
Milí Spišskonovovešťania!
Štafetu života si v metropole Spiša odo-
vzdávame z generácie na generáciu už 
vyše 740 rokov. Čo nás ale vlastne zbli-
žuje? Čo sme si uchovali v srdciach, 
v mysliach a hlavne v pamäti? 
Spájajú nás pokrvné, rodinné a spolo-
čenské väzby. Zbližujú nás nielen dô-
verne známe miesta, námestie, domy, 

dvory... Chodili sme napríklad do toho istého kostola. Každý 
si z domu Pánovho odnášal svoj diel viery, zbožnosti, po-
kory či posily ducha. Väčšina z nás chodila do tých istých 
škôl, hoci každý v inom čase. Poznáme približne rovnaký 
druh piesní, literatúry, folklóru a tradičnej ľudovej kultúry. Aj 
v prúde celospoločenských premien si mnohé rodiny ve-
deli uchovať, pestovať a z pokolenia na pokolenie odovzdá-
vať obradné zvyky, reč - slovom: životný štýl. Aj keď naše 
krásne nárečie väčšina z nás už používa iba príležitostne, 
slávnostne, na ozvláštnenie slovného prejavu pri stretnutí 
s rodákmi, všetci to cítime - sme Spišiaci!
Zaželajme si, nech nás i naďalej spájajú spoločné tradície 
a vládne medzi nami priateľské prostredie, do ktorého sa 
budeme všetci radi vracať. Nech nás tohoročné oslavy vedú 
k úcte a hrdosti na svoje bydlisko, na svoje pôsobisko i na 
svoje korene, ale aj ku všetkým, ktorí svojím životom písali 
dejiny nášho krásneho mesta. 
Rok 2008 je celý venovaný práve jubileu. V každom me-
siaci bolo a do konca roka ešte bude množstvo zaujímavých 
a pozoruhodných podujatí na jeho počesť. Chceli sme, aby 
ste si Vy, naši obyvatelia, uvedomili, v akom významnom, 
pozoruhodnom a starobylom meste žijete. Všetkými podu-
jatiami, ktoré sme v priebehu roka pre Vás pripravili, sme 
chceli mesto ozvláštniť a zapísať do povedomia. Som pre-
svedčený, že naša Spišská Nová Ves si to zaslúži. Svojou 
krásou, historickými a kultúrnymi pamiatkami, ale i ľuďmi, 
ktorí v nej žijú, pracujú a snažia sa o jej rozvoj, rast a rozkvet. 
Že je na tom veľký kus pravdy, potvrdil začiatkom októbra na 
oslavách svojou vzácnou prítomnosťou i najvyšší predstavi-
teľ našej nádhernej vlasti a hostia z partnerských miest.
8. októbra sa v Spišskej Novej Vsi konalo výjazdové roko-
vanie Vlády Slovenskej republiky. Jeho závery, vyjadrené 
v stámiliónových až miliardových investíciách, budú 
pre naše mesto i celý región výrazným stimulom pre 
ďalší rozvoj. 
Nuž, zaprajme si spoločne, aby naše krásne mesto malo 
dopriatu úspešnú budúcnosť. A urobme všetko, čo je v na-
šich silách, aby sa tak stalo.
Chcem sa úprimne poďakovať všetkým, ktorí sa podie-
ľali na náročnom, prakticky celoročnom projekte osláv 
740. výročia nášho mesta. Vyslovujem uznanie i úctu 
všetkým, čo poctili jednotlivé podujatia svojou účasťou, 
všetkým, ktorí podporili oslavy iglovského jubilea a zapísali 
najnovšie stránky histórie Spišskej Novej Vsi.

Vláda SR sa 8. októbra zišla v kongresovej sále hotela 
Metropol na svojej 116. schôdzi, aby tu rokovala pod 
vedením predsedu Roberta Fica. Počas 3,5-hod. za-
sadnutia prelúskali ministri a štátni tajomníci celú ple-
jádu materiálov. Z nášho pohľadu najzaujímavejším 
bodom rokovania však bola „Analýza sociálno-ekono-
mickej situácie okresu Spišská Nová Ves a návrhy na 
zlepšenie v sociálnej a hospodárskej oblasti“. O záve-
roch rokovania informoval médiá premiér na následnej 
tlačovej konferencii.
Akiste najdôležitejším stimulom pre budúci rozvoj regi-
ónu je výstavba diaľničného privádzača, ktorej dala 
vláda zelenú: „Som veľmi rád, že minister dopravy 
prišiel s návrhom, ktorý je realizovateľný, a tým je na-
pojenie Spišskej Novej Vsi na existujúcu diaľničnú 
sieť. Výstavba privádzača od D1, teda od diaľnice, 
by sa uskutočnila až po cestu II/533, ktorá má dnes 
charakter 2. triedy, ďalej by pokračovala táto cesta 
po rekonštrukcii v kvalite cesty 1. triedy až do SNV, 
vrátane malého obchvatu mesta, čo by znamenalo 
napojenie tohto regiónu na diaľničnú sieť a obrov-

skú pomoc,“ informoval Robert Fico. Diaľničný privá-
dzač, podľa jeho slov, by mal prispieť k rozvoju nielen 
priemyslu, ale aj cestovného ruchu v regióne Spiša 
a postaviť by ho mala, ako vyvolanú investíciu výstavby 
diaľnice D1, Národná diaľničná spoločnosť. 
„Mohla by to byť brána k tomu, aby tí, ktorí majú 
záujem sem prísť, nielen podnikatelia, ale predo-
všetkým ľudia, ktorí prídu v rámci cestovného ru-
chu, sem prišli aj druhýkrát, pretože ten, kto sem 
príde prvýkrát, má niekedy pocit, že si mal zobrať 
bojové vozidlo pechoty na niektorých cestách a nie 
svoje osobné vozidlo,“ dodal predseda KSK Zdenko 
Trebuľa a zdôraznil, že v tomto regióne nie je ani kilo-
meter cesty 1. triedy.
Ďalej premiér informoval, že vláda odsúhlasila pri-
delenie 35 mil. Sk (1,162 mil. €) na adaptáciu 
(rekonštrukciu) nášho zimného štadióna na mul-
tifunkčné spoločensko-športové centrum. Sumou 
15 mil. Sk (498 tis. €) podporí i rekonštrukciu zimného 
štadióna v Krompachoch. 
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Výstavba diaľničného privádzača vrátane obchvatu mesta. 35 mil. Sk na rekonštrukciu zimného 
štadióna. 5,5 mil. Sk na detské ihriská a sociálne služby. Podpora a súčinnosť pri projektoch 
v oblasti environmentálnej, sociálnej, hospodárskej a v cestovnom ruchu. To, a ešte oveľa viac, 
nájdete v uznesení Vlády Slovenskej republiky, ktoré prijala na októbrovom výjazdovom rokovaní 
v Spišskej Novej Vsi a ktorým chce zlepšiť situáciu v našom meste i celom okrese.

(pokračovanie na strane 3)
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S podporou vlády môžeme rátať pri: projektoch 
súvisiacich s rozvojom environmentálnej infraštruk-
túry, s odstránením environmentálnych záťaží, ochra-
nou život. prostredia, s realizáciou protipovodňových 
opatrení. Vláda podporí aj vybudovanie centra soc. 
služieb pre seniorov v našom meste (predpokladaný 
rozpočet nad 20 mil. Sk). V súvislosti s riešením dl-
hodobej nezamestnanosti, vrátane marginal. komu-
nít, pomôže vytvoriť podmienky pre vznik a sieťovanie 
tzv. sociálnych podnikov. Súčinnosť poskytne pri: 

realizácii konkrétnych projektových návrhov v odvetví 
cestovného ruchu, napr. pri projekte HorSKI park, 
pri príprave priemyselnej zóny v našom meste 
(investícia vo výške cca 200 mil. Sk), pri znižovaní 
energetickej náročnosti verejných budov, či pri pro-
jektoch zameraných na riešenie rómskej národnostnej 
menšiny v okresoch SNV a Gelnica.
Navyše vláda zo svojej rezervy štedro vyčlenila 30 mil. 
Sk (996 tis. €). Spišskej Novej Vsi sa z tohto balíka 
ušlo 5,5 mil. korún (182,5 tis. €), a to 3 milióny na 
výstavbu detských ihrísk a 2,5 milióna na moder-

nizáciu a materiálne vybavenie sociál. služieb. 
Dôvod na radosť má i ďalších 22 obcí a miest Spiš-
skonovoveského okresu, mestá Gelnica a Krompa-
chy, ktoré dotácie použijú najmä na protipovodňové 
opatrenia, opravy miestnych komunikácií, chodníkov 
a pod. Väčšinu pridelených finančných prostriedkov 
si na svojich účtoch mestá a obce nájdu už v tomto 
roku.
Materiály, uznesenia z rokovania, audiozáznam 
z tlač. konferencie nájdete na www.vlada.gov.sk.

Lucia Kormošová, foto: autorka

(dokončenie zo strany 1)

Medzi hlavné oslavy 740. výročia 1. písomnej zmienky 
sme 4. 10. 2008 plánovali zrealizovať i pokus o sloven-
ský rekord „Najdlhšia papierová reťaz“. Na stretnutie 
s deťmi sa tešil i pán prezident, Ivan Gašparovič. I my 
sme sa tešili, že si našiel čas a poctil naše mesto svojou 
účasťou na hlavných oslavách jubilea. 
Žiaľ, počasie nám v tento deň neprialo a tak sme museli 
pristúpiť k zrušeniu všetkých podujatí konaných v exte-

riéri. Sklamali sme tak možno priaznivcov Adely a Sajfu, 
Petra Cmorika i mnoho detí, ktoré sa tešili spolu s nami 
na vytvorenie slovenského rekordu. 
Preto sme hneď ako to počasie dovolilo, pristúpili 
k novému pokusu a to v piatok 10. októbra. Podaril sa. 
Mesto ožilo farbami, a nie len tými jesennými. 1 995 detí 
zo všetkých základných škôl z územia mesta prispeli 
k tomuto peknému podujatiu vytvorením reťaze vo 
farbách mesta. Každé dieťa zhotovilo metrovú jedno-
farebnú reťaz a obdržalo tričko v jednej zo štyroch fa-
rieb mesta a taktiež balón. Jednotlivé reťaze deti spojili 
priamo na peších komunikáciách Letnej, Zimnej ulice 
i na Radničnom námestí v rovnakom poradí ako má 
mestská vlajka a objali nimi celé naše námestie.
Reťaz v natiahnutom stave merala cca 2 100 m, obsaho-
vala cca 23 100 očiek. Komisár slovenských rekordov 
Igor Svítok po zmeraní reťaze položenej na zemi (žiaľ 
nie celkom natiahnutej) nám uznal slovenský rekord 
„Najdlhšia papierová reťaz“ s dĺžkou 1 590 m. Re-
ťaz symbolicky spojil primátor mesta PhDr. Ján Volný. 

Tá jeho obsahovala všetky štyri farby mesta (žltá, zelená, 
biela, modrá). Poslankyňa NR SR Mgr. Lea Grečková 
reťaz doplnila vo farbách trikolóry. Následne komisár 
slovenských rekordov odovzdal primátorovi dva certifi-
káty. Ten prvý sa týkal práve vytvoreného rekordu a ten 
druhý bol mestu udelený za najvyššiu vežu Slovenska. 
A práve hlas zvonu Urban z veže Rím.-katol. kostola Na-
nebovzatia Panny Márie ohlásil všetkým účastníkom, 
že rekord sa podaril. Na znak radosti sa do vzduchu 
vznieslo viac ako 2 150 balónov. 
Ďakujem všetkým, ktorí sa na tomto milom podujatí 
podieľali: deťom, učiteľom, pracovníkom CVČ Adam, 
pracovníkom MsÚ, PZ SR, MsP, firmám: Progrup, 
BSP Magnetica, ProfiPrint Levoča, Balónová výzdoba 
Teodor Jedinák a komisárovi slovenských rekordov 
Igorovi Svítokovi.
Fotoreportáž z podujatia nájdete na www.spisskanova-
ves.eu/Fotogaléria/Fotogaléria akcií a podujatí/

Ing. Andrea Jančíková

kancelária primátora

Oslavy 1. októbra odštartovala v športovej hale ex-
hibícia, v rámci ktorej sa predstavili naši extraligoví 
basketbalisti a čerstvé extraligové volejbalistky. Ich 
vystúpenie si vychutnali i hostia z maďarského Kisúj-
szállásu. 
Na druhý deň sa k nim pridali predstavitelia Nitry, 
gréckej Prevezy a českého Havlíčkovho Brodu. 
V zaplnenom Spišskom divadle ich čakala jedinečná 
divadelná hra nášho rodáka Dr. Antona Kreta 
s názvom „Na mescickym tarhu“. Tá je venovaná 
jubileu mesta a je hraná v spišskom nárečí. Pred sa-
motnou premiérou primátor Ján Volný ocenil Cenou 
primátora za prínos pri rozvoji mesta v oblasti kultúry 
na úseku ochotníckeho divadla hercov Petra Königa 
a Jozefa Gavláka, ktorí tento rok oslávili krásne se-
demdesiatiny. 

Náročný piatkový program už absolvovali všetky 
delegácie, vrátane poľského Grójca, amerického 
Youngstownu, nemeckého Clausthal-Zellerfeldu 
a francúzskeho L’Aiglu. Popri inom sa napr. zúčast-
nili slávnostného odhalenia pamätnej tabule 
Kolomanovi Lehotskému na budove Správy NP 
Slovenský raj, primátor ich tiež oficiálne prijal na 
Radnici. Večer ich čakala slávnostná akadémia 
v Spišskom divadle, ktorú moderovala Jarmila Har-
gašová. V programe sa predstavili Čačiniari, spe-
vácka skupina Fuga, Sláčikový komorný orchester, 
klavirista Martin Louma, ale aj naše spevácke talenty 
Vladimír Major (basbarytón) a Michaela Kukurová 
(soprán). Delegácie z partner. miest zablahoželali 
mestu k jubileu a odovzdali primátorovi dary. V tento 
večer bola tiež mestu odovzdaná Zlatá kniha Ma-
tice slovenskej a udelená Zlatá medaila sv. Cyrila 
a sv. Metoda Matice slovenskej za rozvoj národnej 
kultúry. Nezabudlo sa ani na všetkých tých, ktorí pre 
naše mesto veľa v celej jeho histórii vykonali. Preto 
bolo symbolické ocenenie udelené predchádzajúcim 
predstaviteľom mesta. Zo 4 žijúcich prijali pozvanie 
a toto ocenenie prevzali František Pukluš a Karol 
Mitrík, ospravedlnili sa Rastislav Jacák a Anna Fedo-
rová. Špeciálny dar na záver v podobe básnického 
vyznania venoval mestu Martin Huba. „Mám jedno 
obrovské šťastie, že mojím družobným mestom 
a mestom môjho osudu bola Spišská Nová Ves, 
celý Spiš a Slovenský raj,“ povedal dojatý umelec.

V sobotu daždivé počasie prekazilo program na ná-
mestí, vrátane pokusu o vytvorenie slovenského re-
kordu, série koncertov a žrebovania Hry o 740 cien 
(uskutočnili sa v náhradnom termíne 10. októbra). 
Tešil sa na ne i prezident Ivan Gašparovič, ktorý 
poctil svojou prítomnosťou aspoň veľkolepý 
koncert Slovenskej filharmónie a Slovenského 
filharmonického zboru v evanjelickom kostole. Na 
Verdiho Requiem v podaní vyše 170 umelcov pod di-
rigentskou taktovkou Petra Valentoviča okrem neho 
a partnerských delegácií bude ešte dlho spomínať 
viac ako 1 200 divákov. Medzi nimi bola i Adela Ba-
nášová, ktorej primátor po skončení koncertu poďa-
koval za ochotu moderovať podujatia, ktoré boli žiaľ 
pre nepriazeň počasia zrušené, a poblahoželal jej 
k blížiacim sa narodeninám. Oslavujúca Spišská 
Nová Ves sa tak stala Adelinym prvým gratulantom. 
Úlohu prvého gratulanta si však počas svojej návštevy 
vyskúšal i prezident, ktorý ešte pred koncertom sti-
hol zablahoželať pred rím.-kat. kostolom priamo po 
sobáši čerstvým novomanželom. V ten deň sa u nás 
sobášilo celkovo 7 párov.
Slávnostné chvíle umocnili aj nedeľné bohoslužby 
v kostoloch venované mestu a jeho jubileu.

LucK, foto: autorka

Mesto ožilo svojimi farbami. Viac ako 1 995 detí sa zúčastnilo pokusu o vytvorenie slovenského rekordu. Do vzduchu bolo vypustených vyše 
2 150 balónov vo farbách mesta.

Začiatok októbra sa niesol v duchu hlavných osláv 740. výročia 1. písomnej zmienky o meste. 
Do metropoly Spiša pri tejto príležitosti už po druhýkrát zavítal prezident SR Ivan Gašparovič. 
Ku gratulantom sa pridalo i 25 zástupcov z 8 partnerských miest.

SLOVENSKÝ REKORD SA PODARIL

OSLAVOVALI SME S PREZIDENTOM 
A PARTNERSKÝMI MESTAMI



KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

4 NOVEMBER 2008

JE SKVELÝ POCIT, KEĎ POČÍTAČ ROBÍ, ČO MU PRIKÁŽEM

SERIÁL V IČKU – „DEŇ S...“
MÁ 18 ROKOV, NA SVOJ PRVÝ VLASTNÝ POČÍTAČ SI EŠTE LEN SPORÍ, NO UŽ DNES JE DRŽITEĽOM 
BRONZOVEJ MEDAILY Z MEDZINÁRODNEJ OLYMPIÁDY V INFORMATIKE. UCHVÁTILO HO PROGRAMOVANIE 
A S NÍM SPOJENÝ SVET ALGORITMOV, SVET PLNÝ ÚLOH A HĽADANIA ICH RIEŠENÍ.

DEŇ S ÚSPEŠNÝM ŠTUDENTOM INFORMATIKY NA SPŠ STROJNÍCKEJ PETROM FULLOM

SPRAVODAJSTVO

Väčšina ľudí sa dostane k počítaču cez hry, je to 
aj Tvoj prípad?
„Áno, najprv som sa na počítači iba hral a trochu sa 
hrám dodnes. Prvý počítač sme doma mali okolo 
r. 1998, na ňom sa okrem hrania nedalo veľa robiť. Pár-
krát som ho pokazil a potom sme si na seba zvykli.“
Počítač je vstupnou bránou aj na internet. Zvykneš 
surfovať po web-stránkach a „chatovať“? Patríš me-
dzi väčšinu, ktorú zlákal virtuálny svet?
„Surfovať po internete nezvyknem, ale v minulosti 
som hral jednu online hru a donedávna jednu stra-
tegickú. Dnes však už na to nemám čas. Podobne 
nevyužívam internet ani na spoznávanie nových ľudí, 
skôr si tam píšem s tými, ktorých poznám aj osobne. 
Mám ale radšej komunikáciu naživo, lebo hneď vidím 
reakciu na moje slová. To, že sa dnes uprednostňuje 
komunikácia cez internet, vidím priamo vo svojom 
okolí, napr. u môjho brata. Myslím, že výhodou „chato-
vania“ je možnosť rozmyslieť si, čo človek napíše. Aj 
keď sa táto možnosť veľmi nevyužíva. Za jeho veľké 
negatívum však považujem akýsi slang alebo skôr 
mrzačenie jazyka - úmyselné chyby a nahrádzanie 
písmen.“
Dosahuješ významné úspechy v programovaní. 
Kedy si objavil svet algoritmov?
„Programovať som začal v 9. triede ZŠ, keď ma už 
nebavilo sa na počítači iba hrať. Je to skvelý pocit, 
keď počítač robí presne to, čo mu programátor pri-
káže. Ozajstnému programovaniu som sa začal ve-
novať až v 1. triede na strednej škole, keď som sa 
na celoslovenskom kole súťaže ZENIT stretol s inými 
programátormi v mojom veku. Tí mi ukázali možnosti, 
ako sa zlepšovať.“
O čo pri programovaní vlastne ide?
„Úlohou programátora je vytvoriť program - algo-
ritmus, ktorý rieši zadanú úlohu. Potom ho musí 
dovtedy opravovať, kým tú úlohu program nebude 
naozaj riešiť.“
Čo najradšej programuješ?
„Každá úloha je niečím výnimočná. Jej prečítaním 
začína akýsi súboj medzi mnou a tvorcom úlohy. Naj-
lepší pocit mám, keď uspejem a dokážem vymyslieť 
riešenie ťažkej úlohy.“ 
Ako napríklad nedávno v Egypte?
„Medzinárodnej olympiáde predchádzalo veľa prí-
pravných sústredení, na ktorých som získal približnú 
predstavu o mojej úrovni v porovnaní s ostatnými. 
Preto som očakával striebornú medailu, no už v prvý 

súťažný deň v Káhire som pochopil, že sa to nesplní. 
Teraz som šťastný zo svojho bronzu, no stále verím, 
že som mal na viac. Budúci rok budem mať poslednú 
šancu, preto chcem poctivo trénovať, aby som si 
z Bulharska odniesol cennejší kov.“
Koľko času v priemere tráviš denne pri počítači?
„Podľa mňa najviac 3 hodiny denne, ale s tým by asi 
rodičia nesúhlasili. Pred termínmi súťaží to môže byť 
viac, nechávam si zväčša veci na poslednú chvíľu 
a potom za počítačom sedávam dlhšie.“
V akej oblasti by si raz chcel pôsobiť?
„Zrejme ostanem verný informatike. Len ešte nie 
som rozhodnutý, či v akademickej alebo súkromnej 
sfére.“

Za rozhovor ďakuje Lucia Kormošová

MINIROZHOVOR

KTO JE PETER FULLA
Narodil sa 20. 7. 1990 v Levoči. Keď mal 1,5 roka, s rodičmi sa presťahoval zo Spišskej Novej Vsi do Markušoviec. Tu začal navštevovať ZŠ. V 4. ročníku prestúpil na ZŠ Nad Medzou v SNV, kde po 
štvrťroku bol preradený do jazykovej triedy. Chvíľu navštevoval krúžok country tancov. Momentálne študuje v maturitnom 4. ročníku na SPŠ strojníckej v SNV, odbor technické lýceum so zameraním 
na informatiku a ekonomiku. Popri štúdiu sa už 5. rok venuje úspešne programovaniu algoritmov. Pravidelne reprezentuje školu a naše mesto na rôznych súťažiach a korešpondenčných seminá-
roch v informatike. Ako študent 2. ročníka obsadil 1. miesto v celoštátnom kole súťaže ZENIT v programovaní (kategória 1. a 2. roč.), ako študent 3. ročníka v nej získal 3. miesto (kategória 3. a 4. 
roč. stredných škôl SR). V uplynulom školskom roku tiež získal: 2. miesto v celoštátnom kole Olympiády v informatike (z 28 finalistov bolo 26 gymnazistov), 2 x 2. miesto na celoslovenskej súťaži 
PALMA (Programovanie-ALgoritmy-MAtematika), 1. miesto v kategórii mladších a 2. miesto v kategórii starších študentov v Korešpondenčnom seminári z programovania. Jeho výsledky boli pod-
netom pre zostavovateľov reprezentačného družstva SR na svetové súťaže v informatike. Bol pozvaný na prípravné sústredenia, kde svoje umiestnenia obhájil a ako najmladší sa dostal medzi 
4 študentov, ktorí dostali dôveru. V júli 2008 na Stredoeurópskej olympiáde v informatike v Drážďanoch (Nemecko) získal striebornú medailu a v auguste 2008 na 20. Medzinárodnej olym-
piáde v informatike v Káhire (Egypt) bronz. V budúcnosti by chcel ďalej študovať informatiku a matematiku. Rodinu Fullovu okrem neho tvorí mama Františka, otec Peter a brat Jakub (15).

