
ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA 
V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
OSLAVUJE SVOJE 20. VÝROČIE

V sobotu 18. apríla 2009 sa na sídlisku Západ I 
konala slávnosť. 

V Kostole Božieho milosrdenstva sa zhromaždili ar-
chitekti, projektanti, stavitelia, predstavitelia mestskej 
a obecnej samosprávy, veriaci, pútnici, dobrodinci 
a ctitelia Božieho milosrdenstva, aby boli svedkami 
konsekrácie Božieho chrámu, ktorú počas svätej 
omše dokonal J. E. Mons. František Tondra, spišský 
diecézny biskup. Týmto aktom bol kostol, ktorého 
základy boli posvätené v r. 1996, natrvalo určený 
na bohoslužobné úkony. Slávnosť bola vysielaná 
v priamom prenose cez Rádio Lumen. 
Na druhý deň zavítalo do novoposväteného kostola 
na nedeľnú odpustovú slávnosť približne 4 000 ve-
riacich. Pozrieť si tu mohli aj výstavu darov, ktoré do-
stal dnes už zosnulý pápež Ján Pavol II. z celého 
sveta a časť z nich daroval Pallotínom, ktorí spra-
vujú tento kostol. Výstava je  prístupná verejnosti po 
omšiach.
Poďakovanie patrí všetkým, ktorí sa akýmkoľvek spô-
sobom zapojili do prípravy, výstavby a tiež k dôstoj-
nému priebehu spomínaných slávností.

Kostol Božieho Milosrdenstva
O výstavbe kostola na sídl. Západ I sa uvažovalo 
už koncom 80-tych rokov po dokončení sídliska, 
avšak vtedajší politicko-spoločenský režim nepod-
poroval aktivity takéhoto charakteru. Po r. 1989 sa 
situácia zlepšila a úvahy o stavbe nového kostola 
nabrali reálne kontúry. Akcelerovali najmä v r. 1995 
a 1996, kedy boli postupne vyhotovené staveb. za-
danie, príslušné stupne projektovej dokumentácie, 
bolo vydané územné rozhodnutie a staveb. povole-
nie. V septembri 1996 sa začali vykonávať zemné 
práce a výkop základov. Základný kameň bol po-
ložený a posvätený 31. 10. 1996. Po prípravných 
prácach nasledovala realizácia stavby, pripojenie 
na inžinierske siete a úprava vonkajších priesto-
rov. Kostol dnes zo staveb. hľadiska predstavuje 
halový objekt amfiteátrového usporiadania, ktorý 
je výškovo rozdelený na prízemie (hlavná loď so 
sanktuáriom a sakristiou) a chór so stupňovitým 
sedením. Výrazným architektonickým prvkom stavby 
sú dve 38-metrové monolitické veže inšpirované dvoj-

Zoologická záhrada bola založená 12. mája 1989 zriaďovateľom Mesto Spišská Nová 
Ves na podnet Karola Dzurika st. Z pôvodného Madaras parku na ploche 6,5 hektára 
začali postupne vznikať chovné zariadenia pre zvieratá. 

Prví obyvatelia zoologickej záhrady boli labute, srn-
ček, kozy, bažanty. Z prvého príspevku zriaďovateľa 
sa zrekonštruovali pôvodné budovy na pavilón šeliem 
a opíc, maštaľ pre kopytníky, chovné zariadenie pre 
šimpanza, toalety. Každým rokom sa prostredie ZOO 
skrášľovalo a zveľaďovalo, pribúdali nové chovné za-
riadenia, prístrešky, zvyšoval sa počet zvierat. V roku 
2006 sa areál zväčšil o 1,5 ha. 
Zoologická záhrada zaznamenala najväčší rozvoj 
vďaka súčasnému vedeniu mesta. V rozšírenej časti 
boli vybudované chovné zariadenia pre rysa ostro-
vida a mačky močiarne, nové výbehy pre emu, lamy 
a kapybaru. 

V roku 2007 začala výstavba nového chovného za-
riadenia pre tigra ussurijského a rekonštrukcia ex-
pozície pre dikobrazov. Vybudoval sa nový vstupný 
areál, označených bolo 24 drevín. Začali sme ponú-
kať zvieratá k adopcii a milým prekvapením bola veľká 
odozva a záujem pomôcť našim zvieratkám. Prehĺbili 
sme vzdelávaciu činnosť výukovými programami vo 
vybraných základných školách a vo všetkých mater-
ských školách v meste. V roku 2008 sa dokončila 
výstavba zatiaľ najväčšieho chovného zariadenia pre 
tigra ussurijského a vybudovaná bola nová maštaľ pre 
kopytníky.  

(pokračovanie na 3. strane) (pokračovanie na 3. strane)
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V tohtoročnej sezóne sa návštevníci opäť potešia 
viacerým novinkám: zrekonštruované parkovisko 
a chodníky upravené zámkovou dlažbou, rozšírený 
most s výhľadom na tigrinec, rozšírený a zmodernizo-
vaný výbeh pre šimpanza a nové detské ihrisko.  
Už teraz sa môžeme tešiť na nové priestory v budove 
bývalej reštaurácie Sad, ktorú Mesto Spišská Nová 
Ves odkúpilo pre účely zoologickej záhrady. Bude 
slúžiť nielen pre návštevníkov ZOO, ale aj pre širokú 
verejnosť ako cukráreň, samoobslužná reštaurácia 
a ZOO shop (s predajom suvenírov so zvieracími mo-
tívmi). Nachádzať sa tu budú priestory pre kancelárie 
a environmentálnu výchovu detí a mládeže. 

V súčasnosti je v ZOO  približne 230 zvierat (77 dru-
hov). Medzi najatraktívnejšie patria tiger, lev, jaguár, 
leopard, šimpanz, lemúr kata, mandril (opica), puma, 
množstvo druhov exotického vtáctva. Z domácej 
fauny možno vidieť medveďa hnedého, rysa ostro-
vida, labuť a iné. 
Bránami ZOO prechádza čoraz viac ľudí. Minulý rok to 
bolo viac ako 70-tisíc. Na spríjemnenie slúžia stánky 
s občerstvením, zmrzlinou a suvenírmi. Pre detských 
návštevníkov sú zaujímavé rôzne atrakcie ako tram-
políny, detský autodrom, nafukovacia žirafa a hrad. 
Zabezpečujeme tiež rôzne kultúrne programy.
Svoje 20. výročie oslávi zoologická záhrada 
1. mája pestrým programom so začiatkom od 

10.00 do 18.30 hod. Po slávnostnom otvorení pri-
mátorom mesta program spestria svojim vystúpením  
žiaci a učitelia Základnej umeleckej školy v SNV, 
deti z Centra voľného času Adam, Materskej školy 
na Lipovej ulici, okrem toho uvidíte bábkové divadlo. 
Pripravené sú súťaže v kreslení na chodník a rôzne 
kreatívne hry. Veľkým lákadlom bude maľovanie detí 
na tvár, šašo na chodúľoch a záver dňa svojím vy-
stúpením ukončí country skupina. Vďaka okresnej 
organizácii Smer SD budú mať deti vstup zdarma 
a dospelí zaplatia symbolicky 1 €. 
Tešíme sa, že všetci spoločne oslávime tento veľký 
deň našej zoologickej záhrady!

Ing. Jana Dzuriková

(dokončenie z 1. strany)

ZOOLOGICKÁ ZÁHRADA OSLAVUJE SVOJE 20. VÝROČIE

Predaj budovy nachádzajúcej sa na Markušovskej 
ceste 8, ktorú menovaná škola mala v užívaní od 
r. 1991 na základe zmluvy o výpožičke, odsúhlasili po-
slanci mestského zastupiteľstva (MsZ) za symbolickú 
1 korunu (0,03 €) v apríli minulého roku na svojom 
5. mimoriadnom zasadnutí (informovali sme o tom 
v Ičku č. 5/2008 na str. 8). Rímskokatolícka cirkev, 
Farnosť SNV, vtedy požiadala Mesto SNV o prevod 
budovy do svojho vlastníctva z dôvodu potreby re-
konštrukčných prác prostredníctvom eurofondov, 
o prostriedky ktorých sa chce uchádzať už ako vlast-
ník budovy (hodnota budovy podľa aktuálneho znalec-
kého posudku je 22,1 mil. Sk, resp. 733,5 tis. €).
V zmysle kúpnej zmluvy budova bude aj v budúcnosti 
slúžiť iba na pôvodný stavebný účel - ako školské za-

riadenie. Zároveň zmluva obsahuje aj vecné bremeno, 
ktoré spočíva v predkupnom práve Mesta SNV na 
spätné odkúpenie za tú istú sumu, za akú cirkvi bu-
dovu predalo (s prihliadnutím na realizované investí-
cie), v prípade zmeny účelu jej použitia alebo prevodu 
na iného vlastníka.  
Súčasťou kúpnej zmluvy nie sú pozemky prislúchajúce 
ku škole. Tie mesto ústretovo cirkvi dalo do bezplatnej 
výpožičky na dobu 20 rokov.
Na stretnutí František Tondra poďakoval mestu za tento 
ústretový krok, ktorý - ako verí - prispeje k čo najskor-
šiemu skultúrneniu študijných podmienok žiakov školy. 
V nasledujúcom rozhovore s primátorom sa zaujímal 
o aktuálne dianie v našom meste a ďalšie možnosti 
spolupráce. LucK, foto: autorka

CIRKEVNÁ ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
UŽ VO VLASTNEJ BUDOVE
Spišskú Kapitulu, presnejšie biskupa spišskej diecézy a predsedu Konferencie biskupov Slovenska Mons. prof. ThDr. Františka Tondru, navštívil pri-
mátor nášho mesta PhDr. Ján Volný, PhD., aby mu odovzdal kúpnu zmluvu, prostredníctvom ktorej mesto predalo Rímskokatolíckej cirkvi, Farnosti 
Spišská Nová Ves, budovu Základnej školy sv. Cyrila a Metoda.

Koncom marca sa Mesto Spišská Nová Ves v spo-
lupráci s Turistickým informačným centrom (TIC) 
zúčastnilo medzinárodnej výstavy cestovného 
ruchu v maďarskom Miškolci. Tento rok bolo 
Slovensko na výstave hostiteľskou krajinou, záro-
veň aj čestným hosťom. Všetky sprievodné akcie 
na výstave boli smerované na propagáciu Sloven-
ska. Spišská Nová Ves bola prezentovaná aj 
živými vstupmi do vysielania médií.
Následne v dňoch 3. - 5. apríla bolo mesto pre-
zentované prostredníctvom propagačných ma-
teriálov aj na Krakovskom turistickom salóne 
v Poľsku. 
Na Spiš v apríli prišlo 30 maďarských novinárov 
a tourperátorov v rámci infocesty, ktorú pre nich 

pripravila Slovenská agentúra pre cestovný ruch 
(SACR) v spolupráci s TIC v SNV. Hlavným cieľom 
infocesty, ktorá niesla názov „Slovenské kráľovské 
mestá“, bola prezentácia vybraných atraktivít a vy-
volanie záujmu touroperátorov z Maďarska o zara-
denie konkrétnych produktov cestovného ruchu 
do ich ponukových katalógov.
V dňoch 23. - 25. apríla sa zástupcovia TIC zúčast-
nili veľtrhu pod názvom XVI. turistické dni a vý-
stava turizmu v Szolnoku v Maďarsku.
Aprílová šnúra propagácie mesta na veľtrhoch 
cestovného ruchu pokračovala na poľskej vý-
stave LATO Varšava, ktorá sa konala v dňoch 
23. - 26. apríla.

Ing. Zuzana Kóšová, TIC v SNV

NA VÝSTAVE U JUŽNÝCH A SEVERNÝCH SUSEDOV

vežím Katedrály sv. Martina v Spiš. Kapitule, ktoré sú 
ukončené jednoramennými krížmi. V priestore me-
dzi vežami je umiestnená jedna z dominánt interiéru 
- zelený jednoramenný kríž zo skladaného skla a ne-
rezu, ktorý je podľa autorov výškou 5,6 m a rozpätím 
3,6 m najväčším skleneným krížom na svete 
umiestneným v kostole. Pod ním je Bohostánok zo 
zlatého ónyxu a mosadze. Na stene vľavo sa nachádza 
obraz Milosrdného Ježiša v životnej veľkosti. Domi-

nantný je aj zelený oltár zo skladaného skla a nerezu. 
Celková kapacita kostola postačuje pre 1 580 osôb 
(650 miest na sedenie, 930 miest na státie). Pro-
jektovaná výška nákladov na stavbu kostola bola 
34,5 mil. Sk, no skutočne vynaložené prostriedky 
dosiahli úroveň 24 mil. Sk (800 000 €). Architek-
túrou, technológiou a vybavením patrí kostol medzi 
moderné a účelové stavby sakrálnej architektúry na 
Slovensku.  

Otcovia Pallottíni / LucK

(dokončenie z 1. strany)

KONSEKRÁCIA KOSTOLA...
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SERIÁL V IČKU – „DEŇ S...“
JE NA SLOVENSKU NAJMLADŠIA, NAJMENŠIA, NO PODĽA MNOHÝCH NAJKRAJŠIA. IBA ĎALŠIE TRI SLOVENSKÉ 
MESTÁ SA ŇOU MÔŽU POPÝŠIŤ. JE DIELOM ČLOVEKA, KTORÝ JEJ VENOVAL POSLEDNÝCH 20 ROKOV SVOJHO 
ŽIVOTA. DO NÁŠHO MESTA TAK PRINIESOL KUS DIVOKÉHO SVETA. ŽIJE S ŇOU, NO ZÁROVEŇ AJ V NEJ. TENTO 
ROK POSPOLE OSLAVUJÚ OKRÚHLE JUBILEÁ. REČ JE O NAŠEJ ZOOLOGICKEJ ZÁHRADE A JEJ ZAKLADATEĽOVI.

ZOO SI VYŽADUJE CELÉHO ČLOVEKA
DEŇ SO ZAKLADATEĽOM ZOOLOGICKEJ ZÁHRADY KAROLOM DZURIKOM STARŠÍM

Pán Dzurik, prečo ste sa pred 20 rokmi rozhodli v SNV 
zriadiť ZOO?
„Najpozitívnejší vzťah som mal vždy k prírode. Myslel 
som si, že ľudia míňajú peniaze na rôzne zbytočnosti, 
preto ich ja miniem pre svoje potešenie a radosť iným. 
V SNV máme tzv. Madaras park. Je to veľmi pekná loka-
lita s krásnym parkom a jazerom, aký ťažko nájsť v okolí. 
Asi aj z toho dôvodu ma napadla myšlienka práve tu vy-
tvoriť ZOO, čo by prispelo ešte viac k zviditeľneniu regi-
ónu Spiša, ktorý je podľa mňa najkrajší na Slovensku.“
Môžete nám priblížiť začiatky našej ZOO?
„Je ťažko stručne zhrnúť niekoľkoročnú prácu, ktorá 
okrem radosti so zvieratami prinášala aj veľa ťažkostí 
pri výstavbe chovných zariadení, ako aj zabezpečovaní 
krmív. Ako prvé som kúpil labute na jazero a jedného 
srnčeka. Bol to základ pre založenie ZOO. V r. 1988 som 
po dohode s riaditeľom Technických služieb, ktorý mal 
Madaras park na starosti, a so súhlasom MNV mohol za-
čať s výstavbou. Predal som chatu na Čingove, nakoľko 
som nemal žiadne financie na nákup zvierat a výstavbu. 
Pri rekonštrukcii amfiteátra v Madarase sa podarilo vy-
členiť 200-tisíc Kčs, na základe čoho sa mohlo začať 
s prestavbou maštale pre kopytníky a pavilónu šeliem 
a opíc. V tom období nastúpil do práce aj môj syn a je-
den pracovník, čo umožnilo urýchliť prácu. Technické 
služby sa premenovali na Mepos, nový riaditeľ mal pre 
rozvoj ZOO taktiež veľké pochopenie. Zadovážili sa prvé 
zvieratá, a tak mohol byť Zoopark 12. 5. 1989 slávnostne 
otvorený. Po zrušení Mepos-u prešiel Zoopark ako roz-
počtová organizácia pod Mesto SNV, konkrétne pod 
odd. kultúry a vzdelávania. Príspevkovou organizáciou 
mesta sa stal od 1. 1. 2000. Po postupnom dobudovaní 
a rozšírení priestorov, ako aj splnení kritérií sa Zoopark 
stal členom Únie českých a slovenských zoologických 
záhrad a premenoval sa na Zoologickú záhradu. Bola to 
pre nás veľká česť a odmena za vykonanú prácu.“ 
Akú rozlohu má ZOO a koľko zvierat v nej v súčasnosti 
chováte?
„ZOO má celkovú rozlohu 8 hektárov, pričom expo-
zičná časť zaberá 6 hektárov. Momentálne v ZOO máme 
77 druhov zvierat a 237 jedincov. Z toho 5 druhov 
(7 jedincov) spadá do Európskeho chovného programu 
(EEP) a 3 druhy (4 jedince) sú vedené v Európskej ple-
mennej knihe.“
Je pravda, že niektoré zvieratá, ktoré vidíme v ZOO, by 
asi vo voľnej prírode neprežili?
„Niektoré druhy zvierat, ktoré sú zapísané aj v Červenej 
knihe ohrozených druhov zvierat, by bez zoologických 
záhrad naozaj neprežili a v prírode sú takmer vyhu-
bené.“
Trávite so svojimi zvieracími zverencami každý deň. 
Ktoré zviera je Vášmu srdcu najbližšie?
„Mojím najobľúbenejším zvieraťom je šimpanz učenlivý 

„Jupi“, ktorý je v ZOO aj zo všetkých zvierat najdlhšie 
(19 rokov). Môžem prezradiť, že práve jemu sme počas 
zimnej prestávky zmodernizovali a rozšírili výbeh, takže 
spolu so ZOO oslavuje tak trochu i on.“
Na čo ste pyšný za ostatných 20 rokov?
„Som rád, že aj po 20 rokoch si ZOO získava viac a viac 
návštevníkov domácich, ako aj z cudziny. Ročne ich ZOO 
navštívi až 75 000. Tiež ma teší, že ZOO sa zveľaďuje 
k lepšiemu a že môj syn a jeho manželka pokračujú v mo-
jich šľapajach.“
Plánujú sa v ZOO do budúcnosti nejaké novinky?
 „V ZOO v dohľadnej dobe pribudne moderné detské 
ihrisko. Nakoľko však finančná kríza neobišla ani nás, 
musíme počkať s ďalšou výstavbou. Plánujeme napr. 
výstavbu nového parkoviska, rekonštrukciu býv. reštau-
rácie Sad, kde by mala vzniknúť cukráreň, reštaurácia, 
ZOO shop s predajom suvenírov so zvieracími motívmi, 
ale aj kancelárske a vzdelávacie priestory. Zaujímavé by 
tiež bolo, ak by návštevníci mohli vidieť niektoré zvieratá 
aj v zime, na to však potrebujeme ďalšie priestory.“
12. mája si ZOO pripomenie krásne 20. narodeniny. 
Pripravujete pri tejto príležitosti niečo pre verejnosť?
„Dňa 1. mája 2009 od 10.00 hod. sa budú konať 
v areáli ZOO oslavy jubilea s bohatým programom. 
Všetkých srdečne pozývame!“ (Pozn. redakcie: Pozván-
ku nájdete na str. 12).

Za rozhovor ďakuje a k životnému jubileu 
blahoželá Lucia Kormošová

MINIROZHOVOR

KTO JE KAROL DZURIK
Narodil sa v r. 1939 v Lúčke. Vyrastal v Levoči, kde absolvoval aj ZŠ. Po nej študoval na Elektrotechnickom učilišti v SNV. Po ukončení učilišťa od r. 1962 pracoval ako energetik v Slo-
venských škrobárňach v SNV. V r. 1956 začal lietať na letisku v SNV, pretože chcel byť počas povinnej vojenskej služby pilotom. Nevyšlo to, a tak po vojenčine zhotovil plachetnicu 
a kajaky a založil s JUDr. Eduardom Korkošom Vodácky oddiel v SNV s pôsobením na Hornáde a Dedinkách. V r. 1966 s priateľom Jozefom Dolanským založili Potápačský oddiel 
Manta s pôsobením na Dedinkách, ktorý funguje dodnes. V r. 1973 až 1988 pôsobil ako profesionálny člen Horskej služby Slovenský raj. Následne v r. 1988 začal v SNV s výstavbou 
Zooparku, ktorý sa po splnení kritérií a začlenení do Únie českých a slovenských zoologických záhrad premenoval na Zoologickú záhradu (www.zoosnv.sk). Od založenia ZOO až 
do r. 2000 pôsobil ako jej riaditeľ, kedy tento post prevzal po ňom jeho syn Karol. Od r. 2000 v ZOO pôsobí ako hlavný ošetrovateľ. Od r. 2006 prevzala funkciu riaditeľky ZOO jeho 
nevesta Jana. V SNV žije od r. 1961, v súčasnosti býva priamo v areáli ZOO. 

 Exotika za oknom
Karol Dzurik vstáva zvyčajne o pol siedmej. Kým 
iných budí ráno budík, jemu sa za oknom ozýva 
rev leva, erdžanie koní, vzájomné škriepky opíc či 
nezameniteľné pávie ódy... Skoro ako v divočine, 
povedali by ste si. Prečo? Lebo jeho najväčšou zá-
ľubou, ktorá sa mu stala i chlebíkom počas ostat-
ných rokov, je spišskonovoveská zoologická 
záhrada. Pred dvoma desaťročiami vlastnoručne 
položil jej základný kameň a dnes v nej žije dňom 
i nocou: „Bývam priamo pri ZOO, čo je výhodné, 
ale aj nie, nakoľko som v práci stále,“ vysvetľuje. 
 ZOO nikdy nespí

K svojej najväčšej záľube a do práce nemá ďa-
leko. Keďže je ZOO plná živých tvorov a teda aj 
hladných krkov, o ktoré sa treba postarať, hneď 
zrána sa tu musí každý pustiť do práce. Samo-
zrejme aj p. Dzurik, ktorý je v súčasnosti hlavným 
ošetrovateľom zvierat. „Ráno treba najprv rozde-
liť prácu pre všetkých pracovníkov, zabezpečiť 
krmivá pre zvieratá, ako aj zabezpečiť práce 
a materiál na prestavbu a zveľaďovanie ZOO.“ 
Ako hovorí, táto práca nie je na 8 hodín, v ZOO 
neexistuje piatok ani sviatok. „Vyžaduje si to celé-
ho človeka, ktorý predovšetkým musí mať vzťah 
k zvieratám a ovládať niekoľko profesií, nakoľko 
všetku prácu pri chove zvierat, údržbe, prestav-
be chovných zariadení, zabezpečovaní krmív, 
údržbe areálu vykonávame sami, za čo patrí 
vďaka všetkým pracovníkom ZOO.“ Počas letnej 
sezóny je to ešte pestrejšie, nakoľko je areál plný 
návštevníkov, konajú sa rôzne podujatia, napr. pri 
príležitosti MDD a pod. „Snažíme sa tiež o vzde-
lávanie a osvetu verejnosti k ochrane prírody. 
V minulom roku ZOO pripravila 61 výučbových 
programov pre viac ako 500 detí materských 
a základných škôl. Vytvorili sme v ZOO aj malé 
arborétum - označili a popísali sme 24 drevín 
v areáli,“ sumarizuje všestrannú činnost pracov-
níkov ZOO. Ani po zatváracích hodinách si však 
nemôžu v ZOO oddýchnuť. Areál treba upratať, 
zvieratá zaopatriť, neustále kontrolovať ich zdra-
votný stav a pohodlie. Okrem toho má p. Dzurik 
povinnosti aj za tmy: „Vo večerných hodinách je 
potrebné chodiť na kontrolu areálu, pretože strá-
žim objekt ZOO.“ Do postele sa tak dostáva až 
v neskorých hodinách. 
 Príroda mu je súdená

Je jasné, že jeho najväčšou záľubou sú zvieratá. 
Okrem toho obľubuje cestovanie, lyžovanie, horo-
lezectvo, turistiku. Samozrejme vtedy, ak sa popri 
práci nájde na to čas. Cez víkend rád chodí do 
Slovenského raja a Vysokých Tatier, kde sa teší zo 
stretnutí s bývalými priateľmi a kolegami z horskej 
služby.

Karol Dzurik s mláďatkom gibona.

Životné motto

Zaujímavá myšlienka Karola Dzurika

• „Ži pre prítomnosť, nikdy nevieš, čo ti prinesie 
zajtrajšok.“

• Poslanie zoologickej záhrady spočíva hlavne v tom, 
že má prispieť k celospoločenskej snahe zakompo-
novať do výchovy mladej generácie vzťah k živej prí-
rode, zvieratám a rastlinám a v konečnom dôsledku 
ich viesť k ochrane životného prostredia.



5Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
5/2009

SPRAVODAJSTVO

P
O

L
IC

A
J

N
É

 O
K

IE
N

K
OZ činnosti PZ v SNV

Policajný zbor v SNV vyšetruje krádež vlámaním do 
firmy sídliacej na Markušovskej ceste 4, do ktorej 
sa v noci na 1. 4. 2009 vlámal doposiaľ nezistený 
páchateľ, rozbil sklennú výplň okien a z kancelárie 
odcudzil notebook zn. Fujitsu - Siemens s taškou 
a príručnú pokladničku, čím spôsobil firme škodu vo 
výške 3 225 €.

1. 4. 2009 v čase okolo 17.30 hod. v jednom z novo-
veských nákupných centier bol prichytený pri krádeži 
tovaru z regálov 21-roč. občan Poľskej republiky, kto-
rý krádežou spôsobil škodu vo výške 274 €. Mužovi 
bolo vznesené obvinenie pre prečin krádeže. 

Obvod. oddelenie PZ v SNV vznieslo 6. 4. 2009 
obvinenie z podvodu 25-roč. mužovi z obce Arnu-
tovce, ktorý vylákal od miestneho občana jeho mo-
bilný telefón pod zámienkou opravy, čím ho uviedol 
do omylu a bez dovolenia mu pretelefonoval sumu 
390 €. Celkovo poškodenému spôsobil škodu vo 
výške až 490 €. 

6. 4. 2009 v čase okolo 21.10 hod. na Hviezdosla-
vovej ul. bol zistený pomocou kamerového systému 
mesta SNV zločin vydierania a prečiny nebezpečné-
ho vyhrážania a výtržníctva, ku ktorým došlo tak, že 
26 a 39-roč. muži ozbrojení plynovými zbraňami pod 
hrozbou zastrelenia nútili 28 a 37-roč. muža ľahnúť 
si na zem a ležať. Boli zadržaní priamo na mieste 
a odovzdaní policajnému zboru, zároveň im bolo za 
túto trestnú činnosť vznesené obvinenie. Obaja sú 
vyšetrovaní na slobode.  

