
Družstvo žien VK Spišská Nová Ves zdolalo 
hladko vo všetkých troch barážových stretnu-
tiach súperky z VK Slávia TU Košice (3:0, 3:1, 3:0) 
a postúpilo do slovenskej volejbalovej extraligy. 
Primátor nášho mesta hráčky a funkcionárov klubu 
pri tejto radostnej príležitosti prijal deň po posled-
nom stretnutí, t. j. 15. mája, v obradnej sieni rad-
nice. Vo svojom príhovore im poďakoval za postup 
a úspešnú reprezentáciu mesta a zablahoželal k veľ-
kému úspechu. „Nesmierne si vážim, čo dokázali. 
Sú to študentky, ale aj pracujúce mamičky. Popri 
plnení všetkých povinností sa dokázali vlastnými 
silami prepracovať medzi slovenskú volejbalovú 
elitu v amatérskych podmienkach. Verím, že budú 
úspešné aj v budúcej sezóne, zo strany mesta pre 
to vytvoríme vhodné podmienky,“ prisľúbil v tejto 
súvislosti primátor Ján Volný.
Na radnici čakalo na volejbalistky ešte jedno pre-
kvapenie, ktorým bol celosvetovo preslávený súbor 
ľudového tanca DAPIONI z Tbilisi v Gruzínsku. 
36-členný súbor mal pôvodne svoje jedinečné ume-
nie pod vedením choreografa Roberta Korchilavu 
predviesť na pódiu pri Levočskej bráne. Silný dážď 
zmenil plány a tak svojím vystúpením potešili aspoň 
oslavujúce volejbalistky. Prekrásne kostýmy a gruzín-
ske piesne, ako i tance plné majstrovského balanso-
vania na špičkách boli skutočne hodné obdivu.
Volejbalistkám želáme, aby aj o rok takto dynamicky 
oslavovali!
 Ing. Lucia Kormošová, foto: autorka

Asfaltka na Letnej ulici, kde inokedy fičia autá, sa pre-
mení na jedno dlhé ihrisko, kde sa predstavia mladí, 
ale aj profesionálni hráči v stolnom tenise, basketbale 
či volejbale a nebudú chýbať ani tie modernejšie športy 
- florbal a futsal. Na svoje si prídu aj milovníci hudby, 
tanca, spevu a divadla. Na pódiu pred múzeom je od 
rána pripravený Festival bábkových divadiel. Svoje 
umenie ukážu i deti Základnej umeleckej školy a Centra 
voľného času Adam. Pre najmenšie deti a ich rodičov 
bude pripravené detské ihrisko s množstvom rôznych 
zaujímavých hier. 
Prezentovať sa budú i psíci a ich chovatelia z kynolo-
gického klubu Severan z Jakloviec. Ukážky Horskej 
záchrannej služby a Správy NP Slovenský raj vás pre-
svedčia o známej pravde, že hory sú krásne, ale aj ne-
bezpečné. Boli ste už viac krát v múzeu? Skúste sa tam 
pozrieť 6. júna a uvidíte, ako sa dá aj v tomto „vážnom“ 
prostredí poučiť hrou. 
Štastlivci sa zdarma dostanú do najvyššej kostolnej 
veže na Slovensku. Máte poruchu na bicykli, potrebu-
jete nastaviť brzdy či prehadzovačku? Na pešej zóne 
nájdete odborníkov, ktorí vám opravia vaše tátoše a  ro-

dičia tu nájdu tip na vhodný darček za dobré vysvedče-
nie. A akoby toho nebolo dosť, stretnete v tento deň na 
námestí množstvo karnevalových masiek a na chodníku 
budú postávať čudné sochy, ktoré sa občas pohnú. 
Nezľaknite sa. Sú to herci Spišského divadla. Priaznivci 
motorizmu sa môžu potešiť na parkovisku a ceste za 
pódiom. Miniautosalón vozidiel Fiat a naozajstné jaz-
diace štvorkolky dotvoria toto jedinečné podujatie. 
Školáci to už vedia, ale ostatným pripomíname, že za 
lístok v symbolickej cene 1,- Sk (a na tento rok sme 
ich vyexpedovali na školy štyri a pol tisíc) budú môcť 
všetky deti a stredoškoláci so zľavami nakupovať vo vy-
braných cukrárňach, pizzeriách, papierníctvach, hrač-
kárstvach, kníhkupectvách a iných zariadeniach. 
Vy ten lístok ešte nemáte? Vy o tom všetkom ešte ne-
viete? Vy ste to ešte nevideli? Príďte do mesta. Akcia 
MESTO DEŤOM, ktorú pripravilo Mesto Spišská Nová 
Ves a Centrum voľného času Adam, je určená pre vás 
všetkých, ktorí sa viete hrať, zabávať a ktorí sa chcete 
na vlastnej koži presvedčiť, že naše mesto má už 740 
rokov. A predsa je mladé.

Mgr. Michal Buza, foto: Miro Dibák
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Milé deti, 6. júna 2008 na námestí čaká na vás množstvo 
zaujímavostí, atrakcií, súťaží, vystúpení a hier. 
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Hoci táto významná osobnosť - astronóm, cestova-
teľ, generál a politik Spišskú Novú Ves nikdy priamo 
nenavštívil, natrvalo sa zapísal do dejín mesta vďaka 
svojim najbližším príbuzným. V r. 1927 sa sem prisťa-
hovala jeho matka Albertína Štefániková, rod. Juren-
ková a posledných 13 mesiacov svojho života bývala 
u generálovho mladšieho brata Ladislava. Ten pôsobil 

v meste ako verejný notár.
Spomienková slávnosť 4. mája začala službami Božími 
v Evanjelickom kostole. Účastníkom slávnosti sa priho-
voril predseda Spoločnosti M. R. Štefánika z Bre-
zovej pod Bradlom Ing. Ján Tatara. Po ňom životnú 
púť Štefánikovej matky poodhalila PhDr. Ružena Kor-
mošová. Svojou prítomnosťou slávnosť poctila a za 
celú rodinu Štefánikovcov sa organizátorom poďako-
vala praneter Štefánika Mgr. Ľubica Briatková. Za-
spomínala si i na ťažké časy, kedy meno „Štefánik/
ová“ bolo pre niektorých nepohodlné. Život generálo-
vej staršej sestry Oľgy v Spišských Vlachoch priblížil 
primátor Ľubomír Fifik. Bez povšimnutia neostala ani 
spomienka na r. 1913, kedy Štefánik navštívil svoju 
sestru a vyslovil prorocké slová: „Pracujem teraz na 
veľkom diele. Všetkým bude dobre na Slovensku.“
Nasledovalo kladenie vencov pri novom pamätníku na 
Štefánikovom námestí, ktorý vlani odhalil prezident SR 

Ivan Gašparovič. Sprievod, v ktorom nechýbalo ani ve-
denie nášho mesta, sa potom presunul k pamätnej ta-
buli na dome č. 64 na Letnej ul., kde žila Štefánikova 
matka a posledný veniec položili na hrob brata Ladi-
slava na našom cintoríne. Bodku spomienkovej sláv-
nosti dala výstava „Štefánik v obrazoch“ v CVČ, ktorú 
pomohol pripraviť p. František Sejut.
„Deň M. R. Štefánika“ zorganizovali Miestne od-
bory Matice slovenskej SNV, Levoča a Poprad; Cir-
kevné zbory ECAV v SNV a Levoči; a Spoločnosť 
M. R. Štefánika Brezová pod Bradlom. Program do-
plnil piesňami miešaný spevácky zbor Chorus Iglo-
via a skladbami flautové kvarteto zo ZUŠ. Pri tejto 
príležitosti bola vydaná aj nová skladačka nazvaná 
„Spiš a Milan Rastislav Štefánik“, ktorú nájdete na 
www.spisskanovaves.eu - Spišská Nová Ves/Osob-
nosti a ocenenia mesta. 

LucK, foto: autorka

V novembrovom vydaní Ička sme písali o zámere 
spoločnosti HUTNÉ STAVBY DEVELOPMENT, a. s., 
Košice. Táto vzišla ako víťaz z verejnej súťaže, ktorú 
vypísalo Mesto SNV ešte v roku 2007. Spomínaná spo-
ločnosť však nakoniec odstúpila od podpisu zmluvy. 
Realizovaný tak bude zámer spišskonovoveskej spo-

ločnosti TESCAR, s. r. o., s ktorou sa posledné me-
siace intenzívne rokovalo. Autorom architektonického 
projektu je Ing. arch. Ján Pastiran. 
Zámer spoločnosti: Vytvorenie obchodného, spolo-
čenského i kultúrneho centra zodpovedajúceho eko-
nomickej sile regiónu a zatraktívnenie centra, ktoré 
prinesie rozvoj mesta ako komplexného celku. Pro-
jekt zahŕňa výstavbu parku, priestranstva a napojenia 
na budúce Banícke námestie. V technickom riešení 
projekt uvažuje s rozšírením pôdorysu, dobudovaním 
3 až 4 poschodí, ktoré by sa využívali ako obchodná 
pasáž pre gastronómiu alebo ako biznis centrum. 
Takisto ráta s využitím nádvoria. Infraštruktúru chce 
investor vylepšiť podzemným parkoviskom.
Celková rozloha: 11 568 m2, s objektom Jednoty 
+ 7 500 m2, s objektom banky Dexia + 1 916 m2 = 
spolu 20 984 m2.

Dopravné riešenie: Cieľom je zabezpečenie bez-
pečnosti chodcov - popod komunikáciu bude z ob-
chodného centra viesť na zastávku MHD, ako aj na 
parkovisko pred poštou, pasáž pre chodcov. Projekt 
ráta s tunelovým vstupom do podzemia, kde bude par-
kovisko, z hlavnej cesty už od Kina Baník. 
Výška investície: odhadovaná na 300 - 400 miliónov 
korún (nie sú v tom zahrnuté inžinierske siete, chcú 
využiť už existujúce).
Forma financovania: vlastnými i úverovými zdrojmi, 
využitím fondov.
Doba realizácie: Príprava projektovej dokumentá-
cie a stavebného povolenia by mala byť dokončená v 
priebehu jedného roka, výstavba by sa mala realizovať 
v rokoch 2009 - 2011.
Kolaudácia: Spišský trh 2011.

Ing. Lucia Kormošová

Zbytočne by ste tam hľadali staré mantinely, striedačky, 
časomieru či plexisklá. Preč sú i strojné zariadenia 
a chladiarenská technológia, pretože ich nahradia 
moderné, nevyužívajúce čpavok. Modernizácia si vy-
žiada cca 30 miliónov korún, financie sú vyčlenené 

v rámci rozpočtu mesta na tento rok. Práce by mali byť 
ukončené do 20. augusta 2008. A ešte jedna perlička 
z priebehu rekonštrukcie: za ostatných 30 rokov sa 
na našom zimáku konalo mnoho významných medzi-
národných podujatí, avšak nikdy sa neprišlo na to, že 

striedačky sú už od začiatku posunuté o 7 metrov do-
prava. Nuž aj tento nedostatok, ktorý nie je v súlade 
s platnými pravidlami hokeja a bol zistený až teraz, vy-
rieši práve prebiehajúca rekonštrukcia.

LucK

SPRAVODAJSTVO

Pri príležitosti 89. výročia tragickej smrti gen. M. R. Štefánika sa v našom meste konala spomienková slávnosť.

Posledné mesiace priniesli zmeny v situácii okolo budúceho využitia Domu služieb (DS) na Štefánikovom námestí.

Na zimnom štadióne od 28. apríla v plnom prúde prebiehajú rekonštrukčné práce.

DEŇ MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA

O NOVEJ PODOBE DOMU SLUŽIEB

ZIMNÝ ŠTADIÓN SA PREMENIL NA STAVENISKO

Delegáciu osobne uvítal v historickej budove Radnice 
viceprimátor PhDr. Miroslav Semeš a predstavil Ta-
lianom naše mesto. Následne si pozreli prezentáciu 
o regióne Spiš, ktorú pripravila Ing. Darina Pavele-
ková, riaditeľka SRRA, a prezentáciu agentúry SARIO 
uviedla jej regionálna manažérka Ing. Oľga Borošová. 
Podnikateľské a investičné príležitosti v našom meste 
z pohľadu BIC predstavil riaditeľ Mgr. Patrik Dluhoš. 
Počas návštevy nevynechali obhliadku centra mesta 
a priestorov priemyselného parku.
Cieľom ich osobnej návštevy bolo informovanie sa 

o možnostiach budúcej spolupráce s mestom a o mož-
nosti investovania v spišskom regióne. Investori, ktorí 
nás navštívili, sú členmi CNA (Confederazione Nazio-
nale dell‘Artigianato) a pôsobia v rôznych oblastiach 
ako je výroba nábytku, plastov, kompresorov do bie-
lej techniky či potravinárstva (Constantini Gianni, Arco 
Gas, s. a. s., Mori Legnami, Gobbi Giuseppe & C. 
SNC, atď.).
Trojdňovú návštevu Talianov zorganizovali Unicre-
dit Bank a Mesto Levoča. Počas svojho pobytu na 
Spiši navštívili okrem nášho mesta aj Levoču, Spišský 

Hrhov, Kežmarok a v pláne mali i Spišský hrad.
Ing. Mária Klimová, referát RR, MsÚ

foto: A. Akram

Spišskú Novú Ves v máji navštívilo 13 potenciálnych talianskych investorov z regiónu 
Piacenza, ktorý sa nachádza na severe Talianska.

TALIANSKI INVESTORI NA SPIŠI

Mgr. Ľubica Briatková na výstave 
venovanej životu jej prastrýka
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 5.30 | Ranné dialógy
Obvykle vstáva medzi 5.30 a 6.00 hod. Aby uspokojil 
akúsi vnútornú potrebu pripraviť svoje vnútro, začínajú 
deň s manželkou modlitbou a čítaním Biblie. „Manžel-
ka je typický „slávik“ so skorým ranným vstávaním, 
takže toho stihne do môjho prebudenia oveľa viac. 
Preto máme potom čas aj na ranné dialógy pri raňaj-
kách a rádiu,“ vysvetľuje sympatický psychiater. 
 6.50 | Optimisticky sa naladiť

Do ambulancie prichádza pred siedmou, avšak nieke-
dy aj s meškaním: „Závisí to od toho, či som niečo, 
čo som si večer pripravoval do práce, nezabudol 
doma,“ smeje sa. Prebehne si v počítači záznamy 
pacientov objednaných na ten deň, niekedy si pozrie 
aspoň pár strán z odborných časopisov. „Eventuálne 
si ešte prečítam niečo na povzbudenie, mám vždy 
po ruke knižočky plné večných múdrostí alebo nie-
čo na zasmiatie.“ 
 7.30 | Iba pre pacienta 

Potom sa už snaží skoncentrovať. „Práca lekára sa 
môže stať rutinou, ja sa však predovšetkým sna-
žím o to, aby každý pacient cítil, že som tam v tú 
chvíľu iba pre neho, že jeho problém je aj mojím 
problémom. V psychiatrii je to obzvlášť dôležité, 
lebo v našej krajine pristúpiť k dverám psychiatric-
kej ambulancie po prvýkrát je žiaľ často prežívané 
traumatickejšie ako vojsť do čakárne onkologickej 
ambulancie.“ Podobné bariéry mu u pacientov pomá-
ha odbúravať aj ambulantná sestra, ktorá má podľa 
jeho slov takýto prístup k nim chvalabohu v krvi.
 15.30 | Akože „padla“

Hoci oficiálne ordinuje v pondelok, utorok, štvrtok 
v čase 7.30 - 15.00 hod. a v stredu 7.30 - 17.00 hod., 
často ostáva v práci dlhšie aj niekoľko hodín. Či už 
kvôli pacientom, ktorí prídu neskôr alebo potrebujú 
viac času, alebo si dokončuje administratívu, aby sa 
jej nemusel venovať doma. „Piatky som si nechal len 
na vybavovanie úradných vecí, ale často sa to jed-
noducho nedá a niektoré vyšetrenia si dohodnem 
aj vtedy.“
 Vyventilovanie

Po práci pre neho zvyčajne prichádza jeho nežná po-
lovička. „Väčšinou máme toho obaja po pracovnom 
dni, hlavne po psychickej stránke, dosť a buď ide-
me hneď domov alebo si ideme vyventilovať hlavy 
plávaním, prechádzkou, posedením vo dvojici či 
s priateľmi.“
 23.00 | „Sova“

Domov teda prichádzajú Michlíkovci striedavo v čase 
medzi 16.00 až 22.00 hod. Aj s tým spánkom je to 
časovo dosť neisté: „Už počas štúdia som bol zvyk-
nutý na neskoršie zaspávanie a učenie, tak je to aj 
doteraz, obvykle zaspávam medzi jedenástou až 
jednou,“ zdôvodňuje p. doktor svoje ponocovanie.
 Z psychiatra pedagóg

Okrem ambulantnej praxe učí na univerzite denných 
študentov aj externistov psychiatriu a závislosti. 
Niektoré piatky a soboty tak „padnú za obeť“ pred-
náškam a neskôr aj skúškam. 
 Víkendové dobíjanie bateriek

Ak nemá nič naplánované, snaží sa vo voľnom čase 
„dobiť baterky“ spánkom, turistikou, návštevami 
príbuzných a priateľov, výletmi, dobrou knihou či fil-
mom.

PRÍSŤ ZA PSYCHIATROM NIE JE HANBA

SERIÁL V IČKU – „DEŇ S...“
DNES S ČLOVEKOM, KTORÝ SA VENUJE POZNÁVANIU VŠETKÝCH MOŽNÝCH ZÁKUTÍ A BOLESTÍ 
ĽUDSKEJ DUŠE A SNAHÁM NÁJSŤ TEN SPRÁVNY KĽÚČ NA ICH ROZRIEŠENIE.

DEŇ SO PSYCHIATROM RASTISLAVOM MICHLÍKOM

Aké kvality musí mať podľa Vás dobrý psychia-
ter?
„Predovšetkým obrovskú schopnosť empatie a ak-
tívneho načúvania (nie len pasívneho počúvania). 
Klient musí cítiť, že jeho problémy sú naozaj v tú 
chvíľu aspoň s porozumením vypočuté. Ak už sa aj 
nedajú priamo na mieste vyriešiť, aspoň sa snažím 
spolu s pacientom objaviť aj alternatívne pohľady 
na problém.“
Čo Vás na tejto práci (ne)teší?
„Najväčšiu radosť mám, ak sa podarí dosiahnuť pod-
statné zlepšenie stavu pacienta, ktoré mu umožní 
opäť naplno žiť, a jeho spokojnosť, resp. aj spokoj-
nosť príbuzných. Neteší ma, že sa prístup našej spo-
ločnosti k ľuďom so psychickými poruchami mení 
tak strašne pomaly.“
Znamená to, že kým ľudia v zahraničí navštevujú 
bežne psychiatra, u nás skôr voči nemu a psy-
chicky chorým pacientom prechovávame pred-
sudky? 
„Áno. Častou 1. vetou pacientov, ktorí prišli prvýkrát 
v živote na psychiatrické vyšetrenie je: „Pán doktor, 
poslali ma k vám, ale ja neviem prečo, veď nie som 
blázon, ani šaľeni.“ Najväčším orieškom je hlavne 
stredná generácia, ktorá často vníma vlastný psy-
chický problém ako prehru, zlyhanie a prídu až v zá-
važnom stave, ku ktorému vôbec nemuselo dôjsť.“
Musí ísť pacient najprv k praktickému lekárovi?
„Je lepšie, ak má praktický lekár prehľad o všetkých 
vyšetreniach svojho pacienta. Avšak vzhľadom na 
povedomie o psychiatrii u našej verejnosti, mnohí 
pacienti si doslova neprajú mať v zdravotnej doku-
mentácii záznam o takomto vyšetrení. Preto bola 
psychiatrami úprava zákona do pôvodnej podoby 
tak požadovaná.“
S akými problémami sa na Vás ľudia obracajú?
„Najčastejšie je to celá plejáda problémov súvisia-
cich priamo či skryte so stresujúcim spôsobom ži-
vota, ktorému sa už dnes ťažko vyhneme. Ďalej sú 
to rôzne depresie. Ale i alkoholizmus a iné závislosti, 
ktoré drastickým spôsobom zasiahli do života mno-
hých rodín aj  v našom regióne.“
Radíte sa aj s odborníkmi?
„Bez toho to nejde, či už sú to psychiatrické odborné 
semináre, odborná literatúra, časopisy, internetové 

fóra. Dôležitá je spolupráca s kolegami ďalších me-
dicínskych odborov, kvôli vylúčeniu telesných príčin 
psychiatrických príznakov, čo nebýva až tak zriedka-
vým javom, ako by sa niekedy mohlo zdať.“
Ponúknete nejaký recept na duševné zdravie?
„Trvalá snaha o budovanie harmónie tela, ducha 
a duše. Je to celoživotná púť pre každého z nás.“

Za rozhovor ďakuje Lucia Kormošová

MINIROZHOVOR

KTO JE RASTISLAV MICHLÍK
Narodil sa v r. 1971 v Levoči, kde prežil s rodičmi a 4 súrodencami detstvo. V r. 1990 ukončil levočské 
gymnázium. Pokračoval štúdiom všeobecného lekárstva, kde sa vykryštalizovala aj idea o psychiatrii ako 
jeho doživotnom poslaní. Po ukončení Lekárskej fakulty na UK v Bratislave v r. 1996 sa vrátil do Levoče, 
kde zakotvil v tamojšej nemocnici na psychiatrickom oddelení pod vedením primára Jiřího Bezecného. 
V rámci prípravy na atestáciu absolvoval mnohé školenia a stáže v iných nemocniciach. V r. 1999 získal 
špecializáciu I. stupňa v psychiatrii. V r. 2000 pôsobil v Maroku, kde mu bol po náhlom rozvoji úplné-
ho ochrnutia diagnostikovaný zhubný mozgový nádor. Bol operovaný v Prahe, podstúpil rádioterapiu. Po 
5 rokoch boja s onkologickým ochorením sa pokúsil o návrat do praxe. 1,5 roka pracoval na skrátený 
úväzok na pôvodnom pracovisku v Levoči. Napokon sa rozhodol aj za pomoci pracovníkov ÚPSVaR v SNV 
pre realizáciu projektu chráneného pracoviska - psychiatrickej ambulancie. Od 1. 10. 2007 pôsobí ako 
ambulantný psychiater v NZZ na Letnej 27 v SNV. Okrem bežnej psychiatrickej starostlivosti poskytuje aj 
krízovú intervenciu pre onkologických pacientov a ich príbuzných. Popritom už 3. rok pôsobí ako vyso-
koškolský pedagóg na Katolíckej univerzite v Ružomberku, kde vyučuje psychiatriu a závislosti. Priženil 
sa do SNV. Vlastné deti s manželkou zatiaľ nemajú, no tešia sa z 3 krstných, 3 birmovných detí a dcérky 
s HIV z Juhoafrickej republiky, ktorú adoptovali „na diaľku“.