 5.55 | Joga a beh na ráno
Ráno vstáva vždy 5 minút pred šiestou, keď mu 
začne v mobile vyhrávať obľúbená pesnička Rockstar. 
Nasleduje ranný rituál, ktorým je cvičenie jogy. Nara-
ňajkuje sa, nahádže si do tašky veci do školy a trieli 
na autobus. „To je tiež rituál, lebo niekedy bežím aj 
keď mám čas,“ komentuje s úsmevom svoje ranné 
atletické výkony Peter.
 7.30 | Vyučovanie

Od pondelka do piatku mu celé dopoludnie zaberie 
škola. Tá každý deň končí o 14.45 hod., v piatok 
o 13.55 hod. „Počas predchádzajúcich ročníkov 
sme mávali menej hodín, takže si dosť ťažko zvy-
kám, že chodím domov tak neskoro,“ priznáva. Po-
čas vyučovania má 10-min. prestávky a jednu veľkú, 
na desiatu. „Obedňajšiu prestávku nemáme, ale 
zvyčajne sa stíham najesť aj počas tej 10-minú-
tovej - keď predbehnem v rade na obed prvákov,“ 
smeje sa. Krúžky nemá žiadne: „Iba ak by sa ako 
krúžok rátala príprava na maturitu zo slovenčiny.“ 
Veľa hodín vyučovania vymeškáva kvôli sústrede-
niam alebo súťažiam v programovaní. SPŠ stroj-
nícka mu však vždy vyjde v ústrety a poskytne čas na 
dobratie učiva.
 16.00 | Opäť doma

Takmer vždy chodí domov autobusom. Ten ale občas 
nepríde, tak cestuje do Markušoviec vlakom. Domov 
sa dostane okolo štvrtej. Porozpráva sa s rodičmi 
a bratom Jakubom o celom dni a každý sa vyberie 
za svojimi povinnosťami. „Medzi moje patrí, žiaľ, 
aj pomoc Jakubovi pri domácich úlohách z ma-
tematiky.“ Na rad prichádza tiež práca na počítači 
a riešenie rôznych úloh v rámci korešpondenčných 
súťaží, ktorých sa pravidelne zúčastňuje. Skvelé vý-
sledky, ktoré sa mu podarilo doteraz dosiahnuť, sú 
výsledkom najmä množstva hodín samoštúdia nielen 
programovania algoritmov, ale aj anglického jazyka, 
ktorý je v tejto oblasti nevyhnutný. Okrem toho sa 
Peter snaží viac-menej pravidelne ísť so psom John-
nym na prechádzku do lesa: „Anglický špringeršpa-
niel je hrozne živé plemeno a doma dlho v pokoji 
nevydrží,“ vysvetľuje. Počas letných mesiacov si 
zvykne zahrať aj tenis, teraz to však kvôli skorému 
stmievaniu nestíha. V piatok večer chodieva na boho-
službu a po nej na „stretká“ s kamarátmi.
 22.00 | Schyľuje sa k spánku

Večer sa snaží byť v posteli o desiatej, aj keď mu to 
často nevyjde.
 Vo voľnom čase

Počas voľných dní pomáha rodičom s prácami pri 
dome a v záhrade alebo ich len tak preleňoší pri číta-
ní knihy. „To druhé mám radšej,“ dodáva. Cez prázd-
niny rád chodieva s kamarátmi na túry či výlety, naprí-
klad do Tatier. Medzi jeho záľuby patrí i plávanie.

Životné heslá

Zaujímavé myšlienky Petra Fullu

• „Životné heslo nemám, lebo nemám na to ešte 
vek. Čoho sa držím: snažím sa nebrať život až tak 
vážne.“

• K informatike a programovaniu som sa dostal 
cez matematiku. Informatika je vlastne kľúč 
k tomu, ako naučiť počítač robiť to, čo dokáže 
človek. Akurát, že počítač to robí oveľa rýchlejšie 
a presnejšie. A najjednoduchšie je naučiť počítač 
počítať, preto som sa k programovaniu dostal cez 
matematiku.

• Vzorom sú mi všetci tí programátori, ktorí sú lepší 
ako ja.

• Dobrý programátor sa dokáže prispôsobiť novým 
technológiám, má dobré abstraktné myslenie a je 
tak trochu lenivý.
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8. 10. 2008 vzniesol vyšetrovateľ Úradu justičnej 
a kriminálnej polície obvinenie 17-roč. študento-
vi z okresu SNV pre prečin podpory a propagá-
cie skupín smerujúcich k potláčaniu základných 
práv a slobôd v súbehu s prečinom hanobenia 
národa, rasy a presvedčenia. Obvinený v priebe-
hu r. 2008 internetom propagoval fašizmus a na 
internetové stránky umiestňoval fašistické výroky 
a heslá. 

Kriminálna polícia 9. 10. 2008 objasnila zločin 
lúpeže, ku ktorému došlo v noci zo 6. na 7. 10. 
2008 na sídl. Tarča, kde bol prepadnutý 39-roč. 
občan mesta. Páchateľ ho zvalil na zem, kopal 
doň, ukradol mu koženú bundu s peňaženkou, 
dokladmi, mobilom a kľúčom od nákladného vo-
zidla, ktoré si po čine následne odomkol a z vo-
zidla ukradol panel autorádia. Poškodený utrpel 
zlomeninu nosa a škodu vo výške 1 500,- Sk. Na 
vozidle vznikla ďalšia škoda 1 000,- Sk. Ako pá-
chateľ bol zistený 18-roč. Novovešťan, ktorému 
bolo vznesené obvinenie za lúpež a krádež, hrozí 
mu trest odňatia slobody do 8 rokov.    

PZ zasahoval 11. 10. 2008 o 19.00 hod. na 
štátnej ceste medzi SNV a Tepličkou, kde došlo 
k ťažkej dopravnej nehode. 30-roč. vodič moto-
cykla zn. Ducati prešiel do protismeru, kde čel-
ne narazil do oproti idúceho vozidla zn. Škoda 
Favorit. Vodič motocykla utrpel ťažké zranenia, 
následkom ktorých podľahol na mieste. K neho-
de boli privolaní znalec z odboru dopravy, riaditeľ 
ODI a bolo zabezpečené vyrozumenie prokurá-
tora.  

Policajný zbor opätovne upozorňuje občanov 
SNV na zvýšený počet vreckových krádeží v mes-
te, kde len za 1. polovicu mesiaca október bolo 
spáchaných ďalších 5 takýchto krádeží, pri kto-
rých sa páchatelia zamerali na krádeže peňaže-
niek z kabeliek počas nákupov, pohybu v meste, 
či pri nastupovaní do autobusov na zastávkach. 
V jednom prípade páchatelia ukradli aj bankoma-
tové karty, z ktorých uskutočnili výber peňažnej 
hotovosti z bankomatu. Škody týmto trestným či-
nom dosiahli v súčte cca 15 000,- Sk. Vyzývame 
preto občanov, aby venovali zvýšenú pozornosť 
svojim osobným veciam na miestach, kde do-
chádza k vyššej koncentrácii obyvateľstva. 

Z činnosti MsP v SNV

Na základe anonymného tel. oznámenia bola 
hliadka MsP 19. 9. 2008 o 18.25 hod. vyslaná 
na Svätoplukovu ul., kde boli nájdené 2 malole-
té dievčatá pod vplyvom alkoholu - 13-roč. Ra-
doslava K. a 12-roč. Petra P., obe zo SNV. Na 
miesto boli privolaní rodičia, ktorí si dcéry pre-
vzali a odviedli domov. 

Na základe tel. oznamu riešila hliadka MsP 
3. 10. 2008 o 15.30 hod. v Domove dôchod-
cov na Brezovej ul. priestupok proti občianske-
mu spolunažívaniu. Dopustil sa ho 65-roč. Adolf 
K. z Krompách, ktorý pri návšteve svojej matky 
v Domove dôchodcov za účelom získania finanč-
ných prostriedkov po jej odmietnutí ju fyzicky na-
padol, v čom sa mu snažil zabrániť personál. 

Riaditeľka Špeciálnej školy na Topoľovej ul. 
telefonicky oznámila, že neďaleko ich zariade-
nia, pri kaplnke, sa pohybuje mladý muž, ktorý 
sa pred ženami obnažuje. Hliadka MsP 7. 10. 
2008 o 12.00 hod. v uvedenej lokalite podľa 
popisu našla muža, ktorého pre podozrenie z TČ 
sexuálneho exhibicionizmu obmedzila na slobo-
de a previezla na útvar MsP. Jednalo sa o 26-
roč. Martina M. zo SNV. O veci boli informovaní 
pracovníci Úradu justičnej a kriminálnej polície 
v SNV, ktorí následne podozrivého prevzali k ďal-
ším úkonom.

Okresný dopravný inšpektorát v Spišskej Novej Vsi 
oznamuje verejnosti, že od 13. 10. 2008 až do 
odvolania sa bude vykonávať fyzické porovnáva-
nie údajov v dokladoch vozidiel s údajmi priamo na 
vozidle na parkovisku pri vchode na futbalový 
štadión z Ulice Ing. Kožucha. Dôvodom tejto 
zmeny je uzatvorenie parkoviska pred budovou Po-
licajného zboru na Elektrárenskej ul. pre výstavbu 
komplexu Billa. 

Obhliadky sa budú vykonávať v nasledovných 
časoch: 
Pon  8.00 hod. a 13.00 hod. 
Str    8.00 hod. a 13.00 hod. 
Pia   8.00 hod.
Doklad o porovnaní identifikačných údajov vozidla 
vykonaný policajtom je platný 7 dní. 

 pplk. JUDr. Jaroslav Dulík,

riaditeľ OR PZ SNV

POLICAJNÉ OBHLIADKY ÁUT BUDÚ PRED 
FUTBALOVÝM ŠTADIÓNOM

Od 5. 10. 2008 došlo kvôli vysokej nehodovosti 
k zmene v riešení prednosti v jazde na križovatke ulíc 
Letná - Mlynská - Slovenská - Markušovská cesta. 
Kým doteraz bola hlavnou cesta z Letnej ulice zabo-
čujúca doprava na Mlynskú ulicu, v súčasnosti hlav-
nou cestou je cesta vedúca z Letnej ulice rovno 
na Markušovskú cestu, t. j. k markušovským ram-
pám. Okrem toho na komunikácii na Mlynskej ulici 
v smere na spomínanú križovatku pribudol spomaľo-
vací retardér. Dopravnú situáciu by tu mal sprehľadniť 
kruhový objazd, ktorého výstavba sa plánuje v roku 
2009. V danom úseku zvýšte opatrnosť!

LucK, foto: autorka

UPOZORNENIE NA ZMENU 
DOPRAVNÉHO ZNAČENIA

Počas vyše 140-ročnej histórie gymnázia na Škol-
skej ulici zavítali na jeho pôdu len dvaja ministri 
školstva. Naposledy to bolo v roku 1919. V stredu 
8. októbra 2008 navštívil najstaršiu školu v meste, 
ktorá je od februára t. r. držiteľkou certifikátu kva-

lity, pri príležitosti výjazdového rokovania Vlády SR 
v našom meste jej podpredseda a minister školstva 
Ján Mikolaj. Na pôde školy ho za nové vedenie pri-
vítal riaditeľ školy Jozef Kačenga. Minister školstva 
si prezrel priestory historickej budovy a stretol sa 
v aule školy na neformálnej besede so zamestnan-
cami, ktorí sa zaujímali hlavne o školskú reformu 
a o pripravovaný zákon o pedagogických zamest-
nancoch. Mladí pedagógovia sa dotkli aj citlivej 
otázky platov v školstve a tvorby normatívov. Mi-
nister školstva načrtol možnosti pre získavanie 
prostriedkov do škôl cez projekty zamerané na 
čerpanie fondov z EÚ.

R. Kormošová

MINISTER ŠKOLSTVA NA GYMNÁZIU 
PO 89 ROKOCH

Úrad práce, sociálnych vecí a rodiny, Odborárov 53, 052 21 Spišská Nová Ves 
Vážení občania, 
dátum zavedenia jednotnej európskej meny v Slo-
venskej republike sa nezadrža teľne blíži. Od 1. janu-
ára 2009 sa s novou menou budeme všetci stretávať 
nielen pri nákupoch, pri poskytovaní služieb rôzneho 
druhu, ale i v oblasti sociálnych vecí a rodiny. Aj Úrad 
práce, sociálnych vecí a rodiny v Spišskej Novej Vsi 
bude vyplácať všetky štátne so ciálne dávky, dávky 
a príspevky v hmotnej núdzi už v eurách. 
Každý príspevok a každá dávka sa automaticky 
prepočítajú stanoveným kon verz ným kur zom 
(1 € = 30,1260 Sk) a zaokrúhlia sa smerom nahor 
v prospech ob čana a budú vyplatené v určených 
ter mínoch.
Pre úspešné zvládnutie tohto procesu boli pripravené 
rôzne pro pagačné a informačné kampane určené pre 
najviac citlivú (rizikovú) skupinu obyvateľstva - star ších 
a starých ľudí, dôchodcov, občanov s rôznymi druhmi 
zdravotného postihnu tia, sociálne znevýhodnených ob-
čanov a poberateľov štát nych dávok a príspevkov s cie-
ľom dobre  a včas ich informovať a pripraviť na prechod 
na novú menu tak, aby túto zmenu pocítili čo najmenej.

Pretože tieto príspevky a dávky sa týkajú občanov 
v hmotnej núdzi, starších ob ča nov a občanov so zdra-
votným postihnutím, chceme upozorniť, že oso bitne 
na túto sku pinu sa môžu zamerať rôzni podvodníci 
a špekulanti, ktorí túto situáciu pred zavede ním eura 
môžu zneužiť tým, že budú ponúkať rôzne „výhodné“ 
služby v tom zmysle, že za menia vaše úspory v slo-
venských korunách na eurá alebo sa môžu predstaviť 
ako zástup covia štátnych organizácií. Takýmto tri-
kom netreba naletieť. Úrad práce, sociálnych vecí 
a rodiny ani zástupcovia iných štát nych organizácií ne-
budú v súvislosti prechodom na menu euro navštevo-
vať domácnosti a nebudú poža dovať od občanov 
žiadne údaje o ich úspo rách, účtoch a pod.
Ak budete mať akékoľvek nejasnosti a otázky súvi-
siace s výplatou štátnych sociál nych dávok a príspev-
kov v novej mene, radšej sa obráťte osobne alebo 
telefo nicky na za mestnancov ÚPSVR v Spišskej No-
vej Vsi - vrátane detašovaných praco vísk v Gelnici 
a v Krompachoch, ktorí vám radi odborne poradia 
a odpovedia na vaše dotazy.

JUDr. Michal Komara, PhD., riaditeľ
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na Javorovej ul. spoločne absolvovali poznáva-
ciu exkurziu v Chorvátsku. O ich zážitkoch sa bliž-
šie dočítate na www.spisskanovaves.eu - Občan - 
Školstvo - Z činnosti škôl - Stredné školy.

K 15. 9. bolo do 14 materských škôl v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti mesta zapísaných celkom 
1 227 detí, z toho detí do 3 rokov je 108, detí 
6-roč. 386. Na všetkých základných školách 
v meste študuje 4 263 žiakov, z toho 353 žiakov 
na ZŠ sv. Cyrila a Metoda, ktorej zriaďovateľom 
nie je Mesto SNV. Do 1. ročníkov pribudlo celkom 
437 žiakov.

V hre na organ sa predstavila 24. 9. v Evanje-
lickom kostole rodáčka zo SNV Monika Melcová 
v rámci Medzinárodného organového festivalu Iva-
na Sokola, ktorý zorganizovalo naše MKC.

Partnerského stretnutia v Havlíčkovom Brode 
sa zúčastnili v dňoch 26. - 28. 9. učitelia z SPŠ 
a Spojenej školy s org. zložkami SPoŠ a OA 
v SNV. Privítali ich kolegovia z SPŠ stavební aka-
demika Stanislava Bechyně. Riaditelia oboch škôl 
v historickej budove Starej radnice slávnostne pod-
písali zmluvu o spolupráci medzi oboma školami. 
Viac o stretnutí učiteľov v sekcii Z činnosti škôl na 
www.spisskanovaves.eu.

Už tradičný tím PaedDr. Macková a Mgr. Kováčik 
zo ZŠ na Levočskej ul. usporiadali pre žiakov 
26. 9. exkurziu do Viedne. Čo všetko žiaci v hlav-
nom meste Rakúska videli, sa dozviete tiež na www-
stránke mesta.

V Slovenskom raji sa 27. 9. upratovalo. Skauti 
z Podtatranskej skautskej oblasti vyčistili rokliny 
a 9 turistických trás od pozostatkov po návštevní-
koch, vodáci z Technickej univerzity Košice po-
mohli pri čistení horného toku rieky Hornád, ktorý 
predtým ešte nikdy nebol čistený.

Domov soc. služieb „Náš dom“ zorganizoval na 
atlet. štadióne Tatran 3. ročník olympiády, na kto-
rej súťažili družstvá DSS zo Spiš. Podhradia, Spiš. 
Štvrtku, Hodkoviec, Popradu a SNV. 

27. 9. sa v nočných hodinách približne o 2.00 hod. 
pod silným tlakom vodného stĺpca vody uvoľnila 
zátarasa pre vstup do banskej štôlne v lokalite 
Nová štôlňa v Hájnickej (Hrabkovskej) doline a 
voda z bane sa vyliala po celej doline, čím zvýšila 
hladinu potoka Brusník, ktorý sa v časti Pod Teplič-
kou vlieva do Hornádu. Nakoľko hrozí nad štôlňou 
možnosť prepadnutia nadložia do banského diela, 
zo strany Mesta SNV bola zabezpečená výstražným 
značením uzávera vstupu do tejto lokality, ktorá 
bude trvať až do odvolania. Obvodný banský úrad 
zabezpečil v priebehu nasledujúcich dní opravu 
ústia štôlne. 

Špeciálna ZŠ sv. M. M. Kolbeho dostala nový 
školský autobus, ktorý vozí deti so špeciálnymi vý-
chovno-vzdelávacími potrebami z Domu Charitas sv. 
Jozefa a blízkeho okolia mesta ráno na vyučovanie 
a potom domov. Slúži aj pre zabezpečenie urgent-
nej zdrav. starostlivosti a pri voľnočas. aktivitách. 
Škola ho získala vďaka projektu „Školský autobus 

Voda poškodila chodníky v úseku 30 metrov, ktoré 
doslova vymyla, niektoré zase ostali úplne podmo-
čené. Najväčšiu škodu napáchala na novom chov-
nom zariadení pre tigra ussurijského, ktoré stálo 
približne 1,2 milióna korún. Prudká voda podmyla 
jeho základy na niektorých miestach a vzala jednu 
z čelných strán nového výbehu. Zvieratám sa na-
šťastie nič nestalo a ZOO po najnevyhnutnejších 
úpravách koncom júla opäť otvorila svoje brány pre 
návštevníkov.
Dar z Havlíčkovho Brodu potešil nielen predstavite-

ľov mestskej samosprávy, ale aj samotnej ZOO. Po 
júlových záplavách je ešte stále čo naprávať. Okrem 
toho naša ZOO na budúci rok v máji oslávi 20 rokov 
od založenia a do novej, jubilejnej 20. sezóny, plá-
nuje vstúpiť s viacerými novinkami. Dar od českých 
priateľov tomu určite napomôže.
Tohtoročná sezóna v ZOO skončila 20. októbra. 
Atmosféru najmladšej, najmenšej a podľa mno-
hých i najkrajšej zoologickej záhrady na Sloven-
sku si môžete vychutnať opäť na jar, presnejšie 
od 20. apríla 2009. LucK

Naše partnerské mesto z Českej republiky nám v októbri darovalo 100 000 korún českých. Spišskej 
Novej Vsi tak chcelo napomôcť pri obnove po júlových záplavách. Darované finančné prostriedky po 
vzájomnej dohode putujú do našej zoologickej záhrady. 

