk 117 - prízemie 
Komunitní sociálni pracovníci
Mgr. Miroslav čonka  053 4152 128 m_conka@mestosnv.sk 115 - prízemie 
Bc. Viera Kokyová  053 4152 128 v_kokyova@mestosnv.sk 115 - prízemie 
Magdaléna Kotlárová  053 4152 125 m_kotlarova@mestosnv.sk 115 - prízemie 

Oddelenie finančné - vedúca oddelenia
Ing. Helena Macalová  053 4152 225 m_macalova@mestosnv.sk 210 - 1. posch.
Referát daní a poplatkov
Ing. Pavol Košalko  053 4152 224 p_kosalko@mestosnv.sk 209 - 1. posch. 
Bc. Mária Bartošová  053 4152 221 m_bartosova@mestosnv.sk 207 - 1. posch.
Monika Kubalcová  053 4152 222 m_kubalcova@mestosnv.sk 207 - 1. posch. 
Ing. Zuzana Rotáková  053 4152 216 z_rotakova@mestosnv.sk 204 - 1. posch.
Katarína Lačná  053 4152 215 k_lacna@mestosnv.sk 203 - 1. posch.
Mária Macejáková  053 4152 214 m_macejakova@mestosnv.sk 203 - 1. posch.
Anna Majerčáková  053 4152 227 m_majercakova@mestosnv.sk 211 - 1. posch. 
Anna Husárová  053 4152 226 a_husarova@mestosnv.sk 211 - 1. posch. 
Referát rozpočtu a účtovníctva
Ing. Iveta Topoliová  053 4152 223 i_topoliova@mestosnv.sk 208 - 1. posch.
Ľuboslava Svetkovská  053 4152 116 l_svetkovska@mestosnv.sk 105 - prízemie 
Mgr. Oľga Proksová  053 4152 115 o_proksova@mestosnv.sk 104 - prízemie 
Hana Tekelyová  053 4152 212 h_tekelyova@mestosnv.sk 202 - 1. poscho.
Ing. Monika Lipovičová  053 4152 213 m_lipovicova@mestosnv.sk 206 - 1. posch. 
Erika Martinková  053 4152 219 e_martinkova@mestosnv.sk 205 - 1. posch. 

Školský úrad a oddelenie školstva, mládeže a športu - vedúca oddelenia
PhDr. Ľubica Šefčíková  053 4152 235 l_sefcikova@mestosnv.sk 218 - 1. posch.
Školský úrad
Dana Kováčová  053 4152 233 d_kovacova@mestosnv.sk 216 - 1. posch.
PaedDr. Ľudovít Kolarčík 053 4152 236 l_kolarcik@mestosnv.sk 219 - 1. posch. 
Referát školstva, mládeže a športu
Jana Petreková  053 4152 237 j_petrekova@mestosnv.sk 219 - 1. posch.
Ing. Eva Vargová  053 4152 234 e_vargova@mestosnv.sk 217 - 1. posch. 

TELEFÓNNY ZOZNAM
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ODBOR VÝSTAVBy, ÚZEMNÉHO PLÁNOVANIA A DOPRAVy - VEDÚCI ODBORU
Oddelenie výstavby a dopravy (riadi vedúci odboru)
Ing. Jozef Gonda  053 4152 329 j_gonda@mestosnv.sk 316 - 2. posch.
Referát výstavby
Ing. Eva Mačáková  053 4152 328 e_macakova@mestosnv.sk 315 - 2. posch. 
Ing. Peter Susa  053 4152 333 p_susa@mestosnv.sk 320 - 2. posch. 
Ing. Štefan Sanetrik  053 4152 334 s_sanetrik@mestosnv.sk 320 - 2. posch.
Referát rozvoja bývania
Iveta Ondrejčíková  053 4152 324 i_ondrejcikova@mestosnv.sk 312 - 2. posch.
Rudolf Kozák  053 4152 332 r_kozak@mestosnv.sk 319 - 2. posch. 
Referát dopravy
Ing. Ivan Jacko  053 4152 331 i_jacko@mestosnv.sk 318 - 2. posch. 

Oddelenie územného plánovania a stavebného poriadku - vedúci oddelenia
Ing. arch. Teodor Štubňa 053 4152 335 t_stubna@mestosnv.sk 329 - 2. posch.
Referát územného plánu
Ing. arch. Viera Ivaničová  053 4152 336 v_ivanicova@mestosnv.sk 330 - 2. posch.
Referát stavebného poriadku
Ing. Ivana Fejedelemová  053 4152 322 i_fejedelemova@mestosnv.sk 311 - 2. posch.
Ing. Gabriela Ľorková  053 4152 323 g_lorkova@mestosnv.sk 311 - 2. posch. 
Ing. Katarína Augustíniová 053 4152 320 k_augustiniova@mestosnv.sk 310 - 2. posch. 
Tatiana Koršalová  053 4152 321 t_korsalova@mestosnv.sk 310 - 2. posch. 
Ing. Júlia Sadová  053 4152 325 j_sadova@mestosnv.sk 313 - 2. posch. 
Ing. Zuzana Krajňáková  053 4152 326 z_krajnakova@mestosnv.sk 313 - 2. posch.
Ing. Iveta Krajňáková  053 4152 327 i_krajnakova@mestosnv.sk 314 - 2. posch. 

Oddelenie komunálneho servisu - vedúci oddelenia
Ing. Marián Kalafut  053 4152 228 m_kalafut@mestosnv.sk 212 - 1. poschodie 
Referát verejnoprospešných prác
Ambróz Pačnár  053 4152 230 a_pacnar@mestosnv.sk 214 - 1. poschodie 
Pavol Neuvirth  053 4152 231 p_neuwirth@mestosnv.sk 214 - 1. poschodie 
Ing. Slavomír Krieger  053 4152 217 s_krieger@mestosnv.sk 204 - 1. poschodie 
Stredisko ručného čistenia
Mária Forgáčová  053 4152 229 m_forgacova@mestosnv.sk 213 - 1. poschodie 
Referát energetiky
Stanislav Suranovský  053 4152 232 s_suranovsky@mestosnv.sk 215 - 1. poschodie 

CINTORíN, Slovenská ulica 1  053 44 642 77
SKLAD  MsÚ, Topoľová 19 053 44 651 83  
MESTSKÉ KULTÚRNE CENTRUM, Radničné námestie 4, fax: 053 44 671 52
Sekretariát     053 44 256 52 mkc@stonline.sk
Kino Mier, Šafárikovo námestie 053 44 287 66
TELEVíZIA REDUTA, Radničné námestie 4
TV Reduta  053 44 272 41 tvreduta@mestosnv.sk 
Redaktori   redaktori@mestosnv.sk 
Grafik   grafik@mestosnv.sk
TV Videotext  053 44 113 73 teletext@mestosnv.sk
MESTSKÁ POLíCIA, Školská 1
Stála služba  053 44 220 30, 159  stala_sl@mestosnv.sk 
Trhovisko, Radničné námestie 053 44 610 96
STEZ, Za Hornádom 15 053 44 647 56
ZOO, Sadová ulica 6  053 44 626 31
SPRÁVA ŠKOL. ZARIADENí, Štef. nám. 1 053 44 211 05
DOMOV DôCHODCOV, Brezová 32 053 41 772 11
TIC, Letná 49  053 44 282 92
DOM HUMANITy, Tehelná ulica 053 44 275 19

KULTÚRA
Spišské divadlo, Radničné nám. 4 053 41 732 75 sekretariat@spisskedivadlo.sk 
Galéria umelcov Spiša, Zimná 46 053 44 642 59, 44 647 10 gus@stonline.sk
Spišská knižnica, Letná 28 053 44 668 01 sksnv@ke.telecom.sk
Múzeum Spiša, Letná 50  053 44 237 57, 44 267 85 muzspisa@sisoft.sk 
ZOO, Sadová 6  053 44 626 31
Kino Mier, Šafárikovo námestie 053 44 287 66
Kino Baník, Štefánikovo námestie 4 053 44 220 36
Dom MS, Zimná 68  053 44 103 14 maticard@stonline.sk
Spišské osvetové stredisko, Zimná 47 053 44 252 50 spisos@stonline.sk

ŠPORT
STEZ, Za Hornádom 15  053 44 647 56 stez@stez.sk 
Krytá plaváreň, Za Hornádom 15 053 44 262 18
Sauna, Za Hornádom 15  053 44 262 18
Regeneračné centrum   0904 325 343, 0903 675 380, 0905 954 792
Športová hala, Za Hornádom 15 053 44 262 40, 0903 381 380
Kolkáreň, Sadová ul.  053 44 633 65, 0903 381 380  
Slender Life, Letná 56  0903 610 451
Jazdectvo 
– Michal Mackovjak, F. Urbánka  37 053 44 640 58
Letné kúpalisko  053 44 262 18
Zimný štadión   0903 630 982, 053 44 610 86
Fitness centrum, Za Hornádom 15  0905 959 765
Kora - regen. centrum, Stará cesta 6 053 44 672 65
Futbalový štadión   053 44 669 91, 0903 574 270

INŠTITÚCIE 
Okresný súd, Stará cesta 3  053 41 711 11, fax: 053 44 245 37 
Okresná prokuratúra, Elektrárenská 1 053 44 610 94, 44 227 48
Obvodný úrad, Štefánikovo nám. 1 053 41 751 11, fax: 053 44 213 05
Obvodný lesný úrad, Štefánikovo nám. 5 053 44 213 89
Obvodný pozemkový úrad, 
Štefánikovo nám. 5  053 44 213 87
Obvodný úrad ŽP, Markušovská cesta 1 053 44 109 14, fax: 053 44 650 05
Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, 
Odborárov 53  053 41 831 11, fax: 053 44 261 40
Obvodný úrad pre cestnú dopravu a pozemné komunikácie, 
Marušovská cesta 1  053 44 100 42
Správa katastra, Markušovská cesta 1 053 44 130 92
Daňový úrad, Školská 24   053 41 791 02, fax: 053 44 243 27
Colný úrad Poprad, 
Pobočka SNV, Odborárov 10 053 44 669 58
Okresné riaditeľstvo HaZZ, Brezová 30 053 44 238 30, 44 227 11
Okresné riaditeľstvo PZ, Elektrárenská 1 0961 741 111, fax: 0961 743 109
Správa škol. zariad., Štefánikovo nám. 1 053 44 211 05
Dom humanity, Tehelná ulica 053 44 275 19
Štátny zdrav. ústav, Mickiewiczova 6 053 44 257 56
Veterinárna klinika, Duklianska 46 053 44 626 23
Cintorín, Slovenská 1  053 44 642 77
Pohreb. služby Findura, Slovenská 8 053 44 670 70, 0903 627 070  
Pohreb. služby S. Badziková, Letná 51 053 44 135 01 
SOPK, Letná 49  053 44 239 20 
Bytové družstvo, Kamenárska ul. 053 44 327 14, 44 325 03, 0905 499 881,  
- poruchy:   0905 253 902
Správcovská firma, s. r. o., Letná 41  053 44 250 03, poruchy: 0905 215 732
Centrum voľného času, Levočská 14 053 42 972 05  
Stredisko Domček, Hviezdoslavova 48 053 44 221 20

DETAŠOVANÉ PRACOVISKÁ VySOKÝCH ŠKôL
Univerzita Mateja Bela, Zimná 48             053 44 682 97,  053 41 766 27
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce Sv. Alžbety, 
Zimná 48                           053 44 148 49
Univerzita Konštantína Filozofa, 
Hviezdoslavova 15                           053 44 123 39                      lkacvinska@ukf.sk
Žilinská univerzita, Hviezdoslavova 6       0907 834 759

TESŇOVÉ VOLANIE
Hasičská a záchranná služba  - tiesňové volania 150, 112, 44 222 22
  - ostatné prípady  053 44 238 27
Záchranná zdravotnícka služba 155, 16 155 112
- Spišská Nová Ves  053 44 244 44
Horská záchr. služba Slovenský raj 053 42 979 02 - 3
Pomoc motoristom v núdzi 18 124
Doprava – odchody a príchody 0972 234 234

PORUCHy 
Voda   44 617 35
Elektrina  0800 166 151
Plyn  44 237 49
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Stále expozície:
* Umelci Spiša 
* JOZEF HANULA Kresba/maľba 
* Záhrada umenia

Výstavy:
Výstava výtvarníkov z Maďarskej republiky  
- výtvarná skupina PATAK
do 20. 9. 2007.
ŠTEFAN PYTEL  
Pokusy a pokušenia
- výstava obrazov a plastík spišskonovo-
veského rodáka žijúceho v Nemecku. 
do 20. 9. 2007.
MIRO JILO - MOJE SRDCE 
- výstava výtvarných diel rómskych detí
do 20. 9. 2007.