OO PZ v SNV dňa 14. 4. 2009 o 23.10 hod. prichytilo 
pri krádeží vlámaním do predajne potravín na Štefáni-
kovom nám. 56-roč. muža, ktorý rozbil sklennú výplň 
predajne a pokúsil sa vykradnúť pokladňu. Rozbitím 
sklennej výplne spôsobil škodu vo výške 100 €. Bola 
mu obmedzená osobná sloboda a vznesené obvine-
nie pre prečin krádeže vlámaním.

15. 4. 2009 o cca 17.00 hod. obmedzila Obecná po-
lícia Smižany osobnú slobodu 19 a 20-roč. mužom, 
ktorí za obcou Smižany na rieke Hornád bez povole-
nia zasiahli do výkonu rybárskeho práva a lovili ryby. 
Po predvedení na OO PZ v SNV obom mužom bolo 
vznesené obvinenie pre prečin pytliactva, osoby boli 
zadržané a umiestnené do cely predbežného zadrža-
nia.

Z činnosti MsP v SNV

28. 3. 2009 na základe rozhodnutia Mesta SNV 
hliadky MsP od 14.00 do 16.00 hod. v súčinnos-
ti s hliadkami PZ SR zabezpečovali verej. poriadok 
v okolí konania pochodu centrom mesta a zhromaž-
denia sympatizantov obč. združenia Nové slobodné 
Slovensko na starom cintoríne. Počas akcie naruše-
nie verejného poriadku zistené nebolo.

Na základe oznámenia pracovníčky SBS v OC Hy-
pernova 28. 3. 2009 o 21.00 hod. hliadka MsP ob-
jasnila priestupok proti majetku, ktorého sa krádežou 
liehoviny v hodnote 3,68 € dopustil 24-roč. Pavol M. 
z Dobrej Vôle, ktorý tovar - fľašu otvoril v priestoroch 
predajne, pil z nej a následne prešiel cez pokladňu 
bez zaplatenia. Tovar dodatočne zaplatil. Priestupok 
riešený v blok. konaní.

29. 3. 2009 o 2.00 hod. hliadka MsP počas hliad-
kovania pri kontrole garáží pri Židovskom cintorí-
ne zistila narušenie - poškodenie v oblasti zámkov 
u 3 garáží a aj v nich odstavených vozidiel. Vec okam-
žite oznámená OO PZ v SNV. Hliadka MsP zabezpe-
čovala miesto činu a vyrozumievala poškodených do 
príchodu hliadky OO PZ, ktorá vec prevzala k ďalšej 
realizácii.

Pomocou kamerového systému 11. 4. 2009 o 00.15 
hod. boli na Duklianskej ul. spozorované 2 osoby, 
ktoré pred predajňou Hyundai skočili na kapotu od-
staveného predvádzacieho vozidla Hyundai Accent. 
Hliadka MsP na mieste zistila, že sa jedná o 20-roč. 

OTVÁRANIE STUDNIČIEK

Voda je základom života na Zemi, preto by sme si ju 
mali vážiť. V dňoch ochrany prírody, ktoré trvali od 
21. do 31. marca a nadväzuje naň apríl - Mesiac lesov, 
je jeden deň - 22. marec Dňom vody. Pri tejto príleži-
tosti sa žiaci Ekologického krúžku pri ZŠ na Komen-

ského ul., spolu s krúžkom p. učiteľky Dračkovej, 
a ďalšími spolužiakmi milujúcimi prírodu zapojili 
do akcie „Otváranie studničiek“. Tradične sa táto 
akcia deje v okolí troch studničiek na trase Košiarny 
briežok a späť. 
Deti vyčistili okolie, vyzbierali odpadky a smeti a potom 
otvorili či „odkliali“ studničku ako princeznú zo zimného 
spánku, a to slovami: „Studnička naša milá, otvárame 
ťa kľúčikom, aj vŕbovým prútikom, aby si vždy čistú 
vodu mala a pocestným ju ponúkala.“ Príroda sa im 
za ich záslužný čin poďakovala, po ceste malí ochran-
covia našli prvý podbeľ. 
Riaditeľstvo ZŠ na Komenského ul. a Správa Národ-
ného parku Slovenský raj všetkým zúčastneným vyslo-
vujú poďakovanie a v ďalšej ochranárskej činnosti im 
želajú veľa úspechov.

PaedDr. Anna Grecová

vedúca Ekologického krúžku

O jej vznik sa zaslúžili nestori špeciálneho školstva 
a humanisti Viliam Gaňo a Vladimír Predmerský.
Súčasným zriaďovateľom školy je KŠÚ v Košiciach. 
Počet zamestnancov je 36, z toho pedagogických 
je 20. Počet tried ŠZŠ je 13. Pribudli organizačné 
súčasti školy, ktorými sú: praktická škola (PP) s poč-
tom tried 1 a ZŠ pri zdravotníckom zariadení (ZZ) 
s počtom tried 1. Subjekty školy tvoria: Centrum 
špeciálno-pedagogického poradenstva, školský 
klub detí s jedným oddelením a školská jedáleň.
ŠZŠ vychováva a vzdeláva žiakov s mentálnym 
postihnutím v pásme ľahkej až strednej men-
tálnej retardácie a detí s viacnásobným postih-
nutím. Vzdelávanie je podľa stupňa postihnutia vo 
variante A, B a C. Žiaci s ťažkým stupňom MR sa 
vzdelávajú pomocou individuálnych vzdelávacích 
programov. Dochádzka do školy je denná s mož-
nosťou individuálneho vzdelávania na základe od-
porúčania lekára.
Špecifiká práce so žiakmi tvoria obsah a rozsah 
vzdelávania, ktorý sa prispôsobuje mentálnej 
úrovni dieťaťa - znížený počet žiakov v triedach - 
možnosť individuálneho prístupu a zvýšené počty 
hodín PV, TV, vyučovanie individuálnej logopedickej 
starostlivosti, rozvoj fyzického zdravia pod odbor-
ným dohľadom fyzioterapeuta. 
Vyučovanie v praktickej škole je trojročné, v oblasti 
teoretickej a v praktickej. Profilujúcimi predmetmi 
sú pomocné práce v kuchyni a v  administratíve. 
Škola je vybavená modernou didaktickou techni-
kou, IKT učebňou, cvičnou kuchynkou, krajčírskou 
a stolárskou dielňou. Poskytuje možnosť fyzicky 
a psychicky dospieť žiakom tak, aby mohli samo-
statne žiť v domácom prostredí alebo v chránenom 
bývaní a pracovať v chránenom pracovisku.
Trieda ZŠ pri ZZ je umiestnená v lôžkovej časti det-
ského oddelenia a je organizačnou súčasťou školy 
od roku 2001. Jej úlohou je zabezpečiť hospitali-
zovaným školopovinným deťom nadväznosť vo vy-
učovaní podľa ročníkov v kmeňovej škole. Činnosť 
dieťaťa v škole prispieva k jeho rýchlejšiemu zota-
vovaniu sa.
Centrum špeciálno-pedagogického poraden-
stva je poskytovateľom odborných služieb MŠ, ZŠ, 

ŠZŠ, stredným školám a iným zariadeniam vo svo-
jej územnej pôsobnosti. V súčasnosti je činné už 
siedmy rok a má vyše 1 100 klientov. Odborná 
špeciálno-pedagogická, psychologická a fyziotera-
peutická starostlivosť sa dotýka detí so zdravotným 
postihnutím.
Škola sa zapojila do mnohých projektov, napr. do 
projektu na prevenciu alkoholu pod názvom „Aj de-
ťom sa dá pomôcť“, programu „Krok za krokom“ 
a projektu „Hviezdičky na zemi“. 
ŠZŠ sa dlhodobo orientuje na rozvoj tvorivého 
potenciálu žiakov v oblasti literárneho umenia, 
športu a IKT gramotnosti. Žiaci dosahujú dlho-
dobo popredné umiestnenia v súťažiach poézie 
a prózy na krajskej úrovni, vo výtvarných súťažiach. 
Vo vyhlásených okresných výchovno-vzdelávacích 
súťažiach získavajú tiež popredné umiestnenia. 
Žiaci PŠ dosiahli v súťaži zručnosti ocenenie na 
krajskom fóre OU a PŠ. V roku 2005 získal žiak 
našej školy 1. miesto v súťaži „Detský čin roka“. 
V roku 2008 bol ďalší žiak školy nominovaný na 
ocenenie v tejto súťaži. Tieto aktivity poskytujú mož-
nosť žiakom prežiť radosť z vlastného úspechu.
Prianím zamestnancov školy je aj v ďalších rokoch 
jej existencie prezentovať jej dobré meno, pestovať 
jej tradície, posúvať ju stále k vyššej kvalite, získavať 
si aj naďalej dôveru a uznanie školskej obce, rodi-
čovskej základne i širokej verejnosti.

Mgr. Iveta Hennelová

zástupkyňa RŠ

ŠPECIÁLNA ZÁKLADNÁ ŠKOLA 
OSLAVUJE 70. VÝROČIE ZALOŽENIA
V školskom roku 2008/2009 si ŠZŠ, J. Fabiniho 3, Spišská Nová Ves pripomína 70. výročie svojho 
vzniku. Vznik školy sa spája so školským rokom 1938/39, kedy bola založená jedna trieda Pomoc-
nej školy v Spišskej Novej Vsi. Spomedzi existujúcich škôl bola v poradí treťou pomocnou školou 
založenou na Slovensku. 
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Františka Ž. a 17-roč. Štefana D. zo Smižian. Nakoľko 
privolaný technik predajne v tej chvíli nevedel určiť, či 
na vozidle vznikla škoda a v akom rozsahu, vec v rie-
šení.

11. 4. 2009 o 20.00 hod. riešila MsP zistený prie-
stupok proti verej. poriadku, ktorého sa dopustil 
43-roč. Jaroslav F. zo Smižian, ktorý opakovane dl-
hodobo obťažujúcimi a zlomyseľnými telefonátmi robil 
schválnosti a blokoval linky MsP. Priestupok vyriešený 
v kompetencii MsP.

Hliadka MsP na Slovenskej ul. 11. 4. 2009 o 21.00 
hod. spozorovala vodiča, ktorý po vycúvaní z parko-
viska na vozovku tam ostal stáť s neosvetleným vozid-
lom na križovatke, pričom spôsobom jazdy a svojím 
konaním vzbudil podozrenie. Pri kontrole javil vodič 
- 15-roč. Tomáš H. zo SNV známky požitia alkoholu 
a priznal, že vypil pred jazdou niekoľko pohárov vína. 
Na miesto bola privolaná hliadka PZ SR, ktorá vec 
prevzala k realizácii.

Od 16. 3. do 4. 4. sa uskutočnil 2. turnus odbor-
nej prípravy 6 žiakov SOŠ poľnohospodárstva 
a služieb na vidieku v SNV v partnerskej škole 
Obchodná akadémia a Hotelová škola Havlič-
kův Brod (ČR). Účastníci si v rámci projektu rozšírili 
odborné vedomosti a praktické zručnosti v oblasti 
poskytovaných služieb vidieckeho turizmu, ktoré vy-
užijú pri konaní praktickej zložky maturitnej skúšky 
i uplatnení sa na trhu práce. K rozšíreniu vedomostí 
prispela exkurzia v miestnom pivovare Rebel, pivo-
vare v Pelhřimove a v NATURAMYLE, kde sa oboz-
námili s výrobou škrobu zo zemiakov a výrobou fi-
nálnych produktov. Viac na www.spisskanovaves.eu
 - Občan - Školstvo - Z činnosti škôl - SŠ.

Koncertná sieň Reduty sa 21. 3. od rána zmenila na 
veľký kadernícky salón. Svoje kadernícke umenie 
tu na 14. ročníku súťaže v účesovej tvorbe pred-
viedli učni a učnice 1. - 3. ročníka odboru kaderník 
na SOŠ v SNV. Kategóriu prvákov vyhrala Monika 
Odrobinová, druhákov Lukáš Čuj, tretiakov Mária 
Baluchová a Veronika Bartošová. O sprievodné slo-
vo súťaže sa postaral Matúš Jaco a dobrú atmosféru 
vytvárala skupina Komajota.

V sobotu 21. marca a následne v 2. kole 4. apríla 
sme volili prezidenta Slovenskej republiky. Ako 
vyplynulo z oficiálnych výsledkov Ústrednej volebnej 
komisie, prezidentom SR ostáva i na ďalšie voleb-
né obdobie Ivan Gašparovič, ktorý mal v 2. kole 
o 11,07 % platných hlasov viac ako Iveta Radičová.

V nedeľu 22. 3. sa v Športovej hale konal 14. roč-
ník Súťaže mladých hasičov o putovný pohár 
primátora mesta SNV. Súťažili dievčatá a chlapci 
z dobrovoľných hasičských zborov okresov SNV, 
Kežmarok, Prešov a Gelnica. Svoje sily si zmeralo 
14 družstiev v 3 disciplínach: štafeta 9 x 35 m, uz-
lová štafeta a štafeta požiarnych dvojíc. V kategórii 
dievčat sa najviac darilo družstvu zo Širokého, medzi 
chlapcami zvíťazilo družstvo ZŠ Hutníckej v SNV.

Na návštevu Spišskej Novej Vsi prišiel euro-
poslanec SR v Európskom parlamente Miroslav 
Mikolášik, ktorý je v Bruseli aj členom Výboru pre 
regionálny rozvoj. Na radnici ho privítal primátor 
mesta. Následne sa stretol so stredoškolákmi aj 
dôchodcami.

Aj Spišskonovovešťania prepadli „šrotománii“. 
V Kovozbere na Radlinského ulici ľudia vo veľkom 
šrotovali svoje staré autá v marcovom aj aprílovom 
kole šrotovného, ktoré má za cieľ odstrániť zo slo-
venských ciest staré vozidlá, ktorých nevyhovujúci 
technický stav je mnohokrát dôvodom dopravných 
nehôd.

25. 3. v popoludňajších hodinách došlo za Spiš-
skou Novou Vsou v smere na Košice k hromadnej 
dopravnej nehode, pri ktorej sa navzájom zrazilo 
6 áut. Kuriózny je však dôvod jej vzniku - jarné vypa-

Podľa ustanovenia § 69, ods. 2 Zákona NR SR 
č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny, 
môžu mestá a obce vydať všeobecne záväzné 
nariadenie (ďalej len VZN), ktorým ustanovia 
podrobnosti o ochrane drevín tvoriacich sú-
časť verejnej zelene. Mesto Spišská Nová Ves 
takýmto VZN disponuje a ide o „Všeobecne zá-
väzné nariadenie č. 7/2003 o tvorbe, údržbe 
a ochrane zelene“, ktoré okrem iného obsahuje 
aj podrobnosti a podmienky vydávania súhlasu 
na výrub drevín. 

Na základe uvedeného podávaná žiadosť o sú-
hlas na výrub stromov rastúcich mimo lesa 
musí obsahovať nasledovné náležitosti, ktoré sú 
nevyhnutné pre vydanie rozhodnutia. 
Žiadosť, ktorú podáva fyzická osoba, právnická 
osoba alebo fyzická osoba oprávnená na pod-
nikanie, má byť na tlačive Mestského úradu 
(MsÚ) Spišská Nová Ves (viď www.spisskano-
vaves.eu - červená sekcia Občan - Ako vybaviť 
- Výrub drevín). Zo žiadosti o vydanie rozhod-
nutia musí byť najmä zrejmé, kto ju podáva, akej 
činnosti sa týka a čo sa navrhuje, t. j. meno 
a priezvisko, resp. názov firmy žiadateľa, adresa 
žiadateľa, telefonický kontakt, počet a špecifiká-
cia stromov požadovaných na výrub a odôvodne-
nie podávanej žiadosti. 

Ďalšie prílohy žiadosti:
A/ Ak ide o žiadosť na výrub stromov rastú-
cich mimo lesa na súkromnom pozemku, 
ktorý je vo vlastníctve žiadateľa:
1. List vlastníctva a kópia katastrálnej mapy (z dô-

vodu identifikácie v teréne s vyznačením loka-
lizácie stromov požadovaných na výrub), ktoré 
na požiadanie získate aj priamo na MsÚ;

2. Doklad o zaplatení správneho poplatku 1).
B/ Ak ide o žiadosť na výrub stromov rastú-
cich mimo lesa na súkromnom pozemku, 
ktorý nie je vo vlastníctve žiadateľa:
1. List vlastníctva a kópia katastrálnej mapy (z dô-

vodu identifikácie v teréne s vyznačením loka-
lizácie stromov požadovaných na výrub), ktoré 
na požiadanie získate aj priamo na MsÚ;

2. Doklad o zaplatení správneho poplatku 1);
3. Súhlas vlastníka pozemku s požadovaným vý-

rubom.
C/ Ak ide o žiadosť na výrub stromov rastú-
cich mimo lesa na verejnom priestranstve, 
ktoré spravuje Mesto Spišská Nová Ves: 
1. List vlastníctva a kópia katastrálnej mapy (z dô-

vodu identifikácie v teréne s vyznačením loka-
lizácie stromov požadovaných na výrub), ktoré 
na požiadanie získate aj priamo na MsÚ;

2. Doklad o zaplatení správneho poplatku 1);
3. Podpisy minimálne 80 % obyvateľov, ktorých sa 

výrub dotýka (v súlade s prílohou č. 3 b/ VZN 
mesta Spišská Nová Ves č. 7/2003 o podrob-
nostiach a podmienkach vydávania súhlasu na 
výrub drevín);

4. Právne overené splnomocnenie vlastníkov by-
tov - bytového domu, ktorým splnomocnia žia-
dateľa konať v ich mene vo veci žiadosti o výrub 
stromov. 

Uvedené prílohy žiadosti podľa už horeuvede-
ného rozpisu (A/, B/, C/) sú nutné pre pokračo-
vanie správneho konania vo veci žiadosti o výrub 
stromov rastúcich mimo lesa. Neúplné podanie 
má za následok prerušenie konania s výzvou na 
doplnenie chýbajúcich podkladov v určenom ter-
míne a ich nedoložením sa správne konanie za-
stavuje. 
Nakoniec ešte chceme upozorniť, že žiadosti 
môžme akceptovať od žiadateľov tak, ako to bolo 
už spomenuté. Žiadosti sa teda nepodávajú 
prostredníctvom mestských výborov, keďže 
nejde v danom prípade o fyzickú osobu, práv-
nickú osobu alebo fyzickú osobu oprávnenú na 
podnikanie.
Na záver uvádzame, kto je oslobodený od po-
platkov podľa § 4 Zákona č. 145/1995 Z. z. 
o správnych poplatkoch v znení neskorších práv-
nych predpisov:
(1) Od poplatkov sú oslobodené tieto právnické 

osoby a fyzické osoby:
 a) štátne orgány, obce, štátne fondy a štátne 

rozpočtové organizácie s výnimkou poplatkov 
podľa XVI. časti sadzobníka,

 b) diplomatickí zástupcovia poverení v Slo-
venskej republike, konzuli z povolania a ďalšie 
osoby, ktoré podľa medzinárodného práva po-
žívajú výsady a imunitu za predpokladu, že je 
zaručená vzájomnosť.

(2) Od poplatkov sú oslobodené úkony súvi-
siace s vykonávaním všeobecne záväzných 
právnych predpisov o sociálnom zabezpečení 
vrátane dôchodkového zabezpečenia a nemo-
cenského poistenia (zabezpečenia), o zdravot-
nom poistení, o priestupkoch, o zamestnanosti 
s výnimkou sprostredkovania zamestnania 
právnickými osobami alebo fyzickými osobami 
za úhradu.

(3) Od poplatkov sú ďalej oslobodené úkony, 
o ktorých tak určuje medzinárodná zmluva 
alebo medzinárodná dohoda, ktorými je Slo-
venská republika viazaná.

Ing. Iveta Krajňáková

Oddelenie územného plánovania 

a staveb. poriadku, MsÚ

AKO POSTUPOVAŤ PRI PODÁVANÍ 
ŽIADOSTÍ O VÝRUB STROMOV
Mestá a obce postupnou delimitáciou preberajú kompetencie, ktoré boli vykonávané štátnou 
správou. Medzi inými prešiel do pôsobností miest a obcí výkon v prvom stupni štátnej správy vo 
veciach ochrany drevín v rozsahu ustanovenom Zákonom NR SR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prí-
rody a krajiny v súčinnosti s vykonávacou vyhláškou č. 24/2003.  

Mesto Spišská Nová Ves a spoločnosť Lesy Mesta Spišská Nová Ves, s. r. o.,  
zastúpené primátorom PhDr. Jánom VOLNÝM, PhD. 

v zmysle Zákona č. 513/1991 Z. z. § 125 a nasl., v súlade so Zákonom č. 552/2003 Z. z., 
vypisuje výberové konanie na funkciu konateľ spoločnosti Šport, s. r. o., Spišská Nová Ves.
Viac informácií na www.spisskanovaves.eu/modrá sekcia SNV/Úradná tabuľa/Výberové konania.

1)  správny poplatok súvisí s podanou žiadosťou, vo výške: 6,5 € pre fyzické osoby, 66 € pre právnickú osobu alebo 
fyzickú osobu oprávnenú na podnikanie, ktorej predmet činnosti súvisí s podanou žiadosťou (položka 160 sadzob-
níka Zákona č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších právnych predpisov).



7Vydáva Mestský úrad v Spišskej Novej Vsi

www.spisskanovaves.eu
5/2009

B
L

E
S

K
O

V
K

Yľovanie trávy na neďalekom svahu, ktoré zapríčinilo, 
že plamene miestami šľahali až cez zvodidlá na vo-
zovku a pre hustý dym vodiči vôbec nevideli na 
cestu. Našťastie nikto nebol vážnejšie zranený. Pla-
mene pohltili plochu 25 000 m2. Požiarnici bijú na 
poplach! Kvôli nebezpečnému jarnému vypaľovaniu 
trávy majú plné ruky práce.

Pri príležitosti marca - Mesiaca knihy a 10. ročníka 
Týždňa slovenských knižníc (23. - 29. 3.) zorga-
nizovala Spišská knižnica pre predškolákov 
z 5 novoveských materských škôl recitačnú súťaž 
„Do každého rožka básničiek troška“. Víťazkou 
1. ročníka sa stala Zuzka Hricová z MŠ na Sloven-
skej ul. Súťaži predchádzali aj stretnutia v škôlkach, 
na ktorých sa pracovníčky knižnice snažili deťom 
vštepiť lásku ku knihám. 

Mesiac knihy si pripomenuli aj na ZŠ na Nejed-
lého ul. rozprávkovým popoludním. Žiaci prezle-
čení za všakovaké rozprávkové bytosti navzájom me-
dzi sebou súťažili v rôznych úlohách. Okrem iného 
museli po tme absolvovať napríklad aj skúšku odva-
hy, za čo dostali diplom za statočnosť.

Nezaostala ani ZŠ na Hutníckej ul., v rámci Mesia-
ca knihy sa zapojila do celoslovenského pátra-
nia po knihách Pavla Dobšinského pod názvom 
„Hľadá sa Dobšinský“ a podujatia „Čítajme si...“, 
ktoré bolo pokusom o akýsi najpočetnejší čitateľský 
maratón. Vo vynovenej školskej knižnici sa 6-hodi-
nového čitateľského maratónu zúčastnilo 327 detí, 
celoslovensky čítalo knihy 10 798 detí.

Príslušníci Ozbrojených síl SR navštívili Strednú 
odbornú školu v SNV, aby študentom predstavili 
svoje pôsobenie a prácu v profesionálnej armá-
de a oslovili tak potenciálnych budúcich vojakov.

V nedeľu 29. 3. na území Slovenska začal opäť 
platiť letný čas. Ručičky hodiniek sme si posu-
nuli o 2.00 hod. stredoeurópskeho času (SEČ) na 
3.00 hod. letného času (SELČ).

Na radnicu zavítala splnomocnenkyňa Vlády 
SR pre rómsku komunitu Anina Botošová, aby 
ponúkla mestu možnosť spolupráce pre úvodné ro-
kovania týkajúce sa projektu začleňovania rómskej 
komunity do spoločnosti v tomto roku.

Preslávená osmička spevákov pod dirigentskou tak-
tovkou Hasana El Dunia, ktorá nesie názov Schola 
Gregoriana Pragensis, vyčarila v posledný marco-
vý deň v Evanjelickom kostole svojím jednohlasným 
i polyfónnym chorálom atmosféru 15. a 16. storo-
čia. Na svoje si prišli všetci milovníci stredovekej du-
chovnej hudby, keďže sa súbor radí medzi popred-
ných svetových interpretov tohto žánru.

Úspešných hokejistov a funkcionárov HK SNV 
privítal 31. 3. primátor mesta v obradnej sieni 
Radnice, kde im poblahoželal k postupu do extra-
ligy a zaprial úspešné účinkovanie v nej počas bu-
dúcej sezóny.

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska 
v SNV pripravila 31. 3. v Spišskej knižnici pre senio-
rov besedu pri príležitosti 160. výročia narode-
nia P. O. Hviezdoslava.

Študent 4. ročníka SPŠ strojníckej Peter Fulla sa 
umiestnil v celoštátnom kole Olympiády v informati-
ke na 1. mieste a bude reprezentovať Slovensko 
na svetovej olympiáde.

Rok 2009 je vyhlásený za Medzinárodný rok as-
tronómie. Pripomenuli si ho aj Novovešťania, pre 
ktorých Miestna organizácia Slovenského zväzu 
astronómov v SNV pripravila v dňoch 2. a 3. aprí-
la na Štefánikovom námestí pred poštou večerné 
astronomické pozorovanie Mesiaca a planéty 
Saturn.

Mládež z cirkevných evanjelických zborov tatranské-
ho seniorátu súťažila na akcii Talent Fest, ktorá sa 
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Stredoškolská súťaž pozostávala z 3 oblastí. Konala 
sa pri príležitosti 800. výročia 1. písomnej zmienky 
o Spiši. 
Vedomostnej súťaže sa zúčastnilo 6 trojčlenných druž-
stiev z 5-tich stredných škôl. Na stupňoch víťazov sa 
umiestnili: 1. SOŠ drevárska, 2. Cirkevné gymnázium 
Š. Mišíka, 3. Gymnázium Školská.
Do výtvarnej súťaže, garantom ktorej bola Galéria umel-
cov Spiša, poslalo svoje práce 8 študentov. Svojimi 
prácami odbornú porotu najviac zaujali: 1. Kristián Sta-
šík „Tak to vidí ona“ (Gymnázium Školská), 2. Pavol 

Timko (SPŠ strojnícka), 3. Barbora Krajňáková (SOŠ 
drevárska).
Garantom literárnej časti bolo Spišské osvetové stre-
disko. Spomedzi 15 súťažných prác zvíťazili práce 
týchto študentov: 1. Pavol Timko (SPŠ strojnícka), 
2. Lenka Uhliarová, Martina Liptáková (Gymnázium 
Školská), 3. Silvia Olejníková, Martin Majerníček (Gym-
názium Školská).
Súťaž venovaná Európskemu roku kreativity a inovácií 
sa konala s finančnou podporou Mesta Spiš. N. Ves.

