
NOVÉ DETSKÉ IHRISKÁ

Spišskonovoveskí motoristi môžu využívať 
76 nových parkovacích miest, ktoré vznikli na 
bývalom trhovisku.

„Vplyvom útlmu stánkového predaja v posled-
nom období došlo k rozdeleniu trhoviska na 
konci Radničného námestia. Približne 40 % 
plochy trhoviska dnes slúži pôvodnému účelu, 
a to na predaj zeleniny a ovocia. Zvyšná väčšia 
časť plochy bola vyčlenená pre účely zriadenia 
nových parkovacích miest pre osobné auto-
mobily,“ uviedol pre Ičko Ing. Peter Susa z Od-
delenia výstavby a dopravy na Mestskom úrade 
v SNV.
Súčasťou realizovaných stavebných prác bolo aj 
zabezpečenie vodorovného a zvislého doprav-
ného značenia, ako aj dopravných zariadení slú-
žiacich ako mobilná prekážka.
Nové parkovisko (na snímke) je prístupné z Mlyn-
skej ulice okolo Hotelovej akadémie. Výjazd z par-
koviska je možný na Letnú ulicu. Motoristom bolo 
dané do užívania začiatkom júla 2009. Celkové 
náklady na jeho vybudovanie vo výške cca 2 324 € 
(70 000,- Sk) hradilo Mesto Spišská Nová Ves 
prostredníctvom rozpočtu Oddelenia výstavby 
a dopravy.
Nové parkovisko na Východe si v júli vyskúšali 
nielen prví parkujúci motoristi, ale pokrstili ho aj 
najlepší volejbalisti a volejbalistky z celého Sloven-
ska v rámci Majstrovstiev Slovenska v plážovom 
volejbale O

2 Elite Beach Tour. Práve na ňom totiž 
vyrástli tribúna a pieskové ihrisko, ktoré hostili sú-
ťažiacich volejbalistov a povzbudzujúcich divákov 
(viac na strane 15). LucK, foto: autorka

Deti a ich rodičia sa môžu tešiť z moderných detských ihrísk, ktoré vyrástli v na-
šom meste.
Za posledné tri mesiace sa v našom meste roz-
šírili možnosti voľnočasového vyžitia pre naj-
menších o 4 nové detské ihriská. Ich výstavba 
stála 121 090 € (3,648 mil. Sk) a prispela na 
ňu Vláda SR sumou 99 582 € (3 mil. Sk).
Prvou lastovičkou bolo v máji nové detské ih-
risko v Zoologickej záhrade (13 x 13 metrov, 
cena 27 900 €), ktorému sa tešia najmä malí 
návštevníci ZOO. Následne v júni pribudlo ih-
risko na sídlisku Západ (na snímke) v areá-
li na Hutníckej ulici (37 x 9 metrov, cena 
46 944 €). Modernizáciou prešiel aj pôvodný 
štrkový povrch detského ihriska vedľa byto-
vého domu Panoráma (18 x 14 metrov, cena 
25 638 €). Novučičké miesto na hranie začalo 
v júli vyrastať i na sídlisku Mier za bytovkou 

na Bezručovej ulici (20 x 10 metrov, cena 
20 607 €).
Ide o moderné ihriská spĺňajúce prísne kritériá 
bezpečnosti a životnosti. Deti tu majú k dispo-
zícii rôzne hojdačky, kolotoče, ako aj zostavy 
na preliezanie a šmýkanie, ktoré sú vyrobené 
z dreva, nerezovej ocele a vysokotlakového la-
minátu. Detské ihriská majú vysoko trvácny 
umelý povrch, ktorý spĺňa všetky požiadavky 
medzinárodných športových a bezpečnostných 
noriem. Tento povrch je tiež vode priepustný, 
takže i po silných dažďoch je možné takmer 
okamžite sa po ňom pohybovať bez strachu 
z mlák a pošmyknutia, čo je pri šantení detí 
veľmi dôležité.

PARKOVISKO 
PRI TRHOVISKU
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Pribudnú aj ďalšie
Moderné detské ihriská, ako aj športoviská 
s umelým povrchom a osadením rôznych prv-
kov na hranie a šport plánuje mesto postupne 
vybudovať na všetkých sídliskách, ako aj v pri-
rodzených centrách stretávania sa mládeže 
a detí. V roku 2010 by magistrát chcel ďalšie 
2 detské ihriská postaviť aj na sídlisku Tarča 
a medzi bytovkami oproti Sintre na sídlisku 
Východ. „Všetko záleží na budúcoročnom 
rozpočte mesta, ako aj vplyve a pretrvávaní 
hospodárskej krízy. Budeme samozrejme hľa-
dať vhodné možnosti získania financií z fon-

dov Európskej únie alebo iných organizácií,“ 
ubezpečil PaedDr. Ján Olejník, vedúci Odde-
lenia komunálneho servisu na MsÚ, ktoré za-
bezpečuje údržbu detských ihrísk v meste.
Pre koho sú detské ihriská 
vlastne určené?
Túto otázku nám v poslednej dobe adresovalo 
viacero rodičov. Odpoveď na ňu nám poskytol 
PaedDr. J. Olejník: „Ihriská, resp. jednotlivé 
ich zariadenia (preliezky, hojdačky,...), sú vo 

všeobecnosti určené pre deti do 8 a do 

12 rokov. Nestavajú sa však samostatne, ale 
zmiešane, preto v plnej miere záleží na uží-
vateľoch (predovšetkým rodičoch), aby tento 

fakt dodržiavali. Zvyčajne je na pohľad jasné, 
že tá-ktorá zostava už je pre dané dieťa (bez 
ohľadu na vek) malá. I samotné deti majú ten-
denciu tento fakt dodržiavať. Rodičia by preto 
mali vykonávať na ihriskách pri hre svojich detí 
primeranú „kontrolu“, avšak nezabúdať na ur-
čitý „cit“ pre daný problém, keďže napríklad 
7-ročné dieťa môže vyzerať ako 10-ročné, ale 
aj 10-ročné dieťa môže vyzerať ako 7-ročné. 
Užívatelia ihrísk by nemali zabúdať ani na to, 
že na detské ihriská nepatria domáce zvie-

ratá, hlavne psy!“
Ing. Lucia Kormošová

foto: autorka

(dokončenie z 1. strany)

NOVÉ DETSKÉ IHRISKÁ

Popri údržbe miestnych komunikácií Mesto 
Spišská Nová Ves cestou Oddelenia výstavby 
a dopravy zabezpečuje aj pravidelnú údržbu 
a opravu mostov vo svojom majetku. Keďže 
na území mesta sa nachádzajú i mosty v ma-
jetku a správe Správy ciest Košického samo-
správneho kraja, povinnosti sú prirodzene 
delené medzi tieto subjekty. Každoročná ná-
plň v tejto oblasti vychádza z aktuálneho stavu 
mostných telies a množstva voľných finanč-
ných zdrojov. 
V poslednom období sa vďaka väčšiemu fi-

nančnému objemu podarilo zrealizovať nasle-
dovné činnosti:
• komplexnú opravu mosta v Novoveskej 

Hute na Kvetnej ulici,
• opravu asfaltového chodníka a zábradlia 

na moste na Mlynskej ulici,
• opravu schodov a náter zábradlia na 

lávke zo sídliska Mier ku Kauflandu,
• opravu chodníka a náter zábradlia na 

moste pre peších na Starosaskej ulici,
• rekonštrukciu mosta a lávky pre peších 

vrátane náteru zábradlia mosta na Ul. 

Ing. Kožucha,
• rekonštrukciu lávky pre peších na Filin-

ského ceste. 
V rámci výstavby nákupného centra LIDL sa 
podarilo zrealizovať aj výstavbu nového cest-
ného mosta na Starosaskej ulici.
V súčasnosti je veľmi aktuálna príprava vý-
stavby nového mosta vedúceho cez rieku 
Hornád od Kauflandu na sídlisko Mier s pra-
covným názvom „Most Matuškova“.  

Ing. Peter Susa
Odd. výstavby a dopravy, MsÚ

9. mimoriadne zasadnutie MsZ 
(6. 7. 2009)

Na júlovom mimoriadnom rokovaní sa poslanci 
MsZ zaoberali ďalšími projektmi rekonštruk-
cie škôl. Odsúhlasili predloženie dvoch 
žiadostí o nenávratný finančný príspevok 
(NFP) v rámci výzvy Regionálneho operačného 
programu 1.1 Infraštruktúra vzdelávania, a to za 
účelom rekonštrukcie ZŠ na Lipovej ulici č. 13 
a ZŠ na Hutníckej ulici č. 16. Schválili zabezpe-
čenie realizácie projektov v prípade schválenia 
žiadostí o NFP, ako aj 5 %-né kofinancovanie 
oboch projektov Mestom Spišská Nová Ves 
(85 % z oprávnených výdavkov projektu sa bude 
financovať z Európskeho fondu regionálneho 
rozvoja, 10 % zafinancuje štát).
Projekt „Stavebné a tepelno-technické 
úpravy objektu a obstaranie vybavenia 
ZŠ Lipovej“ je zameraný na zateplenie stien 
a strechy, výmenu okenných výplní blokov C 
a D, vybudovanie rampy pre imobilných, zria-
denie jazykovej, multimediálnej a počítačovej 
učebne a vybavenie interiéru školy. Celkové 
oprávnené výdavky na projekt sú vyčíslené na 
sumu 654 919,77 €, kofinancovanie mesta 
32 746 €.
Projekt ZŠ Hutníckej s názvom „Vyššia kva-
lita vzdelávania je predpokladom lepšej 
budúcnosti“ počíta so zateplením stien pa-
vilónov A, B, C, E a strechy pavilónu E, s vý-
menou okenných výplní blokov, vybudovaním 
sociálnych zariadení bloku D, ako aj zriadením 
a vybavením špeciálnej učebne. Investícia pred-
stavuje 998 013 €, mesto bude projekt spolufi-
nancovať v rozsahu 49 900,65 €.
Žiadosti a projekty boli následne podané na Mi-

nisterstvo výstavby a regionálneho rozvoja SR.

22. riadne zasadnutie MsZ
(9. 7. 2009)

Pri príležitosti 54. ročníka Spišského trhu sa ko-
nalo aj slávnostné zasadnutie MsZ. Zúčastnili sa 
ho i traja hostia - starostka partnerského Havlíč-
kovho Brodu (ČR) Ing. Jana Fischerová, CSc., 
jej zástupca Libor Honzárek a riaditeľ odboru 
živnostenského podnikania Ministerstva vnútra 
SR Ing. Ján Dutko.
Poslanci sa najprv zaoberali žiadosťou spoloč-
nosti Brantner Nova, s. r. o., SNV použiť časť 
prostriedkov odvádzaných Mestu SNV za pre-
nájom na generálne opravy areálu na Sado-
vej ulici č. 13, konkrétne na opravu prístupových 
komunikácií v areáli a vybudovanie spevnených 
plôch na uskladnenie a opravu zberných nádob 
na separovaný zber a komunálny odpad. MsZ 
túto žiadosť odobrilo a uložilo úpravu vo výške 
16 500 € zahrnúť do najbližšej úpravy progra-
mového rozpočtu mesta na r. 2009.
MsZ sa opätovne vrátilo k údržbe a rekon-
štrukcii miestnych komunikácií na sídlisku 
Západ I. Na júnovom zasadnutí (18. 6. 2009) 
pri úprave rozpočtu mesta zastupiteľstvo na ná-
vrh Ing. Filinského - predsedu MsV č. 5 znížilo 
v rámci protikrízových opatrení výdavky pre túto 
mestskú časť o 59 749 €. Za ne sa mali pô-
vodne vymeniť asfaltové koberce na Kolárskej 
ulici (28 000 €), opraviť chodníky na Kováč-
skej, Strojníckej, Kamenárskej a Hutníckej ulici 
(19 749 €), ako aj dobudovať prístupová komuni-
kácia na vynovené parkovisko na Tkáčskej ulici. 
MsZ aj MsV č. 5 svoje predošlé rozhodnutie 
v júli prehodnotili a vrátili prostriedky na spo-

mínané akcie do rozpočtu. Na druhej strane 
neschválili poskytnutie 16 500 € na technickú 
vybavenosť pre 25 garážových boxov na spomí-
nanom sídlisku.
Odsúhlasený poslancami bol tiež presun 
prostriedkov vo výške 182 548 € v rámci 
pripravovaného projektu rekonštrukcie ku-
chyne Domova dôchodcov na Brezovej ulici 
z rozpočtu Domova dôchodcov do rozpočtu 
Mesta Spišská Nová Ves. Mesto sa stalo 
tiež gestorom celého projektu. Dôvodom je 
možnosť uchádzať sa v budúcnosti o prefinan-
covanie tejto akcie z európskych fondov a zjed-
nodušenie tohto procesu v prípade, ak bude 
investorom Mesto SNV.
V rámci rokovania vedúci Odboru financií, škol-
stva a sociálnych vecí pri MsÚ Ing. Ľubomír 
Pastiran upozornil na predpokladaný vý-
padok v príjmoch mesta z podielových daní, 
ktorý oznámilo Združenie miest a obcí Sloven-
ska (ZMOS). Naše mesto bude musieť čeliť do 
konca roka pravdepodobne ďalšiemu výpadku 
vo výške 1,1 milióna eur.
Na záver pracovnej časti rokovania bol schvá-
lený Dodatok č. 1 k Rokovaciemu poriadku 
MsZ v SNV, podľa ktorého v prípade prerokú-
vania vecí, ktoré majú byť predmetom utajova-
nia, sa môže na návrh primátora MsZ uzniesť, 
že zasadnutie alebo jeho časť budú neverejné. 
MsZ tiež vyhlási rokovanie za neverejné, ak sú 
jeho predmetom informácie alebo veci chrá-
nené podľa príslušných ustanovení zákonov, 
ktoré sú vymenované v tomto dodatku.
Mestské zastupiteľstvo svoje rokovanie zavŕšilo 
slávnostným otvorením Spišského trhu.
 LucK

SÚČASŤOU ÚDRŽBY KOMUNIKÁCIÍ SÚ AJ MOSTY

Z JÚLOVÝCH ZASADNUTÍ MESTSKÉHO ZASTUPITEĽSTVA
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SERIÁL V IČKU – „DEŇ S...“
HOCI, AKO SA HOVORÍ, NETRHAJÚ ASFALT NA CESTE A NELÁMU REKORDY V RÝCHLOSTI, MAJÚ V SEBE ČOSI 
OBDIVUHODNÉ. KAŽDÉ Z NICH MÁ SVOJ ŽIVOTNÝ PRÍBEH. KAŽDÉ Z NICH JE JASNÝM BODOM NA ČIARE ČASU. 
PRESNE TAKÉ SÚ HISTORICKÉ VOZIDLÁ. PRÁVE O NICH DNES BUDE REČ S VÁŠNIVÝM VETERÁNISTOM, PREDSEDOM 
SPIŠSKÉHO VETERAN KLUBU, KTORÝ TENTO ROK OSLAVUJE OKRÚHLE 10. VÝROČIE SVOJHO ZALOŽENIA.

VETERÁNY MAJÚ NEOPAKOVATEĽNÉ ČARO A DUŠU
DEŇ S PREDSEDOM SPIŠSKÉHO VETERAN KLUBU HENRICHOM HORVÁTHOM

Pán Horváth, ako ste sa vlastne dostali k motorizmu?
„Motorizmus ma baví od detstva. V 12-tich rokoch som 
začal tajne jazdiť a opravovať s kamarátom jeho Jawu 
Pionier. Obzerali sme sa, ako sa dostať do motoristic-
kého klubu Zväzarmu. Najbližší bol v Poprade a tam sa to 
v r. 1986 všetko začalo.“
Dnes ste predsedom Spišského veteran klubu. Môžete 
nám predstaviť jeho históriu a činnosť?
„S p. Igorom Hudzíkom sme dlhé roky spolupracovali 
v Poprade na množstve motoristických akcií a výstav. 
Pred 10 rokmi sme sa s podporou ľudí okolo nás rozhodli 
založiť klub v SNV. Dnes má 60 členov, z toho 2 ženy, čím 
sa radíme medzi najpočetnejšie kluby v SR. Zmyslom na-
šej činnosti je udržiavať a uchovávať historické vozidlá 
v historicky správnom stave, t. j. v takom, v akom boli vy-
robené a dodávané do obchodnej siete. Sme prevažne 
motocyklový klub, no máme aj niekoľko automobilov.“
Ak má niekto doma historické vozidlo a chce sa k vám 
pridať, môže?
„Môže, ale musí mať záujem zúčastňovať sa na živote 
klubu a byť aktívny pri organizovaní klubových akcií ako 
sú otvorenie a ukončenie motoristickej sezóny, spoločné 
jazdy na zrazy a stretnutia historických vozidiel a ich 
zberateľov, na výmenné burzy náhradných dielov, ale aj 
na rôzne výstavy veteránov a pod. No a samozrejme, musí 
platiť členské.“
Prečo ste sa Vy osobne rozhodli pre historické vozidlá? 
Nelákali Vás nikdy najnovšie modely áut?
„Ale pravdaže, a stále aj lákajú, hlavne tie s príchuťou 
športového ladenia. No historické vozidlá majú neopa-
kovateľné čaro a iné dielenské vypracovanie. Majú dušu. 
Nie ako dnes, kedy ide len o strohú funkčnosť.“
Aké vozidlo možno považovať za historické?
„Špecifikuje to Medzinárodná federácia historických vozi-
diel (FIVA): musí byť staršie ako 25 rokov, vyrobené v ma-
lej sérii, na objednávku, ako špeciál či prototyp, alebo 
sa už nevyskytuje bežne v cestnej premávke (už ho vô-
bec nestretnete na ceste). Musí byť s originálnymi dielmi 
a v pôvodnom historickom stave, ako bolo dodávané 
do predajnej siete. Prínosom je, ak poznáme jeho históriu 
- kto ho kúpil, aká významná osobnosť ho vlastnila, akej 
historickej udalosti sa zúčastnilo a pod.“
Máte i Vy doma nejakého dvoj, resp. štvorkolesového 
deduška?
„Vlastním motocykel Jawu 350 typ 18 Perak z r. 1950. 
Pôvodne slúžila ako motospojka v civilnej verzii na Okres-
nom úrade v SNV do r. 1975. Ako prebytočný majetok 
bola odpredaná súkromnej osobe. Ja som ju kúpil ro-
zobranú a skladal som ju v garáži do pojazdnej podoby 
1 rok. Aj Fiat 128 Sport Coupe SL 1100 z r. 1972, kto-
rého históriu nepoznám, som kúpil v obdobnom stave. 
Jeho rekonštrukcia mi trvala 1,5 roka. Do daru som 

od p. Hudzíka dostal moped Jawu Robot, ktorá ešte čaká 
na renováciu.“
Dajú sa vôbec ešte zohnať náhradné diely, ak chcete 
veterána prebudiť k životu?
„Chýbajúce dielce sa dajú dokúpiť na špecializovaných 
burzách alebo vymeniť s iným veteránistom.“
Môže sa s takým vozidlom potom jazdiť v bežnej pre-
mávke?
„Áno, pokiaľ má pridelené evidečné číslo alebo evidečné 
číslo s písmenom H, ak prešlo technickou historickou 
kontrolou a má zaplatené zákonné poistenie. Obmedze-
nie platí na vozidlo s pridelenou žltou značkou s veľkým 
červeným písmenom H a červenými číslicami, s tým mô-
žeme jazdiť len na zrazy historických vozidiel a výstavy, 
príp. na skúšobnú jazdu po a pri jeho oprave.“
Kde Váš klub a Vaše veterány môžu priaznivci vidieť?
„V párny rok za pomoci Mesta SNV pri Radnici v mesiaci 
jún organizujeme Spišský zraz historických vozidiel. 
Každý nepárny rok v čase Spišského trhu, tak ako tomu 
bolo aj v júli 2009, máme na nádvorí Múzea Spiša vý-
stavu našich veteránov. Priaznivci nás môžu vidieť i po-
čas Dní mesta SNV - 21. a 22. 8. 2009 v popoludňajších 
hodinách.“

Za rozhovor ďakuje Lucia Kormošová

MINIROZHOVOR

KTO JE HENRICH HORVÁTH
Narodil sa v r. 1968 v Levoči. Vyrastal v SNV, kde absolvoval ZŠ na Lipovej ul. Pokračoval v štúdiu odboru silnoprúdové zariadenia na SOU železničnom v Košiciach, ktoré ukončil 
v r. 1987. Po škole hneď nastúpil ku Československým dráham do Rušňového depa v SNV. Tu pôsobil v motorovej dielni, od r. 1995 ako inžinier železničnej dopravy - technik 
v rámci motorovej trakcie. Od r. 1997 bol systémovým špecialistom motorovej trakcie oddelenia opráv Správy železničných koľajových vozidiel v SNV, od r. 2003 na tej istej pozícii, 
ale v Košiciach. Od r. 2005 až dodnes pracuje ako plánovač analytik - špecialista motorovej trakcie odd. riadenia Strediska údržby a opráv železnič. koľaj. vozidiel Košice v rámci 
Železničnej spoločnosti Cargo Slovakia, a. s., ktorá v SR zabezpečuje železničnú nákladnú prepravu. V r. 1975 - 1991 sa aktívne venoval spoločenskému tancu. Od r. 1986 bol 
členom Tatranského veteran car clubu Poprad. Zároveň sa v tom roku stal aj členom Asociácie historických vozidiel SR, ktorá v súčasnosti združuje vyše 670 členov z 28 klubov. 
V septembri 1999 sa stal zakladajúcim členom a podpredsedom Spišského veteran klubu v SNV, od r. 2003 je jeho predsedom. Klub má v súčasnosti 60 členov všetkých veko-
vých kategórií z celého Spiša. Henrich Horváth žije v SNV s manželkou Adriánou, 9-ročným synom Denisom a 2-ročnou dcérou Leou.

