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Ocenení si ďakovné grafické listy prevzali z rúk 
primátora Jána Volného. Sprievodným slovom ich 
predstavil zástupca primátora Miroslav Semeš. 
O slávnostnú atmosféru a skvelý program sa posta-
ral kolektív účinkujúcich pri MsÚ pod vedením Má-
rie Findurovej.

CENA MESTA 2007: 
•Embraco Slovakia, s. r. o., ju získalo za výrazný 
podiel na rozvoji mesta Spišská Nová Ves znížením 
nezamestnanosti a pri príležitosti 10. výročia etablo-
vania sa v meste. Cenu preberal Carlos A. Xavier, 
generálny riaditeľ spoločnosti. (Viac o jubileu spo-
ločnosti na str. 5.)
•Mgr. Michal Mucha si ju zaslúžil za výrazné zlep-
šenie podmienok pre vyučovanie v rámci pôsobenia 

na pozícii riaditeľa stredných škôl v meste Spišská 
Nová Ves.
CENU PRIMÁTORA MESTA ZÍSKALI: 
•Ing. Sergej Kozlík, CSc. - poslanec Európskeho 
parlamentu, za významnú pomoc pri etablovaní 
spoločnosti Embraco Slovakia, s. r. o., v našom 
meste.
•Ing. Viliam Mjartan za iniciatívu pri etablovaní 
firmy Embraco Slovakia, s. r. o., v Spišskej Novej 
Vsi.
•Vdp. ThLic. Anton Mišek - dekan rímskokatolíc-
kej cirkvi v Spišskej Novej Vsi. Zaslúžil sa o rozvoj 
duchovného života v meste a ocenenie mu bolo sú-
časne udelené pri príležitosti 25. výročia jeho kňaž-
skej vysviacky.
•PaedDr. Jozef Joppa - riaditeľ a zakladateľ Galérie 

umelcov Spiša, za jej úspešné budovanie, obsahové 
naplnenie a profiláciu jej odborného zamerania.
•Mgr. Igor Kováč - odchovanec spišskonovo-
veskej atletiky, bronzový na Majstrovstvách sveta 
v Aténach 1997, reprezentant v behu cez prekážky 
na 110 m, za jeho dlhoročnú reprezentáciu nášho 
mesta v oblasti športu.
•Divadelný súbor Hviezdoslav pri Mestskom 
kultúrnom centre v Spišskej Novej Vsi si prevzal 
cenu za rozvoj ochotníckeho divadla a pri príležitosti 
75. výročia založenia súboru.
•Folklórny súbor Čačina pri Mestskom kultúr-
nom centre v Spišskej Novej Vsi za prezentáciu 
folklóru na Slovensku i v zahraničí a súčasne pri prí-
ležitosti osláv 35. výročia vzniku súboru.

LucK, foto: autorka
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SLÁVNOSTNÉ ODOVZDÁVANIE OCENENÍ
Dňa 24. januára 2008 sa uskutočnilo v Koncertnej sále Reduty slávnostné 
odovzdávanie ocenení „Cena mesta“ za rok 2007 a „Cena primátora mesta“.

Ocenení zľava: C. A. Xavier za Embraco Slovakia 
v doprovode K. Držíkovej, M. Mucha, S. Kozlík, V. Mjartan, A. Mišek, 
J. Joppa, I. Kováč, J. Kozák za FS Čačina, J. Gavlák za DS Hviezdoslav
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Vedenie nášho mesta v Župnom dome v Miškolci za-
stupoval primátor Mgr. Ján Volný, prednosta MsÚ Ing. 
Peter Petko a za referát zahraničných vzťahov Mgr. 
Zuzana Gánovská. Za maďarskú stranu sa podpisu 
zúčastnili zástupcovia vedenia župy, jej podpredseda, 
hlavný architekt a projektový manažér.
Nová deklarácia o spolupráci by mala zintenzívniť part-
nerstvo s naším južným susedom. Obe strany sa ňou 
zaviazali napĺňať cieľ, ktorým je podpora vzájomnej sú-
činnosti v Európskej únii a využitie možností, ktoré sú 
dané Programom maďarsko-slovenskej cezhraničnej 
spolupráce v plánovacom období 2007 - 2013 (ako 
pokračovanie programov EÚ INTERREG). Priateľskú 
spoluprácu chcú obe strany rozšíriť v rámci celého úze-
mia župy BAZ a Spiša a tam žijúceho obyvateľstva.
V praxi sa tieto dve samosprávy spoločne zúčastnia 
troch súťaží v rámci spomínaného programu:
1. Projekt zameraný na oživenie starej banícko-

hutníckej minulosti, na ochranu spoločných 
priemyselných pamiatok a na spoločný výskum 
a predstavenie historických pamiatok - v rámci 
toho by v Spišskej Novej Vsi malo vzniknúť multi-

funkčné banícke centrum, v maďarskej župe sa 
podporí rozvoj Abaúj Baníckeho múzea.

2. Projekt v oblasti cestovného ruchu - jeho úče-
lom v oboch lokalitách bude zriadenie Agentúry 
destinačného manažmentu (bude sa zaoberať 
vytvorením a propagovaním cieľových oblastí), odo-
vzdávanie odborných a praktických skúseností vo 
vzťahu k maďarskej turistickej informačnej kance-
lárii, spoločný rozvoj informačného systému a jeho 
budovanie, vydávanie publikácií a pod. 

3. Projekt, ktorého cieľom je spolupráca v oblasti 
vzdelávania - jej súčasťou bude výmena skúseností 
v rámci škôl v prírode, školské výmenné pobyty, ako 
aj spolupráca vo výchove v smere tvorby a ochra-
ny životného prostredia, nakoľko obe lokality majú 
značné prírodné bohatstvo. 

V súvislosti s týmito projektami by so slovenskou stranou 
mali spolupracovať v rôznych smeroch viacerí maďarskí 
partneri: Múzeum Otta Hermana; Univerzita v Miškolci; 
BAZ-ský samosprávny kraj; župná komunikačná, marke-
tingová a turistická n. o. KULCS-TOUR či Pedagogický 
a vzdelávací inštitút BAZ-ského samosprávneho kraja. 

Kópiu tejto deklarácie o spolupráci si budú môcť obča-
nia mesta pozrieť vo vstupnej hale radnice, v budove 
Mestského úradu na Štefánikovom námestí a na in-
ternetovej stránke mesta v sekcii Spišská Nová Ves/
Projekty.

LucK, foto: Z. Gánovská

Cieľom stretnutia bolo detailnejšie oboznámenie sa 
a prerokovanie prípadnej realizácie športovo-rekreač-
ného projektu v turistickom regióne východného Slo-
venska, v blízkosti Slovenského raja. 
Zástupcovia Ministerstva hospodárstva SR po zhodno-
tení technických parametrov predstaveného projektu 
investora informovali o priorite, ktorú rezort prikladá 
rozvoju cestovného ruchu. Ten chce povýšiť na úroveň 
priemyslu. Turizmus by sa mal stať pilierom pri rozvo-
ji regiónov s vyššou nezamestnanosťou a súčasne aj 
nástrojom na vyrovnávanie regionálnych rozdielov. MH 
SR v tomto duchu iniciovalo a vypracovalo „Stratégiu 
rozvoja cestovného ruchu“. Tá v strednodobom 
horizonte predpokladá 4 %-ný podiel turizmu na HDP 
Slovenska. Z tohto hľadiska sa aj projekt spoločnosti 
Dorchester dá zaradiť do kategórie, ktorá je v súlade 
so zámermi a cieľmi v turizme, ktoré MH SR deklaruje 

a je pripravené i podporovať v rámci svojich kompe-
tencií a možností. Najmä, ak by šlo o komplex, ktorý 
by plnil úlohu regionálneho lídra a investor by priniesol 
i know-how týkajúce sa organizovania skupinového 
prísunu zahraničných návštevníkov do zariadení, ktoré 
hodlá vybudovať. 
Projekt Spišský raj tak, ako ho predstavila spoločnosť 
Dorchester Group of Companies na pôde MH SR, 
bude celoročným športovo-rekreačným komplexom, 
ktorý má mať zimnú a letnú časť, zábavné centrum 
a ubytovaciu dedinu. Rozprestierať sa má na ploche 
70 km2 v turisticky atraktívnej lokalite. 
Podľa prepočtov prinesie investícia v hodnote 400 mil. 
EUR množstvo ekonomických benefitov, vytvorí v da-
nom regióne niekoľko tisíc pracovných miest a mohla 
by sa stať motorom rozvoja celého regiónu.

Zdroj: www.economy.gov.sk, 22. 1. 2008

Po pracovnom obede a prehliadke námestia euro-
poslanca slávnostne prijal na radnici primátor mesta 
Ján Volný, kde pri tejto príležitosti S. Kozlík vyzdvihol 
pohostinnosť a dobrosrdečnosť Spišiakov. Neza-
budol však zhodnotiť ani svoje skúsenosti zo života 
v „srdci“ Európskej únie: „Treba si priznať, že my, 
Slováci, sme oveľa otvorenejší západnej Európe, 
ako je ona otvorená nám. Snažíme sa priblížiť tým 
na západe, avšak, podľa mňa, sa práve západná 
Európa má v tomto smere čo učiť od nás.“ 
Sergej Kozlík potom zavítal aj do spoločnosti Embraco 
Slovakia, s. r. o., kde si vypočul priamo z úst generál-

neho riaditeľa spoločnosti Carlosa A. Xaviera, ako sa 
spoločnosti za desať rokov existencie na slovenskom 
trhu darilo. Nasledovala prehliadka výrobných hál. 
Po nej nasledovalo slávnostné odovzdávanie ocenení 
v Redute, z ktorého si odniesol Cenu primátora mes-
ta. Získal ju za významnú pomoc, ktorou sa v rámci 
pôsobenia na poste podpredsedu vlády SR a minis-
tra financií pred desiatimi rokmi významne zaslúžil 
o to, aby sa investícia brazílskej spoločnosti Embraco 
na Slovensku, resp. v našom meste, skutočne stala 
realitou. 

LucK, foto: autorka

Vyvrcholením rokovaní, ktoré prebehli v minulom roku medzi mestom Spišská Nová Ves a Župnou samosprávou Borsod-Abaúj-Zemplen 
(BAZ), so sídlom v Miškolci, sa stala 22. januára 2008 deklarácia o priateľskej spolupráci.

Štátny tajomník MH SR Ivan Rybárik prijal v januári v Bratislave zástupcov spoločnosti 
Dorchester Group of Companies a predstaviteľov Spišskej Novej Vsi. 

Poslanec Európskeho parlamentu Sergej Kozlík navštívil naše mesto.

Z PODPISU SLOVENSKO-MAĎARSKEJ 
DEKLARÁCIE O SPOLUPRÁCI

MINISTERSTVO HOSPODÁRSTVA PODPORUJE 
CELOROČNÉ ŠPORTOVO-REKREAČNÉ KOMPLEXY

Z BRUSELU AŽ NA SPIŠ

Zástupcovia spoločnosti 
Dorchester Group of Companies
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 6.30 | Ráno v pohodičke
Podľa vlastných slov, ráno je dosť pohodlný. Obyčajne 
vstáva o pol siedmej. „Môj ranný rituál sú raňajky a za 
tým, bohužiaľ, cigaretka,“ priznáva vysokoškolský uči-
teľ. 
 7.05 | Odchod z domu so synom

V bežný deň, keď učí, berie rovno do školy aj syna, kto-
rý chodí na gymnázium nachádzajúce sa len pár metrov 
od budovy bývalého okresného súdu, kde má Vedec-
ko-výskumné centrum UKF sídlo. 
 7.30 | Hopsa do práce

V práci si dá jednu kávu a pustí sa do administratívnych, 
organizačných vecí, ktoré treba riešiť. Okrem toho učí. 
Hoci ako vedúci katedry by nemal mať viac ako 8 - 10 hod. 
týždenne, niekedy ich má aj 40.
 13.00 | Hodiny konzultácií so študentmi

„Teraz, keď je obdobie pred odovzdávaním baka-
lár. a magister. prác (apríl), mám na denno-dennom 
programe množstvo konzultácií. Hlavne poobede. 
Keď začnem o jednej, tak končím o štvrtej. Mám veľa 
študentov.“ O tom, že si konzultujúci študenti u neho 
i ráno takmer „podávajú kľučku na dverách“, som sa 
presvedčila, keď som s ním prišla robiť rozhovor. Márne 
by ste však pred jeho kanceláriou hľadali vypísané kon-
zultačné hodiny. Na čase konzultácie sa vždy dohodne 
so študentmi. 
 16.30    Príchod domov

O pol piatej je zvyčajne doma. Pozrie si vysielanie mest-
skej televízie, prečíta noviny, aby bol v obraze. Rád si 
posedí s rodinou, priateľmi, známymi, ak prídu na náv-
števu.  
 22.30    Osem hodín spánku musí byť

„Večer som na seba dosť prísny, potrebujem spánok, 
lebo inak som úplne nanič,“ vysvetľuje a v momen-
te dodáva, že ak je človek unavený a má prednášať 
60 - 70-im študentom celý deň, tak musí byť fit. „Ak mám 
dlhú šichtu, kedy učím 8 - 10 hodín vkuse, hneď po prí-
chode domov si musím tiež min. hodinku pospať.“
Utorky na akademickej pôde v Nitre
V utorok si musí privstať. Už o štvrtej štartuje auto smer 
mesto pod Zoborom, aby zabezpečil všetko potrebné 
pre chod výskumno-vzdelávacieho centra. „Snažím 
sa vybaviť administratívne veci okolo pracoviska 
v SNV, rozvrhov hodín, štipendiá pre denných, kartič-
ky, hodnotenia, atď.“ Okrem toho sa zúčastňuje kolé-
gia dekanky, zasadnutí vedeckej rady a akademického 
senátu, ktoré zvyknú trvať do 15.30. Podoťahuje ešte 
detaily na fakulte soc. vied a zdravotníctva a o 16.30 je 
opäť v aute. Domov dorazí okolo ôsmej. 
Piatok, sobota - prednáškové dni 
„V piatok a sobotu, mimoriadne nedeľu, zvyčajne 
učím buď tu externistov, alebo na iných školách.“ 
O pozvánky prednášať veru nemá núdzu. „Vždy mám 
pripravený notebook, dataprojektor a USB kľúč. 
Nasadnem do auta a idem. Som rád so študentmi, 
kontakt s nimi ma obohacuje,“ dodáva. Často chodí 
vzdelávať aj učiteľov. 
Vo voľných chvíľach píše
„Snažím sa pracovať na sebe, takže vždy keď mám 
voľnú chvíľku, píšem.“ Inak si rád zájde do prírody, 
na záhradku, rád cestuje a poznáva okolie. Alebo si 
s kamarátmi zájde na športové podujatie - pravidelne 
vychutnáva skvelú atmosféru našich basketbalových 
zápasov.

DO ŠKOLSTVA TREBA DAŤ VIAC EMOCIONALITY

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. TENTOKRÁT PRI PRÍLEŽITOSTI DŇA UČITEĽOV (28. 3.) NAHLIADNEME DO ŽIVOTA JEDNÉHO Z NICH.

DEŇ S VYSOKOŠKOLSKÝM UČITEĽOM A VEDECKÝM PRACOVNÍKOM VLADIMÍROM KLEINOM

Prečo ste sa rozhodli pre učiteľské povolanie?
„Vyrastal som v učiteľskej rodine a vlastne som sa 
aj priamo narodil doma, v budove školy - ZŠ Dúb-
rava I, kde bol otec riaditeľom. Odtiaľ sme išli do 
Hrabušíc, znova som býval v škole. Takže som 
v podstate odmalička poznal len školu. Asi to je 
ten dôvod.“
Skúste zalistovať v minulosti a spomenúť si na 
učiteľa, ktorý Vás najviac ovplyvnil.
„Určite môj otec - slovenčinár, ktorý ma viedol od 
1. až po 9. triedu. Na gymnáziu v SNV bola p. Fige-
ľová, ktorá nás 4 roky učila slovenčinu, pre mňa 
vzorom učiteľskej profesionality. Vštepovala mi, že 
v škole ide viac o funkcie emocionálne, ako len 
tie poznávacie. Profesor PdF UK v Bratislave Miron 
Zelina, veľmi významný pedagóg v SR a strednej 
Európe, ma viedol na PhD. Jeho Teória tvorivo-hu-
manistickej výchovy ma ovplyvnila v smere, že do 
školstva treba dať viac emocionality.“
Hovorí sa, že táto doba školstvu príliš nepraje. 
Čo si o tom myslíte?
„Školstvo je také, aká je spoločnosť a naopak. Sú 
to spojené nádoby a pokiaľ spoločnosť bude iba 
proklamovať podporu školstva, tak sa nikdy nepo-
hneme ďalej. Samozrejme, nemôžeme povedať, 
že školstvo je zlé. Je také, ako sa stará oň spo-
ločnosť.“
V čom vidíte najväčšie problémy?
„Chcelo by to pozdvihnúť úroveň vzdelávania. Na 
niektoré výberové školy sa už nerobia výbery, ale 
nábory. Odráža sa to aj na ich kvalite. Naše škol-
stvo sa veľmi skomercionalizovalo, na 1. mieste 
sú peniaze, až potom hľadanie dobra. Uniká nám 
podstata výchovy a vzdelávania. Vytvárajú sa 
triedy pre mimoriadne nadané deti, špecializo-
vané triedy so zameraním na jazyky/matematiku, 
triedy pre intaktné - bežné deti a potom pre rôzne 
hendikepované. Je to istým spôsobom segregá-
cia. V spoločnosti žijú aj takí, aj onakí. Myslím si, 
že prirodzené prostredie by preto malo fungovať 
aj v triedach.“
Aká by mala byť podľa Vás správna škola? 
„Taká, aby deti do nej utekali s radosťou, nie so 
stresom. Aby sa predovšetkým orientovala na hu-
manizmus a tvorivosť. Prioritou je, aby sme v nej 

vychovali dobré deti pre spoločnosť.“
A čo správny učiteľ? 
„Samozrejme musí byť profesionál. Mal by na sebe 
neustále pracovať, nevychádzať z toho, že kedysi 
pred X rokmi končil fakultu a je doživotný učiteľ 
na ZŠ, resp. SŠ. Celoživotné vzdelávanie je gro, 
vo všetkých profesiách. Mal by vnášať viac huma-
nizmu do školského aj pracovného prostredia. Ko-
munikovať s deťmi, nebrať ich ako objekt, ale ako 
subjekt. Musí tu fungovať partnerský vzťah, lebo 
deti/žiaci/študenti majú radi predmet iba vtedy, 
ak majú radi učiteľa. Môžu mať stokrát nadanie 
na predmet, ak je učiteľ zlý, tak si predmet neza-
milujú, budú ho nenávidieť a chodiť so stresom 
a strachom do školy.“

 Za rozhovor ďakuje Lucia Kormošová

MINIROZHOVOR

KTO JE VLADIMÍR KLEIN
Narodil sa v r. 1958 v Dúbrave. V r. 1981 ukončil smer učiteľstvo pre 1. stupeň ZŠ na Pedagogickej fakulte (PdF) 
UPJŠ v Prešove, PaedDr. v odbore pedagogika (1983), rozširujúce štúdium špeciálna pedagogika na PdF UK 
v Trnave (1985). Titul PhD. mu bol udelený v r. 2005 na PdF UK v Bratislave. Začínal ako riaditeľ Osobitnej školy 
Letanovce (1982 - 1989), súčasne bol okres. metodikom pre osobitné školy. Zastával post školského inšpektora 
(2 roky) a vedúceho odb. školstva, mládeže a telesnej kultúry (1989 - 1990 na ONV, 1996 - 2004 na Okresnom 
úrade SNV). Medzitým 5 rokov viedol Školskú správu v SNV. Ako poradca ministra školstva pre rómsku proble-
matiku priamo participoval na tvorbe školskej legislatívy pre vzdelávanie Rómov. Absolvoval mnoho zahraničných 
študijných pobytov. Od r. 2002 je vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom vo Výskumno-vzdelávacom 
centre UKF Nitra v SNV. Prednáša tiež na fakulte soc. vied a zdravotníctva, na PdF. Jeho zameranie: všeobecná, 
špeciálna, sociálna, alternatívna, liečebná pedagogika, andragogika, edukácia Rómov, multikultúrna výchova, 
integrácia rómskych žiakov, atď. Bol členom, resp. vedúcim riešiteľských kolektívov pri viac ako 30 vedeckých 
projektoch. Na svojom konte má bohatú publikačnú činnosť. Býva v SNV, je ženatý, má 2 synov (26 a 19). Tento 
rok chce habilitovať na docenta pedagogiky.

Životné heslá 

Zaujímavé myšlienky Vladimíra Kleina

„Škola nie je na to, aby sa tam deti a mládež nau-
čili všetko, lebo všetko nevie nikto. Škola je na 
to, aby sa v nej cítili dobre, prežívali pozitívne 
emócie.“

„Škola má byť dielňou ľudskosti.“ (J. A. Komen-
ský)

• Najdôležitejšia nie je len vedomosť, ale byť aj 
dobrým človekom. Čo z toho, ak má niekto IQ 
135, ale je zlý?!

• IQ je dnes pre nás už pomaly fetiš. Dôležité 
však je EQ - emocionálny kvocient.
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Pri tejto príležitosti sa konala v Embracu Slovakia (ES) 
6. 2. 2008 slávnosť s názvom „OBJAVME EMBRACO 
U NÁS DOMA - SPOLOČENSKÁ ZODPOVEDNOSŤ 
JUBILUJÚCEHO ZÁVODU“. Ide zároveň o kampaň, 
ktorá bude prebiehať po celý rok. Pozvanie na sláv-
nosť prijali predstavitelia mesta a viacerých inštitúcií, 
s ktorými najväčší zamestnávateľ v regióne spolu-
pracuje. Počiatky investície i 10-ročnú históriu im 
pripomenuli generálny riaditeľ spoločnosti Carlos 
A. Xavier a Katarína Držíková z odd. komunikácie. 
Tento deň bol však pre ES významný i vďaka nie-
čomu inému. „Dnes nám, ako prvej spoločnosti 
na Slovensku, odovzdali medzinárodný certifikát 
QC 080 000 za fungujúci systém manažmentu 
nebezpečných látok. Sme na to pyšní, pretože do-
kumentuje náš hlboký vzťah k riešeniu globálnych 
problémov Zeme,“ s hrdosťou oznámil C. A. Xavier 
a poďakoval sa všetkým zamestnancom, ktorí sa oň 
spoločne zaslúžili.

Korporácia Embraco
Poskytovať inovačné riešenia pre lepšiu kvalitu života - 
je hlavným poslaním spoločnosti Embraco, svetového 
lídra v chladiacich riešeniach. Embraco má výrobné 
základne na 3 kontinentoch, servisnú a distribučnú 
štruktúru vo viac ako 80 krajinách. Centrála sa nachá-
dza v Joinville (južná Brazília), ktorý je partnerským 
mestom Spišskej Novej Vsi. Embraco sa vyznačuje 
svojou schopnosťou inovovať, s cieľom poskytovať 
tichšie a ekologickejšie výrobky, spolupracuje pri ich 
vývoji so zákazníkmi. Súčasťou podnikateľských aktivít 
spoločnosti je sociálna zodpovednosť, preto sa všetky 
činnosti zakladajú na udržateľnom rozvoji, blahobyte 
komunity, zdraví a bezpečnosti zamestnancov. Anga-
žovanosť, výnimočnosť, inovácia, integrita, rešpekt - to 
sú uznávané hodnoty spoločnosti. Embraco obcho-
duje v oblasti domáceho aj komerčného chladenia 
na celom svete. Každý štvrtý kompresor pre domáce 
a komerčné chladenie vo svete pochádza z jeho vý-
robných hál.