Mgr. Jolana Prochotská

MIEROVÉ POSOLSTVO VOJNY
Dňa 20. marca 2009 sa v Galérii umelcov Spiša uskutočnil 2. ročník súťaže pre stredné školy pod 
názvom „Mierové posolstvo vojny“. 

V súlade so Zákonom č. 314/2001 Z. z. o ochrane 
pred požiarmi v znení neskorších predpisov, ktorý ur-
čil povinnosť obciam vo veciach zvereného výkonu 
štátnej správy a VZN č. 4/2005 - Požiarneho po-
riadku Mesta Spišská Nová Ves je úlohou mesta vy-
konávať preventívne protipožiarne kontroly.
V roku 2009 sa od mája budú vykonávať preventívne 
protipožiarne kontroly:
• v rodinných a obytných domoch, okrem bytov, 
a v iných stavbách vo vlastníctve alebo užívaní fyzic-
kých osôb (na povalách, v suterénnych a pivničných 
priestoroch, hospodárskych budovách, garážach, 
dielňach a pod.) na uliciach: J. Hanulu, Slovenská, 
Brusník, Puškinova, Čsl. armády, Železničná, Ing. 
Straku, Mudroňova, Zábojského, Kollárova, Zvo-
nárska, Drevárska, Mlynská, Podskala, Tepličská 
cesta, Hájik, Letná, Rybárska, Zimná,
• v objektoch právnických osôb a fyzických osôb 
- podnikateľov sídliacich na uliciach: Zimná, 
J. Hanulu, Stará cesta, Banícka, Rázusova, Škul-
tétyho, Elektrárenská, Fraňa Kráľa, Ing. O. Kožu-
cha, Radničné námestie, Konrádova.
Preventívne protipožiarne kontroly budú vykonávať 
členovia Dobrovoľnej požiarnej ochrany mesta, ktorí 

sa na požiadanie pred vykonaním kontroly preukážu 
poverením mesta spolu s občianskym preukazom.
Preventívnou protipožiarnou kontrolou sa v súlade 
s § 42 vyhlášky MV SR č. 121/2002 Z. z. o požiar-
nej prevencii v znení neskorších predpisov preveruje 
dodržiavanie predpisov na úseku ochrany pred 
požiarmi.
Členovia kontrolných skupín sú pri vykonávaní pre-
ventívnych protipožiarnych kontrol oprávnení vstu-
povať do objektov, vykonávať potrebné zisťovania 
a úkony, nazerať do príslušnej dokumentácie, po-
žadovať potrebné údaje a vysvetlenia a požadovať 
odstránenie zistených nedostatkov bez zbytočného 
odkladu.
Prosíme občanov a príslušných zamestnancov 
právnických osôb a fyzické osoby - podnikateľov, 
aby aj vo vlastnom záujme umožnili vstup a výkon 
týchto protipožiarnych kontrol. Tieto pomôžu zis-
tiť a odhaliť požiarne nedostatky, a tak predchádzať 
vzniku požiarov a škôd na zdraví, živote i majetku.
Ďakujeme Vám za pochopenie.   

Peter Klein

MsÚ, kancelária primátora 

- referát požiarnej ochrany

PREVENTÍVNE PROTIPOŽIARNE 
KONTROLY

Jednou z kompetencií Mesta Spiš. N. Ves je i zriaďo-
vateľská pôsobnosť v oblasti školstva, resp. školských 
zariadení. Pri príležitosti Dňa učiteľov zriaďovateľ v Kon-
certnej sieni Reduty slávnostným programom spoje-
ným s oceňovaním učiteľov, riaditeľov a pracovníkov 
škôl dôstojne vyjadril poďakovanie všetkým pedagogic-
kým pracovníkom. Že odovzdávanie ocenení považuje 
za jednu z najdôležitejších udalostí mesta, potvrdila aj 
prítomnosť poslankyne NR SR Mgr. Ley Grečkovej, po-
slancov mestského zastupiteľstva, Štátnej školskej in-

špekcie, predstaviteľov mesta. Príhovor primátora PhDr. 
Jána Volného, PhD., prednes, program, na ktorom par-
ticipovali Základná umelecká škola, Chorus Cantoris 
i video-záznamy hovoriace o oceňovaných vytvorili at-
mosféru primeranú slovám hodnotenia dlhoročnej 
práce v školstve, úspechoch v rôznych vedomostných 
súťažiach, oceneniach za výsledky dosiahnuté v oblasti 
riadenia. Pri hodnotení sa nezabudlo ani na iné vzde-
lávacie inštitúcie ovplyvňujúce odborný rast občanov 
mesta, na ľudí, ktorých meno sa spája či spájalo s roz-
vojom odborného školstva. 
Súčasťou ceremoniálu bolo preberanie plakety Jána 
Amosa Komenského - ocenenia za dlhoročnú prácu 
v školstve, ktoré si prevzalo 12 učiteľov. Ďakovné listy si 
za dosiahnutie vynikajúcich výchovno-vzdelávacích vý-
sledkov prevzalo 21 učiteľov, za prácu v oblasti riadenia 
2 riaditeľky, za prínos a prácu v prospech školy 5 nepe-
dagogických zamestnancov škôl a 11 pedagógov mimo 
zriaďovateľskej pôsobnosti mesta ŠZŠ, CZŠ a SŠ.
Mená ocenených, zapísané v pamätnej knihe, zostanú 
súčasťou histórie, odkazom o vyjadrení úcty a vďaky ľu-
ďom, ktorých práca je neoceniteľná.

PaedDr. Štefan Šimko, ŠÚ a odd. ŠMaŠ, MsÚ

foto: Ing. Miroslav Dibák

DEŇ UČITEĽOV
Prežiť 28. marec a nepripomenúť si Deň učiteľov by bolo ignorovaním práce profesnej skupiny, ktorá 
výrazne zasahuje a ovplyvňuje život každého občana.
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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! 

„...V miestnej časti Sp. Nová Ves - Ferčekovce exis-
tuje medzi domami prízemná stavba, ktorú prevádz-
kuje firma „Milk AGRO - Potraviny“. Pre miestnych 
osadníkov je to priam oáza naplnenia ich potravi-
nových túžob. Pri dnes už existujúcich „supermar-
ketoch“ sú potrebné aj menšie prevádzky, ktoré sú 
schopné zabezpečiť sortiment nevyhnutnej po-
travinovej potreby. K tomu pomáha aj strategicky 
vhodná poloha v centre mestskej časti, ale predo-
všetkým, a to mi ozaj spolu-osadníci našej miestnej 
časti dajú za pravdu, naše sympatické prevádz-
karky týchto „Potravín - Milk AGRO“, ktoré zabez-
pečujú všetko, čo prispieva k dobru a spokojnosti 
zákazníkov – vedúca Hanka, jej zástupkyňa Ivetka, 
predavačky Katka a Editka. Svedčí o tom aj stále 
naplnená predajňa zákazníkmi, ktorí neodchádzajú 
neuspokojení, lebo vždy nájdu čerstvý sortiment 
pekárenských výrobkov, mlieka, syrov a ostatné. 
Skutočne všetko potrebné, čo domácnosť často 
potrebuje, a tak to má byť! Úprimná vďaka od nás 
všetkých, aj od tých, ktorí navštívia našu predaj-
ničku, patrí sympatickým predavačkám. Veríme, 
že ešte dlho budeme spokojní.“

Mgr. Andrej Bujňák, Ferčekovce, list, apríl 2009

„Chcel by som sa opýtať, či by sa nedali zamknúť 
kanvy na Baníckej ulici, pretože naši spoluobčania 
ich využívajú na nakupovanie... Treba na to podpisy 
vlastníkov bytov?“ Paťo, e-mail, 6. 4. 2009

Oddelenie komunálneho servisu v spolupráci s fir-
mou Brantner Nova, s. r. o., zabezpečuje bezplatné 
uzamykanie kontajnerov na zvyškový komunálny od-
pad pre obytné domy. Poskytneme potrebný počet 
kľúčov pre bytové jednotky a potrebný počet zám-
kov na kontajnery. Požiadavku vybavíme na základe 
žiadosti, ktorej prílohou by mal byť zápis zo schôdze 
Spoločenstva vlastníkov bytov, na ktorom je vyjadrený 
súhlas s uzamykaním. Ďalšou podmienkou je, aby sa 
požiadavka na zamykanie týkala všetkých kontajnerov 
na stanovišti. V opačnom prípade nemôžeme požia-
davke vyhovieť z dôvodu, že by došlo k prepĺňaniu 
nezamknutých kontajnerov.

Odd. komunálneho servisu, MsÚ

„Dovoľte mi, aby som sa touto cestou poďakoval 
Mestskej polícii v SNV, ktorá v poslednom období 
výrazne pozitívnym spôsobom zasiahla do vývoja 
bezpečnostnej situácie v našom meste. Viackrát 
som sa vyjadril, že kamerový systém nášho mesta 

predstavuje citeľný stabilizačný prvok vo vývoji 
bezpečnosti občanov a ich majetku. Samozrejme, 
tento kamerový systém bez kvalifikovanej obsluhy 
by nemohol náležite plniť všetky funkcie naň kla-
dené. MsP vynikajúcim spôsobom zabezpečovala 
monitoring jednotlivých častí mesta najmä dňa 
6. 4. 2009 vo večerných hodinách, kedy zaregis-
trovala streľbu na Hviezdoslavovej ulici a dokázala 
navzájom informovať svoje hliadky a hliadky policaj-
ného zboru. Úspešným zákrokom sa podarilo zadr-
žať 2 osoby, ktoré boli vzápätí obvinené zo zločinu 
vydierania a prečinov výtržníctva a nebezpečného 
vyhrážania. Zastávam názor, že v takýchto prípa-
doch sa nielenže šetrí čas a aktuálnosť vykonania 
zákroku, ale aj bezpečnosť zakročujúcich policaj-
tov, či už mestskej alebo štátnej polície, nevyníma-
júc bezpečnosť okoloidúcich náhodných chodcov. 
Dobre zdokumentovaný videozáznam určite šetrí aj 
čas prípadného súdneho konania, odstraňuje roz-
pory strán v konaní pred súdom a hlavne vypovedá 
nestranne, nezainteresovane a nezaujato. Na zá-
klade takýchto udalostí je evidentné, že MsP v na-
šom meste tvorí nezastupiteľný článok aj v ochrane 
práv, oprávnených záujmov občanov a ochrane ma-
jetku. Predchádzajúce prípady, ako zaznamenaný 
útek zlodejov pri vykradnutých bytoch na sídl. Zá-
pad I, či zaznamenaný páchateľ krádeže vozidla 
Škoda Fabia na Zimnej ulici, ma v tomto utvrdzujú. 
Ďakujem za dobrý výber policajtov MsP, ich kvalifi-
kovanosť a snahu riešiť problémy, ktoré sa vyskytnú 
v spoločnosti. Želám mestskej polícii do ďalšieho 
obdobia iba úspešné dni, ktoré budú prospešné 
pre našich občanov.“

pplk. JUDr. Jaroslav Dulík, 
riaditeľ OR PZ v SNV, list, 8. 4. 2009

„Počuli sme, že na mieste trhoviska v centre mesta 
pri divadle má byť vybudované parkovisko. Radi by 
sme vedeli - ako obyvatelia sídliska Východ, kde 
bude presťahované trhovisko s ovocím a zeleninou, 
nakoľko v tejto časti mesta je veľmi slabá úroveň 
obchodnej siete.“

Dana Karabinová, e-mail, 20. 4. 2009

Informácia je čiastočne pravdivá. V skutočnosti z trho-
viska budú do konca mája 2009 odstránené všetky 
predajné stánky („búdky“). Trhové pulty spod prí-
streškov s trhovými stolmi z voľnej plochy budú iba 
rozmiestnené novým spôsobom, a to tak, že budú 
viac sústredené do časti jestvujúcej „trhovej plochy“ 
smerom k prístrešku správcu trhoviska a toho času 
neprevádzkovanému stánku PNS. Iba zostávajúca 
(uvoľnená) časť asfaltovej plochy bude po zrealizo-
vaní nevyhnutného vodorovného dopravného znače-
nia užívaná ako parkovisko.

Ing. Marián Kellner, vedúci OOaSM, MsÚ

B
L

E
S

K
O

V
K

Y konala v SNV už po druhýkrát. Súťažnými kategória-
mi boli spev, tanec a hudba z vlastnej produkcie.

Pri príležitosti Svetového dňa zdravia (7. 4.) i tento 
rok Poradňa zdravia pri Regionálnom úrade ve-
rej. zdravotníctva v SNV poskytovala v priesto-
roch Múzea Spiša poradenstvo k ozdraveniu 
životného štýlu a vyšetrenia rizikových faktorov 
kardiovaskulárnych chorôb (odber kapilárnej krvi na 
zistenie hladiny celkového a ochranného choleste-
rolu, meranie krv. tlaku, meranie antropometrických 
ukazovateľov (BMI a WHR index), stanovenie obsa-
hu tuku v tele). Akcia trvala 2 dni a bola už tradične 
určená širokej verejnosti.

TV Reduta sa zúčastnila celoslovenskej súťažnej 
prehliadky tvorby regionálnych televízií pod zášti-
tou LoToS-u. V Dolnom Kubíne sa zišli zástupcovia 
37 lokálnych TV, ktoré súťažili v kategóriách spravo-
dajstvo, publicistika, dokument a reklama. TV Re-
duta aj tento krát uspela a v kategórii spravodaj-
stvo si odniesla 2. miesto za príspevok „Babka 
štvorkolkárka“. 

Z areálu ZŠ na Ul. Ing. Kožucha začiatkom apríla 
zmizlo 13 stromčekov vzácnej tuje, ktoré si kúpili 
žiaci vďaka finančnej odmene od vedenia mesta za 
úspešné reprezentovanie školy a mesta v projekte 
„Zelená škola“ pred 5 rokmi, a o ktoré sa denno-
denne starali. Neznámy zlodej navštívil kvôli vzác-
nym drevinám školskú záhradu už viackrát, preto sa 
škola rozhodla podať na neho trestné oznámenie.

Spišské divadlo v apríli uviedlo v tomto roku už 
2. premiéru divadelnej hry „Všetko o mužoch“ od 
chorvátskeho autora Mira Gavrana. Pokračovaním 
tejto hry bude hra „Všetko o ženách“.

V Spišskej knižnici sa tretiaci zo základ. škôl 
v meste stretli s pani spisovateľkou Alžbetou Ve-
rešpejovou, ktorá už má na svojom konte 4 detské 
knižné tituly. Okrem toho sa venuje aj divadelnej a roz-
hlasovej dramaturgii, vyučuje na umeleckej škole, je 
knihovníčkou. Deti si na besedu priniesli mnoho kre-
sieb, pri tvorbe ktorých sa inšpirovali jej knihami.

Spišské osvetové stredisko v SNV, Galéria umelcov 
Spiša a OZ Fotografická spoločnosť Spiš zorganizo-
vali od 8. do 27. 4. v galérii výstavu „Spišský salón 
výtvarnej fotografie 2009“ a regionálnu postupo-
vú výstavu „Amfo 2009“.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa Rómov, kto-
rý si pripomíname 8. apríla, zorganizovali študenti 
sociálnej práce na tunajšej fakulte Univerzity Kon-
štantína Filozofa v Nitre viaceré stretnutia so žiak-
mi ZŠ, na ktorých sa im formou hier snažili vysvetliť, 
že všetci ľudia sú si rovní i napriek rozdielom vo farbe 
pleti. Deti sa tiež dozvedeli o svojich právach, ktoré 
im prináležia a rovnako tak i Rómom ako menšine.

Študenti zo SOŠ drevárskej skrášlili v rámci svo-
jich ročníkových prác priestory detských jaslí 
pri Materskej škole na Stolárskej ul. Spomedzi 
13 návrhov si nakoniec vedenie školy vybralo návrh 
Michaely Macejákovej, ktorej pomáhal spolužiak 
Patrik Pavlanský. Po viac ako 6 týždňoch usilovnej 
práce priestory jaslí hýria farbami a veselými motívmi 
zvieratiek. 

Celoslovenskú súťaž AMAVETu Festival vedy a tech-
niky vyhral žiak 3. ročníka ZŠ na Ul. Ing. Kožucha 
Edko Frlička. Spolu s ďalšími dvoma Slovákmi po-
stúpil so svojím projektom o rádiových vlnách 
do Bruselu, kde boli okrem neho už len samí stre-
doškoláci. Jeho projekt s názvom „Vývoj, vznik a bu-
dúcnosť zvukových sústav“ bol v nesúťažnej kategó-
rii i napriek tomu veľmi úspešný. 

12-hodinový nočný basketbalový maratón pri-
viedol 7. 4. do Športovej haly stredoškolákov zo 
SNV, ale aj partnerského Havlíčkovho Brodu (ČR). 
Basketbal sa hral od siedmej večer do siedmej rána 
vďaka SPŠ na Markušovskej ceste, ktorá memoriál 

VEREJNÁ VÝZVA NA POSKYTNUTIE ÚČELOVEJ DOTÁCIE
Úrad Vlády SR vyhlasuje verejnú výzvu na predkladanie žiadostí na poskytnutie dotácie Úradu Vlády SR 
pre oblasť národnej stratégie boja proti drogám a drogovým závislostiam pre rok 2009. 
Dátum uzávierky: 15. máj 2009
Oblasti podpory: Programy, iniciatívy a aktivity zamerané na redukciu užívania drog v spoločnosti, 
rizík a škôd s tým spojených a znižovanie ponuky. Prioritné oblasti: 1. Zníženie dopytu po drogách, 
2. Zníženie drogovej ponuky, 3. Zlepšenie koordinácie, spolupráce a zvyšovania povedomia verejnosti, 
4. Hodnotenie a monitoring, 5. Propagácia národnej protidrogovej stratégie.
Výška dotácie: Dotácia sa poskytne maximálne do výšky 95 % celkových nákladov na projekt, mini-
málne 5 % si žiadateľ zabezpečí z vlastných alebo iných zdrojov. 
Dĺžka projektu: Trvanie predloženého projektu nie je časovo obmedzené. Cieľ projektu, na ktorý bola 
dotácia poskytnutá, je časovo ohraničená aktivita, ktorá bude ukončená najneskôr do 31. 12. 2009.

BLIŽŠIE INFO: 
www.spisskanovaves.eu - modrá sekcia SNV - Projekty - Výzvy na predkladanie projektov
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Nové termíny vývozu bio-odpadu v lokalitách Kozí 
vrch a Ferčekovce:

Máj  2. 5., 15. 5., 29. 5.
Jún  5. 6., 12. 6., 19. 6., 26. 6.
Júl  10. 7., 17. 7., 24. 7., 31. 7.
August  7. 8., 14. 8., 21. 8.
September  4. 9., 11. 9., 18. 9.
Október  2. 10., 16. 10., 30. 10.
November 13. 11.

V prípade, ak vývoz nebude vykonaný v určenom 
termíne z iných objektívnych príčin, náhradný vývoz 
sa uskutoční najbližší pracovný deň.
Upozorňujeme občanov, že pri odvoze sa bude 
klásť veľký dôraz na kontrolu čistoty suroviny. Pokiaľ 
sa v nádobe zistí iný odpad, mesto pristúpi k sank-
čnému postihu v zmysle VZN č. 5/2006 o nakla-
daní s komunálnym a drobným stavebným odpadom 
na území mesta Spišská Nová Ves. 

Oddelenie komunálneho servisu, MsÚ

OZNÁMENIE O ZMENE TERMÍNOV 
ODVOZU ODPADU
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Yvenovala pamiatke V. Jasenčáka a 2 študentov - bas-
ketbalistov Samuela Baníka a Petra Rusnáka, ktorí 
nemohli pokračovať vo svojej úspešnej basketbal. 
kariére, nakoľko ich zákerná choroba pripravila o ži-
vot. Spomedzi zmiešaných družstiev zo 7 škôl sa 
najviac darilo Gymnáziu Školská, 2. miesto obsadila 
Hotel. akadémia a tretie SPŠ strojnícka.

Na Veľký piatok sa veriaci zo všetkých kresťan-
ských cirkví stretli na pašiovom ekumenickom 
sprievode mestom, ktorý sa postupne zastavil pri 
evanjelickom, rímskokatolíckom i gréckokatolíckom 
kostole.

10. 4. primátor mesta PhDr. Ján Volný, PhD. pri-
vítal na pôde Spišskej Novej Vsi delegáciu zo 
španielskej spoločnosti PROINOSA (Promoción 
e Ingeniería de Obras, SA), ktorá prejavila záujem 
vstúpiť investične do viacerých projektov mesta tý-
kajúcich sa bytovej výstavby a cestovného ruchu. 
Spoločnosť Proinosa má za sebou viac ako 800 diel 
postavených za viac ako 35 rokov svojho pôsobenia 
na trhu. Zahraničný investor zároveň pozval vedenie 
nášho mesta na pracovné rokovanie do Barcelony.

17. 4. zaplavila po roku opäť naše mesto žltá 
farba narcisov. Liga proti rakovine prostredníctvom 
svojich dobrovoľníkov organizovala v rámci tzv. Dňa 
narcisov v uliciach slovenských miest 13. ročník fi-
nančnej zbierky, ktorej výťažok slúži na boj proti tejto 
zákernej chorobe.

Hudobné duo Maduar, ktoré zažívalo svoju najväč-
šiu slávu najmä v 90-tych rokoch, sa snaží o svoj co-
meback. Videoklip ku svojej skladbe „I feel good“, 
ktorá bola svojho času úplne prvým úspešným 
singlom, prišlo natáčať do novoveského Disco 
Zio Baru.

Divadelný súbor Hviezdoslav pri MKC 18. 4. 
uviedol novú hru Koperdani (Odvrhnuté deti) 
z pera úspešného spišského autora Štefana Šimka.

20 študentov 2-roč. pomaturitného štúdia v odbo-
re zdravotnícky záchranár na SOŠ zdravotníckej 
v Rožňave navštívilo naše mesto a Národný park 
Slovenský raj, aby tu absolvovali školenie zo zá-
chranárskych prác u Horskej záchrannej služby 
Slovenský raj.

V rámci Nebotrasenie Tour 2009 zavítala aj do 
metropoly Spiša speváčka Katka Koščová, ktorá 
s kapelou v koncertnej sieni Reduty predstavila svo-
jim priaznivcom svoj nový album plný folku, šansónu 
a jazzu.

Po veľkom úspechu vianočného koncertu sa do 
nášho mesta opäť vrátil český barytonista Ja-
kub Pustina. Spolu s ním zaspievali najkrajšie pies-
ne a árie svetových skladateľov vážnej hudby aj jeho 
hostia - rodáci zo Spiš. N. Vsi basbarytonista Vladi-
mír Major a sopranistka Ľubica Divulitová.

V apríli sa v SNV a Poprade konali neverejné výbe-
ry budúcich adeptiek na 11. ročník súťaže krásy 
Miss Spiša, ktorý sa bude konať 19. 6. v SNV.

Polícia obvinila z prečinu ohrozovania nevyhovu-
júcimi potravinami a inými predmetmi spácha-
ného formou spolupáchateľstva dvoch Novoveš-
ťanov, 36-roč. Ľubomíra V. a 30-roč. Štefana S., 
ktorí od novembra 2008 do 20. 1. 2009 na Tkáč-
skej ul. v neregistrovanom sklade skladovali mäso, 
mäsové výrobky, vyrábali a ďalej na trh predávali aj 
zdravotne chybné potraviny. Pracovníci Štátnej vete-
rinárnej správy v SNV v 2 odobratých vzorkách totiž 
zistili nález baktérie listéria monocytogenes, ktorá je 
pre človeka nebezpečná. Mužom hrozí až 1-ročný 
trest odňatia slobody. Stíhaní sú na slobode.

V 3. ročníku mestského kola súťaže „Spiš 
a naše mesto“ súťažilo v 2 kategóriách 48 žia-
kov v trojčlenných družstvách z 8 ZŠ. V kategórii 
3. - 4. roč. zvíťazila ZŠ Komenského, v kategórii 
7. - 8. roč. ZŠ Hutnícka.

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

Je potrebné, aby si držitelia psov uvedomili, že 
v zmysle § 4 ods. 3, Zákona č. 282/2002 Z. z. za 
psa vždy zodpovedá držiteľ psa alebo osoba, ktorá 
psa vedie alebo nad psom vykonáva dohľad. Okrem 
iných povinností to znamená, že ten, kto psa vedie, 
je povinný výkaly psa bezprostredne odstrániť. 
Podľa čl. 5 ods. 11, VZN č. 1/2003 je voľný pohyb 

psov zakázaný na detských ihriskách, piesko-

viskách, kúpaliskách a cintorínoch. 

Touto cestou upozorňujeme držiteľov psov na to, 
aby si okrem hrozby uloženia sankcie mestskou po-
líciou za znečistenie verejného priestranstva psími 
výkalmi uvedomili aj ďalšie riziká, a to hlavne z hygie-
nického a zdravotného hľadiska, a v neposlednom 
rade zvážili aj samotný estetický vzhľad výkalu na 
verejnom priestranstve. Existuje množstvo parazitov 
a infekčných chorôb, ktoré sú prenosné na človeka 
a ktoré môžu rozširovať z ponechaných výkalov na 
verejných priestranstvách hlodavce, túlavé mačky, 
hmyz a pod. Najviac ohrozované sú deti pri hrách na 
pieskoviskách a v parkoch.
V roku 2008 bolo porušenie VZN č. 1/2003 o pod-
mienkach držania psov v meste Spišská Nová Ves 
zistené MsP v 115 prípadoch (+ 28 priestupkov). 
Prevažne išlo o porušovanie čl. 6 odst. l citovaného 
nariadenia, a to konaním v smere znečisťovania ve-
rejného priestranstva exkrementmi. Za porušenie 
VZN boli uložené finančné sankcie. 
V predajniach, kde ponúkajú krmivá a rôzny cho-

vateľský tovar, je možné zakúpiť si jednorazové pa-
pierové vrecúška s lopatkou a výkal z verejného 
priestranstva odstrániť, prípadne používať ume-
lohmotné vrecúška.
Vymedzené miesta pre výbehy psov s osade-
nými košmi na psie exkrementy: 
• Sídlisko Západ: Kováčska, Strojnícka a Kame-

nárska ul. vzadu pri potoku.
• Sídlisko Tarča: križovatka ulíc Lipová a Za Hor-

nádom obojstranne do svahu smerom k sídlisku, 
medzi ulicami Lipová a Dubová, na konci Brezovej 
ul. pod vežiakom. 