 4.00 | Ranné kakao
Pán Horváth pracuje až v Košiciach, preto vstáva o štvr-
tej, ešte za tmy. Výnimkou sú len víkendy, vtedy si pospí 
do šiestej, keďže ostáva doma s rodinou. Úvod dňa si 
okamžite osladí: „K ránu pre mňa neodmysliteľne pat-
ria raňajky a kakao. Bez toho neodídem z domu.“
 5.11 | Vlakom do Košíc

Nasleduje cesta do práce. Ako správny železničiar 
samozrejme cestuje vlakom. Ten odchádza zo SNV 
o 5.11 hod. „Za hodinku som rýchlikom v Košiciach. 
Potom ešte zo stanice 20 minút rezkej chôdze a som 
v mojej kancelárii.“
 6.30 | Opravuje lokomotívy

V rámci svojej profesie zabezpečuje chod motorovej 
trakcie na východe Slovenska od Štrby až po Čiernu 
nad Tisou. Čo sa pod tým skrýva? „Riešim technické 
problémy a poruchy motorových lokomotív, ktoré ťa-
hajú vlaky, vykonávam komisionálne a technické pre-
hliadky, ale aj interné pracovné skúšky. Podieľam sa 
tiež na zhotovovaní technickej časti jednotných zbor-
níkov pre opravy lokomotív,“ vysvetľuje. Poďme ale 
po poriadku. Ráno o 6.30 hod. si preberie s pracovis-
kami odstavené motorové lokomotívy. Následne určuje 
prioritu poradia opráv lokomotív, ako postupovať, ktorý 
a aký náhradný diel bude použitý. O 8.30 hod. nasle-
duje porada, kde s kolegami prediskutujú rôzne úlohy 
a naplánujú si služobné cesty na vysunuté pracoviská, 
kde metodicky konzultuje periodickú údržbu a opravy lo-
komotív. Na poludnie nasleduje polhodinová obedňajšia 
prestávka. Poobede sa venuje plneniu dlhodobých úloh, 
ktoré podľa jeho slov sú rôznorodé a pestré na možnosti 
riešenia. „Moja práca ma baví a je mojím koníčkom. 
Motorový rušeň sa v mnohých častiach podobá môj-
mu ďalšiemu koníčku - motorizmu. Spaľovací motor 
dáva lokomotíve život. Je to neopakovateľný pocit 
(zvuk, atmosféra), keď ho opravujete - diagnostikuje-
te, odstraňujete poruchy, a keď sa s toľkým výkonom 
spaľovacieho motora následne po oprave preveziete 
v rámci skúšobnej jazdy,“ hovorí nadšene. O pol tretej 
odchádza z práce a sadá na vlak do SNV.
 Od motora k motoru

Domov prichádza okolo pol piatej, ak sa zdrží v práci, tak 
neskôr. Víta ho manželka Adriána a deti. Vyjde si s nimi 
na prechádzku do prírody alebo sa venuje domácim prá-
cam. K slovu sa konečne dostáva aj jeho veľká vášeň: 
„Vo voľných chvíľach sa venujem v garáži historickým 
vozidlám. Tento môj koníček zaberá množstvo času, 
preto som veľmi povďačný za nekonečnú trpezlivosť 
mojej manželky.“ Cez pracovný týždeň chodí spávať 
už o 20.30 hod. Výnimkou sú víkendy a obzvlášť každý 
prvý piatok v mesiaci. Vtedy večer odchádza na klubový 
deň Spišského veteran klubu, ktorému predsedá. „Vždy 
sa veľmi teším na kolegov z klubu, s ktorými debatuje-
me o tom, čo máme nového v súvislosti s našimi vete-
ránmi a plánujeme rôzne akcie.“

Životné motto

Zaujímavé myšlienky Henricha Horvátha

• „Nikdy nie je tak zle, aby nemohlo byť 
horšie.“

• Pokiaľ sú pre vás historické vozidlá koníč-
kom, ich hodnota sa nedá vyčísliť.

• Podmienkou pre veteránizmus je veľká 
trpezlivosť a veľká trpezlivosť, technické 
zručnosti a trocha peňazí.
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Starostlivosť o vojnové hroby
Mestu Spišská Nová Ves v rámci zákonnej starostlivosti 
miest a obcí o vojnové hroby pridelilo v tomto roku Minis-
terstvo vnútra SR prostriedky na realizáciu projektu s ná-
zvom „Starostlivosť o vojnové hroby“. „Na projekt sme 
od ministerstva dostali 1 420 € (42 780,- Sk), mesto 
spolufinancovalo čiastkou 103 € (3 103,- Sk),“ upresnil 
PaedDr. Ján Olejník, vedúci odd. komunál. servisu.
Projekt bol zrealizovaný začiatkom júla. V rámci neho boli 
opravené hroby vojakov Jozefa Pavlendu, Štefana Stok-
lasa, Jozefa Brateka, Štefana Mireka a Ivana Havriča, ktorí 
položili svoj život v II. svetovej vojne a sú pochovaní na 
našom „Starom cintoríne“. Mesto dalo vyrovnať a vybrú-
siť rámy ich hrobov, opraviť pomníky a obnoviť písmo na 
nich. V rámci projektu tiež boli na cintoríne vyleštené žu-
lové bloky v priestore Martýria a obnovené písmo po-
zlátením na jednotlivých blokoch pamätných vojnových 
udalostí. Okrem toho bolo obnovené písmo a vyčis-
tená i pamätná tabuľa na budove Železničnej sta-
nice, ktorá je venovaná železničiarom Michalovi Timkovi, 
Michalovi Karchnákovi, Jozefovi Senetríkovi a Martinovi 
Mikulkovi, padlým v odboji v r. 1938 - 1945.

Oprava Kleinovej hrobky
Do centra pozornosti sa v ostatnom čase dostala aj ma-
jestátna rodinná hrobka (na snímke), ktorá svojím archi-
tektonickým stvárnením predstavuje dominantnú stavbu 
v západnej časti „Starého cintorína“ a je hodnotnou ar-
chitektonickou pamiatkou. Bola postavená v 2. polovici 
19. storočia a je v nej pochovaný spolu s manželkou Ján 
Samuel Klein, významný mešťanosta a rektor gym-
názia, ktorého sme vám predstavili v júlovom Ičku 
v Kalendáriu osobností mesta na str. 9 pri príležitosti 
205. výročia jeho narodenia. 
„Mesto sa rozhodlo pristúpiť k nutnej oprave Klei-
novej hrobky z dôvodu nadmerného poškodenia jej 
krytiny a strechy. Stará krytina odpadáva a ohrozuje 
bezpečnosť návštevníkov okolitých hrobových miest, 
ktoré tiež poškodzuje. Zatekaním do stavby sa poško-
dzuje zároveň aj jej vnútro a najmä hodnotná štuková 
výzdoba stropu,“ zdôvodnil potrebu opravy PaedDr. 

J. Olejník. Ako uviedol, oprava strechy, výmena strešnej 
krytiny a dažďových zvodov si vyžiada investíciu vo výške 
11 850 € (357 tis. Sk). Financovať ju bude Mesto SNV. 
Práce sú naplánované na 2. polovicu mesiaca júl, t. j. 
po uzávierke Ička. Vo chvíli, keď sa vám toto augustové 
Ičko dostáva do rúk, Kleinovu hrobku už pravdepodobne 
chráni pred nepriazňou počasia nová strecha.

Aj pomník v Novoveskej Hute
Práce budú pokračovať aj naďalej. V auguste a septem-
bri príde na rad rekonštrukcia pomníka „Na pamiatku 
padlým v Slovenskom národnom povstaní a II. sveto-
vej vojne“ na námestí v Novoveskej Hute, ktorý posta-
vili občania tejto mestskej časti v r. 1986 - 1987. Mesto na 
ňu žiadalo prostriedky už aj v minulých rokoch, pridelené 
však boli až v júni 2009 Ministerstvom vnútra SR z kapitoly 
špeciálnej starostlivosti o vojnové hroby vo výške 4 800 € 
(144,6 tis. Sk). Spolufinancovanie mesta je naplánované 
na úrovni 40 % z celkových nákladov opravy. „V rámci 
rekonštrukcie sa obnoví pomník a skultúrni jeho bez-
prostredné okolie. Vykoná sa očistenie - opieskovanie 
a impregnácia pomníka, oprava dlažby a úprava zelene 
v jeho okolí, ako aj výmena lavičiek,“ priblížil rozsah prác 
PaedDr. J. Olejník.

Za informácie ďakuje LucK

foto: autorka

V spomínanom projekte vystupuje naše mesto ako 
cezhraničný partner, pričom vedúcim partnerom je ma-
ďarská strana KULCS-TOUR Turistická informačná kan-
celária Župy Borsod - Abaúj - Zemplén.
Dlhodobým cieľom projektu je posilniť a podporiť 
rozvoj turizmu mesta Spišská Nová Ves, Košic-
kého regiónu, ako aj partnerského maďarského 
regiónu Župy Borsod - Abaúj - Zemplén. Zámerom 
je tiež ochrana kultúrneho, prírodného a historic-
kého dedičstva, zvýšenie zamestnanosti a príj-
mov oboch partnerských regiónov. V rámci projektu 
vznikne slovenská a maďarská webová stránka, vytvoria 
sa spoločné propagačné mapy a publikácie. Počas tr-
vania projektu sa obaja partneri zúčastnia pracovných 
stretnutí a roadshow po okolitých štátoch, na ktorých 
odznejú prezentácie pre cestovné kancelárie a odbornú 
verejnosť. Výsledky projektu sa zhodnotia v rámci záve-
rečnej konferencie.
Dôležitým strategickým nástrojom projektu je odborné 
poradenstvo destinačného manažmentu pre Spiš-

skú Novú Ves s využitím expertných poznatkov 
a skúseností maďarských inštitúcií. Tie majú poslúžiť 
na vypracovanie metodológie vytvorenia spoločných balí-
kov služieb a produktov v turizme. Medzi aktivity projektu 
patrí i organizácia workshopov pre zlepšenie spolupráce 
medzi Turistickým informačným centrom a miestnymi 
podnikateľmi. Podpora projektu bude zabezpečená 
vytvorením prezentačných miest v 5-tich prihraničných 
informačných centrách, kde sa umiestnia pulty pre pro-
pagačné materiály, ktoré vzniknú v rámci projektu.
Začiatok realizácie projektu možno predpokladať po 
podpísaní zmluvy s riadiacim orgánom na jeseň 2009, 
trvať bude 12 mesiacov. Výška schválených prostried-
kov pre našu stranu predstavuje 159 314 € (takmer 
4,8 mil. Sk), čo je 54,13 % celkových oprávnených ná-
kladov projektu. Pri realizácii projektu sa Mesto SNV za-
viazalo 5 %-ným kofinancovaním, t. j. vo výške 7 966 € 
(240 tis. Sk).

Ing. Mária Klimová

Útvar rozvoja mesta, MsÚ

OPRAVUJÚ HROBY A PAMÄTNÍKY

ROZVOJ TURIZMU V RÁMCI 
CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE

Oddelenie komunálneho servisu na Mestskom úrade v SNV v letnom období zameriava svoju po-
zornosť okrem bežnej činnosti aj na opravu hrobov a pamätníkov v meste.

Vlani sa Mesto Spišská Nová Ves zapojilo do výziev Interreg IIIC v rámci Programu cezhraničnej 
spolupráce Slovenská republika - Maďarsko pre roky 2007 - 2013. V apríli 2009 bol náš projekt 
s názvom „Vytvorenie spoločných turistických produktov a ich propagácia“ schválený.
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2. 7. 2009 bol policajtmi OO-PZ SNV obmedzený na 
osobnej slobode 44-roč. Novovešťan, ktorému bolo 
vznesené obvinenie pre prečin krádeže tovaru v hodno-
te 177 € v supermarkete v SNV.  

V noci na 3. 7. 2009 došlo na Markušovskej ceste ku 
krádeží 220 litrov motorovej nafty z nákladného motoro-
vého vozidla, ktoré tam bolo odparkované, pričom pre-
vádzkovateľovi vozidla vznikla škoda vo výške 320 €.  

9. 7. 2009 bolo prijaté trestné oznámenie o krádeži vlá-
maním do chaty na Čingove v priestoroch Ihly, kde do-
posiaľ neznámy páchateľ ukradol 2 fotoaparáty a 3 mo-
bilné telefóny. Zároveň ukradol aj hotovosť a cigarety. 
Celková škoda pre 47 a 45-roč. Žilinčanov predstavuje 
1 600 €. Na miesto bol nasadený služobný pes, ktorý 
stopu ukončil na parkovisku pri rieke Hornád.   

15. 7. 2009 v skorých ranných hodinách krátko po 
3.00 hod. zasahovali 2 motorizované hliadky Policajné-
ho zboru na Čingove, kde na úteku v obilí boli zadržané 
4 osoby, ktoré mali pri sebe veci pochádzajúce z trest-
nej činnosti. Hliadkami polície bolo zistené, že došlo ku 
krádeži vlámaním do bufetu na Čingove. Všetky 4 osoby 
boli predvedené aj s kradnutým tovarom na obvodné 
oddelenie k ďalšej realizácii.  

 Udalosti zo Spišského trhu

Policajný zbor vykonával dopravno-bezpečnostnú ak-
ciu, počas ktorej sa potvrdilo, že niektorí z návštevníkov 
neodolali alkoholu, aj keď trhovať prišli s motorovými 
vozidlami. Až v 8 prípadoch bolo zistené požitie alkoho-
lu vodičmi. Z toho v 6 prípadoch sa jednalo o vodičov 
motorových vozidiel, ktorým musela byť ďalšia jazda za-
kázaná a zadržaný vodičský preukaz. Okrem motoristov 
boli kontrolovaní aj cyklisti, v 2 prípadoch bolo aj im pre-
ukázané požitie alkoholu a v súvislosti s tým ohrozenie 
cestnej premávky. 

Okrem dopravných akcií policajti šetrili aj 8 prípadov 
krádeží na osobách, pri ktorých došlo neopatrnosťou 
poškodených ku krádežiam peňaženiek, kabeliek, 
osobných dokladov a drobných osobných vecí. V 2 prí-
padoch zlodeji našli v peňaženkách aj platobné karty, 
pri ktorých sa pokúsili o neoprávnený výber hotovosti 
z bankomatu.

Do soboty rána počas trhu bol vyšetrovaný i zločin lú-
pežného prepadnutia poškodenej osoby pod vplyvom 
alkoholu, ktorej doposiaľ neznámy páchateľ ukradol 
podľa jej vyjadrenia 100 € a zlomil končatinu.

Hliadky zasahovali aj v reštauračných a pohostin-
ských zariadeniach. V nedeľu nad ránom boli vyslané 
do jedného z takýchto podnikov na Zimnej ulici, kde 
pri ukľudňovaní roztržky došlo k fyzickému napadnutiu 
policajnej hliadky. Útočník bol predvedený na OO-PZ 
SNV a udalosť je posudzovaná ako zločin útoku na ve-
rejného činiteľa.

V 2 prípadoch v nočných hodinách boli riešené aj výtrž-
níctva podnapitých mladíkov, ktorí sa vybíjali fyzicky na 
ďalších návštevníkoch trhu.

Z činnosti MsP v SNV

23. 6. 2009 o 15.30 hod. na základe telef. požiadania 
hliadka MsP na Elektrárenskej ul. spozorovala chovan-
kyne krízového centra Alžbetka na Školskej ul. 10-roč. 
Kornéliu B. a 13-roč. Ivetu B., obe z Nižných Kapust-
níkov, ktoré o 14.40 hod. z centra utiekli. Dievčatá boli 
odovzdané pracovníčke krízového centra.

26. 6. 2009 o 23.45 hod. telefonicky oznámil strážnik 
objektu Autobusovej stanice na Sládkovičovej ul., že 
videl skupinu mladíkov podozrivo sa pohybovať v okolí 
tam sa nachádzajúceho predajného stánku, do kto-
rého bolo v nočných hodinách z 25. na 26. 6. 2009 
vykonané vlámanie. Hliadka MsP obmedzila na osob-
nej slobode na mieste zistené osoby, ktoré sa priznali 
k vlámaniu. Zistený bol tiež pokus o vylomenie ďalšieho 
predajného stánku. Hliadka našla páčidlo a fľašu alko-
holu pochádzajúcu z predchádzajúcej krádeže. Ako 
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Pripravila ju PhDr. Bernarda Kiczková (na snímke), 
ktorá už 25 rokov spravuje špecializovanú Expozíciu 
klávesových hudob. nástrojov Múzea Spiša v marku-
šovskom letohrádku Dardanely. Tá je svojím zamera-
ním jedinou na Slovensku. Tvorí ju 21 nástrojov, pričom 
múzeum má ďalších 11 v depozitári. Funkčné exponáty 
sa dodnes využívajú v rámci rôznych koncertov a re-
citálov. Májová prednáška bola výsledkom doterajšej 
výskumnej činnosti p. Kiczkovej v tejto doposiaľ málo 
prebádanej oblasti.

Z prednášky PhDr. Bernardy Kiczkovej
Expozícia v Markušovciach je rozdelená na 2 celky: 
malé organy, t. j. portratívy (využívané pre hudbu 
svetského charakteru) a pozitívy (využívané v kos-
toloch), a strunové klávesové nástroje, čo sú klavi-
chordy, čembalá, stolové klavíry a klavíry.
História organu siaha až do 3. stor. p. n. l. k jeho pred-
chodcovi hydraulusovi (poháňaný vodou). Najstaršie 
dôkazy o organoch na Slovensku pochádzajú zo 
14. stor., pričom od 15. stor. sa dochovali aj mená ich 
výrobcov. Medzi najznámejších patril Mathias Bu-
rian (pôvodom Kremnica). V expozícii v Markušov-
ciach sa nachádzajú 4 organy - pozitívy, medzi nimi 
najstarší z r. 1767 od Daniela Wallachyho (Spiš. So-
bota) a z r. 1876 od Valentina Babitsa (Podolínec). 
V kostoloch na Spiši sú dodnes ďalšie historické 
nástroje z dielní významných slovenských výrob-
cov ako boli: rod. Podkonických (B. Bystrica), rod. 
Kollbayovcov (Spiš. Podhradie), Lorenz Čajkovský, 
Johann Stanzer, Andreas Zimmer (Levoča), Jo-
zef Demeter (Švedlár), Vincent Schwarz (Prešov), 
Pavol Herman (Kežmarok), ale aj organári zo SNV 
- Bartolomej Fromm, Martin Korabinský, Tobias 
Kirner a ďalší. Spomínaní organári sa často venovali 
i výrobe menších strunových kláves. nástrojov a boli 
zväčša združovaní v cechu stolárov.

Najstarším struno-
vým kláves. nástrojom 
je klavichord, ktorý 
sa prvýkrát ako hu-
dob. nástroj spomína 
v r. 1343. V 15. stor. 
vzniklo i čembalo pri-
pomínajúce zvukom 
lutnu. Oba nástroje 
boli u nás obľúbené. 
Kým čembalo sa využívalo pre svetskú hudbu na 
virtuózne predvádzanie, cenovo dostupnejšie klavi-
chordy našli svoje uplatnenie pri cvičnom používaní 
budúcich organistov na školách, v kostoloch a kláš-
toroch. 2 klavichordy sa nachádzajú aj v Markušov-
ciach. Medzi známych spišských výrobcov patrili: 
Johann Dávid Wallachy (Spiš. Sobota), Joseph 
Borovecki (Spiš. Kapitula) a už spomínaný Daniel 
Wallachy (Spiš. Sobota), ktorého klavichord je v Ná-
rodnej galérii v Krakove. 
Malé kláves. nástroje začali postupne zanikať s roz-
machom výroby klavíra, ktorý sa na Slovensku začal 
objavovať koncom 18. a v 19. storočí. Popri centrách 
výroby v Bratislave a Košiciach sa presadili aj men-
šie mestečká na Spiši. V markušovskej expozícii sa 
nachádza 12 klavírov, napr. od Jacoba Rotha (Vr-
bov), Ludwiga Kauffmanna, Josepha Schmidta 
(Levoča) či Samuela Raisza (Kežmarok). Najcen-
nejším je klavír vyrobený pre grófa Mariássyho 
z r. 1846 od nemeckého výrobcu Carla Schmidta 
pôsobiaceho v Bratislave, ktorý rozsahom a kvalitou 
svojej produkcie (1 311 klavírov) patril medzi popred-
ných svetových výrobcov. 
Módnou vlnou v 19. storočí boli i tzv. stolové klavíry, 
ktoré mali rôzne tvary a veľkosti v podobe čajového 
či písacieho stolíka. V expozícii v Markušovciach sú 
vystavené 3. LucK

KLÁVESY ZO SPIŠA
V Múzeu Spiša sa konala ďalšia prednáška z cyklu k 800. výročiu 
1. písomnej zmienky o Spiši, tento krát na tému histórie a výrobcov klá-
vesových hudobných nástrojov.
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tor H., 13-roč. Róbert H. a Pavol Ž., 12-roč. František 
H., všetci z Rudnian. Kvôli podozreniu z trestného činu 
bola vec oznámená a odovzdaná k riešeniu PZ SR.

Hliadka MsP riešila na Letnej ul. 30. 6. 2009 o 21.45 
hod. kamerovým systémom zistený priestupok proti 
verej. poriadku, ktorého sa dopustil 54-roč. Osman A. 
zo SNV tým, že nedovolene zaberal verej. priestranstvo 
stolíkmi a stoličkami, kde podával občerstvenie. Ná-
prava zjednaná na mieste, vec riešená v kompetencii 
MsP.

7. 7. 2009 o 9.25 hod. telefonicky oznámil majiteľ 
predajne „Family Comp“ na Letnej ul., že neznámy pá-
chateľ v noci z objektu predajne odtrhol elektronický 
reklamný panel, čím spôsobil škodu cca 700 €. Na 
základe toho bol vyhodnotený záznam kamerového 
systému MsP, pričom bolo zistené, že tohto konania sa 
dopustil vodič náklad. motor. vozidla, ktoré zásobovalo 
predajňu v susedstve. Pre podozrenie z trestného činu 
vec odovzdaná PZ SR.

Na základe telef. oznámenia 8. 7. 2009 o 23.55 hod., 
že na Rázusovej ul. došlo k poškodeniu elektrickej roz-
vodnej skrine, ktorú kopaním poškodil neznámy muž, 
čím spôsobil poruchu prevádzky všeobecne prospeš-
ného energet. zariadenia a prerušenie dodávky elek-
trickej energie do bytov a verej. osvetlenia na ulici, bola 
na miesto vyslaná hliadka MsP. Tá zistila svedka uda-
losti, ktorý ako vinníka uviedol 17-roč. mladíka zo SNV. 
Vec oznámená PZ SR, porucha dodávky elektrickej 
energie oznámená poruchovej službe VSE.