20. VýROČIE ZALOŽENIA 
GALéRIE UMELCOV SPIŠA

20 x 20  - výstava dvadsiatich spišských 
umelcov k 20. výročiu založenia Galérie 
umelcov Spiša.
Prírastky
Galéria v dokumentoch
Vernisáž výstav 27. 9. 2007 o 16.00 hod. 
Srdečne Vás pozývame!

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 

ŠPORTOVé AKTIVITY 
športová a kondičná príprava, ľahkoatletické 
aktivity, posilňovanie pre začiatočníkov i po-
kročilých, badminton, stolný tenis, volejbal 
pre deti i mládež, futbal, florbal, basketbal, 
zjazdové lyžovanie pre začiatočníkov i po-
kročilých, aerobik a step pre deti a dievčatá, 
tae-bo, hravé cvičenia pre deti, relaxačné 
plávanie pre matky s deťmi od 6 mesiacov 
do 3 rokov - BABY AQUA KLUB (každý piatok 
od 14. 9. 2007 od 15.30 hod., ZŠ Nejedlého) 
a pre deti 1. až 4. ročníka od 16.30 hod.

POČÍTAČE
kluby hier na počítačoch pre malé deti i žia-
kov ZŠ, WEB klub a práca i zábava na inter-
nete.

KURZY ANGLICKéHO 
A NEMECKéHO JAZYKA
pre deti predškolského veku, pre školákov, 
študentov, rodičov s deťmi, individuálne jazy-
kové kurzy, príprava na prijímačky a maturity, 
konverzácia a doučovanie.

UMELECKÁ ČINNOSŤ
mažoretky začiatočníčky i pokročilé - prvé 
stretnutie 11. 9. 2007 o 15.30 hod., miest-
nosť č. 20, mažoretky Roma, roztlieskavačky, 
moderné tance - členstvo v tanečnej skupi-
ne „Big-baby“ - prvé stretnutie 11. 9. 2007 

o 15.00 hod., miestnosť č. 20, spoločenské 
tance - prvé stretnutie 10. 9. 2007 o 14.30 
hod., miestnosť č. 20, country tance, rómske 
tance, brušné tance a členstvo v tanečnej 
skupine „Orient“ - prvé stretnutie 10. 9. 2007 
od 15.30 hod., miestnosť č. 20, hip-hop, bra-
zílske bojové umenia, karaoke - prvé stret-
nutie 12. 9. 2007 o 14.30 hod., miestnosť  
č. 20, výtvarný klub - prvé stretnutie 10. 9. 2007  
o 14.30 hod., miestnosť č. 36, umelecké 
činnosti pre predškolákov, staňte sa redak-
torom časopisu a TV Adam, gitara pre začia-
točníkov a pokročilých, elektrická gitara,  ľu-
dový súbor Hanuliarik, tvorivé dielne pre MŠ  
a ZŠ, paličkovanie, ÁČKO- tanečný súbor pre 
deti od 8 do 11 rokov (každý pondelok od  
10. 9. 2007 o 15.00 hod., miestnosť č. 32).

MANUÁLNE ZRUČNOSTI
plastikoví a papieroví modelári pre začiatoč-
níkov i pokročilých, modelársky klub pre te-
lesne postihnutých, Lego a Cheva klub pre 
deti MŠ a ZŠ, strojopis, kurzy strihov a šitia.

OSTATNé
detský klub PREDŠKOLÁČIK, klub ŠANCA 
PRE KAŽDÉHO, klub XXL pre ZŠ, kluby mla-
dej rodiny DÚHA a HVIEZDIČKA (každý uto-
rok od 11. 9. 2007 od 14.30 hod. v priesto-
roch CVČ), prírodovedecké kluby ŽIVÝ SVET 
a OBJAVOVANIE PRÍRODY.

RODIČIA, NA MINÚTKU!
Ponúkame Vám v školskom roku 2007/08 tieto krúžky a aktivity: 

Naša činnosť je určená pre deti od útleho veku až po mladých ľudí do 26 rokov, 
ale i pre ich rodinných príslušníkov, pre deti nadané, ale i pre tých, 

ktorí sa chcú jednoducho trochu zabaviť, poučiť a zmysluplne tráviť voľný čas.

Viac osobne na www stránke alebo telefonicky.

Pri reštaurácii „Koliba“
V PRÍPADE DAŽĎA - 30. 9. 2007 - NEDEĽA!

PREZENTÁCIA SÚŤAŽIACICH: od 13.00 hod.

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

ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES
pozýva širokú kultúrnu

verejnosť na prehliadky výstav 

POZýVA
M

E

Hodnotí sa 

vlastnoručne 

výtvarne upravený 

šarkan (nie zakúpený)!
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KULTÚRA

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice  
v Spišskej Novej Vsi

Pre deti
Václav Šúplata - Maco Paco. Volá 
sa Paco a býva v malom domčeku so zá-
hradkou. Dozviete sa, ako sadil kvety, ako 
púšťal šarkana a čo zažil pri výstupe na vy-
sokú horu.
365 zaujímavostí. V knihe nájdete 
fascinujúce záhady a podivuhodné sku-
točnosti, ktoré sa na našej planéte a v jej 
blízkosti odohrávali a odohrávajú.
Encyklopédia lokomotív a vlakov. 
Chronologický prehľad viac ako 1 000 par-
ných, motorových, elektrických lokomotív 
a vlakových jednotiek od roku 1825.

Pre dospelých - beletria
Barbara Taylor Bradford - Spravod-
livá odmena. Pokračovanie osudov po-
tomkov zakladateľky svetoznámej módnej 
firmy Emmy Hartovej.
Michael Connelly - Advokát zo zad-
ného sedadla. Nerovný boj advoká-
ta proti protivníkovi, ktorému hrozí súd 
za vraždu v prípade, ak svojho klienta ne-
bude kryť.
Elizabeth Adler - Leto v Toskánsku. 
Pôvabný príbeh o láske, rodine a kráse  
Talianska, kde sa zmení život lekárky  
Gemmy, jej dcéry a matky.

Pre dospelých - náučná literatúra
Radkin Honzák - Jak se asertivne 
prosadit. Psychologická príručka o inter-
personálnej komunikácii a sebarealizácii.
Mária Vlčková - Týrané dieťa. Vyso-
koškolská učebnica zaoberajúca sa so- 
ciálnopatologickými javmi.
Allan Pease - Prečo muži nepočúva-
jú a ženy sa nevyznajú v mapách.           
Populárno-náučný výklad partnerských 
vzťahov.

Výpožičná doba: počas školského roka 
od pondelka - do piatku 
od 8.00 hod. - do 18.00 hod., 
v stredu vždy zatvorené, 
v sobotu od 9.00 hod. - do 11.45 hod.
Tel.: 053/44 647 57
E–mail: sksnv@ke.telecom.sk
www.spisskakniznica.sk

Nová divadelná sezóna

Divadelné štúdio 
pri Dome Matice slovenskej ozna-

muje svojim členom, že úvodné 
stretnutie na zadelenie rozvrhu 

hodín tvorivej dramatiky sa usku-
toční dňa 10. 9. 2007 o 15.00 hod.

SEPTEMbER – MESIAc FILMoVÝch FESTIVALoV

Rómsky filmový festival Martina Slivku 
KALo čANGALo

24. – 29. 9. 2007, Kino Mier a budova UKF VVaPc, hviezdoslavova 15

Mesto Spišská Nová Ves v spolupráci s Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitre a Nadáciou Ori-
ginál Nitra pre Vás pripravili 1. ročník multikultúrneho medzinárodného festivalu o Rómoch  
pre Rómov i nie-Rómov. V rámci neho sa uskutoční prehliadka dokumentárnych filmov s róm-
skou problematikou. Záštitu nad ním prevzali podpredseda Vlády SR pre vedomostnú spoloč-
nosť, európske záležitosti, ľudské práva a menšiny Dušan čaplovič a splnomocnenkyňa Vlády SR 
pre rómske komunity Anna Botošová. Festival  nesie meno vynikajúceho filmového tvorcu, 
etnografa a pedagóga, autora svetoznámeho cyklu dokumentárnych snímok o Rómoch 
– Martina Slivku.  Súčasťou je aj Rómsky filmový ateliér, v ktorom budú každoročne pôsobiť 
pod vedením asi desiati mladí dokumentaristi. Počas festivalu vzniknú krátke filmové snímky, ktoré 
budú mať na záver festivalu svoju slávnostnú premiéru. Okrem toho bude každoročne v rámci 
festivalu udeľovaná cena Rómska osobnosť roka. 
Festival pozostáva z dvoch blokov. Pásmo dokumentárnych filmov je určené predovšetkým 
stredoškolskej a vysokoškolskej mládeži, kým pásmo hraných celovečerných filmov by malo 
osloviť širokú verejnosť ako takú, zvlášť členov rómskej komunity zo sociálne i kultúrne málopod-
netného prostredia. 

24. septembra 2007 sa o 1900 hod. uskutoční v Kine Mier 1. slávnostné odovzdávanie  
reprezentatívnej ceny Ústavu romologických štúdií – Rómska osobnosť roka poprednému 
rómskemu básnikovi Deziderovi Bangovi. Cena je udeľovaná „Za rozvoj umenia a mysliteľstva“. 
Súčasne sa uskutoční odovzdávanie 1. ceny Rómskeho filmového festivalu „Kalo čangalo“, 
ktorá bude udelená In Memoriam spišskému rodákovi Martinovi Slivkovi.
Srdečne Vás pozývame!
Bližšie informácie: 0910 960 253, pavol.sika@centrum.sk.

 PhDr. Pavol Sika
riaditeľ festivalu

1300 – 1500 Premietanie dokumentárnych filmov + besedy, budova UKF VVaPC
24. 9. Slávia svadbu (SR, 1990, 26 min.)
25. 9. Kúzelnícky klobúk (SR, 2006, 26 min.) – premietaný v koncertnej sále Reduty!
26. 9. Neviditeľný dom (Srbsko, 2001, 12 min.), Tu býva život (Srbsko, 2002, 14 min.),        
 Erdelezi alebo nejaký iný príbeh (Srbsko, 2004, 29 min.)
27. 9. Sex a naše zdravie (SR, 2006, 24 min.), Starostlivosť o dieťa (SR, 2006, 29 min.)
28. 9. Chci bejt černej (čR, 1997, 20 min.), Vojta (čR, 1996, 20 min.)
29. 9.  Marínka (SR, 2001, 12 min.), O Soni a jej rodine (SR, 2006, 37 min.)

1900 – 2100   Premietanie celovečerných hraných filmov, Kino Mier (pozri program kina)

Regionálny filmový festival o putovnú filmovú klapku
ŠARIŠ•GEMER•SPIŠ
28. – 30. 9. 2007, Kino Tatry

 
Na 25. ročníku tohto podujatia, organizovaného s finančnou podporou Ministerstva kultúry SR, 
sa predstaví každý región kolekciou 5 filmov. Kolekcie súťažia o tzv. „Putovnú klapku“, kým 
jednotlivé filmy sa môžu uchádzať o ocenenie v rámci jednotlivých kategórií (najlepší film, námet, 
scenár, a pod.). Súťažné práce vyhodnotí 5-členná porota. 
Okrem časti prezentačnej bude toto podujatie pozostávať aj z časti vzdelávacej s cieľom vytvoriť 
priestor pre stretnutie autorov s odborníkmi pre film. 

Pre bližšie informácie, resp. v prípade záujmu o zapojenie sa do súťaže kontaktujte:
Mgr. Jozefa Staroňová, 053/44 252 50, spisos@stonline.sk.