• Sídlisko Mier: Štúrovo nábrežie, park okolo Hor-
nádu od mosta ku Panoráme s prerušením okolo 
obytnej časti a mosta ku Kauflandu, Tr. 1. mája pri 
odbočení na Komenského ul. vpravo, J. Matušku 
pri odbočovaní na Štúrovo nábrežie vľavo, Z. Ne-
jedlého svah smerom na letisko, J. Wolkera pod 
kotolňou. 

• Ulica E. M. Šoltésovej okolo Hornádu, Letecká ul. 
svah pri odbočovaní na Ul. J. Palárika, Šestnástka, 
okolo Hornádu, Česká ul. medzi Sintrou a ubytov-
ňou, Slovenská ul. medzi cestou a bytovými domami 
oproti parkovisku pri Geologickom prieskume.

V prípade návrhu na zmenu miesta alebo doplne-
nia o ďalšie je potrebné takéto návrhy prerokovať 
na príslušnom mestskom výbore. 

PaedDr. Ján Olejník,

vedúci oddelenia komunálneho servisu, MsÚ

K pomerne často sa vyskytujúcim problémom v meste patrí voľný pohyb psov bez vôdzky na verejných 
priestranstvách, detských ihriskách, v areáloch ZŠ, MŠ, pričom tu dochádza k znečisťovaniu psími ex-
krementmi (výkalmi). 

DODRŽIAVANIE PODMIENOK CHOVU PSOV, 
RESP. INÝCH SPOLOČENSKÝCH ZVIERAT

Svoj vybraný strom môžu do súťaže prihlásiť ako jednotlivci, tak aj mestá a obce, školy, firmy alebo organizácie. 
Stačí do 20. mája 2009 poslať vyplnený formulár a fotografie stromu na adresu Nadácie Ekopolis. Všetky infor-
mácie o ankete a formulár nájdu záujemcovia na www.ekopolis.sk a www.skanska.sk.
Verejné hlasovanie o víťaza ankety spomedzi 12 vybraných finalistov sa uskutoční od júla do októbra 2009. 
Víťazný strom dostane odmenu v podobe odborného dendrologického posudku, ako aj finančný príspevok 
332 EUR (10 tis. Sk). Rovnakou peňažnou čiastkou budú ocenené aj stromy na 2. a 3. mieste. Traja hlasujúci 
budú odmenení poukážkami na nákup kníh.

PRIHLÁSTE SVOJ STROM 
DO ANKETY STROM ROKA 2009
Nadácia Ekopolis spolu s generál. partnerom projektu spoločnosťou Skan-
ska na Slovensku vyhlasuje 7. ročník ankety o titul STROM ROKA 2009 
v rámci grantového programu „Ľudia pre stromy“, ktorý podporuje skvalit-
ňovanie životného prostredia výsadbou drevín alebo ich záchranou. 
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MINI SERIÁL

§ 15 
Predchádzanie

Vodič nesmie pri predchádzaní ohroziť ani ob-
medziť vodiča vozidla, pred ktoré sa po predídení 
zaraďuje; pritom je povinný dávať znamenie o zmene 
smeru jazdy. Pri predchádzaní musí zachovávať do-
statočný bočný odstup od predchádzaného vozidla.
Vodič nesmie predchádzať, pri jazde cez križo-
vatku a v takej vzdialenosti pred križovatkou, ktorá 
nie je dostatočná na bezpečné dokončenie predchá-
dzania pred úrovňou križovatky; to neplatí pri pred-
chádzaní motocykla bez postranného vozíka alebo 
nemotorového vozidla, ak by pri predchádzaní svojou 
výrazne nižšou rýchlosťou obmedzil za ním idúce vo-
zidlo, ktoré začalo úkon predchádzania skôr.

§ 16
Rýchlosť jazdy

Vodič smie v obci jazdiť rýchlosťou najviac 
50 km/hod., a ak ide po diaľnici v obci alebo po 
rýchlostnej ceste v obci, najviac 90 km/hod.

§ 17
Vzdialenosť medzi vozidlami

Vodič motorového vozidla je povinný dodržiavať 
za vozidlom idúcim pred ním takú vzdialenosť, aby sa 
predchádzajúce vozidlo mohlo pred neho bezpečne 
zaradiť.

§ 20
Jazda cez križovatku

Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu označe-

ného príslušnou dopravnou značkou je povinný 
dodržať smer na kruhovom objazde vyznačený šíp-
kami. Vodič vchádzajúci do kruhového objazdu 
má prednosť v jazde, ak dopravnou značkou nie 
je ustanovené inak (obrázok 1).

Takto označená križovatka robí problém veľkému 
množstvu vodičov. Je to preto, lebo existuje rozdielny 
výklad nielen u nás, ale aj v zahraničí. Treba si zapa-
mätať, že v takto označenej križovatke platí prednosť 
vozidiel prichádzajúcich zprava.

Tento typ kruhového objazdu (obrázok 2) je najčastej-
šie používaný na Slovensku a zvláda ho každý vodič. 
Prednosť je jednoznačne podľa dopravných značiek. 
Prednosť má ten, kto je na kruhovom objazde, 
lebo je na hlavnej ceste. Vchádzajúce vozidlá majú 
dopravnú značku „Stoj, daj prednosť v jazde!“.

§ 21
Vchádzanie na cestu

Pri vchádzaní na cestu z miesta mimo cesty, z poľnej 
cesty, z lesnej cesty, z cestičky pre cyklistov, z obyt-
nej zóny alebo z pešej zóny vodič je povinný dať pred-
nosť v jazde vozidlu idúcemu po ceste. 

Zastavenie a státie
§ 23

Pri zastavení a státí je vodič povinný prednostne 
použiť parkovisko tak, aby neobmedzoval ostatných 
účastníkov cestnej premávky. Pri zastavení a státí je 
vodič povinný čo najlepšie využiť parkovacie miesto 

a nesmie znemožniť ostatným vodičom výjdenie 
z parkovacieho miesta. Rovnako nesmie zastaviť 
a stáť na mieste, kde by znemožnil vjazd a výjazd 
vozidiel. Ak sú na parkovisku vyznačené parkova-
cie miesta, vodič smie stáť len na nich.

§ 25
Vodič nesmie zastaviť a stáť
• pred vjazdom na cestu z miesta mimo cesty 

alebo na vyhradenom parkovisku, ak nejde o vozi-
dlo, pre ktoré je parkovisko vyhradené,

• na platenom parkovisku, ak vozidlo nemá zapla-
tený poplatok za parkovanie,

• na kruhovom objazde,
• na cestnej zeleni a inej verejne prístupnej zeleni, 

na ostrovčekoch a deliacich pásoch, ak to nie je 
dovolené dopravnou značkou,

• na iných miestach, kde zastavenie alebo státie 
môže ohroziť bezpečnosť a plynulosť cestnej pre-
mávky alebo obmedziť jazdu vozidiel; osobitne na 
miestach vjazdov alebo výjazdov z pozemkov, 
vjazdov a výjazdov z objektov určených na zá-
sobovanie alebo parkovacích miest.

§ 26
Zastavenie vozidla v tuneli

Ak to nie je nevyhnutné, prepravované osoby nesmú 
z vozidla vystupovať a pohybovať sa po vozovke. 
Také osoby sa môžu pohybovať po vozovke v tuneli 
len v súvislosti so zaisťovaním bezpečnosti cestnej 
premávky, ak majú na sebe reflexný bezpečnostný 
odev.

Železničné priecestie
§ 27

Vo vzdialenosti 50 m pred železničným priecestím 
a pri jeho prechádzaní je vodič povinný jazdiť rýchlos-
ťou najviac 30 km/hod.; ak na priecestnom zabez-
pečovacom zariadení svieti prerušované biele svetlo, 
vodič je povinný 50 m pred železničným prieces-
tím a pri jeho prechádzaní jazdiť rýchlosťou najviac 
50 km/hod. Vodič pritom nesmie zbytočne predlžo-
vať čas prechádzania železničného priecestia.
Ak dôjde k zastaveniu vozidla na železničnom prie-
cestí, vodič je povinný odstrániť vozidlo zo železničnej 
trate; ak tak nemôže urobiť, musí bezodkladne vyko-
nať také opatrenia, aby bol vodič koľajového vozidla 
pred nebezpečenstvom včas varovaný.

NAJDÔLEŽITEJŠIE ZMENY V PRAVIDLÁCH CESTNEJ PREMÁVKY
Milí Spišskonovovešťania, vážení čitatelia!

Ďakujem Vám za Vaše pozitívne ohlasy na 1. časť mini seriálu o najdôležitejších zmenách, ktoré priniesol nový Zákon NR SR č. 8/2009 z 3. 12. 2008 o cestnej 

premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, uverejnenú v Ičku 4/2009. V tejto 2. časti Vás chcem upozorniť na ďalšie zmeny, ako aj na problémový 

kruhový objazd. Ing. Oskár Gonda, Autoškola Gonda v Spišskej Novej Vsi

[1] § 10 ods. 6: Vodič je pri predchádzaní z jedného jazdného pruhu do druhého jazdného pruhu povinný dať prednosť v jazde vodičovi jazdiacemu v jazdnom pruhu, do 
ktorého prechádza; pritom je povinný dávať znamenie o zmene smeru jazdy. Tam, kde sa dva jazdné pruhy zbiehajú do jedného jazdného pruhu tak, že nie je zrejmé, ktorý 
z nich je priebežný, je vodič jazdiaci v ľavom jazdnom pruhu povinný dať prednosť v jazde vodičovi v pravom jazdnom pruhu; to neplatí, ak ide o striedavé radenie upravené 
príslušnou dopravnou značkou.
[2] (1) Vodič smie dávať zvukové výstražné znamenie len vtedy, ak je to potrebné na odvrátenie hroziaceho nebezpečenstva, a mimo obce aj na upozornenie vodiča pred-
chádzaného vozidla.

IP 31a
Hmlové body

IP 26a
Školská zóna

IP 22a
Rýchlostná 

cesta

IP 31c
Hmlové body

IP 32
Bezpečná 

vzdialenosť 
(vzor)

IS 8
Diaľková 
návesť

IP 31b
Hmlové body
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§ 30
Znamenie o zmene smeru jazdy

Znamenie o zmene smeru jazdy vodič nedáva pri 
vjazde do kruhového objazdu. Pri jazde po kruho-
vom objazde vodič dáva znamenie o zmene smeru 
jazdy, ak z takej križovatky vychádza, a v prípadoch 
podľa § 10 ods. 6. [1]

§ 31
Výstražné znamenie

Ak je nevyhnutné upozorniť ostatných účastníkov cest-
nej premávky na hroziace nebezpečenstvo, najmä 
v prípadoch, keď je potrebné náhle znížiť rýchlosť jazdy 
alebo zastaviť vozidlo, vodič dáva svetelné výstražné 
znamenie zapnutím výstražnej funkcie smerových svie-
tidiel. Funkciu výstražných smerových svietidiel možno 
v iných prípadoch použiť len za podmienok podľa od-
seku 1. [2]

Osobitosti premávky na diaľnici 
a rýchlostnej ceste

§ 35
Diaľnicu môžu používať len vodiči motorových vozi-
diel; iným účastníkom cestnej premávky je používanie 
diaľnice zakázané. Na diaľnici smie vodič motoro-
vého vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej 80 km/hod. 
V úseku diaľnice prechádzajúcom cez obec smie vo-
dič motorového vozidla jazdiť rýchlosťou najmenej 
65 km/hod.

Vodič motorového vozidla kategórie N, ktorého naj-
väčšia prípustná celková hmotnosť presahuje 7 500 kg 
alebo vodič jazdnej súpravy, ktorej najväčšia prípustná 
hmotnosť presahuje 7 500 kg nesmie pri jazde po diaľ-
nici predchádzať iné motorové vozidlo.

Rýchlosť jazdy (uvedená) sa nevzťahuje na vodiča 
motorového vozidla vchádzajúceho na diaľnicu, vy-
chádzajúceho z diaľnice, pri súbežnej jazde a v iných 
prípadoch, ak je to potrebné z hľadiska bezpečnosti 
a plynulosti cestnej premávky. Rýchlosť jazdy (uve-
dená) sa nevzťahuje ani na vodiča motorového vozi-
dla použitého pri vykonávaní činností spojených so 
správou a údržbou diaľnice, s odťahovaním vozidiel 
a činností spojených so záchranou života, zdravia 
a majetku a na vodičov kolóny vozidiel ozbrojených 
síl, ozbrojených bezpečnostných zborov a ozbroje-
ných zborov.

§ 38
Osobitosti premávky v zimnom období

Ak sa na vozovke nachádza súvislá snehová vrstva, 
ľad alebo námraza, vodič motorového vozidla kate-
górie M1 a N1 môže také vozidlo použiť v cestnej pre-
mávke, len ak je toto vozidlo na všetkých nápravách 
vybavené zimnými pneumatikami s označením „M+S“, 
„M.S.“ alebo „M & S“; motorové vozidlá kategórie M2, 
M3, N2 a N3 musia byť vybavené takými pneumatikami 
aspoň na jednej z hnacích náprav v čase od 15. no-
vembra do 31. marca a v prípadoch, ktoré sú uvedené 
v časti vety pred bodkočiarkou.
Toto ustanovenie neplatí 
•  pri núdzovom dojazde, ak je na náprave namonto-

vaná náhradná pneumatika alebo pneumatika na nú-
dzový dojazd,

•  pre terénne motorové vozidlo,
•  pre motorové vozidlo používané v obci v súvislosti 

s plnením úloh na základe zmluvy o výkone vo verej-
nom záujme podľa osobitného predpisu.

Vodič motorového vozidla je povinný zabezpečiť spl-
nenie podmienky uvedenej v 1. odseku, ak vzhľadom 

na ročné obdobie možno predpokladať, že na trase, 
ktorou bude s motorovým vozidlom prechádzať, bude 
sa na vozovke nachádzať súvislá snehová vrstva, ľad 
alebo námraza.

Dopravné značky a dopravné zariadenia
Značka Rýchlostná cesta označuje cestu, na kto-
rej platia zvláštne ustanovenia o premávke na diaľnici 
a rýchlostnej ceste. Rýchlostné cesty, ktoré nie sú spo-
platnené, sa označujú dodatkovou tabuľkou s textom 
„BEZ ÚHRADY“ v troch jazykoch.

Značky Školská zóna a Koniec školskej zóny vyzna-
čujú oblasť, kde platia zvláštne ustanovenia o premávke 
v školskej zóne. V školskej zóne vodič smie jazdiť rých-
losťou najviac 20 km/hod. V školskej zóne možno stáť, 
ak tým nie je obmedzený pohyb chodcov.

Značky Hmlové body (č. IP 31a, č. IP 31b a č. IP 31c)
v spojení so značkou Hmlové body (č. V 17) vyjad-
rujú odporúčanú rýchlosť v kilometroch za hodinu z dô-
vodu zníženej viditeľnosti, najmä pri výskyte hmly. 

Značka Bezpečná vzdialenosť v spojení so znač-
kou Bezpečná vzdialenosť (č. V 15) vyjadrujú pri 
priaznivých dopravných a poveternostných podmien-
kach odporúčanú vzdialenosť pre vozidlá idúce za 
sebou, ktorá je zobrazená medzi dvomi vozidlami na 
značke č. IP 32.

Značka Diaľková návesť informuje o cieľoch a vzdia-
lenosti k vyznačeným cieľom v kilometroch. Pre fa-
rebné vyhotovenie a spôsob uvádzania cieľov a čísel 
diaľnic, rýchlostných ciest a ciest platia podmienky ako 
pri značke č. IS 2. 

DSH seminár zorganizovalo v dňoch 16. až 18. apríla 
v spolupráci s The Hidden Child Slovakia a Gymnáziom 

Školská 7 v SNV. Záštitu nad akciou prevzal primátor 
mesta Ján Volný. 
Dvadsať učiteľov z Košického i Prešovského kraja si 
v aule Gymnázia na Školskej ulici pozorne vypočulo 
prednášky Rabbi Yosi Steinera, Jana Hlavinku z Histo-
rického ústavu SAV a Daniely Richterovej z DSH. Uči-
telia pod vedením Martina Šmoka, spolupracovníka 
Shoah Foundation Institute for Visual History and Edu-
cation Kalifornskej univerzity v Los Angeles, a Moniky 
Vrzgulovej z DSH diskutovali o skúsenostiach z výučby 
holokaustu, o stereotypoch i predsudkoch, učili sa 
o metódach využitia videonahrávok preživších hrôzy 
koncentračných táborov vo výučbe na školách. Pred-
stavené boli nové metodické listy a séria nahrávok, 

ktoré je možné pri práci so žiakmi využívať. Svoje prak-
tické skúsenosti s výučbou holokaustu prezentovala 
učiteľom gymnaziálna dejepisárka Alica Virdzeková zo 
Žiliny. Smutný príbeh z vlastných spomienok a sčasti 
na základe toho, čo sa dozvedeli o sebe a svojej rodine 
po vojne, prišli vyrozprávať účastníkom seminára „Ukrý-
vané deti“ - pani Eva Bäckerová a Michal Klein. 
V závere seminára spišskonovoveskí gymnazisti pred-
stavili účastníkom svoj projekt „Stratení susedia II - 
Pocta detským obetiam holokaustu“, v ktorom pátrajú 
po židovských žiakoch svojej školy a porozprávali o zá-
chrane Židovského cintorína, poslednej pamiatky židov-
skej kultúry v našom meste.

LucK, foto: autorka

V apríli (22. 4.) si každoročne pripomíname Deň 
Zeme, aby sme nezabudli na našu závislosť od cen-
ných darov, ktoré sú nám prostredníctvom Zeme po-
skytované, a že rovnováha života na našej planéte je 
vzácna, ale veľmi krehká. Prírode, skúmaniu doko-
nalých väzieb vzájomnej užitočnosti všetkého živého 
i zdanlivo neživého na Zemi sa venujú prírodovedci. 
Práve tým najvýznamnejším osobnostiam príro-
dovedy na Spiši sa venoval vo svojej aprílovej 
prednáške aj RNDr. Pavol Chromý z Múzea Spiša 
v rámci cyklu prednášok k 800-ročnici 1. písomnej 
zmienky o Spiši.
Ako vo svojej prednáške zdôraznil, prírodné danosti 
ovplyvnili aj osídľovanie regiónu Spiš. Medzi najstaršie 
písomné pramene o tomto regióne, v ktorých sa uvá-
dza opis prírodných pomerov, patrí dielo Juraja 
Wernhera z r. 1549 pod názvom „O podivuhod-

ných vodách Uhorska“, kde sumarizuje svoje vedo-
mosti o minerálnych prameňoch a spomína aj vody na 
Spiši. Okrem toho v r. 1551 vydal vo Viedni aj samo-
statné dielo „Podivuhodné vody na Spiši“.
V oblasti botaniky zohrala na Spiši významnú úlohu 
podľa dochovaných písomných prameňov zo 
14. - 15. storočia alchýmia, a to hlavne v kartuzián-
skych kláštoroch. Okrem alchymistov k rozkvetu 
a poznaniu Spiša prispelo mnoho významných prí-
rodovedcov, ktorí majú svoje korene v tomto regi-
óne a ktorých predstavil RNDr. Chromý vo svojej 
prednáške. Špeciálnu pozornosť venoval rodákovi 
z nášho mesta, ktorým bol mikrobiológ, algológ 
a knihovník Aladár Sherffel. Ten spracoval mik-
roflóru Spiša. V r. 1902 až 1926 popísal 70 druhov 
mikroorganizmov. Na jeho počesť bolo pomenova-
ných viacero nových druhov húb. Zoológii a botanike 

sa venoval aj jeho otec Teodor. Túto z hľadiska príro-
dovedy významnú rodinu dodnes na našom cintoríne 
pripomína náhrobný kameň. LucK, foto: I. Leško

SEMINÁR O HOLOKAUSTE

OSOBNOSTI PRÍRODOVEDY NA SPIŠI

Dokumentačné stredisko holokaustu so sídlom v Bratislave zorganizovalo v Spiš. N. Vsi seminár pre učiteľov stredných a základných škôl na tému „Využi-
tie digitálnych svedectiev preživších holokaust vo výučbe“. 
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Mestská organizácia 
Jednoty dôchodcov Slovenska 

Spišská Nová Ves
15. 5. 2009 (piatok)

Kultúrno-spoločenské posedenie v Reštaurácii VITEX 
so začiatkom o 16.00 hod.

Program: vystúpenie detí MŠ, večera, tombola, živá hudba
Prihlásiť sa je potrebné v Klube dôchodcov na Levočskej ul. 

v pondelok od 9.00 do 12.00 hod. 
Poplatok za člena 3 €, pre nečlena 5 €.

20. 5. 2009 (streda)
Výstup na Muránsku planinu - Muránsky hrad.

Odchod autobusom SAD o 5.30 hod. z nástupišťa smer Nálepkovo.
Členom JDS bude uhradená polovica cestovného.

Zoologická záhrada v Spišskej Novej Vsi
srdečne pozýva všetkých priaznivcov na

OSLAVY 20. VÝROČIA 
ZALOŽENIA 

ZOOLOGICKEJ 
ZÁHRADY

dňa 1. mája 2009 (piatok) 
v areáli ZOO, Sadová 6.

Program:

10.00 - 10.15  Slávnostné otvorenie osláv

10.15 - 11.30 Základná umelecká škola  
  Spišská Nová Ves
 • UČITEĽSKÝ TANEČNÝ ORCHESTER
 • Ľudová hudba ŠPJEVANKA
 • Tanečná skupina HAENDS

11.30 - 12.30 KOLOTOČ SPEVU A TANCA
 (Centrum voľného času Adam) 

12.30 - 13.00  VÍTANIE JARI

13.00 - 14.00  Súťaže pre deti

14.00 - 15.00  ROZPRÁVKA O KAČIČKE 
  - bábkové predstavenie

15.00 - 16.30  Súťaže pre deti

16.30 - 18.30  Country skupina 
  LONGHORNS

Celým programom vás bude sprevádzať Albín Medúz.

Vstupné: vďaka sponzorstvu okresnej organizácie 
Smer SD deti do 15 rokov zadarmo a dospelí 1 €.

V zoologickej záhrade na vás čaká 

viacero noviniek. Tešíme sa na vás!

Jar prišla s aksamitovou piesňou slávičou.
Čas, ten je spravodlivý!

Pochoval krížovú cestu útrap vojny.
(Vladimír Reisel)

Mesto Spišská Nová Ves
pozýva všetkých 

občanov mesta na 

SPOMIENKOVÚ

SLÁVNOSŤ 
spojenú s kladením vencov.

Spomienková slávnosť sa uskutoční 
pri príležitosti 64. výročia ukončenia 

II. svetovej vojny

dňa 7. mája 2009 
o 14.00 hod.

pri Pamätníku oslobodenia 
na Radničnom námestí.

Letné terasy sa aj v našom meste stali trvalou súčas-
ťou jeho bežného koloritu. Mnohí z nás si snáď ani 
nevedia predstaviť, že by v čase príjemného počasia 
nebola možnosť posedieť si vonku a skonzumovať 
čo-to podľa našej predstavy. 
V centre nášho mesta obvykle býva postavených 
priemerne 13 terás, celkovo zhruba dvadsať. V tomto 
roku to zrejme bude podobné, hoci prevádzkovatelia 
letných terás zatiaľ podali len 9 žiadostí o schválenie 
ich umiestnenia. Pravda, môže vzniknúť polemika, 
či je to veľa, málo alebo „tak akurát“. Ak berieme 
do úvahy rozlohu nášho námestia, snáď môžeme 
skonštatovať, že v priebehu predchádzajúcich ro-
kov sa ich počet ustálil na terajšom akceptovateľ-
nom stave.
V tejto súvislosti – zrejme - menej akceptovateľ-
nou bola skutočnosť, že časť terás stála na chod-
níku. Kým ich prevádzkovateľom to zjednodušovalo 
činnosť, opačný postoj k takémuto umiestneniu 
reštauračného zariadenia mala drvivá väčšina bež-

ných užívateľov chodníkov, teda chodcov. Sotva by 
sme našli takých, hlavne z radov dám, ktorí by si kvôli 
terasami viac-menej zataraseným chodníkom pochva-
ľovali chôdzu po kockovej dlažbe doplnenú o „slalom“ 
pomedzi terasy. Jestvuje však celý rad ďalších dôvo-
dov, prečo sa už dávnejšie ozývali hlasy za uvoľnenie 
chodníkov pre účely, na ktoré boli vybudované. Nemá 
zmysel zaoberať sa dôvodmi, prečo sa tak nestalo 
už skôr. Rozhodnutie o tom, že všetky letné terasy 
v centre mesta budú od roku 2009 umiestnené mimo 
chodníkov, padlo v priebehu roka 2008, o čom jed-
notliví prevádzkovatelia boli písomne informovaní už 
v závere minuloročného novembra.
Vzhľadom na uvedené skutočnosti teda v tomto 
roku môžeme očakávať, že nielen užívatelia letných 
terás, ale aj okoloidúci chodci budú spokojní s no-
vým stavom. Navyše, kvôli spestreniu „ponuky“ bolo 
pre tento rok schválené aj umiestnenie historického 
autobusu na „korzo“ Letnej ulice, ktorý by mal tvoriť 
súčasť jednej z už tradičných letných terás.  

NASTUPUJE SEZÓNA LETNÝCH TERÁS

ZREALIZOVANÉ POŽIADAVKY 
MESTSKÉHO VÝBORU Č. 7
Bežné výdavky v roku 2008
Banícka ul., rigol a vpuste 116 604,00
Chodníky: Hanulova ul., 
Ul. I. Krasku, Zvonárska ul.

215 164,00

Chodník Hanulova ul. 287 019,50
Prístupové cesty, 
Banícka ul. - štrkové 

118 202,20

Chodník Zimná ul. 102 - 115 83 865,50
Chodník Ul. Čsl. armády 175 317,00
Chodník Banícka ul. 1, 3 118 635,60
Oprava cesty 
Banícka ul. 7, 8, 9 

17 948,50

Chodník Hanulova ul. medzi 
Konrádovou a Škultétyho ul.

186 527,50

Chodník Hanulova ul. medzi 
Zvonárskou a Mlynskou ul.

272 661,00

Chodník - Ul. Ing. Kožucha 
- bývalá ZUŠ

177 146,00

Chodník Ul. I. Krasku 142 069,00
Prístupové cesty Banícka ul. 7 - 9 58 912,30
Prístupové cesty 
Banícka ul. 11 - 15 

83 566,10

SPOLU v Sk 2 053 638,20

Oprava miestnej komunikácie 
Konrádova ul.

509 259,00

Oprava miestnej komunikácie 
Ul. Ing. Kožucha (Spišan)

231 980,00

Úprava nádvoria 
Ul. Ing. Kožucha a Hanulova ul.

