
Mesto Spišská Nová Ves postupne podalo 
projekty na rekonštrukciu a modernizá-
ciu všetkých škôl vo svojej zriaďovateľ-

skej pôsobnosti. Prvou lastovičkou je úspešný 
projekt ZŠ Nad Medzou 1 s názvom „Rekon-
štrukcia a modernizácia ZŠ Nad Medzou za 
účelom zníženia energetickej náročnosti a 
skvalitnenia vzdelávacieho procesu“, ktorý 
uspel v Regionálnom operač. programe - opat-
renie 1.1 Infraštruktúra vzdelávania. Celkové 
oprávnené výdavky boli schválené vo výške 
50 476 469,30 Sk (1 675 511,80 EUR), z kto-
rých 47 952 645,84 Sk (1 591 736,20 EUR) do-
stane mesto ako nenávratný finančný príspe-
vok (NFP) z Ministerstva výstavby a regionálneho 
rozvoja SR, ostatné dofinancuje z vlastných zdro-
jov. Ako uviedla v tejto súvislosti PhDr. Ľubica Šef-
číková, vedúca Odd. školstva a Školského úradu 
pri MsÚ: „Na základe tejto investície sa dosiahne 
zlepšenie technického stavu budovy školy, za-
teplením a výmenou okien zníženie energetic-
kej náročnosti, zabezpečí sa bezbariérovosť, 
zlepšia sa podmienky na vyučovanie zriadením 
nových odborných učební, zlepší sa vybavenie 
modernými informačno-komunikačnými techno-
lógiami a  zlepšia sa aj podmienky stravovacieho 
zariadenia. Čaká nás množstvo práce, ktorú je 
potrebné vykonať v priebehu 18 mesiacov. Ve-
ríme, že táto investícia po dokončení bude dobre 
slúžiť stovkám žiakov, prispeje ku skvalitneniu 
práce učiteľov a z výsledkov budú mať radosť aj 
rodičia a široká verejnosť.“
Okrem toho mesto tiež obdržalo oznámenie 
o pridelení finančných prostriedkov zo štát-
neho rozpočtu prostredníctvom Úradu vlády SR na 
projekt „Naša škôlka“ vo výške 300 000,- Sk 
(9 958,18 EUR) na rekonštrukciu Materskej 
školy Vilčurňa a jej okolia. 
V rámci projektu „Európa pre obyvateľov“ mesto 
získalo prostriedky na „Podporu stretnutia oby-
vateľov partnerských miest“ vo výške približne 
120 tis. Sk (3 983,27 EUR).  
V septembri sa na podpis do rúk primátora do-
stala aj Zmluva o poskytnutí NFP na projekt 
„SOVA - prevencia sociálnej vylúčenosti 
aktívne“ prostredníctvom Operač. programu 
Zamestnanosť a inklúzia, spolufinancovaný Eu-
rópskym sociálnym fondom na podporu sociál-
nej inklúzie. Celkové výdavky predstavujú sumu 
3 558 000,- Sk (118 103,96 EUR), z čoho 95 %, t. j. 
3 380 100,00 Sk (112 198,77 EUR) bude mestu 
poskytnutých vo forme NFP a zostávajúcich 5 % 
sa bude hradiť zo zdrojov mesta. Ing. Ľubomír 
Pastiran, vedúci Odb. financií, školstva a soc. vecí 
pri MsÚ: „Cieľom projektu je podpora sociálnej 
inklúzie osôb ohrozených sociálnym vylúčením 

alebo sociálne vylúčených prostredníctvom roz-
voja služieb starostlivosti s osobitným zreteľom 
na marginalizované rómske komunity. Bude 
realizovaný terénnymi sociálnymi pracovníkmi 
v priebehu 24 mesiacov.“
Ďalším úspechom je došlá Zmluva o poskytnutí 
dotácie na projekt „Zlepšenie kvality bývania 
seniorov v Domove dôchodcov v SNV“ z Mi-
nisterstva práce, soc. vecí a rodiny SR v sume 
800 000,- Sk (26 555,14 EUR) s dofinanco-
vaním z vlastných príjmov Domova dôchodcov 
v sume 200 160,- Sk (6 644,09 EUR). Finančné 
prostriedky budú použité na komplexné vybavenie 
7 izieb polohovacími lôžkami a nábytkom.
Dôvod na radosť máme aj na úseku bezpečnosti 
v našom meste, kde sa podarilo našej mestskej 
polícii uspieť hneď s dvoma projektmi, podanými 
v rámci výziev Ministerstva vnútra SR na pred-
kladanie projektov v oblasti prevencie protispo-
ločenskej činnosti na r. 2008. Na projekt „Ja 
som bol jedným z nich“ bola schválená fin. 
čiastka na bežné výdavky vo výške 100 000,- Sk 

(3 319,39 EUR) a na projekt „Kamerový mo-
nitorovací systém“ sa podarilo získať na kapi-
tálové výdavky 400 000,- Sk (13 277,56 EUR). 
„Prvý projekt je zameraný na preventívne pô-
sobenie na delikventov, ktorí sa v minulosti do-
pustili trestného konania, ale z dôvodu zániku 
trestnej zodpovednosti (nízky vek) neboli trestne 
zodpovední. Na prevencii sa budú podieľať aj 
ich spolužiaci. V rámci druhého projektu dôjde 
k rozšíreniu kamerového systému o 3 kamery, 
ktoré nainštalujeme na sídlisko Západ. Okrem 
toho skvalitníme priestorové a dovybavíme tech-
nické zabezpečenie chránených dielní, kde sú 
umiestnené monitorovacie systémy,“ priblížil 
účel použitia získaných prostriedkov JUDr. Vladi-
slav Chroust, náčelník MsP.
Spolu získalo mesto v tomto roku na projekty 
už 95,181 mil. Sk.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa o spomínané 
úspechy pričinili!

Za informácie ďakuje 
Ing. Lucia Kormošová

MESTO ZÍSKALO NA PROJEKTY 
95 MILIÓNOV KORÚN
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ZŠ Nad Medzou čaká rekonštrukcia vo výške investičných nákladov 50 mil. Sk. Ministerstvo 

výstavby a regionálneho rozvoja SR poskytne prostriedky v hodnote takmer 48 mil. Sk.
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SPRAVODAJSTVO

K návrhu motívov medaile i mince sa mali možnosť vyjadriť členovia komisie venujúci sa 
histórii profesionálne. V tejto komisii nemohli chýbať: dlhoročný pedagóg a historik, sú-
časný predseda Spišského dejepisného spolku Doc. PhDr. Ivan Chalupecký, riaditeľ 
Štátneho archívu v Levoči PhDr. František Žifčák, predseda Slovenskej numiz-
matickej spoločnosti (pobočka Svit - Tatry) PhDr. Marián Soják, riaditeľka 
pobočky Štátneho archívu v Spišskej Novej Vsi Mgr. Nina Palková, ve-
dúca dokumentačného oddelenia Múzea Spiša Dana Rosová, majiteľ 
Numizmatickej predajne Peter Endel a poslankyňa MsZ Mgr. Jolana 
Prochotská. Na základe ich návrhu a postupných pripomienok boli pri-
pravené grafické návrhy v ateliéri Mincovne Kremnica, š. p., autorom 
ktorých je Štefan Novotný. 
Na averze medaile je centrálnym motívom naše námestie s jeho 
dominantami. Motív zvýrazňuje tvar stredovekého námestia v tvare šo-
šovky, resp. ihly. Nachádza sa tam i motív zdobeného slovanského hrnca 
z 9. storočia indikujúci pôvodné slovanské osídlenie (osada Iglov) a znak Spo-
ločenstva Spišských Sasov (zo stredovekej pečate), ktorý dokladá založenie novej 
osady nemeckými usadlíkmi - Villa Nova. Tá sa stala spolu s Iglovom v 13. storočí zá-
kladom dnešného mesta. Na reverze sa nachádza erb mesta, pretože je symbolom 
mestského spoločenstva už od stredoveku. Pod ním sú v kruhopise názvy mesta: Iglov 

(pomenovanie pôvodnej slovanskej osady), Villa Nova (osada nemeckých kolonistov) 
a súčasná podoba názvu mesta - Spišská Nová Ves. 

Medaila má okrúhly tvar a hrúbku 5 mm. Povrchová úprava obojstrannej mosadznej 
medaile s priemerom 60 mm je patinovaná. Vydaná bola v náklade 300 ks.

Vo väčšom náklade (5 000 ks) bola vyrazená pamätná minca. Novoveš-
ťanom bola po prvý krát predstavená počas Dní mesta, kedy ňou pri-

mátor mesta pokrstil nové CD Petra Stašáka. Rovnako poslúžila i pri 
krste novej publikácie autorov Márie a Igora Bobákových: Región Spiš. 
Na averze mince je zobrazený motív veže Rímskokatolíckeho far-
ského kostola Nanebovzatia Panny Márie a názov mesta Spišská 
Nová Ves. 

Na reverze sa nachádza motív krstiteľnice zo slávnej zvonolejárskej 
dielne z roku 1549, nachádzajúcej sa v našom rímskokatolíckom kos-

tole. 
Minca okrúhleho tvaru je vyrobená z mosadze. Jej priemer je 27 mm, hrúbka 

1,6 mm, hmotnosť cca 8 g. Povrchová úprava je lesklá - niklovaná. Zakúpiť si ju môžete 
v Numizmatickej predajni Petra Endela na Zimnej ul. č. 45. 
Obe, medaila i minca, boli vyrazené v Mincovni Kremnica, š. p. 

Ing. Andrea Jančíková, vedúca kancelárie primátora

SPIŠSKÁ NOVÁ VES PRI PRÍLEŽITOSTI 
740. VÝROČIA 1. PÍSOMNEJ ZMIENKY O MESTE 
VYDALA PAMÄTNÚ MEDAILU A MINCU

Na veži z ocele ešte pribudne sklený plášť, na ktorom 
budú do skla vygravírované názvy 32 miest a obcí celého 
bývalého Spiša, doplnená bude svetelnými efektmi imitu-
júcimi pohyb banského výťahu a otáčanie kladkostroja.
Symbolická banská veža bola inštalovaná v rámci realizá-
cie projektu „Rochus - renesancia, oživenie historických 
udalostí a baníckych tradícií na Spiši“. Mesto Spišská 
Nová Ves má banské práva od roku 1271. Bohatú his-
tóriu banskej činnosti sa autori projektu v spolupráci 

s mestom rozhodli pripomenúť realizáciou viacerých ak-
tivít. Jednou z nich je výstavba samotného Baníckeho 
námestia s inštaláciou symbolicky upravenej pôvodnej 
banskej veže, ktorá je, ako sa môžete aj sami presvedčiť, 
dnes už skutočnosťou. 
Ďalším krokom bude výstavba Multifunkčného baníckeho 
centra (Domu cezhraničnej spolupráce). Pri jeho finan-
covaní by podstatnú časť mali tvoriť grantové prostriedky 
EÚ. Polyfunkčné centrum by malo pod svojou strechou 
prichýliť agentúru destinačného manažmentu, turistické 
informačné centrum, historickú banskú expozíciu, ale 
aj viaceré zariadenia služieb a cestovného ruchu. Sú-
časťou projektu bude i banská lávka ponad Hornád 
k zimnému štadiónu, detské ihrisko Barborka a priesto-
rová plastika - mapa hutníckych a baníckych miest Spiš 
- Gemer - Ózd. 
Novú symbolickú banskú vežu slávnostne od-
halia v októbri. Viac o projekte sa dozviete aj na 
www.rochus.info. LucK

Na pôde Radnice sa uskutočnilo prvé stretnutie 
primátora mesta PhDr. Jána Volného a nového die-
cézneho riaditeľa Spišskej katolíckej charity PhDr. 
Ing. Pavla Vilčeka. Obaja sa predbežne informo-
vali o možnostiach budúcej spolupráce. Primátor 
Volný novému diecéznemu riaditeľovi zaprial veľa 
pracovných úspechov v novej funkcii a vyjadril pre-
svedčenie, že spolupráca charity a mesta bude 
v budúcnosti úspešná.  AJ

BANSKÁ VEŽA UŽ STOJÍ 
NA SVOJOM MIESTE

CHARITA 
MÁ NOVÉHO 
RIADITEĽA
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8. septembra 2008 bol v lokalite Rittenberg od-
halený 12 m vysoký symbol „slovenskej štátnosti 
a kresťanstva“. Pamätník odhalil za prítomnosti 

poslancov NR SR L. Grečkovej, M. Damborskej, 
Š. Zelníka, V. Švidroňa, J. Ďuračku, J. Slabého, 
A. Korbu, minister výstavby a regionálneho roz-
voja Marian Janušek. Slávnostného odhalenia sa 
zúčastnil i minister životného prostredia Ján Chrbet, 
štátni tajomníci, poslanci MsZ v Spišskej Novej Vsi 
a občania. 
Odhalenie sa konalo v stanovenom termíne i napriek 
snahám vandalov, ktorí 5. 9. 2008 postavený pa-
mätník už po druhý krát poškodili. Páchatelia rozbili 
pamätnú tabuľu a podpálili slamu v jeho blízkosti. 
Pamätník bol postavený pri príležitosti 740. výročia 
1. písomnej zmienky o meste a 15. výročia vzniku 
Slovenskej republiky. Od dvojkríža je pekný výhľad 
na mesto i na Vysoké  Tatry. Mesto plánuje pamät-
ník i nasvietiť. 
Poslanci MsZ vyčlenili z mestského rozpočtu na túto 

stavbu 600 tis. Sk. Úprava okolia a osadenie lavičiek 
boli približne v rovnakej hodnote financované spon-
zorskými príspevkami.  AJ, foto: L. Vikartovský

ODHALENIE PAMÄTNÍKA NA RITTENBERGU

Marian Janušek pri slávnost-
nom príhovore.

Pohľad na mesto 
spoza dvojkríža.

V septembri pribudla na Nábreží Hornádu symbolická banská veža Klopp Orth (Klepár). Ke-
dysi tam bola banská osada s rovnomenným názvom. Jedna z dominánt budúceho Baníckeho 
námestia sa tak stala akousi jeho základinou.
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ODCHOD DO AMERIKY BOL PRE MŇA VEĽKÝ KROK

SERIÁL V IČKU – „DEŇ S...“
TENTO KRÁT SA NETRADIČNE PRENESIEME ZO SPIŠSKEJ NOVEJ VSI AŽ ZA OCEÁN DO ĎALEKEJ LOUISIANY, 
ABY SME VÁM PRIBLÍŽILI KAŽDODENNÝ ŽIVOT JEDNÉHO MLADÉHO A VEĽMI TALENTOVANÉHO ŠPORTOVCA, 
RODÁKA Z NÁŠHO MESTA, KTORÝ ŽNE JEDEN ÚSPECH ZA DRUHÝM.

DEŇ S MAJSTROM EURÓPY DO 21 ROKOV VO VODNOM LYŽOVANÍ MARTINOM BARTALSKÝM

SPRAVODAJSTVO

Úspešne sa venuješ vodnému lyžovaniu za člnom, mô-
žeš nám ho v krátkosti predstaviť?
„Sú 3 disciplíny: slalom, triky, skoky. V slalome sa ob-
chádzajú bójky a skracuje sa dĺžka lana medzi lyžiarom 
a člnom, čím sa to sťažuje. Kto má najviac bójí, ten vyhral. 
V trikoch sa robia rôzne obraty, saltá. Lyžiar má 2 x 20 se-
kúnd na predvedenie. Každý trik má určitý počet bodov, 
ktoré sa sčítajú. V skokoch sa meria dĺžka skoku. Ja robím 
všetky 3 a momentálne som v kategórii muži a do 21 r. 
Ešte sú kategórie do 14 r., do 17 r. a seniori.“
V čom je podľa Teba tento šport náročný?
„Jazdíme, aj keď má voda 10 °C, fúka vietor alebo prší. 
Niekedy sa človek nevie hýbať od zimy a ešte ani nebol 
vo vode. Na trikoch sa padá, sem-tam som viac vo vode 
ako na vode. V lete, keď je von teplo, je tento šport veľmi 
pekný, no dokáže byť aj dosť krutý. Lyžiari sú veľmi cti-
žiadostiví, veľa toho musia obetovať, pretože jazdíme aj 
5 x za deň a na nič iné už čas popri tréningu neostáva. 
Určite strach nie je prípustný, lebo chytiť mostík v rých-
losti cez 90 km/h naozaj nie je sranda. Kto sa bojí, nikdy 
nebude skákať ďaleko.“
Nedávno si sa stal Majstrom Európy do 21 rokov. Aký 
je to pocit?
„Toto leto bolo asi najťažšie, aké som kedy mal. Mali sme 
pri tréningoch problémy s člnom, potom prišli záplavy 
a musel som ísť trénovať do Rakúska. Vedel som však, 
že na to mám. Rozjazdy som na ME odjazdil priemerne, 
bol som až piaty. Trošku som bol pred štartom nervózny 
a nevyšlo mi to, ako som chcel. Všetky finále som mal 
v posledný deň. Ráno pred štartom som na tom psy-
chicky nemohol byt lepšie. Vedel som, že ak spravím, čo 
treba, môže z toho byť medaila, že treba len ísť a spraviť 
to, čo som robil celý rok. Všetko vyšlo a prinieslo mi to 
2 zlaté medaily. Je to neopísateľný pocit.“ 
Momentálne pôsobíš v USA, ako sa Ti pozdáva tamojší 
život?
„Medzi USA a Slovenskom je veľký rozdiel. Treba si na to 
zvyknúť, prispôsobiť sa a hlavne prestať porovnávať - toto 
je doma tak a tu inak. Veľa vecí je odlišných, ale nedá sa 
povedať, či lepších alebo horších. Proste tak to tu funguje 
a iné nepoznajú. Tu na juhu je život pomalší, všetci sú 
v „pohode“, nikto sa neponáhľa, žiadne stresy. Všetko 
trvá večnosť, ale nikto tu nie je nervózny.“
Nechýba Ti Slovensko?
„Ja som teplomilný človek, takže klíma mi určite vyhovuje 

viac tu. V lete som bol doma a Amerika mi celkom chý-
bala. Ale domov je domov a je tam veľa vecí, ktoré sú mi 
veľmi blízke a najradšej by som si ich preniesol do USA. 
V apartmáne, ktorý sme si prenajali s chalanmi z tímu, to 
asi nikdy nebude vyzerať ako u nás doma, ale americký 
život mi je veľmi blízky. Pre vodné lyžovanie sú tu ideálne 
podmienky.“
Čo Ťa čaká najbližšie?
„Na jeseň mávame veľa univerzitných pretekov, ktoré sú 
dôležité pre školu. Koncom októbra sa konajú Akade-
mické majstrovstvá USA, ktoré sme vlani vyhrali. Štipen-
dium máme práve za tieto preteky.“  
Chystáš sa tento rok ešte domov?
„Niekedy behom decembra by som sa mal vrátiť a ostať 
na Vianoce. Už sa na všetkých teším, v zime budem mať 
trošku viac času, ako som mal v lete.“

Za rozhovor na diaľku ďakuje a ku krásnemu 
titulu blahoželá Lucia Kormošová

MINIROZHOVOR

KTO JE MARTIN BARTALSKÝ
Narodil sa 1. 12. 1988 v Spišskej Novej Vsi. Na ZŠ sa po 2 rokoch dostal do jazykovej triedy. Od 5. ročníka študoval na osemroč-
nom gymnáziu v SNV, štúdium ukončil maturitnou skúškou (na jednotky). Vyskúšal si na chvíľu gymnastiku, ukončil 1. stupeň ZUŠ 
v hre na gitaru. Takmer 8 rokov sa súťažne venoval zimnému lyžovaniu. Popri tom začal jazdiť aj na vodných lyžiach za Klub vodné-
ho lyžovania SNV. Väčšinou trénoval na Ružíne, na jar chodieval na pár týždňov na Floridu. Je viacnásobným majstrom SR v slalo-
me, skokoch, kombinácii a figurálnej jazde. Prvú (striebornú) medailu z juniorskych Majstrovstiev Európy (ME) vo vodnom lyžovaní 
za člnom získal v kombinácii vo Švédsku v r. 2005. V máji 2006 sa zúčastnil prestížnych pretekov Junior U.S. Masters v Georgii, 
kde získal 2 pódiové umiestnenia: 2. v skokoch a 3. miesto v kombinácii. Všimli si ho zástupcovia univerzity v Louisiane a ponúkli 
mu štúdium, trénovanie a štipendium v USA. Ponuku prijal a od augusta 2007 trénuje denne spolu s najlepšími vodnými lyžiarmi 
sveta v špičkových podmienkach. Vlani na ME do 21 rokov („21“) v Taliansku získal dve 4. miesta, v skokoch a kombinácii. V januári 
2008 získal v skokoch 4. a v slalome 5. miesto na Majstrovstvách sveta „21“ v čilskom Santiagu. V auguste sa zúčastnil ME „21“ 
vo fínskych Helsinkách: zlato vybojoval výkonom 2 214 b. v trojkombinácii; 1. miesto mu patrilo aj v slalome, v ktorom dosiahol ako 
jediný 1 bójku na 10,75-metrovom lane; v skokoch výkonom 59,2 m získal 3. miesto; v akrobatickej jazde mu za 7 370 b. patrila 
6. priečka. Momentálne študuje 3. semester medzinárodný obchod na „The University of Louisiana at Monroe“, kde dostáva štipen-
dium za vodné lyžovanie, trénuje a preteká v tamojšom „ULM Water Ski Team“, popritom reprezentuje Slovensko. V r. 2005, 2006 
a 2007 získal vo svojej vekovej kategórii titul Najlepší športovec mesta SNV. Je jedináčik, rodičia Nadežda a Boris žijú v SNV.