HAVLÍČKŮV BROD PRISPEL NA OBNOVU 
PO ZÁPLAVÁCH SUMOU 100-TISÍC KČ

Väčšina ministrov a štátnych tajomníkov sa rozpŕchla 
hneď po rokovaní do okolitých miest a obcí riešiť naj-
pálčivejšie problémy v rámci ich rezortu. Medzi tými, 
ktorí ostali v Spišskej Novej Vsi boli i premiér Robert 
Fico a minister školstva Ján Mikolaj. Na týchto dvoch 
členov vlády čakali milé udalosti.
Prvou z nich bolo slávnostné otvorenie symbo-
lickej banskej veže KLOPP ORTH na Nábreží 
Hornádu. Na úvod zaznela banícka hymna v podaní 
speváckeho zboru Chorus Iglovia. K novej veži ná-
sledne Novovešťanom poblahoželal vo svojom prí-
hovore premiér Fico a za asistencie poslankyne NR 
SR Ley Grečkovej, predsedu KSK Zdenka Trebuľu 
a primátora Jána Volného prestrihol pásku a zasadil 
pamätnú lipku na budúcom Baníckom námestí. Veža 
tvorí prvý krok k premene tohto územia. Financovanie 
jej výstavby je riešené kombináciou viacerých finanč-
ných zdrojov. Mesto Spišská Nová Ves prispeje na 
výstavbu v čiastke 1 mil. Sk, Ministerstvo financií SR 
sumou 450 tis. Sk a nezisková organizácia Rochus 
- Rozvoj Spiša pomocou verejnej zbierky získala od 
podporovateľov a partnerov projektu ku dňu otvorenia 
veže 750 tis. Sk. To pokrýva 90 % skutočných ná-
kladov. Verejná zbierka ešte stále pokračuje a mená 
organizácií a prispievateľov budú zverejnené po ukon-
čení zbierky na konci roka. V rámci projektu sa má 
zrealizovať pomocou fondov aj výstavba multifunkčnej 
baníckej budovy - domu priateľstva, lávka cez rieku 

Hornád a dotvorenie celého územia popri rieke medzi 
mostmi na Elektrárenskej a Starosaskej ulici. Veža sa 
8. októbra večer po prvý krát slávnostne rozsvietila.
Robert Fico sa potom presunul na nové futbalové ih-
risko s umelým trávnikom a osvetlením, ktoré ofi-
ciálne otvoril a mladým futbalovým nádejam odovzdal 
nové futbal. lopty. Následne sa zúčastnil futbalového 
zápasu na ihrisku za 22 mil. Sk (730,3 tis. €). Proti 
družstvu predsedu Vlády SR, v ktorom bol napr. i mi-
nister dopravy, pôšt a telekomunikácií Ľubomír Vážny, 
sa postavili Internacionáli Spišskej Novej Vsi. V úlohe 
hlavného rozhodcu sa predstavil minister spravodli-
vosti Štefan Harabin. Zápas skončil nerozhodne 
3 : 3, výsledok však nebol tentokrát podstatný. 
Medzitým minister školstva Ján Mikolaj strihal 
spolu s prednostom MsÚ Petrom Petkom sym-
bolickú pásku na novom atletickom areáli 
na Základnej škole na Lipovej ulici. Zároveň 
odštartoval i prvý pretek na 600 m na tartanovej 
dráhe a odovzdal medaily 3 najlepším bežcom. 
Športovisko, ktoré spĺňa náročné podmienky 
pre preteky od žiackych po juniorské kategórie, je 
výsledkom rekonštrukcie za celkovo 8,44 mil. Sk 
(280,2 tis. €) (nenávratný fin. príspevok štátu 3 mil. Sk, 
zvyšok financovalo Mesto SNV). Súťažiť sa tu dá na 
atletickom ovále dlhom 280 m, v šprinte na 100 m, 
vo vrhu guľou, skoku do diaľky, či skoku do výšky.

LucK

Súčasťou výjazdového rokovania Vlády SR na Spiši bol i sprievodný program pripravený pre jednotli-
vých členov vlády.

V MESTE OFICIÁLNE PRIBUDLI DVE 
ŠPORTOVISKÁ A SYMBOLICKÁ BANSKÁ VEŽA

8. 10. 2008 SLÁVNOSTNE OTVORENÁ 
SYMBOLICKÁ BANSKÁ VEŽA

KLOPP OR TH
ĎAKUJEME sponzorom, partnerom a podporovateľom projektu.

ZBIERKA POKRAČUJE DO 31. 12. 2008!
Účet: Dexia banka Slovensko, a. s. • 3430032030/5600

Informácie: 0904 304 184 • www.rochus.info • www.spisskanovaves.eu
Uvedený projekt podporuje Banícky spolok SPIŠ.
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O 12. 10. 2008 o 00.25 hod. hliadka MsP na 
základe zistenia kamerovým systémom zasta-
vila vodiča osobného motor. vozidla na Hviez-
doslavovej ul., ktorý uvedené vozidlo riadil pod 
vplyvom alkoholu a bez náležitých oprávnení 
k vedeniu vozidla. Išlo o 18-roč. Lukáša Ž. zo 
SNV. Následne o 3.25 hod. tiež na základe zis-
tenia kamer. systémom hliadka MsP zastavila 
na Duklianskej ul. ďalšieho vodiča pod vplyvom 
alkoholu, 25-roč. Jozefa L. z Lieskovian. Oba 
prípady prevzala k následnej realizácii hliadka 
OO PZ v SNV.
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YCharitas“ a sprostredkovateľskej pomoci zo strany 
Charitas Austria. 

V športovej hale už funguje wifi pripojenie na 
internet. Stačí ak máte notebook s možnosťou wifi 
pripojenia a môžete tu surfovať jedna radosť.

6 hasičských tímov z Košického kraja súťažilo 
v rámci jesenného kola už po 7. krát v SNV o Po-
hár krajského riaditeľa Hasičského a záchran-
ného zboru. 

Miešaný spevácky zbor Chorus Iglovia spieval 
3. a 4. 10. v lotyšskom Liepāji. Od 26. do 27. 10. 
vystúpil i v partnerskom Havlíčkovom Brode pri príle-
žitosti tamojších osláv 90. výročia vzniku prvej ČSR.

Mesiac úcty k starším sa členovia Slovenského 
zväzu zdravotne postihnutých v SNV rozhodli 5. 10. 
osláviť 1. ročníkom benefičného koncertu „Se-
niori novorodencom“, výťažok z ktorého bol veno-
vaný novorodeneckému odd. v našej NsP.

V Spišskej knižnici čakala vzorová vyučovacia 
hodina literatúry na žiakov ZŠ na Ul. Ing. Kožu-
cha. V rámci interaktívneho divadielka im učiteľka 
Andrea Sedláková alias „knihomilka“ a deti z Molda-
vy n. Bodvou prišli porozprávať, prečo sú knihy také 
dôležité a ako sa majú v knižnici správať.

V Galérii umelcov Spiša vystavovalo 15 seniorov 
z Domova dôchodcov v Nálepkove svoje diela.

7. 10. sa uskutočnilo stretnutie žiakov 3. a 4. 
ročníka Gymnázia na Školskej ul. s pani Susan 
Ball, prvou tajomníčkou Veľvyslanectva USA na 
Slovensku a zároveň vedúcou politicko-ekono-
mickej sekcie. Predmetom stretnutia so žiakmi boli 
aktuálne otázky slovensko-americkej spolupráce, 
hlavne zrušenie víz do USA. Pani Ball oboznámila 
žiakov s bežným pracovným dňom na veľvyslanec-
tve, vyjadrila sa k prezidentským voľbám v USA, 
obchod. spolupráci s Čínou, aktuálnym otázkam 
medzinár. vzťahov a odpovedala na zvedavé otázky 
žiakov. V popoludňajších hodinách si prezrela histo-
rické centrum nášho mesta a prejavila tiež záujem 
o výsledky práce žiakov pri renovácii Židovského 
cintorína v meste.

Po skončení výjazdového rokovania vlády sa pre-
miér Robert Fico stretol v hoteli Metropol s Mons. 
Františkom Tondrom.  

V MŠ na Ul. Z. Nejedlého sa objavil vírus žltačky 
typu A, ľudovo nazývaný „choroba špinavých rúk“. 
Vírus sa objavil iba u jedného dieťaťa. 

Dvojdňový zážitkový seminár v krásnej okolitej 
prírode, plný nových vedomostí, absolvovali vďaka 
p. učiteľkám zo Zelenej školy a p. Františkovi Divo-
kovi zo Správy NP Slovenský raj žiaci 8. A triedy 
zo ZŠ na Ul. Ing. Kožucha. Bližšie o ich neza-
budnuteľných zážitkoch v sekcii Z činnosti škôl na 
www.spisskanovaves.eu.

Na ZŠ Nad Medzou zorganizovali pre žiakov deň 
„Zoznámte sa s eurom“. 

V budove Radnice 9. 10. čakalo na absolventov 
Hospodárskej školy v SNV slávnostné prijatie pri-
mátorom mesta pri príležitosti jubilejného stretnu-
tia po 50 rokoch. 

V rokline Veľký Sokol našli 11. 10. strážcovia prí-
rody zo Správy NP Slovenský raj zranené mláďa 
kamzíka vrchovského alpského. Asi polročná 
samica mala zlomenú zadnú nohu. Do opatery ju 
vzali odborníci Univerzity veterinárneho lekárstva 
v Košiciach. Ak sa jej nepodarí úplne vyliečiť v re-
habilitačnom centre Správy, aby mohla putovať do 
voľnej prírody, zrejme pôjde do ZOO. 

Embraco Slovakia bolo nútené od 15. 10. ne-
predĺžiť 142 zamestnancom pracovné zmluvy. 
Tento krok zapríčinila svetová kríza a nižšie objed-
návky od zákazníkov, najmä zo severoamerického 

SPRAVODAJSTVO

Štvorhodinové rokovanie odštartovala hlavná kontro-
lórka mesta Ing. Hyacinta Zozuľáková Správou o vý-
sledku kontrol. Poslanci ju vzali na vedomie, rovnako 
ako predloženú Správu o stave prípravy projektov 
a aktivít mesta, ktorú spracovala Ing. Zuzana Zábor-
ská, vedúca novovytvoreného Útvaru rozvoja mesta. 
Správa obsahuje informáciu o pripravenosti Mesta SNV 
na zabezpečovanie rozvojových činností a aktivít, ale 
i prehľad projektov už ukončených, v realizácii, v sú-
časnosti pripravovaných, či prehľad podaných žiadostí 
o nenávratný finančný príspevok z fondov EÚ.
Následne MsZ schválilo odpísanie pohľadávok za 
nájomné a služby spojené s nájmom, ktoré sa stali 
nevymožiteľnými z dôvodu úmrtia dlžníka a nezane-
chania majetku na vyrovnanie dlžnej čiastky.
Schválený nový Organizačný poriadok Mestského 
úradu v SNV a Organizačnú schému zamestnancov 
Mesta SNV, platné od 1. 10. 2008, si vyžiadali vytvo-
renie už spomínaného Útvaru rozvoja mesta a zmeny 
v legislatíve SR. 
Prax a rozsiahle legislatívne zmeny si vynútili i prijatie 
nového VZN č. 2/2008, ktorým sa určuje trhový 
poriadok a podmienky predaja výrobkov a poskyto-
vania služieb na trhových miestach na území mesta 
SNV. Nové všeobecne záväzné nariadenie mesta na-
hrádza v danej oblasti 2 doteraz platné, a to VZN 
č. 6/1999 a VZN č. 7/1999.
MsZ tiež schválilo členstvo mesta Spišská Nová 
Ves v občianskom združení Banícky spolok SPIŠ, 
ktoré združuje na báze dobrovoľnosti záujemcov o his-
tóriu a súčasnosť baníctva a s ním súvisiacich odvetví 
na Spiši.
Prerokovaná Koncepcia rozvoja školstva v zriaďo-
vateľskej pôsobnosti Mesta SNV, ktorú spracoval 
Školský úrad a oddelenie školstva, mládeže a športu 
pri MsÚ, konštatuje, že školská sieť je v našom meste 
optimálna a ďalšie racionalizačné zmeny sa nechystajú. 
Rozsiahly 97-stranový materiál analyzuje aktuálnu situá-
ciu a ponúka určité nasmerovanie, víziu pre všetky mest-
ské vzdelávacie inštitúcie do budúcna.
Na základe predloženej Informatívnej správy o plnení 
rozpočtu mesta za 1. polrok 2008 možno konštato-
vať, že po 2 zmenách bola k 30. 6. 2008 celková výška 
rozpočtu mesta na úrovni 822 107 tis. Sk. Skutočné 

plnenie rozpočtu mesta, vrátane rozpočtových orga-
nizácií, predstavovalo na strane príjmov za 1. polrok 
2008 sumu 413 250 tis. Sk (na 50,3 %) a skutočné 
výdavky boli čerpané v sume 326 005 tis. Sk (na 
39,7 %). Viaceré zmeny na strane príjmov i výdavkov 
si vyžiadali prijatú 3. zmenu rozpočtu, ktorá navý-
šila objem rozpočtových prostriedkov na konečných 
839 588 tis. korún.
Pozornosť poslanci venovali aj vysporiadaniu vlastníc-
tva nehnuteľností a Informácii o pripravenosti spo-
ločnosti Emkobel na vykurovaciu sezónu. 
Najvýznamnejším bodom rokovania septembrového 
MsZ však bolo prijatie stanoviska k uvažovanému 
vstupu strategického partnera do Nemocnice s po-
liklinikou, a. s., Spišská Nová Ves. Našich poslan-
cov oň požiadalo vedenie Košického samosprávneho 
kraja (KSK). Pracovná skupina predložila na rokovanie 
podmienky, dodržanie ktorých by mal garantovať poten-
ciálny strategický partner. Išlo konkrétne o zachovanie 
právnej subjektivity našej NsP, garantovanie nezníženia 
skladby lôžkových oddelení a oddelení spoločných vy-
šetrovacích a liečebných zložiek, ďalší kvalitatívny rozvoj 
nemocnice v oblasti materiálno-technickej aj personál-
nej, rozšírenie spektra poskytovaných služieb v súlade 
s budúcimi trendmi v poskytovaní zdravotnej starostli-
vosti, možnosť nášho mesta ovplyvniť súťažné podklady 
na výber strategického partnera a napokon zriadenie 
nového oddelenia starostlivosti o dlhodobo chorých 
v priestoroch bývalého gyn.-pôrodnického oddelenia na 
Rázusovej ulici. V dlhšej diskusii však väčšina poslancov 
nevyjadrila podporu vstupu strategického partnera do 
spišskonovoveskej nemocnice. Po prestávke poslanci 
jednomyseľne schválili návrh na zachovanie našej 
NsP v zriaďovateľskej pôsobnosti KSK, ktorý v mene 
spoločného poslaneckého klubu predniesol primátor 
mesta. Po poskytnutí garancie zo strany KSK sa MsZ 
k problematike zrejme čoskoro vráti.
Predkladané materiály, zápisnicu, ako i prijaté uznese-
nia zo zasadnutia nájdete na www.spisskanovaves.
eu - sekcia Spišská Nová Ves - Samospráva - Mestské 
zastupiteľstvo.
MsZ bude mimoriadne zasadať 6. 11. 2008, najbliž-
šie riadne zasadnutie je naplánované na 11. 12. 2008.
 LucK

Dňa 25. septembra 2008 sa zišli poslanci mestského zastupiteľstva vo veľkej zasadačke mestského 
úradu na svojom 14. riadnom zasadnutí.

ZO ZASADNUTIA MESTSKÉHO 
ZASTUPITEĽSTVA

Stredná odborná škola, Filinského 7, Spišská Nová Ves usporiada dňa
15. novembra 2008 (sobota) o 9.00 hod.

DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ
 V priebehu tohto dňa sa uchádzači o štúdium budú môcť oboznámiť s požiadavkami, 

ktoré musia splniť pre prijatie do uvedených odborov:

Študijné odbory
3336 6  drevárstvo a nábytkárstvo
3336 6  drevárstvo a nábytkárstvo 
 (zameranie na futbal a hokej)  
3917 6  technické a informatické služby
6352 6  obchod a podnikanie 
 - podnikanie v obchode
8260 6  propagačné výtvarníctvo
8269 6  tvorba nábytku a interiéru
8279 6  dizajn a tvarovanie dreva 
8240 6  tvorba hračiek a dekoratívnych predmetov
3341 4  operátor drevárskej a nábytkárskej výroby

Učebné odbory
3355 2  stolár
3370 2  čalúnnik
3680 2  podlahár
4529 2  pracovník pre záhradnú 
 tvorbu, zeleň a služby
Nové študijné odbory od 1. 9. 2009
8221 6  dizajn
7237 6  informačné systémy a služby
3916 6  životné prostredie

 Žiakom, ktorí majú záujem o štúdium vo výtvarných študijných odboroch skupiny 82 umožníme vypracovať niekoľko 
úloh, v ktorých budú mať možnosť prejaviť svoje výtvarné nadanie. Na základe hodnotenia týchto úloh a domácich 
výtvarných prác ich usmerníme v ďalšej príprave na talentové skúšky.  Záujemcovia o výtvarné študijné odbory, prineste 
si so sebou domáce výtvarné práce a základné kresliarske potreby.
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viacnásobnú pomoc: nad rámec zákona preplate-
nie 2 týždňov na hľadanie práce, mzdu za celý októ-
ber, na základe intenzívnych rokovaní s firmami v re-
gióne náhradné zamestnanie v prípade záujmu, pri 
opätovnom zvyšovaní výroby ich prednostne osloví. 
Ak vo firme pracovali manželia, jeden z nich mohol 
s prácou v Embracu počítať aj naďalej. Aktuálne 
spoločnosť zamestnáva 2 188 zamestnancov.

17. 10. zorganizovalo po 2. krát pri príležitosti Sve-
tového dňa diabetikov Združenie rodičov a priateľov 
diabet. detí Spišiačik koncert „Dia deti spolužia-
kom a priateľom.“

Ďalšie kolo improvizačného divadla s názvom 
Improliga, tentokrát na tému „Jeseň“, sa konalo 
17. 10. v Spišskom divadle. Víťazom sa stalo druž-
stvo Mäkkýše (Žilina). Improliga bude v decembri 
oslavovať v SNV svoje 1. výročie.

V Kine Mier sa v sobotu 18. 10. konala 2-hod. Ba-
har Sultana Show, v rámci ktorej mohli diváci ob-
divovať orientálny egyptský tanec, dynamické tance 
so závojmi, flamenco, latino-orient, cigánske tance, 
bollywood, orient-pop, či tzv. tanec s krídlami Isis.

Klub dôchodcov Novoveská Huta oslávil svoje 
10. výročie od založenia.

ZŠ na Ul. Ing. Kožucha zakúpila v rámci projektu 
„Takto si tu žijeme“ špeciálny počítač pre svojich 
5 žiakov so špeciálnymi potrebami.

Na 19. 10. pripravili MO Matice slovenskej a Cirkev. 
zbor ECAV v SNV spomienkové stretnutie spoje-
né s bohoslužbami v evanj. kostole pri príležitos-
ti 120. výročia narodenia evanj. farára, básnika, 
prozaika, matičiara a politika Martina Rázusa. 

Regionálny úrad verej. zdravotníctva v SNV v rám-
ci európ. kampane „Zdravé pracoviská - hodnotenie 
rizík“ pripravil 23. 10. deň otvorených dverí.

V dňoch 26. až 28. 11. 2008 sa bude konať 
6. ročník Workshopu „Mladí ľudia a život“, kto-
rý organizuje obč. združ. s rovnomenným názvom. 
Workshop, ktorý budú viesť peer aktivisti, je urče-
ný pre študentov stredných škôl zo SNV a Levoče. 
Už tradične budú miestom usporiadania priestory 
Obchodnej akadémie v SNV, kde bude prebiehať 
odborno-informačná i športová časť workshopu. 
Súčasťou podujatia bude koncert v Dome kultúry, 
sviečkový pochod mestom pri príležitosti Svetového 
dňa boja proti HIV/AIDS, spoločensko-kultúrny ve-
čer v Redute a prezentácia divadelných scénok štu-
dentov v Spišskom divadle. Workshopu by sa malo 
zúčastniť cca 230 študentov a organizátorov.

LISTÁREŇ
 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! 

„Pán primátor, som veľmi nadšená progra-
mom pripraveným na októbrové oslavy výro-
čia mesta. Je vidieť, že mesto žije a niečo sa 
stále robí. Už druhá návšteva pána prezidenta 
v našom meste, to tiež svedčí o Vašej šikov-
nosti. Verím, že tieto návštevy budú prínosom 
pre naše mesto. Nech Vám tento elán vydrží 
počas celého volebného obdobia.“

Alica Hudáčková, e-mail, 1. 10. 2008

PRIMÁTOR: Ďakujeme za povzbudenie, verím, že 
priazeň najvyšších predstaviteľov štátu k nášmu 
mestu sa  čoskoro prejaví pri realizácii záverov 
výjazdového zasadnutia Vlády Slovenskej repub-
liky v Spišskej Novej Vsi.

„Rád by som zaujal stanovisko k situácii na 
križovatke za a pred novým mostom pri Pa-
noráme. Naprojektované dvojité zábradlie 
v strede medzi mostmi môže čo nevidieť spô-
sobiť vážnu dopr. nehodu! O čo ide? Skúste 
si prejsť na bicykli - je v zrýchlení najpomalší 
- cez túto križovatku z Ul. Za šestnástkou sme-
rom na Mier, alebo vychádzať od Panorámy na 
hlavnú. Pre to spomínané dvojzábradlie nie je 
na hlavnú temer vôbec vidieť. To ozaj nebol 
odborný prístup projektanta, že to takto na-
vrhol. Autá tam po hlavnej v oboch smeroch 
väčšinou „švihajú“, nechcem ani pomyslieť! 
Nešlo by to riešiť v rámci kolaudácie - úpravy 
na podstatne nižšie rozdelenie starého a no-
vého mosta? Veď to zábradlie nie je žiadnym 
nosným prvkom, že by to ovplyvnilo statiku ce-
lej stavby.“ Juraj, e-mail, 8. 10. 2008

Policajný zbor sa pri projektovej dokumentácii 
vyjadroval k návrhu trvalého dopravného zna-
čenia, dočasného dopravného značenia a or-
ganizácii dopravy počas výstavby mosta. To, 
aké prvky má nový mostný objekt, je problema-
tikou vlastníka mosta, správcu cesty, cestného 
správneho orgánu, ktorí sa v rámci jednotlivých 
konaní k tomuto vyjadrovali. Keďže stavebné 
povolenie bolo dané so zábradlím a nie so zvo-
didlami, nemohli sme túto skutočnosť už v rámci 
stavby meniť. Vzhľadom na to, že cesta od Pano-
rámy je úrovňou nižšie, aj zvodidlá by zakrývali 
výhľad pri dávaní prednosti v jazde. Súhlasíme 
s Vaším názorom, že táto skutočnosť nepri-
spieva k bezpečnosti cestnej premávky, v tejto 
súvislosti oslovíme správcu mosta.

pplk. JUDr. Jaroslav Dulík, riaditeľ OR PZ

„...Sú svetelné križovatky v meste počas ce-
lého dňa v jedinom režime, ktorý určuje rov-
nakú dĺžku trvania zelenej (voľno) počas 
celého dňa? Alebo sa systém nejako počas 
dňa mení? Jednoducho povedané, či zelená 
(napríklad zo Školskej ulice) trvá kratšie ráno 
o siedmej ako na obed o druhej? Taktiež sa 
chcem opýtať, či naše križovatky nefungujú 
na nejaký systém indukčných slučok zabudo-
vaných vo vozovke? A či sú križovatky nasta-
vené na tzv. „zelenú vlnu“? A ak áno, na akú, 

teda s akou rýchlosťou má ísť vodič, aby ne-
stál na žiadnej križovatke?“

Študent FA STU v Bratislave, 
e-mail, 11. 10. 2008

Na križovatkách v SNV je diferencovaný režim. 
Pon - Pia: 6.00 - 18.00 hod.: interval 90 s, 
18.00 - 21.00, resp. 22.00 hod.: interval 75 s; 
Sob: 6.00 - 12.00 hod.: interval 90 s, 12.00 
- 21.00, resp. 22.00 hod.: interval 75 s; Ned: 
6.00 - 21.00, resp. 22.00 hod.: interval 75 s. 
Doporučená rýchlosť pre využívanie zelenej vlny 
je: od križovatky pri Kpt. Nálepkovi až po Met-
ropol: 50 km/hod., od Metropolu po križovatku 
pri Kauflande: 60 km/hod. 