Spišské osvetové stredisko Spišská Nová Ves
hlavný organizátor

28. 9. 2007 1700 – 1800 Slávnostné otvorenie, Kino Tatry
 1800 – 2300 Premietanie súťažných filmov, Kino Tatry
29. 9. 2007 1300 – 1400 Rozborový seminár súťažných filmov, Galéria umelcov Spiša
 1900 – 2200 Retrospektívne premietanie najúspešnejších filmov, Kino Tatry
 2200 – 2200 Vyhodnotenie súťaže, Kino Tatry
30. 9. 2007 1000 – 1300 Vyhodnotenie voľných improvizácií a konzultácie, Hotel Šport
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KINO BANÍK

KINO MIER

1. - 3. 9. o 17:00, vst.: 70,- Sk
DIVOKé VLNY  
Hrdinom filmu je mladý tučniak skal-
ný Cody Maverick, začínajúci surfer, 
ktorý sa chystá na svoj prvý profe-
sionálny závod. Animovaná rodinná 
rozprávka, 90 min., ITA-film. 

1. - 3. 9. o 19:00, vst.: 55,- Sk
ŽIVOT, SMRŤ 
A NIEČO MEDZI TýM
Stredoškolák Nick mal život pred 
sebou, no len do okamihu, keď bol 
brutálne prepadnutý a jeho telo ukry-
té v lese v domnení, že je mŕtvy. Uvia-
zol však na pol ceste medzi svetom 
živých a mŕtvych, ešte nie celkom 
po smrti, ale neviditeľný pre ostat-
ných živých. Thriller, 102 min., 2007, 
Saturn.

4. - 6. 9. o 19:00, vst.: 59,- Sk
JEDNOTKA PRÍLIŠ RýCHLEHO 
NASADENIA
Zabudnite na všetky komédie z poli-
cajného prostredia, ktoré ste dosiaľ 
videli. Jednotka príliš rýchleho nasa-
denia sa od nich líši asi tak, ako sa 
rozkošná zombie komédia Súmrak 
mŕtvych líši od svojich žánrových 
konkurentov. Komédia/thriller/akčný, 
122 min., Tatrafilm.

 7. - 10. 9. o 19:00, vst.: 65,- Sk
HARRY POTTER A FéNIxOV RÁD
Harry sa vracia do Rokfortu, aby za-
čal piaty ročník štúdia. Zistí, že väč-
šina čarodejníckej komunity si myslí, 

že jeho príbeh o stretnutí s Lordom 
Voldemortom je len lož a pochybujú 
o jeho čestnosti. A čo je ešte horšie, 
minister Mágie, Cornelius Fudge, vy-
menoval novú učiteľku obrany proti 
čiernej mágii, pokryteckú profesorku 
Dolores Umbridge. Dobrodružno-fan-
tastický, 140 min., Continental film.

11. - 12. 9. o 19:00, vst.: 59,- Sk
FRAKTÚRA
Keď je pedantný stavebný inžinier 
(Anthony Hopkins) uznaný ako 
nevinný z pokusu o vraždu svojej 
manželky, mladý okresný prokurátor 
(Ryan Gosling) sa rozhodne vziať boj 
za spravodlivosť do vlastných rúk. 
Krimi/thriller, 115 min., Continental 
film. 

13. - 16. 9. o 17:00, vst.: 60,- Sk
ROMING
Komediálne ladený road-movie o 
putovaní troch Rómov na Slovensko. 
Komédia, 105 min., Kováčová.

13. - 16. 9. o 19:00, vst.: 59,- Sk
HORY MAJÚ OČI 2
Jednotka vojakov Národnej gardy má 
namierené na základňu v Novom Me-
xiku, kam majú v rámci rutinnej misie 
priviezť vybavenie pre skupinu jadro-
vých vedcov. Keď však prídu na od-
ľahlé výskumné pracovisko, nájdu 
ho celkom opustené. Zo vzdialených 
hôr potom zachytia tiesňový signál... 
Horor/thriller, 95 min., Tatrafilm.

17. - 19. 9. o 19:00, vst.: 59,- Sk
VRATNé LAHVE
Hlavným hrdinom filmu je Josef Tka-
loun, učiteľ na dôchodku. Je však 
stále plný života, nápadov a chlap-
ských túžob a nechce sa zmieriť so 
životom dôchodcu posedávajúceho 
na lavičke v parku. Zamestná sa teda 
vo výkupe fliaš... Komédia, ČR, 110 
min., SPI.

20. - 24. 9. o 19:00, vst.: 65,- Sk, 
24. 9. vst.: 49,- Sk
TRANSFORMERS
Spojením Stevena Spielberga s Mi-
chaelom Bayom vznikol z detskej 
hračky silný epický príbeh, ktorý 
úspešne kombinuje dramatičnosť 
Vojny svetov s diváckou ústretovos-
ťou Dňa nezávislosti. Komédia/sci-fi/
akčný, 145 min., Tatrafilm. 

25. - 27. 9. o 19:00, vst.: 59,- Sk
KRV AKO ČOKOLÁDA
Pred desiatimi rokmi zavraždila 
skupina krvilačných mužov rodinu 
malého dievčatka. Vivian (Agnes 
Bruckner) sa podarilo utiecť do lesa 
a premeniť sa tak, že ju lovci nebudú 
už schopní nikdy nájsť. Stal sa z nej 
vlk...  Romantická hororová dráma/
dobrodružno-fantastická, 100 min., 
Continental film.

27. - 30. 9. o 17:00, vst.: 59,- Sk
NINJA KORYTNAČKY
V New Yorku sa začínajú diať čud-
né veci. Tajomný Max Winters sta-

via armádu z monštier neznámeho 
pôvodu. Obyvateľov znepokojujú 
zvláštne, rýchlo sa pohybujúce tiene 
na stenách a neobvyklé hviezdne zo-
skupenie. Mesto New York potrebuje 
pomoc korytnačích bojovníkov viac, 
než kedykoľvek predtým... Animo-
vaná dobrodružná komédia, Hong 
Kong/USA, 2007, 87 min., Palace 
pictures.

28. - 1. 10. o 19:00, vst.: 59,- Sk
VYDÁŠ SA A BASTA!
Keď sa mama rozhodne vydať svoje 
tri dcéry, tak jej v tom nikto nedokáže 
zabrániť. Prvé dve idú ako po masle, 
ale tá tretia bude ťažký oriešok... 
Komédia, 90 min., USA, 2007, SPI.

PRIPRAVUJEME NA OKTóBER:

2. - 3. Krásne sny 
- romantická komédia

4. - 10. Posledná légia - historický
5. - 7. Šup sem šup tam - komédia

11. Pravidlá klamstva - thriller
12. - 14. Narhal - Tajomstvo 

talizmanu - rozprávka
15. - 19. Cesta bojovníka 

- dobrodružný
18. - 21. Zabiják auto - horor
19. - 21. Hairspray - muzikál

22. - 25. Bournovo ultimátum 
- dráma

26. - 28. Pisturbia - thriller

1. - 3. 9. o 17.00, vst.: 69,- Sk, 
3. 9. zľava: 50,- Sk 
HARRY  POTTER 
A FéNIxOV RÁD
Harry sa vracia do Rokfortu, aby za-
čal piaty ročník štúdia. Zistí, že väč-
šina čarodejníckej komunity si myslí, 
že jeho príbeh o stretnutí s Lordom 
Voldemortom je len lož a pochybujú 
o jeho čestnosti. A čo je ešte horšie, 
minister mágie, Cornelius Fudge, vy-
menoval novú učiteľku obrany proti 
čiernej mágii, pokryteckú profesor-
ku Dolores… USA, 2007, 137 min., 
slovenský dabing.                                                 

ROZPRÁVKA
8. - 9. 9. o 17.00, vst.: 50,- Sk
SIMPSONOVCI  vo filme
Celovečerné dobrodružstvo najpo-
pulárnejšej americkej rodinky...
Animovaná komédia, USA, 2007, 
85 min., český dabing.

7. - 10. 9. o 19.00, vst.: 65,- Sk, 
pondelok: 50,- Sk                          
VRATNé  LAHVE 
Dlho očakávaná komédia scenáris-
tu Zdeňka Svěráka a režiséra Jana 
Svěráka. Hlavným hrdinom filmu je 
Josef Tkaloun, učiteľ na dôchodku. 
Je však stále plný života, nápadov a 
chlapských túžob a nechce sa zmie-
riť so životom dôchodcu posedáva-

júceho na lavičke v parku. Zamestná 
sa teda vo výkupe fliaš... Komédia, 
ČR, 103 min.

FILMOVý KLUB
14. 9. o 19.00, vst.: člen.: 40,- Sk, 
nečlen.: 60,- Sk  
PRINCEZNY
Je to príbeh dvoch žien, dvoch pros-
titútiek, dvoch princezien... Dráma, 
Španielsko, 113 min., české titulky, 
MP-15.

14. - 16. 9. o 17.00, vst.: 65,- Sk                                                                               
DIVOKé  VLNY (ROZPRÁVKA)
Animovaný príbeh tučniaka, ktorý 
sa prihlásil na majstrovstvá sveta              
v surfovaní... USA, 80 min., český 
dabing.

15. - 16. 9. o 19.00, vst.: 60,- Sk 
EDITH  PIAF
Narodila sa na chodníku, dočasne pri-
šla o zrak, vyrastala v nevestinci, zará-
bala si pouličným spevom... Napriek 
tomu sa stala svetoznámou hviezdou 
prvej veľkosti. Film o svetoznámej 
šansoniérke Edith Piaf zahájil tento 
rok filmový festival Berlinale, kde 
mal obrovské ovácie. USA, 144 min., 
2007, české titulky, MP-15.

FILMOVý KLUB  - PROJEKT  100
21. 9. o 19.00, vst.: člen.: 40,- Sk, 

nečlen.: 60,- Sk 
CLEO OD PIATEJ DO SIEDMEJ
Jeden z najvýznamnejších filmov 
francúzskej novej vlny, v ktorom  
sa režisérke Agnes Varda podarilo 
dokumentárne pôsobiacim spôso-
bom zachytiť 90 min. zo života sláv-
nej speváčky... Francúzsko, r. 1961, 
90 min., české titulky, MP-15.

22. - 23. 9. o 19.00, vst.: 59,- Sk 
EVAN  VŠEMOHÚCI
Vynikajúca komédia so skvelým 
Morganom Freemanom a Steve Ca-
reellom, kedy Boh prepožičia svoje 
schopnosti čertvému kongresmano-
vi... USA, r. 2007, 90 min., slov. titul-
ky, MP-12. 

24. 9. - 29. 9., vst.: 20,- Sk
RóMSKY FILMOVý 
FESTIVAL MARTINA 

SLIVKU KALO ČANGALO

24. 9. o 19.00 Martin Slivka: 
„MUŽ, KTORý SADIL STROMY“ 
Dokumentárny film, SR, 2007, 
90 min.

25. 9. o 19.00    
ExIL 
Francúzsko/Japonsko, 2004, 105 min., 
české titulky.

26. 9. o 19.00   
TRANSYLVÁNIA 
Hudobný road movie, Francúzsko, 
2006, 101 min., české titulky.

27. 9. o 19.00    
SwING 
Francúzsko/Japonsko, 2002, 
90 min., české titulky.

28. 9. o 19.00  
GADJO DILO 
Dráma, Rumunsko/Francúzsko, 
1997, 100 min., české titulky.

ROZPRÁVKA
29. - 30. 9. o 17.00, vst.: 40,- Sk
SHREK TRETÍ
Dobrodružstvá sú ešte vzrušujúcej-
šie, než tie, ktoré obaja prežili dote-
raz... USA, 2007, 100 min., sloven-
ský dabing.

29. - 30. 9. o 19.00, vst.: 59,- Sk 
KEĎ SI CHUCK BRAL LARRYHO
Adam Sandler a Kevin James si za-
hrajú hasičov v skvelej komédii, kde 
predstierajú, že sú homosexuáli…
USA, 2007, 90 min., slovenské titul-
ky, MP-12.   

PRIPRAVUJEME: rozprávku 
RATATOUILLE - DOBRÚ CHUŤ!
Harry Potter a Fénixov rád, Rušná 
hodina, Posledná légia, Astronaut.



KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

20 SEPTEMBER 2007

KULTÚRA A ŠPORT

PRÍPRAVA NA MAJSTROV-
STVÁ V PLNOM PRÚDE
Hip-hopová tanečná skupina BDSK berie prípravu 
na Majstrovstvá Východnej Európy veľmi vážne. 
Detská zložka strávila náročný týždeň na sústrede-
ní v hoteli Trio na čingove, kde si zlepšovali hlavne 
kondíciu a techniku tanca pod vedením trénerky 
Lucie Ďurákovej a pod odborným a pedagogickým 
dohľadom PaedDr. Márie Dugasovej.