SPRAVODAJSTVO

Životné heslá 

Zaujímavé myšlienky Rastislava Michlíka

„Bože, daj mi srdce pokojné, aby som vedel prijať 
to, čo zmeniť nemôžem, odvahu, aby som zmenil 
to, čo zmeniť môžem a múdrosť, aby som vedel 
rozoznať jedno od druhého.“ (Reinhold Niebur)

„Ľahko pochopíte, že slabý potrebuje silného, ale 
zrejme ťažko porozumiete tomu, že práve tak silný 
potrebuje slabého.“ (Jean Vanier)

„Technika prekonala všetky vzdialenosti, nevytvorila 
však nijakú blízkosť.“ (Martin Heidegger)

• Umením dobrého psychiatra je schopnosť prenik-
núť do zraneného vnútra klienta, ale vedieť sa aj 
vrátiť späť.

• V manželstve je to z času na čas ako v psychiatric-
kej ambulancii, len sa nesmie zabudnúť na pravi-
delnú výmenu stoličky „pacienta“ a „psychiatra“.

• Vnútorné prežívanie ochorenia rozhodujúcim 
spôsobom ovplyvňuje jeho priebeh a prognózu.

• Niekedy väčšiu traumu ako pacient prežíva jeho 
okolie.

• V každom z nás sa stretá dokonalosť s nedokona-
losťou, sila so slabosťou, láska s nenávisťou.
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Po úvodnom príhovore zastupujúcej riaditeľky DD Márie 
Bartošovej sa slova a neskôr i nožníc ujali primátor Ján 
Volný a Alžbeta Mrázová, prorektorka Vysokej školy zdra-
votníctva a soc. práce sv. Alžbety v Bratislave. Spoločne 
prestrihli červenú pásku a zavŕšili tak projekt „Nová kvalita 
a kapacita starostlivosti o seniorov na Spiši“, v rámci kto-
rého rekonštrukcia podkrovia prebiehala. 
História projektu sa začala písať v r. 2004, kedy Mesto 
SNV podalo na MVaRR SR žiadosť o získanie grantu 
z fondov EÚ. Investičnú akciu poznamenal celý rad nut-
ných technických zmien, a tak sa stalo, že náklad stavby sa 
vyšplhal z pôvodných 33,391 mil. korún až na konečných 
40,476 miliónov. Hoci ministerstvo najprv listom z decem-
bra 2007 žiadosť o zmeny zamietlo, v marci 2008 vďaka 

intervenciám zo strany mesta došlo k podpisu dodatku 
k zmluve o poskytnutí nenávratného príspevku na 
čiastku 27,181 mil. Sk a k posunu ukončenia stavby na 
30. 4. 2008. Zmeny sa dotkli i spišskonovoveského roz-
počtu, rekonštrukcia si zo zdrojov mesta vyžiadala 14,654 
miliónov namiesto pôvodným 1,7 mil. Potrebné peniaze 
schválili poslanci v rámci 1. zmeny rozpočtu pre rok 2008.

Fantastický výsledok
I napriek všetkým ťažkostiam sa podarila skvelá vec. 
Krásne priestranné izby s ešte krajším výhľadom na Slo-
venský raj hýria energickými farbami. Dôchodcovia ur-
čite ocenia i možnosť bývania v apartmáne s predsieňou. 
V podkroví vznikol bezbariérový priestor s kapacitou pre 
15 - 20 klientov. Pribudli spoločenské miestnosti, ku-
chynka, televízna miestnosť, elektronický požiarny systém 
v celom objekte i dorozumievací systém Medical. Každá 
izba má hygienické jadro.

Modernizácia pokračuje
V marci 2008 mesto požiadalo MPSVaR SR o dotáciu na 
podporu rozvoja sociálnych služieb - na vybavenie dote-
rajších izieb v celkovom náklade 1,7 mil. Sk. Pripravuje sa 
projektová dokumentácia na vonkajšie zateplenie objektu, 
čím dôjde k zníženiu energetickej náročnosti budovy 
a zníženiu prevádzkových nákladov. 

Lucia Kormošová, foto: autorka

Oddýchnuť a posedieť si môžete v rámci prechádzky po 
lese v časti Grajnár, Rittenberg a za Novoveskou Hutou 
smerom na Rybníky. Každá z piatich súprav si vyžiadala 
investíciu vo výške cca 24 000,- Sk. V priebehu leta chcú 
Lesy mesta SNV doplniť počet súprav o ďalších päť. Ako 
dodal pre Ičko konateľ spoločnosti Ján Slivenský: 
„Okrem toho v spomínaných lokalitách upravujeme 
terén a ohniská. Pozornosť sme venovali aj úprave ko-
munikácií v smere na Rybníky. Výmole na ceste sme 
opravili a v polovici mája sme natiahli nový asfaltový 
koberec v celkovom náklade 400 tis. korún.“ 

LucK, foto: J. Slivenský

DOMOV DÔCHODCOV 
S NOVÝM PODKROVÍM

V LESOCH PRIBUDLI ODDYCHOVÉ ZÓNY

Dôchodcovia v našom meste sa môžu za zvýhodnených 
podmienok (priemerne 64,- Sk za obed) stravovať v Do-
move dôchodcov, a to v 2 stravovacích prevádzkach: 
na Brezovej a Slovenskej ul. alebo vo všetkých školských 
stravovacích zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti 
mesta - školských jedálňach pri základných a mater-
ských školách, ktorých je spolu 20.
V apríli 2008 prebiehalo zisťovanie spokojnosti strav-
níkov - dôchodcov formou ankety v uvedených za-
riadeniach. Anketové lístky boli rozdané 342 klientom, 
vrátených a vyplnených bolo 293 lístkov. Celková účasť 
bola 85,67 %. Viac ako 90 % opýtaných dôchodcov 
prejavilo spokojnosť s možnosťou výberu stravy, 
71,3 % s jej kvalitou a pestrosťou. Kladne hodnotili aj 
množstvo stravy, spokojnosť s prácou obsluhujúceho per-
sonálu a hygienu výdaja stravy. V námetoch na zlepšenie 
uviedli napr.: viac ovocia a zeleniny, viac múčnych jedál, 

hustejšie polievky, menej soliť, väčšie porcie, viac rýb.
Niektorí dôchodcovia by uvítali vydávanie obedov v škol-
ských jedálňach aj v čase prázdnin. Školská jedáleň je 
však účelové zariadenie pre deti, žiakov a študentov na 
konzumáciu jedál v čase ich pobytu v škole (Zákon NR SR 
279/1993 Z. z. § 31, § 32). To znamená, že príprava a vý-
daj jedál mimo obdobia vyučovania nie je možná. V čase 
školských prázdnin stravovanie dôchodcov môže 
zabezpečiť Domov dôchodcov v 2 stravovacích pre-
vádzkach - na Slovenskej a Brezovej ul., a to aj pre tých 
dôchodcov, ktorí sa inak stravujú v školských jedálňach.
Bližšie informácie o možnostiach stravovania v čase 
prázdnin dostanete v Domove dôchodcov, ul. Brezová 
32, na tel. č. 053/417 72 11 a v prevádzke na Sloven-
skej ul. 30, na tel. č. 053/446 35 94.

Odd. soc. vecí a odd. školstva MsÚ

PREBEHOL PRIESKUM 
SPOKOJNOSTI S POSKYTOVANÝM 
STRAVOVANÍM PRE DÔCHODCOV

SPRAVODAJSTVO

Veľká slávnosť sa konala 15. mája v Domove dôchodcov (DD) na Brezovej ulici. 
Otvorili a do užívania seniorom dali nové zrekonštruované podkrovie.

Lesy mesta Spišská Nová Ves, s. r. o., nainštalovali v okolí nášho mesta päť nových 
oddychových súprav.
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6. 5. 2008 bola v ranných hodinách Policajnému zboru 
v SNV nahlásená krádež motorového vozidla zn. Škoda 
Octavia Combi so škodou 700 000,- Sk v rekreačnej 
oblasti Čingov. V spolupráci kriminálnej polície s autori-
zovanou firmou bolo vozidlo nájdené za 4 hodiny v okrese 
Liptovský Mikuláš a po zadokumentovaní odovzdané po-
škodenej osobe. 

7. 5. 2008 policajti OO PZ vzniesli obvinenie voči 
15-roč. občanovi osady Letanovský mlyn, ktorý ešte dňa 
7. 3. 2008 vykonal vlámanie do včelínov na oplotenom 
pozemku v rekreačnej oblasti Letanovského mlyna a maji-
teľovi spôsobil škodu za 13 200,- Sk. 

Kriminálna polícia 13. 5. 2008 objasnila krádež vlámaním 
do bytu na Štúrovom nábreží zo dňa 30. 4. 2008. Vtedy 
sa neznámy páchateľ vlámal do bytu 79-ročnej majiteľky. 
Dvom osobám vo veku 17 a 16 rokov bolo vznesené obvi-
nenie pre prečin krádeže a porušovania domovej slobody. 
Staršiemu z nich bolo vznesené obvinenie aj pre prečin 
ďalších krádeží v šatniach na ZŠ Z. Nejedlého, kde boli 
poškodení 3 žiaci.      

13. 5. 2008 o 21.40 hod. na Potočnej ul. došlo k ob-
zvlášť závažnému zločinu vraždy. Na 1. medziposchodí 
v bytovke po predchádzajúcej hádke bodol kuchynským 
nožom mladistvý 16-roč. Martin Ž. do krku 26-roč. Ľubo-
ša Š., ktorému prerezal pravú ramennú tepnu, v dôsledku 
čoho poškodený na mieste vykrvácal. Obvinenému bola 
na mieste obmedzená osobná sloboda, bol eskortovaný 
na Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach a podaný bol návrh 
na väzobné stíhanie. PZ za pomoci pohotovostnej moto-
rizovanej jednotky KR PZ Košice zabezpečoval ochranu 
verejného poriadku do ranných hodín nasledujúceho dňa, 
kedy asistoval pri opustení bydliska rodiny obvineného 
z okresu SNV. 

PZ upozorňuje všetkých turistov v lokalitách Slovenské-
ho raja v súvislosti s nástupom turistickej sezóny na ostra-
žitosť pri pobyte a zabezpečenie si cenných vecí, kto-
ré sa každým rokom stávajú lákadlom pre rôzne kriminálne 
živly. V daných lokalitách neodporúčame nechávať cenné 
veci na viditeľných miestach v motorových vozidlách, 
karavanoch, stanoch alebo chatách bez dozoru! V minu-
losti boli zaznamenané prípady rozbití skiel automobilov, 
prerezania stanov a náhodných vniknutí do chát, kde boli 
návštevníkom kradnuté fotoaparáty, mobil. telefóny, navi-
gačné prístroje, ale aj notebooky, peňaženky a doklady. 
PZ aj v tejto sezóne bude realizovať zvýšený výkon policaj-
ných hliadok v Slovenskom raji, pri tejto príležitosti prajeme 
všetkým len príjemné zážitky z pobytu v prírode!

Z činnosti MsP

21. 4. 2008 okolo 6.15 hod. požiadala hliadku mestskej 
polície o pomoc recepčná ubytovne Limba R. Geletková, 
ktorej oznámil klient, že na chodbe ubytovne leží muž. Po 
príchode hliadkujúci policajti Hudáček a Lapšanský zistili, 
že na 4. posch. medzi dverami izby leží klient z okresu 
B. Bystrica, ktorý má na oboch predlaktiach i nohách hl-
boké rezné rany a silne krváca. Ihneď mu poskytli prvú 
pomoc, čím mu zachránili život a oznámili udalosť stálej 
službe MsP, ktorá privolala RZP. Miesto činu zabezpečili 
až do príchodu hliadky PZ SR a asistovali aj pri ošetrení 
a naložení muža do sanitky. Muž bol následne hospitalizo-
vaný v NsP v SNV. Prípadu predchádzalo školenie policaj-
tov primárom odd. urgentnej medicíny MUDr. Šťastným, 
ktoré sa ukázalo ako veľmi prospešné. 

Hliadkou bola 22. 4. 2008 o 17.10 hod. na žel. stanici 
spozorovaná žena v zlom zdravotnom stave, len v župane. 
Po overení situácie v Nemocnici s poliklinikou v SNV sa 
zistilo, že je to čerstvá rodička zo Žehry, ktorá bola len 
necelé 2 hodiny po pôrode, pričom zdravotníci nestihli vy-
konať ani nevyhnutné úkony a jej život a zdravie boli ohro-
zené. Následne bola žena prevezená späť do pôrodnice.

1. 5. 2008 vykonala hliadka MsP kontrolu podozrivej oso-
by, 13-roč. Rastislava K. zo SNV počas akcie Otvorenie 
letnej turistickej sezóny, ktorú zabezpečovala v Madaras 
parku. Maloletý chlapec nevedel hodnoverným spôso-
bom preukázať nadobudnutie detskej kolobežky. Ďalším 
šetrením bolo zistené, že ju ukradol v ZOO. Priestupok 
realizovaný v kompetencii MsP.

Príslušníci MsP riešili priestupok na úseku podnikania v 
zmysle § 24, ods. 1, písm. c, zákona SNR č. 372/90 
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Zb., ktorého sa dopustilo takmer 20 občanov Rumunska 
a Maďarska, ktorí nedovolene v našom meste opakovane 
vykonávali obchodnú a inú zárobkovú činnosť, tzv. podo-
mový predaj. 

MsP spracovala Koncepciu rozširovania kamerového sys-
tému v meste, ktorá uvažuje o nainštalovaní ďalších bez-
pečnostných kamier ešte v tomto roku, a to konkrétne na 
križovatke ulíc Hviezdoslavova a Odborárov a na sídlisku 
Západ. V období 2009 - 2010 by MsP chcela systém do-
plniť o kamery na sídliskách Mier, Tarča a ďalších uliciach. 
Od r. 2002, kedy boli nainštalované prvé kamery, bolo 
kamerovým systémom zachytených a následne riešených 
už vyše 1 700 porušení zákonov a všeobecne záväzných 
nariadení mesta.

Víťazstvo z 3. kola Improligy si odniesli 2 slečny z tímu Art 
Ladies - Anna Javorská a Zina Strehovská.

12. - 16. 4. sa 6 žiakov a 2 pedagógovia Spojenej školy, 
org. z. Stredná poľnohosp. škola SNV, zúčastnili v ne-
meckom Marburgu stretnutia partner. inštitúcií v školskom 
projekte „H2O - Health to our World.“

MKC 19. 4. pripravilo úvodný medzinár. komorný koncert 
hudby z Višegradských krajín v rámci cyklu ARS CAME-
RA, na ktorom sa v SNV pod dirigentskou taktovkou Kon-
stantina Ilievskeho z Bulharska predstavili mezzosopranistka 
Hana Tauchmanová (ČR), s violou Eva Novák (Maďarsko), 
klarinetista Matej Kozub (SR) a Albrechtovo kvarteto.

Séria stretnutí o histórii nášho mesta pokračovala v aprí-
li v podaní PhDr. Františka Žifčáka a PhDr. Ruženy Kormošo-
vej, ktorej zároveň primátor pri príležitosti jej životného jubilea 
odovzdal ďakovný list za výrazný prínos v zdokumentovaní 
histórie mesta. Koncom mája v Galérii umelcov Spiša svoje 
vedomosti prezentovali i Dana Rosová a Ján Petrík.

Najstaršia skupina Divadelného štúdia pri DMS sa 23. 4. 
predstavila so svojou novou inscenáciou. Dráma s názvom 
„Edgar Allan Poe“ bola zameraná výlučne na život a tvorbu 
prekliateho básnika.

Popri výstavbe nákupného strediska Lidl začala aj rekon-
štrukcia mostu na Starosaskej ul., ktorá je jednou z vy-
nútených investícií.

Na 3. ročníku vedomostnej súťaže Mladý Európan víťaz-
stvo a spolu s ním aj notebooky získali naši gymnazisti zo 
Školskej ulice.

Košickí umelci Emília Závacká a Bartolomej Cisár predstavili 
na výstave s názvom „Transformácie“ v GUS svoje obrazy 
a fotografie.

Tvorivú dielňu a benefičnú akciu pod názvom „Veselá jar“ 
pre zdravotne postihnuté deti pripravili 26. 4. ich kamaráti 
z našej ZUŠ. Nechýbala ani rozprávka.

Obec Hrabušice zaviedla od mája výber parkovného aj na 
Podlesku v Slovenskom raji, kde bolo doteraz parkovanie 
bezplatné.

V dňoch 3. a  4. mája sa uskutočnil tradičný zlet RC mode-
lárov obrích modelov, na ktorom sa zišlo aj niekoľko mo-
delov, ktoré do tejto kategórie nepatria. Snahu organizátorov 
však prekazilo nepriaznivé počasie.

Tak ako vlani, i tento rok, sa prvomájových osláv v na-
šom meste zúčastnil predseda NR SR Pavol Paška. Vy-
užil príležitosť a pozrel si ZOO, ktorá vstúpila už do svojej 
19. sezóny. V amfiteátri Madaras parku v rámci svojho prího-
voru prisľúbil, že Spišskonovovešťania s ním môžu rátať ako 
s novou prvomájovou tradíciou.

Spišské divadlo uviedlo novú rozprávku s indiánskym mo-
tívom pod názvom Brána slnka.

Ďakovný list 2. 5. odovzdal primátor na radnici Milošovi 
Greiselovi pri príležitosti jeho život. jubilea 60 rokov za dlho-
ročnú reprezentáciu mesta pri horolezeckých a speleologic-
kých výpravách na Slovensku aj vo svete.

Firma UPC Broadband Slovakia začala v meste realizovať 
rekonštrukciu káblových rozvodov pre šírenie káblovej 
televízie, internetu a telefónie.

Zábavnú show Majstra N pripravil pre všetky deti 3. 5. 
v Kine Mier Klub detí a mládeže pri Slovenskom zväze zdra-
votne postihnutých.

V športovej hale sa v prvú májovú sobotu konal volejbalový 
turnaj polície.

V predchádzajúcom čísle sme vás informovali o zmenách v mestskej verejnej doprave, ktoré nastali 
k 1. 5. 2008. Rokovania pokračovali aj po uzávierke Ička a výsledkom sú 2 pozitívne novinky!

Prvá sa týka výšky cestovného u tých cestujúcich, ktorí vý-
hodnosť používania čipovej karty (podľa nami uverejneného 
cenového výmeru - tabuľky) akosi „nemohli pocítiť“. Sú to 
3 kategórie - deti do 6 rokov, držitelia preukazov 
ZŤP/ZŤP-S a ich sprievodcovia a občania nad 70 rokov. 
Aby im Mesto SNV vyšlo v ústrety, upravila sa dodatočne 
cena cestovného lístka uhradeného prostredníctvom čipo-
vej karty smerom nadol až o 50 %! Namiesto pôvodných 
4,- Sk tak platia v praxi od 1. 5. 2008 len 2,- Sk. 
Druhou novinkou je pripravená akcia na predaj čipových 
kariet za zvýhodnenú cenu (oproti pôvodným 150,- Sk). 
V čase od 26. 5. do 30. 6. 2008 si ju len za 50,- Sk!!! 
budú môcť kúpiť:
1. poberatelia starobného a predčasného starobného 

dôchodku,
2. osoby staršie ako 70 rokov,
3. držitelia preukazov ZŤP, ZŤP-S,
4. deti do 6 rokov.
Čipová karta za zvýhodnenú cenu sa predáva v pokladni na 
autobusovej stanici v Spišskej Novej Vsi v čase od 7.30 
do 12.00 hod. a od 13.00 do 15.30 hod. Stačí vyplniť žia-
danku a doložiť potrebné doklady:
1. doklad o poberaní dôchodku, fotografiu, občiansky pre-

ukaz,

2. občiansky preukaz,
3. preukaz ZŤP, ZŤP-S,
4. preukaz o veku (alebo rodný list, prípadne kartu pois-

tenca).
Ak chcete mať na karte vašu fotografiu, môžete ju doniesť 
so sebou.
Svojou čipovou kartou môžete platiť aj v prímestskej do-
prave na spojoch prakticky na celom východnom Slovensku, 
ďalej v MHD Košice, MHD Prešov, MHD Rožňava (autobusy 
pri dverách označené nálepkou EM CARD). 
Upozornenie: Bezplatný prestup do 25 minút na inú linku sa 
netýka linky MHD č. 4 z/do Smižian.  LucK/eurobus, a. s.