178 000,00

Vysprávky miestnych 
komunikácií

300 000,00

SPOLU v Sk 1 219 239,00

Investície 2008 - zrealizované
Parkovisko a chodníky v ZOO 3 500 000,00
SPOLU v Sk 3 500 000,00

Plán na rok 2009
Rekonštrukcia chodníkov 
v ZOO 

1 500 000,00

Konrádova ul. - výmena 
asf. koberca

1 500 000,00

Parkovisko Hanulova ul. 
+ oplotenie

1 200 000,00

Chodník Mlynská ul. 
- pri MPC CESSI

1 500 000,00
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KULTÚRA

GALÉRIA 
UMELCOV 

SPIŠA 
ZIMNÁ 46, SPIŠSKÁ NOVÁ VES

pozýva širokú kultúrnu verejnosť 
na prehliadky výstav v mesiaci máj 2009

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

VÝSTAVY: 
SLAVO BENKO - „PREDSTAVENIE III“ 
Výstava maľby, kresby a plastiky Slava Ben-
ku, známeho protagonistu spevohry DJZ 
v Prešove. Odohral množstvo úloh v hudob-
ných komédiách, operetách a muzikáloch. 
V súčasnosti sústredil svoj talent na výtvar-
nú tvorbu. do 20. 5. 2009

Mgr. arch. JIŘÍ MEZŘICKÝ
„ANONYMITA ĽUDSKÉHO 
MRAVENISKA“
Maliarska tvorba architekta, projektanta, 
maliara, grafika, autora poviedkových tex-
tov a literárnych reflexií Jiřího MEZŘICKÉHO 
v spolupráci s Galériou M. A. Bazovského 
v Trenčíne. Jeho obrazy vnášajú diváka do 
sveta mimo našu realitu, sú myšlienkovo 
a citovo bohaté, s hlbokým psychologickým 
a emotívnym účinkom, oslovujúce vnímavé-
ho pozorovateľa.  do 10. 5. 2009

FOTOGRAFICI 2009 
Výstava fotografií a grafických prác študen-
tov SPŠ strojníckej v Spišskej Novej Vsi. 

do 31. 5. 2009
PRIPRAVUJEME:
• ENDRE LUKOWICKY - Z tvorby (Maďar-
sko). Výstava v spolupráci s Kultúrnym inšti-
tútom Maďarskej republiky v Bratislave. 

14. 5. - 30. 6. 2009

• PRIESTOR 2009 
Výstava maturitných prác žiakov Strednej 
odbornej školy drevárskej v Spišskej Novej 
Vsi.  29. 5. - 5. 7. 2009

MEDZINÁRODNÝ DEŇ 
MÚZEÍ A GALÉRIÍ 
16. mája 2009, 10.00 - 22.00 hod.
Celodenný program pre návštevníkov galé-
rie, prehliadky výstav, tvorivé dielne pre veľ-
kých i malých.

Otváracie hodiny: 
Pondelok  8.00 - 16.00 hod. 
Utorok - piatok  8.00 - 17.00 hod.
Sobota  8.00 - 12.00 hod.
Nedeľa  zatvorené

Vstupné: 
dospelí  1 €/30,13 Sk
deti, dôchodcovia  0,50 €/15,06 Sk
rodinná vstupenka (2 + 2) 2 €/60,25 Sk
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MÁJ 2009

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 
- výstavná sieň, Letná 50

„GENIUS LOCI MESTA 
21. STOROČIA“

 je predĺžená do 16. augusta 2009
Výstava venovaná 740. výročiu mesta SNV a realizo-
vaná v spolupráci s MV SR, Štátnym archívom v Le-
voči - pobočka Spišská Nová Ves a Mestom Spišská 
Nová Ves.
Stála výstava: Spišská Nová Ves v horizonte 
času (...a z každodenného života)

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Národopisné Múzeum v Smižanoch

VTÁCTVO HORNÁDSKEJ KOTLINY 
A JEHO OCHRANA

do 21. 6. 2009
Výstava pútavou formou a primeranými výrazovými 
prostriedkami hovorí o význame vtákov v ekosys-
téme, hovorí o biodiverzite, spoznávaní a spôsoboch 
ochrany vtáctva nášho regiónu. 

MEDZINÁRODNÝ DEŇ MÚZEÍ
 V MÚZEU SPIŠA

Noc múzeí, 16. 5. 2009
od 17.00 do 22.00 hod.
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi už po 
druhýkrát otvorí svoje brány širokej verejnosti v ne-

tradičnom čase. Spolu s ostatnými slovenskými 
a európskymi múzeami predstaví návštevníkom to, 
čo sa nevidí každý deň. Pestrý program, odborné 
prezentácie, kuriózne zbierky a dobrodružné pozná-
vanie je zárukou kvalitného zážitku.
Program: Po stopách nočných živočíchov, Čarovná 
moc bylín, Život zakliaty v kameni - Treťohorné more 
na Spiši, Hľadanie tajomstiev bane s banskou lam-
pou, Krásy nočnej oblohy - výstava vo foyer múzea, 
Skautský workshop hier a tvorivých nápadov.
Kontakt: 053/442 37 57 
Zľavnené vstupné: 0,50 € (15,06 Sk)
Darček od nás - spomienková pohľadnica na pa-
miatku.

Medzinárodný deň múzeí, 
18. 5. 2009 od 8.00 do 13.00 hod.
Kaštieľ a letohrádok Dardanely 
v Markušovciach
Program: Netradičná prehliadka tajuplnými zákutiami 
kaštieľa, sprevádzanie v historických kostýmoch, živá 
hudba vo francúzskom parku, ukážky hry na dobové 
hudobné nástroje v letohrádku Dardanely.
Kontakt: 053/449 84 21, 053/449 82 12
Zľavnené vstupné: 1 € (30,13 Sk)
Darček od nás - spomienková pohľadnica na pa-
miatku.

Medzinárodný deň múzeí, 
18. 5. 2009 od 9.00 do 13.00 hod.
Národopisné múzeum Smižany
Navštívte Expozíciu ľudovej kultúry stredného Spiša 
spojenú s prehliadkou výstavy „Vtáctvo Hornádskej 
kotliny a jeho ochrana“.
Nenechajte si ujsť jedinečnú príležitosť na nádvorí 
múzea v Smižanoch. Predstavíme vám živých drav-
cov - vládcov modrej oblohy.
Kontakt: 053/443 12 91
Zľavnené vstupné: 0,50 € (15,06 Sk)
Darček od nás - spomienková pohľadnica na pa-
miatku.

www.muzeumspisa.com
e-mail: muzspisa@sisoft.sk

Spišské osvetové stredisko v Spišskej Novej Vsi 
Galéria umelcov Spiša v Spišskej Novej Vsi
srdečne pozývajú na 

regionálnu súťažnú výstavu prác neprofesionálnych výtvarníkov

VILLA NOVA 2009

21. apríla - 16. mája 2009, 
Galéria umelcov Spiša, Zimná 46, Spišská Nová Ves

MIESTNE ODBORY MATICE SLOVENSKEJ SPIŠSKÁ NOVÁ VES
MIESTNA ORGANIZÁCIA SLOVENSKÉHO ZVÄZU ASTRONÓMOV SPIŠSKÁ NOVÁ VES
GALÉRIA UMELCOV SPIŠA SPIŠSKÁ NOVÁ VES
CIRKEVNÉ ZBORY EVANJELISKEJ CIRKVI a. v. SPIŠSKÁ NOVÁ VES, LEVOČA
SPOLOČNOSŤ M. R. ŠTEFÁNIKA BREZOVÁ POD BRADLOM 
pozývajú na 

„DEŇ MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA“, 
ktorý sa uskutoční 4. 5. 2009 v Spišskej Novej Vsi.
Program: 14.00 hod. Galéria umelcov Spiša, prezentácia študentov Gymnázia Spišská Nová Ves, Školská 
ulica • Zastavenia - Pamätník M. R. Štefánika (Štefánikovo námestie) • Pamätná tabuľa matky (Letná ulica) 
• Hrob brata Ladislava (cintorín) • Spomienka na sestru Oľgu (Spišské Vlachy) 
800. výročie prvej písomnej zmienky o Spiši  S finančnou podporou miest Spišská Nová Ves a Spišské Vlachy.
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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. mája na adresu redakcie 
s heslom „krížovka“. Meno výhercu uverejníme v júnovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: 1. tajnička: ...farbu kvetov, 2. tajnička: ...stopiek ruží, 
3. tajnička: ...pomer strán. Výherkyňou minulomesačnej krížovky sa stáva Mária Hritzová, Spišská Nová Ves, ktorá získava CD Petra Stašáka. Blahoželáme!
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Kultúrno-historické pamiatky nášho mesta
Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie - I. časť
Najcharakteristickejším znakom nášho mesta a jeho vretenovitého námestia je trojloďový gotický rímskokatolícky kostol, ktorý patrí medzi tzv. halové spišské chrámy. 
Kedy bol postavený dnešný kostol, presne nevieme, architektúra pôvodnej časti chrámu stavbu kladie do 14. storočia a je zrejmé, že na jeho mieste (1. tajnička). 
Taktiež bolo zistené, že ho stavali tí istí majstri, ktorí stavali Chrám sv. Jakuba a starý minoritský kostol v Levoči. Kostol je trojloďovou pseudobazilikálnou halovou stav-
bou s novým mnohouholníkovým uzáverom svätyne. Hlavná loď je dlhá 27,5 m a 8 m široká. Postranné lode sú 4 m široké. Približne rovnakou výškou a symetrickým 
rozdelením lodí dostal kostol svoj charakteristický pôvab, ktorý je podčiarknutý dominantnou, 87 m vysokou neogotickou vežou, dostavanou však oveľa neskôr. Na 
severnej strane svätyne je pristavaná sakristia. Pôvodne to bola (2. tajnička) sv. Michalovi Archanjelovi a  slúžila ako volebná sieň pri každoročnej (3. tajnička). Zo 
severnej strany bola pristavaná a v roku 1395 vysvätená kaplnka zasvätená sv. Barbore. 

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární

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

27. 4. - 3. 5. 2009
Bonus, Nám. SNP 2, tel.: 053/446 47 67

4. 5. - 10. 5. 2009
 Na Západe, Hutnícka 22, tel.: 053/44 321 00 

11. 5. - 17. 5. 2009
Na Letnej, Letná 27, tel.: 053/44 251 32

18. 5. - 24. 5. 2009
Na Mieri, Šafárikovo nám. 3, tel.: 053/44 659 37 

25. 5. - 31. 5. 2009
Statim, Štefánikovo nám. 10, tel.: 053/44 282 77                        

PROGRAM MATERSKÉHO CENTRA DIETKA 
na mesiac máj - jún 2009
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„Láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“

5. 6. 2009 (piatok) od 9.30 do 11.30 hod.

DIETKOVSKÉ NARODENINY 
A TVORIVÁ DIELŇA 
„MAMA, OTEC A JA“ 

MC Dietka pozýva všetkých rodičov a deti na oslavu 
MDD a svojich 7-mich narodenín. Oslava prebehne 
tradične - netradičným spôsobom v priestoroch 
Galérie umelcov Spiša. Čaká vás darček, tvorivá at-
mosféra a dobrá nálada. Tešíme sa na vás.
Vašu účasť prosíme nahlásiť 

do 2. 6. 2009 na tel. č.: 0905 938 774.

Téma: „Záhrada umenia“ 
Kde: Galéria umelcov Spiša, Zimná ul., SNV
Vstupné: 2 EUR/dieťa

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 Z. Nejedlého
Kedy: vo štvrtok o 16.15 hod.
Spoluorganizátor: MŠ Z. Nejedlého, 
ELC Košice (odborný garant)
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Milí priaznivci filmového klubu, ponúkame 
vám možnosť zakúpiť si už nový členský 
preukaz, ktorý vám platí celý rok 2009 na 
celom Slovensku, stojí 3 €/90,- Sk a na 
každý klubový film máte zľavu. Vstup pre 
neklubistov je neobmedzený, ale za drah-
šie vstupné. Tešíme sa na stretnutie s vami 
každý piatok pri dobrom filme v kine MIER.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
1. - 3. 5. o 17.00, vst.: 1,9 €/57,23 Sk 

BLESK
Život psa menom Blesk, po boku jeho ma-
jiteľky Penny, je vyplnený dobrodružstvami, 
nebezpečenstvom a každodennou záchra-
nou sveta. Animovaná rodinná komédia, 
96 min., vhodné pre všetky vekové skupiny 
maloletých.

1. 5. o 19.00, 2. - 4. 5. o 19.00, 
vst.: 2 €/60,25 Sk 

LÍBÁŠ JAKO BŮH
S humorom, nadhľadom, temperamentom, 
láskavou iróniou a pochopením rozpráva 
scenáristka a režisérka Marie Poledňáková 
príbeh, ktorý mohol prežiť ktokoľvek z nás. 
ČR, 115 min., nevhodné pre vekovú skupinu 
do 15 rokov. 

FILMOVÝ KLUB 
8. 5. o 19.00, vst.: člen.: 1,5 €/45,19 Sk, 
nečlen.: 2,15 €/65,07 Sk

CHE GUEVARA
Prvá časť dvojdielneho veľkofilmu zachy-
táva, ako sa z lekára Ernesta Guevaru stáva 
revolucionár a hrdina „Che“ Guevara. Živo-
topisný film, Francúzsko, Španielsko, USA, 
české titulky, 131 min., nevhodné pre vekovú 
skupinu do 15 rokov.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING 
7. - 10. 5. o 17.00, vst.: 2 €/60,25 Sk 

MONŠTRÁ VS. VOTRELCI
Na našu guľatú modrú planétu už zase zaúto-
čili mimozemšťania. Animovaná komédia pre 
malých i veľkých, 97 min., vhodné pre všetky 
vekové skupiny maloletých.

9. - 11. 5. o 19.00, vst.: 2 €/60,25 Sk
RÝCHLI A ZBESILÍ 

Luxusné vybavenie, nablýskaná kapota 
a pod ňou súčiastky, ktoré mu dodávajú 
punc výnimočnosti. Takto nejako by fanúšik 
rýchlych kolies popísal štvrtý diel slávnej 
akčnej série... Akčný, USA, 99 min., sloven-
ské titulky, nevhodné pre vekovú skupinu 
do 12 rokov. 

11. 5. o 17.00, vst.: 1,5 €/45,19 Sk
IVETKA A HORA

5. augusta 1990 sa tri deti – Ivetka, Katka 
a jej brat Miťko – hrali na čistinke na hore 
Zvir pri dedine Litmanová. Z okolitého lesa sa 
zrazu začali ozývať podivné zvuky, ktoré sa 
stále približovali. Dokument, ČR, 84 min., film 
získal mnoho ocenení, nevhodné pre vekovú 
skupinu do 12 rokov.

FILMOVÝ KLUB 
15. 5. o 19.00, vst.: člen.: 1,5 €/45,19 Sk, 
nečlen.: 2,15 €/65,07 Sk

UKRUTNE ŠŤASTNÍ
Kodaňský policajt Robert prichádza do pro-
vinčného mestečka, aby tu krátkodobou služ-
bou odčinil nedávne profesionálne zlyhanie. 
Dráma, Dánsko, 105 min., české titulky, ne-
vhodné pre vekovú skupinu do 15 rokov. Ví-
ťazný film MFF Karlovy Vary 2008.

15. 5. o 17.00, 16. - 18. 5. o 19.00, 
vst.: 2 €/60,25 Sk 

NÚDZOVÝ VÝCHOD
Leonardo DiCaprio a Kate Winslet sa pred-
stavia vo vynikajúcej dráme ako mladí man-
želia, ktorí čelia prvej kríze... USA, 115 min., 
české titulky, nevhodné pre vekovú skupinu 
do 15 rokov.

16. - 17. 5. o 17.00, vst.: 1,7 €/51,21 Sk 
SNEŽIENKY A MACHRI 

Stretnutie s hviezdami vášho obľúbeného 
filmu po 25 rokoch, ktoré vás pobaví, rozo-
smeje i dojme. Komédia zo života, ČR/SR, 
104 min., nevhodné pre vekovú skupinu do 
12 rokov.

FILMOVÝ KLUB
22. 5. o 19.00, vst.: člen.: 1,5 €/45,19 Sk, 
nečlen.: 2,15 €/65,07 Sk

KULIČKY 
Poviedkový film o tom, ako ženy manipulujú 
s mužmi. O drobných vydieraniach, o plači, 
o slzách, o schopnosti obetovať sa pre vy-
snívaný cieľ, o sexe v službách, o tom, ako 
využiť empatiu. ČR, 75 min., nevhodné pre 
vekovú skupinu do 15 rokov.

23. - 25. 5. o 17.00, vst.: 2,20 €/66,27 Sk 
X-MEN ORIGINS: WOLVERINE 

Ďalšie napínavé pokračovanie  postavy Wol-
verina… USA, akčný, 100 min., slovenské 
titulky, nevhodné pre vekovú skupinu do 
12 rokov.

23. - 24. 5. o 19.00, vst.: 2 €/60,25 Sk 
ANGLICKÉ JAHODY

Písal sa 21. august 1968 a za pár okamihov 
sa otočí život Tomáša, jeho rodiny a priate-
ľov. Príbeh filmu Anglické jahody je osudo-
vým milostným príbehom mladých ľudí, ktorí 
chceli mať chvíľu času na lásku, ale ocitli sa 
v nesprávnej dobe na nesprávnom mieste... 
ČR, 114 min., nevhodné pre vekovú skupinu 
do 15 rokov.

FILMOVÝ KLUB 
29. 5. o 19.00, vst.: člen.: 1,5 €/45,19 Sk, 
nečlen.: 2,15 €/65,07 Sk

ANNIE LEIBOVITZ: 
ŽIVOT OBJEKTÍVOM

Fascinujúci dokumentárny portrét zachytáva 
osobnosť legendárnej americkej fotografky 
Annie Leibovitz, ktorá pracovala pre časo-
pisy Rolling Stone, Vanity Fair alebo Vogue. 
Dokument, české titulky, 90 min., nevhodné 
pre vekovú skupinu do 15 rokov.

ROZPRÁVKA 
30. - 31. 5. o 17.00, vst.: 2 €/60,25 Sk 

PEKLO S PRINCEZNOU
Čo sa stane, keď si princezná Aneta nechce 
zobrať princa Jeronýma? Bude svadba, vojna 
alebo peklo na Zemi? 105 min., ČR.

29. 5. o 17.00, 30. - 31. 5. o 19.00, 
vst.: 2,20 €/66,27 Sk 

HOTEL PRE PSOV
Ako dlho možno udržať v tajnosti, že máte 
psa? Dlho nie, čo si súrodenci Andi a Bruce 
uvedomujú. Problém je o to aktuálnejší, že 
sa tieto siroty dostali do područia pestúnov, 
ktorí zvieratá priam nenávidia... Komédia, slo-
venské titulky, 100 min., nevhodné pre ve-
kovú skupinu do 12 rokov.

FILMOVÝ KLUB
5. 6. o 19.00, vst.: člen.: 1,5 €/45,19 Sk, 
nečlen.: 2,15 €/65,07 Sk

VALČÍK S BAŠIROM
Autobiografický hrdina Ari sa vydáva za 
dávnymi známymi, ktorí mu môžu pomôcť 
vybaviť si spomienky na krutý masaker 
v palestínskych utečeneckých táboroch. Ani-
movaný film, Izrael, Nemecko, Francúzsko, 
české titulky, 85 min., nevhodné pre vekovú 
skupinu do 15 rokov.

5. 6. o 17.00, 6. - 8. 6. o 19.00, 
vst.: 2 €/60,25 Sk 

SPOVEĎ NÁKUPNEJ MANIAČKY
Romantická komédia z produkcie Jerry 
Bruckheimera podľa bestselleru Sophie Kin-
sella Závislá od nákupov, jednej z najúspeš-
nejších kníh svojho druhu, ktorej sa predalo 
viac ako Denníka Bridget Jonesovej. USA, 
104 min., slovenské titulky, nevhodné pre 
vekovú skupinu do 12 rokov.

Pripravujeme: 
MILIONÁR Z CHATRČE, NEDODRŽANÝ 
SĽUB, ANJELI A DÉMONI

UPOZORNENIE!
Filmové rozprávky s českým dabingom 
musíme uvádzať v zmysle zákona ako ne-
vhodné do 12 rokov, ale návšteva týchto 
filmov je len na zvážení rodičov. Ďaku-
jeme za pochopenie.

Bližšie informácie na 
www.snv.sk

MKC    KINO MIER

KINO BANÍK

1. - 4. 5. o 17.00 hod., vst.: 2 €/60,25 Sk, 
dňa 4. 5. vst.: 1,8 €/54,23 Sk

PO PREČÍTANÍ SPÁĽTE 
Osbourne Cox je operačný dôstojník CIA bo-
jujúci o prežitie. Keď príde o prácu v CIA, roz-
hodne sa napísať spomienkovú knihu... USA/
Veľká Británia/Francúzsko, 2008, čierna ko-
média, 96 min., MP-15, ČT, Palace Pictures.

1. - 4. 5. o 19.00 hod., vst.: 2 €/60,25 Sk
KAMARÁTOVE DIEVČA

Tank je mužom bez záväzkov, ktorému ume-
nie zvádzať a manipulovať ženy celkom 
slušne vynáša. Alexis je žena znudená dlho-
dobými vzťahmi a túži po jedinom – nezáväz-
nom sexe... USA, 2008, komédia, 102 min., 
MP-15, ČT, Tatrafilm.

5. - 7. 5. o 19.00 hod., vst.: 2 €/60,25 Sk
VOJNA NEVIEST

Dve najlepšie kamarátky Liv a Emma už od 
detstva plánujú každý detail ich budúcich 
svadieb. Dnes majú už 26 rokov a chcú si spl-
niť svoj dlhoročný svadobný sen. USA, 2009, 
komédia, 88 min., MP-12, ST, Tatrafilm.

8. - 10. 5. o 17.00 hod., vst.: 2 €/60,25 Sk
LÍBÁŠ JAKO BŮH 

Muž medzi dvoma ženami a žena medzi 
dvoma mužmi – to sú motory komédie po-
háňanej hlúposťami, seba ilúziami a snami, 
ktorým podliehajú zamilovaní, nemilovaní 
a žiarliví… Česká republika, 2008, komédia, 
115 min., MP, ITAfilm.

8. - 11. 5. o 19.00 hod., vst.: 2 €/60,25 Sk, 
dňa 11. 5. vst.: 1,8 €/54,23 Sk 

ANGLICKÉ JAHODY

Film Anglické jahody je osudovým milost-
ným príbehom mladých ľudí, ktorí chceli mať 
chvíľu času na lásku, ale ocitli sa v nespráv-
nej dobe na nesprávnom mieste... Česká re-
publika/Slovensko, 2008, dráma, 114 min., 
MP-12, Continental film.

12. - 14. 5. o 19.00 hod., vst.: 2 €/60,25 Sk
MONŠTRÁ VS. VOTRELCI

Susan je obyčajné dievča z Kalifornie. Keď jej 
na hlavu spadne meteorit, narastie do výšky 
pätnásť metrov. Uväznená v tajnom vládnom 
komplexe zistí, že so svojou výnimočnosťou 
nie je sama. Na Zemi však pristane záhadný 
mimozemský robot a prezident oficiálne po-
volá partiu príšer do boja proti votrelcom 
z vesmíru. USA, 2009, animovaná komédia, 
98 min., MP, slovenský dabing, Tatrafilm.

15. - 18. 5. o 17.00 hod., vst.: 2 €/60,25 Sk, 
dňa 18. 5. vst.: 1,8 €/54,23 Sk 

VEREJNÝ NEPRIATEĽ Č. 1 
Jacques Mesrine, najväčší francúzsky gang-
ster všetkých čias, bol vo svojej vlasti zná-
mejší než akákoľvek celebrita. Národ ho 
uctieval, ženy ho zbožňovali a pre štát bol 
nepriateľom číslo jedna... Francúzsko/Ta-
liansko/Kanada, 2008, akčný krimi thriller, 
110 min., MP-12, ČT, Continental film.

15. - 18. 5. o 19.00 hod., 
vst.: 2,2 €/66,28 Sk, 
dňa 18. 5. vst.: 1,8 €/54,23 Sk

KURIÉR 3
Jason Statham sa vracia v úlohe kuriéra 
Franka Martina, ktorý doručí všetko a nepýta 
sa nič. Francúzsko, 2008, akčný thriller, 
104 min., MP-15, ČT, SPI International.

19. - 21. 5. o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

SPIRIT
Spirit je príbehom zavraždeného policajta 
Dennyho Colta, ktorý sa za záhadných okol-
ností vracia na svet ako maskovaný bojovník 
so zločinom, známy pod pseudonymom Spi-
rit. USA, 2008, akčný, 108 min., MP-15, ČT, 
Palace Pictures.

22. - 25. 5. o 17.00 hod., vst.: 2 €/60,25 Sk, 
dňa 25. 5. vst.: 1,8 €/54,23 Sk

VEREJNÝ NEPRIATEĽ Č. 1: EPILÓG 
Verejný nepriateľ č. 1: Epilóg je zakončením 
dvojdielnej ságy o Jacquesovi Mesrinovi.
Francúzsko/Taliansko/Kanada, 2008, akčný 
krimi thriller, 130 min., MP-12, ČT, Continen-
tal film.

22. - 25. 5. o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

NÚDZOVÝ VÝCHOD
Frank a April Wheeleroví žijú nie veľmi ruš-
ným životom strednej americkej vrstvy a cí-
tia, že do tohto prostredia nepatria. Ako sa 
rúcajú ich spoločné plány a túžby, upadá aj 
ich vzťah, ktorý dospeje až do bodu mrazu. 
USA/Veľká Británia, 2008, dráma, 119 min., 
MP-15, ST, Tatrafilm.

26. - 28. 5. o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

NEBO, PEKLO... ZEM
Ženu z veľkej časti vytvárajú muži. Môžu 
ju utopiť, no taktiež to môže byť šanca na 
objavenie vlastnej sily. Slovensko/Česká re-
publika, 2009, dráma, 95 min., MP-15, Con-
tinental film.

29. 5. - 1. 6. o 17.00 hod., 
vst.: 2,2 €/66,28 Sk, 
dňa 1. 6. vst.: 2 €/60,25 Sk

MILIONÁR Z CHATRČE
Hlavný hrdina Jamal Malik je chlapec, ktorý 
sa narodil do chudobného prostredia bom-
bajských slumov. Teraz ale sedí v televíznom 
štúdiu oproti moderátorovi indickej verzie 
súťaže Chcete byť milionárom a čaká na po-
slednú otázku, ktorá ho delí od rozprávkovej 
výhry 20 miliónov indických rupií. USA/Veľká 
Británia, 2008, dráma, 120 min., MP-12, ČT, 
Tatrafilm.