Ing. Jozef Gonda, OVaD, MsÚ

„Kedy sa budú konečne rekonštruovať chod-
níky od Metropolu k žel. stanici? Táto trasa je 
predsa vstupná brána do mesta, hlavne keď 
prší, je to katastrofa. Myslím si, že je to dôleži-
tejšia investícia ako banícke námestie.“

Bc. Vladimír Lukáč, e-mail, 13. 10. 2008

Myslím, že dôležitosť tejto aktivity ste pochopili 
správne. Mesto zadalo spracovanie projektovej 
dokumentácie tejto stavby ešte v minulom roku 
(2007). Predmetom rekonštrukčných prác by 
malo byť: rekonštrukcia vozidlovej komunikácie, 
chodníkov pre peších, vytvorenie parkovacích 
plôch a pod. Neodlúčiteľnou činnosťou je i vý-
stavba doposiaľ neexistujúcej dažďovej kanali-
zácie a verejného osvetlenia. Keďže súčasťou 
stavby nie sú len objekty, ktoré bude financovať 
Mesto SNV, ale i objekty v správe iných sub-
jektov, je potrebné celý proces komplikovane 
pripraviť. Predpokladaný rozpočet stavby je 
33 mil. Sk. Ing. Jozef Gonda, OVaD, MsÚ 

„...Ostal som zhrozený, keď som videl, že na 
pozemku, kde bolo niekedy detské dopravné 
ihrisko, stojí nejaká vila a to, čo ostalo z det-
ského dopravného ihriska sa nedá nazvať do-
pravným ihriskom. Tak toto je sila, to snáď nie je 
pravda. Ja si myslím, že takáto vec je potrebná 
a takisto si myslím, že aj dopravná výchova 
v školách je potrebná, pretože to, čo predvá-
dzajú decká na križovatkách na bicykloch je 
hrôza. Ale nečudujem sa, keď sa to nemajú 
kde naučiť. Neuvažuje mesto nad výstavbou 
nového DDI?“ Slavo, e-mail, 13. 10. 2008

PRIMÁTOR: Detské dopravné ihrisko by sme 
chceli po dlhšom čase opäť sprevádzkovať. 
Máte pravdu, pri „utlmení“ jeho činnosti, diplo-
maticky povedané, prevládli v minulosti osobné 
záujmy nad spoločenskými. Verím, že sa nám 
podarí tento stav zmeniť, budeme vás o tom in-
formovať.

„Chcem sa poďakovať v mene všetkých 
účastníkov a organizátorov Behu Novoveskou 
Hutou Mestskému úradu - oddeleniu komunál-
neho servisu a oddeleniu výstavby a dopravy. 
Tým prvým za naozaj pekne upravené okolie 
štartu a cieľa na námestí v Novoveskej Hute. 
A dopravákom, že každý rok máme na trati 
nejaký úsek opravenej cesty. Ešte Rybničnú 
ulicu a námestie a trať je v poriadku.“ 

Rudo Mikolaj, list

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární
27. 10. - 2. 11. 2008
Lekáreň ELIXÍR, Zimná 70, 

tel.: 053/446 82 25
3. 11. - 9. 11. 2008

Lekáreň PRI STANICI, Odborárov, 
tel.: 053/429 86 93 

10. 11. - 16. 11. 2008
Lekáreň VERBENA, Hviezdoslavova 41, 

tel.: 053/441 03 74
17. 11. - 23. 11. 2008

Lekáreň Na STAROSASKEJ, Starosaská 528/1, 
tel.: 053/441 35 79  

24. 11. - 30. 11. 2008
Lekáreň FIDA, Hviezdoslavova 27, 

tel.: 053/441 29 66

Pohotovostná služba je do 22.00 hod., v sobotu, 
v nedeľu a sviatok od 8.00 do 22.00 hod.
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Pamätná minca + Kalendár maľovanej SNV:

10 479 Poukážka na nákup bielej techniky v hodnote 
 50 000 Sk od firmy Embraco Slovakia 
9 292 Skúter od firmy Tesko, s. r. o. 
6 335 TV plazma od firmy Proelektro
10 357 Notebook od firiem APS Alkon, a. s. a Alkon VT 
1 216 Videokamera od firmy Uranpres, s. r. o. 
7 690 Videokamera od firmy Andritz Jochman
8 277 Hotovosť 15 000 Sk od firmy VK Stav, s. r. o. 
4 299 Hotovosť 10 000 Sk od firmy BBF elektro, s. r. o.
12 909 Hotovosť 10 000 Sk od VÚB Banka
10 221 Poukážka na nákup plastového okna 
 v hodnote 10 000 Sk od firmy Noves
9 159 Poukážka na nákup plastového okna 
 v hodnote 10 000 Sk od firmy Widos
Darčeková poukážka v hodnote 5 000 Sk od firmy DOXX – 
stravné lístky: 8 759, 1 963, 1 927
1 801 Darčeková poukážka v hodnote 5 000 Sk 
 od firmy John Garfield
3 896 Darčeková poukážka v hodnote 3 000 Sk 
 od firmy John Garfield
9 839 Darčeková poukážka v hodnote 1 000 Sk 
 od firmy John Garfield

7 645 Voľný cestovný lístok pre 2 osoby (destinácia 
 podľa vlastného výberu) od firmy Eurobus
11 541 Víkendový pobyt pre 2 osoby v hoteli Eurobus 
 od firmy Eurobus
1 202 Hotovosť 5 000 Sk od Stavebnej firmy MILANKO
5 514 Laserová tlačiareň od Stavebnej firmy MILANKO
6 586 Mikrovlnná rúra od Stavebnej firmy MILANKO
8 177 Počítačová myš od Stavebnej firmy MILANKO
10 074 Šek na nákup stavebného materiálu 
 v hodnote 5 000 Sk od firmy Stav Centrum
12 764 Koberec v hodnote 5 000 Sk  od frmy Bečarik 
200 Fotoaparát od firmy Sisoft Computer 
12 158 Fotoaparát  od firmy Širila, a. s. 
2 665 Domáca pekáreň na chlieb od firmy MPC CESSI
3 335 Mobilný telefón od firmy O2
2 261 Hotovosť 3 000 Sk od firmy 
 Východoslovenské kameňolomy, a. s.
46 Gitara od firmy Hudobniny Valkošák
3 731 Rádiomagnetofón s CD a MP3 
 od firmy Brantner Nova 
6 991 Celoročná voľná vstupenka pre 2 osoby 
 na krytú plaváreň od p. o. STEZ

12 512 Rodinná vstupenka na kultúrne predstavenie 
 Vták ohnivák od p. o. MKC
Čistiaca sada na okná od firmy Progrup, s. r. o.:
9 123, 9 132, 11 756, 11 544, 6 680, 3 349, 3 340, 
3 331, 10 301, 10 292, 663, 672, 654, 9 141, 4 617, 
4 626, 4 599, 4 635, 4 608, 12 435
Obrazová publikácia Spiš – perla Slovenska 
od Mesta SNV:
11 574, 9 174, 6 318, 7 970, 9 781, 9 552, 6 654, 
12 039, 7 672, 7 663, 6 926, 11 171, 12 030
8 376 Pamätná strieborná minca NP Nízke Tatry 
 od UniCredit Bank
579 Hotovosť 10 000 Sk od firmy 
 RONA – Sklárne, Lednické Rovne
2 492 Svietnik od n. o. Domovina
11 197 Večera pre dvoch v hodnote 600,- Sk 
 od firmy Hotel Metropol, a. s.
Pracovný odev od firmy Overall: 
8 372, 12 710
1 405  Biolampa od firmy Solitéra, s. r. o.
8 082  Kulmofén od firmy Solitéra, s. r. o.

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

Utorok, 18. 11. , 16.30 - 18.00 hod.

TVORIVÁ DIELŇA V GALÉRII 
„MAMA, OTEC A JA“
Chcete sa naučiť niečo nové, pripraviť darček či pre-
kvapenie pre svojich blízkych? Materské centrum 
Dietka v spolupráci s Galériou umelcov Spiša pre Vás 
pripravilo tvorivý večer v galérii. Pozývame všetkých 
rodičov a ich deti. Vašu účasť prosíme nahlásiť do 
7. 11. na tel. č.: 0904 887 239
Téma: „maľovanie na hodváb“ (Hodvábna šatka)

Kde: Galéria umelcov Spiša, Zimná ul., SNV
Vstupné: 50,- Sk/dieťa
Cena hodvábnej šatky: 69,- Sk/ks

STÁLA PROGRAMOVÁ 
PONUKA:

PORADENSTVO V DOJČENÍ  
certifikovaná laktačná poradkyňa 
Hanka Ogurčáková, tel.: 0903 740 739, 
volať môžete od 19.00 do 20.00 hod.

ANGLICKÝ KLUB 
BATOLIAT 
MUM, DAD AND ME 
(MAMA, OTEC A JA) 
pre deti od 2 r.
Kde: jazyková učebňa MŠ Zd. Nejedlého
Kedy: každý štvrtok o 16.15 hod., 
prvá hodina: 27. 11. 2008 vo štvrtok o 16.15 hod.
Spoluorganizátor: MŠ Z. Nejedlého SNV 
a ELC Košice (odborný garant)

- VYŽREBOVANÉ ČÍSLA KUPÓNOV

Výhercovia si ceny môžu vyzdvihnúť na sekretariáte primátora - Radnica, prízemie, Radničné námestie 7 do 15. 12. 2008.
V prípade, že číslo na Vašom kupóne nie je vyžrebované, môžete kupón použiť ako vstupenku na výstup na vežu rím.-kat. kostola. Výstup je potrebné vopred dohodnúť v TIC, Letná 49, t. č. 053/44 282 92.



KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

10 NOVEMBER 2008

KULTÚRA, SPRAVODAJSTVO

GALÉRIA 
UMELCOV 

SPIŠA 
ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

pozýva širokú kultúrnu
verejnosť na prehliadky výstav

v mesiaci november 2008

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

VÝSTAVY: 
• SPIŠSKÁ NOVÁ VES 2008 
  -  výstava výtvarných diel z Medzinárodného maliarskeho 
  a sochárskeho sympózia  do 31. 12. 2008

MIMOVÝSTAVNÁ ČINNOSŤ:  
• Tajomný sprievodca galériou - cyklus workshopov pre žia-
kov ZŠ v mesiacoch september - december 2008, kde sa zo-
známia s maľbou, kresbou, grafikou a plastikou.

Otváracie hodiny: Utorok - piatok 9.00 - 17.00 hod.
 Sobota - nedeľa 9.00 - 13.00 hod.
Vstupné: dospelí 20,- Sk /0,66 €
 deti, dôchodcovia 10,- Sk /0,33 €

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

28. novembra 2008 (piatok) o 20.00 hod., 
Galéria umelcov Spiša 

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

 Divadlo Kontra v spolupráci s Galériou umelcov Spiša
uvádzajú Mark O´Rowe

HOWIE A ROOKIE
Preklad: Sylvia Galajda • Réžia: Klaudyna Rozhin

Tarantino v zrážke s Homérom. Autenticita a vynikajúce herectvo. Divadlo ako 
má byť. To sú vyjadrenia kritikov, ktorí ocenili toto predstavenie ako „Prekva-
penie Novej Drámy“ a „Objav sezóny“ Dosky 2007. Howie a Rookie videli diváci, 
okrem iného, aj v Bristole, Prahe, Varšave i Bratislave a ako jediné predstavenie 
zo Slovenska bolo pozvané na najväčší a najprestížnejší svetový divadelný festi-
val Edinburgh Fringe 2007.
Mark O´Rowe je považovaný za najoriginálnejšieho autora írskeho divadla od 
čias Becketta. Temné zákutia Dublinu. Nasvrabený matrac. Dve mŕtve bojové 
ryby. Krv a sex. Humor a horor. Pomsta a obeta.

Hrajú: Howie Lee - Peter Čižmár, Rookie Lee - Miki Macala

7. november 2008 (piatok) o 20.00 hod.,
Galéria umelcov Spiša

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

Projekt predkladá 
jednu z foriem galerij-
nej pedagogiky, ktorá sa 
zameriava na sprostred-
kovanie hodnôt výtvar-
ného umenia v galériách 
rôznym vekovým sku-
pinám zážitkovou for-
mou. Približuje umenie 
spišských umelcov (La-
dislava Kacvinského, 
Petra Pollága, Evy Ki-
selovej-Sitekovej...) ako 
dôležitú súčasť života 
v našom regióne. Ta-
jomný spr ievodca 
poskytuje možnosti vzde-
lávania, zábavy a rozvoja 

tvorivosti. Napomáha pracovníkom rozvinúť vzdelávaciu funkciu našej ga-
lérie a súčasne prispieva k vytvoreniu dobrého kreditu medzi školami, ši-
rokou verejnosťou a Galériou umelcov Spiša. 
Zámerom projektu „Tajomný sprievodca galériou“ je ponuka systematic-
kého vzdelávacieho programu. Vytvorením aktivít pre žiakov chce galé-
ria dosiahnuť opakovanú návštevu v rámci vyučovania, vo voľnom čase 
počas školského klubu či záujmovej mimoškolskej činnosti (krúžky). 
Ideálne priestorové riešenie stálej expozície „Umelci Spiša 20. storočia” 
a bohatý zbierkový fond galérie vytvára možnosti úspešnej realizácie nášho 
programu zameraného na 4 druhy výtvarného umenia - kresbu, maľbu, 
grafiku a plastiku.
Projekt prebieha v Galérii umelcov Spiša v SNV od septembra do 
decembra 2008. Realizovaný je s finančnou podporou Ministerstva 
kultúry SR. Bc. Táňa Stašiková, autorka projektu

V školskom roku 2008/2009 ponúka Galéria umelcov Spiša 
nový vzdelávací program pod názvom TAJOMNÝ SPRIEVODCA 
GALÉRIOU všetkým základným a základným umeleckým školám 
v našom meste. 

NOVÝ VZDELÁVACÍ 
PROGRAM V GALÉRII

MESTSKÁ ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA 
DETÍ MATERSKÝCH ŠKÔL
Olympiádu pravidelne od r. 2004 organizuje 
Materská škola na Komenského ul. v závere 
septembra. Tohtoročný 5. ročník sa niesol 
pod heslom olympijských festivalov detí 
a mládeže Slovenska: „Rýchlejšie, vyššie, 
silnejšie, čestne a v priateľstve“. Olympiádu 
hviezdičiek, ako sme ju tohto roku nazvali, 
sme okrem šport. súťaží naplnili aj kultúrnym 
a environmentálnym obsahom.
Pri slávnostnom otvorení bola vyhodno-
tená výtvarná súťaž. 740. výročie 1. písom-
nej zmienky o meste bolo motívom k téme 
„Naše mesto“ a Olympijské hry v Pekingu 
a naša malá olympiáda k téme „Olympiáda 
a šport očami detí“. Z množstva prihláse-
ných prác porota ocenila v oboch témach 
3 najlepšie práce: „Naše mesto“ - Liliana 
Hangalová (MŠ Nov. Huta), Vivien Popadi-
čová (MŠ Komenského), Klaudia Proksová 
(MŠ Gorazdova); „Olympiáda a šport očami 
detí“: Adam Čop (MŠ Gorazdova), Barbora 
Štofaníková (MŠ Gorazdova) a Soňa Solá-
ková (MŠ Komenského). 
Súčasťou podujatia bola aj panelová dis-
kusia na tému „Chceme dýchať čistý 
vzduch“, kde primeranou formou boli pro-
pagované myšlienky zdravého život. štýlu 
a život. prostredia.  
Do športovej časti, ktorú tvorili 4 súťažné 
disciplíny, sa zapojili deti 13 MŠ z mesta. 
Každú MŠ reprezentovali 4 chlapci a 4 diev-

čatá. Víťazstvá si odniesli: v behu na 20 m 
Adam Oravec (MŠ Komenského) a Sára 
Krivdová (MŠ Lipová), v skoku do diaľky Ro-
man Susa (MŠ P. Jilemnického) a Patrícia 
Liptáková (MŠ J. Hanulu), v hode kriketovou 
loptičkou Bohdan Čonka (MŠ Gorazdova) 
a Dominika Duždová (MŠ Potočná), v troj-
boji všestrannosti Roman Susa a Dominika 
Duždová. V súťaži družstiev si od minuloroč-
ného víťaza - domácej MŠ Komenského pre-
vzala Putovný pohár MŠ P. Jilemnického. 
Symbolickým víťazom boli všetky deti, ktoré 
sa podujatia zúčastnili a tiež všetci usporia-
datelia, ktorí dali deťom priestor pre ich pri-
rodzenú súťaživosť.

Helena Kolarčíková
riaditeľka MŠ Komenského
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KINO BANÍK

1. 11. 2008  Nepremietame 

2. - 3. 11. o 19.00 hod., 
vst.: 59,- Sk/1,96 €

MÁJ
Filmový projekt „Máj“ režiséra a kame-
ramana F. A. Brabca je koncipovaný ako 
celovečerný hraný film pre celú rodinu. 
ČR, 2008, obrazová báseň, 80 min., 
MP-12,Tatrafilm.

4. - 6. 11. o 19.00 hod., 
vst.: 60,- Sk/1,99 € 

TROPICKÁ BÚRKA
Najžiarivejšie hollywoodske hviezdy 
sa zišli na natáčení najväčšieho a naj-
nákladnejšieho vojnového filmu všet-
kých čias. USA, 2008, akčný/komédia, 
107 min., MN, Tatrafilm.

7. - 9. 11. o 19.00 hod., 
vst.: 59,- Sk/1,96 € 

DARJEELING S RUČENÍM 
OBMEDZENÝM

Vo filme Darjeeling s ručením obme-
dzeným, traja bratia z Ameriky, ktorí sa 
spolu už rok nerozprávajú, vyrazia na 
cestu vlakom po Indii s cieľom nájsť 

seba samých a obnoviť putá – byť opäť 
súrodencami ako kedysi. USA, 2008, 
dráma, 91 min., MP-12, ASFK.

8. - 11. 11. o 17.00 hod., 
vst.: 55,- Sk/1,83 € 

KUNG FU PANDA
Animovaná komédia pre celú rodinu 
o lenivej, neúctivej a flákačskej pande 
Po, ktorá sa musí naučiť kung-fu. 
USA, 2008, komédia/akčný/animovaný, 
90 min., MP, SKFS.

12. - 13. 11. o 19.00 hod., 
vst.: 55,- Sk/1,83 € 

FRANTIŠEK JE DĚVKAŘ
Príbeh Františka Soukenického, muža 
v produktívnom veku, ktorý sa má jed-
noducho dobre, až jedného dňa šliapne 
vedľa a spustí tým ťažko kontrolova-
teľnú lavínu udalostí. ČR, 2008, komé-
dia, 90 min., MP-12, Magic box.

14. - 17. 11. o 19.00 hod., 
vst.: 59,- Sk/1,96 €, 
v pondelok 17. 11. 
vst.: 55,- Sk/1,83 €

CESTA DO STREDU ZEME

Obrovské epické dobrodružstvo, ktoré 
vás spolu s hrdinami vezme na divokú 
intenzívnu jazdu... USA, 2008, akčný/
dobrodružný/fantasy, 92 min., MP, Con-
tinental film.

18. - 20. 11. o 19.00 hod., 
vst.: 55,- Sk/1,83 € 

MÚMIA 3
Brendan Fraser ako Rick O‘Connell sa 
vracia už v treťom pokračovaní známej 
série „The Mummy“. Nemecko/Kanada/
USA, 2008, akčný/dobrodružný/fan-
tasy, 90 min., MP-15, Tatrafilm.

21. - 24. 11. o 19.00 hod., 
vst.: 55,- Sk/1,83 €, 
v pondelok 24. 11. 
vst.: 50,- Sk/1,65 €

BOBULE
Letná komédia, ktorá nás zavedie do 
moravských viníc. ČR, 2008, komédia, 
90 min., MP-12, Magic Box.

25. - 27. 11. o 19.00 hod., 
vst.: 60,- Sk/1,99 €

PARÍŽ, MILUJEM ŤA
Vo filme Paríž milujem Ťa sa zišli sve-

toznámi režiséri, aby spoločne ukázali 
Paríž spôsobom, aký tu ešte nebol – na-
točený ľuďmi rovnako kozmopolitnými 
ako mesto samo. Fr./Licht./Švajč./Nem, 
2006, romantický, 120 min., MP-12, 
Continental film.