Udalosti zo Spišského trhu

Mestskí policajti v priestoroch konania trhu zistili v 39 
prípadoch porušenie VZN mesta č. 2/2008 - Trhového 
poriadku. Išlo o vykonávanie ambulantného predaja; vy-
konávanie predaja nad rámec povolenia; vykonávanie 
predaja bez povolenia; chýbajúce označenie stánku 
firmou a majiteľom, či tovaru cenovkami; nedovolený 
záber verej. priestranstva; nedodržanie predajnej a za-
tváracej doby, či nedoriešené povolenia a oprávnenia 
k predaju.
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ny klientov oslavujú už inak. Kým doposiaľ sa jubilanti 
stretli raz do mesiaca a spoločne oslávili svoj sviatok, po 
novom sa vedenie seniorcentra rozhodlo prizývať na tieto 
oslavy aj členov ich rodín. Od mája sú tak narodeninové 
oslavy oveľa veselšie, veď klienti - jubilanti oslavujú v kru-
hu svojej rodiny, takmer ako keby boli doma.

V Spišskom divadle sa rozhodlo o novej Miss Spiša. 
Držiteľkou tohto titulu pre r. 2009 sa 19. 6. spomedzi 9 
finalistiek stala Mária Semanenková (19) zo Spiš. Tomá-
šoviec. Prvou vicemiss a zároveň Miss sympatia sa stala 
Nina Šalmová (16) z Popradu, titul 2. vicemiss získala Ni-
kola Artimová (19) zo SNV. Rozhodla o tom porota v zlo-
žení: zakladateľ AquaCity Poprad Ján Telenský, podni-
kateľ Ján Novotný, moderátor Daniel Krajcer, exminister 
financií SR Ivan Mikloš, generálny riaditeľ Markízy Václav 
Mika, partner skupiny J&T Igor Rattaj, moderátor Juraj 
Mokrý a organizátorka súťaže Marieta Širáková na čele 
s tanečným choreografom a režisérom Jánom Ďurovčí-
kom. Galavečer v duchu rozmarného baroka tradične 
moderoval Michal Hudák, ktorý sa zhostil úlohy kráľa 
Slnko - Ľudovíta XIV. V rámci večera vystúpil aj slovenský 
spevák Pavol Habera.

43 tretiakov z odboru pozemné staviteľstvo na SPŠ 
stavebnej akademika Stanislava Bechyně v Havlíč-
kovom Brode (ČR) zavítalo v júni do SNV. Na SPŠ na 
Markušovskej ceste absolvovali týždňovú geodetickú 
prax. Pracovali tu s modernou technikou, ktorá im doma 
chýba. Okrem toho navštívili napr. aj Vysoké Tatry.

Spevácka skupina LIPA z Klubu dôchodcov na Fa-
biniho ul. sa zúčastnila speváckej súťaže „Slovan-
ská pieseň 2009“ v Prakovciach, ktorá prebiehala 
23. 6. pod záštitou Združenia slovanskej vzájomnosti 

OZNÁMENIE O OTVORENÍ POŠTY 7 
NA SÍDLISKU ZÁPAD I

Mesto Spišská Nová Ves – predovšetkým však 
občania sídliska Západ 1 - sa po mnohoročných 
nádejach a nie kratšom úsilí v najbližších dňoch 
dočkajú otvorenia poštovej prevádzky na tomto 
sídlisku. Neveľké, ale esteticky zaria-
dené priestory v objekte nachá-
dzajúcom sa medzi Hutníckou 
a Strojníckou ulicou (vchod 
zo Strojníckej ulice), svo-
jich prvých klientov priví-
tajú 3. augusta t. r. Účasť 
na ich oficiálnom otvorení 
prisľúbil aj generálny ria-
diteľ Slovenskej pošty, 
a. s., Banská Bystrica. 
Mesto Spišská Nová Ves 
pre tento účel zabezpe-
čilo pamätnú príležitostnú 
poštovú pečiatku. Záujem-
covia o získanie pamätného 
dokumentu majú možnosť v daný 
deň si ho na pošte „Spišská Nová 
Ves 7“ zabezpečiť (opečiatkovanie pošto-
vých produktov bude bezplatné). Slávnostné 
otvorenie prevádzky Pošty 7 na Hutníckej ul. 

č. 18 sa bude konať pri vchode od Strojníckej 
ulice v ten istý deň o 9.00 hod.  
Vedenie Mesta Spišská Nová Ves srdečne po-
zýva na slávnostné otvorenie aj širokú verej-

nosť!
Prevádzková doba pošty:

 Pondelok - piatok od 10.00 do 
17.00 hod. 

Klientom budú poskyto-
vané služby v tomto roz-
sahu: 
•podávanie - listov, balí-
kov, letákov, poštových 
poukazov; 
•služby Poštovej banky, 
a. s.; 
•SIPO; 

•predaj - cenín, kolkov, 
žrebov, telefónnych kariet, 

doplnkového tovaru (pohľad-
níc, obálok,...); 

•predaj novín a časopisov.

RNDr. Lívia Brovková

vedúca organizačného odd., MsÚ
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139 súťažiacich, ktorí boli rozdelení do 6 kategórií. Novo-
veská LIPA súťažila v kategórii dospelých. Takejto súťaže 
sa zúčastnila po prvýkrát. Vo svojej kategórii získala pek-
né 3. miesto za 1 poľskú a 1 slovenskú ľudovú pieseň, čo 
bolo podmienkou súťaže.

24. 6. sa konalo ďalšie stretnutie členov Klubu senio-
rov s príslušníkmi Mestskej polície v SNV v prostredí 
objektu civilnej ochrany. Policajti v odprednášaných pre-
venčných témach „Ako sa nestať obeťou“ a „Bezpečne 
v doprave“ odovzdali seniorom najnovšie poznatky a šta-
tistiky. Dozvedeli sa napr., ktoré nebezpečenstvá im hro-
zia najčastejšie, ako predísť okradnutiu, ako nekúpiť brak 
od podomového predajcu, aké zmeny priniesol nový zá-
kon o cestnej premávke s dôrazom na povinnosti chodca 
a cyklistu, prečo by sa mali pri pohybe na komunikáciách 
dostatočne zviditeľňovať a pod. V druhej časti ich čakala 
strelecká súťaž zo vzduchovky a guláš. Celá aktivita skon-
čila v duchu Ezopovej  myšlienky: „Nie je múdry ten, kto 
vie veľa, ale ten, kto vie, čo je treba“.

Spišské divadlo pripravilo na 25. 6. ďalšiu premiéru 
tejto sezóny - divadelnú inscenáciu A. N. Ostrovského 
pod názvom „Bankrot“.

Základ. organizácia Slovenského zväzu zdravotne po-
stihnutých č. 12 v SNV usporiadala v júni už 13. ročník 
športovo-rekondičného stretnutia troch generácií. 
Prišlo vyše 100 účastníkov. Polovica z nich sa zapojila 
aj do súťaženia v kategóriách predškolský vek, 6 - 10 
rokov, 11 - 14 rokov, dospelí muži a ženy. Súťažilo sa 
v prenášaní loptičky na lyžičke, slalome s fúrikom, na 
kolobežkách, v behu vo vreci či cez prekážky, hode gra-
nátom a na pyramídu, ale aj streľbe na terč atď. O týždeň 
neskôr podobnú akciu usporiadala aj člensky početná 
Základ. organizácia SZZP č. 13, tento krát šlo o turnaj 
v hode šípkami. Účastníci si ho vychutnali naplno a ob-
dobne aj uvarený guláš.

V dňoch 25. - 27. 6. Spiš. N. Ves už po druhýkrát hos-
tila slovensko-českú odbornú konferenciu „Labora-
tórna diagnostika v medicíne 2009“. Jej 2. ročník 
odštartovala tlačová beseda v zasadačke Radnice. Do 
nášho mesta pri tejto príležitosti prišlo mnoho špičkových 
odborníkov z oblasti laboratórnej diagnostiky. Rokova-
cích tém bolo neúrekom. V koncertnej sieni Reduty sa 
diskutovalo o vzťahu laboratórnej medicíny a trhu, o špe-
cializovanom vzdelávaní zdravotníkov, o novinkách v dia-
gnostike, ale napr. aj o kvalite zdravot. laboratórií a po-
skytovanej zdravot. starostlivosti. Na pretras prišli tiež 
aktuálne témy podfinancovania zdravotníctva a potreby 
posilnenia regionálneho zdravotníctva tak, aby zdravot. 
starostlivosť bola rovnako dostupná pre každého pacien-
ta žijúceho kdekoľvek na Slovensku. Tento cieľ sleduje aj 
tzv. „Mobilitný projekt na podporu budovania odborných 
kapacít na regionálnej a lokálnej úrovni v oblasti posky-
tovania zdravot. starostlivosti“, do ktorého je zapojené aj 
naše mesto. Konferenciu zorganizovali Slovenská komo-
ra iných zdravotníckych pracovníkov, Slovenská lekárska 
komora a Slovenská spoločnosť pre laboratórnu medicí-
nu. Účastníci konferencie absolvovali taktiež slávnostné 
prijatie v obradnej sieni Radnice, koncert v markušov-
ských Dardanelách a posedenie na Čingove.

Aj tento rok sa na Gymnáziu na Školskej ul. konala štu-
dentská anketa Profesorská osobnosť oranžového 
gymnázia (POOG), v ktorej si gymnazisti volili svojich 
najobľúbenejších profesorov v 5 kategóriách. Najnepo-
chopiteľnejším profesorom sa stal Mgr. Vladimír Komár. 
Najatraktívnejším profesorom, resp. profesorkou je 
PaedDr. Renata Toporcerová. Kategóriu Najlepší de-
tektor na ťaháky vyhrala Mgr. Soňa Salajová. Titul Naj-
ukecanejší profesor obhájila PhDr. Ružena Kormošová. 
Mgr. Daniel Karpinský sa, tak ako minulý rok, stal víťazom 
kategórie Absolut profesor.

Na trhovisku na sídlisku Východ sa 27. 6. po prvýkrát 
konala Spišská burza starožitností a kuriozít. I napriek 
slabšej účasti na premiérovom ročníku sa tu stretli váš-
niví zberatelia všakovakých vecí, ktoré dýchali bohatou 
históriou. 

SPRAVODAJSTVO

Obvodná organizácia Únie žien Slovenska v Spišskej Novej Vsi

JAZYKOVÉ KURZY
Obvodná organizácia Únie žien Slovenska v Spiš. N. Vsi v školskom roku 2009/2010 pripravuje vzdelávacie 
jazykové kurzy - nemecký jazyk, anglický jazyk - pod vedením erudovaných lektorov. 
Kurzy sú určené pre začiatočníkov, mierne pokročilých a pokročilých, pre študentov stredných a vysokých 
škôl, ekonomicky aktívnych ľudí i seniorov.
Ponúkame výhodné zľavy!
Viac sa dozviete dňa 3. septembra 2009 o 16.00 hod. na prvom stretnutí. Miesto stretnutia: Obvodná 
organizácia Únie žien Slovenska, Levočská ulica č. 14, Spišská Nová Ves (budova CVČ ADAM).
Tešíme sa na stretnutie s vami.
Kontakt: tel.: 053/442 53 94, mob.: 0915 939 328, e-mail: kirnerova.s@zoznam.sk. 

RSDr. Monika Nováčeková, predsedníčka OO ÚŽS 

Po zvýšení energetickej úspornosti chladničiek pre do-
mácnosť, ktorá prebehla v minulosti, prichádza na rad 
aj hospodárnejší chod veľkých chladiarenských 
zariadení v obchodoch, reštauráciách či hoteloch. 
Na vývoji nových úsporných kompresorov a ďalších 
inováciách sa čoraz väčšou mierou podieľa aj spišsko-
novoveský závod a jeho 100-členný tím inžinierov. „Mno-
homesačné aktivity v druhom a treťom augustovom 
týždni (počas celozávodnej dovolenky) vyústia do 
úpravy liniek na výrobu novej generácie úsporných 
kompresorov,“ oznámil na júlovej tlačovej besede pri 
príležitosti svojej prvej návštevy Slovenska Joăo Carlos 
Brega (na snímke vľavo), od apríla 2009 nový prezident 
korporácie Embraco.
Podľa jeho slov po prvýkrát a výhradne v Spišskej 
Novej Vsi sa bude vyrábať kompresor VNEK pre ko-
merčné chladenie s novou technológiou variabilných 
otáčok, zvýšenou účinnosťou a výrazným znížením spo-
treby energie od 10 do 40 % v závislosti od typu chla-
diarenského zariadenia. Tunajšie oddelenie výskumu 
a vývoja úzko spolupracuje s brazílskymi kolegami aj 
na ďalšej novinke - kompresore NTÚ, ktorý nadväzuje 
na predošlý model NT vyrábaný na Spiši 3 roky. Bude 
mať vyššiu účinnosť a nižšiu spotrebu až o 30 %. Prvé 
stovky vzoriek týchto efektívnejších kompresorov by mali 
opustiť výrobné linky v októbri až novembri 2009. Cieľo-
vým trhom je Európa a USA.
Do vývoja kompresorov v Spiš. N. Vsi vložilo Em-
braco tento rok 1 milión €. Celkovo na investície na 
Slovensku v r. 2009 vyčlenilo 6,17 mil. €, čo je 2-ná-

sobok vlaňajšej hodnoty. „Inovácie a vývoj ešte vý-
konnejších produktov sú pre našu spoločnosť zvlášť 
dôležité. Sme svetovým lídrom, musíme pružne rea-
govať na zmeny. Týmito krokmi máme náskok pred 
konkurenciou,“ zdôraznil na tlačovke J. C. Brega. Na 
margo rozvoja spoločnosti v čase globálnej krízy uvie-
dol, že vďaka pôsobeniu na všetkých kontinentoch je 
korporácia napriek kríze stále ešte v pozitívnych číslach. 
„Pokračujeme v práci na strategických prioritách Em-
braca. Sú nimi ľudia, trvalá udržateľnosť, technolo-
gické vodcovstvo, prevádzková výnimočnosť a tvorba 
zisku a hodnôt,“ dodal.
Spišskonovoveský závod v súčasnosti zamestnáva 
1 780 zamestnancov a v r. 2009 plánuje vyrobiť do 
3 miliónov kompresorov a kondenzačných jednotiek.

LucK, foto: autorka

ÚSPORNÉ KOMPRESORY 
VÝHRADNE ZO SPIŠA
Svetová hospodárska kríza núti Európsku úniu, aby prehodnotila spotrebu elektrickej energie pre 
komerčné chladenie a stanovila pre ňu prípustné limity. Na tento trend včas zareagovala aj korpo-
rácia Embraco a jej najväčší európsky závod Embraco Slovakia sídliaci v našom meste.

Najúspešnejšie práce sa zúčastnili celoslovenského 
kola, ktorého organizátorom bolo Metodicko-pedago-
gické centrum v Bratislave, Občianske združenie Mar-
cus Aurelius a konalo sa pod záštitou prezidenta SR.
Vo finále kategórie ZŠ bolo 242 prác. Alexander Kling 
(na snímke), žiak 5. A triedy, ktorého pripravovala Mgr. 
Magdaléna Šišková, sa umiestnil na 2. mieste a za 
svoj projekt získal Cenu ministra. Cena ministra za 
úspešné vedenie žiakov pri riešení projektu v školskom 
roku 2008/2009 bola udelená i Mgr. Magdaléne Šiš-
kovej (na snímke). 
Ocenení sa 29. júna 2009 zúčastnili slávnostného odo-
vzdávania cien priamo na pôde Ministerstva školstva SR 
v Bratislave. Ceny najúspešnejším účastníkom projektu 
a ich pedagógom odovzdal podpredseda vlády a mi-
nister školstva Ján Mikolaj, ktorý v príhovore uviedol, 
že je príjemne prekvapený kvalitou ocenených prác 

a záujmom mladých ľudí o dejiny svojej rodiny a poďako-
val pedagógom, že ich k projektu priviedli a podporovali.
 Mgr. Magdaléna Šišková

CENA MINISTRA
Žiaci Základnej školy na Ul. Ing. Kožucha sa zapojili do 8. ročníka projektu „Poznaj vlastnú minu-
losť alebo Pátranie po predkoch“.
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divadlo s inscenáciou „Niekto to rád slovenské“ od Sta-
nislava Štepku.

30. 6. sa zatvorili na 2 mesiace brány škôl. Po zhodno-
tení uplynulého školského roka sa žiaci, študenti a ich 
učitelia odobrali na letné prázdniny.

Mesto Spišská Nová Ves spustilo od začiatku júla 
Letné kino. Každú sobotu sa pred Redutou v prípade 
priaznivého počasia premietajú filmy pod holým nebom 
za hojnej účasti divákov.

Už 8. ročník Fernet Stock Citrus Music Festu zavítal 
4. 7. opäť na naše letisko. Zábavu rozprúdili, dav roztan-
covali a rozospievali DJ Lum X, skupina Chiki liki tu-a, 
ale aj stálice tohto festu - skupiny IMT Smile a Desmod. 
Pódium na chvíľu patrilo aj barmanovi a jeho show.

Počas tohtoročnej Mariánskej púte Železničná spo-
ločnosť Slovensko, a. s., v dňoch 4. a 5. 7. opäť obno-
vila osobnú vlakovú dopravu na trati medzi Spišskou No-
vou Vsou a Levočou, tzv. Levočanku, ktorá bola v r. 2003 
zrušená. Tento rok veľký počet veriacich k Mariánskej 
hore na odpust odvážal nový moderný vlak, ktorý pútal 
pozornosť ako na spišskonovoveskej, tak aj na levočskej 
železničnej stanici. Mnohí cestujúci si nostalgicky zaspo-
mínali na časy, kedy Levočanka ešte pravidelne jazdila.

Začiatkom júla prebralo Mesto Spišská Nová Ves 
stagnujúci Hotel Preveza od nájomníka, ktorý ho pre-
vádzkoval od r. 2002. Hotel je majetkom Mesta a po-
sledných 19 rokov bol v podnájme rôznych podnikateľov. 
Posledný nájomník sa ho pokúsil odkúpiť s cieľom rekon-
štrukcie, Mesto si však hotel chcelo i naďalej ponechať 
v majetku. Nájomník následne ukončil v júli nájomný 
vzťah. V súčasnosti hotel prevádzkuje mestská účastin-
ná spoločnosť Šport, s. r. o., SNV. Po vyprataní odpa-
du, starého nábytku a zariadenia, ktoré muselo z hotela 
odniesť 6 plných Avií, a po dovybavení hotela novým naj-
potrebnejším zariadením sa podarilo v priebehu krátkej 
prestávky opäť obnoviť jeho prevádzku. Nového konateľa 
spoločnosti Šport, na ktorého vypísalo Mesto SNV v júni 
výberové konanie, čaká v budúcnosti veľa práce pri nevy-
hnutnej modernizácii a rekonštrukcii hotela.

Tohtoročný Spišský trh je už neodvratne za nami. 
Celé naše mesto ním žilo od 9. do 12. júla. Okolo 
500 predajných stánkov ponúkajúcich lákadlá pre všet-
ky naše zmysly, 25 reštauračných zariadení, kolotoče, 
kultúrny program na dvoch pódiách, množstvo sprievod-
ných akcií a mesto plné trhovníkov - to je bilancia jeho 
54. ročníka. Nechýbali ani novinky - dráha pre motokáry 
v areáli bývalej SPŠ geologicko-baníckej či turnaj Maj-
strovstiev SR v plážovom volejbale prebiehajúci na sídl. 
Východ a kúpalisku. V piatok a sobotu večer sa zabávalo 
celé mesto s Petrom Cmoríkom, skupinou Carmen, do-
mácou Karavanou a popradským Trio Sonáta. Aký by to 
bol ale Spišský trh bez Spišských výstavných trhov?! Ich 
42. ročník bol zároveň 70. výročím veľkej Podtatranskej 
výstavy, ktorá sa v metropole Spiša uskutočnila v r. 1929. 
Okrem kontraktačno-predajných expozícií na zimnom 
štadióne a v jeho exteriéri návštevníci mohli navštíviť aj 
predajňu nábytku a záhradné centrum. Tento rok sa na 
ploche 1 097,5 m2 svojou ponukou prezentovalo 80 vy-
stavovateľov zo Slovenska, Česka, Poľska a Maďarska. 
Atmosféru trhov si vychutnávali s nami i priatelia z partner-
ských miest Nitra, Havlíčkův Brod, Grójec, Kisújszállás, 
Clausthal-Zellerfeld, Joinville, ale aj hostia zo španielskej 
Barcelony.

Príležitosť konania Spišského trhu a plné mesto trhujú-
cich ľudí využil Klub kaktusárov SNV. V priestoroch Domu 
Matice slovenskej na Zimnej ul. zorganizoval počas 4 dní 
už 14. výstavu kaktusov, iných sukulentných rastlín 
a bonsajov. Svojimi zberateľskými kúskami sa pochválilo 
10 členov klubu. Na výstave si záujemcovia mohli kúpiť 
aj pestovateľské prebytky alebo sa poradiť s kaktusármi 
o pestovaní týchto rastlín. Ak ste výstavu nestihli, viac 
o kaktusárení na Spiši sa dozviete aj na www.kaktusy.
infosk.sk.

S podporou Fondu výtvarných umení v Bratislave a Ko-

LISTÁREŇ
 Milí Novovešťania, táto rubrika poskytuje priestor pre 

Vaše listy, resp. otázky, pripomienky, podnety, a samozrejme, 

aj odpovede na ne od kompetentných. Prosíme vás, aby ste sa 

na všetky listy podpisovali, odpovede tak budete môcť dostať 

čo najskôr.  Ďakujeme! 

„Pán primátor, pred niekoľkými mesiacmi ste hovo-
rili, že v kauze slobodárne Sadová 1 došlo k defrau-
dácii niekoľko desiatok miliónov korún z mestského 
rozpočtu. Prečo ste umožnili a súhlasili s tým, aby sa 
kauza zamietla pod koberec?...“

O. Hosa zo SNV, e-mail, 20. 6. 2009

Podal som v tejto veci v mene mesta Spišská Nová Ves 
trestné oznámenie. Orgánmi činnými v trestnom konaní 
bolo trestné konanie zastavené, pretože trestný čin bol 
premlčaný. Je mi ľúto, že zodpovední za tento podvod 
nebudú potrestaní, iba ak v morálnom odsúdení verej-
nosťou.