29. - 31. 5. o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

GRAN TORINO
Automechanik na dôchodku Walt Kowalski 
trávi svoje dni opravami okolo domu, popí-
janím piva a pravidelnými návštevami miest-
neho holiča a jediný, komu verí dostatočne 
na to, aby sa mu zveril, je jeho pes Daisy. 
Všetko sa zmení v jednu noc, keď sa niekto 
pokúsi ukradnúť jeho Gran Torino... USA/
Austrália, 2008, krimi dráma, 116 min., 
MP-15, ST, Continental film.

Pripravujeme na jún:
Pokoj v duši – dráma • Peklo s princeznou 
– rozprávka • Anjeli a démoni – thriller • 
Odpor – dráma • Rýchli a zbesilí – akčný 
• Znovu 17 – komédia • Mesto Ember – 
dobrodružno-fantastický • Vojvodkyňa 
– historická dráma • X-MEN Origins: 
WOLVERINE – akčný • Nedodržaný sľub 
– dráma • Denník nymfomanky – dráma

Bližšie informácie na www.dksnv.sk
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Knižné
novinky 

Spišskej knižnice 
v Spišskej Novej Vsi

Letná 28
v

Výpožičná doba: počas školského roka od pon-
delka do piatka od 8.00 do 18.00 hod., v stredu vždy 
zatvorené, v sobotu od 9.00 do 11.45 hod.
Telefónne číslo:  053/446 47 57 - centrum, Letná 28
                            053/446 26 26 - pobočka Mier 
E-mail: sksnv@ke.telecom.sk
www.spisskakniznica.sk
(možnosť rezervovať si knihy cez internet)

CENTRÁLNA BUDOVA, LETNÁ ULICA 28

PRE DETI

BREZINA, Thomas: Kto zachráni lesný zve-
rinec? Odvážny teriér Bello Bond a jeho traja 
kamaráti sa pustia do boja na záchranu malého 
lesného zverinca. Kto má záujem na tom, aby zve-
rinec zanikol?
MONTGOMERY, Lucy M.: Anjel medzi tieňmi. 
19 príbehov odohrávajúcich sa v meste a na vi-
dieku. Stretnete sa s najrozmanitejšími ľudskými 
charaktermi poznačenými intrigami, pýchou, žiar-
livosťou.
PAVER, Michell: Krivoprísažník. Príbeh o dodr-
žiavaní sľubov, pocite viny, o smútku, ktorý prežíva 
Torak nad stratou blízkeho človeka. Kniha je piatym 
pokračovaním Kroniky temného dávnoveku. 

PRE DOSPELÝCH – BELETRIA

BENZONI, Juliette: Veľké dámy, malé cnosti. 
9 pútavých príbehov z francúzskych dejín približu-
júcich menej reprezentatívne stránky života sláv-
nych osobností.
SCHOTT, Hanna: Mama Massai: Angelika 
Wohlenbergová - svätá divoška masajskej 
stepi. Životný príbeh nemeckej evanjelickej mi-
sionárky medzi Masajmi v Tanzánii.
KING, Stephen: Drobec. Príbeh človeka, ktorý 
po smrti svojho priateľa, tiež kriminálnika, pokra-
čuje v únose dieťaťa bohatých rodičov. 

PRE DOSPELÝCH 
- NÁUČNÁ LITERATÚRA

RYAN, Chris: Absolutní zbraň. Vojnový román, 
ktorý poukazuje na ťažký zápas otca, dcéry a jej 
priateľa o život v zemi, kde zúri vojna.
HUNT, Lynn Avery: Francouzská revoluce: 
politika, kultura, třída. Historická publikácia 
o revolúcii vo Francúzsku v rokoch 1789 - 1794.
CLAIRE, Olivia St.: Jak probudit bohyni sexu 
v každé ženě. Publikácia ponúka vášnivé i nežné 
predstavy, ktoré sú ukryté v každej žene.
 
 POBOČKA MIER, KOMENSKÉHO 25

PRE DETI

VŽDY HOVOR PRAVDU. Macko Puf a jeho ka-
maráti zo Stoakrového lesa radia: „Vždy hovor len 
pravdu!“

PRE DOSPELÝCH – BELETRIA

CORNWELL, Patricia Daniels: Kniha mŕt-
vych. Súdna patologička Kay Scarpettová teraz 
čelí chladnokrvnému psychopatovi, ktorý po sebe 
nezanecháva stopy.

PRE DOSPELÝCH 
- NÁUČNÁ LITERATÚRA

DIXON, Dougal: Keby dinosaury žili dnes. 
Mohli by sme žiť spolu na Zemi s najväčšími tvormi, 
aké kedy na nej existovali?

3. 5. (nedeľa) o 15.00 hod.   VSTUPNÉ: 2 € (60,25 Sk) 
Anton Kret

O RUŽOVEJ ANIČKE 
Rozprávka s pesničkami z pokladov slovenských ľudových rozprávok. V zázračnej rozprávke zo zbierok 
P. Dobšinského sa stretáva dobro so zlom, láska s nenávisťou, či krása so škaredosťou. Odkrýva sa svet, kde 
sa nájdu deti, aj tí skôr narodení. V každej postave môžeme zahliadnuť kúsok z našej človečiny, raz vonia, 
inokedy aj smrdí. Podobne ako obyčajný ľudský život.
Vydajte sa na cestu do rozprávky s Dobromilou a Šťastimilom, možno zas o čosi viac spoznáte, že snívať sen 
o dobre sa oplatí aj v každodennosti.

10. 5. (nedeľa) o 15.00 hod.  VSTUPNÉ: 2 € (60,25 Sk) 
Miro Kasprzyk

O ZÁZRAČNEJ KRHLIČKE 
Víla Kvetka a milí škriatkovia sa spoločne starajú o kvietky a celú lúku. No objavia sa zlí bodliaci, ktorí chcú lúku 
zaujať a vykynožiť z nej kvety. Majú podrobne premyslený plán, ako sa lúky zmocnia. Či sa im to podarí, a ako 
súboj víly Kvetky a dobrých škriatkov s bodliakmi dopadne, to sa dozviete v našom príbehu.
Rozprávka používa najmä obrazný vyjadrovací jazyk, ktorý eliminuje slovo a pracuje s pantomimicko-pohybový-
mi danosťami hercov. Inscenácia je vhodná pre deti od dvoch rokov, rozvíja detskú imagináciu a fantáziu.

15. 5. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 4 € (120,50 Sk)
Miro Gavran

VŠETKO O MUŽOCH 

Chorvátsky dramatik s nadhľadom sebe vlastným odhaľuje v humorných i vážnych životných situáciách mužské 
šablóny správania. Témou je mu narcistné „mačovstvo“, večne komplikovaný vzťah syna s otcom, mafiánske 
lavírovanie na hranici sebaúcty, žiarlivosť, ale aj staroba. Odkrýva mužskú pravú prirodzenosť, ktorá je takmer 
vždy sebastredná, pyšná, mysliaca len na seba. Zrkadlo nie je krivé, ale skôr obraz dnešného muža v ňom.

22. 5. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 5 € (150,63 Sk)
Miro Gavran

VŠETKO O ŽENÁCH PREMIÉRA!!!
Ženy dokážu rovnakou intenzitou milovať i nenávidieť, dopriať si navzájom, ale aj nenáležite žiarliť na úspech 
tej druhej. M. Gavran sa zamýšľa, či je priateľstvo vôbec kódom ženských vzájomných medziľudských vzťahov. 
Dobrosrdečne, no s citom pre realitu, sa dotýka ženského sveta lásky, ktorý je pre ženu jediným možným 
svetom.

29. 5. (piatok) o 19.00 hod.  VSTUPNÉ: 4 € (120,50 Sk)
Miro Gavran 

VŠETKO O ŽENÁCH II. PREMIÉRA 
Skupinové objednávky alebo rezervácie na tel. čísle: 053/417 32 75, 417 32 71, 

e-mailom: prevadzka@spisskedivadlo.sk, web: www.spisskedivadlo.sk

zdruzenie rodicov a priatelov diabetickÝch detÍ organizuje

sisa sklovska
andrej baranÍk - mÓdna show

lazaro y su sabor latino
grimmy dance company

Záštitu nad koncertom prevzali: 

• JUDr. Zdenko Trebuľa, 
predseda Košického samosprávneho kraja

• PhDr. Ján Volný, PhD., 
primátor mesta Spišská Nová Ves

• Doc. MUDr. Jozef Michálek, CSc., 
riaditeľ Národného endokrinologického 
a diabetologického ústavu Ľubochňa

uzezezzz icococccco elololololl
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NOVÁ PREDSTAVENIE DIVADLA KONTRA!

Enda Walsh

BEDBOUND
Čo sme, keď nie sme slová?

Nezvyčajný príbeh. Nezvyčajný autor. 
Nezvyčajný priestor. Nie pre trpiacich na 

klaustrofóbiu! Zločin a trest  na írsky 
spôsob! Jedna posteľ. Štyri steny. 

Otec a dcéra. Choré telo a chorá myseľ.
A potoky slov, ktoré sú pre nich jedinou  

zbraňou a jedinou záchranou.
Príď do podzemia Reduty, aby si uvidel 

hypnotickú štúdiu úpadku človeka 
skazeného chorou ambíciou, biedou, 

nenávisťou a zlom.

Réžia: Klaudyna Rozhin
Hrajú: Katarína Vakrčková 

a Peter Čižmár
27. a 29. máj 2009 o 19.00 hod. 

Klub Hviezdoslav Reduta 
Vstupné: 4 EUR/120,50 Sk
Rezervácie: 0907 908 986 
Obmedzený počet miest!

Slovenský zväz zdravotne postihnutých 
„Klub detí a mládeže“ v SNV

Mestské kultúrne centrum, Spišská Nová Ves

Vstupné len 3 € (90,38 Sk).

pod vedením Ľudovej  hudby 
 Romana Barabasa

  23. mája 2009 o 15.00 hod. 
v Kine Mier Spišská Nová Ves.

  
Hostia:  Ľudová hudba R. Barabasa, 

Jozef Varga, Sestry Kašperové a iní...

Predaj vstupeniek:
Turistické informačné centrum,
Letná 49, 053/442 82 92
SZZP – OR Levočská ulica 14
MKC – Reduta, 053/446 32 49

Príďte pookriať  

na duchu 

alebo potešte  

svojich blízkych.

1. 5. 2009 (piatok) o 15.00 hod., Madaras park 

MÁJ, MÁJ, ZELENÝ MÁJ...
Tradičné prvomájové stavanie májov spojené s kultúrnym programom.
Účinkujú: Folklórny súbor ČAČINA, Hudobná skupina NÁVRAT – Vranov n/Topľou

12. 5. 2009 (utorok) o 18.00 hod., Koncertná sieň Reduty

MILKA ZIMKOVÁ - NEVEĽO NAS IDZE, 
NEVEĽO NAM TREBA...
Výber z monodrám.
Vstupné: 3 € (90,37 Sk)
 

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

Pri zakúpení vstupeniek do 15. 5. 2009 (vrátane) 
získate 30 %-nú zľavu na každú vstupenku.

Vstupné: 2 € (60,25 Sk) • Predpredaj vstupeniek: Mestské kultúrne centrum, 
Radničné námestie č. 4 - REDUTA, t. č.: 053/429 92 50, 442 56 52 

a hodinu pred predstavením v Spišskom divadle.

Osoby a obsadenie:
matka:  Anna Kačírová 

1. dcéra: Mária Marchynová 

2. dcéra: Romana Puhallová 

3. dcéra:  Klaudia Budzová

padlý anjel: Peter Kőnig

víla: Martina Ogurčáková

1. mládenec: Vladimír Kunst 

2. mládenec: Miloš Dzurilla 

3. mládenec: Peter Škabla 

hlas otca: Rudolf Baluch

Réžia: 
 Iveta Liptáková
Scénografia a výprava: 
 Jaroslav Čech
Kostýmová výtvarníčka:
 Ľudmila Valenčíková, a. h.
Hudba: 
 Michal Paľko, a. h.
Majster svetla: 
 Jozef Nalevanko
Majster zvuku: 
 Jozef Lipták

77. sezóna 126. premiéra
Divadelný súbor Hviezdoslav pri MKC Spišská Nová Ves

uvádza hru Štefana Šimka

KOPERDANI (ODVRHNUTÉ DETI)
 9. 5. 2009 (sobota) o 18.00 hod. v Spišskom divadle

II. premiéra divadelnej hry úspešného spišského autora 
v podaní členov ochotníckeho divadelného súboru HVIEZDOSLAV.
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E PLÁVANIE: Radosť bolo pozerať sa na výkony 

členov Plaveckého klubu SNV na MAJSTROVST-
VÁCH KRAJA ŽIAKOV ZŠ A SŠ V PLÁVANÍ, ktoré 
sa konali 10. 3. u nás na krytej plavárni, kde plavci 
a plavkyne reprezentovali svoje školy. Najúspeš-
nejší plavci zo SNV (1. miesta): 50 m VOĽNÝ SP.: 
žiaci: Marián Teplan (Gym. Javorová), študenti: 
Marek Stanko (Gym. Školská). 200 m POLOH. 
SP.: žiaci: Martin Čmeľ (ZŠ Levočská), študenti: 
David Hanuščin (Gym. Javorová), študentky: Jana 
Naščáková (Gym. Javorová). 100 m MOTÝLIK: 
žiaci: M. Čmeľ. 100 m PRSIA: žiaci: Milan Klem-
pay (Gym. Javorová), žiačky: Lucia Havašová (ZŠ 
Ing. Kožucha), študentky: J. Naščáková. 100 m 
VOĽNÝ SP.: žiaci: M. Teplan, študentky: Alžbeta 
Lapšanská (Gym. Školská). 100 m ZNAK: žiaci: 
M. Klempay. Spomínaní plavci postúpili na MAJ-
STROVSTVÁ SR ŽIAKOV ZŠ A SŠ, ktoré sa konali 
3. 4. 2009 v Aquacity Poprad, kde štartovali vo 
všetkých finále.
DŽUDO: 28. 3. sa reprezentanti Džudo klubu 
SNV úspešne predstavili na Veľkej cene Bardejo-
va: kategória mini do 46 kg - Natália Galschnei-
derová 3. miesto; starší žiaci do 34 kg - Peter 
Kolárčik 2., do 55 kg Roman Klein 1. a Viliam 
Holotňák 3. miesto; staršie žiačky do 57 kg - Ka-
tarína Halasová 2. miesto.
BASKETBAL: Nadstavbová časť: 31. kolo 
(25. 3.) SNV - Nitra  78 : 70. Play-off: Basketba-
listi BK 04 AC LB SNV v štvrťfinále zdolali Levice 
na zápasy 3 : 1 a postúpili do semifinále. V semifi-
nále play-off slovenskej extraligy sú Pezinok - SNV 
a Nitra - Prievidza. Výsledky: (15. 4.) Pezinok - 
SNV 91 : 53, (18. 4.) SNV - Pezinok 75 : 76, 
(22. 4.) Pezinok - SNV 77 : 86.
FUTBAL: MUŽI: (28. 3.) FK SNV - Vranov 1 : 0, 
(4. 4.) Prešov B - SNV 1 : 1, (11. 4.) SNV - Stará 
Ľubovňa 2 : 0, (18. 4. - 21. kolo) Bánová - SNV 
1 : 0. 
VOLEJBAL: ŽENY: extraliga - výsledky: play-off 
o 7. - 8. miesto: (28. 3.) ŠG Nitra - SNV 0 : 3, 
(4. 4.) SNV - ŠG Nitra 3 : 1. TURNAJ UČITEĽOV: 
V Športovej hale sa konali Majstrovstvá okresu 
v mix volejbale. Zúčastnilo sa ich 10 družstiev škol-
ských pracovníkov. Podľa platných pravidiel na 
ihrisku počas hry museli byť vždy najmenej 2 ženy. 
Konečné poradie: 1. SPŠ Markušovská cesta, 
2. Gymnázium Školská, 3. ZŠ Nad Medzou.
HOKEJ: ŽENY: Hokejistky HC Osy získali v se-
zóne 2008/2009 striebro. Najproduktívnejšou 
hráčkou 1. ligy žien sa stala naša Lenka Sroková. 
Blahoželáme! MUŽI: Baráž o účasť v hokejovej 
Slovnaft extralige v ročníku 2009/2010 - vý-
sledky: (23. 3.) SNV - Kežmarok 3 : 2, (24. 3.) 
SNV - KK 1 : 0, (27. 3.) KK - SNV 2 : 4, (28. 3.) 
KK - SNV 5 : 2, (30. 3.) SNV - KK 3 : 1.

Za 2 plavecké dni odplávali 8 členovia PSK SNV: Ivan 
Mirek st., Peter Milčák, Peter Hamrák, Peter Piroch, 
Peter Ivančák, Igor Murko, Miroslav Kamenický 
a Jaroslav Dulík vyše 25 disciplín, z ktorých si priniesli 
15 medailí všetkých kovov.
Zlatú medailu za štafetu 4 x 50 m voľný spôsob v kategó-
rii nad 200 rokov (súčet rokov plavcov družstva v štafete) 
získali: Milčák, Piroch, Hamrák, Dulík. Rovnako cennou 
medailou bola aj strieborná medaila za štafetu 4 x 50 m 
polohové preteky v kategórii nad 200 rokov: Piroch, Ivan-
čák, Murko, Dulík. Ostatné strieborné a bronzové medaily 
vyhrali plavci PSK SNV v individuálnych disciplínach.
Medzinárodných majstrovstiev SR v plávaní seniorov v Ko-
šiciach - MASTERS sa zúčastnilo vyše 200 plavcov zo 
6 krajín: Česko, Poľsko, Maďarsko, Srbsko, Rumunsko 
a Slovensko. Spišskonovoveskí plavci dokázali, že tento 
krásny šport sa dá robiť v každom veku a dodávajú, že 
nie je skutočne dôležité vyhrať, ale zúčastniť sa a sám 
sebe niečo dokázať a prekonať sa. Mimochodom, naj-

starší účastník mal 83 rokov, aj keď výkonmi na to určite 
nevyzeral.  Ing. Igor Murko

Obrovský úspech! Hokejová extraliga opäť bude v Spiš-
skej Novej Vsi. Metropola Spiša oslavovala. Radosť hrá-
čov a fanúšikov nemala konca kraja.
„Chceme sa pripraviť na extraligu tak, aby sme hrali 
lepšie ako Kežmarok v tejto sezóne,“ uviedol riaditeľ 
Hokejového klubu Spišská Nová Ves Dušan Kacvinský 
bezprostredne po víťaznom zápase. 
Ťažko opísať radosť z postupu. Radosť strieda starosť 
a príprava na extraligu, ktorá bude veľmi náročná. Vedenie 
HK SNV zhodnotí úspešnú sezónu a začne sa komplexná 
príprava na extraligu. Úloh je dosť: rozpočet, káder muž-
stva, letná príprava, dokončenie úprav zimného štadió-
na, atď. Extraliga zaväzuje všetkých - vedenie mesta, 
funkcionárov, sponzorov, proste všetkých, aby prispeli 
k úspešnej extralige. Naši ľudia si to zaslúžia!

O extraligu sa zaslúžili: BRANKÁRI: Marek Laco, 
Pavol Smik, OBRANCOVIA: Peter Hrehorčák, Peter Čin-
tala, Anton Petruk, Pavol Gurčík, Ján Magdoško, Martin 
Borovský, Jozef Hrubý, Róbert Pukalovič, ÚTOČNÍCI: 
Kamil Vávra, Radomír Heizer, Peter Staroň, Jozef Vos-
kár, Libor Hudáček, Richard Smotrila, Lukáš Vartovník, 
Matej Hamrák, Juraj Prokop, Matúš Leskovjanský, Vik-
tor Grendel, Bohuš Farkašovský, VEDÚCI MUŽSTVA: 
JUDr. Branislav Kročian, TRÉNERI: Marián Horváth, 
Eduard Giblák, KUSTÓD: Gejza Leskovjanský, LEKÁR: 
MUDr. Róbert Slivka.
Výborná príprava ľadu, technických zariadení zimného 
štadiónu (rolba atď.), to je záslužná a poctivá práca pra-
covníkov STEZ Spišská Nová Ves. 

V. Ivančík, foto: mape

Po poslednom zápase na domácej palubovke pre 
médiá predseda Volejbalového klubu Spišská 
Nová Ves František Lipták povedal: „Sezóna 
nám vyšla nad očakávanie. Dievčatá splnili, čo 
sme si predsavzali. Vieme hrať dobrý volejbal 
a tešíme sa na nový súťažný ročník. Ďakujem 

vedeniu mesta, sponzorom za podporu a veľké 
ďakujem patrí našim divákom a priaznivcom 
v meste.“

Konečné umiestnenie v roč. 2008 - 2009:
5. UKF Nitra

6. VTC Pezinok
7. VK Spišská Nová Ves
8. ŠG Nitra
9. VK Žiar n/Hronom – bude hrať baráž
10. ŽP Šport Podbrezová – zostup do I. ligy

V. Ivančík

V dňoch 4. - 5. 4. 2009 sa plavci Plaveckého seniorského klubu Spišská Nová Ves (PSK SNV) 
zúčastnili Medzinárodných majstrovstiev SR v plávaní seniorov v Košiciach - MASTERS.

Posledné barážové stretnutie Spišská Nová Ves - Kežmarok 3 : 1 dalo bodku za hokejovou sezó-
nou 2008 - 2009. Rekordná návštevnosť sezóny - 3 800 divákov sledovalo v hľadisku spišskono-
voveského zimného štadióna 30. marca rozhodujúce piate stretnutie, po ktorom boli unavení, ale 
nesmierne šťastní Novovešťania.

V poslednom stretnutí extraligy žien Spišiačky zdolali ŠG Nitra 3 : 1 a obsadili konečné 7. miesto.

NAŠI PLAVCI ÚSPEŠNÍ NA MASTERS

HOKEJISTI POSTÚPILI DO EXTRALIGY!

VOLEJBALISTKY V EXTRALIGE SIEDME

Úspešná spišskonovoveská výprava, zľava: 
Murko, Kamenický, Piroch, Mirek, Ivančák, 
Dulík (chýbajú Milčák a Hamrák)

Džudo klub Spišská Nová Ves 
vás pozýva na 

medzinárodný turnaj v judo žiakov 
a žiačok O pohár primátora mesta 

a Veľkú cenu mesta Spišská Nová Ves, 
23. 5. 2009 o 10.30 hod. v Športovej hale. 

Tešíme sa na vašu účasť.  
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KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/442 62 18

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

Zmena prevádzkových hodín na krytej plavárni v mesiaci máj

Piatok 1. 5. 9.00 - 20.30

Piatok 8. 5. 9.00 - 20.30

LETNÉ KÚPALISKO OTVORENÉ 
OD 5. 6. 2009 (PIATOK) DENNE OD 9.00 DO 19.00 HOD.

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 - 12.00 MUŽI
13.00 - 19.00 ŽENY

7.30 - 12.00 ŽENY
13.00 - 19.00 MUŽI

Nedeľa   7.30 - 12.00 MUŽI
13.00 - 19.00 ŽENY

7.30 - 12.00 ŽENY
13.00 - 19.00 MUŽI

KOLKÁREŇ 
MESTSKÁ LIGA NEREGISTROVANÝCH HRÁČOV V KOLKOCH - ROČNÍK 2009

Pondelok 4. 5. 17.00 OELTO STAR - SRT KEGL

18.00 STEZ - DRÁČIK 09

Utorok 5. 5. 18.00 MIDAPA - PARMAS

19.00 STOLIMER - NDH ATYP

SLZA VOĽNO

Pondelok 11. 5. 17.00 SRT KEGL - SLZA

18.00 PARMAS - OELTO STAR

Utorok 12. 5. 18.00 NDH ATYP - MIDAPA

19.00 DRÁČIK 09 - STOLIMER

STEZ VOĽNO

Pondelok 18. 5. 17.00 STEZ - SRT KEGL

18.00 SLZA - PARMAS

Utorok 19. 5. 18.00 OELTO STAR - NDH ATYP

19.00 STOLIMER - MIDAPA

DRÁČIK 09 VOĽNO

Pondelok 25. 5. 17.00 SRT KEGL - DRÁČIK 09

18.00 PARMAS - STEZ

Utorok 26. 5. 18.00 NDH ATYP - SLZA

19.00 MIDAPA - OELTO STAR

STOLIMER VOĽNO

Pondelok 1. 6. 17.00 SLZA - MIDAPA

18.00 STEZ - NDH ATYP

Utorok 2. 6. 18.00 DRÁČIK 09 - PARMAS

19.00 STOLIMER - OELTO STAR

SRT KEGL VOĽNO

Pondelok 8. 6. 17.00 NDH ATYP - DRÁČIK 09

18.00 SRT KEGL - STOLIMER

Utorok 9. 6. 18.00 MIDAPA - STEZ

19.00 OELTO STAR - SLZA

PARMAS VOĽNO

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

Termíny basketbal extraliga muži 2., 3., 6., 7., 9., 10., 13., 14., 16., 17. 5. 2009

Piatok 15. 5. 8.00 - 17.00 MIX volejbal školskí pracovníci SR

Štvrtok 21. 5. 11.00 - 18.00 M SR v basketbale 

Piatok 22. 5. 8.30 - 14.00 M SR v basketbale 

Piatok 22. 5. 19.00 SLOVENSKO - AUSTRÁLIA, volejbal muži

Sobota 23. 5. 8.00 - 18.00 Veľká cena mesta judo  

Sobota 30. 5. 8.00 - 17.00 Volejbalový turnaj

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN
Sobota 2. 5. 10.00 SNV - Humenné, ST/M/Ž, 1. liga

Sobota 2. 5. 16.30 SNV - Trebišov, 2. liga

Nedeľa 3. 5. 10.00 SNV - Smižany, ST/MŽ, 2. liga 

Nedeľa 3. 5. 14.00 SNV - Jaklovce, žiaci „C“

Sobota 16. 5. 10.00 SNV - Bardejov, ST/M/Ž, 1. liga

Sobota 16. 5. 17.00 SNV - Podbrezová „B“, 2. liga

Nedeľa 17. 5. 14.00 SNV - Jamník, žiaci „C“

Sobota 23. 5. 11.00 SNV - Lučenec, ST/M/D

Pondelok 25. 5. 15.30 SNV - Lendak, prípravky 4/5

Sobota 30. 5. 10.00 SNV - Snina, ST/M/Ž, 1. liga

Sobota 30. 5. 17.00 SNV - Čadca, 2. liga

UMELÁ TRÁVA III. GENERÁCIE 
Cenník prenájmu:
Hracia plocha 2 hod./1 zápas 132,77 €/4 000,- Sk
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas 165,97 €/5 000,- Sk
Hracia plocha k tréningovej jednotke 66,39 €/2 000,- Sk
Hracia plocha k tréningovej 
jednotke s osvetlením 82,98 €/2 500,- Sk
1/2 hracej plochy k tréningovej jednotke 33,19 €/1 000,- Sk
Podrobnejšie informácie u vedúceho futbalového štadióna.
Kontakt: Marián Jasenčák - 0903 381 380 

Konverzný kurz 
1 € /30,1260 Sk

Ak trpíte...
• bolesťami krížov, kĺbov, ramien,
• stuhnutím krku,
• problémami s krvným obehom,
• napätím a bolesťami svalov,
• oslabenou imunitou,
príďte na Krytú plaváreň v Spišskej Novej Vsi 
a vyskúšajte nové termo-masážne lôžka 
CERAGEM, ktoré spájajú tradičný princíp lie-
čenia Ďalekého východu s modernou techno-
lógiou.