Etablovanie v Spišskej Novej Vsi
Embraco na Slovensku existuje od 5. 12. 1997. Vý-
robu spustilo v marci 1998, závod bol postavený na 
zelenej lúke a slávnostne inaugurovaný 8. 7. 1999. Za-
stavaná plocha tvorí viac ako 46 000 m2. V priebehu 
prvých 12 mesiacov spoločnosť spustila 4 výrobné lin-
ky. Kým na počiatku väčšinu komponentov pre výrobu 
dovážala, dnes ich takmer všetky vyrába sama. 
Základným pilierom spoločnosti sú ľudia. Ročne or-
ganizuje ES okolo 500 rozličných školení, do ktorých 
investuje v priemere 6 mil. korún/rok. Vo vedení boli 
na začiatku Taliani, neskôr Brazílčania, dnes sú v ma-
nažérskom tíme takmer výlučne Slováci. Po vzniku 
zamestnávalo 380 ľudí, dnes ich má cca 2 350. ES 
výrazne pomohlo znížiť nezamestnanosť v našom re-
gióne. V rámci spoločensko-zodpovedných aktivít ho 
zastupuje tím dobrovoľníkov. 
V súčasnosti je slovenský závod jediným v rámci kon-
zorcia, kde sa vyrábajú kompresory a kondenzačné 
jednotky na komerčné účely. Popri centrále je tiež 
jedinou dcérskou spoločnosťou, ktorá sa zaoberá 
aj výskumom a vývojom. „Je to výsledok skvelého 
technického pozadia. Každoročne investujeme 
do rozvoja 3 % obratu s cieľom zvýšiť efektívnosť 
a byť o krok vpred pred konkurenciou,“ ozrejmil je-
dinečnosť slovenského závodu jeho generálny riaditeľ. 
Embracu do karát nahráva aj skutočnosť, že má stra-

tegickú pozíciu v srdci Európy, kde prevažná väčšina 
zákazníkov sa nachádza do 800 km od Spišskej Novej 
Vsi. 

Hospodárske výsledky za 2007
V porovnaní s r. 1998, kedy sa vyrobilo 75 000 kom-
presorov, dnes je produkcia 57-násobne vyššia. Vlani 
sa vyrobilo v Spišskej Novej Vsi 4,3 mil. ks kompre-
sorov pri celkovej výrobnej kapacite 4,4 mil. ks/rok. 
Predaj zaznamenal 7-násobný nárast, čo za r. 2007 
znamená 4,150 mil. predaných kompresorov. Spo-
ločnosť za 10 rokov pôsobenia na Spiši preinvestova-
la doteraz 5,41 miliárd korún, v minulom roku to bolo 
125 miliónov. Embraco Slovakia vynaložilo na mzdy 
a benefity v r. 2007 827 mil. Sk. 2 %-né zvýšenie 
oproti r. 2006 zaznamenali tržby, keď dosiahli úroveň 
6,27 mld. Sk. Za celý rok 2007 v závode nezazna-
menali ani jednu vážnejšiu nehodu. Embraco plánuje 
v roku 2008 produkciu na približne rovnakej úrovni, 
investície by mali v tomto roku prekročiť sumu 150 mi-
liónov Sk.

Smerovanie v budúcnosti
ES by do roku 2010 chcelo zvýšiť výrobnú kapacitu 
na 5 miliónov kompresorov a kondenzačných jedno-
tiek ročne. „V súčasnosti sa tiež pracuje na vývoji 
novej podskupiny kompresora, ktorý bude mať vyšší 
výkon, nižšiu hlučnosť, spotrebu a bude priateľskejší 
k životnému prostrediu,“ informoval generálny riadi-
teľ.

Povedali o Embracu Slovakia
MUDr. Oľga Pirochová - primárka detského odd. 
NsP „Všade na svete, tak aj na Slovensku platí pra-
vidlo, že v núdzi poznáš priateľa. My sme ho našli 
v spoločnosti Embraco, ktoré sa nie malou mie-
rou podieľa na spríjemnení pobytu našich malých 
pacientov na detskom oddelení, a samozrejme, aj 
doprevádzajúcich rodičov. Vďaka Embracu máme 
krásne vymaľované detské a nedonosenecké odde-
lenie žiariacimi pastelovými farbami. Dnes už máme 
aj posteľné prádlo s rozprávkovými motívmi, ktoré 
sme získali vďaka tejto spoločnosti darom na Viano-
ce. Chcem tiež poďakovať všetkým zamestnancov 
Embraca, ktorí každoročne pred Vianocami robia 
zbierku hračiek a oblečenia a venovali mnoho aj 
detskému oddeleniu. Som veľmi vďačná, že tieto 
Vianoce nám Embraco zadovážilo aj jednorazové 
plienky. Je to veľká pomoc.“

RNDr. Ladislav Ruttkay - riaditeľ SPŠ strojníckej 
„V mesiaci február oslavujeme 5. výročie spoluprá-
ce našej školy a spoločnosti Embraco Slovakia. 
Presne 27. 2. 2003 sa uskutočnilo na pôde našej 
školy prvé oficiálne stretnutie vedenia školy a spo-
ločnosti, na ktorom bol deklarovaný záujem Embra-
ca o spoluprácu pri vzdelávaní našich študentov, ale 
zároveň aj spolupráca pri príprave ľudí v Embracu už 
zamestnaných. Potešiteľné je, že neostalo len pri 
deklaráciách, ale hneď v lete 2003 začalo budova-
nie tzv. Operačného rozvojového strediska na pôde 
našej školy. V priebehu niekoľkých mesiacov bolo 
pripravené a vo februári 2004 bola podpísaná doho-
da o spolupráci pri vzdelávaní zamestnancov tohto 
závodu. Na pôde našej školy sa nachádza niekoľko 
objektov, ktoré pomáhajú pri ich vzdelávaní v oblasti 
metrológie, technického kreslenia. Je tiež priprave-
ná simulovaná výrobná linka, na ktorej sa zaúčajú 
noví zamestnanci spoločnosti Embraco. V rámci 
našich možností pripravujeme kurzy v oblasti pne-
umatiky, hydrauliky, programovania TLC automatov. 
Je to veľký projekt, týmito kurzami už prešli tisíce 
zamestnancov spoločnosti. Je potešiteľné, že tie-
to kurzy vo veľkej miere zabezpečujú naši učitelia. 
Význam tejto spolupráce je naozaj široký. Naši uči-
telia majú možnosť vyučovať konkrétne veci, ktoré 
sú potrebné v reálnej praxi. Tým pádom nestagnujú, 
ale majú možnosť ísť dopredu. Škola má z týchto 
vzdelávacích programov zabezpečený určitý príjem. 
Partnerstvo nespočíva v tom, že by Embraco dotova-
lo školu priamo nejakými finančnými prostriedkami. 
Všetky zdroje škola získava vyrovnaným partner-
stvom, keď poskytuje to, čo má - svoje služby. Aj 
vďaka tejto spolupráci a príjmu z nej sme na škole 
mohli vybudovať ďalšie technologické centrá. Je to 
príklad spolupráce veľkého závodu a školy, ktorý je 
dávaný za vzor aj v rámci kraja.“

Ing. Ján Pisoň - tech. riaditeľ Bureau Veritas Certi-
fication, garant pre certifikačnú činnosť
„Získaný certifikát QC 080 000 preukazuje, že spo-
ločnosť má veľký záujem o riadenie chemických 
látok vo svojich procesoch. Je to nielen výsledok 
ich predchádzajúcej činnosti, činnosti v oblasti ria-
denia kvality, oblasti riadenia environmentálu - vzťa-
hu k životnému prostrediu, ale aj výsledok záujmu 
o Slovensko a jeho okolie, o jeho životné prostredie. 
My ako nezávislá organizácia sme veľmi radi, že mô-
žeme takejto významnej spoločnosti odovzdať tento 
certifikát.“

Mgr. Ján Volný - primátor mesta
„Z pohľadu tých, ktorí sme mali tú česť stáť pri za-
čiatku etablovania sa spoločnosti v našom regióne 
- keď sme pred desiatimi rokmi začali snívať tento 
sen, netušili sme, ako to dopadne. Samozrejme, 
dnes už vieme, výsledok je fantastický. Ono to ale 
nebol sen, bolo to desať rokov tvrdej poctivej prá-
ce všetkých zainteresovaných, aby sa mohol tento 
výsledok prejaviť tak, ako sa prejavil dnes. Desať 
rokov je relatívne krátky čas aj v dejinách nášho 
mesta, napriek tomu si trúfam povedať, že dnes si 
Spišskú Novú Ves bez spoločnosti Embraco nevie-
me predstaviť. Chcem jej veľmi pekne poďakovať za 
všetko, čo urobila v oblasti zamestnanosti v našom 
meste, v našom regióne, ale vôbec aj v oblasti roz-
voja verejného života.“

LucK, foto: autorka

Tento rok si okrem 740. výročia prvej písomnej zmienky o meste pripomíname aj 10. výročie pôsobenia 
najvýznamnejšieho európskeho závodu celosvetovej korporácie Embraco v našom meste. 

EMBRACO OSLÁVILO DESAŤROČNICU I NOVÝ CERTIFIKÁT
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Sú ochotní pomáhať pri riešení nedostatkov, prob-
lémov, ale aj pri zjednávaní nápravy. Preto prijal 
25. 1. 2008 v dopoludňajších hodinách JUDr. Vladi-
slav Chroust, náčelník MsP, pani Janu T., ktorej po-
ďakoval a odovzdal jej malý darček ako prejav vďaky. 
Aj keď sa jej celá vec osobne netýkala, bez zaváha-
nia veľmi profesionálne a bezchybne reagovala na 
podozrivé konanie iných osôb. Celú záležitosť tele-
fonicky ohlásila na útvar MsP a podala presné infor-
mácie. Vďaka jej nahláseniu sa mestským policajtom 
podarilo podozrivé osoby zadržať na mieste, priamo 
pri páchaní protiprávneho konania. 
Policajti si takéto konanie vážia, zvlášť keď ide o zá-
važnú protispoločenskú činnosť. Včasným zásahom 
sa ochránili veľké hodnoty. Ďakujeme!

Veľmi príjemným zistením pre príslušníkov Mestskej polície Spišská Nová Ves je fakt, že občanom 
nie je ľahostajné porušovanie zákona. 

PRÁCU POLÍCIE UĽAHČUJÚ 
I ČESTNÍ OBČANIA

Na útvare MsP prebehlo 14. februára pod dohľadom 
odbornej komisie výberové konanie pre pracovné 
miesto príslušníka Mestskej polície v Spišskej No-
vej Vsi. Z celkovo 11 prihlásených sa na výberové 
konanie dostavilo deväť uchádzačov, z toho dve 
ženy. Uchádzači dokazovali svoju zdatnosť v štát-
nom jazyku, ovládanie práce s počítačom, vedo-
mosti v oblasti trestného, priestupkového zákona, 

zákona o obecnom zriadení a hlavne Zákona SNR 
č. 564/1991 Zb. o obecnej polícii. V následných 
zdravotným prehliadkach musí vybraný uchádzač 
potvrdiť zdravotnú a psychickú spôsobilosť na vý-
kon povolania príslušníka mestskej polície. Potom 
musí úspešne absolvovať predpísaný cyklus školení 
a záverečné skúšky na policajnej škole. 

MsP

VÝBEROVÉ KONANIE 
NA PRÍSLUŠNÍKA MsP
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30. 1. poobede pätica chlapcov vo veku 14 až 16 ro-
kov fyzicky napadla v blízkosti prevádzky Pizza Mam-
mamia 15-ročného Spišskonovovešťana. Situáciu 
riešila MsP spolu s rodičmi. Mladík našťastie neutrpel 
žiadne zranenia. 

Vo februári sa okrem iného naši mestskí policajti 
zamerali na dlhodobo neoprávnené zaberanie ve-
rejného priestranstva nepojazdnými motorovými vo-
zidlami. 

Kuriózny prípad zaznamenala MsP 13. 2. Doposiaľ 
neznámy páchateľ ukradol na Letnej ulici za bieleho 
dňa plastovú odpadovú kanvu, čím spôsobil majiteľovi 
škodu vo výške 2 000,- Sk. 

Hliadka MsP vykonala 15. 2. kontrolu v prevádzke 
„Herňa ZIO“ na sídlisku Mier, kde zistila priestupok 
na úseku ochrany pred alkoholizmom. Dopustil sa ho 
18-ročný Peter O. zo Smižian, ktorý zakúpil v herni 
alkoholické nápoje a umožnil konzumovať svojmu 
mladistvému kamarátovi Jakubovi G. zo SNV. Vec rie-
šená v blokovom konaní. 

Pozornosti MsP neunikli ani priestory autobusovej 
stanice a čakáreň, kde kontrolovala porušovanie zá-
kazu fajčenia. 

18. 2. bola hliadka MsP privolaná k voľne sa pohy-
bujúcemu agresívnemu psovi, ktorý vo večerných 
hodinách zaútočil na Leteckej ulici na okoloidúceho 
Lukáša T. (13). Po príchode hliadky pes začal okam-
žite útočiť aj na ňu, preto službukonajúci policajti boli 
nútení v zmysle zákona použiť služobnú zbraň.

Pracovníci SBS, ktorá zabezpečuje ochranu pre 
OD Kaufland, vymysleli ako trest pre troch opakovane 
kradnúcich chlapcov hru na „fackovacích panákov“. 
Kým sa však malí zlodeji museli navzájom fackovať, celá 
situácia bola zaznamenaná na videozáznam, ktorý obletel 
celé Slovensko. Vec následne riešila polícia.   

27. a 28. 1. sa mestom a okolím prehnala silná vích-
rica, ktorá spôsobila výpadky elektriny, značné škody na 
oploteniach, odtrhnuté plechové strechy a vyvrátila via-
cero stromov. 

Relaxovať môžeme v novej saune na krytej plavárni, 
ktorá má k dispozícii ochladzovací bazén s výrivkou, od-
počiváreň a ďalšie doplnkové služby.

V prípade potreby hľadajte matriku v kancelárii prvého 
kontaktu (KPK) na prízemí v budove MsÚ na Štefáni-
kovom námestí. Matrikárky sa tam presťahovali koncom 
januára.

Policajné zložky zistili v osade Vilčurňa nelegálne na-
pojenie na elektrický rozvádzač. Náhrada škody sa 
rieši v kompetencii OR PZ v SNV.

Na najbližšom zasadnutí mestského zastupiteľstva sa 
bude prerokovávať aj materiál Investície do mestskej ve-
rejnej dopravy. Počíta sa v r. 2008 aj s obnovou zastara-
ného vozového parku zakúpením 10 nových autobu-
sov. Ten prvý, nízkopodlažný už brázdi ulice mesta od 
29. 1. Okrem toho budú 2 vozidlá zrekonštruované. 

31. 1. navštívil primátora mesta celý manažérsky tím 
projektu Dorchester, plánovaného v Novoveskej Hute, 
aby ho informovali o ďalšom postupe prác.

Združená stredná škola, Filinského 7, zaznamenala 
zmenu vo vedení. PaedDr. Milana Vargu na riaditeľskej 
stoličke vymenil Ing. Vladimír Jančík, ktorý si menovací 
dekrét prebral 31. 1. z rúk vedúceho odboru školstva KSK 
Ing. Štefana Kandráča.

Február sme privítali 16. valným zhromaždením Spolku 
včelárov Slovenska. 

Hasiči z OR HaZZ v SNV dostali ako jediní v Košickom 
kraji nový snežný skúter za 600-tisíc korún. Do výbavy 
pribudol aj 4-nápravový terénny traktor a zásahové 
vozidlo Mercedes Benz Vario za takmer 10 miliónov 
korún, ktoré by im mali uľahčiť prepravu osôb a materiálu 
v ťažko prístupnom teréne. 

Od konca januára začalo Mesto SNV užšiu spoluprácu 
s Karpatským rozvojovým inštitútom z Košíc, ktorý 
nám pomôže v príprave čerpania finančných prostriedkov 

OZNAM O VÝKONE TRHACÍCH PRÁC 
V LOME GRETĽA

Vedenie organizácie VSK MINERAL, s. r. o., Lom Gretľa v Novoveskej Hute upozorňuje všetkých 
občanov na výkon trhacích prác malého a trhacích prác veľkého rozsahu v Lome Gretľa v No-
voveskej Hute v roku 2008.
Žiadame všetkých občanov (hlavne hubárov), aby rešpektovali výstražné tabule na prístupových cestách 
k dobývaciemu priestoru (hlavne od Pod Tepličky, od hlavnej cesty, ktorá vedie smerom na Hnilčík a od 
Novoveskej Huty), upozorňujúce na ZÁKAZ VSTUPU DO INKRIMINOVANÉHO PRIESTORU.
Význam výstražných signálov pri trhacích prácach (odstreloch) sirénou je nasledovný:
Pred odpalom sa dáva signál v dvoch stupňoch:
• prvý stupeň 2 x 20 sek. je príkazom na odchod všetkých nezúčastnených osôb z ohrozeného priestoru 

a na odchod hliadok na svoje stanovištia;
• druhý stupeň 1 x 20 sek., ak sú nálože pripravené na odstrel;
• odpal nasleduje spravidla 1 minútu po druhom stupni signálu.
Po ukončení trhacích prác, vykonaní prehliadky a zabezpečení pracoviska sa dáva signál:
• 1 x 20 sek. 

vedenie VSK Mineral, s. r. o. 

MEDZINÁRODNÉ SČÍTANIE VODNÉHO VTÁCTVA
Každoročne sa uskutočňuje Medzinárodné sčítanie 
vodného vtáctva. Každý sa môže zapojiť. Ja som sa do 
tohoto sčítania zapojila a sčítavala som ho na rieke Hor-
nád od Smižian až po Spišskú Novú Ves. Na jedno sčíta-
nie vychádza približne 286 jedincov kačice divej, z toho 
63 % samcov a 37 % samíc. 
Ak máte čas a chuť, tak sa aj vy môžete zapojiť na bu-
dúci rok.                                   Adriana Michalková
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Yz eurofondov, ako aj pri zlepšení rozvojového procesu 
mesta.

1. 2. otvorili na ZŠ Ul. Ing. Kožucha novú školskú 
knižnicu. Ako na otvorení primátor prisľúbil, v priebehu 
februára prispel knižnici nielen finančne, ale aj v podobe 
nových kníh. 

STEZ vyšiel v ústrety plávaniachtivým občanom a ponúka 
možnosť ranného kúpania na krytej plavárni každý 
pondelok a štvrtok od 6.30 hod. do 7.45 hod.

Prvýkrát v histórii získali od mesta finančnú dotáciu 
aj športoví fanúšikovia, konkr. fanklub našich hokejis-
tov. Podporovať hokejistov budú môcť na zápasoch vonku 
čiastočne aj vďaka primátorovi, ktorý im tiež z vlastného 
vrecka prispel na cestovné/vstupné a pomohol nájsť aj 
ďalších sponzorov.

10. výročie vzniku oslávila hudobno-spevácka skupina 
Lipa.

Bodku za fašiangovým obdobím dal tohto roku v jeho 
samom závere (5. 2.) karneval MC Dietka v Dome Cha-
ritas Sv. Jozefa, na ktorom deti vytancovali aj primátora 
J. Volného. Podobne sa s fašiangami karnevalom rozlúčila 
aj Základná umelecká škola.

5. 2. sa v zasadačke MsÚ konal Regionálny seminár 
k projektu PALAIS - Inovatívne stratégie pri ochrane 
kultúrneho dedičstva, ktorý od januára 2007 realizuje 
Regionálna rozvojová agentúra (RRA) v SNV.

Z iniciatívy primátora sa začala pripravovať obnova štyroch 
sôch, ktoré mali kedysi svoje miesto nad vstupnou bránou 
do nášho mestského cintorína. 

13 hasičských dobrovoľných družstiev detí bojo-
valo 10. 2. v športovej hale v rámci 6. ročníka súťaže 
o Putovný pohár primátora mesta SNV, ktorý napokon 
získalo družstvo ZŠ Hutnícka.

Okresný dopravný inšpektorát v SNV má nového ria-
diteľa mjr. Mgr. Miroslava Mnícha. Na poste nahradil 
pplk. Ing. Pavla Leibiczera, ktorý odišiel do dôchodku.

Majstrovstvá SR študentov stredných škôl v halovom 
futbale sa tento rok konali 11. 2. u nás v SNV.

11. 2. oznámila spoločnosť UPC, že v r. 2008 rozšíri 
dostupnosť svojho káblového internetového pripojenia 
(Chello) aj do Spišskej Novej Vsi.

Nová kniha fotografa Ladislava Jirouška s názvom 
„Spiš - perla Slovenska“ prezentuje prostredníctvom 
viac ako 500 fotografií prírodné a historické krásy územia 
pôvodnej Spišskej župy.

19. 2. navštívila poslankyňa NR SR Lea Grečková 
a primátor Ján Volný Cirkevné gymnázium Š. Mišíka, 
ktoré sídli v historicky najstaršej školskej budove mesta. 
Plánujú navštíviť postupne všetky školy v meste, aby sa 
dozvedeli o ich súčasnej situácii a prípadne podali pomoc-
nú ruku pri riešení problémov, s ktorými sa školy boria. 

Valentínska kvapka krvi odštartovala trojtýždňovú ak-
ciu Slovenského Červeného kríža, v rámci ktorej sa už 
13. rok snaží motivovať čo najviac ľudí k bezpríspevkové-
mu darovaniu krvi. 

ZŠ Ul. Ing. Kožucha vyhlásila v polovici februára chríp-
kové prázdniny, nakoľko chrípková epidémia spôsobila 
takmer 30 % chorobnosť u žiakov. Okrem toho sa 30 žia-
kov a 2 učiteľky nakazili salmonelózou. Zdroj nákazy sa 
hygienikom nepodarilo zistiť.

Gymnázium Školská 7 získalo ako jediná škola v na-
šom meste certifikát za systém manažérstva kvality 
podľa normy ISO 9001 : 2000.

Pri príležitosti jubilea mesta si 21. 6. 2008 budeme môcť 
pozrieť priamo na námestí rekonštrukciu bojov o oslo-
bodenie mesta (január 1945) v podaní Klubu vojenskej 
histórie SNV. 

29. 2. v Redute vyhlásili najlepších športovcov nášho 
mesta. Viac budeme informovať v budúcom Ičku.

Neznámy zlodej ukradol spred dverí bytu na sídlisku Západ 
invalidný vozík 14-ročnému Michalovi. Na nový za vyše 
30 000 Sk mu prispeli ochotní darcovia, pracovní-
ci ÚPSVaR v SNV, primátor mesta i poslanec MsZ 
RSDr. Beňa.

Veľtrh, ktorý sa konal v dňoch 
14. - 17. februára, je členom pre-
stížnej medzinárodnej asociácie 
veľtrhov CR ITTFA. Je prehliadkou 
toho najlepšieho, čo dokáže ob-
lasť turizmu ponúknuť. Súčasťou 
veľtrhu je aj ponuka regiónov tzv. 
Region World. Naše mesto v Pra-
he prezentovali zástupca primátora 
PhDr. M. Semeš, vedúca kance-
lárie primátora Ing. A. Jančíková, 
Mgr. Z. Gánovská z referátu za-
hraničných vzťahov a zástupcovia 
Turistického informačného centra 
Ing. V. Čech a Ing. J. Barbuščáková.  
Tento ročník privítal na výstavnej plo-
che 19 600 m2 celkovo 701 vysta-
vovateľov zo 49 krajín. Nechýbali 
medzi nimi všetky významné cestovné kancelárie pôsobiace na českom trhu, zahraničné centrály cestov-
ného ruchu i 726 zástupcov médií. Štvordňové podujatie prilákalo už tradične vyše 30 000 návštevníkov. 
Z pohľadu Slovenska boli preferovanými oblasťami najmä Vysoké a Nízke Tatry, Malá a Veľká Fatra, Sloven-
ský raj, Slovenský kras, Košice, Bratislava a Podunajsko. Z regiónov bol najväčší dopyt po ponuke Liptova, 
Oravy, Považia, Spiša, Gemera, Kysúc a Stredného Pohronia. 
Región Spiš a Mesto Spišská Nová Ves sa na výstave prezentovali formou informačných materiálov, 
letákov a obrazových publikácií v národnom stánku Slovenskej agentúry pre cestovný ruch spolu 
s ďalšími vystavovateľmi (mestá Košice, Martin, Prievidza, Poprad, Trenčianske Teplice, obce Haligovce, 
Oščadnica, Lúčky, Nitriansky samosprávny kraj, spoločnosti Barada, Sorea, Satur, ale aj Slovenská plavba 
a prístavy - lodná osobná doprava).
Záujem o náš región zo strany českej verejnosti počas výstavy bol veľký, čo nám potvrdilo, že účasť 
na výstave bola prínosom pre propagáciu nášho mesta a regiónu. Českých turistov k nám najviac láka pre-
krásna príroda - NP Slovenský raj, bohatstvo historických pamiatok, pohostinnosť a priateľskosť Slovákov.
Počas výstavy prebehli aj jednania s odborníkmi z oblasti CR a rozhovory so zástupcami českej tlače.
Viac o veľtrhu: www.incheba.cz

Ing. Jana Barbuščáková , TIC

Mesto Spišská Nová Ves malo svoje zastúpenie na 17. ročníku veľtrhu HOLIDAY WORLD 
PRAHA 2008, ktorý je najvýznamnejšou udalosťou svojho druhu v odvetví cestovného ruchu 
v strednej Európe.