Životné heslá

Zaujímavé myšlienky Martina Bartalského

• „Nič ma nezastaví...“ 
(motto z maturitného oznámenia)

• Ak je možnosť, a ak je to, čo človek chce robiť hoc aj 
na druhom konci sveta, tak sa treba pobaliť a ísť...

• Vodné lyžovanie mi dalo možnosť štúdia v Ameri-
ke, ako aj možnosť si neskôr vybrať, čo je pre mňa 
v živote najlepšie, v ktorej časti sveta by som chcel 
ostať a čo by som chcel robiť.

 Nepravidelné vstávanie
Kedy náš úspešný vodný lyžiar vstáva, záleží na 
ročnom období, či ide v ten deň do školy alebo 
nie, resp. či v ten deň trénuje. V lete zvykne vstá-
vať okolo ôsmej a do deviatej je prvý krát na vode. 
Momentálne, t. j. počas semestra, keď má školu aj 
cez obed, je na vode niekedy už o 7.00 hod., aby 
stihol jednu, prípadne aj dve jazdy pred školou. 
„Hlavne pred Majstrovstvami Ameriky sme núte-
ní skoro vstávať a ísť na tréning, aby sme si na to 
zvykli,“ vysvetľuje. 
 Škola volá 

Rozvrh si robí sám: „Snažím sa školu nerozťa-
hovať, aby mi ostalo čo najviac voľného času. 
V pondelok a stredu mávam len jednu hodinu do 
12.30 hod., utorky a štvrtky mám päť 75-min. ho-
dín od 8.00 do 15.00 hod.“ Prestávky mu stačia 
akurát tak na presun do inej budovy, preto obeduje 
až po tretej.
 15.00 | Krátka pauza a opäť na vodu

Po škole väčšinou ide späť na privát na chvíľku si 
vydýchnuť. Poobede sa niekedy dostane na vodu 
ešte raz alebo dvakrát. Inokedy zase aspoň šo-
féruje čln, aj keď v ten deň nejazdí alebo len tak 
oddychuje pri vode. 
 19.00 | Čas na záľuby

Podvečer sa vyberie do posilňovne a v zime chodí 
často aj na tréningy boxu. „Snažím sa počas týž-
dňa 3 dni venovať jednému a 3 dni tomu druhé-
mu. V lete box vynechávam, aby malo telo čas 
na oddych.“
 20.30 | Príchod na apartmán

Nasleduje štúdium. „Tunajší vysokoškolský sys-
tém pripomína skôr stredoškolské štúdium v SR. 
Účasť na hodinách je povinná, dokonca bodova-
ná. Priebežne počas semestra sú písomné testy 
z každého predmetu, väčšinou 4 z každého. Po-
sledný týždeň sú záverečné testy, ktoré sú najdô-
ležitejšie a najviac ovplyvňujú výslednú známku. 
Čiže žiadne skúškové obdobie, ale každodenná 
práca počas celého semestra.“ Cez týždeň sa 
preto väčšinou učí Martin do polnoci, dlhšie to ne-
zvláda. Ak sa učiť práve nemusí, ale ráno trénuje, 
tak si ide ľahnúť skôr: „Ak nie som vyspatý, tré-
ning nie je veľmi efektívny.“ V zime, keď nejazdí, 
učí sa často v noci a potom si radšej ráno pospí.
 Utužovanie tímového ducha

Väčšinou vo štvrtok alebo v sobotu večer sa celý 
tím stretne, idú na večeru a potom posedieť k nie-
komu z nich na privát, často aj s inými tímami zo 
školy. „V škole je veľa cudzincov z celého sveta 
- z južnej Ameriky, Austrálie, Ruska. V tíme máme 
aj jednu Slovenku a dvoch Čechov, takže neza-
búdam ani na svoj jazyk.“ 
 Predĺžený víkend? Ale kdeže...

Hoci v piatky školu nemáva, o predĺženom ví-
kende, ako synonyme pre odpočinok, nemôže 
byť ani reči. „Počas sezóny sú víkendy, sviatky 
a prázdniny časom na tréning a štúdium. Väčši-
nou sa cez víkendy učím aj na stredu a štvrtok, 
lebo cez týždeň mi veľa času a hlavne síl po tré-
ningu neostáva. Týždňové prázdniny zase trávim 
na sústredení na Floride.“ V zime je Martinova naj-
väčšia záľuba zjazdové lyžovanie a snowboard.
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Policajný zbor v SNV vyšetruje 2 prípady prečinov poško-
dzovania cudzej veci, ktorých sa dopustil neznámy pácha-
teľ poškodením slovenského dvojkríža na kopci Rittenberg 
v Spišskej Novej Vsi v čase do 2. 9. 2008 a 6. 9. 2008. 
Policajný zbor zároveň žiada občanov, ktorí vedia poskyt-
núť informácie k týmto udalostiam, o ich oznámenie aj ano-
nymne na číslo 158. 

Dňa 4. 9. 2008 boli z prečinu krádeže vlámaním v obci 
Smižany obvinení traja mladíci vo veku 19, 17 a 16 rokov, 
ktorí sa po vlámaní do tamojšej garáže ukradli 2 motocykle. 
Tieto boli zaistené a odovzdané poškodeným osobám. 

PZ v SNV obvinil 23-roč. muža z prečinu krádeže vlámaním 
do firmy na Tepličskej ceste, odkiaľ ukradol výmenníkový 
rozdeľovač tepla a tento odpredal do zberne druhotných 
surovín. Spôsobil tak škodu vo výške 30 000,- Sk. 

Policajný zbor v SNV sa obracia so žiadosťou o pomoc 
k občanom sídliska Mier, ktorí dňa 13. 9. 2008 - sobo-
ta ráno okolo 7.20 hod. mohli vidieť neznámeho muža 
v blízkosti Kina Mier, odkiaľ bol volaný anonymný telefo-
nát o výbušnine v paneláku na Gaštanovej ul. na sídlisku 
Tarča. Informácie k podozrivej osobe môžete oznámiť aj 
anonymne na číslo 158. 

Polícia upozorňuje obyvateľov mesta na zvýšený počet 
vreckových krádeží na osobách v obchodoch, na kráde-
že v rôznych prevádzkach v meste, prípadne krádeže vecí 
z áut počas nakladania a vykladania tovaru. Vlastnou nepo-
zornosťou, nezabezpečením si majetku dochádza ku krá-
dežiam peňaženiek z nákupných tašiek, dokladov a mobi-
lov z búnd, či drobnej elektroniky z kancelárií v meste.  

Z činnosti MsP v SNV
Hliadka MsP 25. 8. 2008 o 13.45 hod. po tel. oznámení 
zabezpečovala miesto nehody, ku ktorej došlo na želez-
ničnom priecestí na Duklianskej ul., kde 78-roč. chodky-
ňa Helena F. zo SNV nerešpektovala výstražné svetelné 
a zvukové znamenie, vstúpila na žel. priecestie, na ktorom 
ju zachytil prechádzajúci rýchlik IC Tatran premávajúci na 
trase Košice - Bratislava - Viedeň a spôsobil jej devastač-
né zranenia nezlučiteľné so životom. Rušňovodič napriek 
použitiu zvukových znamení a rýchlobrzdy nemohol neho-
de zabrániť. Hliadka odovzdala miesto nehody privolanej 
hliadke železničnej polície, ktorá nehodu prevzala k reali-
zácii. Vec oznámená aj PZ SR, RZP a príslušným kompe-
tentným osobám.

Na základe tel. oznámenia dňa 27. 8. 2008 o 13.05 hod., 
že pred ZŠ na Ul. Ing. Kožucha sa obnažuje neznámy muž 
(vykonávanie sexuálneho exhibicionizmu na verejnosti), 
bola na miesto vyslaná hliadka MsP, ktorá spozorovala 
muža, na ktorého sa hodil popis oznamovateľky a zadrža-
la ho. Išlo o 40-roč. Petra H. zo SNV. Následne hliadka 
zabezpečila svedkov skutku a menovaného na mieste 
odovzdala hliadke OO PZ v SNV k priamej realizácii z po-
dozrenia TČ výtržníctva podľa §-u 364 odst. 1, písm. c, 
Trestného zákona.

Na základe oznámenia majiteľa predajne na Letnej ul. 
v býv. Dome nábytku objasnila 1. 9. 2008 MsP priestup-
ky proti majetku, ktorých sa dopustili traja maloletí chlapci 
(11, 13, 13) zo Smižian odcudzením fin. hotovosti vo výške 
7 500,- Sk. Tá bola za spolupráce priestupcov nájdená 
v krovinovom poraste pri Radnici, kde ju páchatelia po úte-
ku z obchodu ukryli, a vrátená poškodenému. Priestupky 
ukončené v zmysle zákona, o konaní maloletých boli vy-
rozumení rodičia.

MsP riešila 6. 9. 2008 o 12.45 hod. na Sládkovičovej ul. 
zistený priestupok na úseku dopravy, ktorého sa dopustil 
32-roč. Ján R. zo Smižian, ktorý ohrozoval bezpečnosť 
a plynulosť cestnej premávky tým, že ležal na vozovke 
a následne o 14.00 hod. aj na vozovke na Školskej ul., čím 
bránil vozidlám v plynulej a bezpečnej jazde a nerešpekto-
val výzvu hliadky MsP, aby od svojho konania upustil. Za 
účelom zistenia totožnosti bol predvedený na útvar MsP, 
po jej zistení a zadokumentovaní priestupku bol v spolu-
práci s Obecnou políciou Smižany odovzdaný v mieste 
bydliska. Priestupok v riešení. 

Dňa 11. 9. 2008 o 12.00 hod. hliadka MsP na základe 
požiadavky vykonala v ZŠ Komenského ul. pohovor so žia-
kom, 14-roč. Matejom M., ktorý v triede vypustil slzný plyn, 
čím ohrozil zdravie svojich spolužiakov.

PSY OPÄŤ SÚŤAŽILI 
V POSLUŠNOSTI A OBRANE
Atletický štadión Tatran sa v sobotu 13. septembra stal dejiskom 2. ročníka obranárskeho 
preteku o Pohár primátora Spišskej Novej Vsi. Súťaž si po minuloročnej premiére v regióne 
získala veľmi dobré meno a zúčastnilo sa jej podstatne viac pretekárov, i psy boli kvalit-
nejšie pripravené.
Preteku, ktorý sa konal pod záštitou poslankyne NR 
SR Mgr. Ley Grečkovej, sa zúčastnilo 16 psovodov zo 
Spišskej Novej Vsi, Smižian, blízkej Levoče, ale aj Rož-
ňavy a Prešova. Súťažilo sa v 2 hlavných disciplínach: 
v poslušnosti, kde psovod predvádzal ako zvláda 
svojho psa a v obranárskych schopnostiach súťažia-
cich psov. Chladné a veterné počasie psíkom zrejme 
vyhovovalo, podávali veľmi dobré výkony.
Druhému ročníku jednoznačne dominovala silná kon-
kurencia. Najlepšie ju zvládli a na stupne víťazov sa na-
koniec postavili úplne nové zostavy: 1. miesto - Soňa 
Kovaliková s belgickým ovčiakom Carom (Kynolo-
gický klub Levoča), 2. miesto - Peter Gánovský so 
psom Faustom (Kynologický klub Slovenský raj Smi-
žany) a 3. miesto - Michal Bašista so psom Winim 
(Kynologický  klub Levoča). Pre príslušníkov MsP v SNV 
bolo v tomto vysoko konkurenčnom prostredí úspe-
chom aj 6. miesto Romana Mela so psom Benym 
a 11. miesto Jána Mikolaja so psom Astorom.

V rámci podujatia boli tento rok pre divákov pripravené 
aj ukážky činnosti dobrovoľných záchranárov z T.O.R. 
Rescue a pre deti súťaž v streľbe zo vzduchových 
zbraní. Bc. Pavol Jančík / LucK

V súlade s volebným programom Mesto Spišská Nová 
Ves pristúpilo v r. 2007 k príprave riešenia bývania 
v rómskej osade Vilčurňa. V rámci zámeru sa v r. 2008 
začalo s realizáciou výstavby 30 nájomných bytov 
v zložení 3 bytových objektov:
• 14 byt. jednotiek bežný štandard - 1-izbové ná-

jomné byty bežného štandardu s priemernou po-
dlahovou plochou bytu 32 m2,

• 2 x 8 byt. jednotiek nižší štandard - byty riešené 
ako 2-izbové s priemernou plochou 60 m2,

• príslušné technické vybavenie (vodovod, kanál, 

elektrika, plyn, komunikácia). 
Stavby sa realizujú v rámci programu rozvoja bývania 
formou dotačných prostriedkov cestou Ministerstva vý-
stavby a regionálneho rozvoja SR. Z celkového objemu 
26,3 mil. Sk sa Mestu SNV z prostriedkov dotácií 
podarilo zabezpečiť 14,5 mil. Sk, čo predstavuje 
viac ako 55 %. 
Objekt 14 b. j. bude ukončený v decembri 2008 a 2 x 8 
b. j., kde sa pristúpilo k realizácii ich výstavby v termíne 
09/2008, budú ukončené v septembri 2009.

Rudolf Kozák, referát rozvoja bývania MsÚ

VO VILČURNI PRIBUDNÚ NOVÉ BYTY

Vznikol spojením umeleckej tvorby hercov, bábka-
rov a animátorov z troch krajín - Českej republiky, 
Slovenska a Poľska. Nasledujúce 4 dni boli plné di-

vadelných predstavení a filmových animácií pre deti 
a dospelých, ktoré sa konali v Divadelnom štúdiu 
pri Dome Matice slovenskej a v Divadelnom klube 
Hviezdoslavovcov. Diváci mali možnosť vidieť diva-
delné predstavenia, ktoré naše novoveské dosky už 
dobre poznajú, ale tiež také, ktoré okúsili naše ja-
visko po prvý krát. Posledný deň festivalu sa niesol 
vo veľmi priateľskej a uvoľnenej nálade. Ukončila 
ho prehliadka asi 30-sekundových animovaných fil-
mov z tvorivých dielní Uherské Hradište (CZ), Rabka 
(PL), Spišská Nová Ves (SK) a divadelné predsta-
venia Juraja Jaška pre deti - Strašidlá za komínom. 
Absolútnou bodkou za ViFEST-om bolo symbolické 
zatvorenie festivalovej brány, ktorá aspoň na chvíľu 
umožnila spoluprácu ľuďom, ktorí prostredníctvom 
divadla našli spoločnú reč. Ivana Pacoňová

Pri príležitosti osláv 740. výročia nášho mesta sa uskutočnilo mnoho akcií. Jednou 
z nich bol aj Višegradsky festival spod Spišského hradu 1i/3f - ViFEST, ktorý prebiehal 
od 11. do 14. septembra.

VIFEST ’08
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DNÍ MESTA. Podujatie, ktoré zažilo svoju premiéru pri príle-
žitosti 740. výročia 1. písomnej zmienky o meste, prilákalo 
do SNV davy ľudí. Tie zaplnili okolie Reduty, kde sa počas 
3 dní odohrával pestrý kult. program. Predstavili sa v rámci 
neho napr. i naše partnerské mestá Havlíčkův Brod (ČR), 
Clausthall - Zellerfeld (DE) a Kisújszállás (HU). Súčasne pre-
biehal 0. ročník festivalu slovenského improvizač. divadla 
Improfest. 13. ročník Trhu ľudových remesiel s rekordným 
počtom viac ako 70 remeselníkov sa po prvý krát presunul 
na Zimnú ulicu. V sobotu sa na letisku v rámci Leteckého 
dňa predstavili špičkoví akrobati, parašutisti, modelári, hasi-
či, špeciálne jednotky Ministerstva vnútra SR, ale aj bojová 
technika v podobe vrtuľníka Mi-24, Albatrosu L-39 a nadzvu-
kovej stíhačky Mig-29. 

Medzinárodná ratingová agentúra Moody’s Investors 
Service udelila k júlu 2008 Mestu Spišská Nová Ves 
národný rating na úrovni Aa1.sk. Rating odráža základné 
hodnotenie bonity nášho mesta, ako aj množstvo faktorov. 
Kompletný materiál nájdete na www.spisskanovaves.eu - 
Spišská Nová Ves - Rating mesta. 

Koncom prázdnin na Kláštorisku veriaci slávili Deň hôr 
Svätou omšou pod holým nebom. Na 16. ročníku sa pri Ska-
le útočišťa stretlo viac ako 200 veriacich turistov.

Peter Fulla, študent 4. ročníka odboru technické lý-
ceum s orientáciou na informatiku na SPŠ strojníckej, 
sa v auguste 2008 zúčastnil svetovej olympiády v informatike 
v egyptskej Káhire, kde získal bronzovú medailu. Tomuto 
úspechu predchádzala účasť na stredoeurópskej olympiáde 
v informatike v Nemecku (Drážďany) v júli 2008, odkiaľ si 
priniesol striebornú medailu. Na svojom konte má však oveľa 
viac úspechov, dozviete sa o nich na www.spisskanova-
ves.eu - Občan - Školstvo - Z činnosti škôl - Stredné školy.

Hliadka Stanice Colného úradu SNV koncom augus-
ta pri kontrole osobného motor. vozidla zn. Škoda Felicia 
modrej farby našla v aute, batožinovom priestore auta 
a následne v garážových priestoroch majiteľa vozidla 
celkovo 519 litrov falošného liehu, ktorých spôsob a pô-
vod nadobudnutia nevedel vlastník preukázať. Celkový únik 
len na spotrebnej dani činí takmer 60-tisíc korún. Prípad bol 
postúpený na ďalšie konanie Colnému kriminálnemu úradu 
v Košiciach.

1. 9. pri príležitosti Dňa ústavy SR prebehla ulicami 
nášho mesta desiatka mladých bežcov so štafetou. 
Stuhu vo farbách SR na ňu uviazal primátor Volný. 2. ročník 
si do nášho mesta prišiel pozrieť i primátor Sobraniec Pavol 
Džurina, kde minulý rok začínala jedna z troch etáp. Tento 
rok sa bežali symbolicky 4 etapy, ktoré začínali v najsever-
nejšej, najjužnejšej, najvýchodnejšej a najzápadnejšej obci 
SR. Štafeta vyvrcholila 6. 9. v Nitre, kde sa spojili všetky jej 
vetvy.

2. 9. budili rodičia po 2 mesiacoch prázdnin opäť svoje 
ratolesti starým známym „Škola volá“. O čosi dlhšie prázd-
ninovali vysokoškoláci. Na tunajšom detaš. pracovisku Fa-
kulty soc. vied a zdravotníctva UKF v Nitre zimný semester 
akademického roku 2008/09 otvárali 22. septembra.

Divadlo Kontra (Dosky 2007 - Objav sezóny 2006/2007, 
Prekvapenie Novej Drámy 2007) uviedlo 3. 9. v Galé-
rii umelcov Spiša v celoslovenskej premiére komédiu 
Marie Jones „Kamene vo vreckách“. Réžie sa zhostila 
Klaudyna Rozhin, hrali Peter Čižmár a Miki Macala, o chore-
ografiu sa postarala Gabriela Theiszová. Diváci si i v októbri 
môžu vychutnať hru, ktorá mala premiéru v r. 1999 v Belfaste 
(Severné Írsko), získala mnohé ocenenia, rekordné 4 roky 
sa hrala na londýnskom West Ende, tiež na Broadwayi a vo 
viac ako 30 krajinách sveta.

Tiesňava Veľký Sokol, ktorá bola po júlovej povodni pre 
turistov uzavretá, je od 5. 9. opäť sprístupnená. 

Na Čingove v nedeľu 7. 9. večer havaroval 23-roč. mla-
dík zo Smižian. V aute sa s ním viezli 2 dievčiny (23 a 19). 
Fiat mal od piatku požičaný z autobazáru, aby si ho pred 
kúpou vyskúšal. Pri odbočke na hotel Flóra prešlo auto 
do protismeru, zišlo z cesty, viackrát sa prevrátilo a ostalo 
v priekope. Vodič utrpel ľahšie zranenia, staršia dievčina zra-

Členovia povodňového štábu mesta zabezpečovali 
pomoc s mechanizmami a materiálom v ohrozených 
častiach v Novoveskej Hute a Ferčekovciach. Zabez-
pečoval sa dovoz lomového kameňa, vriec a piesku 
do zaplavených úsekov, evakuácia zvierat, ktorú zre-
alizovali príslušníci jednotky hasičov, čistenie upcha-
nej kanalizácie od naplavenín bahna. Na likvidáciu 
odpadu po povodni sa zabezpečili kontajnery. Nasa-
dili sa osoby z aktivačných prác na pomoc pri čistení 
dvorov a rigolov okolo ciest. 
Po stabilizovaní vodného toku a ukončení záchran-
ných prác dňa 30. 7. 2008 primátor mesta odvo-
lal III. stupeň povodňovej aktivity „Stav ohrozenia“ 
v meste.
Na záchranných protipovodňových prácach sa po-
dieľali zásahmi príslušníci štátnej polície, členovia 
mestskej polície, príslušníci jednotky hasičského 
zboru, členovia Mestského hasičského zboru, pra-
covníci povodia Hornádu a Bodvy, občania mesta 
a zamestnanci mestského úradu. Približne 190 
osôb odpracovalo 1 100 hodín, čo predstavuje 
6 hodín na osobu.
Dodávateľsky sa na prácach podieľali subjekty: MI-
LANKO, s. r. o., SAXON, s. r. o., Lesy mesta Spiš-
ská Nová Ves, s. r. o., URANPRES, s. r. o., Brantner 
Nova, s. r. o., Branislav Pivovarník, VSK MINERAL, 
s. r. o., MPC CESSI, a. s., VEOLIA, a. s., NEZÁ-
BUDKA - Sabovčíková Katarína, Pracovné odevy - 
Repaská, Mesto Spišská Nová Ves.
Hliadkami mestskej polície bolo rozdaných podľa 
požiadaviek občanov spolu 2 300 vriec. Do ohro-
zených častí sa navozilo 207 ton (130 m3) piesku 
a 204 ton (127,5 m3) lomového kameňa.
Celkové náklady na záchranné práce boli vyčís-
lené na 492 714,- Sk.
Na majetku fyzických osôb - občanov vznikli 
škody v sume 2 807 448,- Sk. Na majetku mesta 
bola verifikovaná škoda v sume 3 785 000,- Sk. 
Právnické osoby a fyzické osoby - občania predložili 
vyhodnotenie povodňových škôd na svojom majetku 
mestu. Odškodnenie realizuje štát prostredníctvom 
rozpočtovej kapitoly Ministerstva životného prostredia 
SR a o tom, koľko % zo vzniknutej škody štát poško-
deným prispeje, rozhodne Vláda SR.
Občania si v niektorých prípadoch sami sťa-
žili situáciu pri ochrane svojho majetku tým, že 
v rozpore s geometrickým plánom posúvali hra-

nice svojich pozemkov stavaním oplotenia až 
k vodným tokom. V samej blízkosti vodného 
toku umiestnili stavby alebo skladovali odplavi-
teľný materiál. Postavili na toku umelé hrádze, 
jazierka, lávky, ktoré po strhnutí silným prúdom 
vody robili prekážky na toku a voda sa tak vylie-
vala na priľahlé pozemky. 
Mesto na základe prehodnotenia povodňových prác 
a pripomienok občanov zrealizovalo:
• aktualizáciu povodňového plánu mesta so zapraco-

vaním poznatkov z priebehu povodní v júli 2008;
• zverejnenie informácie na internetovej stránke 

mesta (www.spisskanovaves.eu) o tom, ako rea-
govať na vznik mimoriadnej udalosti, čo robiť, keď 
je ohrozený život, zdravie alebo majetok, s kontakt-
nými telefónnymi číslami na linky tiesňového vola-
nia;

• nákup vriec, nepremokavých plachiet, gumených 
čižiem, svietidiel a iného materiálu pre vykonanie 
záchranných prác do skladov civilnej ochrany.