CERAGEM – zdravie pre celú rodinu!
Masáž, akupresúra, 

chiropraktika, moxovanie 
a tepelná terapia súčasne.

VYČARÍME VÁM ÚSMEV NA TVÁRI!

Pre bližšie informácie nás kontaktujte vopred 
na t. č. 0902 260 284.

STEZ Spišská Nová Ves

MÁJOVÁ NOVINKA NA KRYTEJ PLAVÁRNI PRE VŠETKÝCH!
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OZNAMY, POZVÁNKY

Mladší žiaci FK Spišská Nová Ves navštevujúci 
športové triedy na ZŠ na Ul. Z. Nejedlého v SNV 
sa v dňoch 26. - 29. 3. 2009 zúčastnili na Me-
dzinárodnom futbalovom turnaji v Mukačeve 
na Ukrajine. Chlapci, narodení v r. 1997, vedení 
trénerom p. Fabiánom, v konkurencii 16 druž-
stiev obsadili 13. miesto. Veľmi úspešní boli ich 

spolužiaci, roč. narodenia 1996, ktorí vedení tré-
nermi p. Mgr. Nováčekom a p. Tornayom vo svo-
jej kategórii zvíťazili.
Výsledky víťazov:
SNV - Mukačevo (Ukr.) 1 : 2 Lipták; SNV - Novgo-
rod (Rusko) 2 : 0 Lipták, Bašista; 
SNV - Dobele (Litva) 11 : 0 Šteiner, Bašista, 
Bobko po 2, Hric, Lipták, Petrus, Bednár, Au-
gustín po 1; SNV - Svinica (SK) 1 : 1 Bednár
Semifinále:
SNV - Černovci (Ukr.) 1 : 0 Bednár
Finále:
SNV - Mukačevo (Ukr.) 2 : 1 Bednár, Augustín
Okrem kolektívneho ocenenia bol za najlepšieho 
obrancu vyhlásený Henrich Bednár. Poďakovanie 
patrí predovšetkým rodičom, mestu, ale i Spolku 
rodičov pri ZŠ Z. Nejedlého, ktorí finančne za-
bezpečili účasť na tomto turnaji. Všetkým chlap-
com patrí veľká pochvala za predvedené výkony 
a vzornú reprezentáciu Slovenska, nášho mesta 
a školy v zahraničí. 

ÚSPEŠNÍ MLADÍ FUTBALISTI

Klub slovenských turistov TJ Javorinka Levoča vás 
pozýva na

16. ROČNÍK TURISTICKÉHO 
PRECHODU 

CEZ LEVOČSKÉ PLANINY
Termín: 9. máj 2009 (sobota)

Zraz: 7.00 - 9.30 hod. pri Košickej bráne v Levoči
1  na pešiu trasu 35 km odchod o 7.15 hod.
2  na pešiu trasu 25 km odchod o 8.15 hod.
3  na pešiu trasu 10 km odchod individuálne 9.00 - 9.30 hod.
4  na cyklotrasu 75 km 8.30 hod.
5  na cyklotrasu 45 km 9.00 hod.
Trasy: povedú po zaujímavých miestach Levočských vrchov 
a v okolí Levoče. 
Štartovné: 3,20 € (spišské párky) • Odznak: 0,70 € 
Bližšie informácie: E. Rusnák 0903 255 440

Na záver pripravené občerstvenie a tombola. 
Vystúpenie trampskej skupiny zo Spišského Podhradia 

a skupiny historického šermu „Páni Spiša“.

 Občianske združenie 
Život a zdravie
KLUB ZDRAVIA 

v Spišskej Novej Vsi
Pripravili sme pre vás vzdelávací program 

zameraný na prevenciu civilizačných 
ochorení a zdravý životný štýl

BYŤ FIT JE HITBYŤ FIT JE HIT
 Lekári a odborníci zaoberajúci sa 

prevenciou a náukou o človeku prinášajú 
najnovšie informácie o tom, ako si nielen 

udržať, ale aj upevniť zdravie. 
PROGRAM: 

videoprednášky • príprava 
zdravých jedál • ochutnávky a recepty 

12. 5. 2009
Únava - koľko cvičiť

KLUB MLADÝCH 22KLUB MLADÝCH 22
14. 5. 2009

Naozaj sen - narušená rodina
28. 5. 2009

Liečivá moc byliniek
KDE: Školská 22, Spišská Nová Ves 

KEDY: vždy v utorok o 17.00 hod.
Vstup voľný!

Regionálny úrad verej-
ného zdravotníctva, Ul. 
A. Mickiewicza 6, Spišská 

Nová Ves, oddelenie Podpory zdra-
via, organizuje dňa 21. 5 2009 
o 10.00 hod. pre členov Klubu 
dôchodcov LIPA, členov Jednoty 
dôchodcov Slovenska a pre členov 
Slovenského zväzu zdravotne postih-
nutých prednášku a besedu na tému 
VPLYV FAJČENIA NA ZDRAVIE 
v Centre voľného času Adam na Le-
vočskej ulici 14.

KALENDÁRIUM OSOBNOSTÍ MESTA
MÁJ

18. 5. 1934
zomrel v Komárne Ján Richter  - 75. výročie
- pôvodom spišský Nemec, katolícky kňaz.
Narodil sa 8. februára 1872 v Spišskej Novej Vsi. Ukončil gymnázium v Spišskej Novej Vsi, v r. 1894 absol-
voval teologické štúdium v biskupskom seminári v Spišskej Kapitule. Pôsobil ako kaplán v Zázrivej, Bobrovci, 
Liptovskom Mikuláši, Tvrdošíne a Spišskej Belej, od r. 1900 ako farár vo Veličnej, neskôr v Ipeľskom Sokolci. 
Na odpočinku žil v Komárne.Zástanca ideológie jednotného maďarského národa, bol však proti násilnej ma-
ďarizácii. Bol organizátorom kultúrneho a spoločenského života na Orave, členom správnych rád miestnych 
podnikov, poslancom uhorského snemu za Dolný Kubín. Po vzniku ČSR senátor Národného zhromaždenia 
(1925 - 1934). 

31. 5. 1959
zomrel v Bloomingtone, Indiána, USA Eduard Zathureczky - 50. výročie
- husľový virtuóz, hudobný pedagóg.
Narodil sa 24. augusta 1903 v Spišskej Novej Vsi. Študoval na gymnáziu v Košiciach, od r. 1916 v Budapešti, 
kde maturoval. Hre na husliach sa venoval štúdiom v Košiciach, v Těšíne, na hudobnej akadémii u J. Holu-
baya v Budapešti a na Majstrovskej škole konzervatória u J. Kociána v Prahe. Pôsobil ako profesor a riaditeľ 
Hudobnej akadémie v Budapešti. Roku 1956 odišiel do Viedne a v r. 1957 do USA, kde pôsobil ako profesor 
husľovej hry na Indiana University v Bloomingtone. Patril k významným interpretom romantickej a modernej 
husľovej literatúry, bol propagátorom Bartókovej hudby, s ktorým aj spoločne koncertoval. Vystupoval v mno-
hých štátoch Európy a USA. Koncertoval v Bratislave i Košiciach. Jeho žiakmi boli slovenskí huslisti T. Gaš-
parek a M. Jelinek.

Pripravila: PhDr. Ružena Kormošová

Mesto Spišská Nová Ves a Maratónsky klub 
TJ Tatran Spišská Nová Ves

usporiadajú 

24. mája 2009 (nedeľa) 

15. ročník Májovej 
hodinovky Jozefa Česlu

a 12-minútový beh občanov mesta na Atletickom štadióne TJ Tatran v Sp. Novej Vsi.

Štart: 12-minútový beh o 9.30 hod., 
hodinovka o 10.00 hod.

Prihlásiť sa môžete na štadióne najneskôr pol hodiny pred štartom. 
Beh - kondičný test je určený širokej verejnosti 

bez ohľadu na výkonnosť, pohlavie a vek. 
Najlepších oceníme, slabších povzbudíme.

Príďte si otestovať svoju kondíciu.
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OZNAMY, POZVÁNKY

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

AJ V LETE SA STARÁME 
O VAŠE DETI

PONUKA DETSKÝCH 
LETNÝCH TÁBOROV

CHORVÁTSKO 
- BIOGRAD NA MORU
Letný ozdravovací pobyt pre deti - aler-
gikov a ich rodičov.
Kultúrno-športový program.
29. 6. - 8. 7. 2009
Cena: od 190 do 205 EUR
V cene je zahrnuté: doprava, ubytova-
nie, plná penzia, pitný režim, garančné 
poistenie, DPH, pobytová taxa.
Info: Bigošová, Štrauchová, 
tel.: 0904 458 949, 0904 306 520

VYŠNÁ SLANÁ 
- CHATA POD RADZIMOM
Letný rekreačno-turistický tábor, pre 
deti od 7 do 15 rokov.
5. 7. - 10. 7. 2009
Cena: 90 EUR
V cene je zahrnuté: ubytovanie, strava 
5 x denne, pitný režim, cestovné, po-
istenie, zdravotný dozor, poplatky za 
bazény, športoviská a výlety, odmeny 
a ceny.
Info: Lovasová, Žifčáková, 
Vojtášová, Pitko, tel.: 0903 566 838, 

0915 926 765, 0905 844 756, 
0907 958 082

SLOVENSKÝ RAJ - KOŠARISKÁ
Letný turisticko-rekreačný tábor, pre 
deti od 7 do 13 rokov.
26. 7. - 31. 7. 2009
Cena: 77 EUR
V cene je zahrnuté: ubytovanie, strava 
5 x denne, doprava, poistenie, pedago-
gický a zdravotný dozor, program. 
Informácie: Vaňová, 
tel.: 053/ 44 257 59

SPIŠSKÁ NOVÁ VES A OKOLIE
Tábor s dennou dochádzkou - 8 hodín 
bez starostí.
Ráno dieťa prinesiete, poobede si ho 
vyzdvihnete.
Pre deti od 7 do 13 rokov.
1. 7. - 3. 7., 6. 7. - 10. 7. 2009
Cena na 1 deň: 4 EUR
V cene je zahrnuté: pedagogický do-
zor, doprava na výlety do okolia, obed, 
ceny za súťaže a hry.
Info: Suchá, tel.: 053/44 221 20, 
0908 854 559

INFORMUJEME VÁS:

OKRESNÁ SÚŤAŽ BALZOVÝCH 
MODELOV A MODELOV A1, A3

23. 5. 2009 od 9.00 hod. na letisku 
SNV.
Informácie: Žifčáková, 
tel.: 0915 926 765

Víťaz krajského kola volejbalu štu-
dentiek SŠ Gymnázium, Školská ul., 
Sp. Nová Ves nás bude reprezentovať 
na celoštátnych majstrovstvch „Gymna-
ziáda“ v Trnave.

OKRESNÉ KOLO BASKETBAL 
ŠTUDENTOV A ŠTUDENTIEK SŠ
Výsledky chlapci: 
1. Gymnázium Školská
2. SPŠ
3. Gymnázium Javorová  
        
Výsledky dievčatá: 
1. Gymnázium Školská 
2. Gymnázium Javorová
3. SPoŠ a OA

SLÁVIK SLOVENSKA 2009
Okresné kolo v interpretácii ľudovej 
piesne.
13. 5. 2009 od 9.30 hod. v Koncert-
nej sieni Reduty.

CAPOEIRA!!!
Afro-brazílske bojové umenie spo-
jené s hudbou, spevom, tancom 

a akrobatickými prvkami.
Privítame nových členov do novovy-
tvoreného klubu CAPOEIRA na II. kolo 
kurzu Capoeira  s náväznosťou na pra-
videlné stretnutia, tréningy s cieľom 
zúčastňovať sa na vystúpeniach, semi-
nároch a súťažiach v rámci Slovenska.
Ďalšie informácie na adrese: 
rkecka@centrum.sk, 
t. č.: 0908 970 191.
Informácie: Klaudia Bigošová,
Bc. Katarína Štrauchová

FAREBNÝ SVET
Peer aktivisti zo stredných škôl, ktorí 
sa stretávajú v peer klube pri Centre 
voľného času, pripravili svojim roves-
níkom projekt pod názvom „Farebný 
svet“. Šport a kultúra sú hlavnými pi-
liermi celého projektu a majú študen-
tom ukázať lepšiu alternatívu trávenia 
voľného času. 
V mesiaci marec sme zorganizovali sú-
ťaž v písaní básní a slohov na tému „Ako 
vidím svet“, súťaž v maľovaní na tému 
„Táto tvár ma spája s láskou“, hokejový 
turnaj chlapcov a turnaj v halovom fut-
bale dievčat. Vyškolili sme 16 nových 
peer aktivistov, ktorí budú po teste pri-
pravení realizovať besedy na stredných 
školách.   Matej Farkalín 

vedúci peer clubu

MO MATICE SLOVENSKEJ V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
MÚZEUM SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI
GALÉRIA UMELCOV SPIŠA V SPIŠSKEJ NOVEJ VSI

si vás dovoľujú pozvať na stretnutie v rámci cyklu 
prednášok k 800. výročiu 1. písomnej zmienky o Spiši s 

PhDr. Bernardou KICZKOVOU
SPIŠ A VÝROBCOVIA KLÁVESOVÝCH 
HUDOBNÝCH NÁSTROJOV
19. 5. 2009 o 16.00 hod. v Múzeu Spiša
Letná 50, Spišská Nová Ves.

ZPĽMP - Domov sociálnych služieb 
„Náš dom“ pozýva na:

• výstavu výtvarných prác detí, mládeže 
 a dospelých s mentálnym postinutím 
 FANTÁZIA BEZ HRANÍC
 od 15. mája do 12. júna 2009 
 v Galérii umelcov Spiša. 

• benefičný koncert ROZTOPME ĽADY
 22. mája 2009 (piatok) o 17.30 hod. 
 v  Dome kultúry v Spišskej Novej Vsi. 
 Na koncerte vystúpia kapely: 
 VAOLA, PUNKREAS, 
 ZOPSAHLAVA, KARAVANA.
 Záštitu nad akciou prevzal 
 primátor  nášho mesta PhDr. Ján Volný, PhD.

ZDRUŽENIE NA 
POMOC ĽUĎOM 
S MENTÁLNYM 
POSTIHNUTÍM 

„Sme iní, 

ale nie horší, 

žijeme s Vami 

a nie vedľa Vás.“

Obec Smižany

Srdečne Vás pozývame na

SLÁVNOSTNÉ OTVORENIE
KULTÚRNEHO DOMU

pod záštitou poslankyne NR SR Ley Grečkovej
16. máj 2009, Kultúrny dom, Tatranská ul. 80

Program

17.30 Slávnostné otvorenie kultúrneho domu 

18.00 Galaprogram
 • spevácky zbor Strednej pedagogickej školy v Levoči
  pod vedením dirigenta Igora Gregu
 • študenti tanečného odboru Súkromného konzervatória Košice
 • Michaela Kukurová – operný spev
 • FRAGILE – vokálna formácia Braňa Kostku
 • ŽIVÉ SOCHY
 • udelenie Ceny Štefana Hozu



KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

22 MÁJ 2009

SPOLOČENSKÁ KRONIKA

Dňa 22. 5. 2009 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustil drahý manžel, 
otec a starý otec Štefan PACINDA. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku, lebo v našich srd-
ciach žije stále. 
S úctou a láskou spomína manželka a deti s rodinami.

Smrť sa neriadi našimi plánmi. (Moliére)
Odišiel si priskoro, ale všetko krásne, čo si nám dal, v našich srdciach 
vyrylo hlbokú stopu, ktorú ani čas nezahladil. 
Dňa 22. 5. 2009 uplynú už tri roky, kedy nás náhle opustil Ing. Milan 
FRLIČKA. 
Tak, ako sme Ťa poznali, si Ťa budeme navždy vážiť a pamätať.
S láskou a úctou spomínajú manželka a synovia s rodinami. 

Na Tvoju lásku a dobrotu nikdy nezabudneme, žiješ stále v našich srd-
ciach.
Dňa 18. 5. 2009 uplynie 6 rokov od smrti mojej manželky, starostlivej 
mamky a babky Terézie ČMEĽOVEJ. 
S láskou a úctou spomínajú manžel a synovia s rodinami.

Prešlo 5 rokov, čo nie je medzi nami, v našich srdciach žije spomien-
kami.
Dňa 11. 5. 2009 uplynie päť rokov od smrti našej mamy, starej a prastarej 
mamy Heleny GARČÁROVEJ, rod. Volčkovej.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú a úprimnú spo-
mienku.
smútiaca rodina

Sú ľudia, ktorí pre nás v živote znamenajú viac ako ostatní, o to ťažšie 
je naučiť sa žiť bez nich.
Dňa 8. 5. 2009 uplynie rok, čo nás navždy opustil náš milovaný otec, svo-
kor, starý otec, príbuzný a známy Ing. Šimon ČUBAŇ.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
S láskou a úctou spomínajú dcéra s rodinou a ostatní príbuzní.

Prestalo tĺcť srdce Tvoje, bolesťou unavené prestalo biť, nebolo lieku, 
aby mohlo žiť.
Dňa 18. 5. 2009 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil môj drahý manžel, 
otec a dedko Jozef SPIŠÁK.
S láskou a úctou spomína manželka, syn Daniel, Ľuboš s rodinou a dcéra 
Marcela s rodinou.

More lásky si so sebou vzala, hory bolesti zanechala, prázdno je tam, 
kde znel Tvoj hlas, však spomienka na Teba ostane v nás.
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli dňa 
25. 3. 2009 rozlúčiť s našou drahou mamičkou, babkou, svokrou, ses-
trou Cecíliou MORAVANSKOU, ktorá nás opustila vo veku nedožitých 
65 rokov.
Osobitné poďakovanie patrí primárovi gyn. odd. NsP v SNV MUDr. Šker-
líkovi a primárovi ARO NsP MUDr. Zelenému a ich kolektívom za pomoc 
a starostlivosť. Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme MsÚ Sp. N. Ves a Pohreb-
ným službám S. Badzíková.
S úctou a láskou spomínajú dcéra Mariana, synovia Peter a Miroslav s ro-
dinou, brat Jozef s manželkou, vnúčatá Miroslav, Viktória, Zuzana, Adam 
a ostatná smútiaca rodina.

V máji 2009 si pripomíname 5 rokov od smrti mojej 
mamy Anny ŽÁKOVEJ a zároveň v auguste tohto roku 
20 rokov od smrti môjho otca Jozefa ŽÁKA.
S láskou a úctou spomína dcéra s rodinou. 

Pred 15 rokmi nás navždy opustila naša starostlivá mamka Jolana 
KRŠIAKOVÁ, rod. Černická.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku. Ďaku-
jeme.
S úctou a láskou deti Eva, Ľuba, Miloš s rodinami, Rasťo a manžel 
Vojtech.

Dobrý človek nikdy neumrie v srdciach tých, ktorí ho mali radi.
Dňa 9. 5. 2009 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustila naša drahá man-
želka, mamka, babka, sestra a príbuzná Anna FUKEROVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou, láskou a vďakou manžel Jozef, synovia Miroslav, Jozef, Peter 
s rodinami, sestra a ostatná smútiaca rodina.

Nezabudli sme mamka, len sa učíme žiť s tým, že už nie si medzi nami 
a navždy sa zatvorila kniha Tvojho života. Je taká chvíľa, skončí sa ži-
vot, začne spomienka.
Dňa 19. 5. 2009 si pripomenieme 1. výročie, odkedy nás navždy opustila 
naša mamka, stará mama a prastará mama Katarína PETERLOVÁ.
S úctou spomínajú dcéry Eulália, Mária, Daniela a syn Zoltán s rodinami, 
vnúčatá a pravnúčatá.

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V MARCI OSLÁVILI
97 rokov
Jozef Staš

94 rokov
František Paluščák

90 rokov
Alžbeta Majochová
Karol Fedorčák

85 rokov
Mária Jackovičová
Magdaléna Vlčková
Jozef Vaverčák
Karol Chudiak
Mária Vrábelová
Jozef Petrek

80 rokov
Margita Panigajová

Irena Kosturová
Jozef Kukoľ
Emil Sedlák
Zita Tekelyová
Jozefa Česalová
Jozef Pajonk
Alica Endelová
Štefan Pavlanský
Richard Hužik
Peter Richnavský
Pavla Melikantová
Mária Tarageľová
Helena Šmögnerová
Mária Ružinová
Sabina Nováčková
Mária Lazarová
Pavol Griger

Ján Lacuš

75 rokov
Jozef Kipikaša
Vlasta Nemčeková
Anna Litecká
Veronika Lovasová
Margita Sluková
Katarína Jakubcová
Jozef Duch
Margita Vikisalyová
Alžbeta Strháková
Jozef Suja
Božena Pajonková

70 rokov
Ing. Eliáš Feriančik
Mária Tkáčová
Eva Chovanová

Justína Švagerková
Štefan Labanc
Margita Kleinová
Gejza Leskovjanský
Mária Palušáková
Veronika Kissová
Anna Fiedlerová
Jozefína Zvarová
Ing. Eduard Müncner
Mária Filipová
Mária Kostelníková
Irena Adamcová
Mária Šaršanová
Stanislav Prusák
Štefan Porada
Alžbeta Forbergerová
Ján Kalinský

Cecília Barkolová 1930
Imrich Benko 1925
Milan Blažek 1937
Ladislav Buzák 1928
Pavel Duhaň 1940
Valéria Franková 1925
Stanislav Garčár 1953

Ján Harničár 1938
Oľga Holdyová 1947
Margita Hozzová 1916
Jolana Ivanková 1944
Ján Koňak 1942
Emília Kseňáková 1921
Štefan Kuchár 1934

Jozef Majchrovič 1940
Cecília Moravanská 1944
Ladislav Novotný 1936
Mária Olejárová 1925
MUDr. Eleonóra Osifová 1956
Mária Pagerková 1914
Jozef Podolský 1935

Karol Riš 1933
Ervín Sim 1932
Mária Šimková 1923
František Škorvánek 1935
Anna Tokarčíková 1932
František Varša 1944
Alžbeta Veisenpacherová 1934

V MARCI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

Adriána Ali
Leo Antonický
Pavol Bandy
Veronika Rút Czmelová
Daniela Dubjelová
Adrián Dužda
Samuel Gabčo
Lýdia Gadušová
Neurčené Gavlák
Natália Giňová
Ella Holečková
Nikolas Holub
František Horváth
Irina Horváthová
Šimon Chmelík
Karolína Janíková
Kristína Janíková
Lucia Kalejová

Dávid Kellner
Lucia Kleščová
Matej Koperdák
Erik Kotlár
Helena Kotlárová
Rastislav Krajči
Matúš Makula
Monika Novysedláková
Martin Pivovar
Katarína Pjonteková
Svetlana Rusnáková
Sofia Severínová
Martin Šimonov
Timea Štofková
Lukáš Tomaščík 
Laura Toporcerová
Pavol Blaščák
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Neplačte za mnou, keď som tak tíško zaspal, spomeňte si, že som vás 
veľmi rád mal, chcel som s vami byť, osud je taký, vy musíte žiť.
S hlbokým zármutkom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za pre-
javy sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom a známym, 
ktorí sa prišli rozlúčiť s mojím manželom, otcom a starým otcom Jozefom 
JAVORSKÝM, ktorý nás navždy opustil dňa 4. 4. 2009.
manželka, deti, vnúčatá a ostatná smútiaca rodina

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 10. 4. 2009 uplynulo 15 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec 
a dedko Pavol JAHODNÍK.
S láskou spomínajú manželka, dcéra a syn s rodinami.

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabúda.
Dňa 29. 5. 2009 uplynie 40 rokov od chvíle, keď nás navždy, bez slova 
rozlúčky, opustil manžel a otec Ing. Vojtech TKÁČ.
To, že sa rana zahojí, je len klamné zdanie. V srdciach nám bolesť zostala 
a tiché spomínanie.
Prosíme všetkých, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
manželka Anna, dcéra Ružena a syn Vojtech s rodinami

Dňa 24. 5. 2009 si pripomenieme 5. výročie, čo nás navždy opustila 
Mária SIRANKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku.
S láskou spomínajú manžel, dcéra Lenka a ostatná rodina. 

Života kniha zavrela sa, písaná srdcom, krvou zo žíl. Zápis v nej zla-
tým písmom hlása, že Renka čestne život dožila. Nech jej telo v rod-
nej hrude v pokojnom spánku odpočíva. V pamäti našej žiariť bude 
pamiatka jej stále živá.
Dňa 26. 5. 2009 si v smútku a s bolesťou v srdci pripomenieme 2. výro-
čie smrti našej milovanej manželky, mamičky, sestry, dcéry a švagrinej 
Renky KUZLOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku.
smútiaca rodina 

Čas plynie, ale rana bolí. Niet takého lieku, čo ju zahojí.
Dňa 13. 5. 2009 uplynie 13 rokov, čo nás navždy opustila Mária 
FABINIOVÁ.
S láskou spomínajú manžel a dcéry s rodinami.

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, pria-
teľom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť a dať posledné zbohom 
pani Jolane IVANKOVEJ, ktorá nás opustila dňa 18. 3. 2009 vo veku 
64 rokov.
Spomíname s láskou a úctou.
smútiaca rodina

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nikdy nezabudne. 
Ani čas, ktorý uplynul, nezahojí ranu v našich srdciach.
Dňa 28. 5. 2009 si pripomenieme smutné 5. výročie od úmrtia Jána 
ŠARGU.
S úctou a láskou spomínajú manželka Mária, synovia Roman a Ján s ro-
dinami, dcéra Adriana, vnučky Nikolka a Paulínka a ostatná smútiaca ro-
dina.

Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
Dňa 30. 5. 2009 uplynie rok od úmrtia môjho manžela, otca, dedka, 
svokra RSDr. Jozefa POJDÁKA.
S úctou a láskou spomínajú manželka, dcéra, syn s rodinou, sestra 
a ostatná smútiaca rodina.