ČIPOVÁ KARTA V AKCII

SPRAVODAJSTVO

PRENÁJOM A PREDAJ 
bytov v centre 

Spišskej Novej Vsi 
a v Smižanoch.

Tel.: 053/41 93 101, 0903 732 867, 0918 767 439, www.solitera.sk

Vrcholový manažment medzinárodného koncernu Embraco si osobitne uctil tých, ktorí majú na dnešných 
úspechoch jubilujúcej spoločnosti Embraco Slovakia najväčší podiel - svojich zamestnancov. 

Jubilujúce Embraco Slovakia (ES) zaviedlo nový be-
nefit pre zamestnancov, ktorí oslávia svoje 10-ročné 
pôsobenie vo firme. Spoločenská sála Reduty sa 
tak 17. apríla po prvýkrát zaplnila vernými zamest-
nancami, ktorí patria do tímu ES už od začiatku, teda 
rovných 10 rokov. A že verných zamestnancov nie je 
málo, potvrdzuje i skutočnosť, že slávnostný večer 
bude mať svoju reprízu na jeseň, pretože naraz sa 
všetkých 180 zamestnancov s partnermi do Reduty 
jednoducho nezmestilo. 

Katarína Držíková, C&SR, Embraco Slovakia

VERNÝM ZAMESTNANCOM VENOVALI 
SLÁVNOSTNÝ VEČER
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Predstavitelia basketbalového klubu BK 04 AC LB, 
ktorí doteraz vybavovali klubové záležitosti svojpomocne na 
bicykli či svojich autách, majú už zapožičaný nový auto-
mobil. Vďaka nalepenému znaku basketbalového klubu ho 
určite neprehliadnete.

3. 5. hasiči likvidovali požiare v paneláku na Brezovej 
ul. a v Novoveskej Hute, kde horela drevená prístavba pri 
autoservise. Kým v prvom prípade vznikla škoda 2 000 ko-
rún a príčinou bola zrejme manipulácia s otvoreným ohňom 
v pivnici, druhý požiar zapríčinil elektrický skrat a majiteľovi 
spôsobil škodu 5 000 korún.

5. 5. sa zlodej ráno pokúsil vykradnúť herňu na žel. sta-
nici. Krupiér zachoval duchaprítomnosť a páchateľovi schy-
til ruky. Ten následne ušiel. Ostal po ňom len kuchynský nôž 
s vyše 17 cm dlhou čepeľou.

Žiaci ZŠ na Komenského ul. v rámci Dní ochrany príro-
dy zbierali odpadky na trase smerom na Košiarny briežok 
a pozdĺž Náučného chodníka mládeže v Slovenskom raji. 
Výsledok - 17 vriec odpadu.

6. 5. sa začalo s pokládkou umelej trávy na novom ihris-
ku na futbalovom štadióne. V tomto športovom areáli záro-
veň pribudla aj bezpečnostná kamera. 

Spišské osvetové stredisko v SNV spolu s michalovskou 
hvezdárňou zorganizovalo okresné kolo už 25. ročníka 
vedomostnej súťaže Čo vieš o hviezdach. Jednotlivé 
kategórie vyhrali Ferdinand Majerech, Viktor Petrašek 
a Alica Kačengová, ktorá na krajskom kole v Košiciach zís-
kala 2. miesto.

ZŠ na Lipovej ul. sa v rámci jubilejného roka nášho mesta 
zapojila do osláv týždňom environmentálnych, vedomost-
ných a športových aktivít pod názvom Lipáčikovia pre 
svoje mesto.

ZUŠ na Fabiniho ul. sa stala hostiteľom najlepších klaví-
ristov zo všetkých umelec. škôl košického a prešovského 
kraja. Takmer 80 mladých hudobníkov sa zišlo na 5. ročníku 
klavírnej súťaže, ktorá stúpa na kvalite.

Pri Pamätníku oslobodenia si 7. 5. predstavitelia štátnych 
a samospráv. orgánov, zástupcovia polit. strán, armády, 
policajných zložiek, vojnoví veteráni a občania nášho mes-
ta spomienkovou slávnosťou pripomenuli 63. výročie 
ukončenia II. svet. vojny.

Regionálny úrad verejného zdravotníctva v SNV spracoval 
jedinečnú rodičovskú príručku „Ach, tie deti...“, ktorá je 
venovaná rodine a výchove. Nájdete ju na www.ruvzsn.sk 
v sekcii Príručka pre rodičov. 

8. 5. hasiči zasahovali pri požiari v kuchyni reštaurácie 
v centre mesta, ktorý spôsobil prehriaty olej vo fritéze. 
Škoda je vyčíslená na takmer 100-tisíc korún.

Na územné oslavy Svetového dňa Červeného kríža po-
zvanie prijala 4. 5. Marcella Molnárová. Sviatok bol zároveň 
vhodnou príležitosťou na ocenenie šľachetnosti viacnásob-
ných darcov krvi.

CVČ Adam 9. 5. zorganizovalo na dopravnom ihrisku 
okresné kolo súťaže „Na bicykli bezpečne“.

V GUS predstavilo 12 študentov SPŠ strojníckej svoje fo-
tografie a grafické práce na výstave „Fotografici“.

Májový sviatok Deň matiek tento rok oslávil svoju storoč-
nicu.

Na Čingove 10. 5. Ida Rapaičová pokrstila farebnými 
lentilkami prvotinu spišskonovoveskej učiteľky angl. jazy-
ka Miriam Molnárovej - Nevyjelovej. Zbierku nápaditých 
básničiek, riekaniek, doplňovačiek a hádaniek pre detičky 
pod názvom „Triky-liky“ ilustrovala Renáta Milčáková. Zá-
stupca primátora Miroslav Semeš jej pri tejto príležitosti 
odovzdal pamätný list. 

11. 5. FS Čačina reprízoval slávnostný program pri prí-
ležitosti svojho 35. výročia, opäť za ohromného úspechu 
v zaplnenej sále Kina Mier.

12. máj patril rozprávkam a filmom pre deti. Na želez-
ničnej stanici v tzv. Kinematovlaku ich zdarma premietali 
od rána v rámci 48. Medzinárodného filmového festivalu pre 
deti a mládež Zlín.

Otvorenia štátnic na DP FZaSP Trnavskej univerzity v SNV 
sa 12. - 14. 5. zúčastnili i primátor SNV so svojím zástupcom 
a popriali 63 študentom ich úspešné zvládnutie.

Počas svojej pracovnej cesty na Spiši navštívila ministerka pôdohospodárstva SR Zdenka Kramplová 
viacero výrobných i spracovateľských podnikov.

12. mája v našom meste zavítala do spoločnosti MPC 
Cessi, a. s., kde ju čakala milá povinnosť - slávnostné 
prestrihnutie pásky na zrekonštruovanej prevádzke. Nový 
mlyn na zomieľanie pšenice, múčne hospodárstvo a skla-
dovanie sú výsledkom investičnej akcie, ktorá si vyžiadala 
180 mil. korún a financovaná bola aj zo zdrojov EÚ. Po-
daný na ministerstvo je už aj ďalší projekt na výmenu sta-
rého ražného mlyna s predpokladanými nákladmi 140 mil. 
korún. Druhou zastávkou Z. Kramplovej bol MäsoSpiš a 
následne Poľnohospodárske družstvo Čingov. 

LucK, foto: TV Reduta

Z NÁVŠTEVY MINISTERKY 
PÔDOHOSPODÁRSTVA

SPRÁVCOVSKÁ  FIRMA, s. r. o.• voda a kúrenie: 0905 215 732. 

BYTOVÉ DRUŽSTVO SNV 
výťahy • voda, ÚK • elektro: dispečing: 053/44 32 503 • mob.: 0905 499 881
plynové zariadenia: nepárne týždne: 0905 534 800 • párne týždne: 0905 241 080

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY
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11. riadne zasadnutie MsZ 24. apríla odštartoval Mo-
nitoring a vyhodnotenie Programu hosp. a soc. 
rozvoja (PHSR) mesta SNV a jeho Akčného plánu. 
Materiál uviedla Ing. Záborská z Karpatského rozvoj. 
inštitútu (KRI) z Košíc, ktorý ho pre mesto spracoval. 
Podľa zistení je PHSR z r. 2005 neaktuálny, nesyste-
matický a vzhľadom na rozsah projektov, ktoré zahŕňa, 
finančne náročný. Má tiež skôr charakter zásobníka 
projektov, ktoré treba prioritizovať. Chýba sledovanie 
a vyhodnocovanie navrhnutých indikátorov, informo-
vanosť cieľ. skupín a je nutná jeho aktualizácia, resp. 
komplexná rekonštrukcia. Tieto úlohy poslanci schválili 
s termínom do konca r. 2008.
Správa o stave prípravy projektov pre čerpanie 
prostriedkov z fondov EÚ poskytla prehľad pripra-
vovaných a realizovaných (ne)investičných projektov, 
ako aj sumarizáciu nových projekt. zámerov a ideí. Vo 
fáze podávania je 7 projektov na rekonštrukcie ZŠ-iek, 
pripravené sú projekty na zhodnocovanie odpadov, 
rekonštrukciu komunikácií, výstavbu mosta na Mieri, 
rekonštrukciu okružnej križovatky pri SPŠ drevárskej. 
Máme aj projekty zamerané na sociálnu oblasť ako sú 
podpora terénnej a komunitnej soc. práce, ale aj tvrdšie 
ako rekonštrukcia domova dôchodcov či pripravovaná 
výstavba seniorcentra. Nechýbajú projekty cestovného. 
ruchu, zámer využitia geotermálnej energie, projekty za-
merané na podporu športu, byt. výstavbu, bezpečnosť 
v meste, ochranu pamiatok - Reduty a ZUŠ, aj na zatrak-
tívnenie centra mesta.
Schválený záverečný účet Mesta SNV za 
r. 2007 konštatoval, že pôvodný rozpočet vo výške 
652,746 mil. Sk sa 4 zmenami (3 x zvýšenie, 1 x zníženie) 
v priebehu roka navýšil na konečných 700,308 mil. 
Sk. Celkové príjmy sa oproti tejto sume naplnili na 
99,43 % (696,296 mil.), výdavky boli čerpané na 
97,06 % (679,709 mil.). Výsledkom hospodárenia za 
r. 2007 je schodok vo výške cca 796 tis. Sk. Oproti 
r. 2006 došlo k zvýšeniu hodnoty majetku mesta 
o 56,499 mil. Sk na 2,387 miliárd (stav k 31. 12. 2007). 
Celý materiál nájdete na www.spisskanovaves.eu - SNV 
- Samospráva - Finančné hosp. mesta.
Prijatá 1. zmena rozpočtu mesta na r. 2008 zvýšila 
pôvodnú výšku rozpočtu 724,635 mil. o 88,342 mil. Sk. 
Mesto uvažuje o čerpaní bank. úveru vo výške 50,5 mil. Sk 
na nákup budovy bývalého gyn.-pôrod. oddelenia, 
avšak iba v prípade nezískania iných zdrojov. MsZ na 
návrh RSDr. Juraja Beňu schválilo dotáciu 1 milión pre 

nemocnicu s poliklinikou na nákup prístrojovej techniky 
a plán opráv a investícií v priemyselnom parku v sume 
1,54 mil. Sk.
Nasledovala správa o výsledku ročnej inventarizácie 
majetku mesta za r. 2007, vyradenie prebytočného 
majetku, vysporiadanie vlastníctva nehnuteľností 
a správa o výsledku uskutočnených kontrol. 
Riaditeľ Emkobelu, a. s., Ing. Brziak podal informá-
ciu o realizácii výstavby kotolne na drevnú štiepku 
a spaľovania bioodpadu na sídl. Mier. Riaditeľ spol. 
Brantner Nova, s. r. o., Ing. Čech zase informoval o pri-
pravovanom projekte regionálneho centra pre zhod-
notenie biologicky rozložiteľných odpadov a gastro 
odpadu, ktoré by malo vzniknúť pri Kúdelníku a budeme 
zo zákona povinní ho mať od 1. 1. 2010. Pri oboch pro-
jektoch sa chce mesto uchádzať o NFP z fondov EÚ. 
Riaditeľ Ing. Sakmáry oboznámil prítomných s hospo-
dárením Lesov mesta SNV, s. r. o., v r. 2007 a s plá-
nom ťažby na r. 2008. Zároveň poukázal na kalamitu, 
ktorá vznikla vplyvom zhoršených klimat. podmienok 
a následným rozšírením tzv. podkôrovníkov v mestských 
lesoch. Z minuloročných 89 000 kubíkov vyťaženého 
dreva bolo až 80 000 kalamitného. V priebehu 1. štvrť-
roka t. r. sa vyťažilo už 40 000 kubíkov. Pritom ide 
o drevo nižšej kvality a jeho predajná cena klesá. MsZ 
sa zhodlo, že túto situáciu treba čo najskôr riešiť.
Poslanci ďalej odsúhlasili návrh zadania urban. štúdie 
„Investičná bytová výstavba a rekreačná zóna Malé 
pole, Ferčekovce“, v rámci ktorej sa uvažuje v lokali-
tách Malé pole, Farský lesík a Holubove lúky s výstav-
bou 51 rodinných domov, 4 x 4 b. j. v bytových domoch, 
infraštruktúry a prímestskej turisticko-rekreačnej zóny 
s vodnou plochou, penziónom, bungalovmi, športovis-
kami a službami cestovného ruchu.
Na rokovací stôl sa dostala aj informácia o priebehu 
a financovaní rekonštrukcie podkrovia v domove 
dôchodcov. Vyhlásená bola voľba na funkciu hlav-
ného kontrolóra mesta. 
Diskutovalo sa aj o predloženej petícii za zachova-
nie plurality poskytovania opatrovateľskej služby. 
Z 2 757 podpísaných ľudí bolo 1 792 občanov SNV. 
Petícia, ktorú signatári odovzdali na poslednú chvíľu, 
bola postúpená hlavnému kontrolórovi mesta na vyhod-
notenie.
Najbližšie zasadnutie MsZ bude prebiehať už za pomoci 
notebookov, ktoré si poslanci v apríli prevzali.

Lucia Kormošová, kancelária primátora

Prednedávnom sme nachádzali takéto miesta len na 
letiskách, v konferenčných sálach významných hotelov, 
v obchodných centrách. Vo väčších mestách je možné 
sledovať rozvoj tejto komunikácie aj v reštauráciách, 
penziónoch a iných spoločenských zariadeniach ur-
čených pre zhromažďovanie väčšieho počtu návštev-
níkov, turistov alebo zákazníkov. 
S narastajúcimi nárokmi obyvateľov a v súvislosti s 
rozvojom cestovného ruchu rozširuje Mesto Spišská 
Nová Ves, v spolupráci s lokálnym poskytovateľom in-
ternetu, komunikáciu v privátnych sieťach o možnosť 
vysokorýchlostného pripojenia aj na „open air“, t. j. 
otvorených priestranstvách centra mesta. Takúto ak-
tivitu mesto vyvíjalo už v minulosti, kedy v okolí Rad-

nice bolo možné využiť službu bezdrôtového pripojenia 
k internetu. Rozsiahla búrková aktivita v našej oblasti 
v priebehu minulého leta však zapríčinila razantný škrt 
v našich aktivitách. 
HotSpot v centre mesta bol opätovne sprevádzkovaný 
tento rok pri príležitosti otvorenia letnej turistickej se-
zóny v blízkom okolí Radnice a v priebehu ďalších 
2 týždňov aj v okolí Reduty a na Štefánikovom ná-
mestí. V poslednej fáze bol doplnený prístupový bod aj 
v športovom areáli futbalového štadióna.
Bližšie informácie k možnostiam pripojenia na túto sieť 
získate na www.spisskanovaves.eu v sekcii Návštev-
ník.

Ing. Robert Gyenes, referát informatiky MsÚ

POSLANCI ROKOVALI O ROZVOJI 
MESTA, PROJEKTOCH A ROZPOČTE

ČO JE NOVÉ V IGLOVE? 
DOMÁCI AJ NÁVŠTEVNÍCI 
HOTSPOT MAJÚ PRI RADNICI!
HotSpoty sú vo svete známe ako frekventované miesta - zóny, na ktorých sa ľudia môžu bezpečne pri-
pojiť k internetu bez toho, aby museli používať kábel, mobilný telefón, telefónnu či dátovú zásuvku.

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! 

„...Kedy sa začne riešiť problém parkovania na 
sídlisku Západ? Je to niečo strašné, o chvíľu bu-
deme autá skladovať na sebe.“ 

Slavo zo sídl. Západ, e-mail, 30. 4. 2008

Nie je jednoduché vyriešiť problém parkovania na 
existujúcom sídlisku. To však neznamená, že sa tým 
nezaoberáme. V spolupráci s MsV č. 5 už druhý rok 
premieňame plochy zelene na parkoviská. Aj keď 
sa Vám to možno bude zdať málo, v r. 2007 sme 
zrealizovali viac ako 40 nových parkovacích miest 
a v r. 2008 v tomto trende pokračujeme. Riešiť ne-
dostatok parkovacích miest výstavbou veľkokapa-
citnej plochy na parkovanie, resp. poschodových 
garáží, neprináša u nás na Spiši požadovaný efekt. 
Každý chce mať auto pod oknom, a to sa v stiesne-
ných podmienkach sídliska Západ nedá. Ak máte 
nejaké konštruktívne riešenia, ozvite sa, prosím, 
prostredníctvom Mestského výboru č. 5.

Ing. Jozef Gonda, OvaD, MsÚ

„Ako ďalej so železničným priecestím na sídl. 
Západ 1? Prečkal som si tam dosť značnú časť 
svojho života. Stále sa hovorí o prebudovaní na 
podjazd, nadjazd, prejazd... ale stále žiaden pod-
jazd, nadjazd ani nič...“  

Anonym, e-mail, 6. 5. 2008

Po roku 2011 ŽSR uvažujú s realizáciou modernizá-
cie železničnej trate v úseku Poprad - Krompachy. 
Súčasťou zámeru je aj riešenie mimoúrovňového 
križovania železničnej a automobilovej dopravnej 
cesty formou okružnej križovatky. Projekt zahŕňa 
pešie prepojenie vrátane cyklotrasy v dopravnom 
uzle medzi Duklianskou ulicou a sídliskom Západ 1. 
Mesto SNV vydalo na túto stavbu s celkovou dĺžkou 
55 km územné rozhodnutie.

Ing. arch. Teodor Štubňa, OÚPaSP, MsÚ

Poslanec vyššieho územného celku - Košického sa-
mosprávneho kraja RSDr. Juraj Beňa týmto ozna-
muje občanom mesta, že od 1. júna 2008 otvára 
činnosť poslaneckej kancelárie v budove Smer-u SD 
na Levočskej ulici č. 1 na prvom poschodí (oproti 
malému kostolu - zadný vchod).

Kancelária bude 
otvorená každý utorok

od 16.00 do 18.00 hod.

Občania, podnikatelia, občianske združenia a ostatní 
majú možnosť sa v priestoroch kancelárie bližšie zo-
známiť so zámermi a aktivitami Košického samo-
správneho kraja, predkladať návrhy a oboznamovať 
sa s činnosťou poslancov KSK.

RSDr. Juraj Beňa

poslanec VÚC - KSK
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YŽlté slnečnice zaplavili naše mesto 13. 5. v rámci dob-
rovoľnej zbierky, ktorú už po 5. krát zorganizoval Spišský 
klub sclerosis multiplex so sídlom v Levoči. 

Okresné kolo 18. roč. celoslovenskej speváckej súťaže 
detí v interpretácii slovenskej ľud. piesne Slávik Slovenska 
2008 hostila koncertná sieň Reduty. 

15. 5. v GUS v rámci celoslovenského „Dňa krivých 
zrkadiel“ otvorili výstavu výtvarných prác mentálne 
hendikepovaných klientov sociálnych zariadení zo SNV, 
Popradu, Sp. Štvrtku, Hodkoviec, Sp. Podhradia, Rakovca 
n. Ondavou a Stropkova.

Silná búrka, krupobitie a nánosy blata z poľa úrado-
vali 15. 5. v západnej časti Smižian. Hlavná cesta zo 
SNV do Popradu ostala neprejazdná. V Smižanoch vyhlásili 
3. stupeň povodňovej aktivity. Zaparkované autá pri byto-
vých domoch zaplavilo bahno takmer do výšky okien. Valia-
ca sa voda zatopila pivnice rodinných domov, vyvrátila plné 
kontajnery. 

Po českej dive Lucii Bílej k nám zavítala aj naša Sisa Sklov-
ská. Tá v rámci „3. Show bez cukru“, ktorú zorganizovalo 
Združenie rodičov a priateľov diabetických detí, so sebou 
priviedla Berca Balogha, Mateja Koreňa, Cigánskych 
diablov a operného speváka Martina Babjaka. I on už 
mal možnosť stáť tento rok pred tunajším publikom spolu 
s klaviristom Danielom Buranovským.

Medzinárodný deň múzeí a galérií sme si pripomenuli akciou 
NOC V MÚZEU, v rámci ktorej sa v múzeu a galérii konalo 
v sobotu 17. 5. až do 22.00 hod. množstvo atraktívnych 
podujatí. Nezabudnuteľnú atmosféru malo i astronomické 
pozorovanie Mesiaca a Saturnu pred hlavnou poštou.

Známa slovenská kapela Chiki liki tu-a z Prešova pokrstila 
symbolicky na koncerte v SNV prvé Múzeum punku na 
Slovensku, ktoré bude podľa zakladateľa zo SNV Petra Ka-
činského vznikať postupne.