Ďalej mesto:
• zabezpečí vyčistenie koryta toku na Holubnici pred 

novou zástavbou až po pílu;
• vykoná kontroly v Novoveskej Hute s upozorne-

ním občanov na nezákonný stav so zameraním na 
umiestnenie stavieb, skladovanie odplaviteľného 
materiálu, zriaďovanie oplotenia, skládok odpadu 
v aktívnej záplavovej zóne vodného toku Holubnica 
a Suchohorského potoka;

• bude sa zaoberať zabezpečením technického za-
riadenia pre varovací a vyrozumievací systém obyva-
teľstva mesta a priľahlých mestských častí v prípade 
mimoriadnych udalostí na prenos varovného sig-
nálu a hovorenej informácie.

Na záver možno skonštatovať, že počas povodňo-
vej situácie a vykonávaní záchranných prác, ktoré 
trvali 8 dní, nedošlo k mimoriadnej udalosti, zrane-
niu alebo ekologickej havárii. Mesto zabezpečilo po-
trebnú pomoc nasadením dostupných mechanizmov, 
materiálu a síl, aby ochránilo životy, zdravie a maje-
tok občanov, a aby škody ostali čo najnižšie. Za to 
patrí všetkým zainteresovaným firmám, príslušníkom 
policajného a hasičského zboru, členom požiarnej 
ochrany, povodiu Bodvy a Hornádu, zamestnancom 
mesta a občanom, ktorí tieto činnosti zabezpečovali, 
poďakovanie.

Peter Klein, referent krízového riadenia MsÚ

Dňa 23. 7. 2008 po výdatných zrážkach vodné toky v Novoveskej Hute - Holubnica a Suchohorský po-
tok nestačili odvádzať vodu z lesných svahov, toky naberali na sile a strhávali so sebou všetko, čo bolo 
v koryte toku, začali sa vybrežovať a zaplavovať okolité pozemky, dvory a záhrady domov. Primátor mesta 
vyhlásil pre územie mesta Spišská Nová Ves III. stupeň povodňovej aktivity -  stav ohrozenia.

ZÁVEREČNÁ SPRÁVA O JÚLOVEJ POVODNI

V rámci partnerskej spolupráce medzi SPŠ stavebnou 
- Akademika Bechyně Havlíčkův Brod a Strednou prie-
myselnou školou Spišská Nová Ves prebiehala v našej 
škole v dňoch 8. - 11. 9. 2008 odborná prax žiakov 
4. ročníkov študijného odboru staviteľstvo so zamera-
ním na geodéziu. 
Praxe sa zúčastnilo 40 žiakov a 4 učitelia. Žiaci praco-
vali s najmodernejšou meračskou technikou, ktorá sa 
bežne používa v geodetickej praxi. Naši partneri ju ne-
vlastnia. Žiaci mohli pri meraní využívať 3 elektrooptické 
tachymetre (totálne stanice) a 2 mobilné zariadenia pre 
príjem signálov globálnych navigačných satelitných sys-
témov s pripojením do siete SKPOS.

Ing. Marián Mackovjak, PhDr. Lucia Smolejová

SPŠ v SNV

Aktuálne zábery na Spišskú Novú Ves a jej blízke okolie si 
môžete pozrieť v Živej panoráme na STV 2 a na strán-
kach www.holidayinfo.sk a www.feratel.com. Od 
19. septembra 2008 pribudol živý pohľad na met-
ropolu Spiša zo strechy budovy Hotela Metropol, 
kde nainštalovalo Mesto Spišská 
Nová Ves kameru v spolupráci 
s firmou Sitour, aj na webe 
mesta - www.spisskanova-
ves.eu v sekcii „webka-
mera“.  LucK

PARTNERSTVO 
MIEST V PRAXI

POZRITE SI ŽIVÉ 
ZÁBERY Z NÁŠHO 
MESTA
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Ynenia s dobou liečenia 42 dní, mladšia 2 - 4 týždne.

Z 10. 9. na 11. 9. prebehla v okresoch SNV a Levoča 
rozsiahla colná kontrolná akcia. Okrem klasických pre-
hliadok motor. vozidiel colníci Stanice Colného úradu v SNV 
používali aj špeciálne tech. zariadenie - mobilné skenovacie 
vozidlo, ktorým sa snažili odhaliť skryté úkryty. Kontrole sa 
nevyhli hlavne vozidlá, u ktorých bol predpoklad, že sa v nich 
nachádza tovar, u ktorého je podozrenie, že mohol uniknúť 
colnému dohľadu alebo súvisí s porušením daň. predpisov. 
Bolo zaznamenaných 6 porušení colných predpisov. 

V Múzeu Spiša prebieha od 27. 8. do 31. 10. výstava 
„S drotárskou nošou“ venovaná drotárstvu. Návštevníci na 
nej môžu obdivovať práce Ladislava Fapša zo Žiliny, diela 
zo zbierok Mikuláša Derevjaníka z Jarabiny a Ľubovnianske-
ho múzea v Starej Ľubovni. Výstavu 10. 9. doplnila tvorivá 
dielňa, na ktorej záujemcov svojmu remeslu priúčal drotár 
Stanislav Dunčko z Levoče.

V jednej z bytoviek na Jilemnického ul. vypukol 11. 9. 
požiar. Oheň v pivnici zničil zariadenie a rôzne tam usklad-
nené veci. Byt. družstvu vznikla škoda cca 40 000,- Sk, 
jednému z majiteľov vecí vo výške 75 000,- Sk. Našťastie sa 
nikomu nič nestalo. K vzniku požiaru došlo podľa vyjadrení 
polície úmyselným konaním. 

Na radnicu 11. 9. zavítala skupina podnikateľov a in-
vestorov, ktorí prišli na Spiš skúmať možnosti podni-
kania s malými vodnými elekrárňami (MVE). Bol medzi 
nimi napr. i predseda Vlády SR v r. 1994 Jozef Moravčík. 
Informácie a vysvetlenia k tejto téme im podali zástupcovia 
samospráv a odborníci. Ako z rokovania vyplynulo, využiteľ-
nosť MVE v našich podmienkach je sľubná.

11. 9. firma KPN, s. r. o., zaoberajúca sa predajom a distri-
búciou hutného materiálu a tvarových výpalkov, predviedla 
nový plazmový páliaci stroj na delenie výpalkov hrúbky 
2 – 25 mm pri otvorení nových výrobných a skladových 
priestorov v Spišskej Novej Vsi za účasti primátora Jána Vol-
ného a ďalších hostí.

12. až 13. 9. sa v Hoteli Metropol konal v poradí už 6. roč-
ník sociálno-vedeckej konferencie pod názvom „Rodina 
v bezpečí - zdravotné, psychické a sociálno-právne 
aspekty života súčasnej rodiny“. Záštitu nad ním prevzal 
a na úvod sa hosťom prihovoril Prof. Martin Huba, ktorému 
PhDr. Ján Volný vzápätí odovzdal Cenu primátora mesta 
za šírenie myšlienok humanizmu. Konferenciu o tom, ako by 
rodina mala i nemala vyzerať, aj tento rok zorganizovala na 
veľmi vysokej úrovni Humanitná spoločnosť Prijatie zo SNV, 
za ktorou stojí doc. PhDr. Mária Gažiová, PhD. Na pomoc si 
prizvala uznávaných odborníkov zo Slovenskej zdrav. univer-
zity a Vysokej školy zdravotníctva a soc. práce sv. Alžbety 
v Bratislave, Fak. zdravotníctva ZSU v B. Bystrici, Právnickej 
fak. UPJŠ v Košiciach, Zdravotně-sociální fak. JU České 
Budějovice a Filozoficko-přírodověd. fak. Slezké univerzity 
v Opave. Konferencia je každoročne otvorená aj širokej ve-
rejnosti.

V koncertnej sieni Reduty sa 16. 9. konalo slávnostné pri-
jatie vyše 140 účastníkov Celoslovenského stretnutia 
členov Klubu seniorov Horskej služby „Spiš 2008“. 
Spomínaný klub je organickou súčasťou Horskej služby na 
Slovensku a združuje členov, ktorí z dôvodu veku alebo 
zdravotného stavu sa už nemôžu aktívne zúčastňovať zá-
chranných akcií, avšak sa i naďalej aktívne zapájajú do práce 
v jednotlivých horských oblastiach (Vysoké, Nízke a Západ-
né Tatry, Veľká a Malá Fatra, Orava, Slovenský raj). V našom 
meste pobudli do 17. 9.

Pódium pri Redute patrilo v tretí septembrový utorok 
Divadlu Romathan. Profesionálny rómsky súbor z Košíc sa 
nenechal odradiť upršaným počasím a predstavil svoj pestrý 
program o eure.

V stredu 17. 9. vedenie mesta rokovalo s KSK o budúc-
nosti našej nemocnice s poliklinikou. Výstup z rokovania 
bol predložený na septembrové zasadnutie mestského za-
stupiteľstva (25. 9.), o ktorom budeme informovať v novem-
brovom Ičku.

Slovenský zväz zdravotne postihnutých má v spišsko-
novoveskom okrese okolo 1 400 členov. Tí sa donedávna 

SPRAVODAJSTVO

Mestský úrad, oddelenie komunálneho servisu, oznamuje obyvateľom mesta Spišská Nová Ves, že tohto-
ročné jesenné pristavenie veľkokapacitných kontajnerov. V jednotlivých častiach mesta podľa požiadaviek   
príslušných mestských výborov  bude v týchto termínoch:

Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov

 MsV č. 1, Novoveská Huta  

1. pred RD p. Mišendu (č. p. 9227) 13. - 14. 10.
2. pri parku (námestie v Nov. Hute) 15. - 16. 10. 
3. bytovka býv. VKaŠ  13. - 14. 10.
4. pri bývalom pionierskom tábore 15. - 16. 10.
5. pred RD p. Bosáka a p. Zajacovej 

(č. p. 9 190 a 9 191)  15. 10.-16. 10.
6.  pred RD p. Vikartovskej a p. Dziaka 

(č. p. 9 163)  13. 10. - 14. 10.
7.  pri Požiarnej zbrojnici 15. - 16. 10.
8.  Kozákova vila 13. - 14. 10.
     
 MsV č. 2, Sídl. Gen. Svobodu 
1.  Gaštanová - býv. Overall 28. - 29. 10.
2.  Lipová 30. - 31. 10.
3.  Kamenný obrázok 30. 10.
4.  Agátová 31. 10.

 MsV č. 3, Ferčekovce

1.  Muráňska 2 27. 10.
2.  Muráňska 26 28. - 29. 10.
3.  križovatka Muráňskej 

a Trenčianskej ul.  29. 10.
4.  Muráňska 60 28. 10.
5.  Nitrianska 27. 10.
6.  Laborecká 29. 10.
7.  Trnavská 27. 10.
8.  Dunajská 28. 10.

 MsV č. 4, Sídl. Mier

1.  Ul. Komenského 8. - 9. 10.
2.  Z. Nejedlého 8. - 9. 10.
3.  Štúrovo nábrežie - parkovisko 

pri OD Prima  11. - 12. 10.
4.  Ul. Jilemnického 

- garáže pri Fľúdri 11. - 12. 10.

 MsV č. 5, Sídl. Západ

1.  Hutnícka - pri ZŠ 6. - 7. 10.
2.  Strojnícka 6. - 7. 10.

 MsV č. 6, staré mesto - juh

1.  Ul. Fándlyho - Železorudné bane 20. 10.
2.  Kozí vrch 20. - 21. 10.
3.  Ul. E. M. Šoltésovej  21. 10.
4.  Ul. Hurbanova - pri kotolni 22. - 23. 10.
5.  pred Zimným štadiónom - hotel Šport 22. 10.
6.  Tehelná 23. 10. 
7.  Za Hornádom 

- zadná strana obchodu 20. 10.
8.  Medza - pred obytným 

domom Panoráma  21. 10.
9.  Letecká 22. 10.
10.  Gorkého ul. 23. 10.

 MsV č. 7, staré mesto - východ 

1.  sídl. Východ - Ul. Fr. Kráľa 3. 11.
2.  križovatka ulíc Hanulova 

a Škultétyho 3. - 4. 11.
3.  Pod Tepličkou 5. - 6. 11.
4.  Drevárska ulica - garáže 

Nového domova   4. 11.
5.  Zábojského ul. 5. - 6. 11.
6.  Zvonárska 3. - 4. 11.
7.  MPC starý vchod 5. 11.
8.  Rázusova ul. 6. 11. 

 MsV č. 8, staré mesto - sever

1.  Ul. Vajanského 22. 10.
2.  Park SNP pri MŠ 22. 10.
3.  pri Discobare Zio 24. 10.
4.  Ul. J.C. Hronského  23. - 24. 10.
5.  sídl. Východ, Slovenská 44, 

pri kotolni 25. - 26. 10.
6.  Ul. Koceľova 25. - 26. 10.
7.  pri garážach za Židovským 

cintorínom 23. 10.

 MsV č. 9, Telep

1.  Ul. Bernolákova 30. 10.
2.  Ul. Kuzmányho 30. 10.
3.  Ul. Hollého 31. 10. - 1. 11.
4.  Filinského bytovka 31. 10. - 1. 11.
5.  Ul. Jánskeho 31. 10. - 1. 11.
6.  Harichovský chodník 30. 10.

Touto cestou chceme vyzvať občanov, aby ne-
potrebný veľkoobjemový odpad umiestňovali do 
pristavených veľkokapacitných kontajnerov. Upo-
zorňujeme, že kontajnery nie sú určené na 
ukladanie stavebného odpadu, zeminy a ne-
bezpečného odpadu (akumulátory, „vyjazdený“ 
olej, žiarivky, televízory, monitory...). V lokalite, 
kde sa takýto druh odpadu bude nachádzať 
v kontajneri, resp. dôjde k preťaženiu kontaj-
nera, mesto prehodnotí opätovné umiestnenie 
veľkokapacitného kontajnera v danej lokalite 
a pôvodcovi odpadu môže byť uložená sankcia 
do výšky 5 000,- Sk. 
Pripomíname, že drobný stavebný odpad vznikajúci 
pri udržiavacích prácach a nebezpečný odpad sú 
občania v zmysle Všeobecne záväzného nariade-
nia mesta č. 5/2006 o nakladaní s komunálnym 
a drobným stavebným odpadom povinní odovzdať 
na Zbernom dvore na Sadovej ulici (Ut - Pi od 9.00 – 
11.30; 12.00 – 17.00; So 7.00 - 13.00 hod.). Tento 
odpad im tam bude prevzatý bezplatne po predlo-
žení občianskeho preukazu.

MsÚ, oddelenie komunálneho servisu

Benefičný koncert - SENIORI NOVORODENCOM
Slovenský zväz zdravotne postihnutých, Základné organizácie č. 13, č. 12, č. 2  a č. 1 

pozývajú členov SZZP, ale aj priateľov na kultúrno-spoločenské posedenie
5. 10. 2008 o 14.00 hod. v Kine Mier (sídl. Mier).

Program: Zlatý klinec - Araňa z Jarovníc, Bratia Jendrichovskí
Poplatok: 50,- Sk • Vstupenky si môžete zakúpiť u predsedu OR SZZP, Levočská ul. 14.

Spoluorganizátor: OR SZZP, Mesto Spišská Nová Ves, Smer - SD
Garant benefičného podujatia: poslankyňa NR SR Mgr. Lea Grečková

Tešíme sa na vašu účasť!
Viliam Andráš, predseda OR SZZP
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Y stretávali v nevyhovujúcich priestoroch na Fabiniho ulici. Si-

tuáciu pomohlo vyriešiť vedenie mesta a členovia zväzu sa 
dnes stretávajú už v priestoroch Centra voľného času na 
Levočskej ul. 

Embraco Slovakia sa 17. 9. oficiálne stalo spoluzakla-
dateľom Národnej slovenskej platformy iniciatívy Glo-
bal Compact. Tento kódex OSN sa opiera o 10 princípov 
z oblasti ľudských práv, pracovných podmienok, ochrany 
životného prostredia a protikorupčného správania. Iniciatívu 
pre podniky a inštitúcie vyhlásila OSN v r. 1999. Od ofici-
álneho štartu v júli 2000 sa pripojilo vyše 5 600 organizá-
cií, z ktorých vyše 75 % tvoria firmy zo 120 krajín sveta. Do 
2 rokov po zapojení musí každá prihlásená inštitúcia pripraviť 
správu, v ktorej uvedie, akým spôsobom dodržiava 10 zákl. 
zásad. Následne musia subjekty každoročne vypracovať 
správu. Medzi signatármi figurujú napr. aj popradský Whirl-
pool, papiereň SCA Gemerská Hôrka, slovenská pobočka 
Microsoftu, univerzity či asociácia Business Leaders Forum 
združujúca popredné spoločnosti venujúce sa zodpovedné-
mu podnikaniu. 

Beznádejne vypredané boli lístky na recitál populárnej 
českej speváčky a skladateľky Lenky Filipovej, ktorá 
k nám zavítala 17. 9. Na elektrických a akustických gitarách 
ju v koncertnej sieni Reduty doprevádzal Mirek Linhadt, 
spolu s nimi na pódiu vystúpil aj írsky muzikant Sean Barry, 
ktorý zahral na írskej harfe, klávesoch a akordeóne.

Kaštieľ v Markušovciach - Letohrádok Dardanely hos-
til 18. 9. výjazdové zasadnutie predsedu Košického 
samosprávneho kraja JUDr. Zdenka Trebuľu, ktoré bolo 
venované problematike okresov SNV a Gelnica. O aktuál-
nych problémoch na ňom rokovali zástupcovia dotknutých 
mestských a obecných samospráv a odborní pracovníci 
Úradu KSK. Závery rokovania plánuje KSK preniesť do 
konkrétnych úloh a tiež sa s nimi obrátiť na Vládu SR na jej 
výjazdovom rokovaní v SNV dňa 8. 10. 2008.

Na výstave pod názvom „Ovocie a zelenina“ exponáty 
- úrodu zo svojich záhrad vystavovali od 18. do 20. 9. 
v priestoroch Štátnej ochrany prírody SR na Štefánikovom 
nám. členovia Slovenského zväzu záhradkárov - Okres-
ného výboru SNV.

O deň neskôr začala i skončila V. spišská výstava drob-
ných zvierat s medzinárodnou účasťou, ktorá bola spoje-
ná s 2. regionálnou špeciálkou králikov národných plemien 
a rexov a 1. špeciálkou novozélandských králikov. Výstavu 
pre verejnosť zorganizoval ZO SZCH Sp. N. Ves.

Slávnostné zhromaždenie pri príležitosti 135. výročia 
vzniku Dobrovoľného hasičského zboru (DHZ) sa konalo 
19. 9. vo veľkej zasadačke MsÚ na Štefánikovom nám. Pri-
mátor Ján Volný na ňom odovzdal za Mesto SNV ďakovné 
listy DHZ Spišská Nová Ves a DHZ Novoveská Huta, 
a to za mimoriadny obetavý prístup členov pri povodňových 
záchranných prácach v júli 2008. Okrem toho udelil ďakov-
ný list i p. Michalovi Faltinovi za dlhoročnú obetavú prácu 
vo funkcii predsedu DHZ mesta pri príležitosti jeho 65. na-
rodenín.

21. 9. sa s turistickou sezónou rozlúčila Obec Smižany 
v areáli TJ Slovan Smižany. V rámci programu sa predstavili 
country skupina Veslári z Košíc, skupina Salco a hud. skupi-
na Junior z Kamienky.