Z VEĽTRHU V ČESKEJ 
METROPOLE

Netradičnú formu divadelného zážitku ponúka nielen Novovešťanom podujatie s názvom Improliga. 
Po jej novembrovej premiére v Spišskej Novej Vsi sa uskutočnila ďalšia, v sobotu 16. 2. 2008. 
Ktokoľvek z hľadiska dostal priestor postaviť sa na javisko.  V troch kolách si družstvá žrebovali tému a potom 
mali tri minúty na prípravu a tri minúty na odohranie scénky. Účinkujúci sa svojej úlohy ujali zodpovedne a na 
javisko priniesli celý rad humorných situácií, ktoré známkovala porota. Neoficiálnym známkovaním bol aj sr-
dečný smiech a potlesk publika. Javiskové dianie striedala muzika v podaní popradského dua Kristína Hulí-
nová (spev) a Matúš Karabin (klavír). Víťazné družstvo SMG (Ivor Bauer a Dominik Plavka) bude mať možnosť 
konfrontovať svoje kvality na medzinárodnej Improlige v Žiline s účasťou profesionálnych a poloprofesio-

nálnych družstiev, tak im držme 
palce. Novembroví víťazi pr-
vej improligy – družstvo Vírus 
(Samo Krajňák, Simona Ďur-
bisová, Ľubomír Tekely) zosta-
vené zo študentov ZUŠ na Fa-
biniho ulici už žilinskú Improligu 
navštívili. Konala sa 26. januára 
2008 a Vírus si odtiaľ priniesol 
cenné štvrté miesto. 
11. apríl nám prinesie opäť 
netradičné dianie v Spišskom 
divadle. Improliga naň pozýva 
hráčov aj divákov.

IMPROLIGA

Organizátori Katarína Turčanová 
a Michal Legíň

Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www spisskanovaves eu
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LISTÁREŇ ROZPOČET MESTA
Milí Novovešťania, táto rubrika poskytuje priestor pre 

Vaše listy, resp. otázky, pripomienky, podnety, a samo-

zrejme, aj odpovede na ne od kompetentných. Prosíme 

Vás, aby ste sa na všetky listy podpisovali, odpovede 

tak budete môcť dostať čo najskôr.  Ďakujeme! 

„Je čas zimy a práve v tomto období, keď 
sú dni kratšie a rýchlo sa stmieva, človek 
ďakuje za každú osvetlenú ulicu, za svetlo, 
ktoré umocňuje pocit bezpečia. Sme radi, že 
tento pocit máme aj vďaka mestu, menovite 
oddeleniu komunálneho servisu, p. Ing. Ma-
riánovi Kalafutovi, ktorého pričinením - rea-
lizáciou osvetlenia = novej lampy sa cítime 
nielen my, obyvatelia Levočskej ulice, opäť 
bezpečnejšie.“
vďační obyvatelia Levočskej ul., 12. 2. 2008

Inštalovanie novej lampy sa uskutočnilo i z pod-
netu členov Mestského výboru č. 8, ktorí 
z prostriedkov vyčlenených pre mestské časti 
určili časť z nich použiť na osadenie potreb-
ného verejného osvetlenia v bezprostrednej 
blízkosti Základnej umeleckej školy.

PhDr. Miroslav Semeš, 
zástupca primátora 

„...Koncom roka som si chcela, ako každo-
ročne, pripomenúť výročie úmrtia môjho 
milovaného manžela spomienkou uverejne-
nou v mesačníku Informátor. Bola som ne-
milo prekvapená, keď odo mňa zapýtali za 
zverejnenie spomienky namiesto obvyklých 
200,- Sk až neuveriteľných 500,- Sk. Žijem 
osamelá, zo skromného dôchodku a po za-
platení nájomného a liekov mi na živobytie 
ostáva pár korún, preto zvýšenie uvedeného 
poplatku o to viac na mňa doľahlo. Pýtam 
sa Vás, prečo je poplatok za zverejnenie 
oznamu taký vysoký?...“

anonym

K zvýšeniu poplatku sme pristúpili v júli minu-
lého roku a to po dôkladnom zvážení. Dôvodom 
bol neúmerný nárast požiadaviek na uverejne-
nie spomienok, keď ich počet na jedno vydanie 
narástol až na 48. Týmto zvýšením nám nejde 
o úplnú likvidáciu rubriky „Spomienky a poďako-
vania“, ale o čiastočné redukovanie jej rozsahu. 
Neradi by sme jej venovali viac ako dve strany 
formátu A4. Každému záujemcovi sme pri po-
dávaní spomienky osobne vysvetlili dôvod, pre 
ktorý sme pristúpili k navýšeniu poplatku. Za 
obdobie, od kedy sme k tomu pristúpili, sme 
negatívnu reakciu zaznamenali po prvýkrát.

Ing. Andrea Jančíková, 
vedúca redakčnej rady

„Týmto chceme poďakovať p. primátorovi, 
ako aj oddeleniu výstavby a dopravy pri 
MsÚ za úpravu príjazdovej cesty na parko-
visko a chodníka na sídlisku Mier pri bloku 
ONDAVA.“

obyvatelia obytného domu ONDAVA, 
Wolkerova ul., 6. 2. 2008

Vážení čitatelia, postupne Vám predstavíme 
jednotlivé kapitoly rozpočtu mesta Spišská 
Nová Ves na rok 2008.

Prvou z nich je kancelária primátora, ktorá cel-
kovo zahŕňa rozpočet vo výške 21 336 000 Sk. 
Tie sú rozdelené do jednotlivých oblastí:
• výdavky na kultúru: 5 380 000 Sk
• výdavky na medzinárodné vzťahy: 

3 200 000 Sk
• Turistické informačné centrum: 

590 000 Sk
• reprezentačné výdavky: 190 000 Sk
• výdavky na zasadnutia mestskej rady a zastu-

piteľstva: 110 000 Sk
• výdavky na bezpečnosť, ochranu pri práci, 

civilnú obranu a požiarnu ochranu: 
470 000 Sk

• výdavky na vysielanie TV Reduta: 
2 920 000 Sk

• príspevky a finančné výpomoci: 
8 575 000 Sk, z toho:

• 1 000 000 Sk pre cirkvi v SNV, 
• 6 000 000 Sk na dotácie športovým klu-

bom združených v ZŠK,
• 1 000 000 Sk na finančné dotácie pre 

rôzne neziskové organizácie,
• 575 000 Sk na príspevky do združení, 

v ktorých je mesto členom.
 
Z celkovej sumy 5,3 mil. Sk na kultúrnu oblasť 
je 1,6 mil. určených na vydávanie Informátora. 
Príjmy za uverejnené príspevky však pokryjú viac 
ako 40 % výdavkov. Oblasti kultúry podliehajú 
i výdavky na technické a organizačné zabezpe-
čenie verejných kultúrnych podujatí (2,5 mil. Sk). 
Tie sú v tomto roku vyššie ako v roku 2007 a to 
z dôvodu 740. výročia 1. písomnej správy o mes-
te. Chceme si túto udalosť dôstojne pripomenúť. 
Prílohu Informátora tvoria „Míľniky histórie mesta 
SNV“. Chceme, aby mesto žilo, aby bolo atrak-
tívne i pre návštevníkov. Pripravujeme viaceré 
kultúrne podujatia ako napr. Otvorenie turistic-
kej sezóny, Letné promenádne koncerty (každý 
piatok a nedeľu), Trh ľudových remesiel, k MDD 
prehliadku bábkových divadiel. V spolupráci 
s Klubom vojenskej histórie Sp. Nová Ves sa 
21. 6. uskutoční ukážka oslobodzovacích bojov. 
Na záver leta pripravujeme Dni mesta, ktorými 
chceme zaviesť novú tradíciu konania podujatí 
pre Novovešťanov i návštevníkov mesta. Zakú-
pime i lavičky a stánky, potrebné na tieto podu-
jatia. V spolupráci s Múzeom Spiša sa na jeseň 
koná výstava Stará SNV. V novembri sa Reduta 
stane miestom konania pod taktovkou Spišské-
ho dejepisného spolku vedeckej konferencie, pri 
príležitosti ktorej bude vydaný zborník. No a na 

záver roka sú to už tradične Príchod Mikuláša 
a Silvester. Ďalšími výdavkami z oblasti kultúry sú 
prostriedky na zabezpečenie občianskych obra-
dov (794 tis. Sk), údržbu kostolnej veže a chod 
detašovaných pracovísk v budove na Zimnej 48 
(EF UMB, Trnavská univerzita a VŠ zdravot-
níctva a sociálnej práce sv. Alžbety) vo výške 
400 tis. Sk.
Ďalšou oblasťou sú medzinárodné vzťahy 
(3,2 mil. Sk), z ktorých sú hradené náklady 
súvisiace s propagáciou mesta - výroba a tlač 
propagačných materiálov o meste, prevádzka 
web stránky - zhotovovanie graf. upútaviek, pre-
zentácia mesta v rôznych katalógoch CR, ktoré 
sú distribuované i na také výstavy, akou je sve-
tová výstava Expo 2008, nákup prezentačných 
predmetov (v tomto roku je to napr. kniha L. Ji-
rouška: Spiš - perla Slovenska). Na zvýšenie 
atraktivity výstupu na vežu plánujeme inštalovať 
ďalekohľad. Taktiež počas turistickej sezóny pri-
spievame sumou 100 tis. Sk na prevádzku web 
kamery umiestnenej na Kláštorisku. Patria sem 
i výdavky spojené s účasťou mesta na výstavách 
CR. V tomto roku sú to výstavy v Brne, Bratislave, 
Prahe, Budapešti, Krakove, Varšave, Miškolci 
a v spolupráci s KSK v Berlíne a Frankfurte, Ky-
jeve a Moskve. Taktiež budú osadené situačné 
plány mesta a Slovenského raja. Pri príležitosti 
740. výročia bude vyrobená príležitostná pečiatka 
a medaila, vydáme tiež kreslený kalendár. Z tejto 
kapitoly sa hradia i výdavky spojené s návštevou 
a kultúrnym účinkovaním rôznych telies z partner-
ských miest a pracovné cesty pracovníkov mesta 
v zahraničí.
Na prevádzku Turistického informačného cen-
tra mesto vynakladá 590 tis. Sk. V roku 2007 
boli z podnetu vedenia mesta rozšírené i otvára-
cie hodiny TIC-ky.
Z reprezentačných výdavkov sa hradí napr. 
obed pre bezpríspevkových darcov krvi a rôz-
nych iných významných osobností. 
Z výdavkov na mestskú radu a mestského 
zastupiteľstva je hradené občerstvenie počas 
zasadnutí. 
Výdavky na bezpečnosť a ochranu pri práci, 
požiarnu ochranu a civilnú obranu súvisia so 
zabezpečením prevádzky priestorov pre Dobro-
voľný hasičský zbor, nákup špeciálnych prístro-
jov (hasiace striekačky a pod.), školenia a ďalšie 
vzdelávanie v týchto oblastiach.
2 780 000 Sk mesto vynakladá na výrobu a od-
vysielanie televíznych relácií v TV Reduta.
8 575 000 Sk je vyčlenených na finančné výpo-
moci a členské v združeniach: z toho je na činnosť 
športových klubov vyčlenených 6 000 000 Sk. 
Na rôzne podujatia neziskového charakteru, 
zväčša usporiadané subjektmi mimo zriaďovateľ-
skej pôsobnosti mesta v zmysle VZN č. 1/2007, 
je vyčlenený 1 milión Sk. Tak, ako v minulom, 
i pre tento rok, je vyčlenený 1 milión pre cirkvi 
v meste. O použití týchto prostriedkov si rozho-
dujú samotné cirkvi.
Vážení občania, zámerom tohto príspevku bolo 
objasniť vám aspoň čiastočne použitie prostried-
kov rozpočtu kancelárie primátora. Ako sami vi-
díte, oblasť ktorú zahrňujú je veľmi široká a rôz-
norodá. 

Ing. Andrea Jančíková

vedúca kancelárie primátora
Jedným z podujatí mesta 
je i Trh ľudových remesiel 
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INZERCIA

MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES - STAVEBNÝ ÚRAD
oznamuje verejnosti, že dňa 

4. 3. 2008 o 9.00 hod. v zasadačke Mestského úradu Spišská Nová Ves
sa uskutoční ústne pojednávanie vo veci umiestnenia stavby s názvom

„EKS Spišská Nová Ves, Smižany - rekonštrukcia KDS“.
Predmetom stavby je vybudovanie elektronickej siete (EKS), ktorá umožní okrem príjmu televízneho a rozhlasového signálu zriaďovať 

nové dátové a interaktívne služby formou rekonštrukcie existujúcej siete a jej rozšírením.
Do podkladov rozhodnutia je možné nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania 

na MsÚ, Štefánikovo nám.1, na stavebnom úrade u Ing. Sadovej, II. posch., č. dv. 313, č. tel. 053/41 52 325.
Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky k návrhu uplatniť 

najneskoršie pri ústnom konaní, inak sa na ne neprihliadne.

Téma stretnutia, ktorou boli Moje obľúbené knihy, zjed-
notila dve generácie autorov s tou najmladšou, študent-
skou. Predstavme si v skratke troch hlavných protago-
nistov stretnutia. Otec Ján Milčák, pôvodným povolaním 
lekár, sa dlhoročne venuje rozhlasovej tvorbe, napísal 
viacero kníh pre deti i dospelých a prezradil, že chystá 
ďalšiu knižku pre deti. Starší syn Marián píše poéziu 
a prekladá z poľštiny. Mladší Peter v roku 1991 založil 
v Levoči vydavateľstvo Modrý Peter, ktoré sa zameriava 
na vydávanie súčasnej slovenskej poézie a na preklady. 
V súčasnosti prednáša na Katedre slovenského jazyka 
a literatúry na Varšavskej univerzite. Peter zároveň prekla-
dá z poľštiny a angličtiny a snaží sa o vydávanie sloven-
ských textov v zahraničí, čo sa mu celkom darí. 
Všetci traja hovorili o svojej práci, o spôsobe uchopenia 
literatúry, o knihách a autoroch, ktorých radi čítajú. Pán 
Ján stavil na klasiku a odporúčal študentom čítať Hemin-
gwaya, najmä jeho kratšie prózy, napríklad 49 poviedok. 
K jeho  ďalším obľúbeným dielam patria Osudy dobrého 
vojaka Švejka. Syn Marián s Petrom boli prvými poslu-
cháčmi otcových textov. Ten im čítal vlastné rozprávky 
pred spaním a pozoroval, čo sa im páči a čo nie. Dodnes 
si však texty vzájomne kriticky posudzujú. Marián rád číta 
poľských a ruských autorov, hlavne Tolstého novelistiku 
a kratšiu epiku, zo slovenských má najradšej Ruda Slo-
bodu a Miroslava Válka. V rámci autorského čítania prečí-
tal úryvok z básne, v ktorej spracoval námet Slobodovej 
samovraždy štýlom napodobňujúcim Válkovu poetiku. 
Peter Milčák vysvetil, prečo si za logo svojho vydavateľ-
stva vybral modrý štvorec, v ktorom je menší biely štvor-
ček. Je to znak námorníkov, ktorí sa chystajú vyplávať na 
more. Podobne ako námorníci nevedia, kam ich vietor 

zaveje, je to aj s literatúrou a dielami, ktoré vychádzajú 
pod značkou Modrý Peter a ktorých osud nikdy nie je 
dopredu istý. Spomínal i na učiteľov, ktorí ho ovplyvnili 
a ktorých si doteraz veľmi váži. Sú to profesori Karol Ho-
rák a Stanislav Rakús. 
K jeho obľúbeným autorom patria americkí básnici Silvia 
Plathová a Kenneth Patchen, ktorého básne sám pre-
kladal a vyšli vo vydavateľstve Modrý Peter pod názvom 
23. ulica sa končí v nebi. 
Peter na záver stretnutia vyzýval študentov, aby nerezig-
novali na čítanie, pretože knihy sú výbornou pomôckou, 
ako sa vyznať sám v sebe. Na otázku študentov, či sa 
mu píše ľahko a či má talent od Boha, zareagoval citá-
tom z knihy detských prosbičiek a povzdychov Deti píšu 
Bohu: „Milý Bože, veľmi sa mi páči Otčenáš. Napísal si 
ho na prvýkrát? Lebo ja musím prepisovať všetko, čo na-
píšem.“
Vďaka pani Soni Grznárovej zo Spišskej knižnice za obo-
hacujúce a užitočné príležitosti na stretnutia so spisova-
teľmi. Bodaj by ich bolo čo najviac.

Mgr. Petra Karchňáková

V januári sa v Spišskej knižnici stretli študenti s tromi členmi spisovateľskej rodiny Milčákov-
cov - s otcom Jánom a synmi Mariánom a Petrom.

STRETNUTIE S MILČÁKOVCAMI

EMKOBEL VRÁTI PENIAZE ZA TEPLO
Spoločnosť Emkobel, a. s., má za sebou úspešný rok 2007.

Ako pre Ičko uviedol riaditeľ Emkobel-u Ing. Peter Brziak: „Bilancia hospodárenia spoločnosti je 
opäť priaznivá aj napriek tomu, že sme z dôvodu teplého počasia vyrobili a predali menej tepla ako 
v roku 2006. Emkobel, a. s., vrátila v rámci tzv. 13. faktúry v mesiaci február svojim odberateľom 
(správcom) takmer 10 mil. korún.“ 
Ako ďalej informoval, variabilná zložka ceny tepla, odsúhlasená Úradom pre reguláciu sieťových odvetví 
(ÚRSO), bola za rok 2007 pre spoločnosť Emkobel stanovená vo výške 389,50 Sk/GJ (bez DPH) a po 
skončení roku 2007 vychádzala na 362,77 Sk/GJ. Predstavuje to rozdiel cca 27 Sk/GJ. „Pri priemernej 
spotrebe 35 GJ byt/rok nám vychádza, že priemerná domácnosť ušetrila v roku 2007 na teple 
945,- Sk, čo spolu s DPH predstavuje 1 125,- Sk,“ objasnil Ing. Brziak.
Potešiteľné je i konštatovanie, že už celková cena tepla (zahŕňajúca variabilnú i fixnú zložku) odsúhlasená 
ÚRSO pre spoločnosť Emkobel na rok 2007 vo výške 590,48 Sk/GJ bola oproti priemernej cene tepla 
na Slovensku vo výške 620,32 Sk/GJ (s DPH) nižšia o 29,84 Sk/GJ (s DPH). LucK

NÝ ÚRAD

DIVADELNÉ ŠTÚDIO 
pri Dome Matice slovenskej

pozýva
na slávnostnú premiéru

divadelného predstavenia

Cirkus Svet 
a

Skriňa plná 
rukávov 

26. 3. 2008 o 17.00 hod.
v Divadelnom štúdiu pri DMS, 
Zimná 68, Spišská Nová Ves

Zväz vojakov Slovenskej republiky
Klub vojenských dôchodcov 

Spišská Nová Ves
pozýva všetkých svojich členov 

a sympatizantov
na

výročnú členskú schôdzu, 
ktorá sa bude konať 

11. 3. 2008 o 14.00 hod.
v priestoroch bývalých kasární 

na Ulici Čsl. Armády 34 
v Spišskej Novej Vsi.

Tešíme sa na vašu účasť.
výbor KVD

ROKOVANIE 
S PODPREDSEDOM 
VÚC
Podpredseda Košického samosprávneho kraja 
(KSK) Ing. Emil Ďurovčík a Ing. Ondrej Bernát z 
Úradu KSK sa 12. februára v Spišskej Novej Vsi 
stretli s vedením mesta. Výsledkom rokovania sú 
dohodnuté vzájomné ústretové kroky pri zámene 
majetkov, ktoré vlastnia obe samosprávy. Preroko-
vané otázky podliehajú ešte schváleniu zastupiteľ-
stiev oboch samospráv. Následne budeme verej-
nosť o nich bližšie informovať. 

LucK
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Zástupcovia nášho mesta, inštitúcií, okolitých 
miest a obcí, ako aj celého mikroregiónu, sa 
v tejto súvislosti stretli po prvý krát 18. febru-
ára na radnici. Na stretnutí venovanom príprave 
tejto, pre spišskonovoveský okres, mimoriadne 
významnej udalosti oznámila poslankyňa NR 
SR Lea Grečková, že predbežne už dohodla 
s Úradom vlády SR termín výjazdového zasad-
nutia na začiatok júna 2008. Podotkla: „Výjaz-
dové zasadnutie vlády je jedinečná šanca pre 
mesto i celý okres a je potrebné sa naň dobre 
pripraviť. Môže priniesť do regiónu rádovo stá-
miliónové investície. To sú skúsenosti z pred-
chádzajúcich výjazdových zasadnutí napr. 

v Sobranciach, Brezne a pod. “
Cieľom prvého stretnutia bolo zozbieranie nápa-
dov a návrhov o tom, čo všetko by bolo vhodné 
zahrnúť do uznesení vlády, o ktorých bude na 
výjazdovom zasadnutí rozhodovať. Samozrejme 
môže ísť len o aktivity, ktoré sú v kompetencii 
vlády a sú po predkonzultovaní s jednotlivými 
ministerstvami realizovateľné. Pre nás je tiež 
dôležité, že uznesenia vlády majú záväzný cha-
rakter.
Predstavitelia nášho mesta, Správy NP Sloven-
ský raj, Smižian, Krompách, Obvodného úradu 
v SNV, Úradu práce a sociálnych vecí v SNV, 
Okresného riaditeľstva Policajného zboru v SNV, 

Okresného súdu v SNV, Daňového úradu v SNV, 
Správy telovýchovných zariadení v našom meste, 
Business Inovation Centra a ďalší postupne 
predložili návrhy, ktoré sú z ich pohľadu prioritné. 
Vznikla tak celá škála, ktorá zahŕňa aktivity a po-
trebné investície vo všetkých oblastiach. 
Keďže išlo vo februári o prvé stretnutie, je tu 
priestor na predkladanie ďalších návrhov. O nich 
sa bude rokovať na nasledujúcom prípravnom 
stretnutí. Po doručení všetkých požiadaviek v pí-
somnej podobe sa spoločne určia konečné prio-
rity, ktoré sa, ako všetci dúfame, v júni pretavia 
do prijatých uznesení vlády.

LucK

Na januárovej pracovnej návšteve premiér Robert Fico prisľúbil, že na prelome mája - júna tohto roku príde opäť do Spišskej Novej Vsi, no už 
s celou vládou v rámci jej výjazdového zasadnutia.