PaedDr. Mária Dugasová
foto: Lucia Ďuráková

3. 9. (pondelok) o 19.00 hod.,  pilotný projekt za mimoriadnu cenu 100,- Sk!    
Humoristické duo                      

KAIZEROVINY (pracovný názov STV KE)      
Večer plný zábavy v Spišskom divadle, s dvojicou známych humoristov Roba Kaizera
a Petra Meluša.

12. 9. (streda) o 19.00 hod.,  VSTUPNé: dospelí  100,- Sk, študenti: 60,- Sk          
Noriyuki Sawa  

VIŠŇOVÝ SAD (tiene)                                          
Staromestské divadlo v spolupráci so Spišským divadlom pripravilo unikátny projekt japonského 
tradičného umenia – tieňohry. Informácie na: www.norisava.cz

16. 9. (nedeľa) o 15.00 hod.,   VSTUPNé:   50,- Sk           
Ján Beňo – Miro Košický                                     

O KUBOVI, NAJKUBOVSKEJŠOM NA SVETE  
Šibalská rozprávka, pre najmladších aj najstarších...

21. 9. (piatok) o 19.00 hod.,  VSTUPNé: 100,- Sk         
Ivan Bukovčan                                                     

SLUČKA PRE DVOCH       II. premiéra            
Smutno-smiešny povalový príbeh o tom, ako sa v dnešnej dobe  môže manžel vyúdiť v komíne, 
manželka stať slúžkou a milenec v ich dome platiť nájomné 50 korún za dva mesiace. Ivan Bukov-
čan nepochybne patrí k špičke slovenských autorov dramatickej tvorby.

23. 9. (nedeľa) o 15.00 hod.,  VSTUPNé: 50,- Sk           
Lukáš Harmaňoš                                              

POLÁRNA  ROZPRÁVKA 
Zasnežený príbeh o malom sobíčati.

28. 9. (piatok) o 19.00 hod.,  VSTUPNé: 100,- Sk            
Bengt Ahlfors                                                        

ILUZIONISTI (komédia)
„Je to hra o ľuďoch, ktorí veria tomu, že divadlo môže urobiť svet lepším, aj keď tomu neveria...
nie, nie! 

30. 9. (nedeľa) o 15.00 hod.,  VSTUPNé:  50,- Sk          
Janosch                                                           

ACH, AKÁ NÁDHERNÁ JE PANAMA  (rozprávka) 
Jeden z najúspešnejších súčasných autorov literatúry pre deti prvýkrát na Slovensku! 

PRIPRAVUJEME:
Ján Chalupka: Bendeguz...  (satirický román)
Moderná donkichotiáda, prvá dramatizácia románu na slovenských javiskách!
2 pomaďarčení turčianski zemania Bendeguz a Pišta sa vyberú do sveta hľadať pravlasť Maďarov. 
Premiéra inscenácie 5. októbra o 19.00 hod. 

Skupinové objednávky alebo rezervácie na tel. čísle 053/417 32 75, 417 32 71. 
www.spisskedivadlo.sk

Marián Schmidt, diplomovaný učiteľ STaSV 
hviezdoslavova 3/24

052 01  Spišská Nová Ves, tel. 0904 459 110 

      Kurzy 
spoločenských tancov pre dospelých 

(manželské páry, slobodných pánov i dámy)
obmedzený počet párov, diskrétnosť.

Prvý začína 14. 9. 2007 o  19.00 hod., v telocvični SPŠ strojníckej.
Informácie aj zápis telefonicky na t. č. 0904 459 110.

DNI CYKLISTIKY 
NA SPIŠI 2007
V sobotu 8. septembra 2007 sa od 14.00 hod. 
uskutoční Slovenský pohár cestnej cyklistiky 
– 37. ročník časovky do vrchu v Novoveskej Hute. 
Mladší a starší žiaci budú súťažiť na 4,6 km dlhej 
trati medzi Hnilčíkom a horským prechodom Graj-
nár. Kadeti, juniori a muži sa budú zase snažiť o 
čo najkratšie zdolanie 11,2 km dlhého úseku me-
dzi Novoveskou Hutou a Grajnárom. V nedeľu            
9. septembra 2007 bude toto podujatie po-
kračovať od 9.30 hod. na Radničnom námestí 
v Spišskej Novej Vsi, kde sa cyklisti predstavia 
na 52. ročníku kritéria „O štít mesta Spišská 
Nová Ves“.
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HASIČOV

V júli t. r. mladí hasiči zo ZK IMA - požiarnicky 
krúžok pri ZŠ Hutnícka reprezentovali našu 
krajinu na olympiáde CTIF vo švédskom Revinge.  
V tvrdej konkurencii 48 družstiev z 23 štátov ob-
sadili 7. miesto. Deti pod vedením Jozefa Strelu  
a Kamila Ohlschlagera mali možnosť spoznať kva-
litu družstiev Európy a Austrálie.
Tí, ktorí majú záujem o tento šport, sa môžu prihlá-
siť od septembra na ihrisku ZŠ Hutnícka, vždy  
v pondelok, stredu a piatok o 16.30 hod. 
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MESTSKÉ KULTÚRNE CENTRUM

    PROGRAMY
2. 9. 2007 o 17.00 - 22.00 

COUNTRY ROZLÚČKA 
S LETOM PRED 
REDUTOU
pódium pred Redutou
Posledný „promenádny koncert“ 
spojený s výbornou hudbou, country
tancami, atrakciami a chýbať nebudú 
ani stánky s občerstvením.
Účinkujú: 
PONIKLEC Spišská Nová Ves
LONGHORNS Šuňava, Poprad
THE COLT Spišská Nová Ves
KENTUCKy - country tanec Poprad

6. 9. 2007 o 19.00 

ORCHESTER JOHANNA 
STRAUSSA 
Koncertná sieň Reduty 
Viedeň - Coburg, Rakúsko
Program: J. Strauss, F. Lehár, G. Pucini, 
A. Czibulka, A. Mózi...
Vstupné: 200, 150,- Sk

13. 9. 2007 o 18.00 

ORGANOVý KONCERT 
V RÁMCI FESTIVALU 
IVANA SOKOLA
Evanjelický kostol 
Vincent de Pol, Hamburg, SRN
Program: Dietrich Buxtehude, Johann Sebastian 
Bach, Carl Philipp, Emanuel Bach,
Felix Borowski, Felice Moretti, Jozef Grešák

Vincent de Pol (nar. 1962) nepochybne patrí 
medzi najvýznamnejších koncertných organistov 
svojej generácie. Absolvoval štúdiá na špičkových 
hudobných akadémiách a univerzitách (Varšava, 
Hamburg, Bloomington/USA). Jeho početné vy-
stúpenia už v jeho študentských rokoch vzbudzovali 
obrovskú pozornosť vo všetkých krajinách. Vincent 
de Pol koncertoval v mnohých významných kultúr-
nych centrách na všetkých kontinentoch. Je častým 
hosťom hudobných festivalov, zrealizoval početné 
rozhlasové, televízne a CD nahrávky, na ktorých sa 
predstavil aj ako sólista s poprednými orchestrami 
a dirigentmi. Vincent de Pol pôsobil ako pedagóg 
na univerzitách a konzervatóriách v Austrálii, Brazílii, 
Namíbii, Singapure a v USA. 
Od roku 1984 žije a pracuje v Hamburgu - okrem 
intenzívnej koncertnej činnosti je tiež organistom 
cirkevného zboru Sv. Bernarda.
Vstupné: 60,- Sk, deti do 15 r. 30,- Sk

PRIPRAVUJEME NA MESIAC OKTÓBER

Medzinárodný hudobný festival 
MUSICA NOBILIS - XII. ročník
11. 10. 2007 – Letohrádok Dardanely Markušovce 
- Škampovo kvarteto (ČR)
14. 10. 2007 - Koncertná sieň Reduty Spišská 
Nová Ves - Štátny komorný orchester Žilina, di-
rigent Leoš Svárovský - (čR), Gustáv Beláček (SR) 
- bas, basbarytón
26. - 28. 10. 2007 – DIVERTIMENTO MUSICALE 
- celoštátny súťažný festival komornej a symfonickej 
hudby Koncertná sieň Reduty

Informácie a predpredaj vstupeniek:
MKC - Reduta, tel.: 053/446 32 49, 429 92 51, 
442 56 52
MKC - KD Mier, tel.: 053/442 87 66,
TIC, Letná 49 (pri Levočskej bráne), 
tel.: 053/442 82 92, 053/161 86

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Východoslovenské múzeum v Košiciach
Mesto Spišská Nová Ves
Agentúra pre rozvoj vidieckeho turizmu na Spiši

POZÝVAJÚ NA VÝSTAVY
Čierne remeslo a Kováči zo Spiša
7. 9. 2007 – 31. 10. 2007
Venované  Dňom európskeho kultúrneho dedičstva

Výstavné priestory Múzea Spiša, Letná 50, SNV

oRchESTER JohANNA STRAUSSA V REDUTE
Spišskonovoveská hudobná jeseň začne ozaj excelentne. Vo štvrtok 6. septembra 2007 privítame v koncertnej 
sieni významný orchester Johanna Straussa z Viedne a bavorského Coburgu. Toto umelecké teleso sa 
predstaví programom z doby rodiny Straussových a ich súčasníkov až po Gerschwina, Bernsteina, ako aj iných 
svetových skladateľov. Sú to skladby virtuózneho, zábavného alebo náladového charakteru. Orchester je vítaným 
hosťom medzinárodných festivalov, plesov a Open-Air koncertoch v čechách, Nemecku, Rakúsku, Maďarsku, 
Španielsku. 

Ing. Emil Labaj
riaditeľ MKc Spišská Nová Ves

Spišské osvetové stredisko, Mestské kultúrne centrum, Dychová hudba Železničiar v Spišskej Novej Vsi
Vás srdečne pozývajú na slávnosť dychových hudieb regiónu Spiš pri príležitosti 85. výročia založenia
Dychovej hudby Železničiar v Spišskej Novej Vsi 

DYCHFEST 2007, 9. september 2007, Spišská Nová Ves 
Program: 

13.30 hod. Radničné námestie: Maršparáda 
 Sprievod dychových hudieb mestom 

14.30 hod. Madaras park: Dychfest 2007
 Koncertné vystúpenie dychových hudieb z regiónu Spiš 
 Koncert jubilujúcej Dychovej hudby Železničiar zo Spišskej Novej Vsi  
Vstup voľný!              Podujatie je realizované s finančným príspevkom MsÚ v Spišskej Novej Vsi

1. ročník medzinárodného festivalu graffiti
pod záštitou primátora mesta Mgr. Jána Volného

28. 9. 2007 od 8.00
Zimný štadión Sp. Nová Ves - fasáda

Predstavia sa:
KREA Spišská Nová Ves, NOMAD Trenčín, BOSH 3 Kežmarok, 

DFT CREW Zlín (ČR), HEADY (ČR), ŠPATNEJ VLIV (ČR), 
428 klan Spišská Nová Ves, Z1K Spišská Nová Ves (JAZZY, SKRE, GODES), 

BDSK Spišská Nová Ves

HIP-HOPová párty od 17.00 pred Redutou s vyhodnotením 
GRAFFITI SPIŠ 2007!!!

GRAFFITI SPIŠ 2007
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10. až 12. 8. 2007 patril jazdecký areál pri 
Ferčekovciach juniorom. Konali sa tu Majstrov-
stvá SR v parkúrovom skákaní. Tento krásny  
a elegantný šport, kde dominuje harmónia koňa 
s jazdcom nad prekážkami, má stále viac prí-
vržencov a záujemcov, hlavne z radov mládeže.
Jazdecký klub Slávia SNV dosahuje dobré vý-
sledky. Bol poverený usporiadať tieto preteky, 
ktorých organizácia bola v každom smere zvlád-
nutá na výbornú. Veľké úsilie organizátorov však 
podstatne narušilo počasie. Dážď zmenil parkúr 
na rozmočenú a blatistú dráhu, čo jazdcom  
a koňom sťažovalo podať kvalitný výkon. Pod-

mienky boli pre každého rovnaké, rozhodovali 
skúsenosti jazdcov a ich koníkov. Na úspešnos-
ti sa podieľalo aj mesto a sponzori podujatia.
Výsledky: 
Z jazdcov Slávie SNV sa darilo Viktórii Kopeckej, 
ktorá obsadila druhé miesto a získala striebornú 
medailu. 
V súťaži juniorov skončil na 9. mieste Maroš          
Kuchár. V súťaži družstiev získali prvé miesto a titul 
Majstrov SR Maroš Kuchár, Viktória Kopecká  
a Kristína Užáková, všetci z JK Slávia SNV.