28. - 30. 11. o 19.00 hod., 
vst.: 60,- Sk/1,99 € 

OKO DRAVCA
23-ročný povaľač Jerry Shaw (Shia La-
Beouf) a slobodná matka Rachel Hol-
loman (Michelle Monaghan) sú obaja 
v moci neznámeho hlasu, ktorý sleduje 
každý ich pohyb a má neobmedzenú 
kontrolu nad ich osudmi. USA, 2008, 
akčný / thriller / mystery, 80 min. MP-
12,Tatrafilm

NA DECEMBER PRIPRAVUJEME:
Bathory – historický • Mama Mia – hudobný 
• Max Payne – akčná dráma • Star wars 
– sci-fi • Malé oslavy – dráma • Vesmírny 
opičiaci – anim. komédia • Quantum agent 
007 – akčný • Cinka panna – hudobný •  
Noci v Rodhante – roman. dráma

Bližšie informácie na www.dksnv.sk

Vážení priaznivci dobrého filmu. 
Od septembra do decembra 2008 
prebieha vo filmovom klube pre-
hliadka najlepších filmov, ktoré boli 
natočené za posledných 100 rokov. 
Tieto budú označené pred filmom 
znakom PROJEKT 100.

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

Historický veľkofilm Juraja Jakubiska 
privádza k životu krvavú legendu Čach-
tickej Panej. Historický thriller, ne-
vhodné pre vekovú skupinu maloletých 
do 15 rokov, 140 min., SR, ČR, UK, HU, 
JAKUBISKO FILM.

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

PARÍŽ, MILUJEM ŤA
Svetoznámi režiséri sa zišli, aby spo-
ločne ukázali Paríž spôsobom, aký tu 
ešte nebol. Romantický, poviedkový, 
Fr./Licht./Švajč./Nem., 120 min., ne-
vhodné pre vekovú skupinu maloletých 
do 15 rokov.

8. 11. o 19.00, 9. 11. o 19.30, 
vst.: 59,- Sk/1,96 €

MÁJ
Strhujúci príbeh o ľúbostnom trojuhol-
níku dvoch mužov a jedného dievčaťa... 
Výpravný historický film, ČR, r. 2008, 
76 min., nevhodné pre vekovú skupinu 
do 12 rokov.

FILMOVÝ KLUB - VŠETCI ŠTUDENTI 
MAJÚ VSTUPNÉ 40,- Sk 
14. 11. o 19.00, 
vst.: člen.: 40,- Sk/1,32 €, 
nečlen.: 60,- Sk/1,99 € 

ZAMILOVANÉ ZVIERATÁ

Buďte svedkami zvádzania, ktoré v prí-
rode len tak ľahko neuvidíte. Francúz-
sko, 85 min., české titulky, nevhodné 
pre vekovú skupinu do 12 rokov.

VSTUPNÉ 50,- Sk V KINE MIER 
NA DEŇ ŠTUDENTSTVA 
17. 11. o 17.00 a 19.00 
ROZPRÁVKA 
15. - 17. 11. o 17.00, 
vst.: 60,- Sk/1,99 €, 
17. 11. o 17.00, vst.: 50,- Sk/1,65 € 

VESMÍRNI OPIČIACI
Hravá animovaná komédia o troch 
opičiakoch. USA, 79 min., český da-
bing, nevhodné pre vekovú skupinu do 
12 rokov.

15. - 16. 11. o 19.00, 
vst.: 55,- Sk/1,82 €, 
17. 11. o 19.00, vst.: 50,- Sk/1,65 € 

TROPICKÁ BÚRKA
Na radu vojnového poradcu vtiahne 
zúfalý režisér svojich hercov do sku-
točného pralesa, aby z nich stvoril chla-
pov... Komédia, USA, r. 2008, slovenské 
titulky, 103 min., nevhodné pre vekovú 
skupinu do 15 rokov.

FILMOVÝ KLUB - PROJEKT 100 
21. 11. o 19.00, 
vst.: člen.: 40,- Sk/1,32 €, 
nečlen.: 60,- Sk/1,99 € 

4 MESIACE, 3 TÝŽDNE, 2 DNI
Jeden deň v živote dvoch rumunských 
vysokoškoláčok, na ktorý nikdy neza-
budnú a o ktorom nikdy nebudú hovo-
riť. Psychologický, Rumunsko, 113 min., 
české titulky, nevhodné pre vekovú sku-
pinu do 15 rokov.

ROZPRÁVKA PRE STARŠÍCH 
22. - 23. 11. o 17.00, 
vst.: 50,- Sk/1,65 €

ZABUDNUTÝ OSTROV
Tradičný dobrodružný film, v ktorom 
sa snúbi romantika veľkých diaľok, ne-
konečných možností detskej fantázie, 
priateľstva, lásky a porozumenia. USA, 
r. 2008, 96 min., český dabing, nevhodné 
pre vekovú skupinu do 12 rokov.

22. - 23. 11. o 19.00, 
vst.: 55,- Sk/1,82 €

BÁTHORY
Historický veľkofilm Juraja Jakubiska 
privádza k životu krvavú legendu Čach-
tickej Panej. Historický thriller, 140 min., 
SR, ČR, UK, HU, nevhodné pre vekovú 
skupinu maloletých do 15 rokov, JAKU-
BISKO FILM.

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

V ÚDOLÍ ELAH
Niekedy je ľahšie pravdu odhaliť, ako 
jej čeliť. Thriller, USA, 115 min., české 
titulky, nevhodné pre vekovú skupinu 
do 15 rokov.

ROZPRÁVKA 
29. - 30. 11. o 17.00, 
vst.: 50,- Sk/1,65 €

KUNG FU PANDA
Na scénu nastupuje mladý, nekľudný, 
roztomilý a totálne nešikovný pandí 
chlapík Po, z ktorého sa stane legen-
dárny Dračí bojovník. Animovaná komé-
dia, slovenský dabing, 90 min., vhodný 
pre všetky vekové skupiny maloletých.

29. - 30. 11. o 19.00, 
vst.: 59,- Sk/1,96 €

STAR WARS: THE CLONE WARS
Hviezdne vojny dostávajú prvým celo-
večerným animovaným filmom z dielne 

Lucasfilm Animation úplne novú po-
dobu. Animovaný, dobrodružný, sci-fi, 
98 min., slovenské titulky, nevhodné 
pre vekovú skupinu do 12 rokov.

FILMOVÝ KLUB - PROJEKT 100 
5. 12. o 19.00, 
Vst.: člen.: 40,- Sk/1,32 €, 
nečlen.: 60,- Sk/1,99 €

SKAFANDER A MOTÝĽ
Režisér Julian Schnabel preniesol na 
filmové plátno príbeh šéfredaktora ča-
sopisu Elle, ktorý po náhlej mozgovej 
príhode ochrnul na celé telo. Psycho-
logický životopisný, FR/USA, 112 min., 
české titulky, nevhodné pre vekovú sku-
pinu do 15 rokov.

MIKULÁŠSKE PREDSTAVENIE 
V KINE MIER
6. - 7. 12. o 17.00, 
vst.: 40,- Sk/1,32 €

HORTON
Tvorcovia Doby ľadovej prichádzajú 
s úplne novou rozprávkou pre deti i do-
spelých, ktorý si po celom svete získal 
svojich fanúšikov! USA, český dabing, 
87 min., nevhodné pre vekovú skupinu 
do 12 rokov.

6. - 7. 12. o 19.00 
MAX PAYNE

PRIPRAVUJEME: PAVUČINA LŽÍ, 
NOCI V RODANTHE, JAMES BOND, 

NÁŠ VODCA, KATYŇ

Filmové rozprávky s českým dabingom 
musíme uvádzať v zmysle zákona ako 
nevhodné do 12 rokov, ale návšteva 
týchto filmov je len na zvážení rodičov. 
Ďakujeme za pochopenie.

Bližšie informácie na www.snv.sk

MKC    KINO MIER

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

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

POHOTOVOSTNÉ SLUŽBY KLUB DÔCHODCOV KOMENSKÝ
pozýva pedagogických pracovníkov, 
dôchodcov na stretnutie, 
ktoré sa uskutoční 
10. 11. 2008 (pondelok)
v Klube dôchodcov na Levočskej ul.
Tešíme sa na vás.



KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

12 NOVEMBER 2008

KULTÚRA, OZNAM

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

Ray Gibson - Nápady pre šikovné ruky. Táto 
kniha prináša veľa námetov na vyplnenie voľ-
ného času, ktoré rozvíjajú predstavivosť a krea-
tívnosť. Výstižné návody poskytujú veľa námetov 
pri projektoch od kreslenia, maľovania, zhotovo-
vania masiek až po výrobu praktických predmetov.
Jacqueline Wilsonová - Tajomstvá. Ďalší 
skvelý príbeh od autorky obľúbených a oceňova-
ných kníh, v ktorom náhodné stretnutie vyústi do 
veľkého priateľstva.
Megan McDonald - Dada nálada. Zoznámte sa 
s Dadou, s jej malým bratom Smraďom a s jej pria-
teľmi. Uvidíte, že s Dadou je vždy skvelá nálada. Pri 
čítaní tejto knihy sa nudiť určite nebudete.

POBOČKA MIER, KOMENSKÉHO 25 

Bonnie Bryantová - Dievčatá v sedle. Na strán-
kach šiestich dielov zažijete dobrodružstvá s diev-
čatami z jazdeckého klubu Pine Hollov, ktoré sú 
zbláznené do koní.

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA

Sam Bourne -  Spravodliví. Vraždy a únos man-
želky privedú reportéra New York Times na stopu 
tajomnej sekty, ktorej oddaní stúpenci vyznávajú 
mysticizmus, pradávne proroctvá, ukryté v Biblii.
Alison Kent - Hlboký nádych. Rukojemnícka 
dráma, ktorá zblíži agenta SG-5 so ženou, do kto-
rej sa bezhlavo zamiluje.
Stephen King - Príbeh vdovy Lisey. Dva roky 
po smrti manžela sa vdova Lisey rozhodne nazrieť 
do jeho literárnej pozostalosti a číta jeho posledný 
príbeh hoci vie, že na poslednej strane ju čaká 
niečo oveľa horšie ako samota.

POBOČKA MIER, KOMENSKÉHO 25 

Marcia Willetová - Rodinné puto. Je voľným 
pokračovaním románu Rodinné sídlo. Životné 
osudy rodiny Chadwickovcov v starom sídle, 
v ktorom už niekoľko pokolení prežívalo radostné 
i menej radostné chvíle...

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA

M. Barlog - Dubiny pri Levoči. Dubiny pri Or-
dzovanoch. Fauna a flóra chránených krajinných 
oblastí.
Hartmut Karsten - Ženy - muži. Genderové 
role, jejich původ a vývoj. Rodová problematika, 
biologické a psychologické aspekty rodovej prob-
lematiky.
Miroslav Šiška - Jednohubky z histórie. Po-
pulárno-náučné výklady svetových dejín 20. sto-
ročia.

POBOČKA MIER, KOMENSKÉHO 25 

Rosie Dickinsová - Maľujeme podľa veľkých 
majstrov. Očarujúca kniha, ktorá kombinuje osl-
nivé umelecké diela z celého sveta s príťažlivými 
projektmi, ktoré budú inšpirovať každého mladého 
výtvarníka, aby si ich vyskúšal.

7. 11. 2008 (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 100,- Sk/3,32 €
Anton Kret 

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

9. 11. 2008 (nedeľa) o 15.00 hod.  SD VSTUPNÉ: 50,- Sk/1,66 €
Pavol Dobšinský - Miro Košický               

TROJRUŽA, MÚDRY MAŤKO A BLÁZNI (ROZPRÁVKA)
Rozprávkový dvojtitul, klasika slovenských rozprávok, v ktorom si malí i veľkí prídu na svoje. Trojruža - romantická 
rozprávka o dobrosrdečnej dievčine a zatrpknutom netvorovi, v ktorom nájde dievčina zaľúbenie a vyslobodí zaklia-
teho princa. Múdry Maťko a blázni - paródia o tom, akí sme ľudia a o tom, ako je nám spolu veselo a dobre.
Réžia: Monika Gerbocová Dramaturgia: Tibor Ferko Výprava: Zuzana Malcová a. h. Hudba: Róbert Mankovecký
Účinkujú: Mikuláš Macala , Katarína Turčanová, Jozef Novysedlák, Anna Strnadová,  Jana Puklušová

14. 11. 2008 (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 100,- Sk/3,32 € 
Ivan Bukovčan 

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

16. 11. 2008 (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNÉ: 50,- Sk/1,66 €
Karol Spišák

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

21. 11. 2008 (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 100,- Sk/3,32 € 
Anton Kret 

NA MESCICKYM TARHU 
23. 11. 2008 (nedeľa) o 10.00 hod.  VSTUPNÉ: 50,- Sk/1,66 €
Janosch

ACH, AKÁ NÁDHERNÁ JE PANAMA (ROZPRÁVKA) 
Jeden z najúspešnejších súčasných nemeckých autorov literatúry pre deti prvýkrát na Slovensku! 
Rozprávka, v ktorej je všetko väčšie a oveľa krajšie. Príbeh dvoch kamarátov, Macka a Tigríka, ktorí sa vydali na 
cestu, aby pochopili, že mať priateľa je najväčšie šťastie na svete. Medzinárodný tím tvorcov. Spolupráca so spiš-
skonovoveskými deťmi. Množstvo nádherných pesničiek a ožívajúca scénografia. 

30. 11. 2008 (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNÉ: 65,- Sk/2,16 €
Pavol Dobšinský - A. Kret                     

O RUŽOVEJ ANIČKE  (ROZPRÁVKA)        PREMIÉRA!!!
Rozprávka s pesničkami na motívy slovenskej ľudovej rozprávky z Dobšinského pokladov. Odhalíme rozprávkové 
tajomstvo, posolstvo dobra a zla, svet fantázie a ilúzie.

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

Deň Otvorených Dverí 2008 
sa ukutoční dňa 28. novembra 2008 v čase od 9.00 do 15.00 hod.
v priestoroch Akadémie vzdelávania, Odborárov 12 v Spišskej Novej Vsi

Sprievodné aktivity 
jazykový audit (z anglického, francúzskeho, nemeckého, slovenčiny ako cudzieho jazyka, 

španielskeho, ruského a talianskeho jazyka) • prístup na internet • ukážková hodina angličtiny 
(nahlásiť sa do 26. 11. 2008) • každý návštevník obdrží malé prekvapenie

V ponuke sú školenia a kurzy
Opatrovateľstvo pre potreby EÚ (400 v. h.) • Nechtový dizajn • Kozmetika a vizážistika

Podvojné účtovníctvo a personalistika • Príprava projektov na čerpanie z fondov EÚ
• Cudzie jazyky (angličtina, francúzština, nemčina, španielčina, ruština) a iné
Informácie: podávame v pracovných dňoch  v čase od 8.00 do 16.00 hod. 

Kontakt: tel. č.: 053/44 219 80, T-mobile: 0904 348 762, Orange: 0905 943 853 alebo e-mail: av1@stonline.sk
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KULTÚRA

Koncert skupiny 
ČECHOMOR - CZ

Skupina Čechomor v spolupráci s Nova Music Enter-
tainment Slovakia prináša sériu 5 koncertov kultovej 
česko-moravskej kapely Sváteční Čechomor. V dru-
hej polovici novembra sa tak k slovenským posluchá-
čom dostanú známe hity, ale vôbec po prvý krát aj 
chytľavé vianočné novinky.

Kde: Dom kultúry, Štefánikovo nám. 4, 
Spišská Nová Ves

Kedy: 22. 11. 2008 o 19.00 hod.
Vstupné: Predpredaj 399 Sk/13,24 € 

na mieste 499 Sk/16,56 €

Lístky v predpredaji:
DK, Štefánikovo nám. 4 • CA Omega, Zimná 35

CK Satur, Štefánikovo nám. 10 
Semafor club, Odborárov 47 • www.ticketportal.sk

V. Národný 
benefičný koncert 

organizovaný Spišským klubom SM 
pod záštitou 

Mgr. Ley Grečkovej poslankyne NR SR 
a Christophera Thalheima generálneho 
tajomníka európskej platformy SM (EMSP)  

sa uskutoční 
dňa 28. novembra o 17.00 hod. 

v športovej hale v Spišskej Novej Vsi.
Účinkujú:

PETER STAŠÁK
JADRANKA HANDLOVSKÁ

HEĽENINE OČI
ZUZANA SMATANOVÁ

BDS tanečná HIP HOPová skupina
Vstupné 99,- Sk/3,29 € a viac .
V hale je 1 500 miest na sedenie 

(miesto pre vozíčkárov na palubovke). 
Vstupenky si môžete objednať 

na tel. čísle 0903 761 449 - Anton Novák.

9. 11. 2008 o 17.00 hod. (nedeľa), Kino Mier
SLOVENSKÉ DIVADLO TANCA
uvádza tanečno-divadelné predstavenie

VTÁK OHNIVÁK 
Stravinski - Ďurovčík
Moderné spracovanie rozprávky o princovi, ktorý prišiel do začarovanej krajiny. Je to divadelné 
predstavenie 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 - predpredaj: 250 Sk/8,30 €
Vstupné v deň konania akcie: 300 Sk/9,96 €
 

11. 11. 2008 o 18.00 hod., Koncertná sieň Reduty 

TRI ORIEŠKY PRE RICHARDA RIKKONA
Klavírny recitál. Na návštevníkov koncertu čaká prekvapenie v podobe
troch orieškov – Richard Rikkon sa predstaví aj ako korepetítor svojich malých
hostí – hudobne nadaných detí z miestnych ZUŠ. 
Vstupné: 179 Sk/5,94 €

Pripravujeme v mesiaci december:
1. 12. 2008 o 10.00 a 14.00 hod., Kino Mier 
ELÁ HOP - známi z televíznej obrazovky
uvádzajú rozprávku

DOHVIEZDNY VEČER
Poetická vianočná veselohra s pastiermi, koledami a bábkovým divadlom, hraná vo vtipnom zá-
horáckom nárečí.
Vstupné: 50 Sk/1,65 €

10. 12. 2008 o 18.00 hod., Evanjelický kostol

VIANOČNÝ KONCERT
Účinkuje:  JAKUB PUSTINA – barytón
 RICHARD POHL - klavír

14. 11. 2008 o 17.00 hod., Kino Mier 

KOLKHA
Národný tanečný a spevácky folklórny súbor z Gruzínska  z TBILISI. Tradičné gruzínske národné 
tance a spevy, pestrofarebné kroje. Súbor získal množstvo medzinárodných ocenení na prehliad-
kach a festivaloch. 
Vstupné: 50 Sk/1,65 €

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

Na zakúpenie vstupeniek na akcie, ktoré sa uskutočnia v termíne 
do 15. 11. 2008 je možné využiť KULTÚRNE POUKAZY!

Naša škola sa v uplynulom školskom roku 2007 / 2008 
stala II. najlepšou školou Slovenska. Rebríček zve-
rejnili Hospodárske noviny 2.7. 2008 a bol zostavený 
na základe údajov Štátneho pedagogického ústavu za 
rok 2008, zohľadňuje úspešnosť žiakov na maturitných 
testoch úrovne A aj B.
Zároveň sme sa stali Školou roka v kategórii špor-
tových aktivít stredných škôl okresu. Titul udelila 
Slovenská asociácia športu na školách v spolupráci 
s Centrom voľného času Adam v Spišskej Novej Vsi.

Pripomínam, že v školskom roku 2004 / 2005 sme sa 
umiestnili na II. mieste v Košickom kraji a zároveň 
na IV. mieste na Slovensku po vyhodnotení výsledkov 
externých maturitných skúšok.
Všetko vďaka zanieteným učiteľom a skvelým študen-
tom, ktorí veľmi úspešne študujú na vysokých školách 
doma i v zahraničí a tí starší realizujú svoje sny už vo 
vysnívaných povolaniach.
Zaiste nie je dôvod podľahnúť tvrdeniam o zrušení našej 
školy.  Gabika Zahurancová