PRÍPRAVA NA VÝJAZDOVÉ ZASADNUTIE 
VLÁDY JE V PLNOM PRÚDE

„Pes je najlepším priateľom človeka“, hovorí jedno 
z  najznámejších  prísloví o vzťahu človeka a psa.
V porovnaní s minulosťou si viac ľudí zaopatrí psíka 
ako svojho spoločníka. Mnohí z nás sú jeho majite-
ľom alebo poznajú vo svojom blízkom okolí niekoho, 
kto  ho chová.  Nie všetci však máme k psom rovna-
ký vzťah. Každý, kto má v úmysle zadovážiť si psa, si 
pravdepodobne  položí viacero otázok, okrem iného 
aj akými pravidlami sa má riadiť pri jeho chove  a  aké 
sú povinností jeho majiteľa. 
Mestské zastupiteľstvo v Spišskej Novej Vsi dňa 
6. 3. 2003 schválilo Všeobecne záväzné nariadenie 
(ďalej len VZN) č. 1/2003 o niektorých podmien-
kach držania psov, ktorým upravuje v zmysle prísluš-
ných ustanovení zákona č. 282/2002 Z. z. práva  
a povinnosti právnických a fyzických osôb pri držaní 
psov. 
Z povinností, ktoré uvedené VZN ukladá, sme vybrali 
nasledovné:
Spôsob evidencie - každý pes držaný nepretržite 
viac ako 90 dní v meste Spišská Nová Ves podlieha 
evidencii. Držiteľ ho musí prihlásiť do evidencie psov 

na Mestskom úrade v Spišskej Novej Vsi najneskôr 
do 30 dní od uplynutia spomínanej lehoty.
Pohyb psov na verejnom priestranstve - vodiť 
psa mimo chovného priestoru alebo zariadenia na 
chov môže len osoba, ktorá je fyzicky a psychicky 
spôsobilá a schopná ho ovládať v každej situácii, 
pričom je povinná predchádzať tomu, aby pes útočil 
alebo iným spôsobom ohrozoval človeka alebo zvie-
ratá a zabraňovať vzniku škôd na majetku, prírode 
a životnom prostredí, ktoré by pes mohol spôsobiť. 
Vstup so psom je zakázaný -  na detské ihriská 
a pieskoviská, na kúpaliská, do cintorínov. 
Zákaz vstupu so psom sa nevzťahuje na vodiacich 
psov.
Zakázané je opustiť psa na verejnom priestranstve 
bez uviazania a bez náhubku. A zakázané je nebez-
pečného psa pustiť voľne alebo opustiť ho.
Postup pri znečistení verejných priestranstiev 
- je zakázané znečisťovať verejné priestranstvá vý-
kalmi psov. Za znečistenie je  zodpovedný ten, kto 
psa vedie alebo držiteľ psa a má povinnosť znečiste-
nie odstrániť.   

Čo patrí medzi priestupky,  uloženie pokút: ne-
prihlásenie psa do evidencie, nerešpektovanie zá-
kazu vstupu so psom alebo zákazu voľného pohy-
bu, neoznámenie straty, resp. odcudzenie, zniče-
nie evidenčnej známky. Závažnejšieho priestupku 
sa dopúšťa držiteľ psa, ktorý nezabráni tomu, aby 
pes útočil na ľudí alebo zvieratá, neohlási, že pes 
pohrýzol človeka bez toho, že by bol sám napad-
nutý alebo vyprovokovaný, ak nešlo o nutnú obranu 
alebo stav krajnej núdze a neohlási svoje meno, 
priezvisko a adresu trvalého pobytu osobe, ktorú 
pes pohrýzol.

Ak  sa  držiteľ  psa dopustí priestupku, môže  

mu mesto  uložiť pokutu  až do  výšky  sumy 

5 000 Sk!

VZN sa nevzťahuje na služobných psov, použí-

vaných  podľa osobitných predpisov.

Ing. Iveta Krajňáková  

MsÚ, oddelenie územného plánovania 

a stavebného poriadku  

NA PRECHÁDZKE SO PSOM - ZÁKLADNÉ PRAVIDLÁ

V Ružomberku sa 
9. februára 2008 stretli 
víťazi krajských kôl sú-
ťaže v prednese kresťan-
skej poézie a prózy „...A 
SLOVO BOLO U BOHA“. 
Naše mesto úspešne re-
prezentovala žiačka Zá-
kladnej školy, Levočská 
ul. 11, Viktória Jezerčá-
ková, ktorá v prednese 
poézie získala víťazné 
1. miesto.
Vysokú úroveň priebehu súťaže ovplyvnila aj prítomnosť zástupcov katolíckej 
a evanjelickej cirkvi, Národnej rady SR, predsedu Matice slovenskej, známych 
slovenských spisovateľov a iných osobností. 

Mgr. Zuzana Hricová, ZŠ Levočská ul.

ÚSPECH NA XV. ROČNÍKU 
CELOSLOVENSKEJ 
RECITAČNEJ SÚŤAŽE

Už tradične sa

na Veľký piatok dňa 30. 3. 2008
uskutoční 

pre všetkých veriacich kresťanských cirkví

PAŠIOVÝ EKUMENICKÝ 
SPRIEVOD MESTOM

so začiatkom o 15.00 hod. 
pred Evanjelickým kostolom v Spišskej Novej Vsi.

1. zastavenie: krátke zamyslenie;
2. zastavenie: Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie 

– krátke zamyslenie;
3. zastavenie: Gréckokatolícky chrám Premenenia Pána 

– krátke zamyslenie, spoločné odrieknutie modlitby 
a vyvrcholenie sprievodu záverečným požehnaním.

Hlavná myšlienka: „Láska Kristova nech nás spája.“
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VÝROČIE ZALOŽENIA 
NÁŠHO MESTA
740. výročie od prvej písomnej zmienky o našom 
meste si žiaci 8. A a 6. B triedy pripomenuli na be-
sede s PhDr. J. Kurucom a Mgr. N. Palkovou.
         
Zároveň sa preniesli aj do súčasnosti návštevou vý-
robných priestorov firmy TRI PLUS SK, s. r. o. So 
záujmom si prezreli výrobu krytov na DVD, ktoré čas-
to používajú a presvedčili sa o tom, že ich výroba je 
v našom meste.

Zveršovaný pohľad na naše mesto

Spišská Nová Ves
medzi krásne mestá patrí dnes.

Môjmu srdcu najmilšie,
veď je k raju najbližšie.

Okolitý kraj
volá sa Slovenský raj.

Pýši sa krásnou prírodou,
kde zvieratá majú svoj domov.

Volá k sebe turistov
našich aj cudzincov.

Kto do tohto mesta vkročí,
popasie si svoje oči.

Žiaci 8. A a 6. B triedy, 

ZŠ Ul. Ing. Kožucha

12-hodinový nočný basketbalový maratón
Memoriál Vladimíra Jasenčáka

Miesto konania: športová hala

Termín: z 18. 3. na 19. 3. 2008

Čas: od 19.00 do 7.00 hod.

Organizátor: SPŠ, Markušovská cesta 2, Spišská Nová Ves

Účastníci: 8 - 10 členné družstvá žiakov stredných škôl v Spišskej Novej Vsi

Program: 
• oficiálne otvorenie,
• organizačné pokyny,
• úvodné vhodenie lopty za účasti basketbalistu extraligy,
• vzájomné zápasy,
• polnočná súťaž v hádzaní 3-kových a trestných (6-kových) hodov,
• pokračovanie vzájomných zápasov,
• záverečné vyhodnotenie.

SEMAFOR CLUB SPIŠSKÁ NOVÁ VES
pozýva na vystúpenie hudobných kapiel

HORKÝŽE SLÍŽE
HC 3 - ČR

Zo Psa Hlava
dňa 21. 3. 2008 o 19.00 hod. 

v Dome kultúry, Štefánikovo námestie 4. 

Predpredaj vstupeniek: 
Semafor Club • CA KAMI • CK OMEGA

Gymnázium, Spišská Nová Ves, Javorová 16
Osemročné štúdium - informácie

Gymnázium, Spišská Nová Ves, Javorová 16 otvára v šk. roku 2008/2009 2 triedy 
osemročného štúdia. Jednu triedu s počtom žiakov 32 so zameraním na cudzie jazyky 
a jednu triedu s počtom žiakov 32 so zameraním na informatiku. Zákonný zástupca si vy-
zdvihne prihlášku na príslušnej základnej škole, vyplnenú a potvrdenú lekárom o schop-
nosti študovať odovzdá výchovnému poradcovi najneskôr do 1. apríla 2008. Základná 
škola prihlášku potvrdí a doručí na gymnázium najneskôr do 10. apríla 2008. Ďalšie 
informácie vrátane pozvánky na prijímacie skúšky a kritériá pre prijatie  obdrží zákonný 
zástupca uchádzača písomne do konca apríla 2008. Prijímacie skúšky z matematiky 
a slovenského jazyka sa budú konať 3. júna 2008.

V prípade nejasností alebo problémov 
môžete získať bližšie informácie 

na t. č.: 053/442 56 51, 429 89 48, 
na www.gjavsnv.edu.sk alebo osobne u riaditeľa školy.

Krytá plaváreň
Správa telovýchovných zariadení,

Za Hornádom č. 15, 
052 01 Spišská Nová Ves

NOVINKA!

RANNÉ 
PLÁVANIE
od 6.30 do 7.45 hod.

KAŽDÝ PONDELOK a ŠTVRTOK
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ACS KOMPRESORY, s. r. o., Radlinského 27, 052 01 Spišská Nová Ves 
tel.: 053/446 49 47, tel./fax: 053/442 49 47, www.acskompresory.sk

CELOROČNÁ AKCIA

[HD 5/14 C • 19 990 Sk s DPH]
[HDS 695-4 M Eco • 99 900 Sk s DPH]

[BD 530 Ep • 79 900 Sk s DPH]

[HD 5/14 CX • 23 890 Sk s DPH] 
[HDS 695-4 MX Eco • 109 900 Sk s DPH] 
[BD 530 Bp Pack • 146 900 Sk s DPH]

[NT 360 Eco • 9 590 Sk s DPH] 

Mesiac marec nám pomaly oznamuje, že prichádza jar. Na nočnej oblohe môžeme pozoro-
vať jarné súhvezdia Leva, Panny, Pastiera. 20. 3. 2008 začína jarná rovnodennosť - začiatok 
astronomickej jari. Slnko vstupuje do znamenia Barana. V nedeľu 30. 3. 2008 sa opäť 
mení čas na letný, takže si posunieme ručičky hodiniek z 2.00 hod. na 3.00 hod. 
Planéty: Merkúr je nepozorovateľný, nachádza sa na dennej oblohe. Venuša nie je po-
zorovateľná, stratila sa v svetle Slnka, je tiež na dennej oblohe. Mars sa pohybuje priamo 
k východu v súhvezdí Býka. 5. 3. 2008 vstupuje do súhvezdia Blíženci. Vychádza o 10.50 
hod., zapadá po 3. hodine. Jupiter je pozorovateľný na dennej oblohe v súhvezdí Strelec. 
Vychádza o 3.00 hod., zapadá po 12.00 hod. V dňoch 3. 3. a 30. 3. 2008 ho môžeme vi-
dieť blízko Mesiaca. Saturn sa pohybuje v súhvezdí Leva, pozorovateľný je väčšinou v noci. 
19. 3. 2008 ho môžeme vidieť v blízkosti Mesiaca. 

Pozn.: všetky časové údaje sú SEČ/LEČ F. Sejut, MO - SZAA

POZORUJTE S NAMISlovenský zväz 
zdravotne postihnutých 

usporiada 
29. 3. 2008 v Redute  

SPOLOČENSKÉ 
POSEDENIE. 

Do tanca hrá 
Roman Barabas. 

Vstupné: 300,- Sk. 
Lístky v predaji v kancelárii 

SZZP, Fabiniho 9/1, 
Sp. Nová Ves
Informácie 

na t. č. 44 24 508.

Mestské kultúrne centrum 
Spišská Nová Ves

v spolupráci
so Spišskou katolíckou 

charitou
pripravuje

XII. ples 
ľudí 

s dobrým 
srdcom
dňa 5. 4. 2008 

(sobota) o 16.00 
v spoločenskej sále 

Reduty

Vstupné: dospelí 270,- Sk

deti do 12 rokov 150,- Sk

a deti z DCHSJ a Klubu rodičov

Predaj vstupeniek: 

od 3. 3. 2008 

v DCHSJ Wolkerova 41, 

p. Kavuličová, 

tel.: 053/41 90 614

Občianske združenie Život a Zdravie
KLUB ZDRAVIA v Spišskej Novej Vsi

vás pozýva na
vzdelávací program zameraný na prevenciu
civilizačných ochorení a zdravý životný štýl

N E W  S T A R T
prednášky a diskusie

príprava zdravých jedál a ochutnávka
recepty

 12. 3. 2008  Pohybom ku zdraviu – MUDr. Peter Pollák
 1. 4. 2008  New start očami humoristu – Oľga Pazerini

Kde: Školská 22 (pri daňovom úrade), Spišská Nová Ves
Kedy: streda o 17.00 hod. • Kontakt: 0903 518 328, 053/444 03 37

Vstup voľný!

OZNAMY
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EKONOMICKÁ FAKULTA Univerzity Mateja Bela 
v Banskej Bystrici otvára 

v akademickom roku 2008/2009 na detašovanom pracovisku 
v Spišskej Novej Vsi študijné programy v externej forme štúdia

REGIONÁLNY ROZVOJ 
A VEREJNÁ SPRÁVA - prvý stupeň štúdia

EKONOMIKA A SPRÁVA ÚZEMÍ 
- druhý stupeň štúdia 

Termín podania prihlášky: do 29. februára 2008 (prvý stupeň štúdia)

 do 30. apríla 2008 (druhý stupeň štúdia)

Termín konania prijímacej skúšky: 16. - 20. júna 2008 (prvý stupeň štúdia)

 9. júla 2008 (druhý stupeň štúdia)

Poplatok za prijímacie konanie: 900 Sk

Informácie o podmienkach prijatia na prvý a druhý stupeň štúdia, 

prijímacej skúške, všeobecných údajoch o prijímacom konaní 

a o uplatnení absolventov nájdete na www.spisskanovaves.eu 

v sekcii Občan/Školstvo/Vysoké školy alebo Aktuality.

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy 
Fabiniho 1, Spišská Nová Ves

pozýva rodičov a všetkých, ktorí chcú 
v spoločnosti príjemnej hudby a tanca

privítať jar 
na

JARNÝ KONCERT ZUŠ,
ktorý sa uskutoční

27. 3. 2008 o 16.30 hod.
v koncertnej sále ZUŠ.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

KONTO ORANGE 
ROZDELÍ REGIÓNOM 

PO PRVÝKRÁT
 AŽ 6 MILIÓNOV 

KORÚN
Štvrtý ročník grantového programu „Šanca 
pre váš región“ štartuje 14. februára 2008 
a termín prijímania projektov trvá do 2. apríla 
2008. Na rozdiel od minulých ročníkov už ne-
bude program prebiehať v dvoch etapách, ale 
má rovnaký začiatok aj uzávierku pre posiela-
nie projektov zo všetkých ôsmich krajov Slo-
venska.
Podpora grantového programu bude zameraná 
na rozvoj oddychových zón, výstavbu detských 
ihrísk, športovísk či kultúrnych zón, zlepšenie 
prístupu k informáciám v obciach a mestských 
častiach, na projekty revitalizácie turistických 
a náučných chodníkov, cyklotrás, pamätihod-
ností, historického a kultúrneho dedičstva 
regiónu, rozvoj kultúrnych tradícií a zvyklostí re-
giónu, ako aj komunitné projekty zamerané na 
vytvorenie prostredia pre stretávanie sa ľudí. 
Záujemcovia o grantový príspevok z celého 
Slovenska môžu svoje projekty posielať 
na adresu Centrum pre filantropiu, 
Kozia 11, 811 03 Bratislava. Formulár 
spolu s bližším popisom štruktúry predklada-
ných projektov je k dispozícii na stránke 
www.kontoorange.sk. 

ZO Slovenský zväz 
zdravotne postihnutých 

Fabiniho ul. č. 13, Sp. Nová Ves
srdečne pozýva

na výročnú 
členskú schôdzu,
ktorá sa uskutoční

6. 4. 2008 o 14.00 hod. 
v Reštaurácii TATRA.

Tešíme sa na stretnutie s vami.

Základná škola, Ul. Ing. Kožucha 11, 052 01  Spišská Nová Ves
pokračuje v tradíciách aj v školskom roku 2008/2009 

otvára matematické a jazykové triedy.
Keď máte záujem, aby váš syn (dcéra) navštevoval (a) matematickú alebo jazykovú triedu 

v školskom roku 2008/2009 od piateho ročníka, môžete sa dostaviť na zápis. 
Po slnení stanovených kritérií budú do týchto tried zaradení.

Zápis do matematickej triedy a jazykovej triedy sa uskutoční 
dňa 12. a 13. 3. 2008 o 8.00 hod.

v Základnej škole, Ul. Ing. Kožucha, Spišská Nová Ves.
                                                                                    Mgr. Viera Kočišová, riaditeľka školy

ZÁPIS DETÍ DO MATERSKEJ ŠKOLY
      
Pre školský rok 2008/2009 môžu rodičia písomne prihlásiť svoje deti v termíne od 1. marca až 
31. marca 2008 do týchto predškolských zariadení mesta: 
      
 Centrum mesta MŠ Slovenská 14 č. tel.: 446 40 06
  MŠ Gorazdova 28 č. tel.: 446 16 81
  MŠ Hviezdoslavova 33 č. tel.: 446 34 58
  MŠ Hanulova 6 č. tel.: 446 44 24
  MŠ I. Krasku 3 č. tel.: 442 21 55
  MŠ E. M. Šoltésovej 27 č. tel.: 446 28 67
 
 sídl. Tarča MŠ Lipová 21 č. tel.: 446 52 58
 
 sídl. Mier MŠ Komenského 25 č. tel.: 446 57 49
  MŠ Z. Nejedlého 5 č. tel.: 446 20 60
  MŠ Jilemnického 2 č. tel.: 446 36 55
 
 sídl. Západ MŠ Stolárska 2 č. tel.: 443 22 30
 
 Kozí vrch MŠ Tomášikova 5 č. tel.: 446 45 01
 
 Novoveská Huta MŠ Novoveská Huta 147 č. tel.: 441 31 28
 
 Vilčurňa MŠ Potočná 9 č. tel.: 446 18 98

Podrobnejšie informácie poskytnú riaditeľky uvedených materských škôl osobne alebo telefonicky.
Informácie o materských školách záujemcovia nájdu aj na internetovej stránke: www.ssz.snv.sk

OZNAMY
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KLUB DÔCHODCOV KOMENSKÝ
pozýva všetkých pedagogických pracovníkov, dôchodcov na stretnutie, 
ktoré sa uskutoční 10. 3. 2008 (pondelok) o 10.00 hod. 
v Klube dôchodcov na Levočskej ulici. 
Zároveň pozývame na stretnutie pri príležitosti 
Dňa učiteľov 27. 3. 2008 (štvrtok) o 15.00 hod. 
v reštaurácii SPIŠ - salónik. Uvítame aj nečlenov. 
Vstupné: 150 Sk • Tešíme sa na vás. 

MESIAC GRÉCKA V CA KAMI

* letecky z KE, BA * vlastná doprava * autobusom *
* 8, 10, 11, 12, 15-dňové pobyty *  víkendové pobyty * 
* vlastná strava * raňajky * polopenzia * all inclusive * 

* hotely * penzióny * apartmány * štúdia *
 
ODLETY Z KOŠÍC:
RHODOS, KRÉTA, ZAKYNTHOS, KOS, 
KALYMNOS,
ďalšie ostrovy letecky z Bratislavy
 
– zľava do konca februára 12%
– 1 dieťa vo vybraných hoteloch
   až do 18 rokov ZADARMO
– prenájom auta pri vybraných hoteloch
   na 2 dni zadarmo 

DARČEK PRI ZAKÚPENÍ DOVOLENKY

Letná 70, 052 01 Spišská Nová Ves
tel: 053/441 23 72, fax: 053/429 71 08
www.cakami.sk     cakami@cakami.sk

Kamenárstvo SLAVKOVSKÝ
vás pozýva do novootvorenej predajne kamenárskych výrobkov 

na Levočskej ulici v SNV pri starom cintoríne.

Ponúkame: 
• široký výber pomníkov rôznych tvarov a materiálov, 
• sekanie písma,
• vázy, lampáše a ostatné výrobky pre cintorínsku architektúru.

Tel.: 0905 290 515, 0918 407 119

Mestský výbor č. 3, Ferčekovce pozýva
priaznivcov aj priateľov stolného tenisu z Ferčekoviec a Novoveskej Huty na

VEĽKONOČNÝ TURNAJ 
V STOLNOM TENISE.

Turnaj sa uskutoční v nedeľu 30. 3. 2008
v telocvični SPŠ strojníckej, 

Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves.
KATEGÓRIA: muži aj ženy do a nad 50 rokov.

Prihlásiť sa môžete na tel. č.: 0907 225 585 alebo v telocvični školy v čase od 14.00 hod.

Tešíme sa na vašu účasť.  Ing. Ondrej Majerník, predseda MsV č. 3

Prinášam lásku, horúcu, detskú
by kvapky krvi zmyl som z vašich čiel,

padli ste svorne, otčine na česť, 
duch váš do ríše mieru odišiel.
(H. Drevenický: Našim mŕtvym)

 MINISTERSTVO OBRANY SR • MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
DOM MATICE SLOVENSKEJ SPIŠSKÁ NOVÁ VES

pozývajú širokú verejnosť

NA PIETNU SPOMIENKOVÚ SLÁVNOSŤ 
pri príležitosti 69. výročia tragických udalostí 

v našom meste z marca 1939 - Malá vojna,
ktorá sa uskutoční 

28. marca 2008 o 14.00 hod.
na miestnom cintoríne pri Martýriu.

Slniečko má svoju moc, je tu zase Veľká noc.
Prežite ju v pohode a zdraví, 

nech vás korbáč a voda
všetkých boľačiek zbaví.

redakcia

INZERCIA, POZVÁNKY, OZNAMY
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Jediný sériový výrobca midibusov na Slovensku  v spolupráci 
s holandskou firmou VDL BUS & COACH

H¾adáme ¾udí 
na technické, 
obchodné 
a výrobné pozície

Profesný životopis 
spolu so žiados ou a súhlasom 
so spracovaním osobných údajov 
posielajte na
stofkova@rosero.sk 
alebo faxom na èíslo
fax: 053 441 02 22
prípadne poštou na adresu: 
ROŠERO - P s.r.o., Sadová 14/A, 
052 01 Spišská Nová Ves.

viac informácií na 
tel. 053 418 24 00 

www.rosero.sk info

práca

Nerozde¾ujte rodinu
PRACUJTE DOMA

ponúkame
• tvorivú prácu
• výhodné platobné podmienky,
    finanèný priemer 4,3 €/hod.
• moderné technické zabezpeèenie
• stabilné zázemie firmy 
    so 14 roènou tradíciou
• profesný rast

ponúka:

 nadštandardné služby merania biochemických parametrov:
  glukózy
  cholesterolu
  triglyceridov
 objednanie osobne alebo na tel. č. 053/441 01 92

 meranie tlaku a celkového množstva tuku
 liečebnú kozmetiku EUCERIN ® ako partnerská lekáreň
 široký sortiment detskej zdravotnej a vychádzkovej 

obuvi SANTE SK ®

 zdravotné pomôcky
 dojčenské výrobky značky Canpol babies ®

 bezbariérový vchod pre detský kočík
 detský kútik

NÁBREŽIE HORNÁDU  Č. 11, SPIŠSKÁ NOVÁ VES
(novostavba pri parkovisku COOP - JEDNOTA)

LEKÁREŇ SIGNUM

otváracie hodiny:
Po, Ut, Str  •  8.00 - 16.00

Štv, Pia  •  8.00 - 17.00

Marián Schmidt

Jarný kurz 
spoločenských tancov 

pre dospelých od 14. 3. 2008

(manželské páry, slobodných pánov i dámy)

Obmedzený počet párov – individuálna výučba

v SPŠ strojníckej v piatok od 19.00 do 21.00 hod.

   Informácie aj zápis telefonicky na č. 0904 459 110.