PhDr. Ján Volný, PhD., primátor mesta 

„Dopočul som sa, že v mestskej časti Podskala sa 
bude realizovať priemyselný park. Je to pravda? A že 
sa budú búrať domy, kde teraz žijú Rómovia.“

František Horváth, e-mail, 29. 6. 2009

Priemyselný park, presnejšie „Priemyselná zóna Spiš. 
N. Ves - Podskala“ je skutočne v štádiu prípravy reali-
zácie, ale nebude sa týkať objektov, o ktorých hovoríte, 
nakoľko uvedená zóna sa bude rozprestierať len v rámci 
areálu bývalej piliarskej prevádzky Pilvud.

Ing. Marián Kellner, prednosta MsÚ

„Plánuje sa aj v tomto roku Letecký deň na našom 
letisku? Viem, že je to záležitosť Aeroklubu, ale ne-
podieľa sa na tom aj mesto?“

Karči, e-mail, 6. 7. 2009

Nakoľko prvotná myšlienka bola usporiadať „Letecký 
deň“ pravidelne každý druhý rok, najbližšie sa toto lá-
kavé podujatie, ktoré je určené pre širokú verejnosť 
zdarma a na ktorom sa finančne spolupodieľa aj Mesto 
Spišská Nová Ves, uskutoční 8. 5. 2010.

Kancelária primátora

 „Dnes som si všimla, že na našej ulici opäť pribudlo 
jedno parkovacie miesto pre ZŤP. Prepáčte, ale toto je 
už vrchol! Bývam na Ul. Trieda 1. mája, kde je takýchto 
miest ako húb po daždi a naďalej pribúdajú, pričom 

väčšina takýchto miest je účelová (len aby mali voľné 
parkovacie miesto). Prečo si nemôže aj občan, ktorý 
ZŤP nie je, kúpiť miesto na parkovanie? Ja mám malé 
deti, a keď sa mám vláčiť s nákupom aj s deťmi z pol 
sídliska domov, lebo nemám kde zaparkovať, tak to 
je už ale sila! Výhody dostávajú len ZŤP-čkári, ktorí to 
mnohokrát zneužívajú a až tak strašne veľmi to miesto 
nepotrebujú! Žiadam Vás, aby ste nediskriminovali 
ostatných občanov...“

Katarína z Triedy 1. mája, e-mail, 9. 7. 2009

Ďakujeme za Váš list, ale riešenie Vašej otázky je zloži-
tejšie. Ak osoba ŤZP, resp. ŤZPS požiada o vyhradené 
parkovacie miesto a splní všetky predpísané podmienky, 
má na neho nárok a podľa VZN mesta č. 7/2008, odst. 
6 o miestnych daniach je dokonca od miestnej dane 
oslobodená. Záväznosť VZN nám inú možnosť nedáva. 
Vzhľadom na vysoký záujem o vyhradené parkovacie 
miesta pre osoby ŤZP/ŤZPS pravidelne vykonávame 
preverenie opodstatnenosti vydaných povolení. Tento 
spôsob je vzhľadom na platnosť VZN jediná možnosť ob-
medzujúca nárast požiadaviek na vyhradené parkovacie 
miesta. Treba tiež povedať, že podľa spomínaného VZN 
má po splnení formálnych povinností a uhradení miest-
nej dane možnosť získať vyhradené parkovacie miesto 
každý občan mesta Spiš. N. Ves. Pre nedostatok parko-
vacích miest však túto možnosť VZN nevyužívame.

Ing. Jozef Gonda, 
vedúci Odb. výstavby, územ. 

plán. a dopravy, MsÚ

„Chcem sa opýtať, či naša mestská pokladnica je 
plná, že nepotrebuje peniaze za parkovné pri športo-
vej hale, kúpalisku, pri činžiakoch a pri škole. Kúpa-
lisko praská vo švíkoch a nie je záujem o parkovné? 
V iných mestách si to nedajú ujsť.“

Irena Baluchová, e-mail, 15. 7. 2009

Vzhľadom na skúsenosti z predchádzajúcich rokov a po 
nepísanej dohode s mestskou políciou bolo od vybera-
nia parkovného v okolí kúpaliska a športovej haly upus-
tené. Dôvody: 1. Dochádzalo k zablokovaniu okolitých 
ulíc a sťažnostiam obyvateľov sídliska Za Hornádom. 
Vodiči parkovali všade, len nie na vyhradenom - plate-
nom parkovisku. 2. Tržby z parkovného nepostačovali 
na pokrytie nákladov na mzdu pre pracovníkov, ktorí vy-
berali parkovné.
 Jozef Samončík, 

vedúci plavárne a kúpaliska, STEZ

JAZYKOVÁ ŠKOLA, JAVOROVÁ 16, SPIŠSKÁ NOVÁ VES
- vzdelávací subjekt oprávnený MŠ SR vykonávať štátne jazykové skúšky a certifikovaný 
spoločnosťou IES s právom vydávania medzinárodných certifikátov svojim absolventom 

ZÁPIS NOVÝCH POSLUCHÁČOV NA ŠKOLSKÝ ROK 2009/2010
Celoročné kurzy pre deti od 10 rokov, študentov a dospelých, 4 hod. týždenne:
Ponúkame kurzy: ANGLICKÉHO, NEMECKÉHO, ŠPANIELSKEHO, FRANCÚZSKEHO, TALIANSKEHO jazyka od začia-
točníkov po pokročilých • PRÍPRAVNÉ ROČNÍKY NA ŠTÁTNU JAZYKOVÚ SKÚŠKU z anglického a nemeckého jazyka 

• KONVERZAČNÉ KURZY anglického a nemeckého jazyka pre maturantov a konverzačný kurz anglického jazyka pre 
pokročilých a stredne pokročilých.

ZÁPIS OD 20. AUGUSTA 2009 DO 7. SEPTEMBRA 2009 osobne v budove školy od 10.00 do 14.00 hod., 
telefonicky: 442 68 91, 0905 727 558, 0917 248 641. Viac informácií na www.jssnv.sk.

ŽIDOVSKÝ CINTORÍN SPRÍSTUPNENÝ VEREJNOSTI
Oznamujeme záujemcom o návštevu obnovenej 
poslednej kultúrnej pamiatky židovskej komunity 
v našom meste - Židovského cintorína, ktorý je sú-
časťou Slovenskej cesty židovského kultúrneho 
dedičstva, že počas hlavnej turistickej sezóny 
v mesiacoch júl a august je záujemcom sprístup-
nený v nasledujúcich termínoch:
• streda od 13.00 do 15.00 hod.
• nedeľa od 14.00 do 16.00 hod.

Záujem o návštevu v inom čase nahláste 
v Turistickom informačnom centre 

Spišská Nová Ves na Letnej ulici č. 49 
(tel. č.: 053/16 186, 4428 292) 
alebo na tel. č.: 053/4440 459.
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SPRAVODAJSTVO, OZNAMY

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
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Yšického samosprávneho kraja zorganizovala skupina 
našich mladých umelcov v Galérii umelcov Spiša 
spoločnú výstavu s názvom „Zvraty a nálezy“. Svo-
je jedinečné videnie sveta prostredníctvom vlastnej 
umeleckej tvorby na nej od 9. 7. prezentujú Amálka 
Ľudmila Valenčíková, Petra Petríková, Jana Huljaková, 
Tomáš Cetera, Lukáš Cetera a Pavol Sova. Hosťom vý-
stavy je Igor Dutko. Expozíciu si môžete v galérii pozrieť 
do 31. 8. 2009.

V dňoch 10. a 11. 7. sa i nádvorie Múzea Spiša preme-
nilo na výstavnú sieň. Nádherné historické automobily 
a motocykle tu na obdiv verejnosti vystavil Spišský ve-
teran klub SNV.

Spišský salón kresleného humoru napísal svoju 
17. kapitolu. Už tradične ho zorganizovalo Mestské 
kultúrne centrum SNV, tento rok za podpory Poľského 
inštitútu Bratislava. Na salón pozvanie prijal talentovaný 
poľský umelec - karikaturista Slawomir Luczyński, člen 
Spoločnosti poľských umelcov karikatúry (Stowarzys-
zenie Polskich Artystów Karykatury - SPAK). So sebou 
priniesol svoje karikatúry, ktoré vznikali posledných 
10 rokov. Umelec za vystavené diela, maľované akrylom, 
získal už niekoľko desiatok ocenení na domácich aj za-
hraničných súťažiach kresleného humoru. Výstava pre-
biehala od 10. do 31. 7. v Koncertnej sieni Reduty.

Po 25 rokoch sa na spišskonovoveskom letisku opäť 
konala súťaž v presnom lietaní a leteckom navigovaní. 
1. ročník Rally Spiš a 11. ročník otvorených Majstrov-
stiev SR v leteckej navigácii LŠZ usporiadali u nás Ae-
roklub Spišská Nová Ves a Slovenská federácia ultraľah-
kého lietania v dňoch 10. - 12. 7. Piloti a ich navigátori 
si pred štartom vyžrebovali zadanie, podľa neho zostavili 
v krátkom čase letový plán a s mapou v ruke sa vzniesli na 
oblohu. Ich let musel byť po presne určenej dráhe a me-
ral sa na čas. Pristáť museli do krátkeho a úzkeho pristá-
vacieho priestoru. Úspešne sa to podarilo 19 dvojiciam. 
Výsledky súťaže nájdete na www.lzsv.sk.

Priaznivci ryžovania zlata z celého Slovenska sa 11. 7. 
stretli v chatovej oblasti Pod Tepličkou na 10. ročníku zla-
tokopeckej súťaže Spišská karbidka 2009. Zapojilo sa 
do nej v už tradičných, ale aj troch nových kategóriách 
18 mužov, 10 žien a 5 detí. Ich úlohou bolo vyryžovať 
v čo najkratšom čase z kopy štrku a piesku určený počet 
zlatiniek, ktoré si potom mohli nechať na pamiatku. „Hon-
bu za zlatinkami“ pripravil Podtatranský klub zlatokopov. 
Nechýbala samozrejme ani obľúbená Škola ryžovania, 
ktorá záujemcov voviedla do základov ryžovania zlata.

Pri rekonštrukčných prácach pivničných priestorov 
jedného z meštianskych domov na Letnej ulici našli 
robotníci archeologický nález. V útrobách jednej zo 
stien náhodne objavili zamurovanú keramickú nádobu so 
zlatou mincou a kostičkami v nej. Ako potvrdil archeológ, 
ide o stavebnú obetinu, ktorá sa vkladala do múrov pri 
výstavbe domov. Podľa nej sa podarilo datovať výstavbu 
tohto meštianskeho domu do 1. polovice 15. storočia. 

Ak ste si položili v júli otázku, prečo sa v centre mesta 
a na sídlisku Tarča realizujú výkopové práce, odpoveď 
na ňu vám radi poskytneme. Išlo o nevyhnutné práce 
spojené s pripojením škôl v meste na slovenskú aka-
demickú dátovú sieť SANET. Vďaka nej sa od nového 
školského roka skvalitní a rozšíri internetové pripojenie 
všetkých stredných a niektorých základných škôl v mes-
te, ako aj tunajších detašovaných pracovísk vysokých 
škôl. Rozširovanie vysokorýchlostnej optickej infraštruk-
túry siete SANET sa realizuje po celom Slovensku v rám-
ci projektu „SANET do škôl.“ Viac sa o ňom dozviete na 
www.sanet.sk.

ZOO Spišská Nová Ves ponúka možnosť zakúpenia 
ZOO PASu pre trojčlennú rodinu. ZOO PAS umožní 
vstup do 19 zoo zadarmo a bude po návšteve najmenej 
10 zoo zaradený do zlosovania. Bližšie informácie nájde-
te na webovej stránke zoo (www.zoosnv.sk).

Umelec Jozef Hanula pôsobil v Spišskej Novej Vsi od 
r. 1919 až do svojej smrti dňa 22. augusta 1944. Jeho 
život a tvorbu, ako aj pôsobenie v našom meste si pri-
pomenuli účastníci spomienkového stretnutia, ktoré sa 
konalo 9. júna v Galérii umelcov Spiša. V rámci tohoroč-
ných osláv 800. výročia 1. písomnej zmienky o Spiši ho 
pripravil Miestny odbor Matice slovenskej v SNV pod ve-
dením Mgr. Jolany Prochotskej v spolupráci s Gymnáziom 
na Školskej ulici. Stretnutie poctili svojou účasťou aj 
vzácni hostia (na snímke zľava): umelcov vnuk Ing. Stani-
slav Hanula, 89-ročná umelcova dcéra žijúca v SNV pani 
Vlastimila Opielová, rod. Hanulová, ako aj 90-ročná 
pani Elena Hanulová, manželka umelcovho syna Voj-

techa. Akcia sa konala 
za účasti riaditeľa galé-
rie Mgr. Jozefa Joppu 
a riaditeľa gymnázia 
PaedDr. Jozefa Ka-
čengu. 
V príjemnej atmosfére 
si účastníci pripomenuli 
okamihy plodného, no 
ťažkého života umelca, 
doplnené o úryvky z jeho 
knihy „Spomienky slovenského maliara“. Prezentáciu pri-
pravili študentky Júlia Hodáková a Miroslava Kolarčíková 
za technickej spolupráce Martina Lačného pod vedením 
odbornej garantky projektu PhDr. Ruženy Kormošovej. 
Nasledovala prehliadka stálej expozície Hanulovej tvorby, 
ktorá je prístupná verejnosti v našej galérii. Slávnostný 
charakter akcie podčiarkla pietna spomienka na spišsko-
novoveskom mestskom cintoríne pri umelcovom hrobe. 
Meno tohto významného akademického maliara nesie 
v našom meste Ulica J. Hanulu, na ktorej sa nachádza aj 
dom, v ktorom umelec býval s rodinou. V r. 1968 na ňom 
bola odhalená pamätná tabuľa. 
Viac o živote Jozefa Hanulu sa dozviete v tomto Ičku v rub-
rike Kalendárium osobností mesta na str. 20.

LucK, foto: KoR

Tak, ako sme vás informovali v predchádzajúcom čísle, 
slávnostné prestrihnutie pásky v OC MADARAS na 
Mlynskej ulici v Spišskej Novej Vsi, za účasti primá-
tora mesta a ďalších významných hostí, sa uskutoční 
v piatok 14. augusta 2009.
Pre vás všetkých je v priestoroch Madarasu pripravená 
fantastická ponuka tovarov za neuveriteľné uvádza-
cie ceny!
Najväčšia predajňa INTERSPORT na Spiši poteší nielen 
všetkých vyznávačov rôznych športových disciplín, ale 
aj zákazníkov, ktorí hľadajú príležitosť výhodne nakúpiť 
značkové oblečenie Nike, Adidas, Puma a ďalšie za špe-
ciálnych zvýhodnených cenových podmienok. Milovníčky 
krásnych vôní, parfumov a kozmetiky neodolajú širokej 
ponuke predajne FANN parfumérie. Pribudne aj najväč-
šia predajňa značkovej obuvi JOHN GARFIELD, ktorá 
ako jediná na Slovensku ponúkne zákazníkom uvádza-
ciu super výhodnú akciu 1 + 1, a to až do konca augusta 

so špeciálne pripraveným sortimentom. Veľkoformátová 
predajňa módneho značkového textilu ORSAY je jedna 
z tých, ktorú určite nie je potrebné dlho predstavovať a te-
raz ju budeme mať aj v našom meste. Skvelú ponuku 
oblečenia rozšíria aj predajne KENVELO a KIK. WELLA 
štúdio krásy s kaderníctvom, nechtovým dizajnom, so-
láriom a kozmetikou pod jednou strechou Vám poskytne 
chvíle príjemného relaxu pri skrášľovaní. DM DROGÉRIE 
so širokým sortimentom drogistického tovaru taktiež pri-
pravila neuveriteľné cenové ponuky pri príležitosti otvore-
nia OC Madaras, ktoré sa už nebudú opakovať. Predajňa 
JYSK s domácim textilom a nábytkom poteší tých z nás, 
ktorí si chceme vylepšiť, či skrášliť svoje domácnosti - 
teraz tiež s fantastickými uvádzacími akciami. BILLA po-
núka možnosť nakúpiť potraviny rôzneho druhu vo veľmi 
výhodných akciových cenách. Dobrý pocit z výhodných 
nákupov si môžete vychutnať pri výbornej káve a chut-
ných zákuskoch v niekoľkých štýlových kaviarňach. Tí, 
ktorí počas pracovného týždňa nestíhajú, určite uvítajú 
pobočku Slovenskej pošty s víkendovou prevádzkou.
Veríme, že ste nedočkaví a veľmi zvedaví na túto možnosť 
super výhodných nákupov pod jednou strechou jediného 
a očakávaného OC Madaras v našom meste. Preto si 
nezabudnite poznačiť do kalendára 14. august 2009, 
aby ste mohli ako jedni z prvých využiť túto fantastickú 
príležitosť!

IMBIZ Group, investor

SPOMIENKA NA JOZEFA HANULU

OTVORENIE NAJVÄČŠIEHO 
OBCHODNÉHO CENTRA NA SPIŠI

V týchto letných dňoch si pripomíname 65. výročie úmrtia akademic-
kého maliara Jozefa Hanulu.
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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. augusta na adresu redakcie 
s heslom „krížovka“. Meno výhercu uverejníme v septembrovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: 1. tajnička: reštaurátor Košického dómu; 2. tajnička: 
portál na južnej strane. Výherkyňou minulomesačnej krížovky sa stáva Jana MOJCHEROVÁ, Spišská Nová Ves, ktorá získava CD Petra Stašáka. Blahoželáme!
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Kultúrno-historické pamiatky nášho mesta
Rímskokatolícky farský kostol Nanebovzatia Panny Márie - IV. časť
Vo vnútri veže je ukrytých päť zvonov, ktoré spolu so siedmimi hodinami riadi jeden hodinový stroj. Tieto zvony boli nedávno obnovované a v súčasnosti sú všetky funkčné. 
Najstarší je „Šmertný zvon“ z roku 1486, ktorý pochádza z dielne J. Wagnera, pokračovateľa najvýznamnejšej gotickej zvonolejárskej dielne Konrada Gaala zo Spišskej Novej 
Vsi, a má priemer 92 cm. Najväčším zvonom je Urban s priemerom 206 cm a spolu so zvonom Jozef sú z roku 1857. Ďalšie zvony Peter a Pavol pochádzajú z dielne Fischer 
z Trnavy z roku 1930.
Vo vnútri kostola je niekoľko klenotov. V bočnej lodi pri južnom portáli je umiestnené jedno z najlepších diel, ktoré vyšli z dielne Majstra Pavla z Levoče. Je to (1. tajnička): Kríž, 
Sedembolestná Panna Mária a sv. Ján z roku 1520. Ďalej je to hlavný oltár z tirolskej dielne a kazateľnica z dielne nášho rezbára J. Fuhrnabba, obidva z rokov 1886 - 1887. 
Z obdobia roku 1500 pochádza vzácny tabuľový obraz znázorňujúci umučeného Krista a Bolestnú Pannu Máriu, ktorý zhotovil Majster Mikuláš z Levoče. Vzácnou je aj 117 cm 
vysoká (2. tajnička) pripisovaná košickému zlatníkovi Antóniovi, ktorej detaily sú zlátené. Skvostom je aj 42 cm vysoký relikviár v tvare kríža z polovice 14. storočia. Cenné sú 
tiež pacifikály z 15. storočia, ako aj pozlátený strieborný, 25 cm vysoký kalich z roku 1795 od J. Kolbenhayera. Renesančný charakter má jedna z posledných prác uliatych 
v slávnej spišskonovoveskej kovolejárskej dielni. Je to bronzová krstiteľnica z roku 1549 s výzdobou motívu Ukrižovania, mužských hláv a okrídlených anjelov.

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 realizovaná v spo-
lupráci s MV SR, Štátnym archívom v Levoči - pobočka Spišská 
Nová Ves a Mestom Spišská Nová Ves.
Stála výstava: Spišská Nová Ves v horizonte času 
(...a z každodenného života)
Vstupné: dospelí: 1 €/30,13 Sk 
zľavnené: 0,50 €/15,06 Sk

Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi
Národopisné Múzeum v Smižanoch

Výstava „HISTÓRIA SMIŽIAN 
OD NAJSTARŠÍCH ČIAS“

1. 7.  - 31. 8. 2009
Vo foyer Národopisného múzea. 

Vstupné: dospelí: 1 €/30,13 Sk, zľavnené: 0,50 €/15,06 Sk
Vstupné je v rámci celej prehliadky expozície Národopisného 
múzea.

Múzeum Spiša v Sp. N. Vsi - Kaštieľ v Markušovciach

NOČNÁ PREHLIADKA 
KAŠTIEĽA V MARKUŠOVCIACH 

1. a 15. augusta 2009 
Vstupy o 20.00, 21.00 hod.
Vstupné: dospelí: 4 €/120,50 Sk, deti (do 15 r.): 2 €/60,25 Sk
Informácie a objednávky: 053/44 98 421, 
053/44 98 212, 053/44 23 757.

Košický samosprávny kraj • Mesto Spišská Nová Ves
Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi

OZ - Agentúra pre rozvoj vidieckeho turizmu na Spiši

SADNEME SI ZA SINGERKU 
Vernisáž výstavy 21. 8. - 8. 10. 2009 o 15.00 hod.

vo výstavnej sieni Múzea Spiša.
Výstava venovaná 800. výročiu 1. písomnej zmienky o  Spiši, 
14. ročníku Trhu ľudových remesiel v našom meste, Dňom eu-
rópskeho kultúrneho dedičstva. 

www.muzeumspisa.com

Múzeum Spiša pre každého Spišiaka!!!
V roku 800. výročia prvej písomnej zmienky o Spiši 
poskytne Múzeum Spiša v Spišskej Novej Vsi 
všetkým Spišiakom v mesiaci august 50 % zľavu 
zo vstupného na prehliadku expozícií! 