SVOJ VÝBORNÝ KREDIT SME EŠTE VYLEPŠILI
Gymnázium, Spišská Nová Ves, Javorová 16

Dňa 8. novembra 2008 (sobota) 
o 11.00 hod. sa uskutoční 

na Čingove, 
na dolnom parkovisku 

Deň Horskej služby 
Slovenský raj.
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E JAZDECTVO: 14. 9. usporiadal JK Slávia SNV jazdecké 

preteky „Cena Spiša“. Jazdci si mohli zmerať sily na vylep-
šenom pieskovom povrchu. Prvá súťaž sa začala 2-fázovým 
skákaním na výške 110/120 cm, kde si 1. priečku vyskákali 
Ján Kovalčík ml. a Carima (Vrbov Kovalčík JK). Spomedzi do-
mácich jazdcov sa najlepšie umiestnila Svetlana Kočíková so 
Santhe na 5. mieste. Na parkúre v stupňovanej obtiažnosti 
do 130 cm so žolíkom najlepší výsledok dosiahol Marek Fi-
linský na koni Kamor (Hrabušice Slov. raj), domáca dvojica 
S. Kočíková - Natanya du Record skončila na 4. mieste. 
V hlavnej súťaži o „Cenu Spiša“ štartovalo 18 dvojíc, z kto-
rých sa 8 prebojovalo do rozoskakovania. Najlepší výsledok 
- 0 trest. bodov dosiahol Portoriko sedlaný Milanom Pribulom 
(JK Pribula Prešov), 2. miesto si vyskákal domáci Zdeno Ku-
chár s koňom Gordon Great. 
SKATEBOARDING: 20. 9. sa v skate parku pri futbal. 
ihrisku konal 5. ročník Skate Cupu, na ktorom sa zišiel hojný 
počet jazdcov z celého Slovenska. V kategórii do 15 r. zvíťazil 
Richard Turný (Košice), náš Adam Majerčík obsadil 3. miesto. 
V kategórii nad 15 r. zvíťazil Peter Molec (Zvolenská Slatina).
BASKETBAL: Začala basketbalová extraliga mužov. 
V 1. kole Spišiaci bodovali v Košiciach 82 : 70. V 2. kole 
na domácej palubovke sa im nedarilo a s Nitrou prehrali 
84 : 93. Basketbalisti SNV hrajú aj v Stredoeurópskej lige, 
kde postupne do konca roka sa ešte stretnú s českým Novým 
Jičínom, rakúskym Klosternuburgom. 1. stretnutie sa hralo 
13. 10. s výsledkom: BK AC 04 LB SNV - ALBACOM Szé-
kesfehérvár 83 : 105.
MEMORIÁL V. JASENČÁKA: 3. ročníka basketbalového 
turnaja mužov skončil s výsledkami zápasov: SNV - Opava 
65 : 79, SNV - Kolín 64 : 80, SNV - Nyiregyháza 63 : 74. Ko-
nečné poradie: 1. BC Kolín (ČR), 2. BK Nyiregyháza (HUN), 
3. BK Opava (ČR), 4. BK 04 AC LB SNV.
CYKLOMARATÓN: Na 5. ročníku horského cykloma-
ratónu XCM Slovak Paradise 2008 štartovalo 20. 9. cca 
270 jazdcov z celého Slovenska i zahraničia v 7 súťažných 
a 1 nesúťažnej kategórii na tratiach Elite (70 km), Profi 
(35 km) a Rekre (20 km). Zadarilo sa medzi nimi i 2 mladým 
Novovešťanom: v kategórii juniorov do 18 r. na 2. mieste skon-
čil Peter Šofranko a 3. priečku si vybojoval Jozef Janečko. 
FUTBAL: Futbalistom FK SNV sa v II. lige darí, po 13. kole sú 
priebežne stále na 2. mieste.
NIKÉ PREMIER CUP: Športová futbal. trieda starších ži-
akov sa zúčastnila 17. 9. Krajského finále Niké Premier Cup 
v Košiciach. 6 mužstiev bolo rozlosovaných do 2 skupín. Vý-
sledky: FK SNV - MFK Košice 3 : 1, SNV - Veľké Kapušany 
4 : 0, postup do finále: SNV - Michalovce 5 : 4 na pokutové 
kopy. Víťazom sa stali Michalovce. Futbalistom FK SNV patrí 
pochvala za 2. dobrú reprezentáciu klubu a školy. 
HOKEJ: Hokej za ženy HC OSY SNV hrá dvojnásobná zlatá 
olympionička Elena Kaliská. Už ako hokejistka v drese SNV 
hrala ligu proti Zudlenu (3 : 0). Je to súčasť jej prípravného 
obdobia na novú vodnoslalomársku sezónu. 11. 10. sa spolu 
so Spišiačkami na ľade úspešne postavila proti svojim rodáč-
kam - hráčkam Zvolena (3 : 0) a asistovala na druhý gól.
RÝCHLOKORČUĽOVANIE: Rýchlokorčuliari ŠK STEZ 
SNV bojovali na pretekoch Austria Open vo Viedni. Miloš 
Vigaš obsadil 3. miesto na 1 000 a 1 500 m. V kategórii 
juniorov Boris Frankovič skončil na 1 000 m na 1. mieste. 
Medzi žiačkami sa Petra Suľovská umiestnila na 1 000 m tiež 
na 1. mieste.
ÚSPECHY BEŽCOV: Na 32. ročníku GEMERSKÉHO 
POLMARATÓNU štartovalo 63 mužov a 17 žien. Veteráni Vla-
dimír Psocík a Július Smolár obsadili 3. miesta, Peter Hus 
v hlavnej kategórii dobehol ako štvrtý. Na 10. ročníku BEHU 
LEVOČSKOU DOLINOU sa darilo aj našim zástupcom, keď 
prvenstvá vo svojich kategóriách si vybojovali: Ján Dominik, 
Renáta Fedorová, Ján Volčko (všetci z BK Cyklosun Plus). Na 
43. ročníku BEHU ULICAMI KROMPÁCH sa v kategórii ženy 
od 35 r. stala víťazkou Anna Bigošová zo SNV. Medzi mužmi 
nad 60 r. zvíťazil Ondrej Kozák z BK Cyklosun Plus Nov. Huta. 
Jana Kocúrová z toho istého oddielu dobehla do cieľa ako 
tretia medzi staršími dorastenkami.
VOLEJBAL: Historicky prvý extraligový zápas vo volejbale sa 
3. 10. vysielal cez STV 3 v priamom prenose. Výsledok: SNV 
- Senica 0 : 3. Ďalšie výsledky: 2. kolo: Žiar n./H. - SNV 3 : 1, 
3. kolo: SNV - Pezinok 3 : 0, 4. kolo: Žilina - SNV 3 : 0.
JUBILUJÚCA ATLETIKA: Organizovaná atletika na Spiši 
oslavuje svoju 50-tku. Oslavy sa budú konať 26. 11. 2008 
pod záštitou primátora mesta Jána Volného.

Gymnázium Školská 7
utorok a štvrtok
18.00 - 19.00 hod.

aerobik, body form, wellness,
cvičiteľka: Kamila Vargová

ZŠ Kožuchova ul.
pondelok a štvrtok

18.00 - 19.00 hod.
fit lopty, cvičenie s overbalom, body form

cvičiteľka: Eva Murgačová

ZŠ Komenského ul., sídl. Mier
utorok

18.00 - 19.00 hod. - aerobik
štvrtok

18.00 - 19. 00 hod. - stepaerobik
nedeľa

18.00 - 19.00 hod. - aerobik, body form
cvičiteľka: Jana Bobková

ZŠ Nejedlého ul., sídl. Mier
štvrtok

18.30 - 19.30 hod.
aerobik, body form, pilates, cvičenie s overbalom 

cvičiteľka: Števa Zajacová

ZŠ Hutnícka ul., sídl. Západ 
pondelok a štvrtok

18.30 - 19.30 hod. 
aerobik, body form, posilňovanie s náčiním

cvičiteľka: Marietta Sopková 

ZŠ Nad Medzou
pondelok

18.00 - 19.00 hod.
kondičný aerobik, body form

streda
17.30 - 18.30 hod. 

zdravotné a posilňovacie cvičenia
18.30 - 19.30 hod. - pilates

piatok
18.00 - 19.00 hod. 

kondičný aerobik, posilňovanie, strečing
cvičiteľka: Ika Kovalčíková

Cvičiteľky Klubu RTVŠ MIX Vás pozývajú
na nedeľné aerobicové popoludnie

vždy druhú nedeľu v mesiaci.
Začíname 12. októbra 2008 

od 16.00 do 19.00 hod. 
v telocvični ZŠ Nad  Medzou. 

Bližšie informácie u Vašich cvičiteliek. 
Cvičenie pre seniorov

 Každú stredu od 17.30 do 18.15 hod. 
v telocvični ZŠ Nad Medzou

Klub RTVŠ MIX ponúka pohybové aktivity v našom meste

25. ROČNÍK BEHU SLOVENSKÝM 
RAJOM JE UŽ MINULOSŤOU
Posledná septembrová sobota privítala v Slovenskom 
raji na Čingove pretekárov chladným a veterným poča-
sím. Aj napriek tomu boli dosiahnuté dobré výsledky, 
najmä v kategórii dospelých. Nad podujatím prevzal zá-
štitu primátor mesta Ján Volný, ktorý tiež odovzdával 
ceny tým najlepším.
Víťazi jednotlivých kategórií:
Najml. žiaci - D. Slatkovský, TJ Tatran SNV
Ml. žiaci - M. Dvorský, AK STEPLE Poprad

Ml. žiačky - Z. Liptáková, TJ Tatran SNV
St. žiaci - M. Grutka, AK STEPLE Poprad
Ženy do 35 rokov - Z. Saboová, Hrom do piecky
Ženy nad 35 rokov - M. Olejárová, Štrbské Pleso
Muži do 39 rokov - J. Dubašák, AK STEPLE Poprad
Muži 40 - 49 rokov - O. Chabada, MK Tatran
Muži nad 50 rokov - J. Lupták, SKY TRAVEL Štrbské 
Pleso

Štefan Tkáč, riaditeľ preteku

85. ROČNÍK 
MEDZINÁRODNÉHO 
MARATÓNU MIERU

Jubilejného ročníka 
košického maratónu 
a polmaratónu sa 
5. 10. 2008 zúčast-
nilo celkovo 1 555 vy-
trvalcov a vytrvalkýň. 
Naše mesto reprezen-
tovali 2 ženy a 13 muži 
z Maratónskeho klubu 
TJ Tatran, Bežeckého 
klubu Cyklosun Plus 
Novoveská Huta, ŠKP, 
STEZ, KST a ACS Kom-
presory. V maratóne sa 
najlepšie umiestnili čle-
novia BK Cyklosun Plus 

- Peter Hus (na snímke), ktorý časom 3:03:51 hod. 
obsadil vo svojej kategórii 41. miesto - celkovo mu pat-
rila 69. priečka a Eva Hatalová, ktorá dobehla v čase 
3:42:24 hod. ako štvrtá vo svojej kategórii, celkovo 
obsadila 23. miesto. Člen ŠKP SNV Miroslav Gonda 
bol najrýchlejším Novovešťanom v polmaratóne. Čas 
1:32:49 znamenal pre neho 103. priečku vo výsled-
kovej listine.

Rudo Mikolaj, foto: Jozef Rychnavský

VÝSLEDKOVÁ LISTINA  
15.  KOLA  MESTSKEJ LIGY 

NEREGISTROVANÝCH HRÁČOV 
V KOLKOCH - ROK 2008

OELTO Stars : SLZA 827 : 831
KARPI s.r.o. : NDH Atyp 926 : 1003
VEGACOM : CHELSEA 978 : 870
MOTOTIP : DRÁČIK 08 850 : 811
MV Nábytok : G_Unit_Girls 950 : 927
PARMAS : STEZ 832 : 721

Zostava kola:
Pešta Ján (NDH Atyp) 287
Palider Milan (Karpi s.r.o.) 271
Klubertová Terézia (MV Nábytok) 263
Stoličný Rasťo (Chelsea) 260
Spolu 1081

Oprava
V októbrovom čísle Ička došlo k uvedeniu nespráv-
nych informácií o 3. ročníku Behu Novoveskou Hu-
tou. V rámci kategórií mládeže boli víťazmi: 12 - 13 
rokov: Jana Tekáčová, 14 - 15 rokov Terézia Marče-
ková, 16 - 17 rokov Veronika Gregorovičová. Štartu-
júcich nebolo 38, ale 82 v 16 kategóriách. Za chyby 
sa ospravedlňujeme. redakcia
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www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTEZ

KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/442 62 18

POSKYTUJEME ZĽAVY PRE POISTENCOV:

VšZP                       PONDELOK  15.00 - 18.30 HOD.

                                 STREDA        13.00 - 20.30 HOD.

Zľava 20,- Sk z ceny vstupného.

Dňa 8. novembra 2008 (sobota) sa uskutočnia na krytej plavárni Majstrovstvá 

vsl. oblasti v plávaní od 8.00 do 16.00 hod. Pre verejnosť bude KP otvorená 

od 16.30 do 20.30 hod.

Dňa 17. novembra 2008 (pondelok) otvorená KP pre verejnosť od 6.30 do 20.30 hod.

Prevádzková doba krytej plavárne
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 – 20.30
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
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  

Nedeľa 2. 11. 10.00 SNV - Borša, ST/M/Ž - 2. liga
Sobota 8. 11. 13.30 SNV - T. Teplice, 2. liga
Nedeľa 9. 11. 10.00 SNV - KAC Košice, ST/M/Ž - 2. liga

KOLKÁREŇ 
Sobota   8. 11. 10.00 Tatran - Sučany , 1. liga muži východ

Sobota   8. 11. 14.00 Svit - Žarnovica, 1. liga muži východ

Nedeľa 16. 11. 10.00
Tatran "A" - Podbrezová dorci, 
dorastenecká liga východ

Nedeľa 16. 11. 12.30
Tatran  - Podbrezová dorky, 
dorastenecká liga východ

Sobota 22. 11. 10.00 Tatran - Fiľakovo, 1. liga muži východ

Sobota 22. 11. 14.00 Svit - Trstená, 1. liga muži východ

MESTSKÁ LIGA NEREGISTROVANÝCH HRÁČOV V KOLKOCH
- ROČNÍK 2008

Pondelok   3. 11.

17.00 SLZA - KARPI, s. r. o.

18.00 DRÁČIK 08 - OELTO Stars

19.00 CHELSEA - PARMAS

Utorok   4. 11.
18.00 VEGACOM - MOTOTIP

19.00 NDH Atyp - MV Nábytok

Štvrtok  6. 11. 18.00 STEZ - G_Unit_Girls

Pondelok 10. 11.

17.00 G_Unit_Girls - DRÁČIK 08

18.00 PARMAS - VEGACOM

19.00 MV Nábytk - CHELSEA

Utorok 11. 11.
18.00 MOTOTIP - KARPI, s. r. o.

19.00 OELTO Stars - NDH Atyp

Štvrtok 13. 11. 18.00 STEZ - SLZA

Pondelok 17. 11.

17.00 NDH Atyp - G_Unit_Girls

18.00 KARPI, s. r. o. - PARMAS

19.00 VEGACOM - MV Nábytok

Utorok 18. 11.
18.00 SLZA - MOTOTIP

19.00 CHELSEA - OELTO Stars

Štvrtok 20. 11. 18.00 DRÁČIK 08 - STEZ

Pondelok 24. 11.

17.00 DRÁČIK 08 - SLZA

18.00 OELTO Stars - VEGACOM

19.00 MV Nábytk – KARPI, s. r. o.

Utorok 25. 11.
18.00 PARMAS - MOTOTIP

19.00 G_Unit_Girls - CHELSEA

Štvrtok 27. 11. 18.00 STEZ - NDH Atyp

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

Sobota 1. 11. 10.00 ŠKBD - Poprad, basketbal juniorky
Nedeľa 2. 11. 10.00 ŠKBD - Ružomberok, basketbal juniorky

Streda 5. 11. 18.00
VK - Podbrezová, 

Slovenský pohár - volejbal ženy
Štvrtok 6. 11. 18.00 LB - Pezinok, basketbal extraliga muži
Nedeľa 9. 11.   8.00 - 12.00 LB "A" - Kežmarok, basketbal kadeti
Nedeľa 9. 11. 13.00 - 17.00 VK - Vranov, volejbal juniorky

Pondelok 10. 11.   8.00 - 13.00 Hádzaná stredné školy
Utorok 11. 11.   8.00 - 13.00 Hádzaná stredné školy
Štvrtok 13. 11. 18.00 LB - Handlová, basketbal extraliga muži
Sobota 15. 11. 14.00 LB - D. Kubín, basketbal juniori
Sobota 15. 11. 18.00 VK - UKF Nitra, volejbal extraliga ženy

Nedeľa 16. 11. 14.00 LB - Martin, basketbal juniori
Nedeľa 16. 11. 18.00 LB - Košice, basketbal extraliga
Streda 19. 11.   7.30 - 14.30 Futbalový turnaj stredné školy
Štvrtok 20. 11. 11.30 - 15.30 LB "B"- LB "A", basketbal kadeti
Sobota 22. 11. 09.00 ŠKBD - S. Ľubovňa, basketbal 1. liga ženy

Sobota 22. 11. 11.00
Basketbalový turnaj MŽ 

/SNV, SVIT, POPRAD/
Sobota 22. 11. 18.00 LB - Prievidza, basketbal extraliga muži
Nedeľa 23. 11. 10.00 ŠKBD - Bardejov, basketbal 1. liga ženy
Nedeľa 23. 11. 13.00 - 17.00 VK - Žiar nad Hronom, volejbal juniorky

Nedeľa 23. 11. 18.00
VK - Žiar nad Hronom, 

volejbal extraliga ženy
Piatok 28. 11. 17.00 5. Národný benefičný koncert
Sobota 29. 11.   7.00 - 15.00 EMBRACO - volejbalový turnaj
Sobota 29. 11. 18.00 LB - Levice, basketbal extraliga muži
Nedeľa 30. 11.   9.00 - 13.00 LB - Poprad, basketbal SŽ
Nedeľa 30. 11. 13.00 ŠKBD - Žilina, basketbal juniorky
Nedeľa 30. 11. 15.00 - 19.00 LB "A" - Prešov, basketbal kadeti

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

Utorok   4. 11. 17.30 SNV - Michalovce, 1. liga
Utorok 11. 11. 17.30 SNV - N. Zámky, 1. liga
Streda 12. 11. 14.00 SNV - Žilina, dorast
Streda 12. 11. 17.00 SNV - Trenčín, juniori

Pondelok 17. 11. 17.00 SNV - Skalica, juniori
Piatok 21. 11. 17.30 SNV - Trnava, juniori
Sobota 22. 11. 17.00 SNV - Slovan Bratislava, juniori
Utorok 25. 11. 17.30 SNV - Detva, 1. liga
Sobota 29. 11. 14.00 SNV - B. Bystrica, dorast
Sobota 29. 11. 17.00 SNV - L. Mikuláš, juniori
Nedeľa 30. 11. 10.00 SNV - Zvolen, dorast

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE HLAVNÁ PLOCHA 

Nedeľa   2. 11. 18.00 - 19.30

Nedeľa   9. 11. 18.00 - 19.30

Nedeľa 16. 11. 18.00 - 19.30

Nedeľa 23. 11. 18.00 - 19.30

Nedeľa 30. 11. 18.00 - 19.30

Konverzný kurz 

30,1260 Sk /1 €
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SPOLOČENSKÁ KRONIKA

VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V SEPTEMBRI OSLÁVILI
97 rokov
Zuzana Menichová
Mária Kušnyerová

95 rokov
Ružena Szabová

94 rokov
Mária Pagerková

90 rokov
Elena Nováková
Štefan Imrich

85 rokov
Elena Benková
Mária Fantová
Mária Sarnovská
Barbara Janošková
Klára Retterová

80 rokov
Rudolf Timko
Ján Paciga
Ján Koška
Mária Kováčová
Edita Krajčová

Emil Tokarčík
Františka Šurgotová
Zuzana Prokopová
Mária Bakanová
Alžbeta Ruttkayová
Anna Petrovová
Etela Stanovská
Ida Farkašová

75 rokov
Tibor Abranyi
Mária Stoličná
Mária Šefcová
Štefan Prostejovský
Barbora Gabriová
Milan Pavlík
Alžbeta Hlavatá
Anna Bullová
Ján Ganz
Cecília Hovancová
Anna Vitikáčová

70 rokov
Marta Vojtášová
Ing. Milan Janíček

Emília Ondrejčíková
Soňa Harnišová
Jiří Vaňásek
Mária Timková
Mária Bukovinská
Marta Artimová
Oľga Repaská
Jozef Krupinský
Ladislav Janoško
Emília Poradová
Lýdia Lovecká
Elena Skalková
Anna Stoličná
Anna Paločková
Ján Chovanec
Katarína Jurišincová
Anton Dutko
Karol Fleischer
Ing. Peter König
Mária Pavlanská
Michal Tabák
Mária Leščinská
Gerhard Trebuna
Jozef Gavlák

Cecília Vikartovská 1912
Eleonóra Szuttorová 1915
Anna Pekarčíková 1916
Anna Loyová 1922
Elena Maniaková 1922
Mária Kasprisinová 1922
Mária Tarovská 1923
Žofia Predová 1923
Alžbeta Forrová 1925

Helena Novotná 1927
Štefan Šofranko 1928
Katarína Majchrzáková 1929
Mária Rusnáková 1931
Mária Krivjanská 1932
Amália Stanislavová 1933
Ignác Sokolský 1934
Milan Mecko 1934
Ladislav Gregorik 1935

Mária Pirháčová 1938
Štefan Marko 1938
Milan Garčár 1941
Mária Kyseľová 1942
Emília Ondrejčíková 1944
MUDr. Ján Koblík 1944
Milan Hudran 1946
Magdaléna Talárová 1948
Ing. Július Máťuš 1949

Anna Petrovičová 1950
Ján Putko 1951
Ján Šivec 1953
Ľudovít Duraj 1954
MVDr. Lýdia Richnavská 1956
Jaroslav Magdžar 1959

V SEPTEMBRI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

Už nie si medzi nami, ale v našich srdciach ostávaš stále 
s nami...
Vyslovujem poďakovanie všetkým, ktorí sa rozlúčili dňa 12. 9. 2008 
na poslednej ceste s mojou mamkou Helenkou NOVOTNOU.
Janka s rodinou

Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, susedom 
a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 22. 9. 2008 s mojím drahým 
manželom Jaroslavom MAGDŽAROM. 
Ďakujeme MUDr. Gregovi, MUDr. Tomčovi a MUDr. Vargovi z Košíc, 
ktorí sa o neho príkladne starali. Poďakovanie patrí aj Pohrebným 
službám R. Findura za dôstojnú rozlúčku.
manželka Mária, mama, brat Milan, švagriná Mirka, krstniatko 
Simonka a ostatná smútiaca rodina

Tvoj odchod bol nečakaný. Prázdno a ticho... Bolesť a žiaľ... Hoci 
na rozlúčku nebol čas, spomienky na Teba ostanú navždy v na-
šich srdciach.
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuz-
ným, priateľom, susedom, známym, bývalým spolupracovníkom, 
kolegom a ostatným pracovníkom Uranpresu, s. r. o., ktorí sa prišli 
25. 9. 2008 rozlúčiť s mojím milovaným manželom, otcom, starým otcom 
Ing. Júliusom MÁŤUŠOM, ktorý nás náhle opustil vo veku 59 ro-
kov.
Ďakujeme všetkým za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
manželka Ľudka, deti Julka, Veronika s rodinami a ostatná smútiaca 
rodina

„Neplačte, že som odišla. Nesmúťte, lež pokoj svätý mi prajte 
a spomienku večnú si na mňa uchovajte, veď Boh mi odmenu 
veľkú pripravil, s láskou a úctou si na mňa spomínajte.“
Vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, priateľom, 
susedom a známym, ktorí sa prišli dňa 29. 9. 2008 rozlúčiť s našou 
drahou mamičkou, manželkou a starkou Magdalénou TALÁROVOU, 
rod. Mazúrovou, ktorá nás navždy opustila v 60. roku svojho života. 
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary, ktorými ste sa snažili 
zmierniť náš hlboký žiaľ.
manžel, dcéra Eva s rodinou, synovia Peter a Martin

Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa pri-
šli dňa 6. 10. 2008 rozlúčiť s naším manželom a otcom Jozefom 
KUKUROM. Zároveň ďakujeme za prejavenú sústrasť a kvetinové dary.
Úprimne ďakujeme kolektívu ODCH NsP v Sp. Novej Vsi pod vedením 
MUDr. E. Zimovej za poskytnutú starostlivosť. Za dôstojnú rozlúčku 
patrí naše poďakovanie rím.-kat. farskému úradu a Pohrebným služ-
bám R. Findura.
manželka a deti 

Odišla si tíško, už nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ 
spomienkami.
Dňa 7. novembra 2008 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustila naša 
milovaná dcéra, moja drahá a starostlivá mamička, manželka, ses-
tra, švagriná, neter, teta a príbuzná RNDr. Marcela ELIÁŠOVÁ, rod. 
Fibišová. 
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí ste ju poznali a neza-
budli.
S úctou a láskou milujúca rodina.