Mestská organizácia Jednoty 
dôchodcov na Slovensku 

Spišská Nová Ves
pozýva svojich členov 

na hodnotiacu členskú schôdzu

6. 3. 2008 (štvrtok) 
o 14.00 hod.

v Administratívnej budove, 
Štefánikovo námestie č. 5, 

zasadačka.

Okresná organizácia Jednoty 
dôchodcov na Slovensku 

a Spišská knižnica v Sp. Novej Vsi 
pozývajú seniorov

na literárne popoludnie spojené 
s prednesom poézie a prózy

26. 3. 2008 (streda) 
o 14.00 hod.

v Spišskej knižnici, 
Letná ul. č. 28.

Popoludnie sa uskutoční 
v rámci Mesiaca knihy.

INZERCIA, POZVÁNKA
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KRÍŽOVKA

Milí Novovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničiek nám spolu s vašou adresou posielajte najneskôr do 15. marca na 
adresu redakcie s heslom „krížovka“. Meno výhercu uverejníme v aprílovom Ičku. Správne znenie tajničiek z minulého čísla: Tajnička č. 1 – vlastnú samo-
správu, Tajnička č. 2 – týždenných trhov. Výherkyňou minulomesačnej krížovky sa stáva Zuzana Lysá, Spišská Nová Ves, ktorá získava knižnú publikáciu 
o meste Spišská Nová Ves. Blahoželáme!
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740 rokov rozvoja nášho mesta
Sľubne sa rozvíjajúce mestečko sa za vlády uhorského kráľa Žigmunda spolu s ďalšími dvanástimi spišskými mestami (Sp. Belá, Ľubica, Vrbov, 
Tvarožná, Poprad, Stráže pod Tatrami, Veľká, Sp. Vlachy, Sp. Podhradie, Ruskinovce, Matejovce pri Poprade a Sp. Sobota) dostalo v roku 1412 do 
zálohu poľskému kráľovi Vladislavovi. Kráľ Žigmund totiž žil v ustavičných bojoch, ktoré jeho krajinu priviedli do veľkej, hlavne finančnej biedy. Pre 
(1. tajnička) súrne potreboval peniaze, ktoré nakoniec získal s tým, že za požičaných 37 000 kôp českých grošov dá poľskému kráľovi ako záruku 
za pôžičku týchto trinásť spišských miest spolu s ľubovnianskym i podolínskym panstvom s príslušnými poddanskými dedinami. Obyvatelia záloho-
vaných miest si mysleli, že tento stav potrvá len krátku dobu. Lenže toto dočasné opatrenie trvalo až do roku 1772, teda neuveriteľných 360 rokov. 
Bola to (2. tajnička), ktorá získala späť tieto zálohové mestá. Hoci to bolo dlhé obdobie sprevádzané rôznymi vojnami, vpádom husitov, povstaním 
nevoľníkov aj „storočím vojen“ v 17. storočí, predsa len po „Satmárskom mieri“ v roku 1711 nastáva mohutnejší rozvoj nášho mesta. 

SPRÁVCOVSKÁ  FIRMA, s. r. o., Letná 41, Spišská Nová Ves
oznamuje vlastníkom a nájomcom bytov, ktorých byty spravuje, nájomcom 

mestských bytov a užívateľom bytov, ktoré spravuje firma Polytop, s. r. o., 
že pohotovostné služby na rozvodoch vody a kúrenia zabezpečuje cez soboty, 

nedele a sviatky na tel. čísle 0905 215 732.

•výťahy •voda, ÚK •elektro 
telefónne čísla:  dispečing - 053/44 32 503 
 mob.: 0905 499 881
ďalšie kontakty:  www.bdsnv.sk 

BYTOVÉ DRUŽSTVO SPIŠSKÁ NOVÁ VES, Kamenárska 5, Sp. Nová Ves
zabezpečuje 24-hodinovú pohotovostnú a havarijnú službu
pre byty, ktoré spravuje na poruchách uvedených zariadení

plynové zariadenia:
nepárne týždne: mob.: 0905 534 800
párne týždne: mob.: 0905 241 080

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární
25. 2. - 2. 3. 2008

Lekáreň NA TARČI, Agátová 12, t. č.: 446 75 68        
3. 3. - 9. 3. 2008

Lekáreň SIGNUM, Nábr. Hornádu 11, t. č.: 441 01 92        
10. 3. - 16. 3. 2008 

Lekáreň TEMPLUM, Česká 1, t. č.: 441 41 66        
17. 3. - 23. 3. 2008

Lekáreň ELIXÍR, Zimná 70, t. č.: 446 82 25        
24. 3. - 30. 3.2008

Lekáreň PRI STANICI, Odborárov, t. č.: 429 86 93        
31. 3. -  6. 4. 2008

Lekáreň VERBENA, Hviezdoslavova 41, t. č.: 441 03 74       

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

STÁLE EXPOZÍCIE:
• JOZEF HANULA  Kresba/maľba 
• ZÁHRADA UMENIA 

VÝSTAVY:
EMIL MAKOVICKÝ – 1908  100  2008 – výstava predstavuje 
prierez celoživotnou tvorbou popredného slovenského akade-
mického maliara Emila Makovického, rodáka z Hrabušíc. Reali-
zovaná je pri príležitosti stého výročia narodenia autora (1908-
2008). do 31. 3. 2008

FAREBNÁ PALETA – Osobnosti v minulosti, osobnosti dnes
Výstava žiackych výtvarných prác – portrétov osobností mesta 
Spišská Nová Ves, ktoré vznikli v rámci projektu Farebná paleta 
v mesiacoch október – december 2007. do 31. 3. 2008

MIMOVÝSTAVNÁ ČINNOSŤ:
„JARNÝ POZDRAV“ – tvorivá dielňa zameraná na výrobu jar-
ných dekorácií technikou vosková batika, určená pre žiakov ZŠ 
a SŠ.

Otváracie hodiny:
Utorok – piatok 8.30 - 17.00 hod.
Sobota – nedeľa 9.00 - 13.00 hod.
Vstupné:
dospelí 20,- Sk
deti, dôchodcovia 10,- Sk

GALÉRIA 
UMELCOV 

SPIŠA 
ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

pozýva širokú kultúrnu
verejnosť na prehliadky výstav

v mesiaci marec 2008

vás pozývajú na výstavu

KLÍMA NÁS SPÁJA
4. 2. 2008 - 27. 3. 2008

Začiatok programov: 
8.00, 9.30, 11.00, 12.30 a 14.00 hod. 

alebo podľa dohody
Vstupné: dospelí 20,- Sk; deti 10,- Sk 

Informácie: tel.: 053/44 23 757

MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
OBČIANSKE ZDRUŽENIE TATRY•CEEV ŽIVICA

KALENDÁRIUM 
OSOBNOSTÍ MESTA

MAREC
12. 3. 1908
narodil sa v Spišskej Novej Vsi Rudolf Molnár - 100. výročie 
- evanjelický duchovný slovenskej menšiny v Rumunsku.
Zomrel 5. 9. 1982 v Nadlaku, Rumunsko.

14. 3. 1783
narodil sa v Spišskej Novej Vsi Jozef Trangous - 225. výročie 
- právnik, mecén stredného školstva.
Od roku 1825 pôsobil 35 rokov vo funkcii dozorcu Evanjelického a. v. 
cirkevného zboru v Spišskej Novej Vsi. Provincia XVI spišských miest mu 
udelila titul čestného grófa (grafius). V testamente venoval väčšiu časť 
svojho majetku pre účely evanjelického školstva v meste. Jeho meno je 
zvečnené na latinskom nápise z roku 1857 na najväčšom zvone menom 
Urban v Rímskokatolíckom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie 
v Spišskej Novej Vsi. 
Zomrel 17. 10. 1861 v Spišskej Novej Vsi.

15. 3. 1973
zomrel v Prešove Ernest Rakosi - 35. výročie
(vlastným menom Mazurák) - známy krajinkár.
Narodil sa 16. 5. 1881 v Spišskej Novej Vsi. Žil od detstva v Prešove, 
v ranom období aj figuralista ovplyvnený stredoeurópskym impresioniz-
mom a luminizmom.

23. 3. 1843  
narodil sa v Spišskej Novej Vsi Jozef Arthur Tirscher - 165. výročie
- banský odborník.

Pripravila: PhDr. Ružena Kormošová 

Divadlo Kontra v spolupráci so Štúdiom 12 v Bratislave 
uvádzajú hru Conora McPhersona

RUM A VODKA
réžia: Klaudyna Rozhin, hrá: Peter Čižmár

12. marec 2008, 19.00 hod., Galéria umelcov Spiša
Mladý Ír, ktorý veril, že má ideálny život - neukojená žena, dve nádherné 
dcérky, seriózna práca a pôžička - vyrozprávanie alkoholom presiaknutých 
príhod počas jedného šialeného víkendu v živote mladého muža. Silné cha-
raktery, ich jazyk môže byť odporný, ale ich humor a neočakávané záblesky 
ľudskosti dojmú k slzám. Nepriveď na to svoju mamu! Príď a vezmi so sebou 
osobu, ktorá by normálne do divadla neprišla. McPherson má silu vidieť do 
sŕdc a žalúdkov reálnych mužov, nie stereotypov, ktoré vidíme na obrazovke 
či plátne. Conor McPherson ako jeden z najlepších írskych dramatikov mla-
dej generácie a divadlo Kontra, ktoré tohto roku získalo Dosky 2007 ako 
„Objav sezóny“.

Vstupné: 150 a 100 Sk. Rezervácia vstupeniek: 0907 908 986.
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KULTÚRA

PROGRAM MATERSKÉHO CENTRA DIETKA na mesiac marec 2008

JARNÉ PRÁZDNINY: 3. 3.  - 9. 3. 
VEĽKONOČNÉ PRÁZDNINY: 21. 3. - 25. 3. 

Utorok, 5. 3. 2008 o 16.30 hod.

Utorok, 11. 3. 2008 o 9.00 hod. 

„PRECHOD DETÍ Z DOMÁCEHO 
PROSTREDIA DO PROSTREDIA MŠ“ 
- 3. STRETNUTIE
NÁVŠTEVA MŠ ZD. NEJEDLÉHO

Začiatok dochádzky detí do materskej škôlky je 
pre deti náročnou cestou, po ktorej sa nedá vrá-
tiť späť. Pomôžte svojim deťom na tejto ceste! Na 
návštevu Materskej školy Zd. Nejedlého na síd-
lisku Mier vás v rámci projektu Grundtvig 2: Part-
nerstvo rodičov a učiteľov pozýva MC Dietka.
Stretnutie pred budovou MŠ Zd. Nejedlého 
o 9.00 hod. 
Prizvaný pedagóg: p. Bočkayová, zástupkyňa 
MŠ Zd. Nejedlého

Štvrtok, 13. 3. 2008 o 17.00 hod.

TVORIVÁ DIELŇA 
„MAMA, OTEC A JA“

Chcete sa naučiť niečo nové, pripraviť darček 
či prekvapenie pre svojich blízkych? Materské 
centrum Dietka v spolupráci s Galériou umel-
cov Spiša pre Vás pripravilo tvorivý večer v ga-
lérii. Pozývame naň rodičov spolu s detičkami. 

Vašu účasť prosíme nahlásiť do 10. 3. na tel. č.: 
053/446 47 10
Téma: „Veľkonočná dekorácia“
Kde: Galéria umelcov Spiša, Zimná ul. č. 46
Vstup: 50,- Sk/dieťa

Utorok, 18. 3. 2008 o 16.00 hod.

PREDNÁŠKA: „STOMATOHYGIENA 
A SLADKOSTI“
Na prednášku a diskusiu o danej problematike 
pozývame do MC Dietka všetkých rodičov a sta-
rých rodičov, ktorí sa chcú dozvedieť viac. 
Prednášajúca: pani Vlčáková (RÚVZ)

Štvrtok, 3. 4. 2008 o 16.00 hod.

„VIAZANIE ŠATIEK“ ALEBO ALTER-
NATÍVNE METÓDY NOSENIA DETÍ
Pokrok a civilizácia prenikajú všade i do starost-
livosti o bábätko. Niekedy je ale pre všetkých  
lepšie vrátiť sa k tradíciám našich babičiek a 
prababičiek. Jednou z takých to vymožeností je i 
šatka na nosenie detí. (www.babysatky.sk)
Na praktické ukážky a diskusiu ohľadne alterna-
tívneho spôsobu nosenia detí pozývame do MC 
Dietka všetky mamičky a budúce mamičky. 
Prednášajúca: Blanka Szabová, Kežmarok

V APRÍLI PRIPRAVUJEME BURZU 

JARNÉHO A LETNÉHO OŠATENIA DETÍ
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„Láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“

STÁLA 
PROGRAMOVÁ 
PONUKA:
Herňa MC Dietka
- ZŠ Zd. Nejedlého, na 2. poschodí
utorok - 11. 3., 18. 3. + streda - 26. 3.:

dopoludnia, 9.00 hod. - 12.00 hod.
popoludní, 16.00 hod. - 18.00 hod.
štvrtok - 13. 3., 27. 3. + streda - 19.3.:

popoludní, 16.00 hod. - 18.00 hod.
Doneste si so  sebou prezúvky! 

Poradenstvo v dojčení
certifikovaná laktačná poradkyňa 
Hanka Ogurčáková, tel.: 053/441 10 76, 
volať môžete od 19.00 do 20.00 hod.

Anglický klub batoliat 
Mum Dad and Me (mama otec a ja) 
pre deti od 2 r.

Kde: jazyková učebňa MŠ Zd. Nejedlého
Kedy: v utorok o 16.50 hod.
Spoluorganizátor: MŠ Zd. Nejedlého, ELC Ko-
šice (odborný garant)

Joga pre rodičov s deťmi (do 10 r.)
Kde: Zimná ul. 62, v priestoroch novootvoreného 
Jogacentra (pod Reštauráciou Vegetarián)
Kedy: v pondelok od 16.30 do 17.30
Spoluorganizátor: JOGACENTRUM v Sp. Novej Vsi

PLES CENTRA VOĽNÉHO ČASU je výnimočný 
z viacerých dôvodov, ale jeden prevažuje. Stretávajú 
sa tu deti, mládež a ich rodičia, aby sa v uvoľnenej 
a priateľskej atmosfére zabavili pri hudbe, tanci 
a nealko občerstvení. V programe na úvod vystúpilo 
50 účinkujúcich zo súborov a krúžkov CVČ a predsta-
vilo sa i 23 masiek, ktoré sa pobavili v krátkej súťaži 
s 2 klaunami. Súčasťou plesu bola i tombola s vyše 
40 cenami, ktoré pripravili naši sponzori, za čo im aj 
touto cestou ďakujeme. A keď spustil diskdžokej, roz-
prúdila sa zábava 203 účastníkov 3. plesu Centra voľ-
ného času Adam.

TANEC A HUDBA - to 
sú prvky, ktoré mla-
dým rómskym taneč-
niciam kolujú v krvi. 
V spoločenskej miest-
nosti za neodmysliteľ-
nej prítomnosti divákov 
skúšajú svoje rytmy 
s Paulou Suchou.

Mladé dievčatá majú veľký záujem o udržanie si dob-
rej kondície a peknej postavy. Ak sa k tomu pridruží 
cvičenie pri hudbe a prvky TAE-BO, je v minitelocvični 
s Andreou Mlynarčíkovou každému teplo.

Centrum voľného času Adam, Levočská 14, 052 01 Sp. N. Ves, tel.: 053/442 57 59, fax: 053/429 72 05;
Stredisko Domček, Hviezdoslavova 48, tel.: 053/442 21 20, e-mail: skola@cvcsnv.edu.sk, www.cvc.snv.sk

CEZ PRÁZDNINY SME TU S VAMI
3. marec 2008 - ZIMNÁ SÁNKOVAČKA na Štrb-
skom plese. Info: Žifčáková, Vaňová, Kožušková.
4. marec 2008 - LEGO SHOW v CVČ, miestnosť 
č. 25. Info: Žifčáková
5. marec 2008 - KARNEVAL NA ĽADE na Zimnom 
štadióne od 13.00 hod. (promenáda v maskách, sú-
ťaže, zábava, verejné korčuľovanie). Info: Bigošová, 
Štrauchová.

V Centre voľného času, stredisku Domček sa o začína-
júcich, ale aj pokročilých GITARISTOV stará Rado Sed-

lák. Hravou formou, cez obľúbené a známe pesničky učí 
mladých adeptov hre na tento šesťstrunový nástroj.



19Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
03/2008

KINO BANÍK

1. - 3. 3. 2008 o 17.00, vst.: 59,- Sk, 
v pondelok 3. 3. vst.: 49,- Sk

MEDVÍDEK
Príbeh zo súčasnej Prahy rozpráva 
o osudoch troch kamarátov, ktorí sa 
poznajú už od školských lavíc. Majú 
k sebe veľmi blízko, so svojimi rodinami 
sa navštevujú a ich vzťahy sa zdajú byť 
idylické. Málokto z ich okolia, vrátane 
ich manželiek však tuší, že každý z nich 
má nejaké tajomstvo. ČR, 2008, komé-
dia, 98 min., MP-12, SPI. 

1. - 2. 3. 2008 o 19.00, vst.: 59,- Sk
SAW 4

V Saw IV. sú Jigsaw aj jeho pomocníčka 
Amanda mŕtvi. Po vražde detektíva Ker-
ryho pomáhajú agenti FBI vo výslužbe 
detektívovi Hoffmanovi rozlúštiť há-
danku poslednej Jigsawovej hry. USA, 
2007, krimi/horor/thriller, 95 min., MN, 
Continental Film.

3. - 5. 3. 2008 o 19.00, vst.: 50,- Sk
NA VÝCHOD OD RAJA 

- doporučujeme pre maturantov
Zatiaľ, čo poslušný Aron s otcom vy-
chádza dobre, Cal sa stále nedokáže 
prispôsobiť. Aj tak sa snaží o uznanie, 
naráža však na nepochopenie... USA, 
1954, dráma, 115 min., MP-12, ASFK

6. - 9. 3. 2008 o 19.00, vst.: 59,- Sk
NOC DLHÁ 30 DNÍ

Na najsevernejšom cípe Severnej Ame-
riky leží mestečko Barrow. Každú zimu 
toto nehostinné miesto na tridsať dní 
ovládne mráz, samota a tma. USA/
Nový Zéland, thriller/horror, 113 min., 
MN, Saturn.

7. - 10. 3. 2008 o 17.00, vst.: 59,- Sk, 
v pondelok 10. 3. vst.: 49,- Sk

RÍŠA HRAČIEK
Vitajte v najmagickejšom a najbáječ-
nejšom mieste na svete - v Ríši hračiek 
pána Magoria. Musíte ale pristúpiť na 
isté pravidla hry a veriť všetkému, čo 
vidíte. USA, 2007, rodinný, 92 min., 
MP-12, Magic box.

10. - 12. 3. 2008 o 19.00, vst.: 59,- Sk
DENNÍK PESTÚNKY

Annie je čerstvou absolventkou štúdia 
antropológie a hľadá si zamestnanie. 
V parku náhodou stretne malého Gray-
era  a jeho matku - „hovorme jej pani X”, 
ktorá práve prepustila opatrovateľku, 
lebo si dovolila ísť na rande. Annie sa 
ani nestihne spamätať, a odrazu sa 
z nej stáva Nanny - opatrovateľka 
s 24-hodinovým pracovným časom. 
USA, 2008, komédia/romantický, 106 
min., MP-12, Palace pictures.

13. - 16. 3. 2008 o 19.00, vst.: 59,- Sk
SWEENEY TODD: ČERTOVSKÝ 

HOLIČ Z FLEET STREET 
- nominácia na Oskara

Johnny Depp a Tim Burton opäť spo-
jili svoje sily a prinášajú na veľké plátna 
adaptáciu slávneho a mnohými ce-
nami oceneného muzikálu legendár-
neho skladateľa Stephena Sondheima 
Sweeney Todd. Johnny Depp sa pred-
staví ako Benjamin Barker - muž, ktorý 
bol neprávom odsúdený a uväznený. 
USA, 2007/krimi/hudobný, 116 min., 
SPI, Continental.

14. - 17. 3. 2008 o 17.00 hod., vstupné: 
45,- Sk, v pondelok 17. 3. vst.: 40,- Sk

ALVIN A CHIPMUNKOVIA
Po Garfieldovi prichádzajú na scénu 
bratia Alvin, Simone a Theodor. Sú to 
neobyčajné veveričky, ktoré nielenže 
vedia rozprávať, ale vedia aj výborne 
spievať. Jedného dňa narazia na Da-
vida, ktorý si všimne ich talent a nechá 
ich natočiť platňu. Animovaný/rodinný/
hudobný, 2007, 82 min., MP-12, Tatra-
film.

17. - 20. 3. 2008 o 19.00, vst.: 59,- Sk
HALLOWEEN

Michael Myers bol odsúdený na 17 ro-
kov. Teraz je už dospelý a stále veľmi 
nebezpečný. Omylom je prepustený 
z ústavu pre duševne chorých (do 
ústavu ho zatvorili ako 10- ročného). 
Každý kto mu skríži cestu je v smrteľ-
nom nebezpečenstve. USA, 2008, ho-
ror, 109 min., MN, Palace pictures.

1. - 23. 3. 2008 o 17.00, vst.: 59,- Sk
FAUNOV LABYRINT

Vojnou rozvrátené Španielsko, pár 
týždňov po nástupe generála Franca. 
Manželka fašistického kapitána prichá-
dza so svojou dcérou Oféliou do vojen-
ského tábora porodiť kapitánovo dieťa. 
Napäté vzťahy a vojnou zničená krajina 
nie sú veľmi vľúdnym prostredím pre za-
snenú Oféliu. Mexico/Španielsko/USA, 
dráma/fantasy/horror/thriller, 2008, 119 
min., MN, ASFK.

21. - 24. 3. 2008 o 19.00, vst.: 59,- Sk, 
v pondelok 24. 3. vst.: 49,- Sk

SÚKROMNÁ VOJNA 
PÁNA WILSONA

Texaského kongresmana Charlieho Wil-
sona (Tom Hanks) poznali všetci jeho 

kolegovia z politiky ako pôžitkára a po-
hodového človeka so spústou prob-
lémov, z ktorých sa však dokáže vždy 
bravúrne vykrútiť. Preto by ich ani omy-
lom nenapadlo, že by sa mohol začať 
angažovať v „Afganistanskej otázke“. 
USA, 2008, autobiografia/dráma, 
97 min., MN, Tatrafilm.

25. - 27. 3. 2008 o 19.00, vst.: 59,- Sk
CHUŤ LÁSKY

Stále to nebolo ono, a tak vymysleli 
lásku. Život už zrazu nebol nudný... Roz-
hodli sa teda sami si lásku vyskúšať. No 
a nakoniec vymysleli smiech, aby sa to 
všetko dalo vôbec vydržať... USA, 2008, 
romantický, 102 min., MP-12, Continen-
tal film.

28. - 31. 3. 2008 o 19.00, vst.: 59,- Sk, 
v pondelok 31. 3. vst.: 49,- Sk

P. S. MILUJEM ŤA
Holly a Gerry patria k tým šťastným 
manželským párom, ktorým by každý 
mohol závidieť. Nikto si ich nevie pred-
staviť inak ako spolu. Kým sa jedného 
dňa nestane nepredstaviteľné... USA, 
2007, romantický/dráma, 126 min., 
MP, SPI.

PRIPRAVUJEME NA APRÍL:
1. - 2. Pokánie - romantický film, 4. - 7. 
Láska v čase cholery - dráma, Adamove 
jablká - komédia, Jumper - scifi thriller, 
Honba za pokladom - kniha tajomstiev, 
Medzi nepriateľmi - vojnová dráma, 
Zmeškaný hovor - horor, Asterix a olym-
pijské hry - rodinná komédia, Noc patrí 
nám - akčná dráma, Chyťte doktora - ko-
média, Táto zem nie je pre starých - thril-
ler, Zbohom bejby - thriller

Milí priaznivci filmového klubu, po-
núkame vám možnosť zakúpiť si už 
nový členský preukaz, ktorý vám platí 
celý rok 2008 na celom Slovensku, 
stojí 70,- Sk a na každý klubový film 
máte zľavu 20,- Sk. Vstup pre neklu-
bistov je neobmedzený, ale za drah-
šie vstupné. Tešíme sa na stretnutie 
s vami každý piatok pri dobrom  filme 
v kine MIER.