Oficiálne prijatie primátorom čakalo 17. 5. na 30 zahra-
ničných študentov z USA, Kanady, Austrálie, Mexika, 
Brazílie a Thajska, ktorí prišli na Slovensko v rámci mlá-
dežníckeho programu Rotary International. Aj u nás v SNV 
naberajú nové skúsenosti cez jednoročný študijný výmenný 
program štyria z nich.

Divadlo Thália prinieslo na javisko Spišského divadla hud. 
veselohru W. S. Maughama „Zbožňujem sa vydávať“. 
V hlavnej úlohe sa predstavila známa Viki Ráková, ktorá 
kvôli predstaveniu priletela z Bratislavy. Veselohra bola 
v maďarčine, diváci mohli využiť titulkovacie zariadenie.

Umelecká agentúra Bell Canto uviedla 18. 5. v Dome kul-
túry francúzsku komédiu D. Laurentovej s názvom „Dra-
houškové“ v podaní hercov Divadla Kalich z Prahy. Me-
dzi nimi sa zaskveli i skvelí komediálni herci Jana Paulová 
a Pavel Zedníček.

24. 5. sa primátor J. Volný a zástupca primátora PhDr. 
M. Semeš zúčastnili medzinár. akcie „Deň priateľstva“ 
na slovensko-ukrajinskej štátnej hranici Ubľa - Malyj 
Bereznyj.

Gitarového festivalu s medzinárodnou účasťou sa 
v dňoch 16. - 18. apríla v Giraltovciach zúčastnil žiak ZUŠ 
na Fabiniho ulici v SNV MATÚŠ LIVORA, z triedy učiteľky 
ZUZANY LUKÁČOVEJ, ktorý súťažil v I. kategórii. Z 18-tich 
súťažiacich v prvom kole postúpil do druhého kola a umiest-
nil sa na krásnom II. MIESTE.

Divadelné štúdio pri Dome Matice slovenskej už druhý 
rok po sebe získalo dve 1. miesta v kategórii Divadlo a Deti. 
5. a 6. 6. 2008 zúčastní celoslovenského festivalu DaD 
v Rimavskej Sobote. V kategórii Alternatívne divadlo na 
festivale Divadelný Trebišov za inscenáciu E. A. POE získal 
3. miesto.

Všetci žiaci základných a stredných škôl, ktorí budú mať 
na koncoročnom vysvedčení samé jednotky, budú mať 
vstup do Zoologickej záhrady v Spišskej Novej Vsi dňa 
28. júna 2008 zadarmo. Podmienkou je priniesť a ukázať 
v pokladni ZOO vysvedčenie s „čistými“. Okrem voľnej vstu-
penky získajú títo žiaci aj malé prekvapenie.

Divadelné štúdio pri Dome Matice slovenskej prijme 
10 detí vo veku od 6 do 8 rokov. Konkurz sa bude 
konať 11. 6. 2008 od 14.00 do 18.00 hod. v Dome Ma-
tice slovenskej, Zimná 68, Spišská Nová Ves. Viac na 
www.spisskanovaves.eu/kultúra a voľný čas.

Návšteva sa uskutočnila na pozvanie mesta L´Aigle, 
Normandia, Francúzsko, s ktorým má naše mesto 
podpísanú partnerskú zmluvu od roku 2000. 
Poslanci MsZ v Spišskej Novej Vsi, PhDr. Michal Ko-
mara a Mgr. Michal Demečko sa zúčastnili 1. 5. - 4. 5. 
2008 na základe pozvania vedenia mesta L´Aigle na 
oslavách „4 dni v L´Aigli“, ktoré sú spojené s priemy-
selnými a potravinárskymi výstavnými trhmi, ktorých 
51. ročník práve v tomto období prebiehal. 
Delegácia sa stretla aj s členmi delegácie z nášho 
partnerského mesta Clausthal-Zellerfeld a s delegá-
ciou zo švajčiarskeho mesta Aigle. Primátor Thierry 
Pinot a nové zastupiteľstvo s predstaviteľmi nášho 
mesta dohodli nové ciele spolupráce oboch part-
nerských miest. V L´Aigli sú pripravení prijať dvoch 

študentov v každom školskom roku a taktiež by radi 
prijali pracujúcich študentov do hotelierskych služieb. 
Okrem toho navrhli možnosti výmenných pobytov pre 
študentov, ale aj pre zástupcov mesta.
Počas pobytu sa novozvolení zástupcovia radnice 
veľmi zaujímali o naše mesto, ale aj o našu krajinu. 
Pripravený bol bohatý program a stretnutia s poslan-
cami a obyvateľmi mesta. Delegácia absolvovala náv-
števu mesta Livelot, mesto syrov, Lisieux - bazilika 
sv. Terezky, Honfleur - prístavné mesto a Pont Nor-
mandie.
Našich kolegov z Francúzska privítame počas prvých 
októbrových dní - pri oslavách 740. výročia prvej pí-
somnej zmienky o meste.

R. Dorčáková

DELEGÁCIA MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES NAVŠTÍVILA 
DRUŽOBNÉ MESTO L´AIGLE VO  FRANCÚZSKU 

Oznamujeme občanom mesta a regiónu, 
že bolo založené občianske združenie 

BANÍCKY SPOLOK SPIŠ
so sídlom v Spišskej Novej Vsi.

Záujemcom o členstvo a prácu v občian-
skom združení ochotne poskytneme ďalšie 

informácie na kontaktnej adrese:
Stredná priemyselná škola, 

Markušovská cesta 2,
 Spišská Nová Ves

telefón: 053/441 11 28, 442 47 44; 
e-mail: skola@spssnv.edu.sk

Prípravný výbor OZ Banícky spolok Spiš

40. VÝROČIE PRIJATIA 
ZÁKONA O MATICI 
SLOVENSKEJ
Slovenská národná rada dňa 27. 6. 1968 prijala Zákon 
o Matici slovenskej (MS), ktorý obnovil členskú základňu, 
utvoril Členské ústredie a rozšíril stále pracoviská o Biogra-
fický ústav a Ústav na výskum života a dejín zahraničných 
Slovákov. Spolkové hnutie MS sa začalo lavínovito rozvíjať. 
V r. 1973 prijala SNR nový „normalizačný“ Zákon o MS, ktorý 
matici zobral organizovanie členského hnutia. Miestne od-
bory MS sa stali aktívmi klubového typu pri osvetových za-
riadeniach národných výborov, z takmer 500 ich prežilo iba 
25. Rozvíjala sa len inštitučná zložka MS.

(Z Národného kalendára MS 2008 vybrala 
Mgr. J. Prochotská, predsedníčka MO MS v Sp. Novej Vsi)

Čingov sa na dva dni premenil na akademickú pôdu. Pricestovalo sem 24 rektorov slovenských uni-
verzít a vysokých škôl.

Tí sa tradične stretávajú v rámci Slovenskej rektorskej 
konferencie, ktorú hostí vždy iný rektor. Tento rok táto 
úloha pripadla rektorke Vysokej školy medzinárodného 
podnikania v Prešove Alene Daňkovej, ktorá pochádza 
zo Spišskej Novej Vsi. Rokovať o 28 záveroch Európ-
skej asociácie univerzít, ktoré by mali napomôcť skva-
litneniu slovenského vysokého školstva, tak 25. a 26. 
apríla mohli jeho predstavitelia priamo v Slovenskom 
raji. Medzi významných hostí na druhý deň zavítal i mi-
nister školstva SR Ján Mikolaj, ktorý rektorov oboznámil 
s východiskami pripravovaného štátneho rozpočtu na 

rok 2009 a spôsobmi čerpania európskych štrukturál-
nych fondov z hľadiska školstva. 
Na Čingove hostí privítali primátor Ján Volný a pred-
nosta MsÚ Peter Petko. Primátor pri tejto príležitosti 
navrhol prítomným rektorom možnosť zriadiť ďalšie vy-
sokoškolské detašované pracoviská v našom meste. 
Zároveň predstavitelia Spišskej Novej Vsi poprosili 
ministra o podporu projektov našich škôl. J. Mikolaj 
prisľúbil tiež pomoc pri rekonštrukcii nášho zimného 
štadióna.  

LucK

AKADEMICKÁ PÔDA NA ČINGOVE

Záchranná zdravotná služba SNV pri príležitosti svojho 25. výročia dostala od Nemocnice s poliklinikou 
v SNV dar za 2,3 mil. korún - nové vozidlo, ktoré bude slúžiť ako mobilná ambulancia.

Kľúče od vozidla 22. apríla za prítomnosti predstavite-
ľov mesta a nemocnice symbolicky odovzdala členka 
jej dozornej rady a zároveň poslankyňa NR SR Mgr. 
Lea Grečková primárovi Oddelenia urgentnej medi-
cíny MUDr. Borisovi Šťastnému. Práve toto oddelenie, 

resp. posádka Rýchlej lekárskej služby, nový Volkswa-
gen Transporter T5, s pohonom 4x4 a špeciálnou zá-
stavbou na mieru od firmy Chirosan, dnes už využíva pri 
svojich zásahoch v našom meste a okolí. Nový príras-
tok nerozšíril iba vozový park nemocnice: „Toto nové 
vozidlo zlepší prácu Záchrannej zdravotnej služby. 
Prístrojové vybavenie, resp. zdravotná technika, je 
použitá z predošlého vozidla. Máme v ňom však pre 
pacienta nový typ polohovateľných nosítok zn. Me-
diroll, ktoré majú vyššiu nosnosť, zhruba 220 kg. Do-
terajšia nosnosť bola 120 kg, takže nám to zvyšuje aj 
naše možnosti pri transporte,“ pochválil novú sanitku 
MUDr. Šťastný. Vozidlo bolo zakúpené z prostried-
kov NsP a financované formou leasingu. Prajeme veľa 
bezpečne najazdených kilometrov a zachránených pa-
cientov! 

LucK, foto: autorka

ZÁCHRANÁRI MAJÚ NOVÉ VOZIDLO
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KRÍŽOVKA, SÚŤAŽ

Milí Novovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničiek nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. júna na adresu redak-
cie s heslom „krížovka“. Meno výhercu uverejníme v júlovom Ičku. Správne znenie tajničiek z minulého čísla: „DEFINITÍVNE ZRUŠENÉ PODDANSTVO“. Výher-
kyňou minulomesačnej krížovky sa stáva Tatiana REPKOVÁ, Spišská Nová Ves, ktorá získava knižnú publikáciu o meste Spišská Nová Ves. Blahoželáme!
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740 rokov rozvoja nášho mesta
Keď bola v roku 1872 daná do prevádzky novopostavená (tajnička), nastáva v našom meste veľký priemyselný rozvoj. Tým, že sa Spišská Nová Ves 
stala železničným uzlom, došlo k veľkému prílevu obyvateľstva a mesto postupne mení svoju podobu. Okrem samotnej stanice bolo postavených 
mnoho budov v blízkosti trate, od roku 1878 tu fungovala škrobáreň, postavil sa bitúnok, previedli kanalizáciu, upravili ulice, súbežne s tým boli posta-
vené mestské kúpele i nové hostince. Taktiež bol vybudovaný nový vodovod a v roku 1894 mestská elektráreň, čím sa životné podmienky obyvateľov 
mesta podstatne zlepšili. Významnými zmenami prešli aj obidva kostoly na námestí. Vyše štyridsať rokov po revolučných rokoch a bombardovaní 
mesta bola v roku 1894 na rímskokatolíckom kostole postavená nová veža za vtedajších 42 000 zlatých a z príležitosti storočnice evanjelického kos-
tola bol tento kompletne zreštaurovaný za 28 000 zlatých. Na prelome storočí za dosť dramatických okolností bolo odsúhlasené miesto a následná 
výstavba nášho ďalšieho architektonického skvostu - Reduty. Jej slávnostné otvorenie bolo 25. októbra 1902.

Matematika to nie sú vzorce, matematika to je logické myslenie. 

Beduíni: Dvaja beduíni išli po púšti. Jeden z nich mal päť 
bochníkov chleba a druhý tri bochníky. Stretli hladujúceho be-
duína. Hneď si sadli a zjedli všetkých osem bochníkov, pričom 
každý zjedol rovnaké množstvo. Keď sa najedli, doposiaľ hla-
dujúci beduín vytiahol osem zlatých a podal ich tomu, ktorý mal 
pôvodne päť bochníkov, aby sa spravodlivo rozdelili. Ten hneď 
dal tri zlaté svojmu druhovi, ktorý mal pôvodne tri bochníky. 
Ten ale nebol spokojný. Argumentoval: „Sme dvaja, tak štyri 
ku štyrom. Nedohodli sa. Išli za kádim a ten tých osem zla-
tých spravodlivo rozdelil. Otázkou je, v akom pomere kádi tých 
osem zlatých rozdelil? Vysvetlivky: beduín - kočovný Arab,  
kádi - mohamedánsky sudca. 

(správne riešenie nájdete na strane 20)

Uvádzame riešenia úloh z čísla 5/08:
4. Tehly - najskôr musíme zistiť koľko váži jedna tehla. Ak 
jedna tehla je vyvážená jedným kilogramom a polovicou tehly, 
tak aj táto polovica tehly musí vážiť 1 kg. Čiže jedna tehla váži 

2 kg a dve tehly 4 kg.
5. Stĺp - takto zlomený stĺp vytvára pravouhlý trojuholník. Jed-
na odvesna je dlhá 3 m, druhá spolu s preponou má dĺžku 
9 m. Podľa Pytagorovej vety (súčet štvorcov odvesien sa rovná 
štvorcu prepony), stĺp sa zlomil vo výške 4 m nad zemou. Žiad-
ne iné rozdelenie 9 m na druhú odvesnu a preponu, nemôže 
dať pravouhlý trojuholník. Trojuholník o stranách 3, 4, 5 je tzv. 
Pytagorov pravouhlý trojuholník a používa sa pre vytyčovanie 
pravého uhla v teréne, napr. pri stavbe domu.
6. Preteky v behu - (v čísle 5/08 došlo k chybe v znení úlohy 
- kde prvý zlomok mal byť 1/4, za čo sa čitateľom osprave-
dlňujeme). 
Zlomky, aby sme ich mohli sčítať uvedieme na spoločného 
menovateľa: 1/4 + 2/3 = (3 + 8)/12 = 11/12. Teraz už vieme, 
že víťaz predstavuje 1/12 z pretekárov, ktorú keď pripočítame 
k dielčiemu výsledku 11/12 dostaneme výsledok 12/12 = 1, 
čiže celok. Z toho plynie, že pretekov sa zúčastnilo celkom 
12 chlapcov. Pripravil: V. Čiško

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární
26. 5. - 1. 6. 2008

Na Letnej, Letná 27, t. č.: 053/44 251 32
2. 6. - 8. 6. 2008

Na Mieri, Šafárikovo nám. 3, t. č.: 053/446 59 37 
9. 6. - 15. 6. 2008      
BLAUMONT, Jánskeho 1, 

t. č.: 053/419 91 80, 419 94 12
16. 6. - 22. 6. 2008

Na Tarči, Agátová 12, t. č.: 053/446 75 68
23. 6. - 29. 6. 2008

Signum, Nábrežie Hornádu 11, t. č.: 053/441 01 92
30. 6. - 6. 7. 2008

Templum, Česká 1, t. č.: 053/441 41 66

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

CVIK ROBÍ MAJSTRA
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GALÉRIA 
UMELCOV 

SPIŠA 
ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

pozýva širokú kultúrnu
verejnosť na prehliadky výstav

v mesiaci jún 2008

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

VÝSTAVY:
PRIESTOR 2008 - 13. ročník výstavy maturitných prác žiakov ume-
leckých odborov Združenej strednej školy v Spišskej Novej Vsi a Zdru-
ženej strednej školy sklárskej Lednické Rovne, realizovaná v rámci 
dlhodobého projektu Galériou umelcov Spiša.  30. 5. - 7. 7. 2008
ŽIJEME S VAMI - výstava výtvarných prác ľudí s mentálnym postih-
nutím, ktorú pripravilo Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym po-
stihnutím v Spišskej Novej Vsi „Náš dom“ a GUS. do 15. 6. 2008
 
MIMOVÝSTAVNÁ ČINNOSŤ:
Tvorivá dielňa „Dotyky s grafikou“ - na tému Spišská krajina - pre 
vopred nahlásené skupiny žiakov.
Beseda s historikom - PhDr. Mariánom Sojákom, PhD. 
- 24. 6. 2008 o 14.00 hod. 
Kvíz „MOJE MESTO“ pre študentov SŠ o histórii mesta, 
26. 6. 2008 o 10.00 hod., 
„Zákutia môjho mesta“ - 26. 6. 2008 o 11.30 hod. - ocenenie vý-
tvarných a literárnych prác spojené s vernisážou.

KALENDÁRIUM OSOBNOSTÍ MESTA

JÚN
1. 6. 1908 
narodil sa v Spišskej Novej Vsi Ľudovít Nágel (tiež Lajos Nemes) - 100. výročie
- novinár, spisovateľ, vydavateľ.
Pochádza z rodiny spišskonovoveského daňového úradníka. Doktor filozofie, vydavateľ (Nagel Ver-
lag, Les Editions Nagel), brat známeho maliara, žurnalistu a učiteľa Endre Nemesa (1909 - 1985).

7. 6. 1928
zomrela v Spišskej Novej Vsi Albertína Štefániková, rod. Jurenková - 80. výročie
- matka gen. Milana Rastislava Štefánika.
Žila v meste u svojho syna JUDr. Ladislava Štefánika, angažovala sa v miestnom spolku Živena.
                       
12. 6. 1913
narodil sa v Spišskej Novej Vsi Jozef Švec, Ing., CSc. - 95. výročie
- poľnohospodársky odborník v oblasti ovčiarstva. 

17. 6. 1848 
zomrel v Spišskej Novej Vsi Ján Daniel Príhradný - 160. výročie
- podnikateľ, veľkoobchodník so železom.
Narodil sa 19. 9. 1780 v Spišských Vlachoch. S Ľudovítom Trangousom si prenajal od Čakiovcov 
železiareň v Smižanoch a od Coburgovcov hámor v Hrabušiciach.

Pripravila: PhDr. Ružena Kormošová 

ŠTÁTNA JAZYKOVÁ ŠKOLA PRI GYMNÁZIU, 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES, JAVOROVÁ 16

Vzdelávací subjekt certifikovaný spoločnosťou IES s právom vydávania 
medzinárodných certifikátov svojim absolventom

 

ZÁPIS NOVÝCH POSLUCHÁČOV
NA ŠKOLSKÝ ROK 2008/2009

Celoročné kurzy pre deti od 10 rokov, študentov a dospelých, 4 hod./týždenne:
Dospelí a študenti SŠ: 

ANGLICKÝ JAZYK 1. - 6. ročník (začiatočníci - pokročilí) 
Prípravný ročník na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku
  a základnú štátnu jazykovú skúšku
NEMECKÝ JAZYK 1. - 6. ročník (začiatočníci - pokročilí) 
Prípravný ročník na všeobecnú štátnu jazykovú skúšku
FRANCÚZSKY JAZYK 1. - 3. ročník 
ŠPANIELSKY JAZYK 1. - 3. ročník
TALIANSKY JAZYK 1. - 3. ročník
RUSKÝ JAZYK 1. ročník
SLOVENSKÝ JAZYK PRE CUDZINCOV 

 
Žiaci ZŠ :

ANGLICKÝ JAZYK pre žiakov od 10 rokov 1. - 3. ročník 
NEMECKÝ JAZYK, ŠPANIELSKY JAZYK, 

FRANCÚZSKY JAZYK  1. ročník
UČÍME SA HROU kurz anglického, španielskeho, 
 francúzskeho jazyka pre deti vo veku 7 - 9 rokov 
KONVERZAČNÝ KURZ  anglického a nemeckého jazyka pre študentov 
  3. a 4. roč. SŠ - maturantov (4 hod./týž.) 
KONVERZAČNÝ KURZ  anglického jazyka pre pokročilých 
 a stredne pokročilých so zahraničným lektorom
KONVERZAČNÝ KURZ  nemeckého jazyka pre mierne pokročilých

ZÁPIS nových poslucháčov sa uskutoční od 4. júna do 24. júna 2008, 
osobne v budove školy od 10.30 do 18.00 hod., 
telefonicky: 053/442 68 91, 0905 727 558. 

Vstupné pohovory pre žiakov ZŠ 23. 6. - 25. 6. 2008, od 13.00 do 17.00 hod. 
Vstupné testy pre stredoškolákov a dospelých 26. 6. 2008 o 16.00 hod. 

Na vstupné pohovory a testy je potrebné zapísať sa v termíne zápisu. 
Viac informácií na http://sjs.gjavsnv.edu.sk
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KULTÚRA, POZVÁNKA, OZNAM

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

PROGRAM MATERSKÉHO CENTRA DIETKA na mesiac jún 2008
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„Láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“

Piatok, 6. 6., 10.00 - 12.00 hod. 

DIETKOVSKÉ NARODENINY A TVORIVÁ 
DIELŇA „MAMA, OTEC A JA“ 
Oslávte s nami MDD a 6. narodeniny MC Dietka. Čaká 
vás občerstvenie a darček pre každé dieťatko.
Vašu účasť nahláste do 4. 6. na tel. č.: 0904 887 239
Téma: „Záhrada umenia“ 
Kde: Galéria umelcov Spiša, Zimná ul. 46, SNV
Vstupné: 50,- Sk/dieťa

STÁLA PROGRAMOVÁ PONUKA:

HERŇA MC DIETKA 
- ZŠ Z. NEJEDLÉHO, NA 2. POSCHODÍ

Utorok:   9.00 hod. - 12.00 hod.
 16.00 hod. - 18.00 hod.
Doneste si so sebou prezúvky! 