Vendelín Ivančík
foto: Jožko Petruška - Korzár

Na turnaji štartovalo 5 družstiev. Hokejisti  
8. roč. ŠHT ZŠ Komenského dôstojne repre-
zentovali školu, mesto i HK SNV.
Konečné poradie: 
1. Slovan Bratislava
2. HK Sp. Nová Ves
3. HKM Zvolen
4. HC Ostrava
5. HC 37 Piešťany
Libor Koczka, 8. roč. ŠHT ZŠ Komenského 
- HK SNV sa stal najlepším strelcom turnaja  
s počtom 6 gólov.
Turnaj hodnotí domáci tréner „ôsmakov“ Šte-
fan Rusnák: „Kvalitný turnaj, vyrovnané zá-
pasy, na turnaji štartovali vyrovnané družstvá. 
Moji hráči hrali dobre, hlavne prvé dva útoky. 
Škoda záveru v zápase zo Slovanom Bratisla-
va, keď sme dostali vyrovnávajúci gól, a to 
15 sekúnd pred koncom, čo nás stálo prven-
stvo. Turnaj bol v každom prípade prínosom 
pred ligovou súťažou.“

Vendelín Ivančík
foto: Jožko Petruška - Korzár

MAJSTROVSTVÁ SR JUNIOROV 
V PARKÚROVOM SKÁKANÍ

HOKEJOVÝ TURNAJ 8. ROČ. ŠHT O POHÁR 
PRIMÁTORA MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

Cyklistický klub BBF Sp. Nová Ves

MAJSTROVSTVÁ SLOVEN-
SKA TURČIANSKE TEPLICE
V sobotu a nedeľu 12. - 13. 8. 2007 sa konali 
Majstrovstvá Slovenska v cestnej cyklistike. Na 
štart všetkých juniorských kategórií sa posta-
vilo 320 pretekárov zo Slovenska i zahraničia.  
V sobotu bola časovka jednotlivcov a našim zá-
stupcom sa darilo nasledovne: Lukáš Fabián 
skončil na peknom 10. mieste, Dávid Kluska na 
18. mieste a Martin Nemec na 29. mieste. V ne-
deľu sa pretekalo so spoločným štartom na veľmi 
technicky náročnej a členitej trati. V záverečnom 
špurte sa najviac darilo Fabiánovi, ktorý skončil na  
7. mieste a Kluska na 18. mieste.

Vendelín Ivančík

V polovici augusta sa odohral medzinárodný hokejový turnaj žiakov 8. roč. ŠHT o pohár 
primátora mesta Jána Volného.

SPIŠSKONOVOVESKÝ 
HOKEJ OSLÁVIL 
75 ROKOV

V auguste sme si pri-
pomenuli 75. výročie 
vzniku organizovaného 
hokeja v meste Spišská 
Nová Ves. 
Hokejová tradícia v Spišskej Novej Vsi sa 
začala písať 3. januára 1932. Mužstvo ka-
nadského hokeja, ktoré vzniklo pri tunajšom 
atletickom klube ACN Spišská Nová Ves, 
vtedy odohralo svoj premiérový zápas proti 
Prešovu. Spomínaný prvý hokejový zápas sa 
odohral na klzisku, ktoré bolo zriadené na 
futbalovom ihrisku. 
Oslavy 75. výročia tohto krásneho zimného 
športu v našom meste sa uskutočnili v rám-
ci 7. medzinárodného hokejového turnaja  
o Spišský pohár pod záštitou primátora mesta 
Jána Volného, ktorý sa konal v dňoch 22. až 
24. augusta 2007 na zimnom štadióne. 
Toto významné jubileum spišskonovoveské-
ho ľadového hokeja nám bude pripomínať  
i príležitostná poštová pečiatka. Jej autorom 
je Ing. Marián Kellner. Grafický návrh bol vy-
hotovený s použitím loga hokejového klubu 
HK Spišská Nová Ves.
23. augusta 2007 sa v koncertnej sále Re-
duty konali pri tejto príležitosti oslavy, počas 
ktorých si prevzali ďakovné a pamätné plake-
ty hráči, funkcionári, reprezentanti, tréneri, 
lekári, ľadári, pomocníci a rozhodcovia - všet-
ci tí, ktorí sa zaslúžili o rozvoj organizovaného 
ľadového hokeja v Spišskej Novej Vsi. 

Srdečne blahoželáme a prajeme v budúcnos-
ti veľa úspešných hokejových sezón!
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Časť trávnika na futbalovom štadióne sa 
nedožila začiatku novej futbalovej sezó-
ny vďaka nekvalitne vykonanému postreku 
objednaného súkromnou firmou. 

25. augusta 2007 sa počas prestávky futbalové-
ho zápasu slávnostným výkopom začala vý-
stavba nového ihriska s umelým trávnikom na 
futbalovom štadióne.
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ZIMNÝ ŠTADIÓN T.: 053/446 10 86, 0903 630 982
Streda  5. 9. 17.00 SNV - Ružinov, juniori
Sobota  8. 9. 17.00 SNV - Trenčín, juniori
Utorok  11. 9. 17.30 SNV - Prievidza, 1. liga
Sobota  15. 9. 14.00 SNV - Martin, dorast
Sobota  15. 9. 17.00 SNV - Košice, juniori
Nedeľa  16. 9. 10.00 SNV - Žilina, dorast
Sobota  22. 9. 17.00 SNV - Slovan Bratislava, juniori
Utorok  25. 9. 17.30 SNV - Trebišov, 1. liga
Streda  26. 9. 17.00 SNV - Žilina, juniori
Piatok  28. 9. 17.30 SNV - Detva, 1. liga
Sobota  29. 9. 14.00 SNV - Trnava, dorast
Sobota  29. 9. 17.00 SNV - B. Bystrica, juniori
Nedeľa  30. 9. 10.00 SNV - Skalica, dorast

VEREJNé KoRčUľoVANIE - hLAVNá PLochA
Každú nedeľu v mesiaci september - 2., 9., 16., 23. a 30. 9. 2007 
v čase od 18.00 do 19.30 hod.

KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/442 62 18, otvorené PO - NE
ZľAVY PRE PoISTENcoV - zdrav. poisťovne Dôvera a VšZP

PARNÁ SAUNA
otvorená počas prevádzky krytej plavárne pre verejnosť Po - NE

SAUNA T.: 053/442 62 18
Po - sanitárny deň, otvorené UT - NE  

MASÁŽE
okrem pondelka: objednávky na t. č. 0903 675 380, 
0905 954 792, 0904 325 343

ŠPORTOVÁ HALA T.: 053/442 62 40, 0903 381 380 
Sobota  1. 9.  15.00 a 17.00 2. ročník memoriálu Vladimíra 
    Jasenčáka, basket. turnaj mužov
Piatok  7. 9.  12.00 - 22.00 basketbalový turnaj juniorov
Sobota  8. 9.    8.00 - 22.00 basketbalový turnaj juniorov
Nedeľa  9. 9.    8.00 - 15.00 basketbalový turnaj juniorov
Piatok  14. 9.   basketbalový turnaj starších žiakov
Sobota 15. 9.    basketbalový turnaj starších žiakov
Nedeľa 16. 9.   basketbalový turnaj starších žiakov
Sobota 22. 9.    8.00 - 18.00 volejbalový turnaj ženy a juniorky
Nedeľa 23. 9.    8.00 - 16.00 volejbalový turnaj ženy a juniorky
Sobota 29. 9.  15.00  LB - Prešov, basketbal juniori
Sobota 29. 9.  18.00  LB - Lučenec, extraliga
Nedeľa 30. 9.    8.30 - 10.00 DL v basketbale kadetiek 
    (ŠKBD, CASOVIA KE, VIKTORIA „A“ a „B“)
Nedeľa 30. 9. 11.00  LB - Košice, basketbal juniori
Nedeľa 30. 9. 13.00 - 21.00 DL v basketbale kadetiek (ŠKBD, 
    CASOVIA KE, VIKTORIA „A“ a „B“)

KOLKÁREŇ T.: 053/446 33 65, 0903 381 380 
Sobota 15. 9. 10.00 Tatran - Košice, 1. liga muži východ
Sobota 29. 9. 10.00 Tatran - R. Sobota, 1. liga muži východ
Nedeľa 30. 9. 10.00 Tatran - Trstená, dorastenecká liga východ

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN T.: 053/446 69 91, 0903 574 270
Sobota   1. 9. 10.00 a 11.45 SNV - Borša, 2. liga ST/M/žiaci
Sobota   1. 9. 14.00 SNV - Odorín, žiaci „C“
Nedeľa   2. 9. 11.00 a 13.30 SNV - Žilina „B“, 2. liga ST/M/dorast
Sobota   8. 9. 16.30 SNV - Rakytovce, 2. liga
Nedeľa  9. 9. 10.00 a 12.00 SNV - Lipany, 1. liga ST/M/žiaci
Sobota 15. 9. 10.00 a 11.45 SNV - Trebišov, 2. liga ST/M/žiaci
Sobota 15. 9. 14.00 SNV - Margecany, žiaci „C“
Nedeľa 16. 9. 11.00 a 13.30 SNV - Prešov, 2. liga ST/M/dorast
Sobota 22. 9. 15.00 SNV - Prešov „B“, 2. liga
Nedeľa 23. 9. 10.00 a 12.00 SNV - Prešov, 1. liga ST/M/žiaci
Sobota 29. 9. 10.00 a 11.45 SNV - K. N. Mesto, 2. liga ST/M/žiaci
Sobota 29. 9. 14.00 SNV - Mníšek, žiaci „C“

Správa telovýchovných zariadení Sp. Nová VesZhodnotenie 15-ročnej činnosti Klubu plávania v Spišskej Novej Vsi.
Spišskonovoveské plávanie má v tomto roku jubilejné výročie - 15 rokov svojej 
činnosti. Od svojho založenia prešlo viacerými zmenami, od trénerov, financo-
vania až po súčasnú registráciu v Združení telovýchovných jednôt a klubov mes-
ta Spišská Nová Ves, ktoré zastrešuje Správa telovýchovných zariadení (STEZ). 
Na rozvoji plaveckého športu v našom meste má svoj podiel aj Mesto Spišská 
Nová Ves, ktoré finančne prispieva na činnosť klubu. V súčasnosti Klub plávania 
registruje 65 plavcov všetkých vekových kategórií. 
Organizované plávanie v Spišskej Novej Vsi bolo založené v apríli 1983. Pla-
vecký oddiel začal svoju činnosť v TJ Geológ Stavbár, neskôr prešiel pod TJ 
Lokomotíva bane. V januári 1992 sa plavci osamostatnili a bol založený Klub 
plávania, ktorý doteraz vykazuje dobré výsledky v rámci celoslovenských súťaží 
a pretekov. 
V súčasnosti tréningové jednotky zabezpečujú štyria kvalifikovaní tréneri, ktorí 
zmysluplne vypĺňajú voľný čas detí a mládeže. Okrem prípravy plavcov na pla-
vecké súťaže usporadúvané Plaveckou federáciou a Slovenskou asociáciou 
športu na školách, realizujú aj plavecký prípravný kurz zameraný na odstraňova-
nie plaveckej negramotnosti detí a mládeže v meste.
Po zhodnotení polročného plaveckého roka 2007 sa dá povedať, že naši plavci 
obstáli v silnej konkurencii na úrovni Slovenska vynikajúco, o čom svedčia do-
siahnuté výsledky:

V Handlovej sa plávala kategória „C“ 10-ročných žiakov a žiačok a Maj-• 
sterkou Slovenska v disciplíne 50 M, 50 VS a 100 VS sa stala Anetta 
Smiková.
V Spišskej Novej Vsi sa plávala kategória „B“ 11 - 12-ročných žiakov  • 
a žiačok, kde sa Majsterkou Slovenska v prsiarskych disciplínach stala 
Lucka Havašová.
V Žiline sa konalo celoslovenské kolo v kategórii „A“ 13 - 14-ročných žia-• 
kov a žiačok a Majstrom Slovenska v disciplínach 50 a 100 VS sa stal 
Marek Stanko. K titulu si pripísal ešte 2. miesto v disciplíne 200 VS. 
Miroslav Čmeľ v spomínanej kategórii obsadil 2. miesto v disciplíne            
50 VS a 100 P a 3. miesto v disciplíne 100 VS.