Po roku sa u nás opäť konal v poradí už 2. Rómsky fil-
mový festival Martina Slivku „Kalo čangalo“. Zorganizo-
vali ho pri príležitosti osláv 740. výročia 1. písomnej zmien-
ky o meste UKF v Nitre - Fakulta soc. vied a zdravotníctva 
a Mesto SNV. Záštitu nad podujatiami prevzali podpredseda 
Vlády SR Dušan Čaplovič, splnomocnenkyňa Vlády SR pre 
rómske komunity Anina Botošová, rektor UKF v Nitre Libor 
Vozár a primátor SNV Ján Volný. V rámci otváracieho cere-
moniálu 22. 9. v Redute boli udelené 2 ceny: Cena Mar-
tina Slivku pre r. 2008 PhDr. Eve Davidovej, CSc. za jej 
celoživotné dielo v oblasti romológie a dokumentácie života 
a kultúry Rómov, a to pri príležitosti jej tohoročného životné-
ho i profesionálneho jubilea, a Cena ROM 2008 putovala 
do rúk Jánovi Berkymu - Mrenicovi za celoživotné dielo 
a prezentáciu rómskej kultúry. Festival pokračoval v Kine 
Mier do 26. 9. premietaním českých a španielskych filmov 

LISTÁREŇ

KALENDÁRIUM OSOBNOSTÍ MESTA

OKTÓBER
25. 10. 1908 
zomrel v Spišskej Novej Vsi Filip Korach - 100. výročie 
- prvý detský lekár na Spiši.
Narodil sa v roku 1843 v Širokom (165. výročie). Študoval v Levoči, Budapešti a Viedni. V roku 1870 sa usadil v Spiš-
ských Vlachoch. O dva roky neskôr ho zvolili za okresného lekára. Z titulu funkcie sa presťahoval do Spišskej Novej 
Vsi, kde pôsobil 36 rokov. Vyznamenal sa počas epidémie cholery, ktorá zúrila na Spiši. Chýr o jeho odbornosti sa 
rozšíril za rámec spišskej župy, často bol pozývaný na konziliárne vyšetrenia do Liptova a Šariša. Bol členom Spolku 
spišských lekárov a lekárnikov v Kežmarku, iniciátorom zavádzania pokrokových metód vyšetrovania a starostlivosti 
o pacientov. Pri príležitosti 100. výročia spolku v roku 1967 mu bola spolu s priekopníkom röntgenológie Vojtechom 
Alexandrom a prírodovedcom Aurelom Viliamom Scherfelom odhalená v Kežmarku pamätná tabuľa.

Pripravila: PhDr. Ružena Kormošová

 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! 

 „Chcem sa poďakovať vedeniu mesta za úpravu 
sídliska na Východe, je to veľmi pekné, len by 
bolo vhodné riešiť staré trhovisko. Celé námestie 
je pekné, len jeho koniec na východe to kazí. Ne-
mohol by sa urobiť z toho park alebo ihrisko pre 
deti?“

Kveta Lízancová, e-mail, 28. 8. 2008

Mesto uvažuje s redukciou trhoviska na sústavu det-
ských ihrísk a zariadení od najmenších po veľkých. 
Okrem projektovej dokumentácie je už vydané prá-
voplatné stavebné povolenie. V tejto etape hľadáme 
možnosti na získanie grantových prostriedkov na re-
alizáciu tohto zámeru a regenerácie celej Zimnej 
ulice, vrátane parku s cyklotrasami.

Ing. arch. Teodor Štubňa, 
vedúci OÚPaSP, MsÚ   

„Pred pár hodinami som sa vrátil z nemocnice 
s poliklinikou. Nechcem byť vulgárny, ale skoro 
som si „hubu“ rozbil, keď som šiel z ambulan-
cie k autu. Tam je tma ako v rohu. Znie to síce 
vtipne, ale je to tak. Svieti možno každá štvrtá 
lampa. Nechcem, aby bolo vysvietené celé parko-
visko, ktoré sa v noci aj tak nepoužíva, ale prečo 
nemôžu ostať osvetlené aspoň k budove NsP 
najbližšie pešie komunikácie, príjazdové cesty 
a najbližšia parkovacia plocha?“

Anonym, e-mail, 29. 8. 2008

Keďže Mesto Spišská Nová Ves nie je vlastníkom ani 
správcom tohto verejného osvetlenia, nemôžme niesť 
zodpovednosť za jeho technický stav a funkčnosť. 
Technický stav osvetlenia v tejto lokalite je výlučne 
v správe Nemocnice s poliklinikou, a. s., SNV.

Stanislav Suranovský, 
referát energetiky, OKS, MsÚ

 „Som rád, že Dni mesta SNV boli na úrovni a o rok 
ešte budú o čosi lepšie. Ďakujem.“

Občan Hostakovič, e-mail, 2. 9. 2008

„Letecký deň bol super!“
Robert Gonda, e-mail, 2. 9. 2008

 „Čo plánujete robiť s fontánou pred divadlom? 
Buď ju opravte alebo radšej zlikvidujte, lebo tam 
len zavadzia, ak sa tam konajú nejaké akcie, napr. 
Dni mesta. Ďakujem za odpoveď.“

Anonym, e-mail, 2. 9. 2008

V zámeroch regenerácie námestia sa s opravou fon-
tány pred Redutou neráta. Uvažujeme so zväčše-
ním priestoru pre kultúrne podujatia a likvidáciou 
fontány. 

Ing. arch. Teodor Štubňa, 
vedúci OÚPaSP, MsÚ

 „...Chcel by som sa opýtať, či sa bude rozširovať 
počet kontajnerov na separovaný odpad. Na za-
čiatku našej Ulice E. M. Šoltésovej ich stále ne-
máme. Odpad separujeme už dlho, ale keby sme 
mali kontajner na plasty, papier a sklo aj na našej 
ulici, bolo by to lepšie. Ďakujem a držím mestu 
palce v riešení dennodenných problémov.“

Obyvateľ E. M. Šoltésovej, e-mail, 4. 9. 2008

Momentálne sa na Ulici E. M. Šoltésovej na-
chádzajú 2 hniezda na separovaný zber (papier, 
plasty, sklo, kovy, VKM - modrý, žltý a zelený 
kontajner). Mesto ich chce po dobudovaní sys-
tému separovaného zberu rozšíriť na 3 stano-
vištia, predpoklad: rok 2009. Zatiaľ nám stále 
chýbajú kontajnery na separovaný zber pri byto-
vých domoch. Finančné prostriedky na zakúpenie 
kontajnerov pre cca 70 stanovíšť mesto zabezpe-
čuje cez SEZO - združenie miest a obcí pre za-
vedenie funkčného separovaného zberu v meste 
k 1. 1. 2010.

Ing. Marián Kalafut, 
vedúci OKS, MsÚ

Zväz vojakov SR • Klub vojenských dôchodcov Spišská Nová Ves
pri príležitosti 64. výročia oslobodzovacích bojov na Dukle a prekročenia československých hraníc 

vojakmi 1. Čsl. Armádneho zboru pozýva všetkých svojich členov a sympatizantov na

III. ročník výstupu na Tomašovský výhľad.
Odchod 6. 10. 2008 o 9.15 hod. z autobusovej stanice, nástupište č. 14.

Spomienka je venovaná tým, ktorí za našu slobodu položili svoje životy.
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SPRAVODAJSTVO

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární
29. 9. - 5. 10. 2008

STATIM, Štefánikovo nám. 10, tel.: 053/442 82 77
 

6. 10. - 12. 10. 2008
NA TARČI, Agátová 12, tel.: 053/446 75 68

 
13. 10. - 19. 10. 2008

SIGNUM, Nábrežie Hornádu 11, tel.: 053/441 01 92
 

20. 10. - 26. 10. 2008
TEMPLUM, Česká 1, tel.: 053/441 41 66

 
27. 10. - 2. 11. 2008

ELIXÍR, Zimná 70, tel.: 053/446 82 25

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

Dom Matice slovenskej, Zimná ul. č. 68, Spišská Nová Ves

Poetický smutno-krásny príbeh koníka, 
ktorý si hľadá malý kúsok šťastia 

medzi ľuďmi.
Po predstavení tvorivá dielňa pre rodičov a deti 

„Učíme sa vodiť bábky koníkov“.

Pozývame Vás na rozprávku 

O koníkovi Oblakovi
18. 10. 2008 (sobota) o 16.00 hod.

B
L

E
S

K
O

V
K

Yo živote Rómov. Pri príležitosti 8 výročí významných udalostí 
v dejinách slovenských (európskych) Rómov sa konali me-
dzinárodný vedecký seminár „Rómovia cez prizmu ve-
deckého záujmu“ a v GUS autorská výstava fotografií 
E. Davidovej pod spoločným názvom „Magický oktagon“. 

26. 9. v Redute spromovali čerství inžinieri zo spišsko-
novoveského detaš. pracoviska Ekonomickej fakulty UMB 
v Banskej Bystrici.

V parku pri rím.-kat. kostole pribudli v septembri lavičky 
na sedenie.

Slovenská gynekologicko-pôrodnícka spoločnosť SLS, 
Sekcia UZV diagnostiky SGPS SLS a Nemocnica s polikli-
nikou, a. s., SNV zorganizovali 26. 9. v Hoteli Metropol 
Konferenciu sekcie UZV diagnostiky SGPS „Problema-
tika vrodených vývojových chýb plodu - súčasnosť, ne/
úspechy, budúcnosť“. Svoje príspevky na nej prezentovali 
a na dané témy diskutovali odborníci v oblasti gynekológie 
a pôrodníctva, genetiky, imunológie a imunotoxikológie, 
diagnostiky, ale aj kardiológie z Bratislavy, Košíc, Lučenca, 
Prahy, Martina a Banskej Bystrice. Na druhý deň sa konala 
i sprievodná akcia - Workshop „UZV v gravidite“, ktorá 
bola určená mladým gynekológom v rámci postgraduálneho 
prípravy na atestáciu - ambulantným i ústavným gynekoló-
gom ako refresh kurz.

Stredná odborná škola, Filinského 7, Spišská Nová Ves otvára od šk. roka 
2009/2010 tieto nové študijné odbory:

NOVÉ ATRAKTÍVNE ŠTUDIJNÉ ODBORY

• 8221 6 dizajn 
Zamerania:  82216 11  grafický 

  a priestorový dizajn
  82216 05  priemyselný dizajn

• 7237 6 informačné systémy a služby
Zamerania:  7237 6 03  informačné systémy 

  a služby - hospodár-
  ske informácie

  7237 6 04  informačné systémy 
  a služby - verejné 
  knižnice

• 3916 6 životné prostredie

Záujemcovia o štúdium na našej škole
majú naďalej možnosť študovať 
v študijných odboroch:
3336 6  drevárstvo a nábytkárstvo
3336 6  drevárstvo a nábytkárstvo s možnosťou 
  rozšíreného vyučovania športovej 
  prípravy
3917 6  technické a informatické služby
8260 6  propagačné výtvarníctvo
8269 6  tvorba nábytku a interiéru
8279 6  dizajn a tvarovanie dreva
8240 6  tvorba hračiek a dekoratívnych 
  predmetov
6352 6  obchod a podnikanie – podnikanie 
  v odbore
učebných odboroch:
3355 2  stolár
3370 2  čalúnnik
3680 2  podlahár
4529 2  pracovník pre záhradnú tvorbu a zeleň

Strednej odbornej škole (bývala Združená 
stredná škola) bol udelený certifikát, ktorý 
potvrdzuje, že škola zaviedla a používa sys-
tém manažérstva podľa normy STN EN ISO 

9001:2001 / EN ISO 9001:2000 v odbore Vý-
chovno-vzdelávacia činnosť.

Študenti „drevárky“ 
absolvovali prax v rôznych 

krajinách Európy
Úspešná účasť Strednej odbornej školy (Zdru-
ženej strednej školy) v programe LEONARDO 
DA VINCI.
Program Leonardo da Vinci podporuje nadnárodnú 
mobilitu ľudí v počiatočnej odbornej príprave. Jeho 
cieľom je zlepšenie odborných a jazykových zruč-
ností a schopnosti zamestnať sa. Na základe po-
daného projektu pod názvom PREKROČENIE 
HRANÍC bol škole prostredníctvom Národnej agen-
túry schválený v rámci SR druhý najvyšší grant, 
vďaka ktorému škola získala na zabezpečenie od-
borných stáží 69 000 EUR.
 V priebehu školského roka 2007/2008 tak bolo 
zrealizovaných 6 odborných stáží, v rámci kto-
rých malo 34 študentov možnosť po dobu šies-
tich týždňov získavať poznatky v nadštandardne 
technologicky a materiálovo vybavených diel-
ňach v organizáciách niektorej z nasledovných 
krajín: FÍNSKO, ŠVÉDSKO, SLOVINSKO, ČESKÁ 
REPUBLIKA, LITVA, ŠPANIELSKO. 
Významnou pridanou hodnotou zrealizovaných stáží 
je aj získanie dokumentov EUROPASS MOBILITY, 
ktoré jednotlivým účastníkom môžu pomôcť pri hľa-
daní uplatnenia v praxi.
Realizáciou týchto sťaží bol dosiahnutý cieľ projektu: 
rozvíjanie kvality, inovácie a európskej dimenzie 
systémov odbornej prípravy a praxe prostredníc-
tvom nadnárodnej spolupráce, čo je v súčasnom 
globalizujúcom sa svete nevyhnutné z hľadiska tak 
európskych, ako aj národných potrieb. Vedomosti 
a praktické zručnosti, ktoré študenti získavajú tra-
dičným spôsobom, boli obohatené o nové aspekty: 
rozvíjanie adaptácie na technologické a organi-
začné zmeny, interkultúrne skúsenosti, jazykové 
znalosti.

Očkovanie proti besnote
Oznamujeme chovateľom psov a mačiek, že 
hromadné očkovanie uvedených zvierat proti 
besnote sa uskutoční v nasledovných termí-
noch: 
• 3. októbra 2008 od 8.00 do 17.00 hod. 

a dňa 4. októbra 2008 od 8.00 do 10.00 
hod. vo Veterinárnej nemocnici Spišská Nová 
Ves, Duklianska 46 (pred sídliskom Západ I),

• 18. októbra 2008 od 8.00 do 10.00 hod. 
v Novoveskej Hute pred krčmou.

Za očkovanie proti besnote sa bude účtovať 
poplatok vo výške 150,- Sk.
Upozorňujeme chovateľov, že očkovanie proti 
besnote, nakoľko sa jedná o nebezpečnú ná-
kazu so smrteľným priebehom, je povinné. 
Nesplnením si tejto povinnosti sa vystavujú ri-
ziku postihu.
Veterinárna nemocnica Spišská Nová Ves, 

tel.: 446 26 23, 0905 506126

Extraligové 
volejbalistky 

na STV 3
Nezohnali ste lístky a chcete si 

vychutnať prvý extraligový zápas 

volejbalistiek VK Spišská Nová Ves 

proti súperkám zo Senice? 

Pozrite si priamy prenos z našej 

športovej haly doma 

v pohodlí dňa 3. 10. 2008 

o 17.30 hod. na športovom kanáli 

STV 3 a držte našim hráčkam palce 

aspoň na diaľku!
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OZNAMY, POZVÁNKY

GALÉRIA 
UMELCOV 

SPIŠA 
ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

pozýva širokú kultúrnu
verejnosť na prehliadky výstav

v mesiaci október 2008

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

VÝSTAVY:  
EVA DAVIDOVÁ - Fotografie - výstava fotografií inšpirova-
ná rómskym prostredím známej osobnosti českej etnografie 
a fotografie. 23. 9. - 31. 10. 2008

MARTA  PILCH - BARTUŚ - ŠEPOT - výstava z tvorby poľskej 
autorky z Biecza (Poľsko).  Vernisáž 2. 10. 2008 o 16.00 hod.

Jednotlivé výstavy sú organizované pri príležitosti 740. výročia 
prvej písomnej zmienky o meste Spišská Nová Ves.

MIMOVÝSTAVNÁ ČINNOSŤ:  
• Tajomný sprievodca galériou - cyklus wokshopov pre žiakov 
ZŠ v mesiacoch september - december 2008, kde sa zoznámia 
s maľbou, kresbou, grafikou a plastikou.
• ROMANO DROM - CESTY RÓMOV - vzdelávací program 
spojený s tvorivou dielňou k výstave fotografií Evy Davidovej, 
určený pre žiakov ZŠ.
• Tvorivá dielňa - TEPANIE - predstavujeme netradičné tech-
niky.

Otváracie hodiny: Utorok - piatok 9.00 - 17.00 hod.
 Sobota - nedeľa 9.00 - 13.00 hod.
Vstupné: dospelí 20,- Sk /0,7 €
 deti, dôchodcovia 10,- Sk /0,3 €

Galéria umelcov Spiša, Zimná 46, Spišská Nová Ves
www.gus.sk, telefón: 053/4464710, 0910873046

MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI • MESTO SPIŠSKÁ NOVÁ VES
AGENTÚRA PRE ROZVOJ VIDIECKEHO TURIZMU NA SPIŠI

vás pozývajú na výstavu

vo výstavnej sieni Múzea Spiša.
Výstava je venovaná 740. výročiu Mesta Spišská Nová Ves, 13. ročníku Trhu ľudových 

remesiel v našom meste a Dňom európskeho kultúrneho dedičstva.

zo zbierok Ing. Mikuláša Derevjaníka z Jarabiny a Ľubovnianskeho múzea v Starej Ľubovni

27. 8. – 31. 10. 2008

Vstupné: dospelí: 20,- Sk/0,66 €, deti: 10,- Sk/0,33 €  (využite možnosť platiť kultúrnymi poukazmi).

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

7. októbra 2008 (utorok) o 20.00 hod., 

8. októbra 2008 (streda) o 20.00 hod., 

Galéria umelcov Spiša 

Keď Hollywood obsadí írsky vidiek, konflikt kultúr medzi arogantným 
štábom, hercami a domácimi komparzistami je neodvratný a neodvratne 
zábavný. 
Celý príbeh prebúdzajú k životu dvaja talentovaní herci, ktorí predstavujú 
12 postáv na pľaci filmovej produkcie „Tichého údolia“ - od dvoch drzých 
írskych chalanov, odhodlaných stať sa veľkými filmovými aktérmi, cez hol-
lywoodsku hviezdu, ktorej írskemu prízvuku chýba ešte dosť veľa k doko-
nalosti...
Vtipná, zábavná a okorenená prekvapivými dotykmi ozajstnej dojímavosti, 
mnohokrát ocenená hra „Kamene vo vreckách“ je ohromné súčasné írske 
divadlo. 

Vstupné: 100,- Sk /3,32 EUR • Rezervácie 0907 908 986
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KINO BANÍK

1. - 2. 10. o 19.00 hod., 
vst.: 59,- Sk/1,96 € 

MAMMA MIA
USA, 108 min., muzikál, MP-12, Tatra-
film. 

3. - 6. 10. o 19.00 hod., 
vst.: 59,- Sk/1,96 €, 
v pondelok 6. 10. vst.: 55,- Sk/1,83 €

BÁTHORY
Slovensko/Česká republika/Maďarsko/
UK, 2007, dráma, 142 min., MP-15.

7. - 9. 10. o 17.00 hod., 
vst.: 55,- Sk/1,83 € 

NARNIA A PRINC KASPIAN
USA/UK, 2008, fantasy/rodinný/dob-
rodružný, 148 min., MP-12, Saturn.

10. - 13. 10. o 19.00 hod., 

vst.: 59,- Sk/1,96 €, 
v pondelok 13. 10. 
vst.: 55,- Sk/1,83 €

SEX V MESTE
USA, 2008, romantický/komédia, 135 
min., MP-15, Continental film.

14. - 16. 10. o 19.00 hod., 
vst.: 59,- Sk/1,96 €

UMENIE PLAKAŤ
Dánsko, 2007, dráma/komédia, 105 
min., MP-12, SKFS.

17. - 19. 10. o 17.00 hod., 
vst.: 55,- Sk/1,83 € 

WALL - E
USA, 2008, animovaná komédia, 103 
min., MP, Saturn.

17. - 20. 10. o 19.00 hod., 

vst.: 59,- Sk/1,96 €, 
v pondelok 20. 10. vst.: 55,- Sk/1,83 €

TOBRUK
ČR, 2008, vojnový, 103 min., MP-15, 
Continental film.

21. - 23. 10. o 19.00 hod., 
vst: 59,- Sk/1,96 € 

AMOROV ÚLET
USA, 2008, romantický/komédia, 90 
min., MP-15, Saturn.

24. - 27. 10. o 19.00 hod., 
vst.: 59,- Sk/1,96 €, 
v pondelok 27. 10. vst.: 55,- Sk/1,83 €

HELLBOY - ZLATÁ ARMÁDA
USA, 2008, sci-fi/fantasy/akčný, 120 
min., MP-12, Tatrafilm.

28. - 30. 10. o 19.00 hod., 

vst.: 59,- Sk/1,96 € 
AKO UKRADNÚŤ NEVESTU

USA/UK, 2008, komédia/romantický, 
101 min., MP-12, Ita film.

31. 10. - 3. 11. o 19.00 hod., 
vst.: 59,- Sk/1,96 € 

MÁJ
ČR, 2008, obrazová báseň, 80 min., 
MP-12, Tatrafilm.

Na november pripravujeme:
Tropická búrka – komédia
Darteling, s. r. o. – dráma
František je děvkař – komédia
Cesta do stredu zeme – dobrodružný
Bobule – komédia
Oko dravca – dráma

Bližšie informácie na www.dksnv.sk

Vážení priaznivci dobrého filmu. 
Od septembra do decembra 2008 
bude prebiehať vo filmovom klube 
prehliadka najlepších filmov, ktoré 
boli natočené za posledných 100 
rokov. Tieto budú označené pred fil-
mom znakom PROJEKT 100. 

FILMOVÝ KLUB 
3. 10. o 19.00, 
vst.: člen.: 40,- Sk/1,32 €, 
nečlen.: 60,- Sk/1,99 €

PRÍSĽUBY Z VÝCHODU
USA, r. 2008, 100 min., české titulky, 
nevhodné pre vekovú skupinu malole-
tých do 18 rokov.