JARNÉ   PRÁZDNINY    
ROZPRÁVKA 
1. - 2. 3. o 17.00, vst.: 45,- Sk 

PÁN VČIELKA
Krásna rodinná animovaná rozprávka 
pre malých aj veľkých s českým dabin-
gom, 86 min., MP-7.

29. 2. o 17.00 
1., 2., 3. 3. o 19.00, 
vst.: 65,- Sk, pondelok zľava 50,- Sk

P. S. MILUJEM ŤA
Slová, pre ktoré sa oplatí žiť.
Holly a Gerry patria k tým šťastným man-
želským párom, ktorým by každý mohol 
závidieť. Nikto si ich nevie predstaviť inak 
ako spolu. Kým sa jedného dňa nestane 
nepredstaviteľné... Romantický, USA, 
r. 2007, 126 min., české titulky, MP-12.

FILMOVÝ KLUB
7. 3. o 19.00, 
vst.: člen.: 40,- Sk, nečlen.: 60,- Sk

VÁŠEŇ A CIT
Stala sa ženou… Stala sa legendou… 
Vášnivý milostný príbeh o skutoč-
nom stretnutí mladej Jane Austenovej 
a Toma Lefroya, ktorý pravdepodobne 
inšpiroval jej najznámejšie romány. Ro-

mant. dráma, VB/USA, 120 min., české 
titulky, MP-15.

ROZPRÁVKA
6. - 10. 3. o 17.00, 
vst.: 65,- Sk, pondelok zľava: 50,- Sk 

ASTERIX a OLYMPIJSKÉ HRY
Asterix a Obelix sú späť! A tento krát 
vás čaká príbeh plný športového zápo-
lenia medzi Galmi a ich súpermi z ce-
lého sveta. Ako je všeobecne známe, 
čarovné nápoje sú na Olympijských 
hrách zakázané, ale Asterix už má plán 
ako opäť zvíťaziť... Európsky veľkofilm 
s rekordným  hereckým obsadením 
z ôsmych krajín. Francúzsko, Španiel-
sko, Nemecko, český dabing, 117 min., 
MP-12.

FILMOVÝ KLUB 
14. 3. o 19.00, 
vst.: člen.: 40,- Sk, nečlen.: 60,- Sk

POLČAS ROZPADU
Tragikomédia o štyridsiatnikoch, ktorí 
sa nechali strhnúť milostnými aférami 
do mladíckych čias, ale zabudli na to, že 
sex, drogy a rock´n´roll vymenili za mo-
bil, auto a kravatu. Slovensko, r. 2007, 
105 min., MP-15. 

13. 3. o 19.00, 14. 3. o 17.00, 
15. - 17. 3. o 19.00, 
vst.: 65,- Sk, pondelok zľava 50,- Sk 

HONBA ZA POKLADOM: 
KNIHA TAJOMSTIEV

Pokračovanie úspešného thrilleru. Lo-
vec pokladov Ben Gates (Nicolas Cage) 
sa opäť vydáva na vzrušujúcu, dob-
rodružstvom nabitú cestu, aby vyniesol 
na svetlo sveta doposiaľ nepoznanú 

časť minulosti a tiež skryté poklady... 
Akčný thriller, USA, 127 min., slovenské 
titulky, MP-12.

VEĽKÁ NOC
ROZPRÁVKA
23., 24., 25. 3. o 17.00, vst.: 50,- Sk

ALVIN a CHIPMUNKOVIA
Chipmunkovia sú neobyčajné veveričky, 
ktoré nielenže vedia rozprávať, ale vedia 
aj výborne spievať. Animovaný, rodinný, 
hudobný film s českým dabingom, 
87 min., MP-12. 
 
23., 24., 25. 3. o 19.00, vst.: 50,- Sk 

GYMPL
Komédia o študentoch, učiteľoch, rodi-
čoch a graffiti... Petr a Michal do školy 
radšej nechodia a ak tam už náhodou 
zavítajú, tak celé hodiny prespia, pretože 
po nociach maľujú graffiti. To je to je-
diné, čo ich okrem dievčat zaujíma. ČR, 
r. 2007, 105 min., česká verzia, MP-12. 

FILMOVÝ KLUB 
28. 3. o 19.00, 
vst.: člen.: 40,- Sk, nečlen.: 60,- Sk

ONCE
On je pouličný muzikant, jeho snom je ži-
viť sa hudbou, ona je výborná pianistka z 
Čiech, ktorá odišla do Írska kvôli obžive. 
Tí dvaja sa samozrejme stretnú a natočia 
spoločnú platňu... Hudobná melodráma, 
Írsko, české titulky, 86 min., MP-12. 

29. - 30. 3. o 19.00, vst.: 55,- Sk 
MEDVÍDEK

Komédia od tvorcov úspešných Pelíškov 
a Pupenda tentoraz o svete, v ktorom 
je ženský princíp silnejší ako mužský, 

mäkké je silnejšie ako tvrdé a voda je sil-
nejšia ako kameň. ČR, 87 min., MP-12.
 
FILMOVÝ KLUB 
4. 4. 2008 o 19.00, 
vst.: člen.: 40,- Sk, nečlen.: 60,- Sk 

SATURNO CONTRO
Partia mladých ľudí sa schádza na ve-
čeru, kde brilantný skupinový portrétista 
Ozpetek zobrazuje ich život, v ktorom 
bezstarostnú ľahkosť nedávno minu-
lých rokov vystriedali každodenné sta-
rosti všedného dňa. Čo sa stane, keď 
sú zrazu nútení prestať skrývať svoje po-
city? Dráma, Taliansko, Francúzsko, Tu-
recko, 110 min., české titulky, MP-12.

ROZPRÁVKA 
5. - 6. 4. 2008 o 17.00, vst.: 49,- Sk

ALVIN a CHIPMUNKOVIA
Chipmunkovia sú neobyčajné veveričky, 
ktoré nielenže vedia rozprávať, ale vedia 
aj výborne spievať. Animovaný, rodinný, 
hudobný film s českým dabingom, 
87 min., MP-12.

5. - 6. 4. o 19.00, vst.: 59,- Sk
TÁTO KRAJINA NIE JE 

PRE STARÝCH 
Keby ste v pustatine našli hromadu mŕt-
vol a auto s kufrom plným drog a peňazí 
(presne 2 milióny dolárov), čo by ste uro-
bili? Vzali ho alebo nechali ležať? USA, 
r. 2008, 122 min., slovenské titulky, 
MP-15.  

PRIPRAVUJEME: 
Rozprávku: WINX CLUB, POKÁNIE, 
40 mm ZÚRIVOSTI,
10 ROKOV PRED KRISTOM, O ŽIVOT

KINO MIER
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Knižné
novinky 

Spišskej knižnice 
v Spišskej Novej Vsiv

Výpožičná doba:
počas školského roka od pondelka do piatka 
od 8.00 do 18. 00 hod., v stredu vždy zatvorené, 
v sobotu od 9.00 do 11.45 hod.
Telefónne číslo: 053/446 47 57 
e-mail: sksnv@ke.telecom.sk
www.spisskakniznica.sk

(možnosť rezervovať si knihy cez internet)

PRE DETI
J. K. Rowlingová - Harry Potter a Dary 
Smrti 7. Hrdinu románu čaká neľahká úloha pre-
miestniť Fénixov Rád na bezpečnejšie miesto. 
Okrem toho musí čeliť veľkému pokušeniu, ktoré 
prenasledovalo čarodejníkov mnohých generácií. 
Dá sa zlákať túžbou po Daroch Smrti? Odpoveď 
nájdete v záverečnej časti úspešného románu.
F. S. Kamo - Ó, sóle mio! 5. diel. Ďalšie po-
kračovanie rozprávok o zajacovi a vlkovi v bohato 
ilustrovanej knihe určenej detským čitateľom 
všetkých vekových kategórií.
J. Greenová - Rozhodnem sa sama. Zúfalá 
dievčina Mia prežíva náročnú životnú situáciu, 
v ktorej jej mnohí radia, ale hrdinka románu si 
uvedomuje, že konečné rozhodnutie musí uro-
biť sama.

POBOČKA MIER, KOMENSKÉHO 25 

A. Jost - Cirkus Bambini ide okolo sveta. 
Nezvyčajné príbehy, ktoré zažili v manéži i exo-
tických krajinách veselí klauni, odvážni akrobati 
a nebojácni krotitelia divých šeliem.

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA

E. Adler - Dom v Amalfi. Román plný lásky 
z pobrežia Amalfi, jedného z najkrajších kútov 
Talianska.
T. Perry - Tanec za mŕtvych. Prípad ne-
známeho protivníka, ktorý vo svojej túžbe po 
peniazoch chce pripraviť o život nevinného osem-
ročného chlapca.
M. Hamzová - Šepkanie osudu. Príbeh muža, 
žijúceho s výčitkami svedomia kvôli autonehode, 
ktorú spôsobil. Opustí teda zmrzačenú manželku 
kvôli žene, ktorú vôbec nepozná?

POBOČKA MIER, KOMENSKÉHO 25 

C. Willisová - I když půjdu roklí šeré smrti. 
Psychologička Dr. Joanna Landerová skúma pa-
cientov, ktorí prežili klinickú smrť, až sa sama po-
kúsi o podobné simulované zážitky.

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA

A. Manguel - Dějiny knižnej kultúry.
A. M. Sigmund - Diktátor, démon, demagóg. 
Literatúra faktu o nacizme a Adolfovi Hitlerovi.
R. T. Kiyosaki - Bohatý otec. Chudobný otec: 
čo bohatí učia svoje deti a chudobní nie. Po-
pulárno-náučný výklad o financiách, investíciách, 
bohatstve a úspechu.

POBOČKA MIER, KOMENSKÉHO 25 

J. Gray - Ako získať, čo chcete, ako si vážiť, 
čo máte. Praktická príručka k dosiahnutiu osob-
ného úspechu.

2. 3. 2008 (nedeľa) o 15.00 hod.  Vstupné: 50,- Sk 
Ján Beňo - Miro Košický 

O KUBOVI, NAJKUBOVSKEJŠOM NA SVETE 
(Šibalská rozprávka, pre najmladších aj najstarších...) Rozprávka o tom, ako šibal Kubo pravdu hľadal, ako drevenú kravu 
pásol, ako smutnú princeznú rozosmial a pol kráľovstva dostal... 

7. 3. 2008 (piatok) o 11.00 hod.  Vstupné: 50,- Sk 
Janosch  

ACH, AKÁ NÁDHERNÁ JE PANAMA (Rozprávka) 
Prázdninové predstavenie pre deti s prekvapením!!! Rozprávka, v ktorej je všetko väčšie a oveľa krajšie. Príbeh 
dvoch kamarátov, Macka a Tigríka, ktorí sa vydali na cestu, aby pochopili, že mať priateľa je najväčšie šťastie na svete. 

7. 3. 2008 (piatok) o 19.00 hod.  Vstupné: 100,- Sk 
Ján Chalupka  

KOCÚRKOVO (Komédia so žartovnými pesničkami)
Najstaršia slovenská veselohra o tom, ako sa vieme pechoriť. ...prostredie malého mesta. Hra je obrazom dvoch proti-
chodných svetov: zanikajúci feudalizmus a zrod národne uvedomelej inteligencie. 

9. 3. 2008 (nedeľa) o 15.00 hod.  Vstupné: 65,- Sk 
HOSŤ!!! Divadlo na peróne z Košíc 

AKO LÍŠKA BUDULÍNKA OKLAMALA... alebo ZABUDNUTÁ 
ROZPRÁVKA 
Veselá rozprávka o chlapčekovi menom Budulínko, ktorý neposlúchol svojich starých rodičov, napriek zákazu dvere líške 
otvoril a tá si ho do nory vzala. Ale ako to už v rozprávkach býva, všetko dobre dopadlo, starček vnúčika zachránil a ten si 
už navždy zapamätal, že babku s dedkom treba poslúchať a cudziemu dvere už nikdy, nikdy neotvoril... 

14. 3. 2008 (piatok) o 19.00 hod.  Vstupné: 100,- Sk 
Ivan Bukovčan 

SLUČKA PRE DVOCH (tragikomédia)   
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.

16. 3. 2008 (nedeľa) o 15.00 hod.  Vstupné: 50,- Sk 
Karol Spišák  

VRABEC BRMBOLEC (Rozprávkový muzikál) 
Pôvodný rozprávkový muzikál dlhoročného divadelného praktika, o neposlušných vrabcoch a ich dobrodružnej ceste 
svetom.

18. 3. 2008 (utorok) o 14.00 hod.  Vstupné: 50,- Sk 
Janosch  

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

28. 3. 2008 (piatok) o 19.00 hod.  Vstupné: 100,- Sk 
Tibor Ferko, Miro Košický 

BENDEGÚZ (Donkichotiáda, podľa Jána Chalupku) 
Moderná donkichotiáda, prvá dramatizácia románu na Slovenských javiskách! Dvaja pomaďarčení turčianski zemania 
Bendegúz a Pišta sa vyberú do sveta hľadať pravlasť Maďarov. 

30. 3. 2008 (nedeľa) o 15.00 hod.  Vstupné: 50,- Sk 
Janosch  

ACH, AKÁ NÁDHERNÁ JE PANAMA (Rozprávka) 
PRIPRAVUJEME!!!
10. 4. 2008 o 19.00 hod.  Vstupné: 200,- Sk
Divadlo Jonáša Záborského z PREŠOVA uvádza F. R. Hervého - Ľubomíra Feldeka, v réžii Antona Šulíka 

UTEKAJTE SLEČNA NITUŠ!
(parafráza operety F. R. Harvého Mam‘zelle Nitouche v dvoch častiach)
Nepremeškajte túto možnosť!!! Prvý a posledný krát na javiskách spišského divadla!!!
 (prosíme o rezerváciu vopred na tel. čísle: 053/417 32 71)

Skupinové objednávky alebo rezervácie na tel. čísle 053/417 32 75, 417 32 71, www.spisskedivadlo.sk
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5. 3. 2008 o 18.00
koncertná sieň Reduty

MARTIN BABJAK
barytón
Piesňový recitál

Program: 
Mikuláš Schneider-Trnavský, 
Antonín Dvořák, Eugen Suchoň, 
Fritz Kafenda a Bohuslav Martinů
Klavírny sprievod: 
DANIEL BURANOVSKÝ

Vstupné: 190,- Sk; 60,- Sk deti 
V deň koncertu: 240,- Sk

8. 3. 2008  o 19.00 hod. 
Hviezdoslav pri MKC, Sp. divadlo 
Osvald Zahradník

SÓLO PRE BICIE (hodiny)
 repríza úspešnej divadelnej hry v podaní
 ochotníckeho divadelného súboru 

13. 3. 2008 
o 8.00, 9.15, 10.50 hod.
Kino Mier, vstupné: 25,- Sk

CIRKUS MUZIKUS
Výchovný koncert pre I. stupeň ZŠ v spolupráci s 
Hudobným centrom Bratislava 
 
18. 3. 2008 
o 8.00, 9.00, 10.00, 11.00 hod. 
Kino Mier, vstupné: 25,- Sk

ČO JE TO MUZIKÁL
Výchovný koncert pre II. stupeň ZŠ v spolupráci s 
Hudobným centrom Bratislava
 
28. 3. 2008  o 19.00   
Športová hala

LUCIE BÍLÁ
Unikátny 2,5 hod. 
megakoncert 
českej speváčky 
s orchestrom
PETRA MALÁSKA 
a vokálnou skupinou
Vstupné na miesta:
Tribúna B, C 850,- Sk • Tribúna A, D 650,- Sk 
   
Pripravujeme:
11. 4. 2008  o 18.00, KD Mier

ČAČINA
Slávnostný program venovaný 35. výročiu vzniku 
folklórneho súboru pôsobiaceho pri MKC
 
20. 4. 2008  o 18. 00
Koncertná sieň Reduty  

ARS CAMERA
koncert klasickej hudby z diel skladateľov klasi-
cizmu a romantizmu v obsadení: sláčikové kvar-
teto, spev, klarinet a klavír 
                 

Informácie a predpredaj vstupeniek:
MKC - Reduta, tel.: 053/44 632 49, 42 992 51, 

KD Mier, tel.: 44 287 66
TIC - Letná 49 (pri Levočskej bráne), 
tel.: 053/44 282 92, 053/161 86
CK SpeedTour (v budove Reduty), 

tel.: 053/44 671 70

„Ľúbiť ľudí a ostať sám sebou!“ 
je mottom Viktora Weisera, 
popredného člena divadel-
ného súboru HVIEZDOSLAV 
pri MKC Spišská Nová Ves, 
ktorý sa 3. marca 2008 do-
žíva 70-tich rokov.
Svojrázna postava s obrov-
skými skúsenosťami bola a je 
veľkou posilou nášho súboru, 
v ktorom sa objavil v roku 1996 
v postave Gréka Dymbu v jedno-
aktovke A. P. Čechova Svadba, 
potom pokračoval ako lekár 
Diafoirus v Moliérovom Zdra-
vom nemocnom (1998), potom 
Daniel Gašpar č. 2 v Takmer božskom omyle (1999) 
od I. Bukovčana. Exceloval v Starej dobrej kapele 
ako kapelník Beďar (2000) a po siedmich rokoch 
odmlky stvárnil postavu hodinára Reinera v Sóle pre 
bicie (hodiny) od O. Záhradníka. Odmlka nebola od-
mlkou v pravom slova zmysle, lebo usilovne účinko-
val v hudobno-dramatických a poetických pásmach, 
kde mu režisér pán V. Peták vždy našiel patričný 
part. Monológy sú jeho silnou stránkou, vie ich pre-
cízne naštudovať a emotívne predniesť. Posledne 
prednesený monológ Barnabáša z hry Petra Zvona 
Tanec nad plačom, ktorým sa predstavil na slávnost-
nej akadémii pri príležitosti 75. rokov trvania súboru, 
je potvrdením tohto konštatovania. 
Málokto z Novovešťanov však vie, že náš jubilant patrí 

medzi pár posledných v našom 
meste žijúcich členov bývalého 
profesionálneho Krajového di-
vadla, ktoré v Spišskej Novej Vsi 
pôsobilo v rokoch 1957 - 1963. 
Viktor v ňom zakotvil v roku 1961 
na základe výsledkov konkurzu, 
potom pôsobil v jedenástich in-
scenáciách i v jednom filme (Tam 
za lesom) a v televíznej inscená-
cii, vtedy ešte naživo vysielanej 
Verbunk.
Po zrušení Krajového divadla 
dostal ponuku pôsobiť v košic-
kom bábkovom divadle, nechcel 
však trhať rodinu (manželka, tiež 

herečka, dostala ponuku pôsobiť v prešovskom 
divadle) a úplne zmenil povolanie - pôsobil v po-
travinárstve a potom dlhých 20 rokov dochádzal 
do práce v železiarňach Košice.
Už spomínaný návrat na divadelné dosky v našom 
súbore v roku 1996 už ako dôchodca nám pomo-
hol obsadzovať uvádzané inscenácie k plnej spokoj-
nosti režisérov, nás spoluhercov a veríme, že i nášho 
divadelného obecenstva, čo je najpodstatnejšie!
Vážený náš jubilant, želáme Ti pri príležitosti Tvojho 
veľkého sviatku stále zdravie a nech Ťa Tvoj ži-
votný optimizmus sprevádza stále i do ďalších rokov 
Tvojho života!

Samospráva divadelného súboru 

HVIEZDOSLAV a MKC

70-ROČNÝ JUBILANT VIKTOR WEISER

Vstupné: 50,- Sk • Predpredaj vstupeniek: Mestské kultúrne centrum, 
Radničné námestie č. 4 - REDUTA, t. č.: 053/446 32 49, 442 56 52 

a 1 hodinu pred predstavením v Spišskom divadle.

Osoby a obsadenie:
Ábel:  Peter Kőnig

Pavel:  Ján Pramuk

Dáša:  Klaudia Budzová

Reiner:  Viktor Weiser

Pani Contiová:  Adriana Wachterová, 

 alt. Katarína Česlová

Chmelík:  Jozef Gavlák

Policajtka:  Martina Ogurčáková

Réžia: 
 Peter Karpinský
Scénografia a výprava: 
 Jaroslav Čech
Majster svetla: 
 Jozef Nalevanko
Text sleduje: 
 Nikola Artimová

75. sezóna 125. premiéra
Divadelný súbor Hviezdoslav pri MKC Spišská Nová Ves

uvádza hru Osvalda Zahradníka

SÓLO PRE BICIE (HODINY)
8. 3. 2008 o 19.00 hod. v Spišskom divadle

DS HVIEZDOSLAV pri MKC Spišská Nová Ves

pozýva všetkých svojich členov a priaznivcov
do svojho klubu na cestopisný večer

PUTOVANIE INDIOU
nedeľa 2. 3. 2008 o 17.00 hod.

DS
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Slovenská posádka v zložení Milan Jagnešák, Šte-
fan Krug, Marcel Lopuchovský a Spišskonovo-
vešťan Rastislav Vonga (na fotke vpravo) skončila 
19. 1. 2008 v pretekoch štvorbobov v rámci 4. kola 
Európskeho pohára bobistov (EPB) vo švajčiar-
skom St. Moritzi na peknej 16. priečke.
Do ďalších kôl nastúpila posádka v pôvodnom zlo-
žení, keď namiesto Lopuchovského do bobov opäť 
naskočil Róbert Kresťanko. Bobisti spolu s rodákom 
z nášho mesta nezaháľali a už 26. 1. obsadili v ta-
lianskej Cortine d’ Ampezzo na pretekoch štvor-
bobov v rámci 5. kola EPB skvelé 4. miesto. 

Ani to však nebol koniec úspešného zdolávania ľa-
dového koryta. Na záver seriálu EPB vo finále sa 
27. 1. Slováci postavili na stupeň víťazov, keď 
v 6. kole predviedli skvelú jazdu, ktorá ich vyniesla 
až na bronzovú pozíciu. Tretia priečka je záro-
veň ich doteraz najlepším umiestnením v sezóne 
2007/2008. 
Prvé miesto obsadili Rusi, striebro si odniesli Lotyši 
s náskokom pred našou posádkou len 11 stotín se-
kundy. Slovenským bobistom sa podarilo predbeh-
núť Švajčiarov aj Japoncov. 

LucK

Medzinárodný halový turnaj vo futbale 
mladších a starších žiakov športových fut-
balových tried

Turnaja sa v dňoch 24. a 25. 1. 2008 zúčastnili 
družstvá z Českej republiky (Bílovec), Maďar-
ska (Nyíregiáza) a Slovenska (Žilina, Bardejov, 
Košice a Spišská Nová Ves).
Hralo sa systémom každý s každým, prvé štyri 
družstvá potom odohrali semifinále a finále. 

Ostatné družstvá súťažili o celkové umiestne-
nie.
Výsledky:
Starší žiaci - konečné poradie: 
1. SNV, 2. Košice, 3. Bílovec, 4. Bardejov, 
5. Nyiregyháza, 6. Žilina 
Mladší žiaci - konečné poradie:
1. Košice, 2. Žilina, 3. Nyiregyháza, 4. SNV, 
5. Bardejov, 6. Bílovec
 Vendelín Ivančík

MIMORIADNY ÚSPECH SLOVENSKÝCH 
BOBISTOV A NÁŠHO RODÁKA

14. ROČNÍK MEMORIÁLU ANDREJA FRANKA

Lyžiarske stredisko Rittenberg sa stalo v sobotu 
26. 1. 2008 dejiskom prvého kola X. ročníka Vý-
chodoslovenskej ligy v zjazdovom lyžovaní.