ŠPECIÁLNA POPÔRODNÁ 
GYMNASTIKA: 
Kde: herňa MC Dietka
Kedy: v utorok od 16.30 hod. do 17.30 hod.
Vedenie: licencovaná pôrodná asistentka 
Bc. Anastázia Furmanová
Poradenstvo v dojčení:  Hanka Ogurčáková, tel.: 
0903 740 739, 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 Z. Nejedlého
Kedy: v utorok o 16.50 hod.
Spoluorganizátor: MŠ Z. Nejedlého, ELC Košice 
(odborný garant)

JOGA PRE RODIČOV S DEŤMI (DO 10 R.)

Kde: Zimná ul. 62, v priestoroch novootvoreného 
Jogacentra
Kedy: v pondelok od 16.30 do 17.30 hod.
Spoluorganizátor: JOGACENTRUM v Spišskej 
Novej Vsi

LETO S ADAMOM
Ponuka letných prázdninových táborov:

DENNÝ TÁBOR POZNAJ MESTO A JEHO OKOLIE
nenáročná turistika pre deti od 9 rokov
30. 6. - 4. 7. 2008 (100,- Sk/deň) 
Info: Michal Buza - 0915 932 319

DENNÝ TÁBOR 8 HODÍN BEZ STAROSTÍ
pre deti ZŠ, ráno dieťa prinesiete, 
poobede si ho vyzdvihnete
7. 7. - 11. 7. 2008 (100,- Sk/deň)
Info: Michal Buza

POBYTOVÝ TURISTICKÝ TÁBOR KOŠARISKÁ
pre deti od 8 do 13 rokov
20. 7. - 25. 7. 2008 (2 300,- Sk)
Info: Zuzana Vaňová - 053/442 57 59

POBYTOVÝ REKREAČNÝ TÁBOR KYSAK
pre deti od 7 do 15 rokov
14. 7. - 20. 7. 2008 (2 800,- Sk)
Info: Daniela Žifčáková - 0915 926 765

DENNÝ TÁBOR ŠPORTOVÝCH 
A TECHNICKÝCH AKTIVÍT
pre deti od 7 do 15 rokov
18. 8. - 22. 8. 2008 (100,- Sk/deň)
Info: Zuzana Hennelová - 053/442 57 59

OKRESNÁ SÚŤAŽ LETECKÝCH MODELÁROV
14. 6. 2008 od 9.00 hod. na letisku
Info: Daniela Žifčáková

CELODENNÝ VÝLET NA KOŠIARNY BRIEŽOK
16. 6. 2008 pre deti klubov Hviezdička, Aqua, 
Cvičiaci šibali a modelári
Info: Mária Kožušková 053/44 257 59

ZÁBAVNO - ŠPORTOVÉ DOPOLUDNIE
pre deti materských škôl
2. 6. od 9.00 hod. v areáli MŠ Šoltésova ul.
Info: Mária Kožušková

DETSKÝ ATLETICKÝ PÄŤBOJ 
pre deti materských škôl
6. 6. od 10.00 hod. na štadióne LB

(v rámci XII. ročníka SŠHDaM)

Info: Mária Kožušková

 

UPOZORNENIE:

Predĺžili sme termín uzávierky výtvarných prác:

KRESLENÉ AUTOMOBILY 2008

do 8. 9. 2008

 

ZÁPIS DO ZÁUJMOVÝCH ÚTVAROV NA ŠKOLSKÝ 

ROK 2008/2009: spoločenské tance, karaoke, ca-

poeira, výtvarný klub, hip-hop, roztlieskávačky, ma-

žoretky, divadelný a dramatický klub, ľudové tance, 

brušné tance, umelecká výroba, súbor ľudových 

piesní a tancov, moderovanie, fotografovanie bude 

10. 6. 2008 od 15.00 do 18.00 hod. V CENTRE 

VOĽNÉHO ČASU ADAM.

Info: Katarína Štrauchová 053/442 57 59

4. až 6. júla 2008 sa uskutoční na Čingove - Džurkovci zlatokopecká horúčka  
- Majstrovstvá Slovenskej republiky a Českej republiky v ryžovaní zlata 

SPIŠSKÁ KARBIDKA 2008
Súťaž konaná pod záštitou primátora mesta Spišská Nová Ves  je zaradená do osláv 740. výročia 

prvej písomnej zmienky o meste. Bližšie info o súťaži: www.pkz.host.sk

PREDBEŽNÝ PROGRAM: 

4. 7. 2008, piatok 
19.00 hod. - Slávnostné otvorenie 
Kultúrny večer 
22.00 hod. - Koniec registrácie 
(okrem kategórií deti a zelenáči) 

5. 7. 2008, sobota 
9.00 hod. - Koniec regis-
trácie kategórií deti a ze-
lenáči 
9.00 - 19.00 - Vyraďo-
vacie kolá 
Finále (deti, zelenáči 
a ďalšie neoficiálne 
kategórie) 

Jack-Pot 
Škola ryžovania zlata 
Sprievodný program 

19.00 hod. - Vyhlásenie výsledkov 
(deti, zelenáči) 

20.00 hod. - Country bál 

6. 7. 2008, nedeľa 
9.00 - 13.00 hod. 

Finálové súťaže 
Sprievodný program 
14.00 hod. - Vyhláse-
nie výsledkov 
Slávnostné ukončenie 
súťaže

Združenie Holubica Svetla 
sa rozhodlo pomôcť 30-tisícovým šekom 

detskému oddeleniu 
NsP v Spišskej Novej Vsi. 

Za finančnú pomoc ďakujeme:
MUDr. Monike Párovej, 

ktorá prispela (3000 Sk),
pani Dane Olexiovej (200 Sk),

ZŠ Povýšenia Sv. Kríža, Smižany 
(700 Sk), ktorí ako jediní zo ZŠ nám 
poskytli pre NsP tento finančný dar, 
a samozrejme, členom združenia.
Zároveň hľadáme nových členov, 

ktorí majú chuť pomáhať.

Kontakt: 0902 555 323, 
www.holubicasvetla.nazory.eu
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KINO BANÍK

1. 6. o 17.00 hod., 
vst.: 59,- Sk - Continental

MAČACIE ZLATO
USA, 2007, romantická komédia/dob-
rodružný, 112 min., MP-12.

1. 6. o 19.00 hod., vst.: 59,- Sk - Garfield
NA VLASTNÉ NEBEZPEČÍ

ČR/Rumunsko, 2007, thriller, 92 min., 
MP-15.

2. 6. o 19.00 hod., 
vst.: 59,- Sk - Continental

KÝM SI PO NÁS PRÍDE
USA, 2007, komédia, 97 min., MP-12.

3. - 4. 6. o 19.00 hod., 
vst.: 59,- Sk - Continental

O ŽIVOT
ČR, 2008, komédia, 90 min., MP-12.

5. 6. o 19.00 hod., 
vst.: 59,- Sk - Continental
6. - 8. 6. o 17.00 hod., 
vst.: 59,- Sk 

MUZIKA
SR/Nemecko, 2006, dráma 110 min., 
MP-12.

6. - 8. 6. o 19.00 hod., 
vst.: 59,- Sk - Tatrafilm
9. 6. o 17.00 hod., vst.: 49,- 

NEŽ DIABOL ZISTÍ , ŽE SI MŔTVY
USA, 2007, krimi/thriller, 117 min., MP-12. 

9. - 10. 6. o 19.00 hod., vst.: 65,- Sk - ITA
21:OKO BERIE

USA, 2008, dráma, 123 min., MP-15.

11. - 12. 6. o 19.00 hod., 
vst.: 59,- Sk - Tatrafilm

27 ŠIAT
USA, 2008, romantická komédia, 107 min., 
MP-12.

13. - 16. 6. o 17.00 hod., 
vst.: 59,- Sk; v pondelok 16. 6., 
vst.: 49,- Sk - Tatrafilm

IRON MAN
USA, 2008, akčná dráma, 125 min., MP-12

13. - 16. 6. o 19.00 hod., 
vst.: 60,- Sk; v pondelok 16. 6., 
vst.: 55,- Sk - Garfield

TAKOVÁ NORMÁLNI 
RODINKA, S. R. O.

ČR, 2008, komédia, 90 min., MP-12.

17. - 19. 6. o 19.00 hod., 
vst.: 59,- Sk - Continental

SVADBA NA BITEVNOM POLI
ČR, 2007, komédia, 90 min., MP-12.

19. - 22. 6. o 17.00 hod., 
vst.: 59,- Sk - Tatrafilm

INDIAN JONES 4
USA, 2008, dobrodružný, MP-12.

20. - 23. 6. o 19.00 hod., 
vst.: 59,- Sk; v pondelok 23. 6., 
vst.: 50,- Sk -  Saturn

PRÍSĽUBY Z VÝCHODU
UK/USA/Kanada, 2007, komédia/thriller/
krimi, 100 min., MN.

24. - 26. 6. o 19.00 hod., 

vst.: 59,- Sk -  Saturn

REPORTÉR V RINGU
USA, 2008, thriller, 111 min., MP-12.

27. - 29. 6. o 17.00 hod., 

vst.: 59,- Sk - Continental

NAJKRÁSNEJŠIA HÁDANKA
ČR, 2007, rozprávka, 98 min., MP-12.

27. - 30. 6. o 19.00 hod., 

vst.: 59,- Sk; v pondelok 30. 6., 

vst.: 49,- Sk - Continental

SPEED RACER
USA, 2007, dráma, 135 min., MP-12.

Pripravujeme na júl: Clona - horor, Túžba 

opatrnosť - erotický thriller, Mejdan v Las 

Vegas - komédia, Mongol - dobrodružný 

historický, Sisi &Yetti, Udalosť - horor, Sex 

v meste - komédia, Smrť on line - thriller, 

Narnie - Princ Kaspian, Bobule - komédia, 

Wanted - thriller

Bližšie informácie na www.dksnv.sk.

Milí priaznivci filmového klubu, ponú-
kame možnosť zakúpiť si nový členský 
preukaz, ktorý platí celý rok 2008 na ce-
lom Slovensku, stojí 70,- Sk a na každý 
klubový film máte zľavu 20,- Sk. Vstup 
pre neklubistov je neobmedzený, ale za 
drahšie vstupné. Tešíme sa na stretnu-
tie s vami každý piatok pri dobrom filme 
v Kine MIER.

31. 5 - 1. 6. o 17.00, vstupné: 45,- Sk
WINX CLUB

Animovaná rozprávka, český dabing, 85 min., 
nevhodné pre vekovú skupinu do 12 rokov. 

31. 5. - 1. 6. o 19.00, vstupné: 59,- Sk 
CLOVERFIELD

Thriller, české titulky, 87 min., nevhodné pre 
vekovú skupinu do 15 rokov. 
 
FILMOVÝ KLUB 
6. 6. o 19.00, 
vst.: člen.: 40,- Sk, nečlen.: 60,- Sk

MUZIKA
Tragikomédia, r. 2007, 99 min., nevhodné pre 
vekovú skupinu do 12 rokov.

7. - 8. 6. o 17.00, vstupné: 50,- Sk
NEJKRÁSNEJŠÍ HÁDANKA

Nová filmová rozprávka Zdeňka Trošky,
česká verzia, r. 2008, 98 min., nevhodné pre 
vekovú skupinu do 12 rokov. 

7. - 8. 6. o 19.00, vstupné: 55,- Sk
SVADBA NA BITEVNÍM POLI

Úsmevná komédia, ČR, r. 2008, 100 min., ne-
vhodné pre vekovú skupinu do 12 rokov. 
 
FILMOVÝ KLUB 
13. 6. o 19.00, 
vst.: člen.: 40,- Sk, nečlen.: 60,- Sk 

KURZ NEGATÍVNEHO MYSLENIA
Čierna komédia, Nórsko, r. 2008, české ti-
tulky, 79 min., nevhodné pre vekovú skupinu 
do 15 rokov. 
 
14. - 15. 6. o 19.00, 
„OSCAR“ vstupné: 59,- Sk 

MICHAEL CLAYTON
Dráma, thriller, USA, r. 2008, 119 min., české 
titulky, nevhodné pre vekovú skupinu do 15 
rokov.

 
FILMOVÝ KLUB 
20. 6. o 19.00, 
vst.: člen.: 40,- Sk, nečlen.: 60,- Sk 

SLEPÉ LÁSKY (+ predfilm ŠTYRI)
Dokument, r. 2008, 77 min., nevhodné pre 
vekovú skupinu do 12 rokov. 

Predfilm ŠTYRI
Krátky animovaný film.

21. - 22. 6. o 17.00, vstupné: 50,- Sk
LET’S DANCE 2

Tanečno romantický, USA, r. 2007, 100 min., 
české titulky, nevhodné pre vekovú skupinu 
do 12 rokov.
 
21. - 22. 6., o 19.00, vstupné: 59,- Sk

CLONA
Horor, USA, slovenské titulky, 85 min., ne-
vhodné pre vekovú skupinu do 15 rokov.

28. - 29. 6. o 17.00, vstupné: 50,- Sk 
HORTON 

Rozprávka, USA, český dabing, 87 min., ne-
vhodné pre vekovú skupinu do 12 rokov.

27. - 30. 6. o 19.00, vstupné: 59,- Sk, 
pondelok zľava vstupné: 50.- Sk

SEX V MESTE 
Romantická komédia, USA, slovenské titulky, 
135 min., nevhodné pre vekovú skupinu do 
15 rokov. 
 
FILMOVÝ KLUB 
4. 7. o 19.00, 
vst.: člen.: 40,- Sk, nečlen.: 60,- Sk

VÁCLAV
Dráma, ČR, r. 2007, 97 min., nevhodné pre 
vekovú skupinu do 12 rokov.

3. 7. o 19.00, 4. 7. o 17.00, 
5., 6., 7. 7. o 19.00, vstupné: 59,- Sk 
7. 7. o 19.00 zľava vst.: 50,- Sk

SISSI A YETI
Rodinná animovaná komédia, Nemecko, 
český dabing, 87 min., nevhodné pre vekovú 
skupinu do 12 rokov.
 

Pripravujeme:
INDIAN JONES, PARÍŽ, UDALOSŤ

Bližšie informácie na www.snv.sk.

MKC    KINO MIER

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku Sp. Nová Ves
pozýva svojich členov v mesiaci jún:

12. 6. 2008 (štvrtok)
na autobusový zájazd do Poľska s programom: 

prehliadka Zakopaného a Nového Targu, skupina turistov výstup z Lysej Poľany na Morské oko. 
Odchod z parkoviska na Školskej ul. o 7.00 hod. Poplatok za účastníka 100 Sk. 

Prihlásiť sa je potrebné v pondelok od 9.00 - 12.00 hod. v Klube dôchodcov na Levočskej ul.

25. 6. 2008 (streda)
na turistickú vychádzku, trasa: Krompachy - Plejsy - Žakarovce. 

Odchod osobným vlakom o 7.34 hod. do Krompách. 

Turistické vychádzky v mesiaci jún sa konajú každú stredu do oblasti Slovenského raja. Odchod 
autobusom MHD č. 4, smer k podjazdu pri Smižanoch s odchodom zo sídliska Východ o 7.50 hod.

 
Okresná organizácia Jednoty dôchodcov na Slovensku v Sp. Novej Vsi

organizuje dňa 19. 6. 2008 (štvrtok) pri príležitosti osláv 740. výročia prvej písomnej zmienky 
o meste II. ročník kultúrno-turistického stretnutia seniorov - členov JDS z okresu Sp. Nová Ves.

Celodenný program po prezentácii o 9.00 hod. 
v zasadačke MsÚ - AB budova, Štefánikovo námestie č. 5:

dopoludnia - prehliadka pamiatok mesta, múzea a galérie, návšteva ZOO;
popoludní - kultúrny program a vystúpenia seniorov v reštaurácii na Tarči. 

Pozývame vás
v sobotu 14. júna 2008 

na letisko v Spišskej Novej Vsi,
kde sa uskutoční

SVETOVÝ ZLET LIETADIEL 
„WT 9 DYNAMIC“

Počas 2,5-hodinového medzipristátia na 
našom letisku sa vám predstaví VIAC AKO 

100 LIETADIEL z celej Európy, 
ale aj z Nového Zélandu či Austrálie.

Zlet sa koná v rámci osláv firmy Aerospool, 
spol. s r. o., Prievidza, 

ktorá oslavuje vyrobenie už 250 kusa tohto 
kompozitového ultraľahkého lietadla.

Foto: www.aerospool.sk
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KULTÚRA

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice 
v Spišskej Novej Vsiv

Výpožičná doba:
počas školského roka od pondelka do piatku 
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
Ľubica Suballyová - Kľúček od trinástej 
komnaty. Krehký prázdninový príbeh s nády-
chom tajomstva.
Katarína Petkaničová - Africkí draci. Detský 
sci-fi príbeh.
Benjamín Tinák - Johanes zo zázračného 
buša. V buši sa dejú podivuhodné veci.

POBOČKA MIER, KOMENSKÉHO 25 

Zvieratká žijú všade - Tam, kde tečie rieka. 
Na gazdovskom dvore. V tropickom lese. V polár-
nych oblastiach.

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA

Tamara McKinley - Čas snov. Ovčia farma 
v srdci austrálskej pustatiny Jenny navždy pri-
rastie k srdcu po strate najbližších.
Michael Palmer - Smrť si počká. Obľúbený 
autor thrillerov predkladá príbeh plný napätia 
a zvratov.
Viktória Hislop - Ostrov. Spoznávanie minu-
losti svojej matky zavedie Alexis na miesto neďa-
leko opusteného ostrova Spinalonga - niekdajšej 
gréckej kolónie malomocných. 

POBOČKA MIER, KOMENSKÉHO 25 

Leslie L. Lawrence - Pasca v Himalájach. 
Dobrodružný príbeh s prvkami hororu. 

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA

J. H. Walter - Ďáblův doktor. Literatúra faktu 
zaoberajúcu sa holokaustom počas II. svetovej 
vojny.
Sabine Dullin - Stalinovi diplomaté v Evropě 
1930 - 1939. Zahraničná politika Sovietskeho 
zväzu pred začatím II. svetovej vojny.
Viktor Suvorov - Beru svá slova spět. Nové 
skutočnosti o maršalovi Žukovovi z pohľadu lite-
ratúry faktu po otvorení archívov v Rusku.

POBOČKA MIER, KOMENSKÉHO 25 

Dalibor Kusák, Marta Kadlečíková - Mu-
cha. Alfons Mucha (1860 - 1939), život a dielo 
maliara, grafika a návrhára, popredného predsta-
viteľa európskej secesie.

8. 6. 2008 (nedeľa) o 15.00 hod.                                                 VSTUPNÉ: 50,- Sk
Jan Makarius

BRÁNA SLNKA (MYTOLOGICKÝ, INDIÁNSKY PRÍBEH)      
Bol raz jeden Waola, chudobný indián s jazvou na tvári. Často spával pred stanom krásnej Taganity, ktorú ľúbil. Ale neod-
vážil sa jej to povedať. 

15. 6. 2008 (nedeľa) o 15.00 hod.                                            VSTUPNÉ: 50,- Sk
Miroslav Kasprzyk

O ZÁZRAČNEJ KRHLIČKE (ROZPRÁVKA, PANTOMÍMA) VEREJNÁ GENERÁLKA! 
Rozprávočka o víle Kvetke a milých škriatkoch, ktorí zachránia lúku pred zlými bodliakmi.
Režijne ju pripravuje Miroslav Kasprzyk, popredný predstaviteľ slovenskej pantomimickej školy. Inscenácia je založená na 
minime slov s využitím pantomimicko-pohybových daností hercov.

20. 6. 2008 (piatok) o 19.00 hod.                 VSTUPNÉ: 40,- Sk

IMPROLIGA  (VEĽKÁ SÁLA SPIŠSKÉHO DIVADLA)
OZ Pyramída v spolupráci so Spišským divadlom vás srdečne pozývajú na štvrté kolo Improligy. Neformálna súťaž v diva-
delnej improvizácii, ktorá má vo viacerých slovenských mestách už viac ako dvadsaťročnú tradíciu. Súťažiace družstvo si 
vyžrebuje tému a má tri minúty na prípravu divadelnej scénky so zápletkou, pointou a vyvrcholením. Príďte na večer plný 
zábavy a prekvapení...

22. 6. 2008 (nedeľa) o 15.00 hod.                                              VSTUPNÉ: 65,- Sk
Miroslav Kasprzyk

O ZÁZRAČNEJ KRHLIČKE (ROZPRÁVKA, PANTOMÍMA) PREDPREMIÉRA!

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

Ďakujeme všetkým za prejavenú priazeň. Tešíme sa na vás v novej sezóne 2008/2009.  kolektív Spišského divadla

Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy  
J. Fabiniho 1 Spišská Nová Ves

pozýva rodičov a širokú verejnosť na

ZÁVEREČNÝ KONCERT
a výtvarnú výstavu žiakov ZUŠ,  

ktoré sa uskutočnia dňa
17. júna 2008 o 17.00 hod.  
v koncertnej sieni  REDUTY.