4. - 5. 10. o 19.00, vst.: 59,- Sk/1,96 €
HELLBOY II - ZLATÁ ARMÁDA

Akčný - sci-fi, USA, r. 2008, 120 min., 
slovenské titulky, nevhodné pre vekovú 
skupinu do 12 rokov. 

FILMOVÝ KLUB 
10. 10. o 19.00, 
vst.: člen.: 40,- Sk/1,32 €, 
nečlen.: 60,- Sk/1,99 € 

INTERVIEW
USA/Holandsko, 2006, 81 min., ne-
vhodné pre vekovú skupinu do 15 ro-
kov. 

ROZPRÁVKA
11. - 12. 10. o 17.00, 
vst.: 50,- Sk/1,65 € 

KUNG FU PANDA 
Animovaná komédia, slovenský dabing, 
90 min., vhodné pre všetky vekové sku-
piny maloletých.

11. - 12. 10. o 19.00, 
vst.: 55,- Sk/1,82 €

MAMMA MIA
Muzikál, 108 min., slovenské titulky, 
nevhodné pre vekovú skupinu do 12 
rokov. 
 
FILMOVÝ KLUB 
17. 10. o 19.00, 
vst.: člen.: 40,- Sk/1,32 €, 
nečlen.: 60,- Sk/1,99 € 

VENKOVSKÝ UČITEĽ
ČR, r. 2008, 117 min., nevhodné pre ve-
kovú skupinu do 15 rokov. 
 
18. 10. o 19.30, 19. 10. o 19.00 
vst.: 59,- Sk/1,96 €

BOBULE 
ČR, r. 2008, 90 min., nevhodné pre ve-
kovú skupinu do 15 rokov. 
 
FILMOVÝ KLUB - PROJEKT 100 
24. 10. o 19.00, 

vst.: člen.: 40,- Sk/1,32 €, 
nečlen.: 60,- Sk/1,99 € 

KORYTNAČKY 
MOŽU LIETAŤ

Dráma, Irán/Irak, r. 2004, 96 min., ne-
vhodné pre vekovú skupinu do 15 ro-
kov. 
 
ROZPRÁVKA 
25. - 26. 10. o 17.00, 
vst.: 55,- Sk/1,82 €

WALL-E
Animovaná komédia, 103 min., sloven-
ský dabing, vhodný pre všetky vekové 
skupiny maloletých.
 
25. - 26. 10. o 19.00, 
vst.: 59,- Sk/1,96 €

TROPICKÁ BÚRKA
USA, r. 2008, slovenské titulky, 103 
min., nevhodné pre vekovú skupinu do 
15 rokov. 
 
PRÁZDNINY 
30. 10. o 19.00, 
vst.: 55,- Sk/1,82 €

MÚMIA III: 
HROB DRAČIEHO CISÁRA 

Dobrodružný, 100 min., český dabing, 
nevhodné pre vekovú skupinu do 12 
rokov.

FILMOVÝ KLUB 
31. 10. o 19.00, 
vst.: člen.: 40,- Sk/1,32 €, 
nečlen.: 60,- Sk/1,99 €

MOJE ČUČORIEDKOVÉ NOCI
Dráma, Hongkong/Fran., r. 2007, 96 
min., titulky, nevhodné pre vekovú sku-
pinu do 15 rokov. 

2. 11. o 19.00, vst.: 55,- Sk/1,82 €
BÁTHORY

Historický thriller, nevhodné pre ve-
kovú skupinu maloletých do 15 rokov, 
140 min., SR, ČR, UK, HU, JAKUBISKO 
FILM.

PRIPRAVUJEME: 
MÁJ, VESMÍRNI OPIČIACI, 

STAR WARS, V ÚDOLÍ ELAH, 
ZABUDNUTÝ OSTROV

UPOZORNENIE!
Filmové rozprávky s českým dabin-
gom musíme uvádzať v zmysle zá-
kona ako nevhodné do 12 rokov, ale 
návšteva týchto filmov je len na zvá-
žení rodičov. Ďakujeme za pochope-
nie.

Bližšie informácie na www.snv.sk

MKC    KINO MIER

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

ŠARKANIA ŠOU
4. 10. od 9.30 hod. Košiarny briežok 

- Novákova chata
 podujatie pre deti v tvorbe 

a púšťaní šarkanov.
   9.30 - 10.30 prezentácia
              10.30 - 12.00 súťaž
              12.00 vyhodnotenie
Informácie: K. Štrauchová, K. Bigošová

OKRESNÁ SÚŤAŽ 
PAPIEROVÝCH HÁDZADIEL
Pod Blaumontom
11. 10. od 9.00 hod. na parkovisku 
pred nemocnicou.
Informácie: D. Žifčáková

ŠKOLA SEBAOBRANY
(R)evolúcia bojového umenia a sebaobrany 
každý pondelok a stredu od 18.00 hod. 
v CVČ Adam.

KUNG-FU 
Pre deti od 6 do 13 rokov
každý piatok od 18.00 hod. v CVČ Adam.
Informácie: 0915 941 557, 
e-mail: podvojsky@vingtsun.sk, 
web: www.avse.sk

NOVINKA - LUKOSTREĽBA
Streľba z luku  v interiéri i v prírode pre žia-
kov ZŠ a študentov SŠ.
Informácie: M. Pitko, E. Fabianová

POSILŇOVANIE A KLUB 
ŠPORTOVÝCH AKTIVÍT
Pre začiatočníkov i pokročilých 
v posilňovni CVČ.
Informácie: M. Pitko

VOLEJBAL - PRÍPRAVKA
Pre dievčatá 5. - 7. ročníkov ZŠ
pondelok od 15.30, utorok od 17.00 
a štvrtok od 15.30 hod. v telocvični ZŠ 
Lipová.
Informácie: E. Fabianová

VÝBER TALENTOV PRE VOLEJBAL
Volejbalová príprava pre dievčatá 2. stupňa 
ZŠ pod vedením kvalifikovaných trénerov 
s náväznosťou na prestup do kadetských 

a juniorských kategórií.
Nájdete nás v športovej hale: 
pondelok od 17.00, utorok od 18.30, 
streda od 17.00, 
štvrtok od 19.00 a piatok od 16.30 hod.
Informácie: M. Roško - 0908 252 941, 
E. Fabianová - 0907 690 394

GYMNASTICKÉ CVIČENIA 
NA MOLITANOVÝCH KOCKÁCH
Pre deti MŠ v meste, v dohodnutých ter-
mínoch.
Informácie: Kožušková, Vaňová

AJ POČAS MESIACA OKTÓBRA 
SA EŠTE MÔŽETE HLÁSIŤ DO SÚBOROV, 

KRÚŽKOV A KLUBOV CVČ ADAM.

ŠARK
4. 10. od

     

      
                 1

1
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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 hod. do 18.00 hod., v stredu vždy 
zatvorené, v sobotu od 9.00 hod. 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

Ann Brashares - Klub putovných džínsov - 
navždy v modrom. Pokračovanie úspešného 
dievčenského románu o štyroch dobrých priateľ-
kách, ktoré prežili úžasné leto a to výrazne zme-
nilo ich životy.
Gabriela Futová - Štyri kosti pre Flipra. Ďal-
šia z kníh úspešnej prešovskej autorky. Po prečí-
taní tejto knihy možno budete chvíľu rozmýšľať 
ako pes. Tieto následky budú však iba dočasné. 
A keď začnete rozmýšľať ako deti, prečítajte 
túto knihu aj svojim štvornohým miláčikom. Toto 
všetko vám radí samotná autorka.
Rosie Dickins - Kniha o výtvarnom umení 
pre deti. Publikácia zábavnou a poučnou formou 
približuje detským čitateľom slávne obrazy ešte 
slávnejších maliarov. Kniha je doplnená odkazmi 
na internetovú stránku, kde sa čitatelia dozvedia 
mnoho ďalších zaujímavostí o maliaroch.

POBOČKA MIER, KOMENSKÉHO 25 

Tamara Krjuková - Dom hore nohami. Zá-
bavné a vtipné príbehy so šibalskou, veselou 
Agátou, ktoré potešia všetkých, ktorým sa knižka 
dostane do ruky.

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA

Kitty Sewell - Ľadová pasca. Výčitky svedo-
mia a túžba zabudnúť na malého pacienta vy-
ženú doktora Woodruffa do divočiny, kde sa 
dozvedá, že má dcéru.
Kristin Hannah - Letný ostrov. Vtipný, smutný, 
clivý, ale najmä strhujúci príbeh osamelej matky 
a jej dvoch dcér.
Robin Cook - Kritický stav. Prípad obetí po-
operačných stafylokokových infekcií, ktorý riešia 
súdni lekári.

POBOČKA MIER, KOMENSKÉHO 25 

Anton Rákay - Základný inštinkt. Pútavý prí-
beh talentovanej študentky Adriany, ktorá rok 
pred promóciou prežíva krásnu a čistú lásku. Zdá 
sa, že nič nemôže narušiť krásny vzťah s Braňom. 
Avšak prichádza osudová voľba...

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA

L. S. Burns - Žurnalistika: praktická pří-
ručka pro novináře.
Bedřich Hájek - Školní družina. Metodická 
príručka zaoberajúca sa mimoškolskou výcho-
vou detí školského veku v družine.
Vinay Joski - Stres a zdraví. Príručka zaobe-
rajúca sa stresom, depresiou, zdravím a psycho-
terapiou.

POBOČKA MIER, KOMENSKÉHO 25 

J. V. Široninová - Mýty a hviezdy. Fascinu-
júci pohľad do histórie súhvezdí, ktoré v názvoch 
skrývajú mená bájnych hrdinov.

2. 10. 2008 (štvrtok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 150,- Sk/4,98 €
Anton Kret 

NA MESCICKYM TARHU PREMIÉRA! 
Inscenácia pripravovaná k 740. výročiu prvej písomnej zmienky o meste, venovaná tradíciám, 
zvyklostiam mestských trhov na Spiši s pripomenutím spišského nárečia.

5. 10. 2008 (nedeľa) o15.00 hod.  VSTUPNÉ: 50,- Sk/1,66 € 
Miroslav Kasprzyk 

O ZÁZRAČNEJ KRHLIČKE (ROZPRÁVKA, PANTOMÍMA) 
Rozprávočka o víle Kvetke a milých škriatkoch, ktorí zachránia lúku pred zlými bodliakmi.
Na lúke žije víla Kvetka a jej kamaráti škriatkovia. Spoločne sa starajú o kvietky a celú lúku. Zlí bodliaci sa chcú 
na ich lúke usadiť a vymyslia plán ako lúku získať. Ako to dopadne, sa dozviete u nás v divadle, všetci ste vítaní. 
Inscenácia vhodná pre deti od 2 rokov.
Režijne ju pripravuje Miroslav Kasprzyk, popredný predstaviteľ slovenskej pantomimickej školy. Inscenácia je zalo-
žená na minime slov s využitím pantomimicko-pohybových daností hercov.

10. 10. 2008 (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 100,- Sk/3,32 € 
Anton Kret 

NA MESCICKYM TARHU II. PREMIÉRA! 
Inscenácia pripravovaná k 740. výročiu prvej písomnej zmienky o meste, venovaná tradíciám, 
zvyklostiam mestských trhov na Spiši s pripomenutím spišského nárečia.

17. 10. 2008 (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 40,- Sk/1,33 €

IMPROLIGA (VEĽKÁ SÁLA SPIŠSKÉHO DIVADLA)
Mali ste niekedy chuť stáť na javisku a vyskúšať si svoj talent? Máte jedinečnú príležitosť! 
OZ Pyramída v spolupráci so Spišským divadlom Vás srdečne pozývajú na ďalší večer plný zábavy a prekvapení v 
hľadisku i na javisku. IMPROLIGA - HRAŤ SA MÔŽU AJ VEĽKÍ!

28. 10. 2008 (utorok) o 9.30 hod  VSTUPNÉ: 50,- Sk/1,66 €
HOSŤ!!! Divadlo ACTORES ROŽŇAVA        

KOCÚR V ČIŽMÁCH (ROZPRÁVKA PRE DETI)

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

24. 10. 2008 o 9.00 hod. vypredané
Spišské divadlo Spišská Nová Ves
Ivan Bukovčan 

SLUČKA PRE DVOCH 
(tragikomédia)

24. 10. 2008 o 19.00 hod. 
Divadlo Jonáša Záborského Prešov
Nikolaj Koljada 

SLIEPKA 
(komédia)

25. 10. 2008 o 19.00 hod. 
Divadlo Alexandra Duchnoviča Prešov

Gianina Carbunariu 

KEBAB 
(romantická dráma)

26. 10. 2008 o 10.30 hod.
Spišské divadlo Spišská Nová Ves
Ján Makarius 

BRÁNA SLNKA 
(rozprávka, mýtický príbeh)

26. 10. 2008 o 19.00 hod.
Karol Horák 

LA MUSICA 
(dráma)

27. 10. 2008 o 19.00 hod.
Divadlo Jána Palárika Trnava
Miro Gavran 

VŠETKO O ŽENÁCH 
(5 reálnych príbehov zo života žien)

FESTIVAL DIVADELNÝ SPIŠ
Spišské divadlo pre Vás pripravilo nultý ročník festivalu „Divadelný Spiš“ s podtitulom „Prehliadka komor-
ných inscenácií“ v dňoch 24. – 27. októbra 2008 v priestoroch Spišského divadla. Program festivalu bude 
uverejnený na osobitných plagátoch, na webe Spišského divadla www.spisskedivadlo.sk, na webe mesta 
www.spisskanovaves.eu. Srdečne Vás pozývame.
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4. 10. 2008 o 18.00 hod., Evanjelický kostol

XIII. ROČNÍK MEDZINÁRODNÉHO 

HUDOBNÉHO FESTIVALU 

MUSICA NOBILIS 
Slovenská filharmónia Bratislava
Slovenský filharmonický zbor Bratislava

GIUSEPPE VERDI: REQUIEM

 
Vstupné: 120 Sk/3,98 €, deti do 15 r.: 50 Sk/1,65 €

18. 10. 2008 o 17.00 hod., Kino Mier

BAHAR SULTANA SHOW
Pestré 2-hodinové tanečné predstavenie, v ktorom uvidíte orientálny egyptský tanec, dynamické 
tance so závojmi, flamenco, latino-orient, cigánske tance, bollywood, orient-pop, tanec s krídlami 
Isis. Účinkuje: skupina BAHAR SULTANA, skupina historického šermu Domini Scepusii - Páni 
Spiša a žiačky kurzov orientálneho tanca.
Vstupné: predpredaj 90 Sk/2,99 €, v deň akcie: 120 Sk/3,98 €, deti do 12 r. - 50 % zľava

21. 10. 2008 o 8.00, 9.00 a 10.00 hod., Kino Mier 

MELÓDIA NAD ZLATO
Hudobno-výchovná rozprávka pre deti I. stupňa ZŠ.
Organizované v spolupráci s Hudobným centrom Bratislava.
Vstupné: 1 ks kultúrny poukaz

22. 10. 2008 o 8.00, 9.00 a 10.00 hod., Kino Mier

AKO SME PESNIČKY OBLIEKALI

ALEBO NÁVŠTEVA V KRAJČÍRSKEJ DIELNI 

MIROSLAVA DUDÍKA
Výchovný koncert pre II. stupeň ZŠ. 
Organizované v spolupráci s Hudobným centrom Bratislava.
Vstupné: 1 ks kultúrny poukaz

Pripravujeme:
9. 11. 2008 o 17.00 hod. (nedeľa), Kino Mier
SLOVENSKÉ DIVADLO TANCA

VTÁK OHNIVÁK 
Stravinski - Ďurovčík
Moderné spracovanie rozprávky o princovi, ktorý prišiel do začarovanej krajiny. Je to predsta-
venie o krajine, kde ľudia nevedia ponúknuť vlastnému mysleniu dostatok slobody. Zaujímavým 
symbolom a umeleckým vyjadrovacím prostriedkom v tomto diele je použitie „GUMÁKOV“ ako 
tanečnej obuvi. Vstupné: 250 Sk/8,30 €

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

Dirigent:   Peter Valentovič
Zbormajster:  Blanka Juhaňáková
Sólisti:   Adriana Kohútková – soprán, Eva Garajová – alt, 
  Ľudovít Ludha – tenor, Peter Mikuláš – bas

KLUB DÔCHODCOV KOMENSKÝ
pozýva pedagogických pracovníkov, 
dôchodcov na stretnutie, 
ktoré sa uskutoční 
6. 10. 2008 (pondelok)
v Klube dôchodcov 
na Levočskej ul.
Tešíme sa na vás.

O Z N Á M E N I E
Stredná priemyselná škola strojnícka 

prijme od občanov mesta a vo svojich priestoroch 
umiestni veľké izbové rastliny. Ďakujeme.

Ďalšie informácie: SPŠ strojnícka, 
Hviezdoslavova 6, Spišská Nová Ves,

tel. č.: 053/446 62 49, skola@strojsnv.sk

MV č. 3 - Ferčekovce uverejňuje výsledky
súťaže 2. ročníka o najkrajšiu 

predzáhradku a najkrajší balkón,
ktorá prebiehala od 15. 6. 2008 do 15. 8. 2008.

NAJKRAJŠIA PREDZÁHRADKA:
1. miesto - rodina Kaščákova, Považská 6
2. miesto - rodina Želinska, Rajecká 1
3. miesto - rodina Beňova, Spišská 3

NAJKRAJŠÍ BALKÓN:
1. miesto - rodina Schullerova, Gemerská 11
2. miesto - rodina Fabianova, Karpatská 1
3. miesto - rodina Sabova, Dunajská 4

MIMORIADNE OCENENIE 
získala rodina Pohlyova, Dunajská 9

SRDEČNE BLAHOŽELÁME!

Odovzdanie cien sa uskutoční na spoločnom 
stretnutí občanov dňa 20. 11. 2008.

Zároveň ďakujeme všetkým 
za skrášlenie prostredia Ferčekoviec.

Ing. Ondrej Majerník, predseda MsV č. 3

STREDNÁ PRIEMYSELNÁ 
ŠKOLA STROJNÍCKA
Hviezdoslavova 6, 
052 01 Spišská Nová Ves

P O Z V Á N K A
Srdečne pozývame žiakov základných škôl, 

rodičov a ďalších záujemcov na 

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ, 
ktorý sa uskutoční 17. októbra 2008 (piatok) 

od 8.00 - 12.00 hod.
Návštevníci môžu okrem prehliadky školy získať 
informácie o podmienkach štúdia a študijných 

programoch školy v odboroch:
• technické lýceum,

• strojárstvo - grafické systémy,
• mechatronika,

• strojárstvo - technický manažment,
• technické a informatické služby,
• strojárstvo - stavba automobilov.

KONTAKT: tel. č.: 053/446 62 49, 
446 63 08, e-mail: skola@strojsnv.sk,

www.strojsnv.sk
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E CESTNÝ BEH: Podtatranská obec Východná bola 

24. 8. 2008 dejiskom jubilejného 20. ročníka cest-
ného behu Podtatranská pätnástka. Vo veteránskej 
kategórii na 15 km si zlatú medailu medzi mužmi od 
50 do 59 rokov vybojoval Milan Hrušovský zo Spišs-
kej Novej Vsi. Blahoželáme!
HOKEJ: Dňa 5. 9. 2008 začala I. hokejová liga, 
kde štartujú aj hokejisti HK SNV. Výsledky: HK SNV 
- HK 99 Ružinov BA 6 : 1, HC Piešťany - HK SNV 
3 : 0, HKM Trebišov - HK SNV 2 : 3 pp.
SPIŠSKÝ POHÁR: 8. ročník hokejového turnaja 
o Spišský pohár sa hral pod záštitou primátora 
SNV od 20. do 22. 8. 2008. Štartovali: HK Sanok 
(Poľsko), UTE Budapešť (Maďarsko), HC Csiksze-
reda (Rumunsko) a HK SNV. Výsledky HK SNV na 
turnaji: HK SNV - UTE Budapešť 3 : 4, HK SNV 
- HC Csikszereda 6 : 7, HK SNV - HK Sanok 
3 : 1. Konečné poradie turnaja: 1. HC Csikszereda, 
2. HK Sanok, 3. HK SNV, 4. UTE Budapešť.
JUNIORI: Extraligoví juniori SNV boli na turnaji v Bie-
lorusku. Hrali s mužstvami 18-ročných: Výber Mosk-
vy 18, Bielorusko 18, Lotyšsko 18. Výsledky turnaja: 
Moskva - SNV 3 : 0, Bielorusko - SNV 2 : 3, Lotyšsko 
- SNV 5 : 4. Konečné poradie: 1. Moskva, 2. Lotyš-
sko, 3. SNV, 4. Bielorusko.
STARŠÍ ŽIACI: 23. - 24. 8. 2008 sa v SNV uskutoč-
nil hokejový turnaj starších žiakov športových hokejo-
vých tried za účasti Slovana Bratislava, HC Havířov, 
HK Trnava, HKm Zvolen a HK SNV. Organizátorom 
turnaja boli rodičia žiakov 9. ročníka. Výsledky: SNV 
- Havířov 3 : 5, SNV - Trnava 7 : 6, SNV - Zvolen 
3 : 3, SNV - Bratislava 1 : 6. Poradie v turnaji: 
1. Slovan Bratislava, 2. HKm Zvolen, 3. HC Havířov, 
4. HK SNV, 5. HK Trnava. Ocenenie jednotlivcov: na-
jlepší brankár - Roman Petrík (HKm Zvolen), obranca 
- Vít Patrman (HC Havířov), najlepší útočník - Tomáš 
Mocik (Slovan Bratislava), najproduktívnejší hráč - Li-
bor Koczka (HK SNV).
FUTBAL: Spišiaci po 7. kole v II. lige skupina Vý-
chod boli priebežne na druhom mieste.
JAZDECTVO: Výsledky (číslo označuje umiestne-
nie) našich jazdcov z Majstrovstiev SR, ktoré sa ko-
nali 5. - 7. 9. 2008 v Bratislave. DETI: Jednotlivci: 
6. Kočíková Svetlana - Moneta. Družstvá: 1. Kočí-
ková S. - Cavalero, Kureková Radka - Alfa, Kisková 
Alexandra - Cena. JUNIORI: Jednotlivci: 10. Kovalčí-
ková Lea - Chelsea. Družstvá: 5. Stanková Katarína 
- Tea, Kovalčíková L. - Chelsea, Kopecká Viktória - 
Sindy Cap. MLADÍ JAZDCI (do 25 r.): 5. Kuchár Ma-
roš - Balue. SENIORI: Jednotlivci: 4. Kuchár Tomáš 
- Cento. Družstvá: 5. Kuchár Zdeno - Gordon Great, 
Kuchár M. - Balue, Pribula Milan - Portoriko. MLADÉ 
KONE (do 8 r.): 9. Kuchár Z. - Gordon Great.
VOLEJBAL: 14. a 15. 9. 2008 sa v športovej 
hale odohral medzinárodný turnaj vo volejbale žien 
O pohár primátora mesta. Štartovali družstvá VO 
ŠOG Nitra, VK Iskra Hnúšťa, VK Sp. Nová Ves, Miš-
kolc (Maďarsko), MŠK Žiar nad Hronom a ŽP Pod-
brezová. Hralo sa v 2 skupinách. Výsledky zápasov 
nášho družstva: VK SNV - VK Hnúšťa 3 : 0, VK SNV 
- VO ŠOG Nitra 3 : 0. Do finále sa prebojovali druž-
stvá ŽP Podbrezová a VK SNV. Finálové stretnutie 
bolo mimoriadne vyrovnané. Hráčky Podbrezo-
vej vyhrali na sety 3 : 2. Turnaj výbornej športovej 
úrovne sledovalo 250 divákov. Konečné poradie: 
1. ŽP Podbrezová, 2. VK SNV, 3. VO ŠOG Nitra.