S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme a plamienkom sviečky 
na Teba spomíname. 
Dňa 1. 5. 2009 uplynulo 8 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec, 
dedko a pradedko Marián TIMKO.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali a nezabudli.
manželka Mária, dcéry Ľubica a Beata, zaťovia Ľubomír a Heinz, vnúčatá 
Petra, Katka a Miško, pravnučka Vivien

Čas plynie, smútok ostáva. Len ten, kto stratil, vie, čo je bolesť a žiaľ.
24. 5. 2009 uplynie 20 rokov, čo nás opustil vo veku 44 rokov manžel, 
otec a dedko Milan ŠLACHTA.
Spomínajú manželka Klára, syn Miroslav a dcéra Stella s manželom, vnuk 
Danko.

Deň Tvojho nečakaného odchodu bol plný sĺz a smútku. Ostalo prázdno 
a ticho, len bolesť a žiaľ. Hoci si odišiel bez slova a na rozlúčku nebol 
čas, spomienky na Teba zostanú navždy v nás.
Dňa 19. 3. 2009 nás náhle navždy opustil náš milovaný syn, brat, švagor, 
ujo Rastislav KRUPA vo veku 38 rokov.
S hlbokým zármutkom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za pre-
javy sústrasti všetkým príbuzným, priateľom, známym a susedom, ktorí ste 
sa snažili zmierniť náš hlboký žiaľ. Zároveň ďakujeme Rím.-kat. farskému 
úradu vo Vysokom Mýte za dôstojnú rozlúčku.
rodičia, súrodenci Milan, Mirka a Gabika s rodinou a ostatná smútiaca 
rodina

Touto cestou ďakujeme príbuzným a známym, ktorí dňa 26. 3. 2009 odpre-
vadili na poslednej ceste nášho manžela, otca, starého a prastarého otca 
Karola RIŠA a prejavmi sústrasti a kvetinovými darmi sa snažili zmierniť 
náš žiaľ. Zároveň ďakujeme lekárom a zdravotnému personálu NsP v Sp. 
N. Vsi za starostlivosť, Pohrebným službám S. Badzíková a M. Findurovej 
a spoluúčinkujúcim za dôstojnú rozlúčku.
manželka a dcéry s rodinami 

S tichou spomienkou k Tvojmu hrobu chodíme a pri plamienku sviečky 
na Teba spomíname.
Dňa 23. 5. 2009 uplynie 15 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec, 
starý otec Pavol KLUBERT.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali.
manželka a deti s rodinami

Už je to rok, čo spíš večným snom, tmavý hrob Ti je domovom. Nič 
viac Ti už nemôžeme dať, len kytičku kvetov na Tvoj hrob a s láskou 
spomínať.
Dňa 28. 3. 2009 uplynul rok, keď nás bez slova rozlúčky navždy opus-
tila moja drahá manželka, mamka, babka a prababka, svokra Mária 
KRAČKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú a úprimnú spo-
mienku. 
S úctou a láskou spomínajú manžel, dcéry Blaženka, Marta, Ľudmila, sy-
novia Stanislav, František, Štefan, Peter.
Spi sladko naša drahá manželka a mamka, spomíname na Teba.

Tak krátko si šiel žitím, hľa, tu sa cesty delia. A slávik nad hlavou Ti 
pieseň nedospieval.
Dňa 28. 4. 2009 nás navždy náhle opustil manžel, otec, dedko, syn, brat, 
ujo a príbuzný Vladimír PODOBEN.
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, susedom, spolupracovníkom 
a známym, ktorí sa prišli 2. 5. 2009 rozlúčiť, za prejavy sústrasti a tichú 
spomienku.
S láskou spomínajú manželka, deti, vnúčik, mama a sestra s deťmi.

Poznal by si moje meno, keby sme sa stretli v nebi? Podal by si mi ruku, 
keby sme sa stretli v nebi? Pomohol by si mi vstať, keby sme sa stretli 
v nebi? Bolo by to to isté, keby sme sa stretli v nebi?
Čas Vás môže položiť. Čas môže podlomiť Vaše kolená. Čas môže zlo-
miť Vaše srdce. Môžete žobrať - prosím... Za úsvitom. Tam je mier. A ja 
viem, že tam nie sú slzy - v nebi. (Eric Clapton) 
Dňa 21. 5. 2009 uplynie päť rokov, odkedy nás navždy opustil náš milo-
vaný Zdenko TIMKO. No v nás tu navždy zostáva Tvoja voda živá, tichúčko 
odpočíva, tak čistá a tak dôverčivá...
S nesmiernou láskou, úctou a pokorou spomína Tvoja mama s rodinou.

Touto cestou chceme poďakovať všetkým príbuzným, priateľom, susedom 
a známym, ktorí sa dňa 19. 3. 2009 prišli rozlúčiť s naším drahým zosnulým 
Imrichom BENKOM. Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
manželka Elena a dcéry Vierka a Gabika s rodinami

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavenú sústrasť 
a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, 
ktorí sa dňa 9. 3. 2009 prišli rozlúčiť s naším drahým zosnulým Ervínom 
SIMOM, ktorý nás po ťažkej a dlhej chorobe opustil vo veku 76 rokov.
Osobitné poďakovanie patrí ev. farárovi p. Matysovi a cirkevnému zboru za 
dôstojnú rozlúčku. Zároveň ďakujeme Pohrebným službám R. Findura.
smútiaca rodina

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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POZVÁNKY, INZERCIA

AKCIA LETNÉ 
PNEUMATIKY!

na vybrané značky 
garancia najnižšej ceny 

len do vypredania 
zásob

J & M PROFI AUTO, s. r. o.
Slovenského raja 25

053 11  Smižany

AK
PN

ga

J & M

Žil tíško, tak aj odišiel.
Úprimne ďakujeme všetkým, ktorí sa prišli rozlúčiť dňa 24. 3. 2009 s naším 
milovaným otcom Jánom KOŇAKOM.
Ďakujeme aj kolektívu ODCH NsP v Sp. N. Vsi pod vedením MUDr. Zimovej 
za starostlivosť v posledných dňoch.
S úctou manželka Elena, dcéra Jana s rodinou a synovia Ľubomír 
a Milan.

Dňa 12. 5. 2009 uplynie rok, čo nás po ťažkej chorobe opustila naša 
drahá, milovaná mamka Viktória RÉVAIOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej spolu s nami tichú spomienku.
S úctou spomínajú dcéra Lýdia, syn Ladislav a Ján s rodinami.

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

Očkovanie proti besnote
Oznamujeme chovateľom psov a mačiek, že hromadné očkovanie uvedených 
zvierat proti besnote sa uskutoční v nasledovných termínoch: 
•  15. mája 2009 v čase od 8.00 do 17.00 hod. a 16. mája 2009 

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

•  23. mája 2009 od 8.00 - 10.00 hod. v Novoveskej Hute pred krčmou.

Za očkovanie proti besnote sa bude účtovať poplatok vo výške 5 EUR.

Upozorňujeme chovateľov, že očkovanie proti besnote, nakoľko sa jedná 
o nebezpečnú nákazu so smrteľným priebehom, je povinné. 
Nesplnením si tejto povinnosti sa vystavujú riziku postihu.
Veterinárna nemocnica Spišská Nová Ves, tel.: 053/446 26 23, 0905 506 126

Príbeh dejín sveta
Hviezdy... to sú oči detí Afriky, ktoré umreli na AIDS. 
To sú oči, ktoré vám žiaria a vyzývajú vás k zmene, aby ste 
žiarili na zemi... To sú oči, ktoré kričia - Nie viac AIDS!

Prijmite naše pozvanie!  Rozpovieme vám príbeh o nás, 
ľuďoch... Ako to bolo a je...  Máme predstavu o budúcnosti. 
Pomôžte pomáhať!

Kontakt: 
http://helptohelp.szm.com
Filip Bigoš, 
0918 206 311, 
helptohelp.bigos@gmail.com

sti. 

14. 5. 2009 
o 18.00 hod.

Koncertná sieň 
Reduty 

Vstupné: dobrovoľné

ROADSHOW
 - INFORMAČNÁ KAMPAŇ

Radničné námestie, 
Spišská Nová Ves

1. máj 2009 od 10.00 hod., 

 „Európske občianstvo... 
viac ako slová, 

konkrétne práva!“
Príďte a spoznajte svoje práva!
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OZNAMY, INZERCIA

Turistické 
zariadenie 

IHLA - Čingov
Oznamujeme návštevníkom 

Slovenského raja,
že od 1. mája 2009 

bude otvorené od 10.00 - 20.00 hod.
Tešíme sa na vašu návštevu!

KLUB DÔCHODCOV KOMENSKÝ
pozýva pedagogických pracovníkov, 
dôchodcov na stretnutie, 
ktoré sa uskutoční 
11. 5. 2009 (pondelok) 
o 10.00 hod. v Klube dôchodcov 
na Levočskej ul.
Tešíme sa na vás.

V máji nás čakajú teplejšie, ale tým kratšie noci, pretože slnečný svit sa nám opäť predĺžil. 

1. 5. 2009 Slnko vychádza o 4.20 hod., zapadá o 18.54 hod.
Koncom mesiaca 31. 5. 2009 východ Slnka nastane o 3.44 hod., zapadá o 19.32 hod. 
20. 5. 2009 o 23.51 hod. Slnko vstupuje do znamenia Blížencov.

Planéty:
Merkúr je pozorovateľný na začiatku mesiaca nad severozápadným obzorom v súhvezdí Býka. 
11. 5. 2009 vychádza o 4.40 hod., zapadá po 20.00 hod.
18. 5. 2009 sa Merkúr dostane na dennú oblohu - bude nepozorovateľný.

Žiarivú Venušu pozorujeme v súhvezdí Rýb ráno nad východným obzorom. 

Mars je pozorovateľný v súhvezdí Rýb. 
Veľmi pekné zoskupenie planét Venuša a Mars spolu s Mesiacom môžeme po-
zorovať 21. 5. 2009 po 2.20 hod.

Jupiter je pozorovateľný v súhvezdí Kozorožec. 
Vychádza 1. 5. 2009 o 1.52 hod. a zapadá o 11.46 hod. 
21. 5. 2009 vychádza o 00.38 hod., zapadá po 10.00 hod. 

31. 5. 2009 o 1.00 hod., zapadá po 10.00 hod.

Saturn, najviac obdivovaná planéta na verejných astronomických pozorovaniach, 
môžeme pozorovať v súhvezdí Leva. 

1. 5. 2009 vychádza Saturn o 13.31 hod., zapadá po 2.50 hod. 
31. 5. 2009 vychádza o 13.33 hod., zapadá o 00.50 hod. 

Meteory:
Pozorovacie podmienky sú tohto roku veľmi dobré, nakoľko ich Mesiac rušiť nebude. Vychádza až počas 
nautického súmraku (časový interval od západu Slnka po horizontálnu výšku Slnka -12 st.).

Májové akvaridy sú síce rojom, dostatočne aktívnym. Ich aktivita začala 19. 4. 2009, končí 28. 5. 2009. 
Najväčšie maximum roja bude 7. 5. 2009, pravdepodobná frekvencia roja je okolo 30 meteorov za ho-
dinu. 
Pozn.: Všetky časové údaje sú LSEČ František Sejut, MO SZAA

POZORUJTE S NAMI
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DROBNÁ INZERCIA, INZERCIA

 Predám RENAULT Thalia, motor 1,4; 55 kW, rok výroby 2004. 
Cena 4 000 €. T.: 0905 627 837

 Srdečne Vás pozývame do očnej optiky BLIR - OPTIK na 
Ul. odborárov 18 (pri železničnej stanici) na novú kolekciu 
kvalitných slnečných okuliarov s polarizačnými filtrami a UV 
ochranou. Zhotovujeme aj módne dioptrické slnečné okuli-
are podľa potrieb zákazníka. Ponúkame odb. služby vysokej 
kvality za rozumné ceny. Tešíme sa na Vašu návštevu. Kuče-
ráková Alena, očný optik, optometrista.

 Vyučujem a doučujem angličtinu podľa potrieb klienta na zá-
klade individuálneho prístupu so zameraním buď na konverzáciu 
alebo gramatiku pre študentov, ale aj dospelých. Som držiteľkou 
zahraničných certifikátov a mám bohaté skúsenosti zo zahraničia. 
Doučím v okolí SNV. T.: 0904 044 377

 NECHTOVÝ DIZAJN „EXPA LADY“ AKCIA stále po-
kračuje!!! ZĽAVA NA NECHTY až do 30 % (môžete uše-
triť 8 až 10 eur), poskytujeme tieto služby: modeláž 
nechtov - gélom, akrylom, gélom calcium, porcelán pré-
mium / zdobenie (rôzne druhy a techniky) nízke ceny / klas. 
manikúra + parafín ZDARMA / príležitostné nechty (plesy 
a stužkové, svadby) 7,63 € vrátane franc. manikúry. 
T.: 0902 891 534. 
Adresa: Dom kultúry, Štefánikovo nám. 4, SNV 

 Kúpim rodinný dom alebo stavebný pozemok v SNV a okolí. 
T.: 0910 381 295

 Distribútori letákov, baliarne, farmy a mäsiari v An-
glicku. APPRIME agency - 052/478 29 09 alebo 
0911 172 278.

 Prenajmem garáž na sídl. Západ I pred potokom. 
T.: 0918 892 649

 HĹBKOVÉ ČISTENIE KOBERCOV, SEDAČIEK. Aj u Vás 
doma alebo vo firme!!! Ponúkame za rozumné ceny čistenie: 
kobercov, sedacích súprav, autočalúnení, matracov. Kvalit-
nou čistiacou technológiou odstránime silné znečistenie, 
nežiaduci zápach, oživíme farby. 
T.: 0918 751 386

 Predám 4-izbový byt s balkónom na sídlisku Mier v SNV, byt je 
v OV, situovaný v strede bytového domu, na 2. poschodí. 
Cena: 51 450 €. T.: 0908 545 123

 Realitná kancelária RE/MAX Benard 100 organizuje vý-
berové konanie na pozíciu OBCHODNÍK S NEHNUTEĽNOS-
ŤAMI. Bližšie informácie na tel. čísle 0903 401 622. RE/MAX 
Benard 100, Zimná 50, Sp. Nová Ves.

 Predám 2-izbový byt po rekonštrukcii na sídl. Tarča alebo vyme-
nim za 1-izbový. Cena dohodou. T.: 0907 940 051

 MODRÉ Z NEBA PRE TEBA! Výhodná ponuka seniorom 
- opatrovateľská služba u Vás doma. T.: 0918 994 802, 
www.modrezneba.wbl.sk

 Prenajmem garáž s pivnicou pri Židovskom cintoríne. 
T.: 0905 103 166

 CHCETE STAVAŤ, PRESTAVOVAŤ, MODERNIZOVAŤ? 
Ponúkam kvalitné stavebné práce, ako: - prestavby byto-
vých jadier, keramické obklady a dlažba, - plávajúce pod-
lahy, - omietky, - maliarske práce, - voda a elektroinštalácia, 

- autodoprava, - vyklápač. Naše služby, Vaše ceny, navyše 
jarné zľavy! 
T.: 0904 974 481, e-mail: kupelnemikolaj@centrum.sk

 Ponúkam ubytovanie v 5-posteľovej chatke s kuchynkou v areáli 
kúpaliska v Tornali. T.: 0910 952 913

 PEDIKÚRA „EXPA LADY“ ponúka všetko pre zdravie vašich 
nôh - klasická mokrá pedikúra, korekcia zarastajúcich ne-
chtov, mediciálna pedikúra, odstraňovanie otlakov a kurích 
ôk, lakovanie aj francúzske, zdobenie, modeláž špeciálnym 
gélom PEDI, parafín - najúčinnejšia výživa pre pokožku a ne-
chty. AKCIA!!! Pri aplikácii parafínu na nohy 30 % zľava na 
klasickú pedikúru. T.: 0902 891 534. 
Adresa: Dom kultúry, Štefánikovo nám. 4, SNV

 Österreichische Hauskrankenpflege Verein sucht die Diplo-
mierte Krankenschwestern und Pflegepersonal aus der Slowakei. 
Praxis und gute Deutschkenntnise erforderlich. 
T.: 0043650/482 18 56 ab 18 Uhr.

 Výlety do prírody či záhradok. Buďte v pohode, PROFE-
SIONÁLNY UPRATOVACÍ SERVIS spraví u Vás poriadok. Ko-
berce, sedačky, okná, podlahy. V máji je vhodnejšie s milou 
sa zabaviť. 
T.: 053/444 01 19, 0903 100 508, 0903 661 891

 Predám biolampu zn. BIOPTRON + stojan + colorterapiu - nové 
so zľavou. Predám tiež 2-ročnú aut. práčku GORENJE, nutná vý-
mena programátora, príp. na súčiastky pre opravárov - výhodne. 
T.: 0911 254 879

 POZOR - ponúkame PRESTAVBU BYTOVÉHO JADRA za 
výhodné ceny. Vybúranie jadra s odvozom, nové rozvody 
vodo, elektro, vykurovanie, upratanie po stav. prácach, ob-
klady podľa výberu zákazníka, dodávame komplet materiál, 
bonus: umývadlo s batériou zdarma!!! Celá prestavba 8 dní. 
Záruka na prácu. T.: 0905 282 678

 Prenajmem, príp. predám veľký dom v Levoči, pri autob. nástu-
pišti. 12-ročná novostavba vhodná na predajňu, kancelárie, am-
bulancie, ubytovanie. T.: 0903 607 179

 VIETE, KTO NAJLEPŠIE ČISTÍ KOBERCE, SEDACIE SÚ-
PRAVY, AUTOSEDAČKY, KRYŠTÁLOVÉ LUSTRE? Čistiaca 
technológia - jediná v okrese SNV, vhodná najmä na silne 
znečistené koberce vo firmách. Odvoz a dovoz kobercov 
zdarma, do 24 hodín + NOVÁ SLUŽBA - SŤAHOVANIE NÁ-
BYTKU. Zabezpečíme ľudí aj dopravu. 
T.: 0905 209 347, 0904 865 262

 Predám izoláciu hrúbky 6 cm ISOVER - 10 ks á 24 € (rolka), izo-
láciu hrúbky 16 cm ROCKWOOL - 14 ks á 12 € (bal.). 
T.: 0903 607 179

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

 Ponúkame na prenájom kancelárske priestory v centre mesta. 
T.: 0903 633 778 

 Srdečne Vás vítame v predajni HOBBY KREATÍV. U nás ná-

jdete servítky, polystyrénové tvarovky, aranžérsky materiál, 
drevené výrobky, umelecké potreby, korálky a pod. Sortiment 
sme rozšírili o modelárske potreby, dekoračné papiere a de-
koračné nálepky do bytu. 
T.: 0918 994 867, e-mail: hobbykreativ@zoznam.sk

 Doučím matematiku ZŠ. T.: 0908 843 824
 Ponúkame PRESTAVBU BYTOVÉHO JADRA alebo rekon-

štrukciu celého bytu alebo domu, rezanie otvorov do panelu, 
všetky vodárske práce, výmena WC, batérií a radiátorov. Za 
rozumné ceny! 
T.: 0903 277 634, 053/444 02 52

 Predám menší dom s väčšou záhradou v Spišskom Podhradí 
pekne zrenovovaný, aj so zariadením. Možnosť nasťahovať sa 
ihneď. T.: 0903 607 179

 Skúsená kanadská lektorka vyučuje anglický jazyk s dôra-
zom na konverzáciu - jednotlivo alebo v malých skupinách. 
Témy učebnej látky môžu byť prispôsobené špecifickým 
potrebám a požiadavkám klienta. Preklady z/do anglic-
kého jazyka. T.: 0904 147 892, www.katarinaceslova.com, 
e-mail: katarina@katarinaceslova.com

 Rozširujem Centrum krásy - pracovná príležitosť. 
T.: 0911 890 388

 ER UPRATOVANIE SNV ponúka upratovanie spoločných 
priestorov bytových domov. Nechajte upratovanie na nás. 
Upraceme celý dom, za všetkých, kvalitne a lacno. Bližšie 
informácie Vám radi poskytneme v popoludňajších hodinách 
na t. č.: 0907 928 031, e-mail: erupratovanie@zoznam.sk

 Predám chlapčenské veci od 0 - 4 rokov, cena ako v se-
káči. Predám tiež dámske kožené topánky veľkosť 5 – 6, cena 
od 15 - 20 € + saká veľkosti S - M. Nové! T.: 0908 973 658 

 Novootvorená predajňa PLETENÝCH VÝROBKOV A TEX-
TILU na Levočskej ul. - posteľné prádlo, zástery, deky a pod.

 Lacno predám vonkajšie žalúzie na štyri okná panelového bytu. 
T.: 053/442 16 85

 DOVOLENKA ŠTÚROVO - ubytovanie v blízkosti term. 
kúpaliska (300 m) - bazény, morské vlny, perlička. Chatka 
pre: 2 rodičia + 2 a viac detí 185 € (5 573 Sk) / 7 dní, 
2 rodičia + 1 dieťa 150 € (4 519 Sk) / 7 dní. 
T.: 0903 600 975, 0915 986 600, 053/446 76 00 

 Predám prerobený tehlový 3-izbový byt v centre mesta v sluš-
nom vchode s pekným výhľadom, v blízkosti škôlka a potraviny. 
T.: 0907 540 995

 Hľadáme skúsených IT odborníkov na pozície v Dubline: 
Digital Media (Project Manager, Java 2ee Developer, Net 
Developer, Flash Engineer), Online Gaming (Poker Tester, 
System Engineer), Betting (Web Developer, Online Pro-
duct Manager) a ďalšie. Anglický jazyk podmienkou. Plat 
25 - 65 000 €/rok. Životopis zašlite v anglickom jazyku na 
e-mail: silvia@orcawise.com

 Predám chatu na Košiarnom briežku. Cena dohodou. 
T.: 0908 644 261

 Profesionálny servis výpočtovej techniky 24 hodín denne 
/ 7 dní v týždni aj u vás. Ponúkame tiež vysokorýchlostný in-
ternet CHELLO UPC s rýchlosťou do 30 Mb/s. Pre bezplatné 
konzultácie a objednávky volajte 0944 154 886.

 Predám 3-izbový byt v OV na sídl. Mier. Byt je po komplexnej 
rekonštrukcii, plastové okná, murované jadro, kúpelňa a WC, vy-
menené všetky radiátory, zárubne, dvere a podlahy. V blízkosti je 
škôlka, škola, nákupné centrum. K bytu pridám aj garáž, ktorá je 
v blízkosti paneláku. Cena 58 000 €. T.: 0903 618 398

 HĹBKOVÉ ČISTENIE KOBERCOV, SEDAČIEK. Aj u Vás 
doma alebo vo firme!!! Ponúkame za rozumné ceny čistenie: 
sedacích súprav, matracov, kobercov, autočalúnení. Kvalit-
nou čistiacou technológiou odstránime silné znečistenie, ne-
žiadúci zápach, oživíme farby. T.: 0918 751 386

 Mám priestory skladového charakteru 120 m2 - ponúkam mož-
nosť ich využitia. T.: 0908 631 935 

 Hudobná skupina TWO VOICES ponúka hudobnú produk-
ciu na svadby, plesy, zábavy a iné príležitosti. 
Erik Pluta - 0905 501 968

 Prijmem vyučeného čašníka, kuchára s praxou. 
T.: 0903 633 778

 Novootvorená predajňa SVADOBKA - požičiavanie návle-
kov, všetky potrebné veci na svadbu, na 1. sv. prijímanie 
a oslavy. Elektrárenská 1 v COOP Terno, otvorené PO - PIA 
9.00 - 12.00 hod., 13.00 - 16.30 hod., SO na objednávky. 
T.: 0904 548 475

 Prenajmeme rehabilitačnú prevádzku. T.: 0903 906 002 
 EXKLUZÍVNA SVADOBNÁ FOTOGRAFIA v americkom štýle. 

Kvalita, kreativita. Dlhoročné skúsenosti v severnej Amerike. 
Info: 0904 147 892.

 Hľadám do podnájmu 1-izbový byt v SNV. T.: 0908 085 723
 Predám PEUGEOT 206, r. v. 10/2006, modrá metalíza, na-

jazdených 18 tis. km, letné a zimné pneumatiky + disky. 
T.: 0907 944 284
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INZERCIA

KÚPEĽŇOVÉ ŠTÚDIO
Sp. Nová Ves, Duklianska 38

tel./fax: 053 44 21 321 
mob.: 0902 780 300
e-mail: plex@plex.sk

www.plex.sk

VEĽKÁ JARNÁ AKCIA
23. 3. - 15. 5. 2009

Banka pre život

Pomôžeme
 vám s bývaním

Dexia banka Slovensko a. s.
Pobočka: Štefánikovo nám. 10
052 80 Spišská Nová Ves
tel.: 053/417 75 11 – 14
e-mail: spisnoves@dexia.sk

www.dexia.sk

BÝVANIE VILLA NOVA - VITAJTE DOMA

 Hypotekárnymi úvermi
 podporujeme projekt
spoločnosti Solitéra



* Odmena pre verných zákazníkov platí do 31.5.2009. Informujte sa u vášho predajcu automobilov Škoda. 
Pri financovaní 50/50 teraz zaplatíte iba polovicu z ceny vozidla, celý rok neplatíte a druhú polovicu 
zaplatíte nasledujúci rok. Šrotovné sa poskytuje podľa výnosu MH SR č. 1/2005 v znení neskorších 
zmien a doplnkov, a to len do vyčerpania zdrojov štátnej dotácie.

TERAZ RÁTAJTE S EŠTE
VÄČŠÍM BONUSOM

ŠkodaKredit
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Konverzný kurz: 1 € = 30,1260 Sk. 

PREDAJ ORIGINÁLNYCH 
NÁHRADNÝCH DIELOV
A PRÍSLUŠENSTVA. 

Predaj za zvýhodnených cenových 

podmienok pre automechanikov

so živnostenským listom.

AUTOMECHANICI POZOR!!!

Škoda Fabia Classic 9 622 € / 289 872,37 Sk

Škoda bonus - 1 153 € / 34 735,28 Sk

Šrotovné - 1 000 € / 30 126,00 Sk

Bonusová výbava                 zadarmo v hodnote 2 029 € / 61 125,65 Sk

Škoda Fabia Classic                           od  7 469 €
  / 225 011,09 Sk

Bonusová výbava                     navyše zahŕňa:
• ABS • 4 x airbag • posilňovač riadenia • klimatizácia
• elektrické ovládanie okien vpredu • centrálne zamykanie  

Základný model Škoda Fabia pri využití šrotovného                                
 už od 6 499 € / 195 788,87 Sk

Pri financovaní cez úver ŠkodaKredit 50/50 už od 3 249 € / 97 879,37 Sk

... A ODMENOU
PRE VERNÝCH
ZÁKAZNÍKOV

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

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

KONTROLA ORIGINALITY

www.pkosnv.sk

Navštívte pracovisko kontroly originality už aj v našom meste.
PKO, Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves
Tel.: 053 / 4413 237
 0903 616 182

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