Za krásneho zimného počasia štartovalo 210 pre-
tekárov - detí zo 17 klubov na trati dlhej 512 m. 
Už v prvom kole dosiahli reprezentanti LK SNV vý-
borné výsledky. 
„Potešiteľná je skutočnosť, že u detí rastie záujem 
o lyžovanie. Keď sme pred desiatimi rokmi začí-
nali na východe Slovenska so stovkou pretekárov, 
dnes ich už máme vyše dvesto“, povedal predseda 
klubu Patrik Dluhoš.
Už tradične ligu sprevádzala perfektná organizácia 
a hodnotné výkony, o ktoré sa pričinili aj lyžiari klu-
bov v našom meste.

Výsledky I. kola:
Superbaby: 1. Eva Barnášová - T. Lomnica, 2. Ma-
tej Dluhoš, 3. Tomáš Dvořák – obaja LK SNV
Mladší predžiaci: 1. Jakub Leskovjanský - Mlynky, 
2. A. Várady - T. Lomnica, 3. S. Senčár - Capri-
com
Mladšie predžiačky: 1. Adriana Regitková, 2. D. 
Mišková, 3. Z. Denická - všetky T. Lomnica

Staršie predžiačky: 1. Tatiana Horváthová, 
2. Soňa Schlosserová - obe Ski Devils Sp. Nová 
Ves, 3. Kristína Barbušová - LK Sp. Nová Ves 
Starší predžiaci: 1. J. Kiza - Stropkov, 2. M. Zeťák, 
3. R. Šesták - T. Lomnica
Mladšie žiačky: 1. Katarína Barbušová, Sp. 
Nová Ves, 2. A. Nagyová - Kežmarok, 3. B. Petru-
sová - Mlynky
Mladší žiaci: 1. Michal Petrus - Mlynky, 2. Brani-
slav Brozman - LK SNV, 3. Smoleň - Drienica
Staršie žiačky: 1. N. Troppová - T. Lomnica, 
2. Soňa Banická - Stropkov, 3. Simona Kochanová 
- Mlynky
Starší žiaci: 1. M. Falat - Drienica, 2. V. Kiska - Kež-
marok, 3. D. Kazimír - Drienica 
Juniorky: 1. D. Fertaľová - Drienica, 2. Karin Pavli-
kovská - LK Mlynky, 3. S. Motyková - Stropkov. 
Juniori: 1. S. Motyka - Stropkov, 2. Matej Černický 
- Mlynky, 3. J. Kantor - Kežmarok. 

Vendelín Ivančík

Foto: mape

VÝCHODOSLOVENSKÁ LIGA V ZJAZDOVOM LYŽOVANÍ

V poslednú januárovú sobotu sa na Zimnom šta-
dióne už tradične uskutočnil 32. ročník Ceny 
Slovenského raja 2008 v krasokorčuľovaní. V 8 
kategóriách štartovalo 80  krasokorčuliarskych ná-
dejí z 10 oddielov celého Slovenska zo známych 
stredísk ako Košice, Prešov, Trenčín, Nitra, Bra-
tislava, Banská Bystrica, Žilina či Ružomberok. 
Náš krasokorčuliarsky klub reprezentovalo päť 
pretekárok: Petra Kešeláková, Alexandra Ge-
letková, Natália Wolfová, Anežka Hudzíková 
a Júlia Čekovská. 
„Podmienky pre tento šport sa zlepšili, máme 

v meste dve ľadové plochy, trénujeme skoro 
každý deň“, uviedla trénerka Nina Fabiánová 
a pripomenula, že radi privítajú do svojich radov 
ďalších záujemcov.
Umiestnenie pretekárok nášho klubu:
Staršie nádeje:    9. miesto - P. Kešeláková
Mladšie nádeje:  18. miesto - A. Geletková
 19. miesto - N. Wolfová
Interpretačné korčuľovanie:
Staršie dievčatá: 5. miesto - J. Čekovská  
Mladšie dievčatá: 4. miesto - A. Hudzíková

Vendelín Ivančík, foto: mape

CENA SLOVENSKÉHO RAJA 2008 V KRASOKORČUĽOVANÍ

Starší žiaci (foto: mape)
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www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTEZ
KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/442 62 18, otvorená PO – NE 

Pondelok 15.00 - 18.30 VEREJNOSŤ 19.00 - 20.30 EMBRACO
Utorok 8.00 - 11.30 PLAVECKÝ VÝCVIK 13.00 - 20.30 VEREJNOSŤ
Streda 8.00 - 12.00 PLAVECKÝ VÝCVIK 13.00 - 20.30 VEREJNOSŤ
Štvrtok 8.00 - 11.30 PLAVECKÝ VÝCVIK 13.00 - 18.30 VEREJNOSŤ 19.00 - 20.30 EMBRACO
Piatok 8.00 - 12.00 PLAVECKÝ VÝCVIK 13.00 - 18.30 VEREJNOSŤ 19.00 - 20.30 EUROBUS
Sobota 9.00 - 18.30 VEREJNOSŤ 19.00 - 20.30 EMBRACO
Nedeľa 9.00 - 20.30 VEREJNOSŤ

ZMENA PREVÁDZKOVÝCH HODÍN 
POČAS JARNÝCH PRÁZDNIN 
Pondelok 3. 3. 6.30 - 18.30 VEREJNOSŤ 19.00 - 20.30 EMBRACO
Utorok 4. 3. 9.00 - 20.30 VEREJNOSŤ
Streda 5. 3. 9.00 - 20.30 VEREJNOSŤ
Štvrtok 6. 3. 6.30 - 18.30 VEREJNOSŤ 19.00 - 20.30 EMBRACO
Piatok 7. 3. 9.00 - 18.30 VEREJNOSŤ 19.00 - 20.30 EUROBUS

ZMENA PREVÁDZKOVÝCH HODÍN 
POČAS VEĽKONOČNÝCH SVIATKOV 
Štvrtok 20. 3.   6.30 - 18.30 VEREJNOSŤ 19.00 - 20.30 EMBRACO
Piatok 21. 3.   9.00 - 18.30 VEREJNOSŤ 19.00 - 20.30 EUROBUS
Sobota 22. 3.   9.00 - 18.30 VEREJNOSŤ 19.00 - 20.30 EMBRACO
Nedeľa 23. 3.   9.00 - 20.30 VEREJNOSŤ
Pondelok 24. 3. 14.00 - 18.30 VEREJNOSŤ 19.00 - 20.30 EMBRACO
Utorok 25. 3.   9.00 - 20.30 VEREJNOSŤ

Od 11. 2. 2008 ranné plávanie pre verejnosť: pondelok: 6.30 hod. - 7.45 hod.•štvrtok: 6.30 hod. - 7.45 hod.

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

PONDELOK      15.00 - 18.30
UTOROK 13.00 - 20.00 
STREDA 13.00 - 20.00 
ŠTVRTOK 13.00 - 18.30  
PIATOK 13.00 - 18.30  
SOBOTA   9.00 - 12.00 13.30 - 18.30  
NEDEĽA   9.00 - 12.00 13.30 - 20.00  

SAUNA T.: 053/442 62 18

PONDELOK      SANITÁRNY DEŇ
UTOROK 14.00 - 20.00 
STREDA 14.00 - 20.00 
ŠTVRTOK 14.00 - 20.00  SPOLOČNÁ MIX
PIATOK 14.00 - 20.00
SOBOTA   7.30 - 19.00 
NEDEĽA   7.30 - 19.00

MASÁŽE 
Klasická, reflexná, thajská, anticelulitídna, kozmetická lymfodrenáž, 

lymfodrenáž celého tela, detoxikačná medová masáž, segmentová masáž.

Utorok - piatok: 14.00 - 20.00 • Sobota - nedeľa: 9.00 - 20.00

Mimo uvedený čas možnosť objednávky na t. č.: 

0903 675 380, 0905 954 792, 0904 325 343.

VEREJNÉ 
KORČUĽOVANIE 
HLAVNÁ PLOCHA 

Nedeľa   2. 3. 18.00 - 19.30

Nedeľa 16. 3. 18.00 - 19.30

Piatok 21. 3. 18.00 - 19.30

Nedeľa 30. 3. 18.00 - 19.30

KOLKÁREŇ 
T.: 053/446 33 65, 0903 381 380 

Sobota   1. 3. 10.00

Tatran - Sučany „B“, 
1. liga muži východ

Nedeľa   9. 3. 10.00

Tatran - Košice, 
dorastenecká liga východ

VEREJNÉ 
KORČUĽOVANIE 
VONKAJŠIA MALÁ PLOCHA 

Streda   5. 3. 17.00 - 18.30

Štvrtok   6. 3. 17.00 - 18.30

Sobota   8. 3. 17.00 - 18.30

Streda 12. 3. 17.00 - 18.30

Štvrtok 13. 3. 17.00 - 18.30

Sobota 15. 3. 17.00 - 18.30

Streda 19. 3. 17.00 - 18.30

Štvrtok 20. 3. 17.00 - 18.30

Streda 26. 3. 17.00 - 18.30

Štvrtok 27. 3. 17.00 - 18.30

Piatok 28. 3. 17.00 - 18.30

ŠPORTOVÁ HALA T.: 053/442 62 40, 0903 381 380 

Sobota   1. 3. 7.00 - 16.00 Medzinárodný turnaj v džude žiakov a žiačok

Sobota   1. 3. 18.00 LB - MBK Pezinok "B", 1. liga basketbal muži

Nedeľa   2. 3. 10.00 LB - Trnava, 1. liga basketbal muži

Streda   5. 3. 18.00 LB - Levice, basketbal extraliga

Sobota   8. 3. 10.00 SNV - R. Sobota, volejbal ženy

Sobota   8. 3. 14.00 LB - Inter, basketbal juniori

Sobota   8. 3. 18.00 LB - Košice, basketbal extraliga

Nedeľa   9. 3. 10.00 LB - Sereď, basketbal juniori

Nedeľa   9. 3. 13.00 SNV - Žilina, volejbal juniorky

Streda 12. 3. 8.00 - 15.00 MK žiačok vo volejbale

Štvrtok 13. 3. 8.00 - 13.00 ŽSR futbal

Sobota 15. 3. 9.00 - 13.00 LB - Kežmarok, basketbal MŽ

Sobota 15. 3. 17.00 - 20.00 Futbalový turnaj

Streda 19. 3. 18.00 LB - Nitra, basketbal extraliga

Sobota 22. 3. TESKO volejbalový turnaj

Streda 26. 3. 18.00 LB - Komárno, basketbal extraliga

Piatok 28. 3. 19.00 Lucie Bíla, koncert

Sobota 29. 3. 9.30 LB - Legato Svit, 1. liga basketbal muži

Sobota 29. 3. 11.00 SNV - Prakovce, volejbal ženy

Sobota 29. 3. 16.00 - 20.00 LB - Svit, basketbal SŽ

Nedeľa 30. 3. 7.00 - 16.00 EMBRACO basketbalový turnaj

ZIMNÝ ŠTADIÓN T.: 053/446 10 86, 0903 630 982 

Sobota   1. 3. 17.00 SNV - Trnava, juniori

Sobota   8. 3. 17.00 SNV - L. Mikuláš, juniori

Nedeľa   9. 3. 17.30 PLAY OFF

Pondelok 10. 3. 17.30 PLAY OFF

Sobota 15. 3. 17.00 SNV - Nitra, juniori

Sobota 22. 3. 17.30 PLAY OFF

Nedeľa 23. 3. 17.30 PLAY OFF

Sobota 29. 3. 17.30 PLAY OFF

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN 

Sobota 15. 3. 15.00 SNV - D. Kubín, 2. liga 

Nedeľa 16. 3. 10.00 a 12.00 SNV - Poprad, SŽ 9/MŽ 7

Piatok 21. 3. 12.00 a 14.15 SNV - Lipany, SD/MD

Sobota 29. 3. 15.00 SNV - Vranov, 2. liga

Nedeľa 30. 3. 10.00 a 12.00 SNV - Bardejov, SŽ 9/MŽ 7

VEĽKONOČNÁ VEREJNÁ STRELECKÁ SÚŤAŽ Z KRÁTKYCH A DLHÝCH ZBRANÍ
Dátum konania: 29. marec  2008  (sobota)
Miesto konania: Krytá strelnica v Spišskej Novej Vsi 
 (Skladový areál na Radlinského 17)  
Usporiadateľ: Klub Spišských strelcov Sp. Nová Ves
Technické zabezpeč.: Slovprezent, Krytá strelnica  

Riaditeľ súťaže: Mgr. Gustáv Krajči
Hlavný rozhodca: Ing. Jozef Borz, rozhodca I. triedy 
Viac informácií získate v propozíciách 
zverejnených na www.spisskanovaves.eu
v sekcii Spišská Nová Ves/Šport.

VV
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

VITAJTE MEDZI NAMI
Mário Ondo

Šimon Džerenga

Alexander Holub

Eliška Dirdová

Ema Lesňáková

Sabína Cvengrošová

Tomáš Ištvanik

Adrián Makula

Martin Myšička

Matúš Užík

Jakub Stanko

Branislav Horváth

Ján Pecha 

Bianka Horváthová

Diana Nováková

Oliver Eliáš

Jennifer Viktória 

Pachingerová

Vanesa Cuníková

Linda Zajacová

Liliana Žigová

Ema Repaská

Matej Kotlár

Nikolas Pokuta

Ján Mingáč

Patrik Pollák

Zoja Jendrálová

Filip Petrik

Samuel Korabský 

VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V JANUÁRI OSLÁVILI
95 rokov
Helena Polkablová

92 rokov
Anna Mlynárová
Mária Bosáková

91 rokov
Margita Meilingerová

90 rokov
Viktor Hamorník

85 rokov
Mária Tarovská
Ján Mesarčík
Michal Šuťak
Pavol Majchrzák
Emília Bendíková

80 rokov
Margita Jarabová
Karol Székely
Margita Petreková

Jozef Jurík
Paula Bobulová
Štefan Drobný
Štefan Ondirko
Anna Baronová
Valéria Šimková
Anna Halajová

75 rokov
Terézia Vaľková
Mária Regásková
Ing. Ján Javorský
Veronika Mihaliková
Emília Kukurová
Justína Jančurová
Ing. Anton Olos
Ján Pacák
Katarína Potoková
Valéria Palková
Ján Vall
Imrich Kočiš
Cecília Ungerová

70 rokov
Lýdia Krullová
Albína Kačírová
Mária Hunfalvyová
Margita Javorská
Štefan Pálkovács
Mária Pirháčová
Irena Kamenická
Klára Vráblová
Mária Himičová
RNDr. Dušan Cabala
Ján Kubík
Ladislav Suľovský
Ľudmila Goliašová
Mária Sitiariková
Zita Kupcová
František Mlynarčík
František Kuľa
Zuzana Hegyköziová
Mária Hlinková
Ing. Milan Čech

Juraj Kipikaša  1908
Mária Kleinová  1913
Jozef Zajac  1920
Ján Lampart  1922
Ján Schmidt  1923
Helena Fulková  1924
Jozef Lučenič  1926

František Mucha  1928
Cecília Kunstová  1930
Viliam Skalka  1930
Irena Benedeková  1930
Ladislav Maďar  1931
Štefan Mikolaj  1932
Ing. Klára Paulíková  1932

Haas Ondrej  1934
Anna Hreščáková  1936
Michal Toporcer  1937
Ján Forberger  1937
Júlia Sedláčiková  1939
František Stupka  1943
Štefan Ihnaťo  1944

Ján Benik  1944
Anna Gondová  1946
Irena Mrózová  1947
Imrich Fulajtár  1950
Viera Jusková  1950
Milada Lenarčičová  1953
Peter Benčo  1958

Oľga Konárska  1958
Andrej Bokšanský  1962
Vladimír Bugoš  1966
Marek Kováč  1974
Mgr. Ivana Šteinerová  1978
Martin Jaško  1982

V JANUÁRI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabúda.
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom, 
spolupracovníkom a známym, ktorí sa 11. januára 2008 prišli rozlúčiť s naším sy-
nom, bratom, krstným otcom a švagrom Marekom KOVÁČOM, ktorý nás opus-
til vo veku nedožitých 34 rokov. Ďakujeme za prejavy sústrasti, kvetinové dary, 
ktorými ste sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme 
Pohrebným službám R. Findura. Zároveň vyslovujeme úprimné poďakovanie 
kolektívu interného a ODCH oddelenia pod vedením MUDr. Zimovej, kolektívu 
lekárov, sestričiek a celému personálu za starostlivosť, liečbu a opateru, ako aj 
za ľudský prístup v jeho posledných dňoch života. 
rodičia a brat s rodinou
Nie, neodišiel, iba ho nestretáme.

Ako tíško žila, tak tíško odišla, skromná vo svojom živote, veľká vo svojej 
láske a dobrote.
S hlbokým zármutkom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým prí-
buzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 16. 1. 2008 
s našou milovanou a starostlivou mamičkou, svokrou, babičkou a prababičkou 
Cecíliou KUNSTOVOU, ktorá nás náhle opustila vo veku 77 rokov. Ďakujeme 
za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste zmiernili náš hlboký žiaľ. Zvlášť 
chceme poďakovať kolektívu pracovníkov NsP pod vedením primára MUDr. 
Köteleša a primára MUDr. Zeleného za citlivý ľudský prístup a zdravotnícku sta-
rostlivosť v posledných dňoch jej života. Za vzorné služby a dôstojnú rozlúčku 
ďakujeme aj pracovníkom mesta a Pohrebnej službe R. Findura.
S láskou a úctou dcéry Ľudmila a Danka s rodinami.

„Ten deň, mamka, bol plný sĺz a žiaľu. Odišla si v tichosti, bez slov a rozlúčky. 
Svet zostal prázdny, už Ťa niet. Mala si tie najkrajšie hodnoty: lásku, obeta-
vosť a srdečnosť. Týmito darmi si nás vedela obdarovať a my sme nestihli 
Ti povedať - mamka, ďakujeme.“
Dňa 30. januára 2008 sme na poslednej ceste odprevadili našu mamku, starú 
mamku, prababku, sestru, švagrinú a príbuznú IRENU BENEDEKOVÚ, rod.
Slavkovskú, zo Spišskej Novej Vsi, ktorá nás 27. januára opustila po ťažkej 
chorobe vo veku 77 rokov.
Ďakujeme všetkým, ktorí jej vzdali svojou účasťou a položením kvetinových 
darov v Dome smútku v Sp. Novej Vsi úctu a vďaku a slovami útechy sa snažili 
zmierniť našu bolesť. Ďakujeme za dôstojnú rozlúčku s našou mamkou čle-
nom ZPOZ pri MsÚ.
synovia Marián, Ondrej a dcéra Kvetoslava s rodinami, vnúčatá Marián, Lucia, 
Katarína, Lenka, Jerguš, Adam, Zuzana, Katka, pravnučka Emka a ostatná 
smútiaca rodina

Anjelik môj, kde lietaš...???
S hlbokým zármutkom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým prí-
buzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 4. 2. 2008 s našou milova-
nou dcérou, snúbenicou a sestrou Mgr. Ivanou ŠTEINEROVOU. Ďakujeme 
za prejavy sústrasti a kvetinové dary. Zvlášť chceme poďakovať oddeleniu he-
matológie NsP, MUDr. Bevilaquovej a MUDr. Štubňovi za lekársku starostlivosť 
a pomoc.
rodina Šteinerová

Ten, kto ho poznal, si spomenie, ten, kto ho mal rád, nezabudne.
1. 2. 2008 uplynulo 9 dlhých rokov, keď nás navždy náhle vo veku nedožitých 
42 rokov opustil Peter BAJTOŠ.
S úctou a láskou spomínajú brat Jozef s rodinou, mama. 

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska však smrťou 
nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
S bolesťou v srdci si spomíname na našu milovanú Mgr. Vlastimilu 
ENDELOVÚ, ktorá nás 6. 2. pred troma rokmi navždy opustila.
Ani čas nikdy nevymaže spomienky a neutíši bolesť tých, ktorí ju milovali.
S láskou smútiaca rodina.

Veľakrát už slnko zapadlo, tisíc sĺz nám z očí vypadlo. Tvoja strata tak veľmi 
bolí, keď plameň sviečky tíško horí. Šťastie súdené nám s Tebou nebolo, 
odišla si od nás priskoro.
Dňa 13. 2. 2008 uplynuli 3 roky, čo nás navždy opustila manželka, mamička 
a babička Anna ŠISEROVÁ.
S láskou a úctou spomínajú manžel Arpád, syn Imrich, dcéry Soňa a Peťa 
s rodinou.

Neplačte za mnou, keď som tak tíško zaspal, spomeňte si, že som vás veľmi 
rád mal, chcel som s vami dlhšie byť, osud je taký, vy musíte žiť.
Dňa 4. 3. 2008 uplynú dva roky, kedy nás navždy opustil milovaný manžel, sta-
rostlivý otec, láskavý dedko, svokor, brat, švagor Jozef JÁNOŠÍK. 
Tí, ktorí ste ho poznali, mali radi a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka, dcéra a synovia s rodinami. 
Veľmi nám chýbaš.

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA
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Dňa 20. 3. 2008 uplynie rok, čo tíško odišla tam, odkiaľ niet návratu, naša 
mama, svokra, babka, prababka Mária SOPKOVÁ.
Tí, čo ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Čas plynie, bolesť  trápi, ale Teba nám už nik nevráti.
Dňa 21. 3. 2008 uplynie 15 rokov od smrti môjho manžela, otca a starého otca 
Pavla DRAVECKÉHO, ktorý nám odišiel navždy bez slova rozlúčky. 
Ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Eva, dcéra Emília, vnučka Milka

Odišla si, niet Ťa medzi nami, v našich srdciach ostávaš a navždy budeš 
s nami.
Dňa 21. 3. 2008 uplynie 10 rokov, kedy nás opustila naša drahá mama 
Gertrúda DUDINSKÁ. 
S úctou a láskou spomínajú dcéry s rodinami.

Úsmev mal na perách, dobrotu v srdci, lásku v duši...
22. marca 2008 uplynie rok, keď nás navždy opustil manžel, otec, svokor 
a dedko Mgr. Milan HRITZ.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou manželka Mária a dcéra Renáta s rodinou.

Len tíško si utrieť slzu z líc, pri Vašom hrobe, mamka 
moja, otec môj, a dúfať, že sa raz stretnem s Vami tam, 
kde je večnosť u nášho Pána.
Dňa 21. 3. 2008 ubehne už 19 rokov od smrti mojej 
mamky, babky, prababky Anny MILONOVEJ a 11. 4. 
2008 uplynie rok od smrti môjho ocka, deda, pradeda 
Šebastiana MILONA.
S láskou na Vás spomína dcéra Alžbeta s rodinou.

Ťažko je bez nej, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, ako bolo 
predtým.
Dňa 23. 3. 2008 uplynie rok, odkedy nás navždy opustila naša milovaná ma-
mička, babička, prababička, švagriná, príbuzná Emília DROBNÁ. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú deti s rodinami. 

Odišla si, ostali sme sami, ťažko nám je bez Teba, smutno je všetkým, lebo 
už nič nie je také, ako bolo predtým. Stíchlo srdce i Tvoj hlas, no zostali milé 
spomienky na Teba v nás. 
24. marca 2008 je to už celých 15 rokov, čo chýbaš medzi nami, sestra naša 
milá, Helenka ČARNOGURSKÁ. 
S úctou a láskou spomínajú sestry Žofia, Anna, Mária a Jana s rodinami.
Vy, ktorí ste ju poznali, prosíme, spomínajte s nami.

Ťažko je bez neho, smutno je nám všetkým, už nič nie je také, aké bolo 
predtým.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, kto Ťa miloval, nezabudne.
Dňa 26. 3. 2008 uplynú 2 roky, odkedy nás opustil môj manžel, otec a syn 
Marián BEDNÁRIK.
S láskou v srdci spomínajú manželka, dcéra Mariana s rodinou, dcéra Martina, 
rodičia a ostatná smútiaca rodina.