Naši plavci úspešne reprezentujú mesto aj na úrovni Open pretekov a poháro-
vých súťaží:

Na preteku „Olympijské nádeje 2007“ v Košiciach, za účasti družstiev • 
Poľska, Maďarska, Srbska a Slovenska, dosiahli vynikajúce umiestnenie 
v juniorskej kategórii plavci Janka Naščáková v prsiarskych disciplínach 
a Dávid Hanuščin v znakovej disciplíne. V žiackej kategórii si víťazstvo 
odniesli Marek Stanko a Miroslav Čmeľ.
V medzinárodnom preteku „O putovný pohár primátora Michaloviec“ • 
v celkovom hodnotení naši plavci tento pohár získali. Z výkonov našich 
plavcov treba vyzdvihnúť našu mladú nádej, Denisa Orinčáka, víťaza 
štyroch disciplín. Svojím bodovým ziskom k víťazstvu družstva prispel aj 
Milan Klempay ako víťaz prsiarskych disciplín.
V medzinárodnom preteku „7. ročník memoriálu P. Vajdu“ v Púchove naše • 
mladé plavecké nádeje bodovali v hlavnom preteku tretím miestom Tomáša 
Želikovského. Sárke Havašovej bola na spomínanom preteku udelená 
hlavná cena – víkendový pobyt pre celú rodinu vo Vysokých Tatrách. 
Na otvorenom preteku „Ceny mesta Humenné“ naši plavci obsadili po-• 
predné miesta, kde už okrem spomínaných pretekárov bodovali aj plavci 
Katka Hrubiznová a Nikola Dunčková v disciplínach 50 M a 50 VS  
a Matej Kurinovský v prsiarskych disciplínach.

Vendelín Ivančík

15-ROČNÝ KLUB PLÁVANIA STEZ



KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

24 SEPTEMBER 2007

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

VITAJTE MEDZI NAMI

Adam Karpiš
Ahmed Jalal Mahmood
Andreas Straka
Aneta Macurová
Benjamín Čaja
Denis Krak
Eliška Marciová
Ella Osvaldová
Filip Šťastný
Júlia Kaščáková
Juraj Podvojský
Kristián Vaško
Lea Cpinová
Lea Horváthová
Lukáš Andrlík
Lukáš Siranko
Marko Kicko
Martin Kopkáš
Martina Holubová

Marwa Mahmood
Matej Krajňák
Matej Zahuranec
Matúš Kukura
Matúš Leško
Michaela Belayová
Michal Pavlačič
Nicholas Alexander 
McLester
Peter Garnek
Ráchel Kovalčíková
Romana Pokutová
Sandra Šimková
Sebastián Špiner
Simon Kampczyk
Sofia Bočkayová
Vanesa Duchová
Viktória Stanková

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V JÚLI OSLÁVILI

SPOMIENKy A POĎAKOVANIA

70 rokov
Kazimír Štubňa
Anna Varmegová
Anna Čopianová
Ján Forberger
Anna Džuganová
Emília Žembová
Margita Kolcunová
Terézia Offeritzová
Marta Hromádková
Ján Pirháč
Anna Jasečková
Magdaléna Semanová
Michal Kováč
Anna Pokrievková
Ondrej Užík

Žofia Palušáková
Ján Šefčík

75 rokov
Viera Gallová
Michal Dravecký
Božena Sikorová
Irena Tökölyová
Ing. Magda Havašová
Anna Semanová
Mária Gallovičová
Helena Adamcová
Helena Valenčíková

80 rokov
Helena Novotná
Mária Teplanová
Ondrej Magdoško
Anna Gondová
Ján Vdovjak
Ján Litecký
Katarína Javorská
Mária Majerčáková
Terézia Handžáková

85 rokov
Gizela Palgutová
Ján Lampart
Arpád Gömöry
MUDr. Oliver Baradlai

Adrian Šimko
Ing. František Šesták

90 rokov
Jakub Frankovič

91 rokov
Cecília Dubiňáková
Laurinec Ostrihoň

97 rokov
Anna Hampelová

Justína Novobilská,  1915
Nina Palkovičová,  1918
Zuzana Slavkovská, 1921
Anna Šargová,  1921
Želmíra Rysuliaková,  1922
Helena Drinocká,  1922
Klára Múdra,  1922

Mária Pacáková,  1923
Anton Horník,  1924
Július Szigeti,  1925
Mária Kyselová,  1926
Irena Grajcárová,  1926
Mária Prevendárová,  1926
Anna Smoradová,  1927

Alžbeta Michalíková,  1928
Michal Pollák,  1935
Jozef Škabla,  1936
Štefan Turčanik,  1938
Anton Neuvirth,  1938
Jozef Mirek,  1944
Antonín Kratochvíl,  1947

Anna Kučerová,  1949
Jozef Faith,  1957
Dana Chovancová,  1958
Marcel Frankovič,  1974
Barbora Šmelková,  1996
Ladislav Gaduš,  2005

V JÚLI NÁS NAVŽDy OPUSTILI

Po krátkych cestách chodili sme spolu, na ďalekú odišiel si sám. 
Tebe už prestali hviezdy svietiť a slnko hriať, no kto Ťa mal rád, 
neprestane na Teba spomínať.
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, 
priateľom, spolupracovníkom a známym, ktorí sa dňa 27. júla 2007 
prišli rozlúčiť s mojím milovaným manželom, starostlivým otcom, ded-
kom a svokrom RNDr. Blažejom KUSÁKOM, ktorý nás opustil vo 
veku 63 rokov. Ďakujeme za prejavy sústrasti, kvetinové dary, ktorými 
ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme 
p. Findurovej a PhDr. Lapšanskému s kolektívom, celému Baníckemu 
cechu a Pohrebným službám R. Findura. Ďakujeme všetkým, ktorí si 
na neho spomínajú. 
manželka, deti, vnúčatá a ostatná smútiaca rodina

S hlbokým zármutkom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie všet-
kým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 
dňa 2. 8. 2007 s mojou milovanou manželkou, starostlivou mamkou, 
sestrou, švagrinou a príbuznou Danou CHOVANCOVOU, ktorá nás 
náhle opustila vo veku 49 rokov. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš žiaľ. 
manžel Jaroslav, dcéry Jaroslava, Zuzana a Dana s manželom

9. 8. 2007 uplynulo 10 rokov, čo nás opustil náš 
starostlivý otec Karol RUSINA a 20. 12. 2007 
uplynie 21 rokov, čo nás opustila naša láskavá, 
milovaná mamička Vilma RUSINOVÁ.
S úctou a láskou na nich spomínajú dcéry Soňa  
a Mária s rodinami.

Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, známym  
a obyvateľom domova dôchodcov, ktorí sa prišli 16. júla 2007 rozlúčiť 
s drahou mamičkou, babičkou Ninou PALKOVIČOVOU. Ďakujeme 
za kvetinové dary, prejavy sústrasti a útechu v žiali. Úprimné poďako-
vanie patrí personálu a sestričkám domova dôchodcov za obetavú 
starostlivosť v ťažkých chvíľach utrpenia. 
S láskou a úctou dcéry Valika, Gabika a ostatná smútiaca rodina.

Vyslovujeme úprimné poďakovanie príbuzným, známym, susedom  
a bývalým kolegom, ktorí prišli odprevadiť na poslednej ceste 
nášho starostlivého a obetavého manžela, otca, dedka Štefana  
TURČANIKA, ktorý nám odišiel do večnosti dňa 23. 7. 2007 vo veku    
nedožitých 69 rokov. Ďakujeme Pohrebným službám S. Badzíková 
za poskytnuté služby. Zároveň vyslovujeme úprimné poďakovanie pri-
márovi odd. HIM MUDr. Š. Zelenému, kolektívu lekárov, sestričiek a ce-
lému personálu za starostlivosť, liečbu a opateru, ako aj za ľudský prístup  
v jeho posledných dňoch života.
manželka, dcéry Nataša a Raisa s rodinami

Vyslovujeme úprimné poďakovanie príbuzným, známym a susedom, 
ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 26. 7. 2007 s mojím manželom a naším 
otcom Antonom NEUVIRTHOM. Za profesionálny a ľudský prístup 
poďakovanie patrí kolektívu lekárov a sestričiek OAIM pod vedením 
primára MUDr. Zeleného. Všetkým ďakujeme za prejavy sústrasti  
a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ.
manželka Anna, syn Tonko s manželkou, dcéry Alenka a Gabika  
s manželom, vnúčatá Tonko, Radka a Ivanka

Vaše zlaté srdcia, otecko a mamička, zostanú navždy s nami. Budú nás žehnať 
na ceste, ktorou teraz pôjdeme sami.
18. augusta 2007 uplynulo 10 rokov od chvíle, kedy nás opustila naša mamička 
Terézia RUSINKOVÁ. 28. októbra 2007 uplynú 3 roky, kedy nás opustil náš otecko  
Ing. Peter RUSINKO.
S úctou a vďakou spomínajú dcéry Jarka a Alenka s rodinou.

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za zdravotnú starostlivosť, citlivý ľudský prístup  
celému kolektívu JIS pri internom oddelení a celému kolektívu ARO NsP v Sp. Novej 
Vsi, počas hospitalizácie nášho drahého RNDr. Blažeja KUSÁKA.
S úprimnou vďakou smútiaca rodina.
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Dňa 11. septembra 2007 uplynie 10 rokov od smrti manžela, otca, 
dedka a pradedka Róberta KLINGERA. Tí, čo ste ho poznali, venuj-
te mu tichú spomienku. 
rodina Klingerova

Po krátkych cestách chodili sme spolu, na dlhú cestu odišla si 
sama. Márne ju naše oči hľadajú, márne po tvári slzy stekajú. Ticho 
trpela, s chorobou zápasila, ubolené srdce prestalo biť. Tíško odi-
šla, hoci tak veľmi chcela s nami žiť.
Dňa 26. 9. 2007 si pripomenieme 1. výročie nečakaného odchodu 
našej mamky Anny DUTKOVEJ, na ktorú s láskou a úctou spomína-
jú dcéra Anna s rodinou, syn Jozef s rodinou, vnúčatá, pravnúčatá  
a sestra Helena.

Dňa 12. septembra 2007 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opusti-
la naša mamka, babka, prababka, svokra, sestra a švagrina Emília  
MIKOLAJOVÁ z Novoveskej Huty. Tí, ktorí ste ju poznali a nezabudli, 
venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
synovia Rudo a Peter s rodinami a ostatní príbuzní

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 14. 9. 2007 si pripomenieme 1. výročie, čo nás navždy opustila 
moja manželka, naša mamka a babka Anna KOLÁRČIKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
manžel, dcéry a syn s rodinami

Aké je hrozné, ticho a čakanie. Aké je hrozné, slzy vody strácanie. 
Aké je hrozné, keď slzy nám myjú líca. Aké je hrozné, keď rany nám 
bodajú srdcia. Aké je hrozné, to prázdno bez Teba, mami. Aké je 
hrozné, keď nám nemôžeš vyliečiť rany. Aké je hrozné, to dlhé čaka-
nie ticha. Aké je hrozné, keď duša človeka vzlyká.
Dňa 16. 9. 2007 uplynie 5 dlhých smutných rokov, čo nás navždy opus-
tila naša milovaná mamička Anna JASEČKOVÁ. Tí, ktorí ste ju poznali  
a nezabudli, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. S láskou spomí-
najú dcéry s rodinami a zároveň s hlbokým žiaľom    
v srdci ďakujú všetkým príbuzným a známym, ktorí 
sa dňa 7. 8. 2007 prišli rozlúčiť na poslednej ceste 
s naším otcom Ladislavom JASEČKOM. Ďakuje-
me všetkým za prejavenú sústrasť a kvetinové dary. 
Osud je občas veľmi krutý, nevráti, čo raz vzal, 
zostanú iba spomienky a v srdci bolesť a veľký žiaľ.

Dňa 16. septembra 2007 uplynie 20 rokov od smrti môjho manžela, 
nášho otca, dedka a pradedka Jozefa HADIDOMA. Tí, ktorí ste ho 
poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
S úctou a láskou spomínajú manželka, deti, vnúčatá a pravnúčatá.