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

Bruno Šáfran

Liliana Gardošová

Juraj Magnuševský

Nina Kuchárová

Sofia Gánovská

Božena Čonková

Oliver Babík

Jakub Vaško

Nina Mlynárová

Enrico Luca Lorko

Miroslava Kotlárová

Nina Mičeková

Dávid Šarga

Filip Dlugoš

Adam Kolačkovský

Maroš Vantroba

Peter Pollák

Laura Čopjanová

Rastislav Poklemba

Viktória Neuvirthová

Alexandra Fabíniová

Daniel Klempár

Dávid Janošík

Barbora Pokutová

Lenka Lapšanská

Ondrej Novotný

Ladislav Dužda

Petra Čonková

Jasmína Holubová

Nela Pjonteková

Barbora Šavelová

Elena Hamborová

Natália Vargová

Richard Pecha
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Ďakujeme všetkým, ktorí sa 22. 9. 2008 prišli rozlúčiť s MVDr. Lydkou RICHNAVSKOU 
a pomohli zmierniť hlboký žiaľ nad nečakanou stratou našej drahej mamy,dcéry, sestry 
a priateľky.
Ďakujeme M. Findurovej z MsÚ aj všetkým ostatným, ktorí svojimi citlivými vystúpeniami 
počas rozlúčky prispeli k jej dôstojnému priebehu.
smútiaca rodina

Ďakujeme všetkým, ktorí sa dňa 29. 9. 2008 prišli rozlúčiť a odprevadiť na poslednej 
ceste životom našu drahú mamičku Annu PETROVIČOVÚ, ktorá nás navždy opustila vo 
veku 58 rokov, a tak sa snažili zmierniť našu bolesť.
Mamička, navždy ostaneš v našich srdciach.
synovia Peter, Radoslav a Marek s rodinami

Odišla ticho, niet jej medzi nami, no v našich srdciach žije 
spomienkami.
Dňa 1. 10. 2008 uplynulo 7 rokov, keď nás navždy opustila naša mi-
lovaná mamka, babka a manželka Mária DROBNÁ.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Aký je prázdny dom a dvor, keď nie je naša mamka v ňom. K Tvojmu 
hrobu chodíme a pri plamienku sviečky na Teba myslíme. 
Dňa 26. novembra 2008 uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustila 
moja manželka, naša mamka a babka Anna BALUCHOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína manžel Viliam, synovia a dcéry s rodi-
nami.

Dňa 21. 10. 2008 sme si s bolesťou v srdci pripomenuli 1. výro-
čie náhleho úmrtia nášho drahého manžela, otca a príbuzného 
Františka ANGELOVIČA.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí na neho nezabudli.
S láskou a úctou spomína manželka Darina a syn Marek.

Dňa 20. 10. 2008 uplynul rok od smrti nášho milovaného brata 
Jozefa PETROVIČA, ktorý nás navždy opustil vo veku 35 rokov. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou spomína rod. Petrovičova.

Odišiel si bez rozlúčky, no v mnohých srdciach žiješ spomien-
kami.
Dňa 4. 11. 2008 uplynie dlhých 20 rokov, čo nás navždy opustil môj 
manžel, náš otec a starý otec Michal HRIC. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku. 
manželka Mária, deti Ján, Viera, Ladislav a Jozef s rodinami

Dňa 7. 11. 2008 si s bolesťou v srdci pripomíname prvé výročie, čo 
nás náhle opustil môj manžel Ing. Stanislav HREŠKO.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali a ne-
zabudli.
manželka, syn a ostatní príbuzní 

Najkrajšia láska na svete zomiera, keď dieťa oči navždy zaviera. 
Čas plynie, ale bolesť v srdci trápi, lebo Teba nám už nik nevráti. Iba 
ten môže pochopiť, čo je žiaľ, kto do hrobu svoje dieťa dal.
7. 11. 2008 si pripomíname 1. výročie, čo nás opustil náš syn, brat 
Peter RUSNÁK. Ani čas nevymaže spomienky a neutíši bolesť tých, 
ktorí ho milovali. 
rodičia, sestra a ostatná rodina

„Prázdnota, beznádej, duša bolí, všade Ťa hľadám a Teba niet. Ma-
terinské ruky vystieram, pohladkať Ťa chcem. Je len prázdno, Teba 
už niet. Ostala len Tvoja vôňa v Tvojich vlasoch, ktoré si chránim. 
Je to kúsok z Teba, čo mi ostal v dlani.“ Mamka Lucke.
10. novembra 2008 si pripomenieme 10 rokov od smutného od-
chodu našej dcérky Lucky TIMKOVEJ.
smútiaca rodina

Dňa 10. 11. 2008 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustila moja mi-
lovaná manželka a mamička Mgr. Katarína BANDŽUCHOVÁ, rod. 
Jurčíková.
Tí, ktorí ste ju poznali a nezabudli, spomínajte s nami.
manžel Peter, dcéra Barborka s vnučkou Laurou, synovia Peter, 
Ľudovít a Viliam, sestra Eva s rodinou

Dňa 10. 11. 2008 uplynie rok, ako nás opustil náš otec, dedko a pra-
dedko Ján ŠEBOŠÍK. 
Spomínajte s nami. Ďakujeme. 
dcéra Marta, synovia Ján a Dušan

Čas plynie, bolesť trápi, no vás nám už nik ne-
vráti, ale v našich srdciach budete stále žiť. Ne-
zabudli sme, mamka, ocko, len sme sa naučili žiť 
s tým, že sa navždy zavrela kniha vášho života.
Dňa 16. 10. 2008 sme si pripomenuli 3. výro-
čie úmrtia našej drahej mamky, babky, prababky, 
sestry a tety Justíny OGURČÁKOVEJ a 3. sep-

tembra 2008 sme si pripomenuli 13. výročie úmrtia nášho drahého 
ocka, dedka, pradedka Jozefa OGURČÁKA.
Tí, ktorí ste ich poznali, venujte im tichú spomienku.
synovia Stano, Jozef s rod., dcéry Zlaťa, Ľuba, Dana, Táňa, Kamila 
s rod., vnúčatá a pravnúčatá, sestra Mariena s rod. 

12. 11. 2008 uplynie rok, čo nás navždy opustila naša drahá, milá a sta-
rostlivá mamička, babička a prababička Irma BAĎOVÁ, rod. Szabová.
S úctou a láskou spomínajú deti, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná ro-
dina. 

Len naša viera nám dáva nádej, že sa táto túžba raz stane skutkom. 
Oči sú plné sĺz i srdce plače stále, no iba tento svet zná, čo sú žiale. 
Tam, kde je Tvoje miesto dnes, chceme sa Pánom nechať viesť, aby 
šťastní a plní blaženosti objali sme Ťa vo večnosti. 
Len Pán vie o bolesti nášho srdca, o túžbe stretnúť sa ešte s naším dra-
hým synčekom Petrom BABIKOM zo Smižian, ktorý nás 14. 11. 2008 
pred 10-timi rokmi vo veku 14 rokov opustil pri tragickej nehode.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
S láskou a nekonečnou dôverou v Božie Milosrdenstvo na neho spo-
mínajú rodičia, sestry Lucia a Katarína s rodinou, babička a ostatná 
rodina.  

Rozdávala si nám celý život radosť a lásku.
Dňa 16. novembra 2008 uplynie rok, čo nás neočakávane a náhle navždy 
opustila naša milovaná manželka, mamka a babka Mária VAĽOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku.
S úctou a vďakou na Teba spomíname.
manžel Anton a synovia Tono a Marián s rodinami 

Povedzme svojim zaroseným očiam, že tie láskavé oči nezavrel večný 
sen, povedzme svojim boľavým srdciam, že to šľachetné srdce nedo-
bilo, že je to omyl len. Lenže márne je naše volanie...
Dňa 18. 11. 2008 si s bolesťou v srdci pripomenieme 1. výročie úmrtia 
nášho milovaného Jána STAŠŠÍKA, ktorý nás náhle opustil vo veku 
nedožitých 24 rokov.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú s nami.
S úctou a nekonečnou láskou smútiaca rodina.

Kto v srdciach žije, neumiera. Sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, sú 
okamihy, na ktoré denne spomíname. Čo bolo drahé, osud nám vzal, 
ostali len spomienky a v srdciach veľký žiaľ.
Dňa 21. 11. 2008 uplynú 3 roky, čo nás navždy opustil náš manžel, otec, 
dedko, brat a priateľ Ján ZELEŇÁK. 
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
smútiaca rodina

Prešli už roky, čo nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ spo-
mienkami.
Dňa 28. 11. 2008 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opustil náš mi-
lovaný manžel, ocko a dedko Jozef VOJTAŠŠÁK.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Julka, syn Peter s manželkou 
Ivetkou, vnučka Peťka a vnuk Miloško.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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KRÍŽOVKA

Milí Novovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. novembra na adresu 
redakcie s heslom „krížovka“. Meno výhercu uverejníme v decembrovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: ...niekoľkodňovej delostreleckej prestrel-
ke... Výhercom minulomesačnej krížovky sa stáva Jakub Baláž, Spišská Nová Ves, ktorý získava knižnú publikáciu o meste Spišská Nová Ves. Blahoželáme!
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740 rokov rozvoja nášho mesta
Posledných 60 rokov rozvoja nášho mesta bolo poznačených politickými pomermi v celom štáte. Od masového prenasledovania ľudí s iným zmýšľaním ako bola 
ideológia KSČ ako štátostrany, cez represálie voči cirkvám v 50-tych rokoch, cez zmarenie veľkých nádejí na zmenu a nástup demokracie, ktoré sme prežili v auguste 
1968 príchodom intervenčných vojsk a násilným ukončením obrodného procesu v spoločnosti. Nastúpili smutno-smiešne a trápne roky tzv. normalizácie zakonče-
né až manifestáciami v marci 1988 a koncom roka 1989. Ale aj ostatných 19 rokov nás presviedčajú politici a bujne rastúci rad politikárov rôznych strán o svojich 
pravdách a –izmoch. A to všetko sa odrazilo aj na vývine nášho mesta. Po II. svetovej vojne boli postavené mnohé fabriky a závody, ktoré však v posledných rokoch 
chátrajú a zívajú prázdnotou. Bolo však postavených aj mnoho unifikovaných sídlisk a štvrtí, ktoré naopak v poslednom čase opeknievajú zásluhou nás, občanov, ktorí 
chcú konečne žiť normálny, (tajnička) s, dúfajme, raz dokončeným krásnym námestím pre vnukov našich vnukov a generácie návštevníkov našej perly Spiša.

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

DEŇ ŠTUDENTSTVA
TAJOMNÉ MESTO
13. a 14. november, 
mesto Spišská Nová Ves
Súťažno-zábavný pretek stredných škôl. 
Každú školu reprezentuje štvorčlenné 
družstvo, zložené zo študentov a študentiek 
v zastúpení všetkých ročníkov. Družstvá ob-
držia hrebeňovku s tajničkou a na základe 
indícií navštívia vybrané objekty a zariadenia 
v meste, kde do hrebeňovky doplnia slo-
víčka a vylúštia tajničku. Pomoc poskytuje 
za úplatu „múdry starý muž“. Víťazi vyhrá-
vajú 100 EUR.
Informácie: M. Buza 

ŠTUDENTSKÉ FÓRUM
14. november, 10.00 hod., 
zasadačka na Radnici
Diskusné stretnutie predstaviteľov mesta 
a jeho organizácií so zástupcami stredných 
škôl. Ostatní študenti sa môžu do diskusie 
zapojiť „on line“ cez internet alebo mobil.
Informácie: A. Mlynarčíková

MIX VOLEJBAL STREDNÝCH ŠKÔL
14. november, 8.00 hod., 
SPoŠ a OA a ZSPŠ
Volejbalový turnaj, v ktorom každú strednú 
školu reprezentuje družstvo, zložené zo štu-
dentov, študentiek a pracovníkov školy.
Informácie: Z. Košová

I. ROČNÍK OLYMPIÁDY 
SLOVENSKÉHO JAZYKA
4. november, 8.00 hod., 
Centrum voľného času Adam 
Spišská Nová Ves
Informácie: 053/442 57 59 

STRETNUTIE 
ÚČASTNÍKOV 
LETNÝCH TÁBOROV
8. november, tábor Košariská - 10.00 hod., 
tábor Taliansko - 11.00 hod.
Centrum voľného času Adam, 
miestnosť č. 20
Informácie: Z. Vaňová, M. Kožušková, 
K. Štrauchová, K. Bigošová

ŠPORTOVÉ SÚŤAŽE
4. november, 
Základná škola Komenského, Smižany
OKRESNÉ MAJSTROVSTVÁ V ŠACHU 
- základné a stredné školy
10. a 14. november, 
Základná škola Z. Nejedlého, 
Spišská Nová Ves
OKRESNÝ PREBOR STREĽBY 
ZO VZDUCHOVKY
14. a 21. november, 
Základná škola Lipová ul., 
Spišská Nová Ves
OKRESNÉ MAJSTROVSTVÁ 
V STOLNOM TENISE ZŠ
Informácie: E. Fabianová
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Príjmeme do zamestnania pracovníka na pozíciu 
manager CA

Požiadavky: ukončené stredoškolské alebo 
vysokoškolské vzdelanie v oblasti ekonomiky 

alebo marketingu,
aktívna znalosť anglického jazyka.

Žiadosť s profesným životopisom posielajte
na e-mailovú adresu: cakami@cakami.sk,

prípadne na poštovú adresu:
Cestovná agentúra KAMI, s.r.o.

Letná 70, 052 01  Spišská Nová Ves
Kontakt: Štefánia Kamenická 0905 530 158

Letná 70
052 01  Spišská Nová Ves
tel. 00421 53 441 23 72
fax.00421 53 429 71 08
Email: cakami@cakami.sk
www.cakami.sk
www.kongres-kami.sk

Ponúkame príležitostnú prácu v našom kolektíve 
pri organizovaní kongresov, seminárov, výstav 

a konferencií.
Požiadavky: vek nad 18 rokov, ukončená SŠ 

(štúdium na VŠ je výhodou),
znalosť AJ podmienkou !

Ak si samostatná, dynamická a máš záujem 
aktívne sa zapojiť do práce, dohodni si s nami 

osobné stretnutie !!!
Kontakt: Soňa Bednárová 0905 571 952.

MESTSKÝ VÝBOR č. 3 pozýva

OBČANOV FERČEKOVIEC
na stretnutie s predstaviteľmi mesta 

Spišská Nová Ves, ktoré sa uskutoční 
20. 11. 2008 (štvrtok) o 17.30 hod. 

v SKI klube.
Na stretnutí budú odovzdané 

ceny víťazom v súťaži 
o najkrajšiu predzáhradku a najkrajší balkón.

Tešíme sa na stretnutie.
Ing. Ondrej Majerník

predseda MsV č. 3

Divadelný súbor Hviezdoslav pri MKC Spišská Nová Ves a Divadelné štúdio 
pri Dome Matice slovenskej, Zimná 68, Spišská Nová Ves Vás srdečne pozývajú na

LITERÁRNY VEČER Z TVORBY SPIŠSKÝCH AUTOROV
28. 11. 2008 o 19.00 hod.do Divadelného štúdia pri DMS.

Inscenovaná tvorba
Milana Čarňanského, Júlie Čurillovej, Daniely Dubivskej, Laca Fabiána, 

Petra Karpinského, Jána Petríka, Štefana Šimka a Tomáša Repčiaka
Účinkujú: DS Hviezdoslav a Divadelné štúdio pri DMS • Réžia a dramaturgia: Iva Liptáková

Rezervácia vstupeniek: divadelnestudio@gmail.com 
V predaji: 1 hodinu pred predstavením • Vstupné: 30,- Sk

Lokálne partnerstvo sociálnej inklúzie 
okresov Spišská Nová Ves a Gelnica

PARTNERSTVO SPIŠA 
dovoľuje si Vás pozvať 

dňa 5. novembra o 9.00 hod.
na konferenciu 

PARTNERSTVO DNES
organizovanú v rámci realizácie svojho projektu

 Revitalizačný program Partnerstva Spiša 
„Od identifikácie problémov k ich riešeniu“

Hlavným cieľom projektu je pomocou podporných 
aktivít prispieť k rastu zamestnateľnosti 

a zamestnanosti v regióne, najmä skupín 
ohrozených sociálnym vylúčením 

Projekt je financovaný Fondom sociálneho rozvoja

Bližšie informácie k projektu sú poskytované
 v priestoroch na realizáciu projektu 

na Ulici Ing. Kožucha č. 12 v Spišskej Novej Vsi 
a na www.partnerstvospisa.sk

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu 
v rámci Operačného programu „Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

Názov prijímateľa: Mesto Spišská Nová Ves
Názov projektu: SOVA Prevencia sociálnej vylúčenosti aktívne
Názov Operačného programu: Zamestnanosť a sociálna inklúzia
Miesto realizácie projektu: Mesto Spišská Nová Ves – Košický samo-

správny kraj
Trvanie projektu: 1. 4. 2008 – 31. 3. 2010
Výška nenávratného finančného príspevku: 3 380 100,- Sk/112198,76 €
Kontaktné údaje:  e-mail: l_pastiran@mestosnv.sk, tel.č.: 053/415 21 12
Ciele projektu: 
 Aktívna prevencia sociálneho vylúčenia marginalizovaných skupín oby-

vateľstva mesta Spišská Nová Ves, najmä v rómskych osadách v jeho 
území

Cieľové skupiny: 
 – obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít 
  v meste: Vilčurňa, Hájik, Podskala;
 – obyvatelia v nepriaznivej sociálnej situácii, plnoleté fyzické osoby, 
  rodiny a ich rodinní príslušníci, komunity ohrozené sociálnym 
  vylúčením, vylúčené alebo marginalizované skupiny obyvateľstva;
 – obyvatelia s ťažkým zdravotným postihnutím, občanov s nepriaznivým 
  zdravotným stavom a seniori ohrození sociálnym vylúčením.

www.esf.gov.sk www.fsr.gov.sk

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu 
v rámci Operačného programu „Zamestnanosť a sociálna inklúzia.“

Názov prijímateľa: Mesto Spišská Nová Ves
Názov projektu: SOVA Prevencia sociálnej vylúčenosti aktívne
Cieľové skupiny: 
- obyvatelia segregovaných a separovaných rómskych komunít 

v meste: Vilčurňa, Hájik, Podskala;
-  obyvatelia v nepriaznivej sociálnej situácii, plnoleté fyzické osoby, 

rodiny a ich rodinní príslušníci, komunity ohrozené sociálnym 
vylúčením, vylúčené alebo marginalizované skupiny obyvateľstva;

-  obyvatelia s ťažkým zdravotným postihnutím, občanov s nepriaznivým 
zdravotným stavom a seniori ohrození sociálnym vylúčením.

Plánované aktivity: 
-  Zvýšiť záujem klientov ohrozených skupín obyvateľstva sociálnym vylúčením 

zamestnať sa.
-  Zlepšiť a získať zručnosti, ktoré sú predpokladom skvalitňovania bývania.
-  Zlepšiť dostupnosť vzdelávania deťom školského veku, najmä skupine 

od 6 do 15 rokov.
-  Zvýšiť zodpovednosť za starostlivosť o vlastné zdravie, ako aj zdravie členov 

svojej rodiny.
-  Znížiť sociálno-patologické javy v ohrozených skupinách.
-  Zlepšiť dostupnosť kvalitných sociálnych služieb pre skupinu seniorov  

ohrozených sociálnym vylúčením podľa ich potrieb.

Získaný nenávratný finančný príspevok: 3 380 100,- Sk/112198,76 €

www.esf.gov.sk www.fsr.gov.sk

KLUB ZDRAVIA 
v Spišskej Novej Vsi

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

NEW START.
prednášky a diskusie • príprava zdravých jedál

• ochutnávka, recepty

4. 11. 2008 - Voda najlacnejší liek
MUDr. Peter Pollák

25. 11. 2008 - Vzduch - neviditeľný liek
MUDr. Peter Pollák

KDE: Školská 22 (pri daňovom úrade), Sp. Nová Ves

KEDY: utorok o 17.00 hod.

Kontakt: 0903 518 328, 053/444 03 37

VSTUP VOĽNÝ

Kluby zdravia na Slovensku organizuje 
občianske združenie ŽIVOT A ZDRAVIE.
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INZERCIA

Program Mestskej organizácie 
Jednoty dôchodcov Slovenska Sp. Nová Ves 

v mesiaci november 2008

5. 11. 2008 (streda)
Turistická vychádzka aj pre menej zdatných 

Olcnava - Zahura - Spišské Vlachy
odchod osobným vlakom o 7.34 hod.

„Dôchodcovia nemusia byť bezmocní“ 
- cyklus stretnutí s praktickými ukážkami a nácvikom obrany 

proti násilníkmi. Zabezpečuje Mestská polícia v Sp. Novej Vsi.

Termín a miesto konania bude uverejnené vo výveskách JDS.

Prosíme členov, ktorí nemajú zaplatené členské príspevky 
za rok 2008, aby tieto  vyrovnali vždy v pondelok 

od 9.00 - 12.00 hod. v Klube dôchodcov na Levočskej ul.