Divadlo Kontra (Dosky 2007 - Objav sezóny 2006/2007, 
Prekvapenie Novej Drámy 2007) 

uvádza v slovenskej premiére komédiu
Marie Jones

KAMENE VO VRECKÁCH
(STONES IN HIS POCKETS)

Preklad: Václav Linda•Réžia: Klaudyna Rozhin•Hrajú: Peter Čižmár a Miki Macala
Keď Hollywood obsadí írsky vidiek, konflikt kultúr medzi arogantným štábom, hercami a domácimi kompar-
zistami je neodvratný a neodvratne zábavný. 
Celý príbeh prebúdzajú k životu dvaja talentovaní herci, ktorí predstavujú 12 postáv na pľaci filmovej pro-
dukcie „Tichého údolia“: od dvoch drzých írskych chalanov, odhodlaných stať sa veľkými filmovými aktérmi, 
cez hollywoodsku hviezdu, ktorej írskemu prízvuku chýba ešte dosť veľa k dokonalosti.
Vtipná, zábavná a okorenená prekvapivými dotykmi ozajstnej dojímavosti, mnohokrát ocenená hra je 
ohromné súčasné írske divadlo. 

2. premiéra: 12. júna  2008 (štvrtok) o 20.30 hod.
Galéria umelcov Spiša•Vstupné: 100 Sk•Rezervácie: 0907 908 986

Mestský výbor č. 3 - Ferčekovce vyhlasuje
2. ročník súťaže o najkrajší balkón 

a najkrajšiu predzáhradku.
Súťaž bude prebiehať 

od 15. 6. 2008 do 15. 8. 2008.
Kto má záujem zapojiť sa do súťaže, nech sa prihlási 
na t. č.: 0907 225 585. Výhercovia súťaže budú odme-
není vecnými cenami. Výsledky súťaže budú uverejne-
né v Ičku a vo vývesných skrinkách na Ferčekovciach.
 Ing. Ondrej Majerník, predseda MsV č. 3

Zväz vojakov Slovenskej republiky
Klub vojenských dôchodcov 

Spišská Nová Ves

pozýva všetkých svojich 
členov a sympatizantov 
na turistickú vychádzku 

na Košiarny briežok 
dňa 14. júna 2008.

Zraz účastníkov: 
pred obchodným centrom na Šafárikovom 

námestí (sídl. Mier) o 9.00 hod.

Tešíme sa na vašu účasť. 
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MESTSKÉ KULTÚRNE CENTRUM
6. 6. 2008
pódium - centrum mesta
v rámci akcie MESTO DEŤOM

FESTIVAL 
BÁBKOVÉHO 
DIVADLA
9.00  Babadlo Prešov: Ako baba 
 pačmaga ženícha hľadala
10.30  Iva Liptáková: Rozprávkový bicykel
11.30  CVČ Adam a ZUŠ SNV
13.30  Divadlo na kolesách Bratislava: 
 Klaun na cestách
14.30  Babadlo Prešov: Kráľ drozdia brada
15.00 - 15.30 Miroslav Kasprzyk - súťaže 
16.00  DIVADELNÉ BÁBKY - TEATR LALEK - 
 RABCIO (Poľsko) - Múzeum Spiša 
 - vernisáž
16.30  Divadlo na kolesách Bratislava: 
 Klaunova cesta domov
Počas celého dňa moderátorské vstupy - klaun 
Miroslav Kasprzyk.

7. 6. 2008 o 19.30 hod.
Spišské divadlo

RADOŠINSKÉ NAIVNÉ 
DIVADLO - VEĽKÉ ILÚZIE
Premiérové predstavenie divadelnej hry z autor-
skej dielne Stanislava Štepku.
Vstupné: lóže, prízemie 280 Sk, balkóny 260 Sk

22. 6. 2008 od 17.00 hod. 
Amfiteáter Madaras park

SPIŠSKÝ ROCK 2008
Účinkujú: ON AIR (SNV), SELLECT (SNV), 
KOMÍN (LE), EARS (KE), hosť - FERMATA 
(Bratislava) 
Vstupné: 50 Sk

27. 6. 2008 o 16.00 hod. 
pódium pred Levočskou bránou

GOLDEN MUSIC 
HEART 2008
III.ročník speváckej neprofesionálnej súťaže pre 
mládež od 15 - 25 rokov. Prihlášky je možné za-
slať alebo osobne doručiť na MKC, Radničné 
nám. č. 4, 052 01 Spišská Nová Ves do 26. 6. 
2008. Hosť programu: country skupina The Colt

PROMENÁDNE KONCERTY
(pódium pred Levočskou bránou):
1. jún 2008 o 17.00 hod. (nedeľa) 
 Folklórny súbor ČAČINA pri MKC Sp. Nová Ves
8. jún 2008 o 17.00 hod. (nedeľa) 
 Dychová hudba Železničiar SNV
13. jún 2008 o 17.00 (piatok) 
 ZUŠ Spišská Nová Ves
15. jún 2008 o 17.00 (nedeľa) 
 Hudobná skupina GAMA SNV
20. jún 2008 o 17.00 (piatok) 
 RUNNER - rocková skupina SNV
22. jún 2008 o 17.00 (nedeľa) 
 Hudobná skupina KONKRÉT SNV
27. jún 2008 o 17.00 (piatok) 
 Country skupina THE COLT SNV
29. jún 2008 o 17.00 (nedeľa) 
 Spevácka skupina LIPA SNV

Informácie a predpredaj vstupeniek:
MKC – Reduta , 053/44 632 49, 44 256 52, 
Kino Mier – 053/44 287 66
TIC – Letná ul. 49, 053/44 282 92

V poslednú aprílovú sobotu sa celý večer 
v koncertnej sieni Reduty niesol v znamení 
zborového spevu. Koncertoval tam miešaný 
spevácky zbor CHORUS IGLOVIA, ktorý si 
v rámci Jubilejného koncertu pripomenul 
20. výročie od svojho vzniku. Zbor vznikol 
v roku 1988 pod menom GEOLÓG a v roku 
2004 si zmenil meno na CHORUS IGLOVIA, 
čo v preklade z latinčiny znamená „Spevácky 
zbor  z mesta Spišská Nová Ves“.
Zbor zaspieval vyše 28 piesní, rozdelených 
v 5-ich tematických blokoch a predstavil sa 

v plnej zostave 45 spevákov a dirigentov Mgr. art. Igora Gregu a Mgr. Marty Novákovej.
Program osláv 20-tych narodenín zboru vyvrcholil oficiálnym poďakovaním a ocenením zboru i jednotlivcov zo strany mesta Spišská 
Nová Ves, ktoré odovzdal primátor PhDr. Ján Volný a rovnako zo strany Spišského osvetového strediska, ktoré odovzdal PhDr. Jozef 
Lapšanský, PhD. Nuž teda, ešte veľa rokov spevu, milý CHORUS IGLOVIA! Text a foto: Ing. Igor Murko

MIEŠANÝ SPEVÁCKY ZBOR 
CHORUS IGLOVIA OSLÁVIL 
20 ROKOV OD SVOJHO VZNIKU

Divadelné štúdio pri DMS uvádza:

4. 6. 2008 o 17.00 hod.

O koníkovi Oblakovi  
Smutno-krásny príbeh koníka, ktorý si 
hľadá malý kúsok šťastia medzi ľuďmi.

19. 6. 2008 o 19.00 hod.

E. A. POE 
Alternatívne divadlo o živote 
a diele prekliateho básnika.

23. 6. 2008 o 9.00, 10.30, 12.00 hod.     

O koníkovi Oblakovi
Organizované predstavenia pre MŠ a ZŠ.

Miestny odbor Matice slovenskej 
v Spišskej Novej Vsi

pozýva
členov aj sympatizantov na 

stretnutie pri príležitosti 

40. výročia PRIJATIA ZÁKONA 
O MATICI SLOVENSKEJ 
a 145. výročia založenia 

celonárodnej kultúrnej ustanovizne 
MATICE SLOVENSKEJ.

Stretnutie sa uskutoční 
27. 6. 2008 o 15.00 hod. 

v Dome MS, Zimná 68.
Zároveň upozorňujeme, že nás nájdete 

každý nepárny piatok v Dome MS, 
miestnosť č. 8, od 14.30 do 16.00 hod.

DS HVIEZDOSLAV
pri MKC Spišská Nová Ves

pozýva všetkých svojich členov a priaznivcov
do svojho klubu na tanečný večierok

ČAJ O PIATEJ
nedeľa 1. 6. 2008 o 17.00 hod.

KLUB DÔCHODCOV KOMENSKÝ
pozýva všetkých pedagogických 
pracovníkov, dôchodcov 
na stretnutie, ktoré sa uskutoční 
9. 6. 2008 (pondelok) 
o 10.00 hod. v Klube dôchodcov 
na Levočskej ulici. 
Tešíme sa na vás. 

Miestna organizácia Slovenského zväzu 
astronómov Vás pozýva na 

ASTRONOMICKÉ POZOROVANIE 
MESIACA A PLANÉTY SATURN

12. 6. 2008 o 20.30 hod. 
pred budovou hlavnej pošty 
na Štefánikovom námestí.



KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

16 JÚN 2008

ŠPORT

Prezradíte nám, aké boli 
Vaše športové začiatky?
„Počas štúdia na ZŠ, neskôr 
na gymnáziu som mal sklony 
k viacerým športom. Zaujímal 
som sa o futbal, hokej, bas-
ketbal a hádzanú. V r. 1986 
som promoval na PdF UPJŠ 
v Prešove, kde som získal kva-
lifikáciu v predmetoch TV - RJ. 
Už počas štúdia na VŠ som 
sa oddal rozhodovaniu vo fut-
bale, kedy v r. 1984 definitívne 

padlo rozhodnutie venovať sa výlučne kariére rozhodcu a za 
6 rokov som rozhodoval súťaže SR, od r. 1993 najvyššiu I. ligu. 
Ako prvý Spišiak v histórii som sa dostal na listinu rozhodcov 
FIFA a tam som pôsobil 7 rokov.“
Aké zápasy ste rozhodovali doma i v zahraničí?
„Počas celej kariéry som odpískal vyše 2 000 stretnutí, z toho 

cca 350 v najvyššej slovenskej lige. 50 medzinárodných, medzi 
inými spomeniem stretnutia „A“ tímov Nórsko - Bulharsko a Bul-
harsko - Bielorusko, finále Intertoto Cup Hamburg - Montpelier, 
Champions League Arsenal - Montpelier, Lokomotiv Moskva - 
Anderlecht Brusel alebo finále UEFA 21 Francúzsko 21 - Škót-
sko 21 na olympijskom štadióne v Barcelone v r. 1996.“
Aká je veková hranica pre rozhodcu?
„FIFA ohraničila vek rozhodcov na 45 rokov a mne sa v tomto 
roku naplnil. Po 26 rokoch odovzdávam štafetu mladým, kto-
rých sa snažíme vychovať pre túto neľahkú činnosť. Budem 
pôsobiť ako ich delegát a učiteľ.“
Čo budete robiť ďalej?
„Napriek svojej bohatej športovej činnosti som ostal verný 
učiteľskému povolaniu a v súčasnosti pracujem na Gymnáziu 
Školská v našom meste. Rád by som odovzdal svoje skúse-
nosti a kontakty v prospech výchovy a vzdelávania mladých, 
aby sme v dnešnej pretechnizovanej dobe nezabudli aj na kul-
túru tela a ducha.“

Za rozhovor ďakuje V. Ivančík, foto: mape

V dňoch 9. až 11. mája sa konali Majstrovstvá Sloven-
ska v basketbale juniorov, ktoré sa hrali vo Svite. Na 

finálovom turnaji štartovali: Svit, Inter Bratislava, Levice 
a Spišská Nová Ves. Konečné poradie je skvelou vizit-
kou mládežníckeho basketbalu v našom meste.
Výsledky:
BK 04 AC LB SNV - Inter Bratislava     78:76
BK 04 AC LB SNV - BK Levice           108:87
BK 04 AC LB SNV - BKM Svit              91:93   
Konečné poradie:
1. Inter Bratislava
2. BK 04 AC LB Spišská Nová Ves
3. MBK Svit
4. BK Levice

V. Ivančík, foto: mape

V dňoch 3. až 4. 5. 2008 sa v Prešove konali Majstrovstvá Slovenska IDO disciplín - 
hip-hop, break dance a electric boogie, na ktorých sa zišlo viac ako 600 detí z celého 
Slovenska. Našim tanečníkom sa vo veľkej konkurencii podarilo získať 2 medailové 
miesta v kategórii Sólo. Nika Lehocká sa stala druhou najlepšou tanečníčkou v sóle 
žien. Lukáš Bencko, ktorý si po prvýkrát vyskúšal kategóriu Sólo mužov, obsadil 
bronzovú priečku, čo bolo pre všetkých nečakané, ale o to viac potešilo. V kategórii 
Duo skončili Nika Lehocká a Majka Liptáková na 4. mieste. Všetci traja tanečníci 
budú reprezentovať tanečné centrum BDSK a Spišskú Novú Ves na Majstrovstvách 
sveta v nemeckých Brémach už 11. júna 2008. 
Ďakujeme rodičom, deťom, Mestu Spišská Nová Ves, ktoré nám poskytlo finančnú 
výpomoc, aby sme sa mohli zúčastniť Majstrovstiev sveta, a všetkým, ktorí nás v našej 
činnosti podporujú a pomáhajú nám!   Rasti Hanák, tréner BDSK D.C.

MEDZINÁRODNÝ FUTBALOVÝ ROZHODCA, 
PEDAGÓG MGR. JOZEF KAČENGA OHLÁSIL 
UKONČENIE ROZHODCOVSKEJ KARIÉRY

JUNIORI ZÍSKALI STRIEBRO

Z MAJSTROVSTIEV SLOVENSKA 
NA MAJSTROVSTVÁ SVETA

Tentokrát v sobotu 3. 5. 2008 na Šteinerovom memo-
riáli v Martine, kde v medzinárodnej konkurencii klubov 
z Čiech, Poľska, Nemecka a Slovenska stáli niekoľko-
krát na stupni víťazov:
Kategória K:

Štofan Jozef - dve 1. miesta v disciplínach 100 PP a 50 
VS, 2. miesto v 100 Z, dve 3. miesta v 50 P a 100 P
Kategória S:

Hrubiznová Katarína - dve 2. miesta v disciplínach 50 
M a 100 M, dve 3. miesta v 100 PP a 200 PP
Hanuščin Dávid - tri 3. miesta v disciplínach 100 PP, 

100 M a 200 PP
Čmeľ Miroslav - 3. miesto v disciplíne 100 P
Stanko Marek - 3. miesto v disciplíne 50 VS
Naščáková Jana - 3. miesto v disciplíne 100 P
Kategória A:

Čmeľ Martin - dve 2. miesta v disciplínach 50 M 
a 100 M
Vo finálovej rozplavbe disciplíny 100 VS, ktorá bola hlav-
nou disciplínou preteku, sa Hrubiznová K. a Stanko M. 
zhodne umiestnili na 3. mieste. Všetkým plavcom bla-
hoželáme!  KP SNV

PLAVCI OPÄŤ BODOVALI

Š
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E BASKETBAL: V stredu 7. 5. športová hala 
praskala vo švíkoch. Pred 1 200 divákmi sa hralo 
4. stretnutie play-off mužov medzi BK SNV 
a ESO CLUB Lučenec. V dobrom a dramatickom 
zápase zdolali Spišiaci súpera o 20 bodov: SNV 
- Lučenec 91:71, čím vyhrali na zápasy 3:1 a po-
stúpili do štvorice najlepších.
KOLKY: Kolkári TJ Tatran SNV hrajú v 1. lige, 
kde v ročníku 2007-2008 skončili na 2. mieste. 
Do extraligy postúpili kolkári HS Košice.
PLÁVANIE: Na M-SR sa pripravujú plavci PK 
SNV. 26. 4. sa na krytej plavárni uskutočnila 
regionálna súťaž. Štartovalo 160 plavcov zo 
6 plaveckých stredísk kraja. Naše plavecké ná-
deje dosiahli vynikajúce výsledky. Nezaháľal ani 
Seniorský plavecký klub SNV, ktorý 19. 4. zor-
ganizoval Seniorské majstrovstvá mesta v pláva-
ní. Zúčastnilo sa ich 52 plavcov vo veku 30 - 60 
a nad 60 rokov. Bližšie informácie o výsledkoch 
súťaží nájdete na www.spisskanovaves.eu 
v sekcii Šport.
FUTBAL: 21. 4. sa na ihrisku s umelou trávou 
pri Združenej strednej škole hotelových služieb 
a obchodu konala akcia Futbalom proti rasizmu. 
Priateľský futbalový zápas odohrali družstvá LB 
SNV a FC Spolu. 
DŽUDO: Džudisti Džudo klubu SNV uspeli na 
Veľkej cene Bardejova, kde v kategórii mladších 
žiakov do 42 kg Roman Klein obsadil 2. mies-
to, u starších žiačok Zuzana Konárska do 40 kg 
skončila tretia a do 52 kg Katka Halasová štvrtá. 
Na Majstrovstvách východoslovenskej oblasti vo 
svojich kategóriách získali zlato Z. Konárska aj 
K. Halasová a bronz Miroslava Kráľová.
JAZDECTVO: Začiatkom mája sa súťažilo na 
parkúre Slávie UVL Košice. Hlavná prémiovaná 
súťaž skok S (130 cm) s dvoma rozoskakovaniami 
na zvýšených prekážkach bola Cenou primátora 
mesta Košice. Štartovalo 13 jazdcov na 23 ko-
ňoch. Skúsený Peter Mackovjak s Pompejom (JK 
Mackovjak SNV) čistou jazdou aj najrýchlejším 
časom 44,16 sekúnd získal víťazstvo. Tretie mies-
to obsadil Zdeno Kuchár s Cindicupom (JK Slávia 
SNV). Spišiakom sa darilo aj v súťažiach na štýl 
pre mladé kone, keď Mackovjak získal v 5-roč-
ných zlato a v 4-ročných striebro. Kuchár v 4- aj 
5-ročných bol tretí a v 6-ročných koňoch zvíťazil. 
LOV RÝB: Počas 2. májového víkendu sa to 
na Hornáde hemžilo rybami i rybármi - konal sa 
4. ročník Memoriálu Ing. Kľučára, t. j., mestských 
pretekov v love rýb na umelú mušku. Celý tok 
Hornádu pretekajúci mestom bol rozkúskovaný 
na 150-metrové úseky, na ktorých ryby zdolávalo 
v 1,5 hod. „boji“ 22 pretekárov z celého Spiša. 
Chytali sa lipeň a pstruh potočný. Bilancia dňa 
sa zastavila na celkovom počte 173 lososovitých 
rýb. Víťazstvo si odniesol Vladimír Neuvirth z Po-
pradu, všetky ryby boli navrátené do rieky.
FLORBAL: V telocvični Obchodnej akadémie 
sa uskutočnil florbalový turnaj O pohár primátora 
SNV. 12 tímov reprezentovalo rôzne školy nášho 
mesta. Medzi súťažiacimi bolo i veľa hokejových 
dorastencov a juniorov. Pohár nakoniec získalo 
družstvo združenej strednej školy (bývalá SPŠD). 
ATLETIKA: Na 5. ročníku cestného behu Lom-
nická dvanástka vo Veľkej Lomnici si vybojovali: 
Zuzana Fukerová 3. miesto v kategórii Ženy nad 
35 rokov a Ján Dominik 2. miesto medzi mužmi 
nad 50 rokov, obaja z Cyklosun Plus Novoveská 
Huta.

Začiatkom mája t. r. náhle po krátkej chorobe vo 
veku 70 rokov zomrel MILAN PRIBYLINEC, 
dlhoročný futbalista Spišskej Novej Vsi.

Riaditeľstvo ZŠ, Hutnícka 16 v Spišskej Novej Vsi ponúka na prenájom širokej verejnosti 
a organizáciám v priestoroch školského ihriska TENISOVÝ KURT počas celého týždňa.

Záujem o víkendové objednávky prosíme nahlásiť v piatok do 13.00 hod. na t. č.: 053/418 20 11.
Bližšie informácie na t. č.: 053/418 20 13, 0907 768 610.
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www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTEZ
KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/442 62 18, otvorená PO – NE 

Pondelok 6.30 - 18.00 VEREJNOSŤ 18.30 - 20.00 EMBRACO
Utorok 8.00 - 11.30 PLAVECKÝ VÝCVIK 13.00 - 19.00 VEREJNOSŤ
Streda 8.00 - 12.00 PLAVECKÝ VÝCVIK 13.00 - 19.00 VEREJNOSŤ
Štvrtok 8.00 - 11.30 PLAVECKÝ VÝCVIK 13.00 - 18.00 VEREJNOSŤ 18.30 - 20.00 EMBRACO
Piatok 8.00 - 12.00 PLAVECKÝ VÝCVIK 13.00 - 18.00 VEREJNOSŤ 18.30 - 20.00 EUROBUS
Sobota 9.00 - 18.00 VEREJNOSŤ 18.30 - 20.00 EMBRACO
Nedeľa 9.00 - 19.00 VEREJNOSŤ

ZMENA CENY VSTUPNÉHO NA KRYTÚ PLAVÁREŇ OD 1. 6. 2008 
Dospelí:       60,- Sk  
Deti od 3 do 15 rokov, dospelí nad 60 rokov, ZŤP a ZŤP-S: 40,- Sk
Dospelí 1 hodina pred ukončením prevádzky:  40,- Sk
Deti od 3 do 15 rokov, dospelí nad 60 rokov, 
ZŤP a ZŤP-S 1 hodinu pred ukončením prevádzky  30,- Sk

RANNÉ PLÁVANIE PRE VEREJNOSŤ: 
pondelok:  6.30 hod. - 7.45 hod.
štvrtok:  6.30 hod. - 7.45 hod. 

POSKYTUJEME ZĽAVY PRE POISTENCOV VšZP: 
PONDELOK: 15.00 - 18.30 hod.