Stíchol dvor, záhrada i dom, už nepočuť jeho kroky v ňom.
Dňa 17. 9. 2007 uplynie rok od smrti môjho manžela, nášho ocka  
a dedka Štefana KOMARU. Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte 
mu s nami tichú spomienku. 
So smútkom v srdci spomína manželka Mária s deťmi.

Dňa 27. 9. 2007 uplynie 20 rokov, odkedy nás opustil môj manžel, 
otec, svokor a dedko Pavol GEMBICKÝ. Tí, ktorí ste ho poznali, venuj-
te mu tichú spomienku. 
S úctou a láskou spomínajú najbližší príbuzní.

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska smrťou 
nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
Dňa 25. 8. 2007 uplynulo 10 rokov, čo nás navždy opustil môj man-
žel, otec, dedko, švagor a brat Milan PLíHAL. 
Spomínajú manželka Mária, syn Stanislav a Milan s rodinami, sestra 
Jozefína a zvlášť vnúčatá Ivanka, Michal, Stanislav a Martin.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu tichú spomienku.

Drahá naša mamička, už nič Ti nemôžeme dať, len kytičku kvetov 
na hrob položiť, chvíľu postáť a ticho spomínať, sviečku zapáliť, 
slzu vyroniť a pošepkať Ti, ako veľmi nám chýbaš.
Dňa 1. 9. 2007 sme si pripomenuli 1. výročie úmrtia manželky a ma-
mičky Matildy FARKAŠOVSKEJ, rod. Michalákovej. Tí, ktorí ste ju 
poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
manžel Štefan a deti s rodinami

So žiaľom v srdci si dňa 2. septembra 2007 pripomíname 1. výročie 
úmrtia našej milovanej mamičky Terézie JASEČKOVEJ. 
Na Tvoju dobrotu a lásku nezabúda Tvoja dcéra Ani s rodinou.
Odpočinutie večné, daj jej, ó Pane.
Len ten, kto stratil, vie, čo je byť sám. 

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 2. septembra uplynie 10 rokov, keď nás navždy opustil manžel, 
otec, svokor a dedko František BRyNDZA. Tí, ktorí ste ho poznali  
a mali radi, venujte mu s nami tichú spomienku. 
S láskou v srdci spomínajú manželka, deti a vnúčatá.

Ako tíško žila, tak tíško odišla, skromná vo svojom živote, veľká vo 
svojej láske a dobrote. 
Dňa 6. 9. 2007 si pripomenieme 10. výročie, odkedy nás opustila 
naša mamka, svokra a babka Anna KOLESÁROVÁ. 
S úctou a láskou spomína syn Jozef s manželkou Máriou, vnučky 
Janka a Erika a ostatní príbuzní.

Dňa 7. 9. 2007 uplynie rok od úmrtia môjho manžela, otca, dedka, 
pradedka, svokra Františka GOLDBERGERA. 
S láskou a úctou spomínajú manželka Agáta, deti Anton, Eva, Agáta  
a Viera s rodinami a ostatná rodina.

Sú chvíle, na ktoré denne spomíname, odišiel, no v našich  
srdciach je stále s nami.
Dňa 7. septembra 2007 uplynie rok, kedy nás navždy opustil náš  
milovaný otec, dedko, pradedko a prapradedko František ELIÁŠ. 
S láskou a vďakou spomínajú dcéra Mária s manželom, vnúčatá  
Janka, Miroslav, Peter a Jaroslav s rodinami.

Dňa 9. 9. 2007 uplynie rok, odkedy nás navždy opustila moja mi-
lovaná manželka, naša mamka, stará a prastará mamka Helena  
VAGNEROVÁ, rod. Ertekešová. 
S láskou a úctou manžel Štefan, syn Marcel s rodinou, vnuk Oliver  
s rodinou, pravnúčatá Boris, Miško a ostatná rodina. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.

Mamka, už niet domova, už niet kam ísť, len k hrobu Tvojmu prísť  
a kytičku Ti položiť a so slzami v očiach odísť.
Dňa 16. 9. 2007 si pripomenieme 1. výročie úmrtia našej drahej mamky 
Kataríny HOLECOVEJ. Dňa 9. 10. 2007 uplynie 
už 36 rokov od smrti nášho drahého ocka Elemíra  
HOLECA. Chýbate nám, naši drahí rodičia.
S láskou a úctou spomínajú dcéry Irenka, Muca,      
Katarína, synovia Milan a Július, vnúčatá, pravnúčatá  
a ostatná rodina. 
Venujte im spolu s nami tichú spomienku. 

Touto cestou by sme radi vyjadrili poďakovanie MUDr. Petrovi Marchynovi, primárovi 
dialyzačného strediska, za hlboko ľudský prístup, dôkladnú zdravotnícku starostlivosť  
o RNDr. Blažeja KUSÁKA, počas jeho dlhodobej nemoci, no hlavne v poslednom obdo-
bí jeho života. Poďakovanie patrí aj celému zdravotnému kolektívu dialyzačného strediska  
v Spišskej Novej Vsi. 
S hlbokou vďakou manželka, deti, vnúčatá a ostatná smútiaca rodina.
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DROBNÁ INZERCIA

 Predám lacno ročnú fenku, holandské 
plemeno malého vzrastu, vhodná k de-
ťom. T.: 441 00 52

 REMIX (reklama a tlač), Zimná 90, 
vo dvore na posch.: nízkonáklado-
vá tlač, reklamné tabule, samolepky, 
polep áut, grafické návrhy, predaj sa-
molepiacich fólií a papierov, dosko-
vých materiálov (PVC), laminovanie 
za studena, reklamné predmety, pe-
čiatky, gravírované štítky, maturitné 
tablá, tlač dipl. prác... Maľovanie bytov 
za zmluvné ceny. T.: 0918 140 801,  
e-mail: remix@demax.com

 Zberateľ kúpi obrazy od podtatran-
ských maliarov, Kantona, Nandor, K. Šo-
vanka, Viktora Kissa a iné. Platba ihneď. 
T.: 0905 319 162

 ŽALÚZIE - horizontálne, vertikálne, 
SIETE proti hmyzu - všetko za výbor-
né ceny. Miroslav Kavulič - Profi-K.  
T.: 0907 975 545

 Predám klavír „PIANO“ v dobrom stave. 
Cena dohodou. T.: 0902 240 502

 PôŽIČKy - bez ručiteľa, banko-
vý produkt, nebankové podmienky, 
úrok od 7% ročne, pre zamestnaných, 
dôchodcov a SZČO. Splatíme Vaše 
dlhy. Kontakt: Odborárov 12, SNV.  
T.: 0915 900 452, 0904 254 779

 Kúpim 1-izbový byt kdekoľvek  
v meste SNV, cez hypotekárny úver.  
T.: 0907 918 421

 PIESKOVANIE: špecializujeme sa 
na pieskovanie dreveníc a ich reno-
váciu. Ponúkame aj pieskovanie auto-
mobilov, ich podvozkov a diskov, be-
tónu chodníkov a iných konštrukcií. 
www.euro3b.sk, T.: 0908 850 380,  
0911 363 474

 Predám rodinný dom v Spišských Vla-
choch. Cena dohodou. Rozloha 354 m2 
+ záhrada 156 m2. T.: 0902 064 980

 JAZyKOVÁ ŠKOLA pri Dome Ma-
tice slovenskej otvára jazykový kurz 
pre záujemcov o NEMECKÝ JAZyK – 
pre opatrovateľky začiatočníčky i po-
kročilé, pre študentov začiatočníkov  
i pokročilých, pre budúcich matu-
rantov príprava na maturitu. Kurz je  
5 mesačný - september 2007 až ja-
nuár 2008 - 2 hod. týždenne, cca  
40 hod. Cena kurzovného 1 500 Sk. 
Informácie na t.: 0904 527 819, večer 
po 19.00 hod. - 053/442 74 07 

 Predám starší skriňový šijací stroj  
zn. LADA. T.: 0907 882 793

 Kúpim 3-izbový byt v SNV, aj neuprave-
ný. Platba v hotovosti. T.: 0918 546 837

 Firma ZAFA (BEZA) - výroba FAB kľú-
čov a autokľúčov so sídlom v budove 
v. d. Združena (pri trhovisku) ponúka: 
bezpeč. kovanie, FAB vložky, vis. zám-
ky, prid. zámky, zad. zámky, prívesky, 
karabiny, atď. V mesiaci SEPTEMBER 
AKCIA + AKCIA na výrobu FAB kľúčov 
nad 30 ks - 10 % zľava. Vieme presta-
viť FAB vložky a vis. zámky na 1 kľúč. 
Oprava FAB vložiek a dáždnikov. Brú-
senie nožov, nožníc, šájb a sekier.  
T.: 0904 255 209, 0907 465 601

 Máte problém s dýchacími orgánmi, 
chorobou žalúdka, kyselinou, pálením 
záhy, tvorením vredov, katar, zápaly sli-
nivky brušnej, nemoc ľadvín, močového 
mechúra, problém s močením, onemoc-
nenie čriev, žlčníka, dny, všetkých ka-
mienkov, kôrnatenie tepien, hemoroidy, 
zápchu, nadúvanie, onemocnenie pe-
čene, vysoký krvný tlak. Isté zníženie te-
lesnej váhy. Pomôžem na báze prírodnej. 
T.: 0949 212 072

 PENIAZE NA ZAVOLANIE od 3 000 
do 100 000 Sk pre zamestnaných, 
dôchodcov, živnostníkov: *najjedno-

duchšie vybavenie, *najrýchlejšie do-
ručenie, *najpohodlnejšie splácanie. 
NOVINKA - narodeninová pôžička.  
T.: 0904 231 630

 Predám Škodu Favorit, r. v. 1990, platné 
STK a EK + karoséria. Cena 10 000 Sk. 
Len spolu. T.: 0907 996 667

 Predám Škodu Favorit, r. v. 1990, na-
jazdených 83 000 km. Cena 30 000 Sk. 
T.: 0907 996 667

 VÝROBA KľÚČOV & ZÁHRADKÁR 
ponúka výrobu kľúčov, autokľúčov 
čipových, plochých vŕtaných kľúčov, 
bezpečnostné kovania a vložky zn. 
MAUER - chránený profil, zjednotenie 
vložiek a vis. zámkov na 1 kľúč. Brúse-
nie nožov, nožníc, šájb do mlynčekov, 
píl... SEPTEMBROVÁ AKCIA - pri kúpe 
visiaceho zámku + výroba kľúčov nad 
10 ks - 5% zľava. V septembri predaj 
cibuliek kvetov. Predajne: Zimná 59 
(poniže OD Spišan), Letná 46 (bývalá 
Sazka - Športka). T.: 0907 259 489

 Predám Škodu Forman po STK a EK,  
r. v. 1991, LPG, najazdených 137 000 
km. Cena 45 000 Sk. T.: 0907 996 667

 Spoločnosť ACCON system mana-
gement, s. r. o. (www.accon.sk) ozna-
muje všetkým firmám a podnikateľom, 
že realizuje komplexné poradenstvo 
(od vykonania vstupnej analýzy až 
po účasť na certifikačnom audite), 
školenia a následný pocertifikačný 
servis (interné audity) podľa noriem: 
STN EN ISO 9001 (systém manažér-
stva kvality), STN EN ISO 14001 (sys- 
tém environmentálneho manažér-
stva), OHSAS 18001 (systém bezpeč-
nosti a ochrana zdravia pri práci), HA-
CCP, ISO 22000 (systém manažérstva 
bezpečnosti potravín), ISO TS 16949 
(požiadavky pre výrobcov a dodáva-
teľov do automobilového priemyslu). 
Bližšie informácie - Radničné námes-
tie 4 (budova Reduty - nad Sonátou). 
T.: 0911 540 527

 Umožním trom dámam prácu v pora-
denskom Centre krásy. Orientačný príjem 
15 tis. Sk. T.: 0905 890 388

 APPRIME agency, Zimná 94, SNV, 
(budova v. d. Združena). Poskytuje-
me svojim zákazníkom komplexný 
servis, ktorý zahŕňa nasledujúce ob-
lasti: *sprostredkovanie práce, zabez-
pečenie ubytovania a sprostredkova-
nie Au pair programu v EU krajinách, 
*štúdium v zahraničí, *personalistika. 
T.: 053/441 09 07, 0910 694 287,  
e-mail: info@apprimeagency.com, 
www.apprimeagency.com