ÚSPEŠNÝ REPREZENTANT Z NÁŠHO 
MESTA TOMÁŠ KUCHÁR - JK SLÁVIA 
SNV (SKOKANSKÝ PARKÚR)

BEH NOVOVESKOU HUTOU

BASKETBAL NA NAJVYŠŠEJ ÚROVNI

Kto Ťa priviedol na parkúr?
„Otec, ktorý sa venoval a venuje tomuto športu od 
rannej mladosti. Ja som začínal, keď som mal 8 ro-
kov. Prvé preteky som absolvoval v 13-tich rokoch. Je 
to šport, kde symbióza jazdec - koník je úžasný po-
cit. Lákali ma aj iné športy. 10 rokov som hral hokej 
v HK SNV. Po príchode na strednú školu som sa roz-
hodol pre parkúr a kone, i keď v tej dobe podmienky 
na tréning boli slabšie. Postupne sa to zlepšovalo 
a zlepšuje, samozrejme v našich slovenských pod-
mienkach.“
Ako sa získava spolupráca jazdec - kôň nad pre-
kážkami?
„Absolútne rozhodujúci je tréning. Trénovať a tréno-
vať. Samozrejme, že koník je živý tvor, čo znamená, že 
jazdec musí poznať tréningovú záťaž, dĺžku tréningu 
(čas), ako aj jeho intenzitu. Na pretekoch jazdec musí 
vedieť, kedy koňa pritiahnuť alebo uvoľniť. Je to súhrn 
množstva detailov a taktiky pri zdolávaní prekážok.“
Skokanské parkúry, hala, tráva, tvrdé, mäkké, 
ktoré Ti vyhovujú?
„Súťažilo sa prevažne len na tráve, súčasný trend je 
pieskový podklad. Dá sa pripraviť kvalitný podklad, rov-
naký pre každého jazdca.“
Ktoré výsledky v sezóne Ťa potešili?
„Účasť na Majstrovstvách Európy v Prahe, na pre-
tekoch mladých jazdcov do 21 rokov, kde finále mi 
ušlo o 6 miest. Absolútna európska špička štartovala 
na veľkých medzinárodných pretekoch v Mníchove, 

kde som vo vekovej kategórii do 25 rokov obsadil 
3. miesto. Jeden z vrcholov sezóny je štart na Grand 
Prix Bratislava. Jedna chyba na parkúre ma zaradila 
na 15. miesto. Reprezentovať náš klub, mesto Spišská 
Nová Ves a Slovensko je pre mňa veľká česť a moti-
vácia neustále sa zlepšovať. Konkurencia v Európe je 
mimoriadne veľká a vyrovnaná.“

„Hovorí sa, že najkrajší pohľad na svet je z chrbta ko-
níka a ja to môžem len potvrdiť!“, povedal v závere 
nášho rozhovoru sympatický Tomáš na margo tohto 
elegantného a krásneho športu. Želáme Tomášovi Ku-
chárovi, reprezentantovi Slovenska a nášho mesta, veľa 
úspechov. 

Za rozhovor ďakuje V. Ivančík

MUŽI - 15 km:
Kategória do 39 r.: 1. Jozef Dubašák (AK Steeple PP) 
v čase 52:18 min., 2. Štefan Sumerling (ACS Kompresory 
SNV), 3. Ján Božoň (AK Steeple PP). Kategória 40 - 49 r.: 
1. Ondrej Chabada (MK SNV) s časom 1:04:00 hod., 
2. Jozef Klimčák (Poprad), 3. Jozef Sedlák (Revúca). 
ŽENY a MUŽI - 10 km:
Absolútne poradie žien: 1. Zuzana Holečková (TDM Krom-
pachy) s časom 47:21 min., 2. Danica Božová (AO Svit), 
3. Eva Hatalová (Cyklosun plus NH). Odmenené boli i ve-
teránky nad 35 r. Eva Berníková a Dáša Švarcová (Cyk-
losun plus NH). Veteránske kategórie: muži 50 - 59 r.: 
1. Vladimír Psocík, 2. Ján Dominik (obaja Cyklosun 
plus NH), 3. Milan Hrušovský (STEZ SNV), muži nad 60: 

1. Stanislav Miškár (Svit), 2. Milan Marton (TJ Baník 
Hôrka), 3. Jaroslav Lepiš (MK AR Veľká Lomnica). Najstar-
ším bežcom, ktorý absolvoval 10 km dlhú trať bol 73-roč. 
Daniel Paško (Tatrakon PP). 
MLÁDEŽ: 
Prvenstvá si vybojovali: 10 - 11-roč. (700 m): Alena 
Brošková (NH) a Daniel Jackovič (NH), 12 - 13-roč. 
(1 000 m): Mária Kombelová (NH) a Martin Dvorský (AK 
Steeple PP), 14 - 15-roč. (1 500 m): Jana Kocúrová (NH) 
a Marián Grutka (AK Steeple PP), 16 - 17-roč. (2 200 m): 
Renáta Fedorová (NH) a Matej Nálepka (Obalservis KE). 
V kategórii do 9 r. boli na cca 300-metrovej trati najrýchlejší 
domáci Daniel Broško a Mirka Šimčáková, ale odme-
nené boli všetky súťažiace dievčatá a chlapci. LucK

ŽENY hrali posledné rozhodujúce stretnutie a úspešne. 
Slovensko - Chorvátsko 67 : 52. Zápas sledovalo 
1 150 divákov - atmosféra, ktorá je len v našom meste. 
Slovenky v tabuľke C-skupiny obsadili definitívne 
2. miesto a postúpili na ME 2009 v Lotyšsku. 
MUŽI Slovenska hrali 1. kvalifikačné stretnutie o ME: 
Slovensko - Švédsko 88 : 89. Následne u nás 13. 9. 
odohrali aj 2. stretnutie v C-skupine kvalifikácie B-diví-
zie, ani po druhý krát sa však z víťazstva netešili. Slo-
vensko - Gruzínsko 78 : 101. Trénerom slovenskej 
reprezentácie je Milan Černický, reprezentačný dres 
obliekajú aj naši odchovanci Igor Pešta a Vladimír Ho-
vaňák.

Vendelín Ivančík
foto: mape

V prvú septembrovú nedeľu usporiadal Bežecký klub Cyklosun plus Novoveská Huta (NH) už 
3. ročník tohto preteku, ktorého sa zúčastnilo 38 bežcov všetkých vekových kategórií. Tí sa po-
dujali na neľahkú úlohu - popasovať sa s traťou v takmer tropickom počasí. A ako sa im darilo?

Dňa 10. 9. 2008 bola Spišská Nová Ves centrom slovenského basketbalu. V našej športovej 
hale sa hrali 2 medzištátne zápasy kvalifikácie na Majstrovstvá Európy.



15Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
10/2008

ŠPORT

www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTEZ

KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/442 62 18 otvorená PO – NE 

Prevádzková doba krytej plavárne od 16. 9. 2008
Ranné plávanie Školy Verejnosť

Pondelok 6.30 – 7.45 15.00 – 20.30
Utorok 8.00 – 12.00 13.00 – 20.30
Streda 8.00 – 12.00 13.00 – 12.30
Štvrtok 6.30 – 7.45 8.00 – 12.00 13.00 – 20.30
Piatok 8.00 – 12.00 13.00 – 20.30
Sobota 9.00 – 20.30
Nedeľa 9.00 – 20.30

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

SAUNA T.: 053/442 62 18

Prevádzková doba SAUNY od 15. 9. 2008
Sauna s ochladzovacím 

bazénom
Sauna bez ochladzovacieho 

bazéna
Pondelok sanitárny deň sanitárny deň
Utorok 14.00 – 20.00 MUŽI 14.00 – 20.00 ŽENY
Streda 14.00 – 20.00 ŽENY 14.00 – 20.00 MUŽI
Štvrtok 14.00 – 20.00 MUŽI 14.00 – 20.00 ŽENY
Piatok 14.00 – 20.00 ŽENY 14.00 – 20.00 MUŽI
Sobota 7.30 – 19.00 ŽENY 7.30 – 19.00 MUŽI
Nedeľa 7.30 – 19.00 MUŽI 7.30 – 19.00 ŽENY

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN
UMELÁ TRÁVA III. GENERÁCIE 
Cenník prenájmu platný od 1. 7. 2008
Hracia plocha k PZ 4 000,- Sk/132,77 €
Hracia plocha k PZ s osvetlením 5 000,- Sk/165,97 €
Hracia plocha k tréning. jednotke 2 000,- Sk/66,39 €
Hracia plocha k tréning. jednotke s osvetlením 2 500,- Sk/82,98 €
Polovica hracej plochy k tréning. jednotke 1 000,- Sk/33,19 €
Na mesiac júl - december 2008 50 % zľava
Podrobnejšie informácie u vedúceho futbalového štadióna: 
Ing. Miroslav Kočiš - 0903 405 466 
 

Sobota    4. 10. 10.00 SNV - MFK Košice "B", ST/M/D
Sobota    4. 10. 14.30 SNV - Žilina "B", 2. liga
Nedeľa    5. 10. 10.00 SNV - MFK Košice "B", ST/M/Ž - 2. liga
Nedeľa    5. 10. 13.30 SNV - V. Folkmár, žiaci C
Nedeľa 12. 10. 10.00 SNV - MFK Košice, ST/M/Ž - 1. liga
Sobota 18. 10. 11.00 SNV - B. Bystrica, ST/M/D
Sobota 18. 10. 14.00 SNV - Poprad, 2. liga
Nedeľa 19. 10. 10.00 SNV - Sečovce, ST/M/Ž - 2. liga
Nedeľa 19. 10. 13.30 SNV - Nálepkovo, žiaci C
Sobota 25. 10. 11.00 SNV - Jupie B. Bystrica, ST/M/D
Nedeľa 26. 10. 10.00 SNV - Lipany, ST/M/Ž - 1. liga

KOLKÁREŇ 

Nedeľa   5. 10. 10.00
Tatran "A" - PKŠ Košice, 
dorastenecká liga východ

Nedeľa   5. 10. 12.30
Tatran "B" - Veľký Šariš, 
dorastenecká liga východ

Sobota 11. 10. 10.00 Tatran - Veľký Šariš "B", 1. liga muži východ

Sobota 18. 10. 10.00 MKK Svit - Tatran, 1. liga muži východ

Nedeľa 19. 10. 10.00
Tatran "A" - Veľký Šariš, 
dorastenecká liga východ

Nedeľa 19. 10. 12.30
Tatran "B" - PKŠ Košice, 
dorastenecká liga východ

Nedeľa 26. 10. 10.00
Tatran "B" - Tatran "A", 
dorastenecká liga východ

MESTSKÁ LIGA NEREGISTROVANÝCH HRÁČOV V KOLKOCH
- ROČNÍK 2008

Štvrtok 2. 10. 18.00 KARPI, s. r. o. - STEZ

Pondelok 6. 10.

17.00 NDH Atyp - VEGACOM

18.00 DRÁČIK 08 - KARPI, s. r. o.

19.00 SLZA - CHELSEA

Utorok  7. 10.
18.00 STEZ - MOTOTIP

19.00 OELTO Stars - MV Nábytok

Štvrtok  9. 10. 18.00 G_Unit_Girls - Parmas

Pondelok 13. 10.

17.00 OELTO Stars - SLZA

18.00 KARPI, s. r. o. - NDH Atyp

19.00 VEGACOM - CHELSEA

Utorok 14. 10.
18.00 MOTOTIP - DRÁČIK 08

19.00 MV Nábytok - G_Unit_Girls

Štvrtok 16. 10. 18.00 PARMAS - STEZ

Pondelok 20. 10.

17.00 G_Unit_Girls - OELTO Stars

18.00 SLZA - VEGACOM

19.00 STEZ - MV Nábytok

Utorok 21. 10.
18.00 NDH Atyp - MOTOTIP

19.00 CHELSEA - KARPI, s.  r.  o.

Štvrtok 23. 10. 18.00 DRÁČIK 08 - PARMAS

Pondelok 27. 10.

17.00 KARPI, s. r. o. - VEGACOM

18.00 G_Unit_Girls - SLZA

19.00 MV Nábytok - DRÁČIK 08

Utorok 28. 10.
18.00 PARMAS - NDH Atyp

19.00 MOTOTIP - CHELSEA

Štvrtok 30. 10. 18.00 OELTO Stars - STEZ

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

Streda 1. 10. 14.00 SNV - Martin, dorast
Sobota 4. 10. 14.00 SNV - Kežmarok, dorast
Sobota 4. 10. 17.00 SNV - Topoľčany, juniori
Nedeľa 5. 10. 10.00 SNV - Poprad, dorast
Streda 8. 10. 17.00 SNV - Žilina, juniori
Piatok 10. 10. 17.30 SNV - Trebišov, 1. liga
Utorok 14. 10. 17.30 SNV - Prešov, 1. liga
Sobota 18. 10. 14.00 SNV - Trnava, dorast
Sobota 18. 10. 17.00 SNV - Zvolen, juniori
Nedeľa 19. 10. 10.00 SNV - Nitra, dorast
Utorok 21. 10. 17.30 SNV - D. Kubín, 1. liga
Utorok 28. 10. 17.30 SNV - Detva 07, 1. liga
Streda 29. 10. 14.00 SNV - Trenčín, dorast
Piatok 31. 10. 17.30 SNV - P. Bystrica, 1. liga

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

Streda 1. 10. 18.00

Exhibícia a predstavenie novoveských 

extraligových družstiev v basketbale 

a volejbale
Piatok 3. 10. 18.00 SNV - Senica, volejbal extraliga ženy
Sobota 4. 10. ŠKBD - B. Bystrica "A", basketbal juniorky
Sobota 4. 10. LB - Legato Svit, basketbal 1. liga muži
Nedeľa 5. 10. 9.00 ŠKBD - B. Bystrica "B", basketbal juniorky
Nedeľa 5. 10. 11.00 - 15.00 LB "B" - Kežmarok, basketbal kadeti 
Sobota 11. 10. 10.00 LB - Fatran Žilina, basketbal 1. liga muži

Sobota 11. 10. 12.00
ŠKBD - Tydam Košice, 

basketbal 1. liga ženy
Sobota 11. 10. 14.00 LB - Humenné, basketbal juniori
Sobota 11. 10. 18.00 LB - Nitra, basketbal extraliga muži
Nedeľa 12. 10. 9.30 LB - Košice, basketbal juniori

Nedeľa 12. 10. 11.30
LB - Žiar nad Hronom, 

basketbal 1. liga muži
Nedeľa 12. 10. 13.30 ŠKBD - Prešov, basketbal 1. liga ženy

Pondelok 13. 10. 18.00 LB - Székesféhervár, basketbal CEBL
Sobota 18. 10. 14.00 ŠKBD - Viktória Košice, basketbal juniorky
Sobota 18. 10. 18.00 SNV - Pezinok, volejbal extraliga ženy
Nedeľa 19. 10. 13.00 SNV - Poprad, volejbal juniorky
Streda 22. 10. 18.00 LB - D. Kubín, basketbal extraliga muži
Sobota 25. 10. 14.00 LB - Prešov, basketbal 1. liga muži
Sobota 25. 10. 18.00 SNV - Podbrezová, volejbal extraliga ženy
Nedeľa 26. 10. 10.00 LB - Krompachy, basketbal 1. liga muži
Streda 29. 10. 18.00 LB - Komárno, basketbal extraliga muži

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE HLAVNÁ PLOCHA 

Nedeľa   5. 10. 18.00 – 19.30

Nedeľa 12. 10. 18.00 – 19.30

Nedeľa 19. 10. 18.00 – 19.30

Nedeľa 26. 10. 18.00 – 19.30

Konverzný kurz 

30,1260 Sk /1 €
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V AUGUSTE OSLÁVILI
95 rokov
Ing. Dionýz Székely
Emília Suchá

94 rokov
Helena Hrehová

93 rokov
Mária Hodáková
Bartolomej Lapšanský
Michal Kupčík

91 rokov
Štefánia Šťavová

90 rokov
Dorota Rusnáková

85 rokov
Karol Majerník
Emília Baronová
Katarína Katová
Ladislav Chronec
Elena Roháčová
Anna Garčárová

80 rokov
Ján Šimčák
Emil Navrátil

Agnesa Grinvalská
Ivan Krajčír
Mária Kutarňová
Pavel Mačina
Ján Kolačkovský
Mária Beňová
Mária Krupinská
Júlia Tauberová
Antónia Rudánová
Mária Pacholská
Mgr. Tibor Žiak
Emília Zilvarová
Marta Čarnická
Magdaléna Wantrubová

75 rokov
Vlastimír Pomajdik
Matilda Viková
Helena Labudová
RSDr. Ladislav Kopper
Natália Pudelková
Dušan Čupák
Emil Labuda
Amália Furielová
Ing. Michal Gonda
Alžbeta Rigelská
Katarína Kardošová

Emília Podvojská
Margita Regecová
Amália Stanislavová

70 rokov
Ján Hadušovský
Anna Polláková
Pavol Susa
Štefan Puchomírsky
Ladislav Kováč
Mária Donová
Ján Dorčák
Adela Novotná
Lýdia Krajčírová
Karol Kluknavský
Ján Stoličný
Martin Okulár
Mária Magdžárová
Helena Modrocká
Jozef Gajdoš
Jozef Bartoš
Milan Sochora
Margita Vandráková
Eva Cvengrošová
Ján Leskovianský
Anna Dutková

Ondrej Kaščák 1922

Pavol Majchrzák  1923

Mária Štofanová  1923

Anna Kopancová  1925

Helena Servatková 1926

Ľudmila Komoňová  1927

Ján Findura 1929

MUDr. Katarína Krauszová 1930

Helena Fabišová  1930

Anna Kapušanská  1932

Jozef Kukura  1933

Ladislav Popadič  1934

Dipl. tech. Tibor Rojkovič  1935

Hedviga Hlaváčková  1937

Alžbeta Jaseňáková  1937

Martin Strelec  1940

Jana Macková  1944

Jaromír Bolčák  1945

Dušan Sedlačik  1950

Rudolf Vikartovský 1951

Imrich Lorko 1951

František Havran 1961

Patrik Frankovič 1997

V AUGUSTE NÁS NAVŽDY OPUSTILI

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuz-
ným, priateľom, spolupracovníkom a známym, ktorí sa 11. 8. 2008 
prišli rozlúčiť s mojím manželom, naším otcom, príbuzným a pria-
teľom MVDr. Jozefom KUKUROM a odprevadili ho na jeho po-
slednej ceste. 
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste zmier-
nili náš hlboký žiaľ.
manželka, deti a ostatná smútiaca rodina

Ďakujeme všetkým, ktorí sa dňa 25. 8. 2008 prišli rozlúčiť s naším 
drahým zosnulým Jánom FINDUROM. 
Tiež ďakujeme Pohrebným službám S. Badzíková za kvalitne po-
skytnuté služby.
manželka Anna, synovia Jozef a Ján s rodinami

Zhasli oči, ktoré nám boli tak drahé, dotĺklo srdce, ktoré sme 
mali tak radi, stuhli ruky, ktoré pre nás tak pilne pracovali...
Touto cestou vyslovujeme poďakovanie všetkým príbuzným, pria-
teľom a známym, ktorí sa prišli dňa 5. 9. 2008 rozlúčiť s našou 
starostlivou manželkou, mamkou, babkou a svokrou Martou 
BIŽÁKOVOU, ktorá nás navždy opustila vo veku 65 rokov. Záro-
veň chceme poďakovať Pohrebným službám R. Findura za dôs-
tojnú rozlúčku.
manžel František, dcéry Renáta a Silvia s rodinami, synovia Fran-
tišek a Jaroslav s rodinami a ostatná smútiaca rodina

Touto cestou chceme vyjadriť poďakovanie všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom, bývalým spolupracovníkom a známym, ktorí 
sa prišli rozlúčiť dňa 9. 9. 2008 s mojou manželkou, našou mam-
kou, babkou, sestrou, švagrinou, krstnou mamou, tetou Emíliou 
ONDREJČÍKOVOU, ktorá nás náhle opustila vo veku 64 rokov.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa sna-
žili zmierniť náš hlboký žiaľ.
Naše poďakovanie patrí Pohrebným službám S. Badzíková.
manžel Stanislav, deti, vnúčatá, smútiaca rodina

Kto sa vryje hlboko do srdca, nikdy sa z neho 
nevytratí...
Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým prí-
buzným, priateľom, susedom a známym, ktorí 
sa prišli rozlúčiť 18. 8. 2008 s našou mamič-
kou, babkou, prababkou, svokrou a príbuznou 
Máriou ŠTOFANOVOU, ktorá nás opustila vo 

veku 85 rokov. Ďakujeme za kvetinové dary a prejavy sústrasti. 
Poďakovanie patrí kolektívom interného oddelenia a ODCH, Poh-
rebným službám S. Badzíková, za dôstojnú rozlúčku Mestskému 
úradu a Rím.-kat. farskému úradu.
Dňa 24. 9. sme si pripomenuli nedožitých 85 rokov veku nášho 
otca, dedka, pradedka a svokra Michala ŠTOFANA. 
Za tichú spomienku ďakujeme.
S láskou dcéra Darina a dcéry Mária a Otília s rodinami.