PARNÁ SAUNA otvorená do 5. 6. 2008 

Počas prevádzky letného kúpaliska parná sauna zatvorená.

PONDELOK      15.00 - 18.00

UTOROK 13.00 - 18.30 

STREDA 13.00 - 18.30 

ŠTVRTOK 13.00 - 18.00  

PIATOK 13.00 - 18.00  

SOBOTA   9.00 - 12.00 13.30 - 18.00  

NEDEĽA   9.00 - 12.00 13.30 - 18.30  

SAUNA T.: 053/442 62 18

STREDA 14.00 - 20.00 ŽENY
ŠTVRTOK 14.00 - 20.00  MUŽI
NEDEĽA   7.30 - 19.00 MUŽI

 7.30 - 19.00 ŽENY

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.

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

Piatok 6. 6. Olympiáda školských pracovníkov 12. ročník

Sobota 7. 6. Olympiáda školských pracovníkov 12. ročník

Ďalšie termíny PLAY OFF extraliga basketbal - 4., 7., 11., 14. 6. 2008

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN 

Nedeľa 1. 6. 10.00 a 12.00 SNV - Snina, SŽ 9/MŽ 7

Nedeľa 8. 6. 11.00 a 13.15 SNV - Snina, SD/MD

Sobota 14. 6. 10.00 a 11.45 SNV - KAC Košice, SŽ 8/MŽ 6

Nedeľa 15. 6. 10.00 a 12.00 SNV - Michalovce, SŽ 9/MŽ 7

KOLKÁREŇ 

MESTSKÁ LIGA NEREGISTROVANÝCH HRÁČOV V KOLKOCH - ROČNÍK 2008 

Pondelok 2. 6.

17.00 MOTOTIP - PARMAS

18.00 VEGACOM - OELTO Stars

19.00 KARPI, s. r. o. - MV Nábytok

Utorok 3. 6.
18.00 SLZA - DRÁČIK 08

19.00 CHELSEA - G_Unit_Girls

Štvrtok 5. 6. 18.00 NDH Atyp - STEZ

Pondelok 9. 6.

17.00 G_Unit_Girls - VEGACOM

18.00 DRÁČIK 08 - NDH Atyp

19.00 MV Nábytok - MOTOTIP

Utorok 10. 6.
18.00 OELTO Stars - KARPI, s. r. o.

19.00 STEZ - Chelsea

Štvrtok 12. 6. 18.00 PARMAS - SLZA

LETNÉ KÚPALISKO 
Otvorené od 6. 6. 2008 (piatok) denne od 9.00 hod. do 19.00 hod.

Celodenný vstup od 17.00 hod.

Dospelí: 60,- Sk 50,- Sk

Deti od 3 do 15 rokov, 
dospelí nad 60 rokov, ZŤP a ZŤP-S:

40,- Sk 30,- Sk

Zľavnené vstupné:
Dospelí: 540,- Sk/10 vstupov

Deti od 3 do 15 rokov, 
dospelí nad 60 rokov, ZŤP a ZŤP-S:

300,- Sk/10 vstupov

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

1. ROČNÍK VEREJNEJ STRELECKEJ 
SÚŤAŽE O PUTOVNÝ POHÁR 

PRIMÁTORA MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES 
Z KRÁTKYCH A DLHÝCH ZBRANÍ

pozývajú na otvorenie

12. ročníka Spišských 

športových hier detí a mládeže 

a 

12. ročníka Olympiády školských 

pracovníkov s medzinárodnou účasťou

dňa 6. 6. 2008 o 10.00 hod. 
na futbalovom štadióne.

V programe vystúpi aj finalistka SuperStar 
Barbora Balúchová so skupinou Star.

Mesto Spišská Nová Ves 
v spolupráci s
firmou Embraco Slovakia, s. r. o. 
a OZ Kalokagatia Spišská Nová Ves

Dátum konania: 14. júna 2008 (sobota)
Miesto konania: Krytá strelnica v Spišskej Novej Vsi 
 (Skladový areál na Radlinského 17)  
Disciplíny: 1. Pištoľ a revolver od ráže 5,6 mm na 25 metrov - OPEN (aj športové zbrane)
 2. Pištoľ od 6,35 mm na 25 metrov - ŠTANDARD (len pištole - služobné)
  3. Ľubovoľná malokalibrová puška na 50 metrov 
Zbrane a strelivo:  Vlastné a možnosť zapožičania zbrane a nákupu streliva.
Hodnotenie:  Prví traja v každej disciplíne obdržia vecné ceny a diplom. 
 Víťaz v každej disciplíne sa stáva držiteľom putovného pohára na dobu jedného roka.

Bližšie informácie: www.strelnica.host.sk
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VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V APRÍLI OSLÁVILI
95 rokov
Filomena Vaščurová
Alžbeta Komarová

94 rokov
Anna Porubská
Mária Puškášová

93 rokov
Eleonóra Szuttorová

90 rokov
Margita Svitanová
Rozália Divoková

85 rokov
Kamila Martinková
JUDr. Ján Toporcer
Mária Šimková

80 rokov
Valéria Vojtkovská
Katarína Kuzmiaková
Anna Rumanová
Justína Franková
Pavol Marčišovský

75 rokov
Magdaléna Soóšová
Mária Stoličná
Gizela Buríková
Ladislav Klein
Irena Combová
Margita Kolarčíková
Ing. Oľga Malatinská
Ladislav Marcinčák
Marta Bigošová
Zdenka Kalafutová

70 rokov
Michal Hvizdoš
Ján Zempléni
Marta Panulinová
František Compel
Anna Viglaská
Erika Majkráková
Anna Gurovičová
Anna Kleinová
Ema Brutvanová
Anna Nagyová
Ján Fabian
Dezider Budaj
Mária Novotná
Anna Tokarčíková

Verona Vargová 1915
Helena Hajdučková  1917
Mária Šimonovičová 1918
Zuzana Vilimová 1919
Marta Brežná 1921
Adrian Šimko 1922

Margita Solčániová 1922
Ján Kašper 1923
Katarína Benovičová 1923
Elza Sláviková 1926
Juraj Jacko 1929
Sidónia Paliderová 1933

Vojtech Vaverčák 1936
Ján Majerský 1937
Milan Tököly 1937
Milan Pribylinec 1938
Terézia Uhliarová 1940
Jozef Košecký 1940

Karol Novotný 1944
Jozef Šefčík 1945
Ján Štrauch 1945
Viera Krausová 1946
Eduard Valigurský 1948
Peter Palušák 1950

Eva Lorková 1953
Vladimír Podoben 1954

V APRÍLI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kvetinové dary 
všetkým príbuzným a známym, ktorí sa prišli dňa 23. 4. 2008 rozlú-
čiť s mojím manželom, otcom, dedkom Adrianom ŠIMKOM na jeho 
poslednej ceste.
manželka, dcéra, syn a ostatná smútiaca rodina

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, ťažko je bez Teba byť, láska však smrťou 
nekončí, v našich srdciach budeš stále žiť.
Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 26. 4. 2008 s mojím milovaným man-
želom, otcom, dedkom Jozefom ŠEFČÍKOM, ktorý nás nečakane opustil 
vo veku 63 rokov. Ďakujeme za úprimné prejavy sústrasti, kvetinové dary 
i Pohrebným službám R. Findura.
manželka Eva, dcéry Eva, Zuzana s rodinou, synovia Jozef, Branko

More lásky si so sebou vzal, hory bolesti zanechal, prázdno je tam, kde 
znel Tvoj hlas, však spomienka na Teba zostane navždy v nás.
S hlbokým zármutkom vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom, zá-
hradkárom, športovcom, spolupracovníkom a všetkým známym, ktorí sa 
6. 5. 2008 prišli rozlúčiť s mojím milovaným manželom, zaťom a príbuz-
ným Milankom PRIBYLINCOM, ktorý nás nečakane opustil vo veku 
nedožitých 70 rokov. Vyslovujeme poďakovanie tiež celému personálu 
neurologického oddelenia NsP za citlivý prístup a opateru v posledných 
chvíľach jeho života. Za dôstojnú rozlúčku patrí poďakovanie PhDr. Lap-
šanskému za jeho profesionálny prejav, rím.-kat. farskému úradu a Poh-
rebným službám R. Findura.
manželka Mária, svokra a ostatná smútiaca rodina

Odišli... a v srdci nám bolesť zanechali. Rýchlo, 
bez rozlúčky, to nik nečakal. Stíchli srdcia, ich 
hlas, zostali nezabudnuteľné spomienky v nás! 
Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ich mal rád, 
nevie zabudnúť!
11. 6. 2008 uplynie 35 rokov, čo nás navždy opus-
tila naša starostlivá mamka Anna JASEŇÁKOVÁ 

a dňa 18. 11. 2008 uplynie 20 rokov od chvíle, kedy nás opustil náš mi-
lujúci otec Jozef JASEŇÁK.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku, tak ako my, ich deti: 
Viera, Ľudmila a Pavol s rodinami.

Odišla, už nie je medzi nami, ale žije v srdciach nás, ktorí sme ju mi-
lovali.
Dňa 4. 6. 2008 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila naša drahá 
mamka, babka, prababka Elena PETKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéra a syn s rodinami.

Zomrel človek zlatého srdca, zmŕtveli ruky, zhasli oči starostlivé. 
Predobré srdce v mdlobe zostalo stáť. Na Tvoju dobrotu, starostlivosť 
a lásku nikdy nezabudneme a neprestaneme Ťa s láskou spomínať.
Dňa 14. júna 2008 uplynú štyri roky, odkedy nás navždy opustil otec, 
dedko, svokor Ján ŠTRAUCH. 
S láskou a úctou spomína dcéra Jana s rodinou.

Osud je občas veľmi krutý, čo nám vzal, zostanú iba spomienky 
a v srdci žiaľ.
Dňa 14. 6. 2008 uplynie 6 rokov, odkedy nás navždy opustila naša 
milovaná mamka, svokra a babka Anna PIŠKANDEROVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
dcéra Renáta s rodinou

24. júna 2008 uplynie rok od úmrtia nášho syna, brata, priateľa a človeka 
s dobrým srdcom Ferdinanda HOLECA, ktorému nebola poskytnutá 
pomocná ruka na záchranu jeho života.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú spomienku.
S láskou spomínajú rodičia, brat Miko a sestra Zuzka s rodinami.

Do večnosti odišla si spať, do náručia nebeského otca, nie bolesť, ale 
pokoj nájsť. Zaplakal každý, kto Ťa mal rád. Spomienka na Teba bude 
stále nás hriať. Milovali sme Ťa, tú lásku nezničí ani čas.
Dňa 16. júna 2008 si s láskou pripomenieme 2. výročie úmrtia milovanej 
dcérky Moniky HORNYÁKOVEJ, rod. Akurátnej.
Tí, ktorí ste ju poznali a nezabudli, spomínajte s nami.
mamka, sestra Hanka, neter Michalka a ostatná rodina

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

Lucia Dugasová

Adam Mičuda

Sebastián Kováč

Boris Bednár

Olívia Medvecová

Sofia Suchá

Katarína Nováčková

Jakub Porada

Vladimír Ondra

Alica Vlková

Dávid Doležel

Jasmína Šarišská

Samuel Dubai

Alex Žiga

Adam Kožuško

Oliver Ďuriška

Viktória Grondžáková

Natália Capáková

Šimon Šefčík

Tobias Grünärmel

Daniel Rajz
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Ako tíško žila, tak tíško odišla, Skromná vo svojom živote, veľká vo 
svojej láske a dobrote. Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa 
mal rád, nezabudne.
Dňa 16. 6. 2008 uplynie 25 rokov, čo nás navždy opustila naša milovaná 
mamička Anna LAŠKODYOVÁ, rod. Olejníková. 
S láskou, vďakou a úctou spomínajú synovia Milan, Ladislav, Juraj 
s rodinami a ostatná rodina.

Dňa 16. júna 2008 uplynie 10 rokov od chvíle, čo nás navždy opustil náš 
drahý otec Štefan SALAJ. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéra a synovia s rodinami.

Dňa 18. júna 2008 uplynie už 30 rokov od úmrtia nášho drahého otca 
a starého otca  Alexiusa KÖNIGA. 
Prosíme tých, ktorí ho poznali, aby mu venovali tichú spomienku.
S úctou a láskou si na neho stále spomínajú dcéry Eva a Alžbeta, 
syn Peter, vnuci Roman s rodinou, Erich a ostatná rodina.

Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto Ťa mal rád, nevie zabudnúť.
Dňa 21. 6. 2008 uplynie 15 rokov, keď nás navždy opustil môj manžel, 
otec, dedko, svokor, brat Pavol DUDINSKÝ z Novoveskej Huty.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manželka Alžbeta, deti s rodinami a sestra 
Marta.

Veľakrát už slnko zapadlo a veľa sĺz nám z očí vypadlo. Tvoja strata 
veľmi bolí, keď plameň sviečky tíško horí. Šťastie súdené nám s Tebou 
nebolo, odišiel si tíško a priskoro.
Dňa 22. 6. 2008 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustil môj manžel, otec, 
svokor a starý otec Emil VALIGURA.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku. 
S láskou a úctou spomínajú manželka, synovia a dcéra s rodinami.

Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi.
Dňa 26. 6. 2008 uplynie 5 rokov, kedy nás navždy opustil môj manžel 
a starostlivý otec Jozef KOVAĽ. 
S úctou a láskou spomínajú manželka, deti a celá rodina.  

Žila pre nás a nesmierne nás milovala. Jej veľká láska a dobrota navždy 
žije v našich srdciach.
Dňa 14. 6. 2008 si s bolesťou v srdci pripomenieme 4. výročie, keď 
sa od nás navždy vzdialila naša milovaná manželka, starostlivá mamička 
a láskavá babička Mária SOPKOVÁ. V tento smutný deň prosíme tých, 
ktorí ju poznali, aby jej spolu s nami venovali tichú spomienku, za čo 
úprimne ďakujeme. 
S láskou a vďakou spomínajú milujúci manžel a dcérky s rodinami. 

Vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti, písomné kondo-
lencie a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa 
prišli rozlúčiť dňa 22. 4. 2008 s našou milovanou mamičkou, svokrou, 
starou a prastarou mamou Martou BREŽNOU.
dcéra Dáša s rodinou, syn Ján s rodinou

Ťažko sa nám s Vami lúčilo, ťažko je bez Vás byť, láska však smrťou 
nekončí, v našich srdciach budete stále žiť.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom, suse-
dom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 22. 4. 2008 s našou milovanou 
mamičkou, starou a prastarou mamkou Máriou ŠIMONOVIČOVOU, 
ktorá nás opustila vo veku nedožitých 90 rokov. Ďakujeme za úprimné 
prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste chceli zmierniť náš hlboký 
žiaľ. Naše poďakovanie patrí aj duchovným otcom Michalovi a Róbertovi, 
MUDr. Zimovej, kolektívu ODCH za starostlivosť a Pohrebným službám 
R. Finduru za dôstojnú rozlúčku.
dcéry Mária, Terézia, Anna s manželmi, vnúčatá s rod., pravnúčatá 
a ostatná smútiaca rodina 

Žiješ stále v našich srdciach.
Dňa 27. 4. 2008 sme si pripomenuli 1. výročie, čo nás navždy opustil 
manžel, otec, dedko a pradedko Ing. Viktor ŠTEFAŇÁK.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a nezabudli.
manželka, dcéry, vnúčatá, pravnúčatá

Ten, kto Ťa poznal si spomenie, kto Ťa mal rád nezabudne. Ani čas, 
ktorý uplynul nezahojí ranu v našich srdciach.
Dňa 11. 6. 2008 si pripomenieme 1. výročie smrti môjho brata, starostli-
vého manžela, dedka, pradedka, uja Štefana TARBAJA.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ho poznali a nezabudli.
sestra Anna s rodinou a manželka s rodinou

Lúčim sa s Vami moji milí, ruky stisk Vám dnes už nemôžem dať. Srdce mi dotĺko, odišli 
sily, lúčim sa s každým, kto ma mal rád...
Dňa 6. 5. 2008 sme sa rozlúčili s naším drahým Jankom SLAVKOVSKÝM pri jeho nedoži-
tých 70 rokoch. Touto cestou vyslovujeme poďakovanie všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť na jeho 
poslednej ceste. Zvlášť ďakujeme M. Findurovej a J. Kučinskému za dôstojnú rozlúčku, taktiež 
aj Pohrebným službám R. Findura za vzorné služby a spev. zboru Chorus Iglovia.
za smútiacu rodinu Ing. Arch. Adriana Priatková a Ing. Arnošt Grauer

... s motýľmi na dlani...
Otvoríš oči hociktorú rannú a nočnú hodinu a pred Tebou vidina „naškrobených motýľov“ na-
šej NsP, ktoré neúnavne zakrývajú, odkrývajú, sledujú každý pohyb svojich pacientov, či už na 
oddelení intenzívnej starostlivosti pod vedením primára MUDr. Š. Zeleného alebo na internom 
oddelení pod vedením primárky MUDr. E. Zimovej, ale aj na oddelení neurológie vedenom 
primárom MUDr. M. Dvorákom. Pán riaditeľ môže spokojne spať, má za sebou erudovaný 
a vysoko odborný tím lekárov a zdravotného personálu. Vkus a estetika nemocničných oddelení 
umocnená vysokou úrovňou hygieny, spríjemňuje život v tomto „nežiadanom“ prostredí. 
Z celého srdca pacienti ďakujú a želajú veľa síl, energie a trpezlivosti pri plnení náročných 
úloh.
S vďakou PaedDr. N. Rusnáková 

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Jozef  Hanula (6. 4. 1863 Sliače, okr. Liptovský Mikuláš - 22. 8. 1944 Spišská Nová Ves) - maliar.
Maľbe sa začal učiť u samouka F. Daberta v Spišskej Kapitule. V rokoch 1880 - 1882 a 1886 - 
1888  študoval  maliarstvo  v  Budapešti na budapeštianskej krajinárskej škole modelového kreslenia 
a u K. Lotza. Pokračoval v rokoch 1891 - 1896 na mníchovskej akadémii.
Po roku 1918 pôsobil krátko ako učiteľ kreslenia na meštianskej škole v Žiline, neskôr ako výpomocný 
učiteľ kreslenia na meštianke v Spišskej Novej Vsi. Už počas štúdií vypomáhal pri reštaurátorských 
a maliarskych prácach v Spišskej Kapitule a vytvoril viacero podobizní vyššieho kléru. Po návrate zo 
štúdii sa usadil v Chrasti nad Hornádom a z existenčných dôvodov začal maľovať kostoly. V mnohých 
obrazoch vnášal do cirk. kozmopolitizmu slov. ľud. prvky krojovanými postavami dedinských žien, 
roľníkov, pltníkov a pod. Je známych okolo 40 lokalít roztrúsených po celom Slovensku, v ktorých vy-
tváral alebo opravoval a doplňoval nástenné maľby. Jeho olejové obrazy: Podobizeň dievčaťa s bielymi 
granátkami (1887), Krojované dievča s ružou, Chudobní (1894). Vyvrcholením jeho diela ostalo plátno 
Na rodnej hrude (1908) - 100. výročie, ktorým  sa prihlásil k programu kritického realizmu. Hanula bol 
vynikajúcim kresliarom a pastelistom. Bol spoluzakladateľom Spolku slovenských umelcov v Martine 
(1919). (Encyklopédia Slovenska, II. zväzok, s. 227, VEDA Bratislava, 1978)

Spoznal som ho v roku 1969. Pán inžinier bol v tom čase vedúcim odboru 
územného plánovania a stavebného poriadku na bývalom Okresnom národ-
nom výbore v Spišskej Novej Vsi. Bol ambicióznym mladým štyridsiatnikom. 
Pracoval v kolektíve ľudí, ktorí boli zanietení pre rozvoj Spiša, ako aj okres-
ného mesta Spišská Nová Ves. Za všetkých spomeniem aspoň niektorých 
- páni Emanuel Leskovjanský, Ing. Pavol Marton, Karol Kopper, František 
Nikodem a iní, ktorí boli pri prestavbe starého mestečka na nové okresné 
mesto. Na úseku výstavby daného územia a jednotlivých miest a obcí spo-
lupracoval s odborníkmi - projektantmi zo SURPMO Praha, Stavoprojektu 

Košice, Dopravoprojektu Prešov a ďalšími, až po miestne projektové organizácie. Títo spracovávali 
jeho nápady do jednotlivých štúdií a investičných zámerov. Vo svojej práci neskôr pokračoval na Útvare 
hlavného architekta okresu, ktorého bol zakladateľom a kde vychoval aj svojich nástupcov.
Počas jeho pôsobenia v spomínaných funkciách boli postavené na území bývalého „veľkého“ okresu 
Spišská Nová Ves, vrátane územia terajších okresov Levoča a Gelnica, tisícky bytov, rodinných domov, 
desiatky školských, predškolských, kultúrnych, športových a iných zariadení občianskej vybavenosti, 
ďalej mnoho nových podnikov a závodov, obchodov, zdravotníckych, rekreačných zariadení, komu-
nikácii a pod. Spolupráca s ním počas pracovných jednaní alebo na služobných cestách bola vždy 
spojená s príchuťou svojského humoru bez zbytočného napätia.
Vážení čitatelia, k napísaniu tejto krátkej spomienky ma viedlo to, že p. Jozef Štrauch, rodák z neďale-
kých Smižian, bol po celý svoj život veľmi tvorivým človekom, ktorý sa ako stavebný inžinier a architekt 
veľkou mierou pričinil o rozvoj rodného Spiša, jeho miest a dedín. Česť jeho pamiatke.