Tešíme sa na vašu návštevu!

AUGUST 2009
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Milí priaznivci filmového klubu, ponúkame 
vám možnosť zakúpiť si už nový členský pre-
ukaz, ktorý vám platí celý rok 2009 na celom 
Slovensku, stojí 3 €/90,- Sk a na každý klu-
bový film máte zľavu. Vstup pre neklubistov 
je neobmedzený, ale za drahšie vstupné. 
Tešíme sa na stretnutie s vami každý piatok 
pri dobrom filme v Kine MIER.

31. 7. - 2. 8. o 19.00, vst.: 2 €/60,25 Sk
VO ŠTVORICI PO OPICI

Dva dni pred svadbou sa Doug s dvoma naj-
lepšími kamošmi Philom a Stuom a budúcim 
švagrom Alanom vyberie do Las Vegas na 
poslednú divokú a nezabudnuteľnú párty. 
Komédia, USA, r. 2009, 100 min., sloven-
ské titulky, nevhodné pre vekovú skupinu 
do 15 rokov.

7. - 9. 8. o 19.00, vst.: 2 €/60,25 Sk, 
10. 8. pondelok o 19.00 zľava 
vst.: 1,5 €/45,19 Sk

ŽENY MÔJHO MUŽA
Príbehy všetkých hrdinov sú spojené s osu-
dom mediálne úspešného manželského 
páru. Dráma/krimi, SR/ČR/MĎR, 90 min., 

slovensko-česká verzia, nevhodné pre ve-
kovú skupinu do 12 rokov.

14. - 17. 8. o 17.00, iba v pondelok zľava 
vst.: 2 €/60,25 Sk, 18. 8. o 19.00, 
19. - 20. 8. o 17.00, vst.: 2,30 €/69,28 Sk

HARRY POTTER 
A POLOVIČNÝ PRINC

Voldemortova sila stále rastie a nad svetmi 
čarodejníkov aj Muklov získava čoraz väčšiu 
moc. Rokfort už nie je ani zďaleka taký bez-
pečný ako predtým. Dumbledore je odhod-
laný Harryho pripraviť na neodvratný súboj, 
ktorý sa blíži závratnou rýchlosťou. USA/VB, 
143 min., r. 2009, slovenský dabing.

21. - 24. 8. o 17.00, vst.: 2,20 €/66,27 Sk
HANNAH MONTANA

Hannah Montana prvýkrát na veľkom plátne! 
Romantická hudobná komédia, USA, 
104 min., slovenský dabing, nevhodné pre 
vekovú skupinu do 7 rokov.

FILMOVÝ KLUB
28. 8. o 19.00, 
vst.: člen.: 1,5 €/45,19 Sk, 

nečlen.: 2,15 €/65,07 Sk
FÍGLE

Úsmevná tragikomédia s vynikajúco vykres-
leným fantazijným svetom malého chlapca. 
Poľsko, české titulky, 95 min., nevhodné pre 
vekovú skupinu maloletých do 15 rokov.

29. - 31. 8. 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.

ROZPRÁVKA - SLOVENSKÝ DABING
28. - 31. 8. o 17.00, vst.: 2,30 €/69,28 Sk, 
iba v pondelok zľava vst.: 2 €/60,25 Sk,
1. 9. o 19.00, vst.: 2,30 €/69,28 Sk

DOBA ĽADOVÁ 3
Tretie pokračovanie najúspešnejšej animo-
vanej komédie, tentoraz medzi dinosaurami. 
USA, r. 2009, vhodné pre všetky kategórie.

FILMOVÝ KLUB

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

GOMORA

5. - 7. 9. o 19.00, vst.: 2 €/60,25 Sk
VŠETKY MOJE EX

FILMOVÝ KLUB
11. 9.

PREDČÍTAČ

11. - 13. 9.
PIATOK 13

Pripravujeme: 
Bratislava, Harry Potter VI, Prípad never-
nej Kláry, Rómsky filmový festival

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

Bližšie informácie na www.snv.sk

MKC KINO MIER

KINO BANÍK

1. - 3. 8. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

KRVAVÝ VALENTÍN
Vinou Toma Hanningera, neskúseného ba-
níka, bolo v šachte zavalených a usmrtených 
päť ľudí. Jediný, kto túto udalosť prežil, je 
Harry Warden, ktorý sa od tejto katastrofy na-
chádza v kóme. Ale je to práve on, kto volá po 
odplate. USA, 2009, horor, 101 min., MN-18, 
ČT, Magicbox.

4. - 6. 8. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2,2 €/66,28 Sk 

ANJELI A DÉMONI
Robert Langdon objaví dôkazy o znovuobno-
vení starovekého tajného bratstva známeho 
ako Ilumináti – najmocnejšej tajnej organi-
zácie v histórii – a zároveň musí čeliť smr-
teľnému nebezpečenstvu, ktoré ohrozuje 
najnenávidenejšieho nepriateľa tejto tajnej 
organizácie: katolícku cirkev. USA, 2009, 
thriller, 140 min., MP-15, ST, ITAfilm.

7. - 10. 8. 2009 o 17.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk, 
dňa 10. 8. 2009 vst.: 1,8 €/54,23 Sk

KAMOŠ ZA VŠETKY DROBNÉ
Peter Klaven (Paul Rudd) má krásnu snúbe-
nicu, skvelú prácu a jeden zdanlivo zanedba-
teľný problém. Chýba mu najlepší kamoš, 
ktorý by mu išiel na svadbu za svedka. USA, 
2009, komédia, 105 min., MP-12, ST, Tatra-
film.

7. - 10. 8. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2,5 €/75,32 Sk,
dňa 10. 8. 2009 vst.: 1,8 €/54,23 Sk

ŠTVANEC IRA

V 80-tych rokoch minulého storočia sa Írsko 
zmietalo v občianskych nepokojoch. Vtedy 
bol 22-ročný Martin McGartland zatknutý 
britskou políciou za výtržnosti v uliciach Bel-
fastu. Od agenta britských tajných služieb 
dostal ponuku, aby sa infiltroval do militant-
nej organizácie IRA. Veľká Británia/Kanada, 
2008, akčný thriller, 117 min., MP-18, ČT, 
Intersonic.

11. - 13. 8. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2,3 €/69,29 Sk

SYNECDOCHE, NEW YORK
Canden je divadelný režisér v provinčnom 
meste v štáte New York. Malé zranenie ho 
prinúti zamyslieť sa nad smrťou a pocíti nut-
kanie zanechať po sebe niečo významné. 
USA, 2008, komédia, 124 min., MP-15, ČT, 
Tatrafilm.

14. - 17. 8. 2009 o 17.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

VŠETKY MOJE EX
Slávny fotograf celebrít Connor Mead 
(Matthew McConaughey) pohŕda úplne 
všetkými romantickými citmi. Práve vo chvíli, 
keď to vyzerá tak, že sa Connorovi podarí 
pokaziť celú svadbu svojho mladšieho brata 
Paula, dostane nečakanú návštevu v podobe 
duchov niekoľkých jeho bývalých opustených 
priateliek. USA, 2009, romantická komédia, 
100 min., MP-12, ST, Continentalfilm.

14. - 17. 8. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

SPOJENIE NENADVIAZANÉ
V televízii sa rozbieha nová reality show s ná-
zvom „Pioniersky tábor“. Pravidlá hry sa však 

z ničoho nič zmenia, keď sa spojenie s te-
levíznymi štábmi stratí a jeden z účastníkov 
show je brutálne zavraždený. Keď ostatní 
nájdu odkaz s tajomným podpisom S.S.D., 
pochopia, že výhrou pre víťaza nebude milión 
rubľov, ale jeho vlastný život. Rusko, 2008, 
thriller, 110 min., MP-15, ČT, Saturn.

18. - 20. 8. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2,3 €/69,29 Sk

BAADER MEINHOF KOMPLEX
Jún 1967. Významná ľavicová novinárka Ul-
rike Meinhofová je šokovaná správami o krva-
vej demonštrácii v Berlíne, pri ktorej policajt 
zastrelil nevinného študenta. Keď si uve-
domí, že jej manželstvo sa rúca, vezme svoje 
dve deti a odsťahuje sa s nimi do Berlína. Tu 
sa začne aktívne angažovať v protivládnom, 
protikapitalistickom študentskom hnutí. Ne-
mecko/Francúzsko/Česká republika, 2008, 
dráma, 150 min., MP-15, ČT, Tatrafilm.

21. - 24. 8. 2009 o 17.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk
HARRY POTTER A POLOVIČNÝ PRINC

Voldemortova sila stále rastie a nad svetmi 
čarodejníkov aj Muklov získava čoraz väč-
šiu moc. Dumbledore je odhodlaný Harryho 
pripraviť na neodvratný súboj, ktorý sa blíži 
závratnou rýchlosťou. USA/Veľká Británia, 
2008, dobrodružné fantasy, 143 min., MN, 
slovenský dabing.

21. - 24. 8. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2 €/60,25 Sk

PŘÍPAD NEVĚRNÉ KLÁRY
Talentovaný taliansky hudobník Luca žije 
v Prahe s krásnou študentkou Klárou, na 

ktorú chorobne žiarli. Jeho túžba odhaliť Klá-
rinu neveru ho privedie až do detektívnej kan-
celárie. Česká republika/Taliansko, 2009, 
komédia, 95 min., MP-15, Garfield film.

25. - 27. 8. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2,4 €/72,30 Sk

VEREJNÍ NEPRIATELIA
Film rozpráva o mužovi, ktorý mal obrovské 
sympatie verejnosti, napriek tomu, že páchal 
tie najväčšie zločiny. Podľa štátnych inštitúcií 
vykrádal banky. Podľa ľudí trestal tých, ktorí 
zavinili hospodársku krízu. USA, 2009, krimi 
thriller, 143 min., MP-15, ST, Tatrafilm.

28. - 31. 8. 2009 o 19.00 hod., 
vst.: 2,3 €/69,29 Sk, 
dňa 31. 8. 2009 vst.: 1,8 €/54,23 Sk

TRANSFORMERS: 
POMSTA PORAZENÝCH

Optimus Prime a zvyšok Autobotov sa vra-
cajú v pokračovaní akčného blokbasteru 
z roku 2007. Bitka o Zem sa skončila, no boj 
o vesmír sa len začína. USA, 2009, akčné 
sci-fi, 105 min., MP-12, ST, Tatrafilm.

Pripravujeme na september:
Doba ľadová 3: Úsvit dinosaurov – ro-
dinná animovaná komédia • Bratislava-
film – hraný dokument o drsnej realite • 
Ženy môjho muža – krimi dráma • Vzbura 
v Seattli – akčná dráma • V mene kráľa – 
historický • 32 a stále slobodná – komé-
dia • Piatok trinásteho – horor • Hannah 
Montana: Film – hudobno-romantická ko-
média • Posledný dom na ľavo – horor

Viac informácií na www.dksnv.sk

GALÉRIA 
UMELCOV 

SPIŠA 

ZIMNÁ 46, 
SPIŠSKÁ NOVÁ VES

pozýva širokú kultúrnu verejnosť 
na prehliadky výstav v mesiaci august 2009

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

VÝSTAVY: 
„ZVRATY A NÁLEZY“ 
Výstava predstavuje tvorbu súčasných výtvarníkov 
zo Spiša - Pavol Sova, Petra Petríková, Tomáš Cete-
ra, Janka Huljaková, Lukáš Cetera, Amálka Ľudmila 
Valenčíková + hosť Igor Dutko. Do 31. 8. 2009

UMENIE NA ČERSTVOM VZDUCHU 
Výstava v exteriéri zo zbierok Galérie umelcov Spi-
ša - projekt Rady galérií Slovenska. 

Do 31. 8. 2009

SPIŠSKÁ KRAJINA 
Výstava venovaná 800. výročiu prvej písomnej 
správy o Spiši. Výstava zo zbierok Galérie umelcov 
Spiša predstavuje tvorbu predovšetkým spišských 
umelcov. Do 15. 9. 2009

Otváracie hodiny: 
Pondelok  8.00 - 16.00 hod. 
Utorok - piatok  8.00 - 17.00 hod.
Sobota  9.00 - 16.00 hod.
Nedeľa  9.00 - 16.00 hod.
Vstupné: 
dospelí  1 €/30,13 Sk
deti, dôchodcovia  0,50 €/15,06 Sk
rodinná vstupenka (2 + 2) 2 €/60,25 Sk
Akceptujeme kultúrne poukazy.
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OZNAMY, POZVÁNKY

Knižné
novinky 

Spišskej knižnice 
v Spišskej Novej Vsi

Letná 28
v

Výpožičná doba: počas letných prázdnin od pon-
delka do piatka od 8.00 do 17.00 hod., v sobotu za-
tvorené.
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

Sarah JACQUET: Deň, keď som vyrástla. Salomé 
zbožňuje počítače, akčné filmy a box. Svoj voľný čas 
trávi na tréningoch alebo v spoločnosti svojich priate-
ľov, až kým jedného dňa nerozdelí ich trojlístok najkraj-
šie dievča na svete.
Cynthia PATERSON: Príbehy z Líščieho lesa. 
Traja kamaráti - ježko, myšiak a zajko ťa pozý-
vajú k sebe, aby ti porozprávali svoje vzrušujúce zá-
žitky, napr. ako uviazli na útese, ako pomohli chorej 
kamarátke.
Gerit KOPIETZ: Charly Šikulka a doktor Lupa 
uväznení v Modrej veži. Starý otec vezme so sebou 
Charly a jej kamaráta do nočnej služby. Táto noc je 
ťažká - skrížili cestu nebezpečnej bande vlamačov...

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA

Michael CONNELLY: Posledný kojot. Detektív 
Bosch rieši dávno zabudnutý prípad brutálnej vraždy 
vlastnej matky.
Michael PALMER: Význačný pacient. Napínavý prí-
beh odohrávajúci sa vo svete vysokej politiky, prevrat-
ných vedeckých objavov a najmodernejšej techniky.
Táňa KELEOVÁ -VASILKOVÁ: Srdce v tme. Príbeh 
ženy, ktorá trpí nielen v práci, ale aj doma. Netuší, že 
osud pre ňu nachystal oveľa väčšie trápenie.

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA

Joseph MURPHY: Zákony myslenia a viery: 
Budete tým, čo si myslíte a v čo veríte. Publi-
kácia ponúka možnosti, ako byť v živote úspešný. 
Naučí vás mobilizovať sily vášho ducha a správne ich 
usmerňovať.
Alexander Nikolajevič JAKOVLEV: Storočie nási-
lia v sovietskom Rusku. Autor využíva v knihe svoje 
skúsenosti, ako i svoj prednostný prístup do štátnych 
a straníckych archívov a zamýšľa sa nad nespravodli-
vosťou systému, čo formoval krajinu, ktorú miluje.
David IRVING: Goebbels: pán myšlenek Třetí 
říše. David Irving, známy svojím kontroverzným pohľa-
dom na dejiny, predkladá ďalšiu zo série kníh o nacis-
tických vodcoch. Autor sa opiera o archivné materiály, 
pričom popiera mnohé legendy, týkajúce sa Tretej 
ríše.
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PRE DETI

Zo života koníkov. V tejto pekne ilustrovanej knižke 
nájdete pútavé príbehy o priateľstve.

PRE DOSPELÝCH - BELETRIA

Tess GERRITSEN: Mefistov klub. Je čas Vianoc, do 
ktorého rušivo zasiahne brutálna vražda mladej ženy.

PRE DOSPELÝCH - NÁUČNÁ LITERATÚRA

Richard PLATT: Peking: významné dynastie, 
veľké konflikty a Zakázané mesto. Sledujte roz-
voj hlavného mesta Číny od dávnych čias podnes.

Mestská organizácia 
Jednoty dôchodcov Slovenska 
Spišská Nová Ves
pozýva svojich členov na 

„Kultúrno-športové podujatie“ 
Okresnej organizácie JDS, ktoré sa uskutoční 

4. 9. 2009 od 9.00 hod. v Krompachoch.
Na podujatie sa môžu prihlásiť členovia JDS, 

ktorí majú záujem súťažiť v týchto disciplínach: 
• hod guľou • hod granátom • hod šípkami.

Prihlásiť sa môžete 24. 8. a 31. 8. 2009 (pondelky) od 
9.00 do 12.00 hod. v Klube dôchodcov na Levočskej ul.

Poplatok za účastníka je 1 €.
Odchod účastníkov je osobným vlakom o 7.35 hod. 

Cestovné si hradí každý účastník sám. 
Stravovanie a občerstvenie je zabezpečené.

Augustové noci patria k najhodnotnejším mesiacom pri pozorovaní nočnej oblohy z hľadiska počasia a as-
tronomických zaujímavostí, ktoré nám obloha ponúka. Patria k nim určite aj Perzeidy, meteorický roj, ktorý 
je aktívny do polovice augusta. 
Vďaka svojmu augustovému maximu bol tento úkaz v minulosti známy ako slzy sv. Vav-
rinca, ktorý bol umučený a upálený na hranici v Ríme 10. augusta za vlády impe-
rátora Valeriána v r. 258 a od tých čias ľudia verili, že padajú na Zem ohnivé slzy 
tohto mučeníka. Dnes však vieme, že to nie sú padajúce slzy, ale malé telieska, 
rádovo rozmermi 0,1 mm, ktoré pri prelete atmosférou zažiaria a často zanechá-
vajú žiariacu stopu. 
Perzeidy nám zanechala kométa 109P/SWFT-TUTTLE. Maximum tohtoročných 
Perzeíd nastane pred polnocou z 12. na 13. augusta. Mesiac bude v posled-
nej štvrti vychádzať o 22.12 hod., takže pozorovanie Perzeíd nebude až tak ru-
šené Mesiacom. Priemerná frekvencia bude 90 meteorov/hod. 
Nenechajte si ujsť tento prírodný úkaz!

6. augusta 2009 nastane čiastočné polotieňové zatmenie Mesiaca, ktoré prebehne nad 
naším obzorom. Mesiac vstúpi do polotieňa o 00.04  hod., stred zatmenia nastane o 1.39 hod. a zatmenie 
skončí o 3.14 hod. Polotieňové zatmenie je bohuziaľ prakticky nepozorovateľné, pretože pokles jasu Me-
siaca je nepatrný. 
Všetky časové údaje sú LSEČ. František Sejut, MO SZAA 

POZORUJTE S NAMI

NOVOOTVORENÁ POLIKLINIKA PRI HORNÁDE
Dňa 1. 8. 2009 otvárame priestory Polikliniky pri Hornáde,

Chrapčiakova ul. č. 1, Spišská Nová Ves a zahajujeme skúšobnú prevádzku.
V priestoroch neštátneho zdravotníckeho zariadenia budú umiestnené:

ambulancie, lekáreň, laboratóriá, ultrazvuk, RTG, EMG, EEG a bufet.

Informácie na tel. č.: 
0905 259 843 - Ing. Vladimír Stanek •0903 605 077 - Ing. Dušan Sichrovský

VSTUP 2

VSTUP 1
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OZNAMY, POZVÁNKY

PROMENÁDNE KONCERTY 
2. 8. o 17.00 (nedeľa), pódium v parku pri Redute
SENIOR - spevácka skupina Spišská Nová Ves

7. 8. o 19.00 (piatok), pódium v parku pri Redute
VAOLA - rocková hudobná skupina Spišská Nová Ves

9. 8. o 17.00 (nedeľa), pódium v parku pri Redute
KESANKA - dychová hudba z Bánova

14. 8. o 19.00 (piatok), pódium v parku pri Redute 
MHDD - pop-rocková hudobná skupina pri CVČ Spišská Nová Ves

16. 8. o 17.00 (nedeľa), pódium v parku pri Redute 
ŽELEZNIČIAR - dychová hudba Spišská Nová Ves

19. 8. o 17.00 (streda), pódium v parku pri Redute
JEUGDKOOR CARMINA - mládežnícky spevácky zbor – Belgicko

23. 8. o 17.00 (nedeľa), pódium v parku pri Redute 
LIPA - spevácka skupina Spišská Nová Ves

28. 8. o 19.00 (piatok), pódium v parku pri Redute 
THE COLT - country-rocková skupina Spišská Nová Ves

30. 8. o 17.00 (nedeľa), pódium v parku pri Redute 
ĽUDOVÁ HUDBA ROMANA BARABASA Spišská Nová Ves

Pripravujeme na september:

7. 9. 2009 (pondelok) o 19.00 hod., Spišské divadlo, RADOŠINSKÉ NAIVNÉ DIVADLO

STANISLAV ŠTEPKA: TO NAJLEPŠIE Z RND
Predpredaj vstupeniek od 3. augusta 2009 v MKC - Reduta – č.t. 053/44 632 49, 42 992 51,
MKC – Kino Mier – č. t. 44 287 66, TIC SNV - č. t.: 44 282 92.

17. 8. 2009 (pondelok) o 18.00 hod. 
v Rímskokatolíckom farskom kostole Nanebovzatia Panny Márie v Spišskej Novej Vsi

MUSICA DA CHIESA
Duchovná hudba na historické hudobné nástroje. Koncert je sprevádzaný duchovným slovom.
Vstupné: 3 €/90,38 Sk

LETNÉ KINO PRED REDUTOU

Divadlo Kontra v spolupráci 
s Mestom Spišská Nová Ves 
a Galériou umelcov Spiša

 uvádzajú Petra Čižmára v hre
Conora McPhersona

RUM A VODKA
Réžia: Klaudyna Rozhin

28. august 2009 o 20.00 hod., 
Galéria umelcov Spiša

Mladý Ír, ktorý veril, že má  ideálny život - neuko-
jená žena, dve nádherné dcérky, seriózna práca, 
pôžička - vyrozprávanie alkoholom presiaknu-
tých príhod počas jedného šialeného víkendu 
v živote mladého muža. Silné charaktery, ich 
jazyk môže byť odporný, ale ich humor a neoča-
kávané záblesky ľudskosti dojmú k slzám. 

Nepriveď na to svoju mamu! 
Príď a vezmi so sebou osobu, 

ktorá by normálne 
do divadla neprišla!

McPherson má silu vidieť do sŕdc a žalúdkov reál-
nych mužov, nie stereotypov, ktoré vidíme na obra-
zovke či plátne. Conor McPherson, jeden z najlep-
ších írskych dramatikov mladej generácie a Divadlo 
Kontra, ktoré získalo Dosky 2007 „Objav sezóny“.