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

Ema Macejková

Khanh An Le Duy

Matúš Antony

Janka Dvořáková

Alex Geletko

Angelína Šandorová

Matúš Delej

Matej Cmorej

Nikolas Robert Rusnák

Tamara Gabčová

Tomáš Nehyla

Sofia Novysedláková

Lukáš Tomečko

Ema Kriššáková

Anna Suchá

Karolína Rusnáková

Lukáš Vlk

Matej Kolesár

Liana Liptáková

Tomáš Kotlár

Lara Frankovičová

Miroslav Henkrich

Filip Špener

Sarah Henzélyová

Dominik Oreško

Jakub Seman

Adam Jankovič

Katarína Kollárová

Miriama Mulíková

Tomáš Štrba

Martin Stašík
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Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne. Ten, kto Ťa poznal, si spo-
menie. 
Dňa 29. 9. 2008 uplynul rok, čo nás navždy opustila moja milo-
vaná manželka, starostlivá mamka, babka Mária LETKOVSKÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S úctou a láskou spomínajú manžel Pavel, synovia Pavol, Alexan-
der s rodinami, Ján, dcéry Danka s rodinou, Maja a ostatná ro-
dina.

Dňa 29. 9. 2008 sme si s bolesťou v srdci pripomenuli 1. výročie 
náhleho úmrtia nášho drahého manžela, otca, dedka, brata a prí-
buzného Ivana MÚDREHO.
S láskou a úctou spomínajú manželka Mária, deti Jaroslav, Stani-
slava a Ivana s rodinami. 
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí na neho nezabudli.

Do večnosti odišli ste spať, zaplakal každý, 
kto vás mal rád. Odišli ste od nás, my ostali 
sme v žiali, no vždy budete žiť v srdciach 
tých, ktorí vás milovali.
Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú okamihy, 
na ktoré v duchu veľakrát spomíname.
Dňa 16. 6. 2008 uplynuli 2 roky od úmr-

tia Etely KERKEŠOVEJ a 3. 10. 2008 uplynie rok od úmrtia 
Rudolfa KERKEŠA. 
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im spolu s nami tichú spomienku.
S láskou dcéry, zaťovia a vnuci. 

Odišiel si bez rozlúčky, ale v našich srdciach si zostal navždy.
Dňa 6. 10. 2008 uplynie dlhých 20 rokov, čo nás navždy opustil 
môj milovaný manžel a náš otec Milan MOLITOR.
Tí, čo ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka Mária, dcéra Slavomíra s rodinou a syn Milan

Nezomrel ten, kto ostáva v ľudských srdciach.
Dňa 1. 11. 2008 uplynie 15 rokov, odkedy nás opustil náš milovaný 
manžel, otec a starý otec Ján GYENES. 
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéra a synovia s rodi-
nami.

Dňa 7. 10. 2008 si pripomenieme 5. výročie od úmrtia mojej man-
želky, našej mamky a babky Angely PAVLANSKEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
manžel, synovia, dcéra a vnúčatá

Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame. Sú okamihy, na ktoré denne 
spomíname. Čo nám bolo drahé, osud nám vzal, ostali len spo-
mienky a v srdciach veľký žiaľ.
Dňa 25. 10. 2008 si pripomenieme 3. výročie nečakaného 
odchodu môjho manžela, otca, dedka a pradedka Ing. Jána 
GARDÁŠA, na ktorého stále s úctou a láskou spomíname.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu s nami tichú spomienku.
manželka Rozália a deti s rodinami

Žila si pre nás naša drahá mamička. Svoju nesmiernu lásku a 
dobrotu si nám vždy s plnou náručou rozdávala.
Dňa 16. 10. 2008 si s bolesťou v srdci pripomenieme 1. výročie, 
keď sa od nás nečakane a navždy vzdialila naša milovaná mamička 
a láskavá babička Gizela ŠTRAUCHOVÁ. 
Taktiež si s úctou spomíname na nášho pracovitého otca Jozefa 
ŠTRAUCHA pri 25. výročí jeho úmrtia. 
Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, venujte im spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou a vďakou spomínajú dcéra Júlia a syn Dušan so svojou 
rodinkou.

Ako tíško žil, tak tíško odišiel. Skromný vo svojom živote, veľký 
vo svojej láske a dobrote.
Dňa 17. 10. 2008 uplynie rok, čo nás tragicky opustil náš milovaný 
otec Jozef ONDREJČÁK. Jeho život vyhasol vo veku 87 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
syn Jozef a dcéra Janka s rodinou

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, neza-
budne.
Dňa 6. 10. 2008 uplynie 10 rokov od smrti môjho milovaného 
manžela, otca a dedka Ing. Františka ŠMELKA.
S láskou a úctou spomína celá rodina.

Ťažko sa nám s Tebou lúčilo, smutno je nám všetkým, už nič 
nie je také, ako bolo predtým.
Dňa 28. 10. 2008 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša milo-
vaná manželka a mamka Mária RENNEROVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
manžel Štefan s dcérou Eleonórou, dcéry Jeannette, Mária s ro-
dinami a ostatná smútiaca rodina

Rana v srdci stále bolí a zabudnúť nedovolí, 
milovali sme ich, oni milovali nás, tú lásku 
v našich srdciach nezničí ani čas.
Dňa 30. 10. 2008 uplynie 10 rokov, čo nás na-
vždy opustila milovaná mamička, svokra, babka 
Alica KUKUROVÁ. Zároveň si pripomíname 
14. výročie úmrtia nášho otca, svokra, dedka 

Ľudovíta KUKURU. 
Tí, ktorí ste ich poznali a mali radi, venujte im spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou a vďakou spomínajú dcéra Maja s rodinou, syn Viktor 
s rodinou a sestra s rodinou.

Odišiel... Ďaleká cesta moja, márne volanie.
Dňa 31. 10. 2008 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustil môj milo-
vaný manžel a dedko Alfonz MRUK.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka a ostatná rodina.

Do večnosti odišla si spať, zaplakal každý, kto Ťa pre Tvoju dob-
rotu a lásku mal rád. Odišla si od nás, my ostali sme v žiali, no 
vždy budeš žiť v srdciach tých, ktorí Ťa milovali. S tichou spo-
mienkou k Tvojmu hrobu chodíme, kvety položíme a pri pla-
mienku sviečky za Teba sa modlíme. 
Pripomíname si 20. výročie od úmrtia našej mamičky a manželky 
Kataríny LOVÁSOVEJ zo Sp. Novej Vsi.
S veľkou láskou a úctou spomínajú dcéry Katarína a Lívia, man-
žel Milan.

Dňa 12. 10. 2008 uplynie rok, odkedy nás opustil manžel, otec 
a príbuzný Tomáš JANOŠKO. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
smútiaca rodina

Prešli už roky, čo nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ 
spomienkami.
Dňa 22. 10. 2008 uplynie 6 rokov, čo nás navždy opustil náš otec 
Pavol JUSKO.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
Ďakujeme.
synovia Ivan, Pavol a Tomáš

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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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. októbra na adresu 
redakcie s heslom „krížovka“. Meno výhercu uverejníme v novembrovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: ...skladiská dreva a sedem lietadiel... 
Výhercom minulomesačnej krížovky sa stáva Emil OLEJÁR, Spišská Nová Ves, ktorý získava knižnú publikáciu o meste Spišská Nová Ves. Blahoželáme!
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740 rokov rozvoja nášho mesta
Zhruba šesťročné obdobie II. svetovej vojny bolo poznačené aj vytvorením Slovenského štátu, čím sa však Slovensko silnejšie pripútalo k Nemecku. Anglo-ame-
ricko-sovietska koalícia sa však v roku 1943 postavila proti jeho existencii a presadzovala obnovenie spoločného zväzku s Českom. S tým sa postupne stotožnila 
väčšina obyvateľov Slovenska prípravou ozbrojeného povstania ako znakom odporu proti príchodu nemeckých vojsk na Slovensko. Príchodom sovietskych vojsk 
a postupným oslobodzovaním nášho územia Slovenská republika zanikla. Naše mesto po (tajnička) a vyhnaní nemeckých jednotiek bolo oslobodené 27. januára 
1945. V tom istom roku bola obnovená Česko-slovenská republika a v roku 1946 sa konali na dlhú dobu posledné slobodné a demokratické voľby. Kým na Slo-
vensku zvíťazila Demokratická strana so ziskom 62 % hlasov (KSS dostala 30,4 %), v Čechách vyhral KSČ so 40,17 % a celkovo v republike tak vyhrali komunisti 
s 37,94 % hlasov. Tým sa nenápadne začala napriek zmýšľaniu väčšiny obyvateľov postupná sovietizácia Slovenska.

1. Len pre fundovaných

Lietadlo z Bratislavy do Hamburgu doletí za 

1 hodinu a 20 minút. Tou istou trasou letí späť 

za 80 minút. Ako si to vysvetlíte?

2. Hubárska sezóna vrcholí

Podľa publikácie A. Dermek: Naše huby, 1967, 

sušením húb sa voda zníži z 90 % na približne 

12 %. Koľko kilogramov čerstvých, očistených 

húb máme nazbierať na 1 kg sušených húb? 

3. Postupnosť

Doplňte nasledujúci člen postupnosti 0, 2, 6, 

12, 20!

Pripravil: V. Čiško

(správne riešenie nájdete na strane 21)

CVIK ROBÍ MAJSTRA

Víťazná fotografia súťaže FOTO MESIACA  

Autor: P. Krajňák, SNV – Búrka, 13. 7. 2008 pohľad z okna
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OZNAMY

Čo je ohrozenie?
Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia 
následkov mimoriadnej udalosti.
Čo je mimoriadna udalosť? 
Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária alebo katastrofa, ktorá ohrozuje 
život, zdravie alebo majetok.
Čo je mimoriadna situácia? 
Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mi-
moriadnej udalosti na život, zdravie alebo na majetok, ktorá je vyhlásená podľa Zákona NR SR 
č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a počas ktorej sú vykonávané opatrenia na znižo-
vanie rizík ohrozenia alebo postupy a činnosti na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti.
Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných 
prostriedkov.

POŽIAR 112, 150

Pokúste sa požiar uhasiť dostupnými hasiacimi prostriedkami (hasiaci prí-• 
stroj, deka, piesok...), alebo vykonať nevyhnutné opatrenia na zamedzenie 
jeho šírenia. V prípade jeho ďalšieho šírenia ohláste vzniknutý požiar hasič-
skej jednotke.
Vykonajte opatrenia na záchranu osôb a majetku. • 
Uzavrite dvere, resp. iné druhy uzáverov, prívodov horľavých kvapalín a ply-• 
nov, vypnite prívod el. prúdu, zemného plynu a pod. v byte alebo na stúpačke 
v objekte.
Po príchode záchranných zložiek sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu.• 

POVODEŇ 112, 159

Hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží umiestnite do • 
vyššieho poschodia.
Pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien, • 
čerpadlá, vzájomne si poskytujte pomoc.
Upevnite veci, ktoré by mohla odniesť voda.• 
Pripravte sa na evakuáciu osôb, zvierat, pripravte si evakuačnú batožinu.• 
Vytipujte si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou, pripravte si • 
automobil na použitie.
Po povodni zdokumentujte škody ohľadom ich náhrad pre poisťovne a štátne • 
orgány.
Vykonajte dezinfekciu vnútorných priestorov a predmetov za účelom zabráne-• 
nia možného vzniku ochorení.

VETERNÁ SMRŠŤ

SNEHOVÁ KALAMITA 
112, 150, 159

Nevychádzajte z objektov, zdržujte sa v ich prízemných častiach, vykonajte • 
nevyhnutné opatrenia na zamedzenie vzniku škôd na majetku.
Uzavrite okná a dvere na objekte, zabezpečte veci, ktoré by mohla smršť • 
strhnúť a poškodiť ako pergoly, altánky, roztvorené slnečníky, provizórne 
prístrešky ...
Pripravte si nádoby na zachytávanie vody v bytoch v prípade poškodenia • 
strechy.
Po príchode záchranných zložiek sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu.• 
Zdokumentujte škody ohľadom ich náhrad pre poisťovne.• 

ÚNIK NEBEZPEČNEJ 

LÁTKY 
112, 150

Zostaňte vo vnútri objektu, prípadne sa ukryte v dostupnom úkryte.• 
Vytvorte izolovaný uzavretý priestor - uzavrite a utesnite okná, dvere, vetráky, • 
odstavte klimatizáciu.
Pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest, očí a odkrytých častí • 
tela.
Zapnite rozhlas, televíziu a sledujte mestské vysielanie, riaďte sa podľa vy-• 
sielaných pokynov.
Pripravte si evakuačnú batožinu.• 
Poskytnite pomoc chorým, postihnutým a starším osobám, postarajte sa • 
o deti bez dozoru.
Budovu opustite len na pokyn. • 

DOPRAVNÁ NEHODA 

S ÚNIKOM NEBEZ-

PEČNEJ LÁTKY 
112, 150, 155, 158

Odstavte vozidlo, podľa možností mimo dosah pôsobenia nebezpečnej látky • 
tak, aby zostala zachovaná priepustnosť komunikácie pre príchod záchran-
ných zložiek.
Ak ste sa neočakávane ocitli v dosahu pôsobenia nebezpečnej látky, zastavte • 
motor vozidla a urýchlene opustite zamorený priestor, chráňte si dýchacie 
cesty vreckovkou.
Bez ohrozenia vlastného života zistite, čo sa stalo, v žiadnom prípade sa • 
nepribližujte k havarovanému dopravnému prostriedku.
Nedotýkajte sa nebezpečnej látky ani predmetov, ktoré by mohli byť ňou • 
kontaminované.
Po príchode záchranných zložiek sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu.• 

VŽDY PLATÍ:
Ochranná maska a akákoľvek náhrada slúži iba na únik z ohrozeného priesto-• 
ru.
Nebezpečná látka sa pri úniku šíri v smere vetra.• 
Únik z ohrozeného priestoru voľte kolmo na smer vetra. • 

VŠEOBECNÉ ZÁSADY PRI VYŽADOVANÍ POMOCI

Ak vyžadujete pomoc v tiesni alebo pri oznamovaní správy 
o mimoriadnej udalosti uveďte:
• svoje meno a číslo telefónu, z ktorého telefonujete, 
• druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný čin a pod.), 
• rozsah udalosti (požiar domu, bytu, lesa, ohrozenie života viacerých osôb, 

zaplavenie cesty, poľa, obce a pod.),
• miesto udalosti, 
• ak je na miesto udalosti sťažený prístup, uveďte spôsob prístupu, smer, od-

kiaľ je možné miesto udalosti dosiahnuť a druh prístupovej cesty (súkromná 
cesta, poľná cesta a pod.),

• po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchran-
nej služby alebo polície.

VAROVANIE OBYVATEĽSTVA

• Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníc-
tvom sirén.

• Varovné signály sú následne dopĺňané hovorenou informáciou prostredníc-
tvom hromadných informačných prostriedkov alebo z mobilnej stanice mest-
skej polície.

VŠEOBECNÉ OHROZENIE
• Varovanie obyvateľstva pri ohrození alebo pri vzniku a možnom rozšírení mi-

moriadnej udalosti.
• 2-minútový kolísavý tón sirén.
OHROZENIE VODOU
• Varovanie obyvateľstva pri ohrození ničivými účinkami vody.
• 6-minútový stály tón sirén.
KONIEC OHROZENIA 
• Koniec ohrozenia alebo koniec pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti.
• 2-minútový stály tón sirén bez opakovania.

RIADENIE ZÁCHRANNÝCH PRÁC

Mesto vykonáva záchranné práce na záchranu životov, zdravia a majetku ob-
čanov. V súčinnosti s obvodným úradom a hasičským a záchranným zborom 
zabezpečuje:
• materiálnu pomoc - vrecia, piesok, lomový kameň, zeminu, nepremokavé 

plachty, náhradné zdroje...
• špeciálne mechanizmy - bágre, nakladače, vyklápacie autá, žeriavy, plošiny, 

buldozér, traktory, snehové pluhy, píly...
• evakuáciu obyvateľstva - s dočasným ubytovaním, stravovaním a zdravotnou 

starostlivosťou,
• sumarizáciu vzniknutých povodňových škôd na majetku právnických osôb, 

fyzických osôb podnikateľov a fyzických osôb - občanov, ktorú predkladá 
obvodnému úradu.

Postup mesta v prípade požiadavky na poskytnutie pomoci:
• Na žiadosť o poskytnutie mechanizmov alebo materiálnej pomoci pre obča-

nov mesto bude reagovať vyslaním hliadky mestskej polície, resp. odborného 
pracovníka z odboru výstavby alebo krízového riadenia, ktorí prehodnotia 
závažnosť situácie. 

• Po zohľadnení všetkých činiteľov - ochrany životov, zdravia občanov a záchra-
nárov, možnosti nasadenia vhodnej techniky sa stanovia priority a postup 
záchranných prác pre daný úsek.

DÔLEŽITÉ TELEFÓNNE ČÍSLA, MIESTO, ADRESA

  

Integrovaný záchranný 
systém 112

 
Záchranná zdravotnícka 

služba 155

Hasičská a záchranná služba 150

Polícia 158

 
Mestská polícia 159

 Miesto  Adresa Číslo telefónu

Elektrárne 

- poruchy
Spišská Nová Ves Elektrárenská ul. č. 2 0850 123 332

Plynárne 

- poruchy
Košice Rozvojová ul. č. 6 0850 111 727

Vodárne 

- poruchy 
Spišská Nová Ves Duklianska ul. č. 40 44 617 35

Okresné 

riaditeľstvo HaZZ
Spišská Nová Ves Brezová ul. č. 30

44 222 22, 

44 227 11

Nemocnica 

s poliklinikou
Spišská Nová Ves Jánskeho ul. č. 1

44 244 44, 

41 991 11

Okresné 

riaditeľstvo PZ
Spišská Nová Ves Elektrárenská ul. č. 1 44 233 33

Mestská polícia Spišská Nová Ves Školská ul. č. 1 44 220 32

POSTUP OBČANA V PRÍPADE MIMORIADNEJ UDALOSTI
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OZNAMY

Intenzívna mediálna informačná kampaň o zavedení eura sa začala v júli 2008. Prináša dôležité fakty nutné pre občana, aby 
nedochádzalo k obavám z novej meny.
Cieľom našich príspevkov je poskytnúť Vám dôležité a zaujímavé informácie z daňovej oblasti v súvislosti so zavedením 
EUR-a.
Veríme, že aj touto formou prospejeme k vzájomnej komunikácii v daňovej oblasti.

I. Legislatíva súvisiaca so zavedením eura 
Od 1. 1. 2009 sa v SR stane zákonným platidlom euro. Medzi základné právne predpisy, ktoré upravujú postupy súvisiace so 
zavedením eur-a je Zákon č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v SR a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej 
len „generálny zákon“) a Vyhláška č. 75/2008 Z. z. pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm 
v súvislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely (ďalej len „vyhláška č. 75/2008 Z. z.“). 

II. Prepočet a zaokrúhľovanie peňažných súm na účely daní v súvislosti s prechodom na euro
Prepočet na menu euro sa vykonáva vždy celým konverzným kurzom. 
Konverzný kurz slovenskej koruny voči euru je stanovený na 30,1260.
Postup pri zaokrúhľovaní je:
a) prepočítanie konečnej sumy zo SKK meny na menu EUR na dve desatinné miesta tak, že suma v SKK po prepočítaní konverzným kurzom na menu EUR sa vypočíta na tri 

desatinné miesta a výsledná peňažná suma do 0,005 eura sa zaokrúhli na dve desatinné miesta na najbližší eurocent nadol a od 0,005 eura vrátane sa zaokrúhli na 
dve desatinné miesta na najbližší eurocent nahor;

b) osobitný spôsob zaokrúhľovania sa bude uplatňovať v prípade, že pôjde o sumy, ktoré budú príjmom alebo výdavkom štátneho rozpočtu alebo iného druhu rozpočtu ve-
rejnej správy; 

 ba) na účely daní a colné účely suma prepočítaná konverzným kurzom na eurá, ktorá je platbou zo štátneho rozpočtu alebo z rozpočtu obce, sa zaokrúhli na najbližší euro-
cent nahor; 

 bb) suma, ktorá je platbou do štátneho rozpočtu alebo do rozpočtu obce, sa zaokrúhli na najbližší eurocent nadol. 