Gastroenterologická ambulancia,
neštátne zdravotnícke zariadenie

MUDr. Peter Jeseňák
Probstnerova cesta 2

054 01  Levoča

• vyšetrenia tráviaceho traktu - pažerák, 
žalúdok, dvanástorník, hrubé črevo, 
konečník na najmodernejšej 
videoendoskopickej technike

• ultrazvukové vyšetrenie pečene, žlčníka, 
žlčových ciest, pankreasu a sleziny

• odbery krvi na hematologické 
a biochemické vyšetrenia 

• odborné konzultácie pri ochoreniach 
tráviaceho traktu

• krátke čakacie doby, 
event. vyšetrenia okamžite

• možnosti vyšetrenia mimo pracovnej doby 
aj počas víkendu

• slušný a korektný prístup k pacientom

Kontakt: 053/469 93 95, 0905 275 439
jesenakpeter@stonline.sk

KALENDÁRIUM OSOBNOSTÍ MESTA

NOVEMBER
11. 11. 1908
narodil sa v Spišskej Novej Vsi Ján Kukura - 100. výročie
- publicista, inžinier.
Po maturite v roku 1928 na spišskonovoveskom gymnáziu absolvoval pre-
zenčnú službu v Plzni, po návrate bol v štátnych službách v Rožňave, kde 
založil prvý slovenský týždenník Šafárikov kraj. V Spišskej Novej Vsi pracoval 
ako korektor Spišských novín. Stal sa členom Syndikátu česko-slovenských 
novinárov. Bol spoluzakladateľom divadelného spolku Hviezdoslav, pôsobil 
v ňom ako herec, režisér, prekladateľ divadelných hier z francúzskeho ja-
zyka. V roku 1932 založil nový týždenník Spišské hlasy (majiteľom bol Zoltán 
Ferenc), o niečo neskôr Liptovské hlasy, ktoré redigoval do roku 1940. Bol 
jediným Slovákom, ktorého v čase mobilizácie v máji 1938 povolali do operač-
ného oddelenia generálneho štábu v Prahe. Po vojne ho ako zodpovedného 
redaktora viackrát obžalovali, vypočúvali, ba dokonca uväznili v levočskej väz-
nici a donútili zanechať novinárstvo. Vzdal sa členstva v Syndikáte a stal sa 
poštovým doručovateľom. Usiloval sa o stmeľovanie slovenskej inteligencie 
v Národohospodárskom zbore podtatranskom a v Spolku spišských akade-
mikov. Pred odchodom do dôchodku bol vedúcim katedry doškoľovania inži-
nierskych pracovníkov GR Priemyselného staviteľstva v Košiciach. Je autorom 
množstva monografií, vysokoškolských skrípt, 7-zväzkového diela „Radianové 
uhly dejinného kruhu Inedita - Svedectvo o tom, ako zmýšľali, čím sa znepo-
kojovali a čo hovorili ľudia v čase trvania prvej ČSR“ (ŠA Levoča). Posledné 
roky života prežil v Poprade, kde zomrel 10. 1. 2001.

19. 11. 1838
narodil sa v Ľubici Gejza Emericzi - 170. výročie
- prvý riaditeľ Učiteľského ústavu v Spišskej Novej Vsi.
Profesor novoveského evanjelického gymnázia, významný organizátor spolkového 
života a sociálnej starostlivosti, funkcionár Spišského učiteľského spolku, založil 
v meste útulok pre chudobné deti. Písal metodické príručky, odborné články, autor 
diela o reforme gymnázia. Jeho knižnica s 1 000 zväzkami sa stala súčasťou gym-
naziálnej knižnice. Zomrel 5. 11. 1887 v Spišskej Novej Vsi.

Pripravila: PhDr. Ružena Kormošová

V 10. časti Míľnikov histórie mesta Spišská Nová Ves na str. 38 v pravom stĺpci sa omylom 
vyskytla v texte chyba. Správne znenie vety je: „Vozy s pušným prachom našťastie zasiahnuté 
neboli.“ Čitateľom sa ospravedlňujem! Autorka

Betezda n.o., Letná 35,  052 01 Spišská Nová Ves
Účelové zariadenie cirkevného zboru ECAV, Spišská Nová Ves
Tel./fax: 053 4465125 • e-mail: betezda@ecavsnv.sk 
http://www.ecavsnv.sk/sucasnost/diakonia

POĎAKOVANIE ZA 2% DAŇ
Opatrovateľská služba Betezda n. o. poskytujúca sociálne služby podľa zákona 
195/1998 § 15 o sociálnej pomoci, sa chce poďakovať občanom nášho mesta, 
ktorí prispeli na našu neziskovú organizáciu 2 % daňou z príjmov fyzických osôb 
podľa zákona č. 595/2003.
Tento finančný príspevok bude poskytnutý pre občanov nášho mesta, u ktorých je 
nami poskytovaná opatrovateľská služba v domácnostiach.
Vyjadrujeme presvedčenie, že starať sa o človeka je najväčší prejav ľudskosti 
a kresťanskej cnosti. 
Ešte raz Vám ďakujeme, Božie požehnanie nech je s Vami.

Mgr. Jaroslav Matys

zborový farár

KONFERENCIA „LOKÁLNA SAMOSPRÁVA 
ZVYŠUJÚCA POVEDOMIE OBČANOV 

V REGIÓNE“ SO ZAMERANÍM 
NA PROBLEMATIKU RODOVEJ ROVNOSTI

26. - 28. 11. 2008, SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Mesto Spišská Nová Ves ako spracova-
teľ a realizátor projektu „Lokálna samo-
správa zvyšujúca povedomie občanov 
v regióne“, s podporou a využitím gran-
tového programu „Európa pre občanov“, 
Aktivita 1.2 Partnerské mestá, pripravuje 
v dňoch 26. - 28. 11. 2008 v hoteli Metro-
pol regionálnu konferenciu s workshopo-
vým charakterom a účasťou zahraničných 
partnerov. 
Hlavnou témou konferencie je problema-
tika rodovej rovnosti. V rámci jej 1. ročníka 
odznejú príspevky na témy: legislatívny 
rámec, sociálny a inštitucionálny rámec 
rodovej rovnosti, účasť samosprávnych 
orgánov na zabezpečovaní rodovej rov-
nosti a význam neziskového sektora v ob-
lasti rodovej rovnosti. 
Cieľom konferencie je výmena skúsenosti 

z implementácie projektov na miestnej, re-
gionálnej, národnej a nadnárodnej úrovni, 
rozvinutie zahraničnej spolupráce a identi-
fikácia spoločných projektových zámerov 
v sieti partnerských miest. Pozvané part-
nerské mestá sú: Havlíčkův Brod (Česká 
republika), Grójec (Poľsko). 
Konferencia bude otvorená pre širokú 
verejnosť, tešíme sa na Vašu účasť!
Bližšie informácie na t. č.: 
053/415 22 20 alebo e-mailom na 
m_klimova@mestosnv.sk.

Ing. Mária Klimová
Útvar rozvoja mesta
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OZNAMY, INZERCIA

Kontakt: 
tel./fax: 053 42 97 915, 
mobil: 0905 978 052, 0918 540 295, 
e-mail: slovprezent@stonline.sk

Vážení priatelia streleckého športu,

naša spoločnosť prevádzkuje v Spišskej Novej Vsi na ul. Radlin-
ského 17 (skladový areál) krytú strelnicu, ktorá je k dispozícii 
pre všetkých, ktorí sa chcú naučiť zaobchádzať so zbraňou, 
zdokonaliť sa v streľbe, posedieť si v príjemnom prostredí 
klubovne s krbom, zastrieľať si na leiserovej strelničke, 
kde sú k dispozícii rôzne herné situácie a možnosť streľby na 
pohyblivé ciele. 
Strieľať pod dohľadom inštruktora môžu aj ľudia, ktorí nie 
sú držiteľmi zbrojného preukazu. 
Na strelnici je možnosť zapožičania si zbrane a zakúpenia mu-
nície. Je to dobrá príležitosť na aktívne využitie voľného času, 
hlavne v období kedy počasie nepraje aktivitám vo voľnej prírode. 

Bližšie informácie nájdete na web stránke 
www.slovprezent.sk alebo www.strelnica.host.sk. 

Ponúkame služby aj organizovaným 
skupinám a organizáciám 

s možnosťou úhrady na faktúru.
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DROBNÁ INZERCIA

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

 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., 
mobil: 0903 881 352

 Predám TV prijímač Philips s plochou ob-
razovkou, uhlopiečka 72 cm, s rádiom. Cena  
6 000 Sk. Predám detské carvingové lyže s via-
zaním, dĺžka 130 cm. Cena 1 500 Sk.
T.: 0903 228 309

 VYMEŇTE STARÉ DVERE ZA BEZPEČ-
NOSTNÉ! Skvelá cena od 11 500 Sk s DPH 
(381,73 EUR). V cene je krídlo dverí, se-
demnásťbodové uzamykanie, zárubňa, 
prah, kovanie, priezor, sada kľúčov. Na-
vštívte nás na Ul. Ing. Kožucha 8 (oproti 
100+1 drobností, v budove Pfaff na po-
schodí). T.: 0905 574 458, 
www.bezpecnostnedvere.com

 Predám 2-podlažný 3-izbový rodinný dom 
- novostavba, podlahové vykurovanie, tehla, 
krb, plocha 150 m2, dvojgaráž 40 m2, poze-
mok 503 m2, zateplený - dom 10 cm, garáž 
5 cm. Cena 5 500 000 Sk. 
T.: 0902 690 952, 0903 228 309

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

 Predám kozičku, 9-mesačnú, dobre ple-
mennú na chov. Cena dohodou. 
T.: 0907 962 754 - volať po 18.00 hod.

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

 Doučím matematiku ZŠ. T.: 0908 843 824
 Máte chuť zatancovať si alebo posedieť 

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

 Predám tepelnú izoláciu špičkovej kvality 
zn. GUARDIAN FIBERGLASS zo sklenenej 
vaty, dovezená z USA. Vhodná na zatepľova-

nie podkrovia a do sádrokartónových priečok. 
Výhodná cena s 50 % zľavou.
T.: 0908 970 150, 0949 212 072

 Predám 2 mladé kozičky - jarky z veľmi dob-
rého chovu na mlieko, aj jednotlivo. 
T.: 053/445 12 49 - volať po 19.00 hod.

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

 Ponúkam preklady abstraktov rôznych ty-
pov prác - diplomové, bakalárske atď. do ne-
meckého a anglického jazyka. Prekladám 
odborné texty do nemeckého jazyka. Učím 
nemecký a anglický jazyk v dopoludňajších 
hodinách alebo po 19.00 hod. 
T.: 0910 958 823

 NECHTOVÝ DIZAJN „EXPA LADY“- 1. NO-
VINKA - modeláž špec. gélom s kalciom 
na prírodné a poškodené nechty 560,- Sk.  
2. NOVINKA - porcelánové nechty prémium 
- 560,- Sk. 3. NOVINKA - parafín na ruky 
a nechty - obsahuje všetky výživné látky 
pre vaše ruky a nechty (najúčinnejšia vý-
živa) - 160,- Sk. AKCIA! Gélové nechty 680,-
/460,- Sk, živicové nechty 560,-/440,- Sk, 
zdobenie (rôzne druhy a techniky) úplne 
ZDARMA, príležitostné nechty (plesy, stuž-
kové) 240,- Sk. Pri aplikácii parafínu 40 % 
zľava na klas. manikúru. Dom kultúry, Štefá-
nikovo nám. 4, SNV. T.: 0902 891 534

 Pečiem chutné domáce torty a rezy na 
rôzne príležitosti. Maslové krémy a len prí-
rodné suroviny! Obrázky zašlem e-mailom. 
T.: 0918 518 140; 
E-mail: sizum@centrum.sk

 Vedenie účtovníctva. T.: 0903 979 119
 Predajňa LACNÉ ODEVY LUCIA - second 

hand - je presťahovaná na Zimnú ul. 45 (za-
stávka MHD, v bráne). Tešíme sa na Vašu 
návštevu.

 Kúpim rodinný dom alebo 4-izbový byt v SNV. 
T.: 0944 056 517

 Umožním prácu 2 dámam v Centre krásy. 
Práca denne 3 hod. Denný príjem 600 - 
1 000 Sk. T.: 0911 890 388

 Doučujem matematiku ZŠ, SŠ. 
T.: 053/442 14 45, 0915 043 359

 Maľujem obrazy do moderných interiérov 
- aj na zákazku. Galériu obrazov mám spra-
covanú elektronicky (ukážem osobne). 
T.: 0918 518 140; 
E-mail: sizum@centrum.sk

 Predám 2-izbový byt v OV na sídl. Tarča 
(Gaštanová ul.). Neprerobený, plastové okná. 
T.: 0949 471 744, 0908 978 064 

 PEDIKÚRA „EXPA LADY“ - ponúka všetko 
pre zdravie vašich nôh. 

Klasická mokrá pedikúra, korekcia zaras-
tajúcich nechtov, mediciálna pedikúra, od-
straňovanie otlakov a kurích ôk, lakovanie 
aj francúzske, zdobenie, modeláž špeciál-
nym gélom PEDI, parafín - najúčinnejšia 
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 jednookú zrkadlovku zn. CANON 
EOS 3000 N, vymeniteľný objektív EF 35-80 
DC. T.: 053/441 25 56 - večer

 ŽALÚZIE - predaj a montáž horizontál-
nych a vertikálnych žalúzií. PROFI-K, Miro-
slav Kavulič. T.: 0907 975 545

 Predám garáž pri židovskom cintoríne 
v druhej uličke. Má pivnicu a kanál. Cena 
230 000 Sk. T.: 0908 532 899

 PÁNI POZOR! Opäť je tu november a s ním 
zľava na pedikúru pre pánov 20 %. To sa 
oplatí! Objednávky: KORA, Stará cesta 6, 
SNV. T.: 0905 839 197, 0918 477 458

 Kúpim 1-izbový byt na sídlisku Mier alebo 
v centre mesta. T.: 0911 307 707

 HĽADÁTE PRÁCU? Kortez plus, s. r. o. 
Liberec ponúka zamestnanie pre ženy, 
mužov aj páry v automobilovom priemysle 
v ČR. * turnusová práca * ubytovanie a do-
prava zdarma * týždenné zálohy * 13 plat * 
výhodné platové podmienky. 
Kontakt: Zimná 45, SNV. 
T.: 0907 138 950, 053/441 35 78

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

 ES-AMADEUS... Potrebujete šaty na 
STUŽKOVÚ, PLES či SVADBU? Chcete byť 
jedinečná? Navštívte presťahované pries-
tory našej agentúry v centre a vyberte si 
z posledných modelov z Zürichu a Paríža. 
Okrem iného ponúkame svadby na kľúč, 
návleky a dekorácie, limuzíny, party 
a plesy, preklady dokladov do cudziny 
a iné... Keby niečo... Zimná 59 (v bráne). 
T.: 0902 703 757, www.esamadeus.sk

 Predám stavebný pozemok v SNV. Lacno. 
T.: 0903 630 089

 KADERNÍCTVO A HOLIČSTVO, detská 
poliklinika - akcia! Strihanie pánske 50 Sk, 
pánsky melír 200 Sk, strihanie dámske 
60 Sk, dámsky melír od 350 Sk, trvalá 
ondulácia od 360 Sk, farbenie vlasov od 
380 Sk. Pozor! Ku každému účesu vlasová 
kúra zdarma. Po - Pia 9.00 - 15.30 hod., 
SO - objednávky. Predám sušič vlasov. 
T.: 0911 225 555 - Jančárová. 

 Lacno predám pekné (aj úplne nové) obleče-
nie po 1 dieťati od 0 do 18 mesiacov. 
T.: 053/441 09 15  po 15.00 hod.

 VÝROBA KĽÚČOV, BRÚSENIE & ZÁ-
HRADKÁR. Ponúkame výrobu kľúčov, vŕ-
taných kľúčov, autokľúčov s imobilizérmi, 
prestavbu vložiek a visiacich zámkov na 
1 kľúč, kľučky do exteriéru a interiéru. V po-
nuke tiež fólie rôznych šírok, bublinkovú fó-
liu, kvetináče, hnojivá, náradie do záhrad 
a iné. Brúsime nože, nožnice, šajby do 
mlynčeka. Predajne: Zimná 59 (poniže OD 
Spišan), Letná 46 (bývalá Sazka - Športka). 
T.: 0907 259 489

 Hľadám prácu v administratíve, školstve 
a pod. Mám 6-ročnú prax v školstve - učiteľka 
anglického jazyka. Skončené gymnázium 
+ štátna jazyková skúška z AJ. 
Kontakt: 0948 124 094

 Pozývame Vás do novootvorenej pedi-
kúry na Letnej ul. 31. Ponúkame - mokrú 
pedikúru, lakovanie nechtov, parafínový 

zábal nôh, klasická masáž nôh a iné pro-
cedúry. V prípade záujmu je možné sa ob-
jednať na tel. č.: 0904 242 161

 Darujem bieloryšavého kocúrika do dobrých 
rúk. Je čistotný, vhodný aj do bytu. 
T.: 0908 254 709

 NECHTOVÝ DIZAJN - pre veľký záujem 
akcia pokračuje. Akrygélové nechty 1 deň 
v týždni iba 500 Sk! Pre všetky  maturantky 
po predložení stužkového pozdravu nechty 
za 500 Sk. POZOR - SÚŤAŽ! Každá zákaz-
níčka bude po vyplnení súťažného kupónu 
zaradená do zlosovania o 3 x darčekovú 
poukážku v hodnote 300, 200 a 100 Sk! 
Info a objednávky: Salón BEAUTY, Levoč-
ská 1 alebo 0903 623 585.

 Predám 3-izbový byt po kompletnej rekon-
štrukcii na Baníckej ulici. T.: 0902 910 465

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

 NOVÁ SLUŽBA - SŤAHOVANIE NÁBYTKU. 
Zabezpečujeme ľudí aj dopravu. Berieme 
ľudí na brigádu. 
T.: 0905 209 347, 0910 405 109

 Dám do dlhodobého prenájmu nehnuteľnosť 
v centre mesta Spišské Vlachy. 
T.: 0903 914 965

 Predám kompresor 2-valec, továrenská 
výroba, vhodný aj na striekanie áut a pod. - cena 
12 000 Sk. Nabíjačka NB 20 A - cena 5 000 Sk. 
T.: 0907 620 788

 Oznamujeme zákazníkom, že predaj-
ňa MAD zo Zimnej ul. 43 je presťahovaná 
na Starosaskú ul. 13 (vedľa redakcie Sp. 
Hlasy).

 Predám plechové disky 13-palcové so zim-
nými pneumatikami 185/70 R 13 - 4 kusy. Po-
užívané. Cena dohodou - lacno. 
T.: 0949 129 554

 Padá lístie padá, jeseň v plnom prúde. 
Hoci upratujem rada, radšej oddýchnutá 
budem. PROFESIONÁLNY UPRATOVACÍ 
SERVIS, čisté koberce a postele, bavíme sa 
vesele. V novembri prijímame objednávky 
na predvianočné upratovanie. 
T.: 053/444 01 19, 0903 100 508, 
0903 661 891

 Predám 2-izbový byt v OV s balkónom, upra-
vený alebo vymením za 1-izbový + doplatok. 
T.: 0907 940 051

 Chcete vedieť ako narábať s Vašimi pe-
niazmi? Viete o tom, že môžete získať od 
štátu minimálne 10 tisíc ročne vo Vašej ro-
dine?! Ak Vám neprekáža ďalej sa vzdelá-
vať a pri tom si aj zarobiť, ozvite sa! 
T.: 0905 954 517, 053/441 18 53, 
e-mail: jankazfp@centrum.sk

 Za 300 Sk predám 2 analógové satelitné 
komplety. T.: 0905 663 551

 Tanečná škola Jany Plichtovej v SNV or-
ganizuje kurzy všeobecnej rytmicko-pohy-
bovej prípravy pre deti od 4 - 7 rokov, kurzy 
spoločenského tanca pre deti a mládež od 
7 - 18 rokov, kurzy tanca a spoločenskej vý-
chovy pre žiakov ZŠ - príprava na rozlúčku 
so ZŠ, kurzy tanca pre žiakov SŠ - príprava 
na stužkovú slávnosť a plesy, kurzy tanca 
pre dospelých, kurzy tanca pre budúcich 
manželov a svadobných hostí. Zabezpe-
čuje vystúpenia na plesoch, zábavách, po-
dujatiach. T.: 0905 635 792, 
e-mail: plichtova@szm.sk 

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.
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INZERCIA

OD SPIŠAN, Zimná 57,
Tel.: 053/429 73 27
Otv. doba: Po-Pia: 9.00-18.00
Sobota: 8.30-12.30
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ZANUSSI
ZRB 324 WO 01SS
Kombinovaná 
chladnička s 
mrazničkou

147,51 €
4444 Sk

Najlepšie ceny na Slovensku!Najlepšie ceny na Slovensku!

MORA 2423.10M2
Kombinovaný sporák

ELECTROLUX 9120
Zvrchu plnená práčka

331,91 €
9999 Sk

199,13 €
5999 Sk
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ZRB 3
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2000,-2000,- S Skk
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PHILIPS MCD 177
Mikrosystém DVD



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

ŠkodaOctavia Ambiente

 klimatizácia
 elektrické ovládanie predných okien
 centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
 ABS + MBA + EBV + MSR + ASR
 Jumbo box a lakťová opierka vpredu
 strešný nosič/zadný stierač
 6 x airbag
 tempomat
 palubný počítač
 autorádio s CD a MP3

ŠkodaFabia Classic

 klimatizácia
 centrálne zamykanie
 elektrické ovládanie predných okien
 ABS + MSR + Dual Rate
 4 x airbag
 výškovo nastaviteľné sedadlo vodiča
 tónované sklá
 elektrohydraulický posilňovač riadenia
 svetlomety s funkciou „Day Light“

ŠkodaOctavia Tour

ŠkodaRoomster

 klimatizácia
 centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
 elektrické ovládanie okien vpredu a vzadu
 ABS + MSR + MBA
 elektricky nastaviteľné a vyhrievané
 vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie
 palubný počítač
 autorádio s CD a MP3
 2 x airbag  delené zadné sedadlo (60/40)

s cenovým zvýhodnením
už od 94 400,- / 3 133,51 €

s cenovým zvýhodnením
už od 51 200,- / 1 699,53 €

s cenovým zvýhodnením
už od 35 400,- / 1 175,06 €

s cenovým zvýhodnením
už od 35 350,- / 1 173,41 €

už od
534 990,-
17 758,41 €

už od
299 900,-

9 954,85 €

už od
379 990,-

12 613,36 €už od
419 490,-
13 924,51 €

Zaplatíte 50 % z ceny vozidla, rok neplatíte, až potom zaplatíte zvyšných 50 %.   ŠkodaKredit     Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk

 automatická klimatizácia
 tempomat
 4 x airbag
 ABS + MSR + Dual Rate
 centrálne zamykanie s diaľkovým ovládaním
 elektrické ovládanie okien vpredu
 elektricky nastaviteľné a vyhrievané
 vonkajšie spätné zrkadlá vo farbe karosérie
 palubný počítač
 metalíza
 svetlomety s natáčaním + predné hmlovky s funkciou „Corner“

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