Rezervácia vstupeniek: 0907 908 986.
Predstavenie realizované 

s podporou Mesta Spišská Nová Ves.

Mesto Spišská Nová Ves pozýva 
pri príležitosti 64. výročia SNP na 

SPOMIENKOVÚ 
SLÁVNOSŤ 

spojenú s kladením vencov.
Slávnosť sa uskutoční dňa 
27. 8. 2009 o 14.00 hod. 

pred Pamätníkom osloboditeľov 
na Radničnom námestí 

v Spišskej Novej Vsi.

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. 7. - 2. 8. 2009
NA NÁMESTÍ, Letná 54, tel.: 053/44 133 44

3. 8. -  9. 8. 2009
HORNÁD, Hviezdoslavova 24

10. 8. - 16. 8. 2009
BLAUMONT, Jánskeho 1, NsP  
tel.: 053/41 99 180, 41 99 412

17. 8. - 23. 8. 2009
HARMÓNIA, Zimná 55, tel.: 053/44 11 637

24. 8. - 30. 8. 2009
BONUS, Nám. SNP 2 (detská polikl.), 

tel.: 053/44 647 67                            

31. 8. - 6. 9. 2009
NA ZÁPADE, Hutnícka 22, tel.: 053/44 321 00

1. 8. 2009 (sobota) o 21.00 hod.
DRŽ HUBU!
Komédia, Francúzsko, 2004. Zlodej Ruby 
so svojím „ukecaným“ spoluväzňom vymyslia 
tajný plán úteku, aby si vyzdvihli svoj lup. 

8. 8. 2009 (sobota) o 21.00 hod.
OMO – CESTA DO PRAVEKU
Šesť odvážlivcov sa pustilo na rafte nebezpeč-
ným kaňonom rieky OMO do neznáma. 

29. 8. 2009 (sobota) o 21.00 hod.
TRÓJA
Historický veľkofilm, USA, 2004.

BAŽANT KINEMATOGRAF
10. 8. 2009 (pondelok) o 21.00 hod.
NEBO, PEKLO… ZEM
SR, 2009. Vášnivý a zároveň bolestný vzťah 
mladej baletke umožní spoznať dve hraničné 

polohy lásky – Nebo 
i Peklo, aby našla Zem.

11. 8. 2009 (utorok) 
o 21.00 hod.
U MNĚ DOBRÝ
ČR, 2008. Komédia podľa poviedok Petra 
Šabacha a scenára Petra Jarchovského.

12. 8. 2009 (streda) o 21.00 hod.
TANGO S KOMÁRMI
SR/ČR, 2009. Je v ňom vášeň aj napätie, 
konflikt i súlad pohlaví, dráždenie i bolesť, 
ako v bodnutí komára.

13. 8. 2009 (štvrtok) o 21.00 hod.
MUZIKA 
SR/SRN, 2007. Film Muzika sa odohráva 
neďaleko veľkého mesta, niekoľko krokov od 
hraníc s nepriateľskou kapitalistickou krajinou, 
v zapadákove, z ktorého cesty nevedú nikam.
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E KULTURISTIKA: Na Majstrovstvách Európy federácie 

UIBBN, ktoré sa konali 12. - 14. 6. v Bruseli reprezentoval 
Slovensko aj naše mesto náš naturálny kulturista Marián 
Jankovčin. V kategórii seniors do 80 kg skončil na peknom 
6. mieste.
SPIŠSKÉ ŠPORTOVÉ HRY: 19. 6. sa v SNV uskutočnili 
Spišské športové hry detí a mládeže. Svoju históriu začali 
písať už v r. 1935. V r. 1985 boli prerušené, opäť ich tra-
díciu oživili v r. 1996. Tento rok sa konal ich 13. ročník, 
a to za účasti takmer 3 000 návštevníkov z celého regiónu, 
dokonca aj z partnerského Havlíčkovho Brodu (ČR). Svo-
jou prítomnosťou hry podporil aj prezident Slovenského 
olympijského výboru František Chmelár. Po slávnostnom 
otvorení, zapálení olympijského ohňa a behu Malého 
spišského maratónu na futbalovom štadióne sa súťažiace 
okresy a žiaci presunuli na mestské športoviská. Tu súťažili 
v plávaní, behoch, skokoch do diaľky a do výšky, vo vrhu 
guľou či hode kriketovou loptičkou, ale aj v streľbe zo vzdu-
chovky. Zahrali si futbal, basketbal, volejbal aj šach. Nesú-
ťažiace deti si popri povzbudzovaní vychutnávali atmosféru 
podujatia „Mesto plné detí“ na námestí.
VODNÉ LYŽOVANIE: Náš vodný lyžiar Martin Bartal-
ský, slovenský reprezentant a aktuálny majster Európy do 
21 rokov, prekonal 21. 6. v rakúskom Fischlhame sloven-
ský rekord v slalome vo vodnom lyžovaní za člnom, keď 
na vode zvládol 4 boje na 10-metrovom lane pri rýchlosti 
člna 58 km/hod.
STREETBALL: 27. 6. zavítala do nášho mesta celoslo-
venská STREETBALL TOUR 2009. Jej 7. regionálne kolo 
u nás pod záštitou Slovenskej streetballovej asociácie zor-
ganizovali Basketland, n. f., SGL, KZN Skate Shop SNV 
a Slovenská asociácia športu na školách v spolupráci 
s Mestom SNV. Na 6 hracích kurtoch skateparku v areáli 
futbal. štadióna súťažilo takmer 50 družstiev v 5 kategó-
riách. Keďže bolo podujatie zaradené aj do seriálu Stre-
etball Cup ZŠ, v prvých dvoch bojovali žiaci základných 
škôl. V AND1 Category sa predstavili chlapci do 19 rokov, 
v KORATEX Category muži nad 19 rokov a v Open Mix 
Category miešané družstvá. Umiestnenia boli bodované. 
O kultúrny program a zábavu súťažiacich i divákov sa po-
starali hip-hopová skupina BDSK, DJ Prejav a hip-hopové 
zoskupenie Hrozba. Diváci si tiež mohli vychutnať hacky-
sack a skate exhibíciu, tí najmenší aj nafukovaciu žirafu. 
Nechýbali ani rôzne súťaže zručností, v ktorých svoje ume-
nie ukázali dribléri, smečiari či trojkári.
ŠPORTOVÉ HRY CESTÁROV: 2. 7. metropola Spiša 
hostila 5. ročník Športového dňa Správy ciest Košického 
samosprávneho kraja. 6 družstiev správ ciest súťažilo vo 
futbale, bowlingu, volejbale a stolnom tenise. Správe ciest 
SNV sa zadarilo v bowlingu, kde obsadila 2. miesto. Pohár 
riaditeľa Správy ciest KSK obhájil minuloročný víťaz Sprá-
va ciest Rožňava. Celkové umiestnenia: 1. SC Rožňava, 
2. SC Trebišov, 3. SC Moldava, 4. SC Michalovce, 5. SC 
Košice, 6. SC Spišská Nová Ves.
TENIS: 4. a 5. 7. sa na tenisových kurtoch pod Modrým 
vrchom konali Majstrovstvá Slovenska v tenise seniorov. 
Stretla sa na nich takmer stovka tenistov - veteránov.
VOLEJBAL: Už po 3. raz zorganizovali členovia výboru 
Volejbalového klubu SNV prípravný volejbalový kemp, ktorý 
sa konal v polovici júna 2009 v talianskom Martinsicure. 
Zúčastnilo sa ho vo veku 12 - 17 rokov 37 dievčat (a pre 
zaujímavosť aj 1 chlapec), všetko volejbalistky VK SNV. Na 
starosti ich malo 7 dospelých členov výpravy, z ktorých 
boli 3 kvalifikovaní tréneri - Mgr. Eva Fabianová, Mgr. Ivana 
Bodáková a Mgr. Martin Roško. Cieľom pobytu na brehu 
Jadranu bolo: precvičenie niektorých herných situácií na 
piesku i teoreticky; spoznanie rovesníkov z iných škôl; spo-
znanie sa medzi sebou aj v inom priestore ako v telocvični 
či na zápase; absolvovanie kondičnej prípravy; metodická 
príprava v rámci správnej výživy, posilňovania, herných 
situácií, postov na ihrisku i života športovca; turnaj v pies-
kovom volejbale; oddych a relax; spoznávanie neznámych 
krajín a miest. Veľkou výzvou pre všetky dievčatá bol záve-
rečný turnaj na piesku, ktorého finále sa hralo pri takmer 
40 °C v tieni. Okrem toho si 11 členov kempu „odskočilo“ 
aj na 1-dňový výlet do Ríma.

Po seniorských reprezentáciách v basketbale 
do nášho mesta zavítali aj mladí basketbalisti. 
Od 18. do 20. júna sa v športovej hale hral 
v rámci sústredenia basketbalovej reprezentá-
cie Slovenska U20 kvalitne obsadený medziná-
rodný turnaj reprezentačných výberov. Každý 
deň boli na programe dva zápasy. Prinášame 
vám výsledky:
18. 6. 2009: 1. zápas: ČR - Slovinsko 78 : 62, 
2. zápas: SR - Rakúsko 71 : 94
19. 6. 2009: 3. zápas: ČR - Rakúsko 72 : 59, 
4. zápas: SR - Slovinsko 59 : 79
20. 6. 2009: 5. zápas: Slovinsko - Rakúsko 
88 : 65, 6. zápas: SR - ČR 88 : 89
Konečné poradie turnaja: 1. ČR, 2. Slovinsko, 
3. Rakúsko, 4. SR.
V nominácii SR U20 pod vedením trénera Ivana 
Kurillu sa predstavili: Peter Dorazil, Lukáš Ho-
ferica, Tomáš Ďurana, Oto Ulman, Juraj Hašan, 

Andrej Kuffa, Matúš Kuchalik, Matej Marchyn, 
Peter Mikulík, Stanislav Baldovský, Boris Kova-
lík, Michal Kožár, Richard Grznár.

V. Ivančík, foto: mape

Dňa 14. 6. 2009 sa zúčastnil preteku Grand Prix 
Slovensko 2009 - Atletické kritérium SNP v Ban-
skej Bystrici, kde potvrdil svoju výbornú tohto-
ročnú formu. V behu na 200 m zvíťazil časom 
22,40 s. V behu na 100 m skončil na 

2. mieste časom 10,90 s.
Následne si v dňoch 20. - 21. 6. 2009 vychutnal 
svoju nomináciu do reprezentácie SR na Maj-
strovstvách Európy atletických družstiev 
2. ligy v Banskej Bystrici. Spolu s atlétmi - re-
prezentantmi Marekom Šajbidorom, Vladimírom 
Šimíkom a Roman Turčanim štartoval v štafete 
4 x 100 m, kde dosiahli slovenský výkon roka 
41,38 s.
Nasledovali 62. Majstrovstvá SR v atletike mu-
žov a žien, ktoré sa konali 27. - 28. 6. 2009 
v Dubnici nad Váhom. Tomáš nesklamal a v silnej 
konkurencii v behu na 100 m vo finále skončil 
na 2. mieste časom 10,76 s. V behu na 200 m 
vo finále získal bronz za čas 22,14 s. M-SR sa 
zúčastnila aj naša atlétka Stanislava Kľučárová, 
avšak v behu na 100 m ani 200 m sa jej nepoda-
rilo prebojovať do finále.
Dňa 8. 7. 2009 sa konal 49. ročník medziná-
rodného atletického mítingu Cena Slovenska 
v Bratislave. Tomáš Benko opäť uspel v obi-
dvoch svojich štartoch. Beh na 100 m vyhral 
časom 10,83 s a z behu na 200 m si domov 
priniesol striebro za čas 22,26 s. Stanislava 
Kľučárová v behu na 100 m obsadila 5. miesto 
časom 12,74 s a v behu na 200 m 3. miesto 
časom 25,82 s. V. Ivančík / LucK

MEDZINÁRODNÝ BASKETBALOVÝ TURNAJ 
HRÁČOV DO 20 ROKOV

MEDAILOVÁ ŽATVA V ATLETIKE

V dňoch 19. - 21. júna privítalo mesto Humenné 
účastníkov Letných majstrovstiev SR v plávaní 
11 - 12-ročných žiakov. Súťaže sa zúčastnilo 262 
pretekárov z 34 plaveckých klubov Slovenska. Úspech 
na týchto majstrovstvách mali aj dievčatá Klubu pláva-
nia Sp. Nová Ves, keď v kat. 11-roč. žiačok Barbora 
Mišendová obsadila v disc. 100 m mot. 3. a 200 m 
mot. 2. miesto. V kat. 12-roč. žiačok sa Anetta Smi-
ková umiestnila v disc. 200 m znak na 2. mieste 
a tretie miesta obsadila v disc. 100 m mot. a 100 m 
znak. Štafeta dievčat na 4 x 50 m OPP v zložení 
Anetta Smiková, Simona Barabasová, Barbora Mišen-
dová a Nika Boržíková v konkurencii 16-tich štafiet ob-
sadila 2. priečku za štafetou ORCA Bratislava a pred 
štafetou STU Trnava. -MK-

DIEVČATÁ ZO SPIŠA STRIEBORNÉ

Strieborná štafeta dievčat - zľava: 
B. Mišendová, N. Boržíková, 
S. Barabasová, A. Smiková

Svojimi výkonmi nás v júni a júli potešil mladý a talentovaný atlét z atletického oddielu TJ Tatran 
Spišská Nová Ves Tomáš Benko (na snímke).
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Počas Spišského trhu sa do Spišskej Novej Vsi po prvýkrát presunuli Majstrovstvá 
SR v plážovom volejbale pod názvom O2 ELITE BEACH TOUR 2009, resp. ich 4. 
kolo. Turnaj s účasťou vyše 30 dvojíc sa odohrával na pieskovom kurte, ktorý vyrástol 
v priestoroch bývalého trhoviska na sídlisku Východ (na snímke), ako aj na kurtoch let-
ného kúpaliska. Diváci mohli vidieť nielen slovenskú mužskú a ženskú „beachvolejba-
lovú“ špičku, ale si aj vyskúšať rôzne atrakcie, ktoré organizátori priniesli so sebou. 
Na pozadí týchto udalostí sa následne 18. júla konal na letnom kúpalisku aj 11. ročník 
Turnaja v plážovom volejbale dvojíc. Zorganizoval ho Volejbalový klub SNV. Zúčast-
nilo sa ho 12 mužských a 6 ženských dvojíc z viacerých slovenských miest, v prípade 
žien dokonca i z Kanady. Zaujímavosťou bolo mužské finále, v ktorom proti sebe na-
stúpili tréneri junioriek a žien SNV. Nakoniec sa z víťazstva tešili „juniorky“, resp. ich 
tréner. Výsledky: ŽENY: 1. E. Fabianová, E. Vykoupilová; 2. M. Szentkeresztyová, G. 
Sukeníková; 3. H. Milčáková, O. Danielová, MUŽI: 1. M. Roško, R. Marci; 2. S. Var-
tovník, T. Osvald; 3. R. Žigraj, R. Repaský. LucK, foto: autorka
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www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTEZ
LETNÉ KÚPALISKO OTVORENÉ 
DENNE OD 9.00 DO 19.00 HOD.

Cenník: Celodenný vstup 

Dospelí: 2,20 €/66,28 Sk 

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

1,50 €/45,19 Sk 

Vstup z letného kúpaliska na krytú plaváreň 0,40 €/12,- Sk/vstup. 

Vstup možný do 18.00 hod.

Zľavnené vstupné: Dospelí: 19,50 €/587,46 Sk/10 vstupov

SAUNA 

T.: 053/442 62 18

Zmena prevádzkových hodín 
sauny
Streda 13.00 - 19.00 ŽENY

Štvrtok 13.00 - 19.00 MUŽI

CERAGEM - masážne stoly
Objednávky na t. č.: 0910 313 315 

Utorok 9.00 - 19.00

Streda 9.00 - 19.00

Štvrtok 9.00 - 19.00

Piatok 9.00 - 19.00

Sobota 9.00 - 19.00

Nedeľa 9.00 - 19.00MASÁŽE 
klasická • reflexná • thajská • anticelulitídna • kozmetická lymfodrenáž 
• lymfodrenáž celého tela • detoxikačná medová masáž • segmentová masáž
Pondelok – nedeľa 10.00 – 19.00 hod. 
Mimo uvedený čas možnosť objednávky na t. č.: 
0903 675 380, 0905 954 792, 0904 325 343.

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN
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 

Streda   5. 8. 17.00 SNV - Michalovce, 2. liga

Sobota   8. 8. 13.30 SNV - Letanovce, dorast „B“

Sobota   8. 8. 17.00 SNV - Stará Ľubovňa, 2. liga

Nedeľa   9. 8. 10.00 a 12.15 SNV - L. Košice, ST/ML dorast, II. liga

Sobota 15. 8. 14.00 SNV - Chrasť, Žiaci „C“

Nedeľa 16. 8. 10.00 a 11.45 SNV - Snina, Ml. žiaci „A“, „B“, I. liga

Nedeľa 16. 8. 11.00 a 13.15 SNV - B. Bystrica „B“, ST/MD, II. liga

Streda 19. 8. 15.00 a 16.30
SNV - MFK Košice, 

Ml. žiaci „A“, „B“,  I. liga

Sobota 22. 8. 10.00 a 12.00 SNV - Vranov, st. žiaci „A“, „B“, I. liga

Sobota 22. 8. 13.30 SNV - SŠM Bystrany, dorast „B“

Sobota 22. 8. 17.00 SNV - Prešov „B“, 2. liga

Nedeľa 23. 8. 11.00 a 13.15
SNV - Ružomberok „B“, 

ST/ML dorast, 2. liga

Sobota 29. 8. 10.00 a 12.00 SNV - Humenné, st. žiaci „A“, „B“, 1. liga

Sobota 29. 8. 13.30 SNV - Jaklovce, dorast „B“

Sobota 29. 8. 14.00 SNV - Slovinky, žiaci „C“

Konverzný kurz 
1 € /30,1260 Sk

KRYTÁ PLAVÁREŇ T.: 053/442 62 18

Verejnosť
Pondelok 6.30 - 19.00

Utorok 9.00 - 19.00

Streda 9.00 - 19.00

Štvrtok 6.30 - 19.00

Piatok 9.00 - 19.00

Sobota 9.00 - 19.00

Nedeľa 9.00 - 19.00

Cenník: Celodenný 
vstup 

1 hod. pred ukončením 
prevádzky

Dospelí: 2,20 €/66,28 Sk 1,80 €/54,23 Sk

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

1,50 €/45,19 Sk 1,30 €/ 39,16 Sk 

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

Piatok 21. 8. 14.00 - 20.00 Basketbalový turnaj kadeti

Sobota 22. 8.   8.00 - 20.00 Basketbalový turnaj kadeti

Nedeľa 23. 8.   8.00 - 14.00 Basketbalový turnaj kadeti

Piatok 28. 8. 14.00 - 20.00 Basketbalový turnaj juniori

Sobota 29. 8.   8.00 - 20.00 Basketbalový turnaj juniori

Nedeľa 30. 8.   8.00 - 14.00 Basketbalový turnaj juniori

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

Utorok 11. 8. 17.00 SNV - Janov, prípravný zápas „A“

Utorok 18. 8. 17.00 SNV - Košice, prípravný zápas „A“

Streda 26. 8. 15.00 - 20.15 Turnaj, Spišský pohár

Štvrtok 27. 8. 15.00 - 20.15 Turnaj, Spišský pohár

Piatok 28. 8. 15.00 - 20.15 Turnaj, Spišský pohár

VEREJNÉ KORČUĽOVANIE - HLAVNÁ PLOCHA
Nedeľa   9. 8. 18.00 - 19.30

Nedeľa 16. 8. 18.00 - 19.30

Nedeľa 23. 8. 18.00 - 19.30

Nedeľa 30. 8. 18.00 - 19.30

PLÁŽOVÝ VOLEJBAL V NAŠOM MESTE
Tento letný dynamický šport si získava čoraz väčšiu popularitu aj v našom meste.



KULTÚRNO-SPOLOČENSKÝ MESAČNÍK MESTA SPIŠSKÁ NOVÁ VES

16 AUGUST 2009

ŠPORT

ZŠ Hutnícka ul. každoročne dosahuje vynikajúce výsledky 
v športových súťažiach, a to hlavne vo volejbale dievčat 
a v basketbale chlapcov. Ani tento rok tomu nebolo inak. 
Žiačky zo ZŠ Hutníckej ul. si vybojovali cez okresné a kraj-
ské kolo účasť na Školských majstrovstvách Slovenska 
v Banskej Bystrici, kde reprezentovali naše mesto i kraj. 
Majstrovstiev Slovenska sa zúčastnilo osem družstiev, 
ktoré reprezentovali svoj kraj, a to Senica, Žilina, Poltár, 
Studienka, Stropkov, Levice, Nové Mesto nad Váhom 
a Spišská Nová Ves.

Našim dievčatám sa v silnej konkurencii podarilo po obe-
tavých výkonoch v skupine a v semifinále prebojovať až 
do finále, ktoré v zložení Katarína Olejníková, Katarína 
Barčová, Natália Bodáková, Ivana Macejková, Monika 
Bašistová, Veronika Nováková, Nikola Mulíková, Si-
mona Antlová a Michaela Špaková pod vedením tré-
nerky Mgr. Ivany Bodákovej a asistenta Mgr. Milana Hnáta 
vyhrali a získali titul ŠKOLSKÝ MAJSTER Slovenskej re-
publiky. 
Ani mladšie žiačky v tomto školskom roku nezaostávali 

a v Minimaxvolejbale v krajskom kole v Košiciach obsadili 
v zložení Natália Bodáková, Simona Combová, Ivana 
Macejková, Nikola Mulíková, Simona Antlová a Mar-
tina Macejková krásne II. miesto. Tieto dievčatá našu 
školu a mesto reprezentovali aj na krajskom kole vo vy-
bíjanej v Sobranciach, kde tiež vybojovali strieborné me-
daily.
Všetkým spomínaným patrí srdečné poďakovanie za do-
siahnuté úspechy, ako aj za zviditeľnenie a reprezentáciu 
nášho mesta. 