 Predám kočiar - trojkombinácia zele-
nej farby, po 1 dieťati, ako nový. Cena  
3 000 Sk. T.: 0907 992 445

 Predám babetu dvojrýchlostnú v dobrom 
stave. Cena 8 000 Sk. T.: 0907 996 667

 VIETE, KTO NAJLEPŠIE ČISTí KO-
BERCE, SEDACIE SÚPRAVy, AUTO-
SEDAČKy, KRyŠTÁLOVÉ LUSTRE? 
Čistiaca technológia - jediná v okre-
se SNV, vhodná najmä na silne zne-
čistené koberce vo firmách. Odvoz  
a dovoz kobercov zdarma, do 24 hodín.  
T.: 446 26 84, 0904 865 262

 Prijmem 2 šikovné dievčatá do Štúdia 
zdravia a krásy. Súrne. T.: 0910 994 498

 Doučím slovenský, anglický a ruský ja-
zyk - monitor, prijímacie a maturitné skúš-
ky. T.: 053/442 78 66

 MASÁŽNE CENTRUM „MOLI“, Ná-
brežie Hornádu 27, AKCIA - SEP-
TEMBER - 50 Sk za každú masáž. 
Len na telefonické objednávky.  
T.: 0905 153 963

 Vymením neprerobený 2-izbový byt  
s balkónom v osobnom vlastníctve, na sta-

rej Tarči za 1-izbový byt na Mieri. Dopla-
tok 320 tisíc Sk. Iba vážni záujemcovia. 
T.: 0905 192 328

 MONTÁŽ NÁByTKU - MONTUJEME 
a DEMONTUJEME NÁByTOK (obýva-
cie steny, detské izby, postele a iný 
nábytok) T.: 0907 936 364

 Predám kočiar oranžovo-béžovej farby, 
3-kombinácia, ľahko skladateľný, dobrý 
stav. T.: 0908 994 891

 Predám siete proti hmyzu v prevedení imi-
tácie dreva. Lacno. Rozmer 505 x 1 228, 
možnosť prerobenia na menší rozmer. 
T.: 0908 994 891

 Otvorenie SEPTEMBER 2007!  
1. PRAKTICKÁ NEMČINA so zame-
raním na opatrovateľstvo, ošetrova-
teľstvo a cestovný ruch. Rozsah 60 
hod. (12 lekcií so zameraním na prak-
tické témy) 2. TALIANSKy JAZyK pre 
začiatočníkov. Rozsah 60 hod. Infor-
mácie: OŠS - Mgr. Furman, Štefániko-
vo nám. 5, SNV. T.: 441 11 10, 0915 
932 319, e-mail: OSS@stonline.sk

 Predám mobilný telefón NOKIA 6060 
(véčkový) vo veľmi dobrom stave, farba 
čierna. T.: 0910 203 275

 Dám do prenájmu 2-izbový zrekon-
štruovaný byt v centre mesta. Voľný od  
1. septembra. T.: 0903 948 032

 CHCETE STAVAť, PRESTAVOVAť, 
MODERNIZOVAť? Ponúkam kvalit-
né stavebné práce ako keramické 
obklady a dlažby, zámkové dlažby, 
bytové jadrá, omietky, stierky, po-
tery aj samonivelizačné, betonáže  
a iné práce. Naše služby, Vaše ceny.  
T.: 0904 974 481

 Absolventi pozor. Firma so zahranič-
ným partnerom rozširuje svoje pôso-
benie v SNV a okolí. Zavolajte ihneď.  
T.: 0915 380 054

 Predám televízor PHILIPS COLOR,  
6 ročný, uhlopriečka 51 cm. Zn.: lacno. 
T.: 0910 203 275 

 „ZÁCLONy VIVIEN“ - pozývame Vás 
do novootvorenej predajne záclon, 
Zimná 50, SNV (oproti evanjelickému 
kostolu) vo dvore. Široký výber, su-
per ceny. Tešíme sa na Vás. Otváracie 
hodiny: Po - Pia 900 - 1200, 1300 - 1700 
hod., So 900 - 1200 hod.

 Hľadáme 2 ľudí na prácu v kancelárii - 
obchod a podnikanie, cca 15 tis. - 20 tis. 
T.: 0907 613 375

 Vezmem dieťa do opatery. Som spoľah-
livá a s opatrovaním mám skúsenosti. Iba 
seriózne. T.: 0908 477 836

 Šikovná podnikateľka dopĺňa pra-
covný kolektív. Ihneď! Dobrý príjem!  
T.: 0908 828 558

 Bižutéria DÚHA (Salón BEAUTy, Le-
vočská 1, SNV) Vás srdečne pozýva 
na nákup bižutérie, módnych a vlaso-
vých doplnkov- U nás nájdete bohatý 
výber sponiek, gumičiek do vlasov, 
náušníc, náramkov, prsteňov, náhrdel-
níkov, čeleniek, opaskov, očných tie-
ňov, leskov na pery a mnoho ďalšie-
ho tovaru za neskutočne nízke ceny. 
Možnosť objednania parochní a prí-
českov z najnovších katalógov.

 Darujem mačiatka. T.: 0903 901 560
 Hľadám opatrovateľku k dvom starším ľu-

ďom na sídl. Západ I. T.: 0910 902 560
 REIKI. Oznamujeme všetkým zá-

ujemcom, že kurzy sa uskutočnia  
v SPŠ Strojníckej na Hviezdoslavo-
vej ul. č. 6 v Sp. N. Vsi nasledovne:  
I. stupeň - dňa 22. 9. 2007 (sobota)  
o 1000 hod., II. stupeň - dňa 23. 9. 
2007 (nedeľa) o 1000 hod., III. Stupeň 
- dňa 22. 9. 2007 o 1500 hod. Kurzy 
povedie DrPeSc. Ladislav Hodek. Mô-

žete sa prihlásiť a bližšie informácie 
dostanete na 0915 900 512, 
0903 430 041 alebo na www.reiki.sk

 Chceš schudnúť bez diét a hladovky 
s trvalým výsledkom? Poradím, schudla 
som 9 kg. T.: 0911 626 863

 Ponúkam prácu v celej SR, na mu-
rárske, zatepľovacie práce, zámko-
vá dlažba atď. Jednotlivcom aj partiám.  
T.: 0911 870 804, 0915 870 804

 Milé dámy! Navštívte kozmetický 
salón KORA, kde Vám ponúknem pro-
fesionálne služby: farbenie obočia  
+ úprava - 50 Sk, tetovanie obo-
čia - 90 Sk, atď. Anka Kacvinská.  
T.: 0902 720 140

 V Arnutovciach sa našla sučka kokr-
španiela aj so šteniatkom. Hľadá sa maji-
teľ alebo nový majiteľ. Môže byť aj v byte.  
T.: 0903 901 560

 Predám 2 ks váľandy, perináč,  
2 ks plyšové koberce, kuchynský stôl  
+ 4 čalúnené stoličky, automatickú práč-
ku PHILCO - veľmi málo používanú.  
T.: 0902 603 380, 053/441 07 86

 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, japonská 
manikúra (max. výživa Vašich nechtov) 
220 Sk, klasická manikúra, zdobenie 
(nechtový piercing - 100 druhov šper-
kov), 3D technika, ozd. prachy, mušle, 
kvety, motýle... Dom kultúry, Štefáni-
kov nám. č. 4, SNV. T.: 0902 891 534. 
Tešíme sa na Vašu návštevu.

 Prijmem 2 šikovných ľudí na prácu  
z kancelárie. T.: 0904 049 830

 S PREDAJOM cibuliek kvetov a kve-
tov do vencov začíname začiatkom 
septembra pri detskej poliklinike. 
Ponúkame vázy a misy na cintorín.  
T.: 053/442 73 72

 Predám železnú garážovú bránu.  
T.: 053/446 29 75

  Predám kozu, 4-ročnú, výborná dojni-
ca. T.: 441 16 61

 ELITESCHOOL jazyková škola za-
bezpečuje firemné jazykové kurzy 
anglického jazyka pre začiatočníkov, 
stredne aj vyššie pokročilých. Info: 
0907 592 163

 Mladý pár súrne kúpi 2 - 3-izbový byt  
v SNV. Platba ihneď. T.: 0911 509 509

 Predám zelenú Škoda Felícia 1,3 Lxi,  
r. v. 1999, výborný stav, garážova-
ná, centrál. Cena 95 000 Sk (dohoda)  
T.: 0911 509 509

 Predám automobil Škoda Favorit 135 L, 
r. v. 1991, STK - jún 2007, cena doho-
dou. T.: 0904 380 143

 Skúsená kanadská lektorka vyuču-
je anglický jazyk s dôrazom na kon-
verzáciu jednotlivo, alebo v malých 
skupinách. Témy učebnej látky môžu 
byť prispôsobené špecifickým potre-
bám a požiadavkám klienta. Prekla-
dy z/do anglického jazyka. T.: 0904 
147 892, www.katarinaceslova.com,  
e-mail: katarina@katarinaceslova.com

 Predám záhradu prerobenú na rekre-
ačné účely, 4 postele, kuchynka, krytá 
terasa, ohnisko s lavičkami, staršie stro-
my, skleník - 19 m2 z fliaš, zachytávanie 
vody a pod. Záhrada je v ZO Pod letiskom  
I. na Mieri. T.: 0905 739 195

 NOVINKA! ES AMADEUS - svadby 
na klúč, rodinné, firemné a detské 
párty, tlmočenie na svadbách a pra-
covných stretnutiach, požičovňa sva-
dobných a spoločenských šiat, a iné... 
Sintra - Letná 80, SNV. T.: 0902 703 
757, www.esamadeus.sk



Mesto Spišská Nová Ves, Agentúra pre rozvoj vidieckeho turizmu na Spiši
Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves

pozývajú Novovešťanov a návštevníkov mesta na

Uskutoční sa počas „Dní európskeho kultúrneho dedičstva“ 
na pešej zóne pri Levočskej bráne 7. a 8. septembra 2007.
Počas oboch dní bude prebiehať sprievodný kultúrny program:

12. TRH  ĽUDOVÝCH  REMESIEL

7. septembra 2007  - piatok
11.00 Veselé dopoludnie CVČ ADAM  SNV 
13.30 ľudová hudba Romana Barabasa 
15.00 Slávnostné otvorenie
 Folklórna skupina VIKARTOVČAN z Vikartoviec 
       Vrbovskí víťazi – bratia Andrej a Braňo s nevšednými hudobnými vynálezmi
 - priemyselný folklór Sk
17.00 ŽOBRÁCI - SPOJENÉ ŠTÁTy VÝCHODOSLOVENSKÉ 
 - populárna hudobná skupina 
18.30 DOROTA – Upálenie bosorky (nádvorie Múzea Spiša)

8. septembra 2007 - sobota 
10.00 Hudobná skupina KONKRÉT SNV 
11.00 Folklórna skupina HARICHOVČAN z Harichoviec 
13.00  Zábavné popoludnie so žiakmi ZUŠ SNV  
15.00    Dychová hudba ŽELEZNIČIAR  SNV 
17.00 Hudobná skupina TREND SNV 
18.30 DOROTA – Upálenie bosorky (nádvorie Múzea Spiša)
19.00 DOROTA – Upálenie bosorky (nádvorie Múzea Spiša)

Počas podujatia môžete navštíviť skautskú škôlku, ktorá bude sprístupnená na nádvorí 
Múzea Spiša. Pestrý program pre Vás pripravil 75. zbor o. b. Jana Vojtaššáka 
pri príležitosti 15. výročia založenia skautingu v Spišskej Novej Vsi.



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

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

JE NÁM SRDEČNE JEDNO, NA ČO TÝCH
  UŠETRENÝCH 50 TISÍC POUŽIJEŠ.
 Čo by si urobil, keby si mal voľných 50 tisíc? Ak si teraz kúpiš novú Ibizu Sport 
Rider, môžeš si to skúsiť. Za fakt silnú cenu totiž budeš mať parádnu káru s 15’’ zliatinovými 
diskami, ABS, 2 airbagmi, športovými prednými sedadlami, prednými hmlovkami a zárukou 
na 4 roky. A ešte ti ostane 50 tisíc na čo len chceš! * cena pri využití SEAT leasingu