Ing. Štefan Grondžák

Spomienka na 145. výročie narodenia 
majstra Jozefa Hanulu

Spomienka na Ing. arch. Jozefa 
Štraucha (1928 - 2008)
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INZERCIA, SPRAVODAJSTVO

Gymnázium, Spišská Nová Ves, Javorová 16 - 
v školskom roku 2004/2005 vyhlásená ako 
4. najlepšia škola Slovenska a zároveň 1. najlep-
šia škola v Košickom kraji.

V dňoch 11. - 27. marca 2008 sa aj maturanti z nášho 
gymnázia podrobili písaniu štátnych testov zo slovenského 
jazyka, angličtiny, nemčiny a matematiky. Hoci boli prie-
merné celoslovenské výsledky v jednotlivých predmetoch 
slabšie ako vlani, celkovo bolo viac priemerných maturan-
tov ako výborných a vedomostná úroveň študentov z roka 
na rok klesá, maturanti našej školy potvrdili svojimi vedo-
mosťami opak, z čoho sa sami úprimne tešia. 
Výsledky externých maturitných skúšok, pričom údaj v zá-
tvorke uvádza celoštátny priemer:
- slovenský jazyk a literatúra, A úroveň - 85,2 %, 

B úroveň - 74,3 %
 (A úroveň - 71,3 %, B úroveň - 60,3 %)
- anglický jazyk, A úroveň - 82,3 %, 

B úroveň - 85,2 %
 (A úroveň - 70,5 %, B úroveň - 61,9 %)
- nemecký jazyk, A úroveň - 92,7 %, 

B úroveň - 86,3 %
 (A úroveň - 73,1 %, B úroveň - 52,9 %)
-  matematika, A úroveň - 87,8 %, B úroveň - 86,7 %
 (A úroveň - 60,2 %, B úroveň - 54,5 %) 
 Gabika Zahurancová

Správne riešenie úlohy zo strany 10
Beduíni.  Kádi vychádzal z toho, že pre spravodlivé roz-
delenie je smerodajné, kto koľko dal hladujúcemu. Každý 
zjedol 8/3 bochníka. Správny pomer teda bude: 
(5 - 8/3) : (3 - 8/3) = ((15 - 8)/3) : ((9 - 8)/3) = 7:1
Kádi teda rozdelil 8 zlatých v pomere 7:1, čiže ten, 
ktorý mal 5 bochníkov si mal ponechať sedem 
a svojmu druhovi dať len jednu zlatú. 
Poznámka: vo výpočte sú ekvivalentné značky pre delenie. 
Prvá je zlomková čiara a druhá znamená pomer. Beduíni 
nemohli osem zlatých spravodlivo rozdeliť, keď nevedeli 
počítať.
Ponaučenie: Nemôžeme byť spravodliví, keď nevieme 
počítať.

SVOJ VYNIKAJÚCI 
KREDIT SI STÁLE 
UDRŽIAVAME!

NAJPRESNEJŠÍ TIP
Počas otvorenia letnej turistickej sezóny, ktoré v tomto 
roku prebiehalo v prvých májových dňoch, sa usku-
točnila i „Súťaž o najpresnejší odhad výšky na-
vlečených cestovín z balkóna veže rím.-kat. 
kostola“. Každý, kto 2. mája vystúpil na vežu, mal 
možnosť z balkóna veže po spustenom lanku spustiť 
10 ks cestovín MPC Cessi, a. s. Na vežu v tento deň vystú-
pilo cca 220 ľudí. Cestoviny sa podarilo navliecť do výšky 
19 m a 29 cm. Je to o 569 cm viac ako v minulom roku. 
Najpresnejší odhad, resp. najbližší tip (1950 cm), 
mala Zlatica RUTKAYOVÁ zo Spišskej Novej 
Vsi. Výherkyňa bola „vyvážená“ cestovinami 
MPC CESSI, a. s. Blahoželáme.

Andrea Jančíková

Vysoká škola zdravotníctva 
a sociálnej práce Bratislava

otvára v šk. roku 2008/2009 
prvý ročník bakalárskeho 

a následne magisterského 
5-ročného štúdia v odbore 

sociálna práca.
Prihlášky s označením 

„Spišská Nová Ves“ 
zasielať na adresu: 

Vysoká škola zdravotníctva 
a soc. práce sv. Alžbety, n. o. 

- štud. oddelenie, Palackého 1, 
811 02 Bratislava

Termín odovzdania prihlášok: 
31. 6. 2008 

Informácie: PhDr. M. Kokavcová, PhD. 
t. č. 0903 263 376
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INZERCIA

ROŠERO-P, s. r. o., Sadová 14/A, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053/41 82 400, www.rosero.sk•stofkova@rosero.sk

Hľadá pracovníka na pozíciu:

TECHNIK STROJÁRSKEJ ČASTI VÝROBY
Popis činnosti: výroba skeletov autobusov - riadiaca činnosť 

TECHNIK MONTÁŽNEJ ČASTI VÝROBY 
Popis činnosti: montáž autobusov - riadiaca činnosť

Kvalifikačné predpoklady:
• VŠ,SŠ vzdelanie technického zamerania
• ovládanie strojárskych softwarových programov výhodou 
• čítanie výkresov, samostatnosť, tvorivosť, lojálnosť
• skúsenosti s vedením kolektívu cca 15 pracovníkov
• technická zdatnosť

Ponúkame:  technický rozvoj, tvorivá práca, mesačný plat 
 od 24 - 30 tis. Sk, osobné ohodnotenie 5 % k platu

SPRÁVCA STROJOV A ZARIADENÍ 
Popis činnosti: správa budov, evidencia náradia, vhodné pre ZPS

Kvalifikačné predpoklady:
• SŠ vzdelanie technického zamerania, ovládanie PC

Kontakt: Žiadosti s profesijným životopisom 
a telefonickým kontaktom zasielajte na adresu:
ROŠERO-P, s. r. o., Sadová 14 A, Spišská Nová Ves
stofkova@rosero.sk, rosero@rosero.sk
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 NOVOOTVORENÝ BUTIK 77 - ponúka dám-
sky, detský textil, kabelky, bižutériu. Otvo-
rené: Pon - Pia od 9.00 - 17.00 hod., Sob od 
8.30 - 12.00 hod. Ľubica Bednárová, Zimná 
77, Sp. Nová Ves

 Kúpim skrinky do kuchyne zn. MULTIFORM, 
sektorové tmavomodrej farby - 1 ks vrchnú 
2-dverovú, 1 ks spodnú 2-dverovú a 1 ks zásuv-
kovú. Predám peknú kachľovú pec vhodnú do 
väčšej miestnosti. 
T.: 053/443 45 23, 0904 894 442

 DOVOLENKA V TORNALI - časť ŠAFÁRI-
KOVO vhodná pre rodiny s deťmi. Ubytova-
nie priamo v areáli kúpaliska. 
T.: 0903 612 174

 Vediem jednoduché a podvojné účtov-
níctvo, DPH, mzdy, komplexné spracovanie 
agendy, daňové priznania. 
T.: 0910 205 520

 Predám plechovú uzamykateľnú garáž, ktorú 
možno použiť ako skladovací priestor pre záhrad-
kárske alebo stavebné náradie o rozmeroch zá-
kladne 1 m x 2 m a výške 1,6 m. 
Cena 1 000 Sk. T.: 053/441 07 89

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

 Ponúkam väčšie množstvo dreva na kúrenie 
a zároveň i podvaly. Pripravené na odvoz. Cena 
dohodou. T.: 0905 947 777

 REMIX (reklama a tlač), Zimná 90, vo dvore 
na posch.: nízkonákladová tlač, reklamné 
tabule, samolepky, polep áut, grafické ná-
vrhy, predaj samolepiacich fólií a papierov, 
doskových materiálov (PVC), laminovanie 
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

 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

 Doučím matematiku ZŠ. 
T.: 0908 843 824

 Požičovňa prívesných vozíkov a TURBO-
SOLÁRIUM - Nám. M. Pajdušáka 25, Smi-
žany. T.: 0907 500 707, 0903 522 022

 DOPRAVNÁ A KLINICKÁ PSYCHOLÓGIA. 
www.psychonet.sk 

 PRIJMEME PRACOVNÍKA do trvalého PP 
na opravu a predvádzanie záhradnej a lesnej 
techniky. 
T.: 0903 611 447, 0903 376 616

 PONÚKAM prestavbu bytového jadra, vyb-
úranie s odvozom jadra, vymurovanie z Ypor 
tvárnic, rozvody - vodo a elektro, obklady 
a dlažby podľa výberu, kompletná dodávka 
sanity, prestavba 8 - 9 dní, výhodné ceny - 
umývadlo s batériou ZDARMA! 
T.: 053/44 320 21, 0905 282 678

 Predám 2 nové nepoužité paplóny z peria. 
Vhodné aj na chalupu. Cena dohodou. 
T.: 0904 764 145

 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

 Kúpim garáž na sídlisku Mier; predám 
SIMSON vo vynikajúcom stave. 
T.: 0908 381 746

 Firma ZAFA (BEZA) - KĽÚČOVÁ SLUŽBA, 
Zimná 94 (v budove v. d. Združena) ponúka 
vis., zadlab., prid. zámky, FAB vložky bezp. 
a obyč., závesy dverové, vrátové, okenné, 
zástrče, prívesky, pošt. schránky, bezp. ko-
vanie, nity + široký sortiment želez. tovaru. 
Oprava dáždnikov, fab vložiek, vieme presta-
viť fab vložky a vis. zámky na 1 kľúč. AKCIA: 
NK závesy - 50 %, kĺučky interiér. na vybr. 
druhy – 30 %, výroba fab kĺúčov nad 30 ks 
- 10 %. Brúsenie: šajby do mlynčekov, se-
kery, dláta, nože, mäsiarske nože, nože do 
kosačky do 24 hod., nožnice. 
T.: 0904 255 209, 0907 465 601

 Predám novinový stánok na Duklianskej ul. - pri 
Metropole. Cena dohodou. 
T.: 0915 313 878

 PRÁCA: v UK - sklady (6 - 9 £/hod.), 
potrebná znalosť AJ; farmy a baliarne - bez 
AJ; ŠKÓTSKO - potravinársky priemysel, 
práca pre remeselníkov (6 - 15 £/hod.); ŠPA-
NIELSKO - baliarne - bez AJ; CYPRUS - práca 
v hoteloch; ponuky brigád na leto. 
T.: 0905 240 738, 0911 240 739
 - EUNICA, PERSONAL AGENCY

 NECHTOVÝ DIZAJN  „Expa-lady“ - akcia 
v mesiaci JÚN! Gélové nechty Diamant zo 
680 Sk na 450 Sk, živicové nechty z 560 Sk 
na 430 Sk, vytvrdzovanie prírodných nech-
tov len za 310 Sk. Ku každej modeláži ume-
lých nechtov zdobenie hologramom (podľa 
výberu) v hodnote 200 Sk zdarma. Klasická 
a japonská manikúra, príležitostné nechty, 
rôzne techniky zdobenia + piercing... V no-
vých zrekonštruovaných priestoroch v Dome 
kultúry na Štefánikovom nám. č. 4, SNV. 
T.: 0902 891 534

 Odpredám zachovalý kanc. nábytok, ple-
chové skrine zásuvkové na výkresovú do-
kumentáciu, skriňový dvojdverový trezor 
s mechanickým uzamykaním. 
T.: 0905 383 136

 PÔŽIČKY, HYPOTÉKY - bez ručiteľa, bez-
účelové, bez dokladovania faktúr. Kontakt: 
Odborárov 12, Sp. Nová Ves. 
T.: 0915 900 452, 0904 254 779

 PREPISOVANIE A ÚPRAVA TEXTU PODĽA 
NORMY - seminárne, ročníkové, bakalár-
ske, diplomové, rigorózne, kvalifikačné 
a iné práce. 
T.: 0944 037 277, 053/446 29 75

 Predám: detskú sedačku na bicykel, vhodná 
do 4 rokov dieťaťa, málo používaná, cena - 
500 Sk; študentský písací stôl, tri zásuvky, 
svetlo drevenej farby, cena - 500 Sk; nočné sto-

líky, 2 ks, zhora spojené zrkadlom, bielej farby, 
cena - 500 Sk; elektróny na VOLKSWAGEN 
14/185/60. T.: 0918 939 109

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

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

 Novootvorená PEDIKÚRA  „Expa-lady“ 
- ponúka všetko pre vaše zdravé nohy. Kla-
sická pedikúra - mokrá, náhrada nechtovej 
platničky, korekcia zarastajúcich nechtov, 
mediciálna pedikúra, lakovanie, zdobenie, 
modeláž špeciálnym gélom, odborné pora-
denstvo. To všetko len u nás v Dome kultúry 
na Štefánikovom nám. č. 4, SNV. Vaše nohy 
si zaslúžia pozornosť. 
Tešíme sa na Vašu návštevu. 
T.: 0902 891 534

 Potrebujete požičať? Peniaze na zavo-
lanie od 3 000 Sk do 100 000 Sk pre za-
mestnaných, živnostníkov, dôchodcov. 
Najjednoduchšie vybavenie, najpohodlnej-
šie splácanie, najrýchlejšie doručenie, na-
rodeninová pôžička. 
T.: 0904 231 630.

 Kúpim 1-izbový byt na sídl. Západ I, II alebo 
v centre mesta. T.: 053/443 26 43

 ZÁHRADKÁR pri detskej poliklinike celý 
mesiac jún ponúka 10 % zľavu na truhlíky, 
hnojivá, podložky a 20 % zľavu na semená 
s platnosťou do 31. 12. 2010. Ponúkame pre-
daj vybraných druhov letničiek.

 Predám: novú obývaciu stenu mahagónovú, 
4 m dlhá, veľa úložného priestoru, cena doho-
dou; zachovalú svetlú skriňu na šaty a prádlo, 
delenú, cena dohodou; železné tyče na sušenie 
prádla s kolieskami na posúvanie, cena - 150 Sk; 
zachovalý mäsový mlynček č. 10, vhodný na za-
bíjačky, cena - 300 Sk. 
T.: 053/446 78 17

 PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS 
vám praje príjemnú letnú dovolenku a prázd-
niny. V tomto letnom čase spolu si to užite 
a na čistenie či upratovanie kľudne zabud-
nite. Ak zabudnúť nechcete, tak telefón 
zdvihnite. 
T.: 0903 100 508, 053/444 01 19, 
0903 661 891

 Predám: robot zn. ETA s príslušenstvom (hla-
vica, nádoba na miesenie cesta s metlami - kys-
nuté ako aj krém, odšťavovač na ovocie, mlynček 
na kávu, mlynček na mak, mlynček na mäso) + 
väčšia a menšia nádoba na mixovanie, cena - 
1 500 Sk; chladničku zn. CALEX, 180 l + 48 l 
mrazák, cena 1 000 Sk. T.: 0910 971 720 

 NOVÁ SLUŽBA - SŤAHOVANIE NÁBYTKU. 
Zabezpečujeme ľudí aj dopravu. Bližšie in-
formácie na tel. č.: 
0905 209 347, 0910 405 109

 Predám stroj so zaujímavou výrobou potra-
vinárskych polotovarov, ktoré nie sú ešte na 
trhu. O jeden polotovar je dlhodobý záujem 

zo strany odberateľov cez donášku do domu. 
Podrobnosti osobne vážnym záujemcom. 
T.: 0903 979 056

 Predám záhradku s chatkou v SNV, v záhrad-
kárskej osade Červený jarok. 
T.: 053/444 03 71, 0908 819 740, 
0903 261 962 - volať po 18.00 hod.

 JŠ pri Dome Matice slovenskej, Zimná 
ul. 68, SNV otvára JAZYKOVÝ KURZ pre 
záujemcov o NEMECKÝ JAZYK a to pre za-
čiatočníkov ako i pre pokročilých. Taktiež 
jazykový kurz pre budúcich maturantov 
z nemeckého jazyka, kompletná príprava na 
maturitné skúšky: gramatika, konverzácia, 
reálie. Zápis 7. 7. 2008 o 15.30 hod. Informá-
cie na tel. č.: 0904 527 819. Kurz začína 7. 7. 
do 30. 8. 2008, 4 hod./týždenne. Cena 
kurzu na cca 32 hod. je 1 500 Sk.

 POZOR! Možnosť lacnejšej elektrickej 
energie. Zatiaľ len pre podnikateľov a firmy. 
T.: 0911 865 262

 Predám jednookú zrkadlovku zn. CANON 
EOS 3000 N, vymeniteľný objektív EF 35-80 
DC. T.: 053/441 25 56 - večer

 DOVOLENKA ŠTÚROVO v termíne 
14. 6. - 15. 9. 2008. Týždenný pobyt v chatke 
v blízkosti termálneho kúpaliska, morské 
vlny, perličkový bazén, výlet do Maďarska, 
reštaurácia na Dunaji. Cena: rodičia + dieťa 
4 500 Sk, rodičia + 2 a  viac detí 5 600 Sk, 
4 dospelí 6 000 Sk. 
T.: 0903 600 975, 0915 986 600, 
053/446 76 00.

 Naučím, doučím nemecký jazyk. 
T: 0910 259 943

 Predám lacno obývaciu stenu Zoja čiernej 
farby. T.: 053/441 25 56 - večer.

 Práca v baliarňach, skladoch a farmách 
v ANGLICKU. Práca v reštauráciách a hote-
loch v ANGLICKU, CYPRE a GRÉCKU. Práca 
v strojárenskom priemysle v BELGICKU 
a HOLANDSKU. Volajte APPRIME AGENCY - 
053/441 09 07, 0910 694 287, Zimná 94 
(budova v. d. Združena), SNV.

 Predám 2-izbový byt v centre mesta, po kom-
pletnej rekonštrukcii - nová elektroinštalácia, 
plastové okná, parkety, dlažby, rohová kuchyn-
ská linka, priestranná kúpeľňa,  2 pivnice, 1. po-
schodie. Cena dohodou. 
T.: 0907 238 347

 Predám detské oblečenie a obuv (cca 150 ks) 
za 1 000 Sk. T.: 0907 914 517

 Súrne kúpim 2 - 3-izbový  byt v OV, s balkó-
nom, v pôvodnom stave. Kdekoľvek v SNV okrem 
sídl. Západ II. Cena do 950 000 Sk. 
T.: 0918 423 567, 0918 427 396

 Ponúkam na svadbu návleky na stoličky, 
výzdobu kostola a všetko, čo potrebujete na 
svadbu - sviečky, servítky a pod., lacno. 
T.: 0904 548 475, 0908 881 014 

 Predám alebo vymením 4-izbový rodinný dom 
na Tepličke za 3-izbový byt na sídl. Západ I, II - po 
rekonštrukcii bytového jadra, príp. 2-izbový byt + 
doplatok. Cena dohodou. T.: 0911 646 606

 PÁNI POZOR - PEDIKÚRA PRE PÁNOV! 
V mesiaci jún zľava 20 %. KORA, Stará cesta 
6, SNV. Cebuľová Jana - 0905 839 197, 
0918 477 458

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.

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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INZERCIA

Najlepšie ceny na Slovensku!

 OD SPIŠAN, Zimná 57, Tel.: 053/429 73 27
Otv. doba: Po-Pia: 9.00-18.00 Sobota: 8.30-12.30

Rozšírená ponuka elektrospotrebičov
Rozšírená ponuka elektrospotrebičov

Dovoz tovaru ZADARMO!
Dovoz tovaru ZADARMO!

(pri splnení konkrétnych podmienok platných v jednotlivých predajniach EURONICS)
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6999 Sk

ROWENTA RO 442721
Vysávač BOSCH WAE 20360BY

Spredu plnená práčka

PHILIPS HP2844
Epilátor
+ holiaca hlava

SONY DAV-DV231
Domáce kino

999 Sk

13 990 Sk

WAE 20360BYWAE 20360BY

4999 Sk

OSC 203

DARČEK
v hodnote
3 499 Sk+

Ušetríte

DARČEKARČEKDARČEK
v hodnotv hodnotev

š trUšU ete ríte

25%25%
BOSCH TDA 6665
Žehlička s elektronicky 
riadenou teplotou



Nová  ŠkodaSuperb

Nový Superb už od 789.900,- Sk s DPH            v predaji od 20.6 2008 

Predaj Škoda: Tel.: 053 / 44 25 253
Požičovňa áut: Tel.: 0903 616 182
AUTOBAZÁR: Tel.: 053 / 44 14 140

SERVIS:  Tel.: 053 / 44 258 30, 0903 634 830 Nonstop
Odťahová služba:  Tel.: 0910 138 730
E-mail: autoves@autoves.sk               www.autoves.sk

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

Príďte si ho vyskúšať.

KLIMATIZÁCIA
ZADARMO

ŠkodaFabia
už od 99.966,-Sk s DPH

pri financovaní na 1/3 ŠkodaKredit

ŠkodaFabia
ŠkodaFabia Combi

Nová

Teraz si Škodu Octavia môže dopriať naozaj každý. Na všetky modelové prevedenia vozidiel Octavia, Octavia Combi, Octavia Scout a Octavia RS môžete využiť extra 
výhodné financovanie 1/3 s cenou už od 157 000 Sk za jednu tretinu. Druhú tretinu zaplatíte o rok a poslednú až o dva roky. Okrem toho vám ponúkame špeciálne 
financovanie kredit 50/50 alebo lízing s 0% navýšením, s ktorými nepreplatíte nič navyše. Vybrať si môžete aj výhodné paketové balíky s mimoriadnou výbavou.

ŠkodaOctavia pre každého, s financovaním pre každého už od 157 000 Sk
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V Á Š  P R E D A J C A  V O Z I D I E L  Š K O D A