Dňa 3. júna 2009 naše námestie opäť ožilo už 19. ročníkom tradičného Večerného behu mestom 
Spišská Nová Ves.

Organizátormi boli Mesto Spišská Nová Ves, Komisia pre 
mládež a šport pri MsZ, Centrum voľného času Adam 
a Košický samosprávny kraj. Štartovalo sa za ideálneho 
počasia. Preteku sa zúčastnilo spolu vyše 300 bežcov. 
Najpočetnejšie zastúpené boli kategórie žiakov (naj-
mladší, mladší a starší). Jednotlivé kategórie bežali jeden 
a viackrát malý okruh (MO) merajúci 1 200 metrov alebo 
veľký okruh (VO) merajúci 1 500 metrov. Na budúci rok 
nás čaká jubilejný 20. ročník. 

Výsledky: 
MLÁDEŽNÍCKE KATEGÓRIE: 
•najmladší žiaci (1998 - 99), 1 MO: 1. Benjamin Jano-
vič (Šaca), 2. Roman Karaffa (ZŠ Komenského, SNV), 
3. Peter Kukura (ZŠ Nad Medzou, SNV)
•najmladšie žiačky (1998 - 99), 1 MO: 1. Mária Vaľová 
(ZŠ O. Kožucha), 2. Ema Liptáková (ZŠ Levočská), 
3. Nikola Šavelová (Poprad)

•mladší žiaci (1996 - 97), 1 MO: 1. Daniel Bigoš (ZŠ 
O. Kožucha), 2. Tomáš Gaľa (Levoča), 3. Marián Jur-
čík (ZŠ O. Kožucha)
•mladšie žiačky (1996 - 97), 1 MO: 1. Lenka Jircha-
žová (Šaca), 2. Veronika Kontuľová (Mlynky), 3. Mar-
tina Veisenpacherová (ZŠ Komenského)
•starší žiaci (1994 - 95), 1 VO: 1. Igor Chlebovec (Smi-
žany), 2. Erik Majko (ZŠ O. Kožucha), 3. Matej Mojkoš 
(Smižany)
•staršie žiačky (1994 - 95), 1 VO: 1. Viktória Kristov-
čová (Šaca), 2. Kristína Puškášová (TJ Tatran), 3. Mi-
riam Šubová (Smižany)
•dorastenci (1992 - 93), 2 VO: 1. Miroslav Jančík (Po-
prad), 2. Matej Nálepka (SPŠ), 3. Marián Grutka (Po-
prad)
•dorastenky (1992 - 93), 2 VO: 1. Jaroslava Šmelková 
(Mlynky), 2. Lucia Dorková (Smižany), 3. Michaela Ko-
lačkovská (Smižany)

HLAVNÉ KATEGÓRIE: 
•muži do 39 r., 7 VO: 1. Jakub Burghárdt (Bardejov), 
2. Imrich Pastor (Košice), 3. Jozef Urban (Košice)
•muži 40 - 49 r., 7 VO: 1. Jaroslav Jakubášek (Bar-
dejov), 2. Jaroslav Tomeček (Bardejov), 3. Peter Ja-
novič (Čadca)
•muži 50 - 59 r., 5 VO: 1. Zygmunt Lyznicki (Poľsko), 
2. Tibor Tisza (Košice), 3. František Gállik (Svit) 
•muži 60 a viac, 5 VO: 1. Milan Palko (Poprad Stráže), 
2. Damjan Groman (Slovenská Ves), 3. Július Lupták 
(Ski Travel)
•ženy do 39 r., 3 VO: 1. Barbora Zákršmidová (Ko-
šice), 2. Stanislava Kľučárová (SNV), 3. Ivona Vaľová 
(SNV)
•ženy 40 a viac r., 3 VO: 1. Zlatka Semanová (Košice), 
2. Danica Božová (Svit), 3. Alžbeta Tiszová (Košice)

LucK / V. Ivančík, foto: LucK

ŠKOLSKÉ MAJSTERKY SLOVENSKA 
VO VOLEJBALE SÚ ZO ZŠ HUTNÍCKA UL.

VEČERNÝ BEH MESTOM HOKEJBAL 
UŽ S VÍŤAZOM
Hokejbalová liga mesta Spišská Nová Ves sa 
oficiálne skončila 28. júna. Tento ročník mal 
veľmi kvalitné družstvá a hráčov.

Semifinále (hralo sa na 2 víťazné zápasy):
Jeden z ašpirantov na titul - družstvo Milanko z technic-
kých príčin nehralo semifinále, kontumačne teda vyhralo 
družstvo Strojspiš Tigers.
Druhé semifinálové stretnutie: Dynamo - Real Medicina 
5 : 2, 7 : 5, stav série 2 : 0, postúpilo Dynamo.
Finále: Dynamo - Strojspiš Tigers 6 : 5.
Víťazom mestskej hokejbalovej ligy pre sezónu 2009 sa 
teda stalo Dynamo (na snímke). Pohár víťaznému druž-
stvu odovzdal primátor Ján Volný. 

V. Ivančík, foto: mape

Obvodný úrad životného prostredia 
Spišská Nová Ves

oznamuje, že od 1. 7. 2009 sídli
v Administratívnej budove, 
Štefánikovo námestie č. 5, 

Spišská Nová Ves, 3. poschodie.
Ing. Jela Bednárová

prednostka

Pardubice / Přelouč - Prvý zápas, aj napriek dlhej a ná-
ročnej ceste, zvládli hráči STEZu na výbornú, keď vyhrali 
3 : 0 s Beer stars Břehy. V druhom zápase museli otáčať 
nepriaznivý stav z 2 : 0 na 2 : 4 s Dubinou Pardubice. 
Týmto víťazstvom mali zaručenú cestu do semifinále. V zá-
kladnej skupine ich ešte čakalo mužstvo HC Devils, ktoré 
porazili výsledkom 5 : 2. Semifinále bolo pre chlapcov 
ľahkou záležitosťou, keď v priebehu pár minút svietilo na 
tabuli 3 : 0. V tomto zápase zaujala najmä akcia Smotrila, 
Miroslav Findura a Kostyšák, ktorá bola zakončená ďalším 
gólom. Nakoniec zápas skončil 6 : 1 s  vytúženým postu-
pom do finále. Finálový zápas STEZ - TPS Amipa bol ná-
ročný, vládlo veľa tvrdosti a hlavne dosť nervozity. Na úvod 
nevyužité tri presilovky STEZu a veľa gólových šancí. Na-
koniec toto prekliatie zlomili Skošník a po krásnom prie-
niku Vastuško, ktorého vysunul Trudič. Vynikajúci Cpin 

podržal vo finále párkrát svoje mužstvo, no 3 minúty pred 
koncom kapituloval a finále skončilo výsledkom 1 : 2 pre 
STEZ Spišská Nová Ves. Najlepším strelcom (5 gólov) 
a taktiež najproduktívnejším hráčom turnaja (5 gólov + 2 
asistencie) sa stal Peter Hudák (STEZ SNV). 
Miroslav Findura po zápase: „Skvelé mužstvo, ešte 
lepšia partia, ťahali sme za jeden povraz a výsledok 
sa odzrkadlil. Išli sme tam ako outsideri, od prvého 
zápasu naša forma išla hore a je to neopísateľný zá-
žitok, keď vyhráte turnaj v Českej republike a keď nás 
potleskom vyprevádzali diváci z ihriska. Chcem poďa-
kovať riaditeľovi STEZu p. Jánovi Magdoškovi a primá-
torovi mesta p. Jánovi Volnému za podporu. Tiež chcem 
poďakovať tímu HC Jestřabi Přelouč za podmienky, 
ktoré nám vytvorili, a že nás pozvali opäť na turnaj 
8. augusta 2009.“  

HOKEJBALISTI STEZU V ČESKEJ REPUBLIKE NA 1. MIESTE

Horný rad: Smotrila, Trudič, Vastuško, Šterbák, Findura 
Miroslav, Pisio, Skošník, dolný rad: Wolf, Findura Peter, 
Kostyšák, Hudák, Bubeník, sediaci: Cpin
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„Kto v srdciach žije - neumiera.“ Fr. Hrubín
Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým, ktorí sa prišli 
rozlúčiť s našou drahou Jankou VALLOVOU - HUDZÍKOVOU.
S láskou a úctou spomíname.

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie všetkým príbuzným, 
priateľom, susedom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť s našou babkou 
Katarínou MIKOLAJOVOU, ktorá nás opustila dňa 21. 5. 2009 vo veku 
83 rokov. 
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
S láskou a úctou spomínajú deti s rodinami. 

Odišla si, už nie si medzi nami, ale v našich srdciach žiješ spomien-
kami.
S hlbokým zármutkom vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sú-
strasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, 
ktorí sa prišli dňa 17. 6. 2009 rozlúčiť s našou mamkou, babkou a prabab-
kou Annou HLOŠKOVOU, ktorá nás opustila vo veku 77 rokov.
dcéry a synovia s rodinami

Ďakujeme všetkým za prejavenú sústrasť, kvetinové dary a účasť na poh-
rebe nášho drahého Františka DUDŇÁKA, ktorý nás navždy opustil 
27. 5. 2009 vo veku 73 rokov.
manželka, dcéra Jana, syn Miroslav s manželkou Alenkou, vnúčatá Lukáš 
s rodinou Jankou a Dominikom, Martina, Mirka, Marek, Martina

Zavrel si oči, srdce Ti prestalo biť, ale v našich srdciach budeš stále 
žiť.
S hlbokým zármutkom v srdci úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli dňa 
5. 6. 2009 rozlúčiť s mojím manželom, synom, naším ockom, dedkom 
a bratom Štefanom BIGOŠOM, ktorý nás opustil vo veku 56 rokov.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka, deti, vnúčatá a ostatná smútiaca rodina

Zavrel si oči, utíchol Tvoj hlas, mal si rád život a všetkých nás. Tak túžil si 
s nami žiť, no srdce, ktoré nás tak milovalo, prestalo už ďalej biť.
Touto cestou chceme poďakovať všetkým príbuzným, priateľom, susedom 
a známym, ktorí sa dňa 10. 6. 2009 prišli rozlúčiť s mojím milovaným man-
želom, otcom, dedkom, známym Jozefom FILIPOM.
Ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary.
S láskou spomínajú manželka Eva, dcéra Jana a syn Jozef s rodinami.

Touto cestou vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sústrasti a kve-
tinové dary všetkým príbuzným a známym, ktorí sa dňa 14. 6. 2009 prišli 
rozlúčiť s mojím manželom, naším otcom, starým otcom a bratom Milanom 
RUMANČÍKOM na jeho poslednej ceste, ktorý nás po ťažkej chorobe 
opustil vo veku nedožitých 55 rokov.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme p. kaplánovi M. Pastorovi a Pohrebným 
službám S. Badzíková.
manželka Anna, syn Tomáš s manželkou, dcéra Anna, syn Milan, vnučka 
Emka

Prestalo tĺcť srdce Tvoje, bolesťou unavené prestalo biť, nebolo lieku, 
aby mohlo žiť.
S hlbokým zármutkom vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy sú-
strasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa 
prišli 16. 6. 2009 rozlúčiť s mojím milovaným manželom, otcom, ded-
kom, bratom Michalom FIGLÁROM, ktorý nás opustil vo veku nedoži-
tých 74 rokov.
Zároveň vyslovujeme úprimné poďakovanie celému personálu int. odd. 
NsP v SNV. Nesmierna vďaka patrí MUDr. Milanovi Kapalkovi a jeho ses-
tričke Anke Iľašovej, ktorí sa celých 30 rokov s veľkou ochotou a obeta-
vosťou starali o jeho choré srdce. Ďakujeme rím.-kat. farskému úradu za 
dôstojnú rozlúčku.
manželka Agnesa, synovia Miroslav, Dušan, Michal s rodinami

Skromný vo svojom živote, veľký vo svojej láske a dobrote. Deň Tvojho 
nečakaného odchodu bol plný sĺz a smútku. Hoci si odišiel bez slova 
a na rozlúčku nebol čas, spomienky na Teba zostanú navždy v nás.
Dňa 24. 5. 2009 nás navždy opustil syn, brat, otec, manžel, švagor, strýko 
a príbuzný Miroslav REGEC. 
Ďakujeme všetkým príbuzným, priateľom, bývalým spolupracovníkom 
a známym, ktorí sa prišli 7. 7. 2009 rozlúčiť, za prejavy sústrasti a tichú 
spomienku.
S láskou spomínajú mama, brat s rodinou, sestra Martina, syn Ľubo 
a ostatná smútiaca rodina.

Zomrel človek zlatého srdca. Zmŕtveli pracovité ruky. Zhasli oči sta-
rostlivé, predobré srdce v mdlobe zostalo stáť, lež láska jeho i z hrobu 
nás bude hriať.
S hlbokým zármutkom v srdci vyslovujeme úprimné poďakovanie za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a zná-
mym, ktorí sa prišli 22. 6. 2009 rozlúčiť s mojím manželom, naším otcom, 
svokrom, dedkom a pradedkom Františkom KUPCOM, ktorý nás navždy 
opustil vo veku 71 rokov. 
Zároveň vyslovujeme úprimné poďakovanie kolektívu OAIM NsP v SNV pod 
vedením MUDr. Zeleného za obetavú starostlivosť v posledných dňoch 
života, Rím.-kat. farskému úradu v SNV a Pohrebným službám R. Findura 
za dôstojnú rozlúčku.
Spomíname s láskou a úctou.
smútiaca rodina  

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

VITAJTE MEDZI NAMI VÝZNAMNÉ ŽIVOTNÉ JUBILEÁ V JÚNI OSLÁVILI
98 rokov
Ľudovít Adamy

91 rokov
Ondrej Chovanec

Ján Hatala

85 rokov
Rozália Kalatovičová

Paula Kundrátová

Ján Štepita

Magdaléna Šefčíková

80 rokov
Paulína Fabiniová

Mária Furínová

Oľga Polahárová
Ján Hlavatý
Ján Sýkora
MVDr. Ján Horváth
Ľudmila Korheľová
Anna Belohorcová
Marta Bdžochová

75 rokov
Helena Bajcúrová
Mária Černíková
Jarmila Bočkayová
Magdaléna Marčišovská
Anton Lučivjanský
Marta Baffiová

Ján Rusnák
Anna Maďarová
Michal Timko
Ing. Ladislav Andráš
Ing. Ľudovít Hrošár
Irena Čonková
Anna Bigasová
Oľga Bieleková
Terézia Gondová
Mária Rerková
Terézia Šuleková

70 rokov
František Šoltés
Marta Mulíková

Anna Antašová
František Klubert
Adolf Klein
Peter Kolesár
Magdaléna Hanzoková
Helena Szöllösová
Božena Staneková
Anna Kravecová
Magda Nováková
Alojz Mojžita
Jozef Dolanský
Ing. Oldřich Dražil 
Magda Bušovská
Anna Kedžuchová

Helena Polkablová 1913
Mária Tureková 1919
Mária Krupová 1925
Margita Kováčová 1926
Eva Sabaková 1927

Anna Slavkovská 1928
Anna Hlošková 1931
Ján Pavlík 1932
Mária Stoličná 1933
Michal Figlár 1935

Jozef Filip 1936
Mária Faltinová 1936
František Kupec 1938
Mária Ruschová 1939
Erika Kešeláková 1942

Anna Čechová 1948
Pavol Kuchár 1949
Ján Kurilla 1950
Štefan Bigoš 1952
Mária Kažimírová 1953

Milan Rumančík 1954
Peter Šebík 1968
Milan Belej 1970

V JÚNI NÁS NAVŽDY OPUSTILI

Richard Hronček
Sophia Šimková
Dominik Ali
Patrik Laškody
Šimon Repaský
Tomáš Kellner
Alex Karabin
Katarína Holečková
Bruno Korba
Veronika Staroňová
Viktória Stroková
Dávid Martin Ceľuch
Filip Švajka
Dalibor Faltin

Eliška Štapinská
Michaela Košalková
Martin Novotný
Nina Uhlárová
Samuel Dudek
Tomáš Gabčo
Samuel Husár
Maximilián Slivka
Tomáš Franko
Matúš Lipovský
Stela Chobotová
Alex Michalek
Patrícia Mižikárová
Róbert Bendík
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Ďakujem všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa dňa 
7. 7. 2009 rozlúčili na poslednej ceste s mojou drahou manželkou 
Elenou OELSCHLÄGEROVOU. Ďakujeme za úprimné prejavy sústrasti 
a kvetinové dary. Vyslovujeme tiež úprimné poďakovanie zdravotníckemu 
personálu interného oddelenia a ODCH NsP v SNV, p. farárovi Schwarcovi 
a Pohrebným službám R. Findura. 
manžel, dcéry Monika, Uršula s rodinami, syn Otto s rodinou a ostatná 
smútiaca rodina

Zavrel si oči, srdce Ti prestalo biť, ale v našich srdciach budeš stále 
žiť.
S hlbokým zármutkom v srdci úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti 
všetkým príbuzným, priateľom a známym, ktorí sa prišli rozlúčiť 8. 7. 2009 
s mojím manželom, naším otcom, dedkom, pradedkom, švagrom, svokrom 
Štefanom BEDNÁRIKOM, ktorý nás opustil vo veku 78 rokov. Osobné 
poďakovanie patrí Rím.-kat. farskému úradu v SNV a Pohrebným službám 
R. Findura.
manželka Cecília, synovia Štefan a Jaroslav s manželkami, nevesta Vierka, 
vnúčatá Marianka, Martina, Martin, Barborka, Dávid, Bibiána, Roman, 
pravnúčatá Laura a Lea a ostatná smútiaca rodina 

Dňa 13. 7. 2009 sme sa navždy rozlúčili s naším otcom a dedkom 
Karolom JANKOVIČOM.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

Odišiel tíško, už nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spomien-
kami.
Dňa 12. 7. 2009 sme si pripomenuli 1. výročie od úmrtia môjho manžela 
Františka KOVALČÍKA. 
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu spolu s nami tichú spomienku.
manželka a deti s rodinami

Zavrel si oči, chcelo sa Ti spať, nestihol si nám ani zbohom dať. Odi-
šiel si rýchlo, nečakane, ako vietor v búrke, keď stromy láme. Bolestný 
je pre nás stále Tvoj odchod náhly, v našich srdciach však zostaneš 
navždy s nami. 
Dňa 19. 7. 2009 sme si s bolesťou v srdci pripomenuli 1. výročie, kedy nás 
navždy opustil môj manžel, náš otec a dedko Emil BALUCH.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, spomínajte s nami.
S láskou a úctou manželka, dcéry a synovia s rodinami.

Odišla ticho, nie je medzi nami, no v našich srdciach žije spomien-
kami.
Dňa 22. 7. 2009 uplynulo 9 rokov, čo nás navždy opustila drahá manželka, 
mamka Katarína PJONTEKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú spo-
mienku. 
S láskou a úctou manžel a deti s rodinami.

Žiarila z Vás láska a dobrota, budete nám chýbať 
do konca života. Aj keď už nie ste medzi nami, 
v našich srdciach žijete stále s nami.
Dňa 26. 7. 2009 sme si pripomenuli úmrtie drahého 
syna Marcela JURIŠINCA a dňa 24. 11. 2009 si 
pripomenieme úmrtie drahého manžela Jána 
JURIŠINCA, ktorí nás pred 15-timi rokmi bez slova 
rozlúčky opustili.

Dobrý človek nikdy neumiera v srdciach tých, ktorí ho mali radi.
S láskou spomína celá rodina.
  
Jediné srdce sme na svete mali, čo nás dokázalo milovať. Aj keby lás-
kou vzbudiť sme ho chceli, neozve sa nám nikdy viac. Utíchlo - zmĺklo 
- išlo spať. Čas plynie, bolesť trápi, no Teba, ocko, nám už nik nevráti.
Dňa 31. 7. 2009 sme si pripomenuli 2. výročie, čo nás navždy opustil môj 
manžel, otec, dedko a brat Jozef MIREK.
Ani čas nevymaže spomienky a neutíši bolesť tých, ktorí ho milovali.
S láskou a úctou spomínajú manželka Zuzana, dcéra Iveta, syn Martin 
s rodinou, sestra Margita.

Odišli ste ticho, nie ste medzi nami, my ostali sme 
v bôli a žiali, no navždy budete v srdciach tých, 
čo Vás milovali.
Dňa 13. 8. 2009 uplynie 10 rokov, čo nás navždy 
opustil náš otec a dedko Ján LIPTÁK a 24. 9. 2009 
uplynie 7 rokov, odkedy nás opustila naša drahá ma-
mička a babka Anna LIPTÁKOVÁ.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ich 

poznali a nezabudli.
S láskou a úctou spomínajú dcéra a synovia s rodinami.

Dňa 31. 7. 2009 uplynuli 2 roky, čo nás navždy opustila moja milovaná 
manželka a mamka Dana CHOVANCOVÁ, rod. Lacušová.
Tí, ktorí ste ju poznali a nezabudli, spomínajte s nami.
manžel Jaroslav, dcéry Jaroslava, Zuzana a Dana s rodinou

Najviac nám chýba ten, koho sme mali a už nikdy mať nebudeme.
V auguste uplynie 10 rokov, čo nás navždy opustil manžel, otec, syn, brat, 
švagor a priateľ Jaroslav ULIČNÝ.
S láskou spomína manželka, deti a celá rodina.

Mal rád život, mal rád smiech, veril v dobro a miloval svet. 
Dňa 1. 8. 2009 si pripomenieme 1. výročie, čo nás náhle a nečakane 
navždy opustil náš milovaný manžel, otec, syn a brat Ing. Ladislav 
KRAJŇÁK.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali a nezabudli.
S úctou a láskou smútiaca rodina.

Odišiel ticho, nie je medzi nami, ale v našich srdciach žije spomien-
kami.
Dňa 2. 8. 2009 uplynie 10 rokov, čo nás opustil môj manžel, otec, dedko, 
príbuzný a známy Jozef PERHÁČ.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

V ten deň do sĺz a smútku zahalený, bol Tvoj odchod nečakaný. Hoci si 
odišiel bez slova a na rozlúčku nebol čas, láska však smrťou nekončí, 
v našich srdciach budeš stále žiť, hoci je nám ťažko bez Teba byť.
Aj toto leto je smutnou spomienkou na náhly odchod môjho manžela, otca, 
starého otca, svokra a brata Jozefa SLIVKU.
Dňa 4. 8. 2009 uplynie 12 rokov, čo osud navždy zavrel knihu jeho ži-
vota.
S láskou a úctou spomíname.