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, kto Ťa mal rád, nikdy nezabudne.
Ani čas, ktorý uplynul, nezahojí ranu v našich srdciach.
Dňa 31. 3. 2008 si pripomenieme 2. výročie smrti môjho manžela, starostlivého 
otca, dedka, brata, švagra, uja a priateľa Pavla KLEŠČA.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a nezabudli.
manželka a deti s rodinami

Čas plynie, bolesť v srdci neutícha...
Dňa 31. 3. 2008 si pripomenieme 3 roky odo dňa, kedy nás po krátkej 
a ťažkej chorobe navždy opustila milovaná manželka, mamka a babka Mária 
WOLKOVÁ. 
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
manžel a dcéry s rodinami

Čas tak rýchlo uplynul a nám zostali rany v srdci, slzy 
v očiach a veľa krásnych a nezabudnuteľných spomienok.
Dňa 12. 3. 2008 uplynie 1. smutný rok odvtedy, čo nás, 
náhle bez slova rozlúčky vo veku 52 rokov, opustil náš 
drahý brat Jaroslav KATRENIČ. Zároveň 28. 2. 2008 
prešlo už dlhých 15 rokov, keď od nás navždy odišla naša 
drahá mamička a babička Katarína KATRENIČOVÁ vo 
veku 71 rokov. Všetci tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, 

venujte im spolu s nami tichú spomienku.
sestra a dcéra Vierka s deťmi, bratia a synovia Milan a Ivan s rodinami

Láskavá, dobrá, naša mama. Aj keď prišla Tvoja chvíľa, budeš stále s nami 
a nezabudneme na najkrajšie slovo - mami.
Dňa 20. 2. 2008 uplynul rok, čo od nás navždy odišla bez slova rozlúčky naša 
milovaná mamka, svokra, stará a prastará mamka Cecília ONDRUŠEKOVÁ. 
S úctou a láskou spomínajú syn Miroslav, dcéra Mária s rodinami, vnúčatá 
a pravnúčatá.

Prešli už 4 roky, čo nie je medzi nami, v našich srdciach žije spomienkami.
Dňa 24. 2. 2008 uplynuli štyri roky od smrti našej drahej manželky, mamy 
i babky Gity FURMANOVEJ. 
S láskou a úctou spomína manžel a deti s rodinami.

Už len kyticu z lásky mu na hrob môžeme dať, modlitbu tichú odriekať, 
za všetko krásne ďakovať a s láskou v srdci spomínať.
Dňa 1. 3. 2008 si pripomíname 5. výročie odchodu do večnosti nášho manžela, 
otca a dedka Nejta FRANČÁKA. 
S úctou a láskou na neho spomína manželka a deti s rodinami.

Veď Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného Syna, aby nezahynul 
nik, kto v Neho verí, ale aby mal večný život. Evanjelium podľa Jána; 3-16
Dňa 4. marca si pripomíname 3. výročie smrti nášho milovaného manžela, otca 
a starého ocka Jána KLEINA. 
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosíme, spolu s nami tichú spomienku. 
manželka a deti s rodinami

Ťažko sa nám s Vami lúčilo, ťažko je nám bez Vás žiť, 
láska však smrťou nekončí, v našich srdciach budete 
stále žiť.
11. 3. 2008 uplynie 20 rokov od smrti drahého otecka 
Mjr. Jána ZUBAĽA a 29. 3. 2008 uplynú 2 roky od smrti 
drahej mamky Márie ZUBAĽOVEJ.
S úctou a láskou spomínajú dcéra Marta a syn Peter 
s rodinami.

Ani čas, ktorý uplynul, nezahojí ranu v našich srdciach.
Dňa 15. marca 2008 si pripomenieme 5. výročie, keď nás navždy opustil man-
žel a otec Ing. Emil BABÍK. Tíško odišiel tam, odkiaľ niet návratu. Stále nám 
chýbaš.
Smútiaca manželka, dcéra, syn a ostatná rodina.
Prosíme, nech si zaspomína každý, kto ho poznal.

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska však smrťou ne-
končí, v našich srdciach budeš stále žiť.
18. 3. 2008 uplynú 2 roky od smrti môjho brata Vladimíra JASENČÁKA. 
Ďakujeme všetkým, ktorí naňho nezabudli a venujú mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú brat Marián s rodinou, ostatná rodina a priaznivci 
basketbalu.

Najkrajšia láska na svete zomiera, keď dieťa oči navždy zaviera. Čas plynie, 
ale bolesť v srdci trápi, lebo Teba nám už nik nenavráti. Iba ten môže po-
chopiť, čo je žiaľ, kto do hrobu svoje dieťa dal.
18. marca 2008 si pripomíname 1. výročie, čo nás navždy opustil Branislav 
KOSTURÁK.
S láskou spomínajú rodičia, súrodenci a celá rodina.

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko nám bude bez Teba byť, láska však 
smrťou nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
S hlbokým zármutkom a bolesťou v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie 
všetkým príbuzným, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 23. 1. 2008 
s mojou drahou manželkou, milovanou mamkou, drahou dcérou, nevestou, 
svokrou Mgr. Oľgou KONÁRSKOU, rod. Liptákovou, ktorá nás náhle opustila 
vo veku nedožitých 50 rokov. Zároveň ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary, ktorými ste zmiernili našu bolesť a žiaľ. Poďakovanie patrí ev. farskému 
úradu, za MsÚ M. Findurovej za jej veľmi dôstojnú rozlúčku, chirurg. odd. ARO 
za citlivý prístup i v poslednej chvíli jej končiaceho života. Veľmi ďakujeme 
Pohrebným službám S. Badzíková.
S úctou manžel Daniel, synovia Martin s manželkou, Matúš, dcérka Zuzka, 
rodičia, svokrovci a ostatná smútiaca rodina.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie primárke detského oddelenia – JISN, MUDr. 
Oľge Pirochovej a celému kolektívu sestier - Ivete Galikovej, Marte Grigliakovej, Júlii Iva-
novej, Beáte Krajčiovej, Emílii Novákovej, Márii Smotrilovej, Silvii Novákovej, Márii Ur-
banovej a Anne Richnavskej za obetavú zdravotnícku starostlivosť, citlivý ľudský prístup 
a ústretovosť, ktorú nám preukázali pri hospitalizácii našej dcérky Emmy Márie.
S úprimnou vďakou rodičia Liškovci.
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DROBNÁ INZERCIA

Kúpime od vás ihneď pozemok, dom, chatu, prípadne inú nehnuteľnosť.
Kontaktujte nás na tel. 053/44 259 20, 0903 414 407, 0908 092 853.

 RUNNER PONÚKA: ozvučenie, osvetlenie 
akcií, prenájom zvuk. aparatúry, nahrávacie 
štúdio, výrobu reklamných spotov, hud. pro-
dukciu (svadby, zábavy, plesy), nákladnú 
autodopravu - dodávku + prívesný vozík. 
T.: 0903 630 089

 Vezmem do opatery dieťa i v kojeneckom 
veku v prostredí rodinného domu v Harichov-
ciach. T.: 0905 738 396, 0911 196 516

 Máte chuť zatancovať si alebo posedieť 
pri príjemnej hudbe? Hudobné duo GAMA 
vás zabaví pri rôznych príležitostiach: ži-
votné jubileá, podnikové oslavy, recepcie, 
plesy, svadby, koncerty a iné. 
Kontakt: p. Maliňák - 0905 389 981, 
Mgr. Gánovská - 0904 085 026

 Kúpim 3 - 4-izbový byt s balkónom v SNV 
alebo v Smižanoch. T.: 0907 352 898

 NEMČINA pre au-pair, opatrovateľky 
a zdravotné sestry. Info: 0915 932 319

 Predám chladničku  140 l + mraznička 48 l 
za 1 000 Sk. Vhodná na chatu. 
T.: 053/446 29 01

 Pestrý výber dovoleniek pri mori, po-
znávacích zájazdov, chát a chalúp v blíz-
kom okolí nájdete na sídl. Mier v Cestovnej 
agentúre CERES SMIŽANY, Šafárikovo nám. 
2, SNV. 

 Kúpim pozemok - cca 600m2, v obci Smi-
žany alebo Spišská Nová Ves, na výstavbu ro-
dinného domu, prípadne kúpim menší starší 
rodinný dom. T.: 0907 977 550  - volať po 
16.00 hod. 

 KAMENÁRSTVO MIROSLAV ŠTIFFEL - 
spracovanie prírodného kameňa, umelý 
kameň, portréty, sekané písmo prijme ob-
jednávky na rok 2008. Rýchlosť, kvalita, 
spoľahlivosť a dodržanie termínov. 
T.: 053/443 46 23, 0904 891 779

 Dám do prenájmu dvojizbový byt v rodinnom 
dome v Sp. Novej Vsi. T.: 0907 917 122

 Starší manželský pár bezdetný pomôže matke 
s deťmi s ubytovaním. Pomoc za pomoc. Som 
opatrovateľka starších a chorých ľudí. Pozn.: 
kontakt v redakcii.

 Pomaly nám končí zima, jar sa nám už pri-
pomína. Veľká noc tu bude hneď. Vyčistíme 
sedačky aj koberce, okná, dlažbu, podlahy, 
to všetko bez vašej námahy. 
PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS 
- 0903 100 508, 053/444 01 19, 
0903 661 891.

 Súkromná podnikateľka hľadá 2 šikovných 
komunikatívnych ľudí pre dlhodobú spoluprácu. 
Seriózny príjem. T.: 0907613 375

 Predám koženú sedaciu súpravu béžovej 
farby v tvare „L“ + 1 kreslo a úložným priesto-
rom, rozkladacia, ako nová, nepoužívaná, z ro-
dinných dôvodov. Pôvodná cena 22 000 Sk. 
Terajšia cena: 12 000 Sk. 
T.: 053/442 74 26, 0907 340 832

 PÔŽIČKY - bez ručiteľa, bezúčelové, ban-
kové, nebankové, pre zamestnaných, SZČO 
a dôchodcov. 
Kontakt: Odborárov 12, Sp. Nová Ves. 
T.: 0915 900 452, 0904 254 779

 DOPRAVNÁ A KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA. 
www.psychonet.sk 

 Predám chladničku CALEX 275 l, televízor 
TESLA COLOR 110. T.: 0915 948 666

 E:servis elektromontážna firma: prijme 
elektrikára s platnou vyhláškou a mini-
málnou praxou. Záujemcovia hláste sa na 
tel. č.: 0903 243 856 alebo osobne v pre-
dajni Elektro - extra, Fabiniho 10, Sp. Nová 
Ves (pri žel. stanici).

 Študentka VŠ doučí žiakov ZŠ nemecký ja-
zyk. T.: 0907 922 512

 Chcete sa natrvalo zbaviť prebytočných kíl bez 
diéty a hladu? Poradíme. T.: 0907 613 375

 Ak radi vytvárate nové veci alebo máte 
dušu umelca, je tu pre vás nová predajňa: 
HOBBY KREATÍV - všetko pre vašu tvori-
vosť. 
Letná 59, Sp. Nová Ves. T.: 0905 867 985

 Kúpim 2 - 3-izbový byt v osobnom vlastníctve 
aj neprerobený kdekoľvek v Spišskej Novej Vsi 
do 1 000 000 Sk. T.: 0903 255 506

 Predám 2 ks koberce - geometrický vzor. 
Cena 2 000 Sk. T.: 0907 504 488

 Predám študentský stôl so zásuvkami. Cena 
500 Sk. T.: 0918 939 109, 0907 504 488

 Peniaze na zavolanie od 3 000 Sk 
do 100 000 Sk pre zamestnaných, živ-
nostníkov, dôchodcov. Najjednoduchšie 
vybavenie, najrýchlejšie doručenie, naj-
pohodlnejšie splácanie, narodeninová pô-
žička. T.: 0904 231 630

 Práca 2 - 3 hod./denne. Príjem 8 - 10 000 
Sk. T.: 0905 890 388

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

 VÝROBA KĽÚČOV, BRÚSENIE  & ZÁHRAD-
KÁR. Pozývame vás na jarný nákup semien, 
cibuliek kvetov, sadzačiek, fólií, netkanej 
textílie, hnojív, postrekov, kvetináčov, ze-
miny, atď. Ponúkame tiež bezpečnostné 
vložky s chráneným profilom kľúča zn. 
MAUER (nekopírovateľný kľúč), vyrábame 
autokľúče s imobilizérmi rôznych značiek, 
vŕtané kľúče. Brúsime nože, nožnice, šajby 
do mlynčekov. Zimná ul. 59 (poniže OD Spi-
šan), Letná ul. 46 (bývalá Sazka - Športka). 
T.: 0907 259 489

 Šikovná podnikateľka prijme 3 ľudí. Zaškolím, 
príjem cca 16 000 Sk. T.: 0911 240 738

 Vymením 1-izbový byt s dvoma balkónmi 
v centre mesta za starý domček alebo chatu 
v okolí SNV. Finančný rozdiel doplatím. 
T.: 0918 624 013

 PONÚKAM prestavbu bytového jadra, 
vybúranie s odvozom jadra, vymurovanie 
z ypor tvárnic, rozvody - vodo a elektro, ob-
klady a dlažby podľa výberu, kompletná do-
dávka sanity, prestavba 8 - 9 dní, výhodné 
ceny - umývadlo s batériou ZDARMA!

 Kúpim byt v SNV. T.: 0905 240 738
 Doučím matematiku ZŠ. T.: 0908 843 824
 REZANIE OTVOROV DO PANELU - OB-

KLADAČ. Demolačné práce, lepenie ke-
ramických obkladov a dlažieb, prestavba 
bytových jadier. T.: 0902 104 924

 Kúpim dvojizbový byt v lokalite: Tarča, Za Hor-
nádom, E. M. Šoltésovej, Rázusovej, Baníckej, 
Hanulovej, Ing. Kožucha.         
Volať po 19.00 hod. T.: 053/441 07 89

 NECHTOVÝ DIZAJN - MARCOVÁ AKCIA - 
akrygélové nechty len za 500 Sk! Možnosť 
zakúpiť si DARČEKOVÚ POUKÁŽKU v hod-
note 100 Sk - vhodný darček pre každú 
ženu! Ponúkame aj klasickú manikúru, príle-
žitostné nechty, zdobenie nechtov, lakova-
nie, nechtový piercing, trblietavé tetovanie. 
Salón BEAUTY, Levočská 1. 
T.: 0903 623 585

 SLOVENSKÝ ZVÄZ CHOVATEĽOV, Krížna 
44, 824 76 Bratislava prenajme v Spišskej No-
vej Vsi, Letná 74, nebytové priestory o podla-
hovej ploche 30 m2, mesačný nájom 5 000 Sk. 
T.: 0905 713 729

 Konverzačné kurzy angličtiny „PLAY 
& LEARN“ (učíme sa hrou), kde ľahkou 
a zábavnou formou deti komunikujú s lektor-
kou IBA po anglicky. Skupiny 7 - 8 ročných, 
9 - 10 ročných a 11 - 12 ročných, len 4 deti 
v skupine. Skúsená kanadská lektorka. 
Zápis a info: 0904 147 892, 
www.katarinaceslova.com

 Dám do prenájmu 1-izbový zariadený byt - 
novostavba, lokalizovaný v blízkosti cirkevnej 
školy. Cena 6 000 Sk (vrátane inkasa), nutné 
vidieť. V prípade dlhodobého prenájmu cena 
dohodou. T.: 0903 634 649

 Kúpim pozemok v SNV alebo starší domček 
v SNV a okolí. T.: 0911 240 738

 Bižutéria DÚHA, Salón BEAUTY, Levoč-
ská 1, SNV) pozýva na nákup vlasových a 
módnych doplnkov, bižutérie všetkých fa-
rieb pre denné ale i spoločenské príleži-
tosti. Bohatý výber sponiek, gumičiek do 
vlasov, čeleniek, náramkov, náhrdelníkov, 
náušníc, opaskov, očných tieňov, leskov 
na pery a mnoho ďalšieho tovaru za ne-
skutočné nízke ceny. Doplnkový tovar: pa-
rochne, príčesky - dodacia doba 2 týždne. 
Tešíme sa na vás.

 Predám detský kočiar,  málo používaný 6 me-
siacov, modro-béžovej farby, 2-kombinácia + 
kryt do dažďa. Pôvodná cena 12 000 Sk. Cena 
dohodou. T.: 0911 196 516, 0905 738 396

 POSTREKY ovocných stromov, hubenie 
škodlivého hmyzu a hlodavcov ponúka: 
Milan Klein, Pribinova 93, Smižany. 
T.: 053/443 10 25, 0908 134 296

 Predám za výhodnú cenu už užívanú obýva-
ciu stenu. Rozmery: 4 000 x 2 000 x 600 mm 
lesklej mahagónovej farby s okrasnými lištami. 
T.: 053/446 80 13 

 VIETE, KTO NAJLEPŠIE ČISTÍ KOBERCE, 
SEDACIE SÚPRAVY, AUTOSEDAČKY, 
KRYŠTÁLOVÉ LUSTRE? Čistiaca technoló-
gia - jediná v okrese SNV, vhodná najmä na 
silne znečistené koberce vo firmách. Odvoz 
a dovoz kobercov zdarma, do 24 hodín. 
T.: 0904 865 262

 Šikovná podnikateľka prijme súrne dvoch 
šikovných do obchodnej firmy v SNV cca 
12 000 Sk. Zaškolím. T.: 0908 828 558

 Chcete schudnúť do leta? Tak začnite už te-
raz! Poradím na základe vlastného výsledku. 
Schudla som 9 kg a váhu si držím 3 roky! 
T.: 0911 626 863

 Prepisovanie a úprava textu podľa normy 
(seminárne, ročníkové, bakalárske, diplo-

mové, rigorózne a iné práce). 
T.: 053/446 29 75, 0944 037 277

 Predám málo používanú práčku zn. WHIRL-
POOL za 4 000 Sk, sušičku zn. ZANUSI za 
4 000 Sk. T.: 0903 930 030

 Predám ŠKODU 120, viac ako dobrý stav, 
nová batéria, nový výfuk, rádio, aj ND, pravi-
delne garážovaná, nekorodovaná, EK, STK. 
Cena 11 500 Sk. T.: 0903 620 686

 Máte zdravotný problém? Herbalife vám 
ponúka produkty zdravej výživy a kozme-
tiku, pomôže pri redukcii nadváhy. 
T.: 0903 040 110

 Kúpime 3-izbový prípadne 2-izbový byt v Sp. 
Novej Vsi okrem sídliska Západ I. 
T.: 0908 321 319

 Vediem jednoduché a podvojné účtovníc-
tvo, mzdy. Vyhotovujem daňové priznania, 
ročné zúčtovania zdravotného poistenia. 
T.: 0905 426 600, 0911 288 468, 
053/441 48 03

 Predám automatickú práčku - ešte v záruke, 
obývaciu stenu čiernej farby, kupovanú v máji 
2007, počítačový stolík + dve chodbové skrinky 
z vešiakovej zostavy + subwoofer. Zn. cenovo 
veľmi výhodne. 
T.: 0908 560 052, 0902 095 817

 Kúpime 1 - 2-izbový byt v SNV. Ihneď. 
T.: 0911 509 509

 REMIX (reklama a tlač), Zimná 90, vo 
dvore na posch.: nízkonákladová tlač, re-
klamné tabule, samolepky, polep áut, gra-
fické návrhy, predaj samolepiacich fólií 
a papierov, doskových materiálov (PVC), la-
minovanie za studena, reklamné predmety, 
pečiatky, gravírované štítky, maturitné tablá, 
tlač dipl. prác... Maľovanie bytov za zmluvné 
ceny. T.: 0918 140 801, 
e-mail: remix@demax.com

 Predám automatickú práčku zn. 
WHIRLPOOL, plnenú zhora, nepoužívanú 
za 5 000,- Sk. T.: 0904 218 998

 Skúsená kanadská lektorka vyučuje ang-
lický jazyk s dôrazom na konverzáciu - jed-
notlivo alebo v malých skupinách). Témy 
učebnej látky môžu byť prispôsobené špe-
cifickým potrebám a požiadavkám klienta. 
Preklady z/do anglického jazyka. 
T.: 0904 147 892, 
www.katarinaceslova.com, 
e-mail: katarina@katarinaceslova.com

 Predám bielu kuchynskú linku kombinovanú 
s červenými úchytkami a doplnkami dl. 2,60 m 
spodné skrinky, horné skrinky 3,20 m so samo-
statnými policovými nadstavcami rohovú lavicu, 
stôl, 2 stoličky, 2 taburetky (červená koženka + 
biela). Všetko za 5 000 Sk. T.: 0910 328 297, 
resp. 053/446 85 98 po 15.00 hod.

 Pôrodná asistentka poskytuje psycho-
fyzickú prípravu, sprevádzanie pri pôrode, 
starostlivosť v domácom prostredí a po-
pôrodnú gymnastiku. T.: 0907 025 298 

 Prosím poctivého nálezcu, ktorý bol 
8. 2. 2008 večer v Pizzerii Spiš alebo jej blíz-
kosti a našiel kameru zn. SONY v tmavomodrom 
puzdre, aby sa ohlásil na tel. č.: 0902 554 153. 
Keďže mi na nahrávkach veľmi záleží, bohato sa 
finančne odmením.  

Letná 65, Spišská Nová Ves, 053 446 20 47

r á t a j t e  s  n a m i  –  r á t a j t e  s  E U R O m
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Najlepšie ceny na Slovensku!

19 999 Sk

PHILIPS 32PFL5322
LCD TV

WHIRLPOOL
AWE 2316
Zvrchu plnená práčka 
elektronická

9 999 Sk

VýpredajVýpredaj na vybraný sortiment
 na vybraný sortiment

Navštívte nás vo väčších priestoroch v OD SPIŠAN!Navštívte nás vo väčších priestoroch v OD SPIŠAN!

 OD SPIŠAN, Zimná 57, Tel.: 053/429 7327
Otv. doba: Po-Pia: 9.00-18.00 Sobota: 8.30-12.30-33%-33%

13490
8999 Sk



UPIEKLI SME PRE VÁS NAJLEPŠIU PONUKU

Predaj Škoda: Tel.: 053 / 44 25 253
Požičovňa áut: Tel.: 053 / 44 14 140
AUTOBAZÁR: Tel.: 053 / 44 14 140

SERVIS:  Tel.: 053 / 44 258 30, 0903 634 830 Nonstop
Odťahová služba:  Tel.: 0903 616 182
E-mail: autoves@autoves.sk               www.autoves.sk

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

ŠkodaFabia

od 99 970,- 
ŠkodaRoomster

od 125 000,- ŠkodaOctavia TOUR 
Vychutnajte si aj vy fantastickú ponuku, ktorú sme do nového roka upiekli len pre vás. Plnú porciu Novej Škody Fabia alebo Škody Roomster si teraz môžete 
dopriať len za jednu tretinu alebo jednu polovicu. Druhú tretinu /polovicu/zaplatíte o rok a poslednú tretinu až o dva roky. K tomu získate zimné kolesá, 
povinné zmluvné poistenie na 1 rok a navyše čerešničku na torte – tankovaciu kartu v hodnote až 10 000 korún zadarmo. Príďte na skúšobnú jazdu.

NEZASPITE
NAJVÝHODNEJŠIU PONUKU!

Dajte si budíček,
aby ste ju nezmeškali
Práve zvoní na najlepšiu akciu všetkých čias. Škodu 
Fabia Combi 1. generácie teraz môžete mať len 
za fantastických 299 900 Sk a Škodu Fabia Sedan 
dokonca za výnimočných 249 900 Sk. Tak nečakajte 
a vyštartujte, takáto šanca sa už nebude opakovať!

Všetky uvedené ceny platia pri využití
značkového financovania ŠkodaKredit.

Zimné kolesá platia len pre skladové vozidlá.
Kombinovaná spotreba a emisie CO2 automobilov

Fabia Combi/Sedan: 4,7-7,7 l/100 km 127-185 g/km.

V Á Š  P R E D A J C A  V O Z I D I E L  Š K O D A

AKCIA!!! DOPREDAJ SKLADOVÝCH ZÁSOB
ŠkodaFabia Combi I. zľava 50 000,- Sk