III. Podávanie daňových priznaní, hlásení, prehľadov a súhrnných výkazov po zavedení eura
V tlačivách daňových priznaní, v hláseniach a v prehľadoch o zrazených a odvedených preddavkoch na daň z príjmov zo závislej činnosti v deň alebo po dni zavedenia eura, 
ktoré sa týka zdaňovacích období, ktoré končia predo dňom zavedenia eura, sa peňažné údaje vykazujú v SKK a na podávanie sa použijú tlačivá, ktoré platili pre príslušné zda-
ňovacie obdobie.

IV. Platenie a vrátenie dane na základe daňového priznania 
za zdaňovacie obdobia pred zavedením eura podaného po zavedení eura
a) platenie dane: daň vypočítanú v daňovom priznaní v deň alebo po dni zavedenia eura, ktorá sa týka zdaňovacieho obdobia, ktoré končí predo dňom zavedenia eura, 

vykázanú v SKK, daňový subjekt prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli na dve desatinné miesta nadol. Daňový subjekt nie je povinný tento prepočet uvádzať 
v daňovom priznaní. Takto vypočítanú sumu v eurách zaplatí správcovi dane v zákonom stanovenej lehote;

b) vrátenie dane: preplatok na dani vypočítaný v daňovom priznaní, opravnom alebo dodatočnom daňovom priznaní podávanom v deň alebo po dni zavedenia eura, ktorý sa týka 
zdaňovacieho obdobia, ktoré končí predo dňom zavedenia eura, vykázaný v SKK, správca dane prepočíta konverzným kurzom na eurá a zaokrúhli na dve desatinné miesta na-
hor.

V. Rozhodnutia vydané po zavedení eura
Ak správca dane vydá rozhodnutie po dni zavedenia eura a toto bude obsahovať peňažný údaj vzťahujúci sa k zdaňovaciemu obdobiu, ktoré končí predo dňom zavedenia eura, 
vo výrokovej časti rozhodnutia bude uvedený peňažný údaj v eurách a v odôvodnení rozhodnutia prepočet peňažného údaja zo slovenskej meny konverzným kurzom na eurá.

VI. Odklad dane alebo platenie dane v splátkach po zavedení eura
Ak správca dane povolí daňovému subjektu predo dňom zavedenia eura odklad dane alebo platenie dane alebo daňového nedoplatku v splátkach, pričom odklad dane alebo 
splátky budú určené na obdobie, ktoré začína predo dňom zavedenia eura a končí v deň alebo po dni zavedenia eura, správca dane uvedie v rozhodnutí výšku odkladu dane 
alebo splátok v SKK. Odklad dane alebo splátky, ktoré budú stanovené na obdobie po dni zavedenia eura, si daňový subjekt prepočíta konverzným kurzom, zaokrúhli na dve 
desatinné miesta nadol a zaplatí takto vypočítanú sumu v eurách.  Použitý zdroj: www.drsr.sk 

V prípade, že pre vás je vhodnejšia audio-vizuálna forma informovania, dávame vám do pozornosti 
oznámenie Daňového riaditeľstva SR v Banskej Bystrici, pracoviska Košice, že 

dňa 15. 10. 2008 o 9.30 hod. v zasadačke budovy DÚ Košice V, 
Južná trieda č. 8, v Košiciach, poskytne informácie 

k ZAVEDENIU EUR-a v SR, týkajúce sa daní a účtovníctva, podľa:

- zákona č. 659/2007 Z. z. o zavedení meny euro v Slovenskej republike a o zmene a doplnení niektorých zákonov;
- vyhlášky č. 75/2008 Z. z., ktorou sa ustanovujú pravidlá vykazovania, prepočtu a zaokrúhľovania peňažných súm v sú-

vislosti s prechodom na menu euro na účely účtovníctva, daní a colné účely.

Ďalšie materiály k zavedeniu eura môžete nájsť na internetových stránkach:
www.drsr.sk, www.euro.vlada.gov.sk, www.finance.gov.sk, www.euromena.sk a www.nbs.sk

V budúcom pokračovaní sa budeme venovať režimu jednotlivých daní po zavedení EUR-a a na konkrétnych príkladoch si uvedieme, 
ako sa budú vypĺňať tlačivá daňových priznaní a ako sa budú platiť daň z pridanej hodnoty, daň z príjmov fyzických a právnických 
osôb, daň z nehnuteľnosti, daň za psa, daň z motorových vozidiel, miestny poplatok za komunálny odpad, ale aj niektorým zmenám 
v pravidlách v posudzovaní povinnosti registrácie platiteľa dane z pridanej hodnoty, vo vystavovaní daňových dokladov pre účely 
DPH a postupoch zamestnávateľa pri výpočte a ročnom zúčtovaní dane zo závislej činnosti. 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE V OBLASTI DAŇOVEJ 
PROBLEMATIKY V SÚVISLOSTI SO ZAVEDENÍM EUR-A  

Ing. Libor Puhalla
úsek styku s verejnosťou
DÚ Spišská Nová Ves

JUDr. Peter OLTZNAUER   
riaditeľ DÚ Spišská Nová Ves
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IBV Červený jarok
Spišská Nová Ves 
Informácie na t. č.: 0907 992 446

Akcia hotela Preveza** na október 2008 
Je už tradíciou, že v  októbri sa chodí do hotela Preveza** na dobrú husacinu. 

Nebude to inak ani v októbri 2008, pretože hotel Preveza** Vás pozýva na 

HUSACIE HODY,
ktoré budú v dňoch 17. - 18. 10. 2008 (piatok, sobota). 

                                            
1 pečená hus je plánovaná pre 4 osoby a stojí 1 700,- Sk, pričom v cene je: 

pečená hus, lokše, knedle, červená kapusta, biela kapusta, ovocný špíz, zeleninová obloha 
a k tomu všetkému ešte ľudová hudba!

Posledné 4 roky boli oba termíny vypredané, preto neváhajte a objednajte si stôl 
na príslušný deň a hodinu, telefonujte na čísla: 0903 906 002, 0903 633 758,  

alebo 442 58 63 - prevádzka!

 DOBRÚ CHUŤ!!!

 V hoteli Preveza môžete platiť 
 všetkými druhmi stravných šekov!

Správne riešenia zo strany 18
1. Len pre fundovaných
Jedna hodina a 20 minút = 80 minút. Rovnaký letový čas na tú istú trasu je možný napr. za 
bezvetria. 
2. Hubárska sezóna vrcholí
Vychádzame z toho, že sušením uniká len voda a hubová hmota prejde bez straty do suše-
ných húb. Keďže zadanie je v kilogramoch, aj rovnicu vyjadrujúcu rovnosť hubovej hmoty 
zostavíme v kilogramoch.                                 
X . (100 - 90) : 100 = 1 . (100 - 12) : 100, z toho 10 . X = 1 . 88, X = 8,8 kg  
Na 1 kg sušených húb musíme nazbierať 8,8 kg čerstvých, očistených húb.
3. Postupnosť
 Hľadaným členom postupnosti je 30.

Program Mestskej organizácie 
Jednoty dôchodcov Slovenska Sp. Nová Ves 

v mesiaci október 2008

1. 10. (streda)
Turistická vychádzka: Poráč - Matejovce

odchod autobusom SAD z nástupišťa o 9.05 hod.

9. 10. (štvrtok)
„Dôchodcovia nemusia byť bezmocní“

- cyklus stretnutí s praktickými ukážkami i s nácvikom 
obrany pred násilníkmi.

Zabezpečuje mestská polícia v objekte MsP na Školskej ul. 
o 14.00 hod.

Prosíme účastníkov, aby si priniesli cvičebný úbor.

15. 10. (streda)
Kult.-spoločenské posedenie v rámci Mesiaca úcty 

k starším v reštaurácii VITEX na Tarči so začiatkom 
o 16.00 hod. (kult. program, príhovor, večera, 

živá hudba, tanec, tombola). Poplatok za člena 120,- Sk, 
nečlena 180,- Sk.

Prihlásiť sa môžete v Klube dôchodcov na Levočskej ul. 
vždy v pondelok od 9.00 do 12.00 hod.  

Organizátori sa tešia na hojnú účasť na akciách.
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INZERCIA, DROBNÁ INZERCIA

 Hľadám pozemok alebo inú nehnuteľnosť 
(dom) v okolí SNV alebo Levoče, príp. v re-
gióne Spiš. T.: 0908 814 543

 Predám jablká, lacno. 
T.: 053/442 26 68, 0902 277 525

 VODA * PLYN * KÚRENIE 
- Roman Vojaček. T.: 0903 963 807 

 Predám dvojgeneračný rodinný dom v Hari-
chovciach s rozlohou pozemku 800 m2. Cena 
dohodou. T.: 0911 307 707

 NECHTOVÝ DIZAJN „EXPA LADY“- 1. NO-
VINKA - modeláž špec. gélom s kalciom na 
prírodné a poškodené nechty 560,- Sk. 2. NO-
VINKA - porcelánové nechty prémium - 560,- Sk. 
3. NOVINKA - parafín na ruky a nechty - ob-
sahuje všetky výživné látky pre vaše ruky a 
nechty (najúčinnejšia výživa) - 160,- Sk. AK-
CIA! gélové nechty 680,-/460,- Sk, živicové 
nechty 560,-/440,- Sk, zdobenie (rôzne druhy 
a techniky) úplne ZDARMA, príležitostné ne-
chty (plesy, stužkové) 240,- Sk. Pri aplikácii 
parafínu 40 % zľava na klas. manikúru. Dom 
kultúry, Štefánikovo nám. 4, SNV. 
T.: 0902 891 534

 Predám 4-izbový byt, komplet prerobený (nová 
kuch. linka), 2 rolldoor skrine + plastové okná, 
prerobená kúpelňa s rohovou vaňou. Nutné vidieť. 
Byt sa nachádza na sídlisku Tarča v SNV. 
T.: 0902 274 266

 PEDIKÚRA „EXPA LADY“ - ponúka všetko 
pre zdravie vašich nôh. 
Klasická mokrá pedikúra, korekcia za-
rastajúcich nechtov, mediciálna pedi-
kúra, odstraňovanie otlakov a kurích ôk, 
lakovanie aj francúzske, zdobenie, mode-
láž špeciálnym gélom PEDI, parafín - na-
júčinnejšia výživa pre pokožku a nechty. 
AKCIA!!! - pri aplikácii parafínu na nohy 
30 % zľava na klasickú pedikúru. 
Dom kultúry, Štefánikovo nám. 4, SNV. 
T.: 0902 891 534. 

 Predám 3-izbový 2-podlažný rodinný 

dom - novostavba v Spišskej Novej Vsi. 
Dom je zateplený, podlahové vykurova-
nie, tehla, krb. Rozloha pozemku 503 m2, 
dvojgaráž 40 m2, dom 150 m2. 
T.: 0902 690 952, 0903 228 309

 REMIX (reklama a tlač), Zimná 90, vo dvore 
na posch.: nízkonákladová tlač, reklamné ta-
bule, samolepky, polep áut, grafické návrhy, 
predaj samolepiacich fólií a papierov, do-
skových materiálov (PVC), laminovanie za 
studena, reklamné predmety, pečiatky, graví-
rované štítky, maturitné tablá, tlač dipl. prác... 
Maľovanie bytov za zmluvné ceny. 
T.: 0918 140 801, 
e-mail: remix@demax.com

 Predám plechové disky 13-palcové so zimnými 
pneumatikami 185/70 R13 - 4 kusy. Používané. 
Cena dohodou - lacno. 
T.: 0949 129 554

 VÝROBA KĽÚČOV & ZÁHRADKÁR. 
Ponúkame výrobu kľúčov, vŕtaných kľúčov, 
autokľúčov s imobilizérmi, prerábame cy-
lindrické vložky a visiace zámky na 1 kľúč, 
bezpečnostné kovania, vložky s vlastným 
profilom kľúča. Brúsime nože, nožnice, šajby 
do mlynčekov, píly. Predaj sudov na kapustu, 
náhradných vrchnákov, cibuliek kvetov, kve-
tináčov, zeminy, hnojív. Možnosť platby už aj 
na kartu!
Predajne: Zimná 59 (poniže OD Spišan) 
a Letná 46 (bývalá Sazka Športka). 
T.: 0907 259 489

 Doučím matematiku ZŠ. 
T.: 0908 843 824

 NECHTOVÝ DIZAJN - najlepšie hodnotené 
a najobľúbenejšie akrygélové nechty 600 
Sk. Pozor! 1 deň v týždni nechty iba 500 
Sk! Nezmeškajte a objednajte sa ešte dnes! 
U nás príležitostné nechty, klas. manikúra, 
zdobenie nechtov, masáž rúk, trblietavé te-
tovanie. Akcia v bižutérii DÚHA - zľava 10 % 
na vybraný tovar. Salón BEAUTY, Levočská 1, 

SNV. T.: 0903 623 585
 Dám do prenájmu 3-izbový nezariadený byt 

s balkónom na sídlisku Mier. Dlhodobo, 
od 1. 10. 2008. Cena dohodou. 
T.: 0908 264 885

 Kúpim zariadenie do lakovacej dielne (kom-
presor, stojany a pod.). Predám jedálenský stôl 
80 x 80 cm (buk), pôvodná cena 3 600 Sk, teraz 
2 500 Sk. T.: 0944 056 517

 Práce pre dvojice, kamarátov, ale aj jednot-
livcov v ANGLICKU (bez znalosti anglického 
jazyka). 
APPRIME agency, Zimná 94, SNV. 
T.: 053/441 09 07, 0910 694 287 

 Prenajímam chatu (kompletne zariadená) Pod 
Tepličkou 65, SNV. 
T.: 0904 620 270

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

 Odpredám kompletný zelený stolnoteni-
sový stôl, kompletný šijací stroj SINGER, gra-
mofónové platne zo 70-tych rokov, el. motor 
1,5 kW - 1 400 ot. Cena dohodou jednotlivo. 
T.: 0904 459 146

 Predajňa HOBBY KREATÍV, Letná 59, 
SNV vás srdečne pozýva na nákup vý-
tvarníckych a kreatívnych potrieb pre 
deti i dospelých (papiere, drevené vý-
robky, korálky, servítky, plátna, farby, ša-
blóny, mod. hmoty a pod.). Zároveň vás 
upozorňujeme na zmenu otváracích hodín od 
1. 9. 2008, a to: PO, UT, ŠT, PI 10.00 - 17.00, 
ST 14.00 - 17.00, SO zatvorené. Tešíme sa na 
vašu návštevu. 
T.: 0918 994 867

 Predám veľmi zachovalú dámsku ko-
žušinovú bundu - veľkosť 44. Cena 
2 000 Sk. T.: 0910 962 965

 Požičovňa prívesných vozíkov a TURBOSO-
LÁRIUM - Nám. M. Pajdušáka 25, Smižany. 
T.: 0907 500 707, 0903 522 022

 Práca cez kanceláriu. 
T.: 0905 890 388

 POTREBUJETE POŽIČAŤ? Okamžité pô-
žičky od 3 000 do 100 000 Sk do 24 hodín, 
bez ručenia na akýkoľvek účel, mesačné 
splátky, možnosť určenia termínu prvej 
splátky, narodeninová pôžička. 
T.: 0904 231 630

 Predám 2, 3 a 4-izbový novoposta-
vený nadštandardný byt s balkónom 
o výmere do 100 m2 a 120 m2 v SNV, lokalita Fer-
čekovce. Byty sú v príjemnom prostredí, každý 
má nezávislé kúrenie, elektriku, plyn, internet, 
TV, videovrátnik, alarm. Predávajú sa ako ho-
lobyty. Cena za 1 m2 - 28 000 Sk, pri rýchlom 
jednaní zľava. Cena zahŕňa pivničné priestory 
a parkovacie miesto.

T.: 0903 634 649
 Predám tepelnú izoláciu špičkovej kvality zn. 

GUARDIAN FIBERGLASS zo sklenenej vaty, do-
vezená z USA. Vhodná na zatepľovanie podkrovia 
a do sádrokartónových priečok. Výhodná cena s 
50 % zľavou. 
T.: 0908 970 150, 0949 212 072

 Vezmem do opatery dieťa - aj starších ľudí - 
ihneď! Som spoľahlivá a s opatrovaním mám skú-
senosti. Iba seriózne. T.: 0903 897 399

 Požičiavam návleky na stoličky 
a robím výzdobu na svadby, stužkové 
a pod. akcie. 
T.: 0904 548 475, 0948 036 555

 Hľadáme prenájom v rodinnom dome alebo v 
2-izbovom byte, ihneď za rozumnú cenu. 
T.: 0903 897 399

 Predám „novú“ biolampu aj s colortherapy (aj 
osobitne) s výraznou zľavou; stôl - buk 80 x 80 cm; 
gaučovú súpravu oranžovej farby - rohová. 
T.: 0905 369 583

 V októbri sa dni skracujú, domácnosti upra-
tujú. Koberce, okná, podlahy, dá to trochu ná-
mahy. 
Riešenie tu máme - PROFESIONÁLNY UPRA-
TOVACÍ SERVIS zavoláme. 
T.: 053/444 01 19, 0903 100 508, 
0903 661 891

 Predám 3-izbový byt s balkónom na starej Tarči, 
zateplený, prerobený, 3. poschodie, stredný. 
Cena 1 690 000 Sk 
T.: 053/442 10 29 - po 14.00 hod., 
0903 881 352

 Predám garsónku blízko centra na Baníckej ul. 
v SNV. T.: 0910 259 943

 Predaj a montáž horizontálnych a vertikál-
nych žalúzií. PROFI-K, Miroslav Kavulič. 
T.: 0907 975 545

 Predám 2-izbový byt na sídlisku Tarča. Cena 
dohodou. T.: 0948 513 306

 Pečiem chutné domáce torty a rezy 
na rôzne príležitosti. Maslové krémy 
a len prírodné suroviny! Obrázky zašlem 
e-mailom. T.: 0918 518 140

 Dám do prenájmu garáž na sídl. 
Západ I za potokom. Cena dohodou. 
T.: 0908 326 965

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

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

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

Fotografický portál 
OKfoto pripravuje 

kurz fotografovania.
Informácie a prihlášku 

nájdete na www.okfoto.sk

Firma IGLASS, spol. s r. o., 
Michalská 63, 053 21 Markušovce, 

prijme robotníkov do výroby izolačných skiel 
- prevádzka Markušovce, Železničná 542.

Informácie: 053/417 36 12
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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
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BAUMATIC BDW 01SS
Umývačka riadu

OLYMPUS E409
Digitálna zrkadlovka

431,19 €21990 Sk

12990 Sk
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BAUMATIC BDD
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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

PRVÝ 5-DVEROVÝ
             SEDAN NA SVETE

Prvý 5-dverový sedan, ktorý je nielen 
krásny, ale aj užitočný. Unikátny 
patentovaný systém Twindoor umožňuje 
praktické otváranie batožinového priestoru 
dvoma flexibilnými spôsobmi pre väčší
a menší objem batožiny.
Originálny dizajn s elegantnými 
nadčasovými líniami a impozantný priestor 
pre pasažierov a ich osobné veci z neho 
vytvorili vozidlo, ktorému sa nedá odolať.
Navyše ponúka 4 roky alebo 120 000 km 
plnohodnotnej záruky + 4 roky servisu 
zadarmo.

Elegantný a praktický zároveň

Nová ŠkodaSuperb prekoná vaše očakávania. Príďte sa presvedčiť.

AKČNÉ MODELY Škoda

S NEKOMPROMISNÝM ZVÝHODNENÍM
A MAXIMÁLNOU VÝBAVOU

S NEKOMPROMISNÝM ZVÝHODNENÍM
A MAXIMÁLNOU VÝBAVOU

AKČNÉ MODELY Škoda

ŠkodaOctavia Tour
s cenovým zvýhodnením
až do 124 200,- / 4 122,682 €

ŠkodaOctavia 
s cenovým zvýhodnením
až do 116 700,- / 3 873,732 €

• klimatizácia
• elektrické ovládanie okien
• centrálne zamykanie
• palubný počítač
• autorádio s CD a MP3
• elektricky nastaviteľné
 a vyhrievané vonkajšie
 spätné zrkadlá
• airbag vodiča a spolujazdca

• klimatizácia
• elektrické ovládanie okien
• centrálne zamykanie
• alarm s vnútornými senzormi
• parkovacie senzory
• kožený volant a malý
 kožený paket
• 6 x airbag
• tempomat
• palubný počítač
• autorádio s meničom na 6 CD
  a MP3 prehrávačom

Cenové zvýhodnenie je počítané k platnému cenníku do 25. 8. 2008. Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

Ponáhľajte sa za jedinečnou ponukou 
akčných modelov vozidiel Škoda Max.

ŠkodaRoomster 
s cenovým zvýhodnením
až do 70 400,- / 2 336,85 €

• klimatizácia
• elektrické ovládanie okien
• centrálne zamykanie
• tempomat
• hmlové svetlomety
 s „Corner“ funkciou
• palubný počítač
• ABS + MSR + Dual Rate
• 4 x airbag
• elektricky nastaviteľné
 a vyhrievané spätné zrkadlá
 vo farbe karosérie

ŠkodaFabia
s cenovým zvýhodnením
až do 62 350,- / 2 069,64 €

• klimatizácia
• elektrické ovládanie okien
• centrálne zamykanie
• ABS + MSR + Dual Rate
• 4 x airbag
• výškovo nastaviteľné
 sedadlo vodiča
• palubný počítač
• predné hmlové svetlomety
• 15“ hliníkové disky
• autorádio s CD a MP3

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

Nová ŠkodaSuperb

už od 789.900,- Sk s DPH