Čas zahojí aj veľmi hlboké rany. Jazvy však ostávajú.
Rana po smrti nášho drahého zosnulého Rudolfa VIKARTOVSKÉHO je 
veľmi čerstvá, veď 5. 8. 2009 uplynie len rok. My spomíname s bôľom, 
ale najmä s veľkou láskou, s vďakou za všetko, čo nám počas svojho ži-
vota odovzdal.
S úctou a láskou manželka Viera, deti s rodinami a ostatná smútiaca ro-
dina.

Ako tíško žil, tak tíško odišiel, skromný vo svojom živote, veľký vo svo-
jej dobrote.
Dňa 7. 8. 2009 uplynie 10 rokov, odkedy nás navždy opustil môj milovaný 
manžel, otec a dedko Anton ŠIMKO. 
S úctou a láskou spomína manželka Ľudmila a deti s rodinami.

Dňa 7. 8. 2009 uplynie rok, čo nás navždy opustil drahý manžel, otec, 
dedko a pradedko, príbuzný a známy Ondrej KAŠČÁK.
Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ste ho poznali a nezabudli.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry a synovia s rodinami.

Ktosi blízky navždy odišiel a nepočul ako vyzváňajú slzy v očiach pozo-
stalých. Vtedy spomienka čoraz väčšmi dolieha, pripomína život, ktorý 
zrazu stratil hlas...
Dňa 12. 8. 2009 uplynú 3 roky od tragickej smrti môjho manžela, ocka 
a syna Jána KRÁĽA.
Ak ste nezabudli, spomeňte si spolu s nami.
manželka, synovia Róbert s manželkou, Daniel, mamka, sestra a ostatná 
rodina

Odišla si od nás, my ostali sme v bôli a v žiali, no navždy budeš v srd-
ciach tých, čo Ťa milovali. 70 rokov si tu s nami žila a pred rokom si 
nás tak náhle opustila. V neznámy svet si odišla spať, zaplakal každý, 
kto Ťa mal rád.
Dňa 12. 8. 2009 s úctou a láskou budú spomínať na drahú mamičku 
Alžbetu JASEŇÁKOVÚ dcéry Alžbeta, Alena s rodinami, syn Miroslav 
s rodinou a ostatná smútiaca rodina.
Za tichú spomienku ďakujeme všetkým, ktorí na ňu nezabudli.

SPOLOČENSKÁ KRONIKA
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Dňa 14. 8. 2009 uplynie 20 rokov, čo nás navždy opustila drahá mamka, 
babka, svokra Katarína SZENDREYOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, venujte jej tichú spomienku, lebo v našich srdciach 
žije stále.
Spomínajú dcéry Betka a Katka s rodinou. 

Dňa 23. 8. 2009 si pripomenieme 10. výročie, čo nás navždy opustil man-
žel, otec, dedko, pradedko a príbuzný Ľudovít UNGER.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu spolu s nami tichú spo-
mienku.
manželka s rodinou

Sú chvíle, na ktoré denne spomíname. Odišiel, no v našich srdciach 
je stále s nami. Ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, 
nezabudne.
Dňa 14. 8. 2009 uplynie 15 rokov od smrti môjho manžela, otca, dedka, 
pradedka Jozefa HALASA.
S úctou spomínajú najbližší príbuzní.

Zavreli sa Tvoje oči, stíchli Tvoje pery, srdce prestalo biť. Chcel si tu 
s nami zostať, chcel si ešte žiť.
Dňa 22. 8. 2009 uplynie dlhých 25 rokov od smrti manžela, otca, dedka 
Ondreja HRICA. Všetci tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu 
s nami tichú spomienku pri zapálení sviečky a jej plamienku.
S láskou a modlitbou na Teba spomína manželka Helena, dcéry a synovia 
s rodinami a ostatná rodina.

SPOMIENKY A POĎAKOVANIA

KALENDÁRIUM OSOBNOSTÍ MESTA
AUGUST

2. 8. 1814
narodil sa v Spišskej Novej Vsi Ľudovít Tavasi, rodným menom Teichengräber - 195. výročie
- doktor filozofie, zástanca moderných pedagogických metód.
Absolvent univerzity v Jene, priekopník teórie výchovy a vzdelávania švajčiarskeho pedagóga a humanistu Johanna 
Heinricha Pestalozziho. Pôsobil ako profesor a riaditeľ šesťtriedneho gymnázia v Budapešti a po prepustení z armády 
mu bol prikázaný pobyt v Spišskej Novej Vsi. Stal sa súkromným učiteľom v rodine majiteľa baní Nadlera. Evanjelický 
cirkevný konvent ho v r. 1855 poveril riadením reorganizačných prác na nižšom gymnáziu, ktoré bolo časom prebu-
dované na osemročné. V r. 1867 sa stal rektorom školy. Niekoľko mesiacov pred smrťou venoval gymnáziu v Spiš-
skej Novej Vsi svoju asi 900-zväzkovú knižnicu, numizmatickú zbierku a svoj portrét. Vo svojom testamente odkázal 
finančnú sumu na štipendijný fond, podpornému fondu profesorov mesta, evanjelickému sirotincu, spoločnej škôlke 
(detskej opatrovni) a miestnym chudobným. Zomrel v Spišskej Novej Vsi 28. 1. 1877.

10. 8. 1999
zomrel v Spišskej Novej Vsi Juraj Dravecký - 10. výročie
- učiteľ, v r. 1928 - 1946 riaditeľ dvoch kolégií Školských bratov v Colombe na Srí Lanke.
Narodil sa 1. 4. 1909 v Kurimanoch - 100. výročie.
Po návrate do ČSR profesor anglického jazyka na Obchodnej akadémii v Prešove a na gymnáziu v Spišskej Novej 
Vsi, po prepustení zo školských služieb od r. 1958 knihovník a súdny tlmočník v Železorudných baniach v Spišskej 
Novej Vsi, spoluzakladateľ Jazykovej školy v Poprade, pred odchodom do dôchodku (1982) vysokoškolský pedagóg 
na Chemicko-technologickej fakulte VŠT v Bratislave. Po r. 1989 vyučoval anglický jazyk na viacerých školách.

18. 8. 1899
narodil sa v Spišskej Novej Vsi Gyula Szepesi, pôv. menom Július Strauch - 110. výročie
- dôstojník, lyžiar, olympionik, telovýchovný pracovník.
Zúčastnil sa II. ZOH v St. Moritzi (Švajčiarsko) v r. 1928 ako vlajkonosič maďarskej výpravy. Súťažil v behu na lyžiach. 
Jeho o 4 roky mladší brat Béla (Vojtech), tiež rodák zo Spišskej Novej Vsi, sa zúčastnil I. ZOH v Chamonix (Francúz-
sko) v r. 1924. Zomrel 2. 3. 1985 v Budapešti, Maďarsko.

22. 8. 1944
zomrel v Spišskej Novej Vsi Jozef Hanula - 65. výročie
- významný maliar, zakladateľ slovenskej figurálnej realistickej maľby na prelome 19. a 20. storočia, autor kresieb, 
portrétov, výmalieb interiérov približne 40 kostolov na celom Slovensku, ilustrátor kníh pre deti a mládež.
Narodil sa 6. 4. 1863 v Troch Sliačoch na Liptove. Absolvoval výtvarné štúdiá v Budapešti, navštevoval súkromnú 
maliarsku školu Simona Hollosyho a Kráľovskú bavorskú akadémiu výtvarných umení v Mníchove. Po rokoch v cu-
dzine sa vrátil na Liptov. V r. 1900 sa presťahoval do kúrie Keresztfalvyho v Chrasti nad Hornádom. V Spišskej Novej 
Vsi pôsobil od r. 1919 ako výpomocný učiteľ slovenského jazyka a kreslenia na Štátnej chlapčenskej meštianskej 
škole. Nastúpil do školstva v čase, keď bol veľký nedostatok slovenských učiteľov a vykonal pre spišskonovoveské 
školy veľmi cenné služby. Dokonca v r. 1919 vydal učebnicu slovenského jazyka. Podieľal sa na založení Spolku 
slovenských umelcov v Martine, výtvarnom prevedení prvého slovenského týždenníka na Spiši Tatry (1919 - 1922), 
úvahami a memoárovými článkami sa vyjadroval k problematike slovenskej kultúry. Stal sa predsedom umeleckého 
odboru Matice slovenskej, pracoval vo výbore Československého Červeného kríža. Ako absolvent dvoch vysokých 
umeleckých škôl bol v r. 1932 prepustený zo školských služieb bez nároku na penziu. K jeho 75. narodeninám mu 
bola v r. 1938 udelená Štefánikova umelecká cena za výtvarné umenie ako tretiemu po Martinovi Benkovi a Ľudovítovi 
Fullovi. Jeho kniha „Spomienky slovenského maliara“ vyšla v Martine v r. 1940. V r. 1941 bol menovaný laureátom 
štátnej ceny za celoživotné dielo na poli výtvarného umenia maliarskeho.

24. 8. 1954
zomrel v Budapešti, Maďarsko Jozsef Nádas - 55. výročie
- maliar, grafik, absolvent gymnázia v Spišskej Novej Vsi.
Narodil sa 26. 8. 1903 v Spišskej Novej Vsi.

25. 8. 1854
zomrel v Jasove Alojz Richter, vl. menom Gottfried Henrich - 155. výročie
- cirkevný hodnostár, mecén.
Narodil sa 21. 1. 1782 v Spišskej Novej Vsi. Člen premonštrátskeho rádu, učiteľ teológie, zástupca a riaditeľ kon-
viktu, gymnázia a akadémie premonštrátov v Košiciach, externý člen dekanátu teologických fakúlt a kráľovský radca 
v Budapešti. Podporoval povznesenie vedomostnej úrovne premonštrátov a škôl, ktoré spravovali na východnom 
Slovensku, vedecký rozvoj, zakladanie knižníc, výstavbu kostolov a farností. 

Pripravila: PhDr. Ružena Kormošová

V letných mesiacoch júl a august 2009 majú mož-
nosť mladí vedci absolvovať letnú detskú univerzitu 
v Akadémii vzdelávania v Spišskej Novej Vsi. Ch-
ceme mladým študentom ukázať, že vzdelávanie 
môže byť aj zábava. 

Termín konania detskej univerzity:    
1. turnus: 13. - 17. 7. 2009
2. turnus: 10. - 14. 8. 2009

Poplatok za vzdelávanie je 20 €. 
V cene je obed, vstupné, občerstvenie počas dňa.    

PROGRAM
PONDELOK: „Budujeme redakčný kolektív“
UTOROK: „Novinári na safari“
STREDA: „Malá moderátorka 
 - malý moderátor“
ŠTVRTOK: „Právo a poriadok“
PIATOK: „Právo a poriadok“

Kontaktné údaje:  
Adresa:   Akadémia vzdelávania, 
 Zimná 48, Spišská Nová Ves
Telefón:   053/442 19 80
E-mail:   av1@stonline.sk

OZNAMY, INZERCIA
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 PREDÁM - PRENAJMEM

 Predám 1-izbový byt v OV na sídl. Tarča. Zateplený, 
plastové okná. Byt je voľný. Cena 26 890 €. 
T.: 0948 016 806

 Prenajímam chalupu v osade Bindt - Hnilčík pre 6 - 8 
osôb. Pekné tiché prostredie. T.: 0910 958 823

 Prenajmem 3-izbový byt v OV na sídl. Tarča - Brezová 
ul. Prerobený, voľný od 1. 9. 2009. 
T.: 0907 289 165, 0949 682 894

 FIRMA KBB, spol. s r. o., ponúka na prenájom 
priestory v priemyselnej zóne na Markušovskej 
ceste č. 22. Cena 0,83 €/m2, mesačne.

 Dom na prenájom. Komplet zariadený, záhrada + 
dvojgaráž. T.: 0948 327 071
  Predám chatu na Čingove. Rýchla dohoda - výrazná 
zľava. T.: 0904 549 095

 Predám pozemok, zastavaná plocha s nádvorím 
a záhrada o celkovej výmere 1 913 m2 v Oľšavke. 
T.: 0908 264 736, e-mail: alzolnet@gmail.com

 Predám rodinný dom v Spišskej Novej Vsi, Gorkého 
ul., príp. dám do prenájmu. Cena dohodou. 
T.: 0902 289 656

 Ponúkam hrob, príp. dvojhrob na starom cintoríne 
v SNV. T.: 053/446 42 03

 Pekná dovolenka, víkend. Prenajmem chatu Pod 
Tepličkou. 9-miestna, kuchynka, teplá voda, spr-
chovací kút, WC, obývačka, 2 spálne, TV. V peknom 
prostredí, vonku altánok na posedenie, krb a piecka 
na opekanie. T.: 0910 254 250

 Predám 3-izbový byt v OV na prízemí (Gemerská ul. 
- Ferčekovce) + záhradka, vhodný aj ako bezbariérový 
byt. Cena dohodou. T.: 0910 980 953

 Predám tepelnú izoláciu špičkovej kvality zo sklene-
nej vaty, vhodná na zatepľovanie podkrovia. Hrúbka 
5 cm - 1 €, 10 cm - 2 €, 150 cm - 3 €. 
T.: 0903 156 333

 KÚPIM

 Kúpim fľaše 10 kg na propán-bután - 2 ks. 
T.: 0905 522 362 

 Kúpim garáž, resp. záhradku na sídl. Mier - SNV. T.: 
0903 620 686 - volať po 17-tej hodine.

 PRÁCA

 Distribútori letákov, baliarne, farmy a mä-

siari v Anglicku. APPRIME agency 
- 052/478 29 09 alebo 0911 172 278.

 RÔZNE
 Advokátska kancelária JUDr. Jozefa Pojdáka, 

advokáta so sídlom Špitálska 10, 811 08 Brati-
slava si vám dovoľuje oznámiť, že dňa 6. 7. 2009 
otvorila svoje pracovisko v Spišskej Novej Vsi na 
Letnej ul. 49, 2. poschodie.

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

 TANEČNÁ ŠKOLA Jany Plichtovej v SNV orga-
nizuje kurzy: * všeobecnej rytmicko-pohybovej 
prípravy pre deti od 4 do 7 r. * spoločenského 
tanca pre deti a mládež od 7 do 18 r. * tanca 
a spoločenskej výchovy pre žiakov ZŠ - príprava 
na rozlúčku so ZŠ * tanca pre žiakov SŠ - príprava 
na stužkovú slávnosť a plesy * tanca pre dospe-
lých * tanca pre budúcich manželov a svadob-
ných hostí. Zabezpečuje vystúpenia na plesoch, 
zábavách, podujatiach. 
T.: 0905 635 792, plichtova@szm.sk

 Vyučujem a doučujem angličtinu podľa potrieb 
klienta na základe individuálneho prístupu so za-
meraním buď na konverzáciu alebo gramatiku, pre 
študentov, ale aj dospelých. Som držiteľkou zahra-
ničných certifikátov a mám bohaté skúsenosti zo za-
hraničia. Doučím v okolí SNV. 
T.: 0904 044 377

 NECHTOVÝ DIZAJN „EXPA LADY“ LETNÁ AK-
CIA!!! NOVINKA! - modelovanie na typy Russia 
Stiletto - exkluzívne špicaté typy, modeláž gé-
lom s kalciom na prírodné a poškodené nechty 
18,59 eur /porcelánové nechty prémium 18,59 
eur / gélové nechty 15,93 eur / živicové nechty 
15,60 eur / zdobenie (rôzne druhy a techniky) / 
klas. manikúra + parafín ZDARMA / príležitostné 
nechty (svadby...). 
T.: 0902 891 534. Dom kultúry, 
Štefánikovo nám. 4, SNV. 

 Ponúkam preklady abstraktov rôznych typov prác 
- diplomové, bakalárske atď. do nemeckého a anglic-

kého jazyka. Prekladám odborné texty do nemeckého 
jazyka. Učím nemecký a anglický jazyk v dopoludňaj-
ších hodinách alebo po 19.00 hod. 
T.: 0910 958 823

 9 rokov sa staráme o to, aby vaša domácnosť 
vyzerala krajšie. 1. PROFESIONÁLNY UPRATO-
VACÍ SERVIS poskytuje strojové čistenie rôz-
nych druhov podláh, kobercov, sedačiek, postelí. 
Upratovanie po prestavbách. A nezabudnite, pro-
sím, leto slúži na regeneráciu a oddych, nie na to, 
aby ste sa strhali pri upratovaní. 
T.: 444 01 19, 0903 100 508, 0903 661 891.

 Doučím anglický jazyk pre ZŠ a SŠ.
T.: 0902 645 327 

 CHCETE STAVAŤ, PRESTAVOVAŤ, MODERNI-
ZOVAŤ? Ponúkam kvalitné stavebné práce, ako: 
*prestavby bytových jadier *keramické obklady 
a dlažba *plávajúce pohlady *omietky *maliarske 
práce *voda a elektroinštalácia *autodoprava 
*vyklápač. Naše služby, vaše ceny, navyše letné 
zľavy! T.: 0904 974 481, 
e-mail: kupelnemikolaj@centrum.sk

 Schudnite do plaviek, poradím. 
T.: 0948 501 161, www.chudnete.sk/plz

 PEDIKÚRA „EXPA LADY“ ponúka všetko pre 
zdravie vašich nôh - klasická mokrá pedikúra, 
korekcia zarastajúcich nechtov, mediciálna 
pedikúra, odstraňovanie otlakov a kurích ôk, 
lakovanie aj francúzske, zdobenie, modeláž 
špeciálnym gélom PEDI, parafín - najúčinnejšia 
výživa pre pokožku a nechty. AKCIA!!! - pri apli-
kácii parafínu na nohy 20 % zľava na klasickú 
pedikúru. 
T.: 0902 891 534. Dom kultúry, Štefánikovo 
nám. 4, SNV.

 Máte záujem zničiť červotoče, huby, pliesne? 
Mikrovlným žiarením 100 % účinnosť. Viac infor-
mácií osobne. T.: 0904 865 262

 Ponúkam ubytovanie pre rodiny a malé kolek-
tívy v areáli plážového kúpaliska v Tornali pre 
max. 15 osôb. Samostatná kuchynka, kúpeľňa 
s WC, zastrešená terasa, posedenie s ohniskom 
a grilom, týždenné intervaly, zabezpečená do-
prava. Cena od 4 €/os./noc. T.: 0907 249 749

 STONOŽKA - novootvorená predajňa na Zimnej 
ul. 89 (vedľa pekárne Paciga) ponúka kvalitné 
spodné prádlo, ponožkový a pančuchový tovar 
za rozumné ceny.

 PRESTAVUJEM bytové jadrá, kúpeľne, WC, 
komplet rekonštrukcie bytov a domov. Vyre-
závame otvory do panelu a betónu - búračské 
práce, všetky vodárenské práce. Za rozumné 
ceny. T.: 053/444 02 52, 0903 277 634

 VIETE, KTO NAJLEPŠIE ČISTÍ KOBERCE, SE-
DACIE SÚPRAVY, 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 
NÁBYTKU. Zabezpečíme ľudí aj dopravu. T.: 
0905 209 347, 0904 865 262

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

 Oznamujeme zákazníkom, že predajňa MAD zo 
Zimnej ul. 43 je presťahovaná na Starosaskú ul. 
13 - TEXTIL EVA (vedľa redakcie Sp. Hlasy) - smer 
sídl. Mier. V auguste 20 - 50 % zľava na všetok 
tovar. Ponúkame široký sortiment pančúch, po-
nožiek, šálov, šatiek. Príďte sa pozrieť.

 Slovenský čuvač. Predám šteňatá. 
T.: 0905 332 328

DROBNÁ INZERCIA, INZERCIA
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PRI HOTELI METROPOL, SNV
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Výroba certifikovaného 
čerstvého betónu

STRABAG
Sadová 4, 052 01 Spišská Nová Ves

Tel./fax: 053/429 72 93

Mobil: 0903 401 192



www.pkosnv.sk

Navštívte pracovisko kontroly originality
už aj v našom meste.

KONTROLA ORIGINALITY

PKO, Duklianska 55, 052 01 Spišská Nová Ves

Objednajte sa telefonicky
alebo emailom:

Telefón: 053 / 44 13 237
Mobil: 0903 616 182

E-mail: kosnv@centrum.sk
www.pkosnv.sk

Určite vás poteší výhodná cena aj veľkorysý priestor vozidla ŠkodaFabia Combi. Pri značkovom financovaní na tretiny bude vaša už od 
3 056 € / 92 065,06 Sk. Na dovolenku tak pohodlne zbalíte celú rodinu a s navigáciou, ktorú od nás dostanete ako darček, vždy trafíte 
do cieľa. Ponuka ŠkodaFabia Combi za cenu krátkej platí pri značkovom financovaní ŠkodaKredit a len na limitovaný počet vozidiel.

ZA FANTASTICKÉ CENY
PRÍĎTE SA PRESVEDČIŤ!!!

MALÝ ROZDIEL PRE OKO,
ALE VEĽKÝ PRE RODINU

ŠkodaFabia Combi
ZA CENU KRÁTKEJ S NAVIGÁCIOU ZDARMA

AUTOVESAUTOVES A  A SHELLSHELL VÁM VYMENIA OLEJ VÁM VYMENIA OLEJAKČNÝ JÚL 2009
V Ý M E N A  O L E J A

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

ŠkodaFabia
VÝMENA OLEJA 9090 €

Predaj Škoda 053 / 44 25 253
Požičovňa áut 0903 616 182
SERVIS 053 / 44 258 30
 0903 634 830 Nonstop

Autobazár  053 / 44 25 253
Odťahová služba 0910 138 730
E-mail  autoves@autoves.sk

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

Váš predajca vozidiel Škoda:

www.skoda-auto.skKONVERZNÝ KURZ: 1€= 30,1260 SK. ILUSTRAČNÉ FOTO.
KOMBINOVANÁ SPOTREBA A EMISIE CO2 AUTOMOBILU FABIA COMBI: 4,6–6,9 L/100 KM, 120–165 G/KM. ILUSTRAČNÉ FOTO.


