
Laureáti Ceny mesta
Najvyššie mestské ocenenie za rok 2009 bolo slávnostne udelené dvom  
laureátom.

V obradnej sieni našej Radnice boli 18. marca sláv-
nostne odovzdané dve ocenenia „Cena mesta za 
rok 2009“, udelené na základe uznesenia mest-
ského zastupiteľstva č. 653 zo dňa 25. 2. 2010. 
Mesto Spišská Nová Ves udeľuje  toto prestížne 
ocenenie  raz  ročne  významným  osobnostiam, 
ktoré sa výrazne pričinili o výstavbu, zveľadenie či 
reprezentáciu mesta. Laureátmi na túto cenu za 
výrazný podiel na rozvoji nášho mesta sa stali 
(na snímke zľava):
• Ing. Alexander Barčák
Narodil sa 5. 11. 1921 v Mlynkách. Do histórie 
nášho mesta sa zapísal svojimi činmi, ktoré pomá-
hali rozvíjať Spišskú Novú Ves najmä v 70. a 80. 
rokoch minulého  storočia.  Jeho  život  bol  veľmi 
aktívny  a  pracovne  spojený  najmä  s  baníctvom 
na Spiši a Gemeri. V r. 1970 - 1982 bol podni-
kovým riaditeľom najväčšieho a ekonomicky naj-
významnejšieho podniku v regióne, Železorudných 
baní. V spomínaných rokoch sa osobne výrazne 
angažoval pri výstavbe strojárskych kapacít v Ban-

skomontážnom závode. Jeho podiel na rozvoji in-
fraštruktúry v meste Spišská Nová Ves bol značný. 
Podieľal sa na vybudovaní významných objektov 
v meste, akými  sú Dom kultúry, Zimný štadión, 
Športová hala či Krytá plaváreň. Svojím aktívnym 
prístupom sa postaral o nebývalý rozmach byto-
vej výstavby v meste, zvláštnu pozornosť venoval 
najmladšej generácii a rozvoju školských a pred-
školských zariadení. Dlhodobo podporoval šport, 
a to TJ Lokomotíva Bane po personálnej, investič-
nej i finančnej stránke.
• Valent Varga 
Narodil sa 24. 2. 1927 v Plavči. Svoj profesijný život 
venoval textilnému priemyslu. Začal ako „baťovec“ 
vo Svite v r. 1942 na Baťovej škole. Postupne sa 
vypracoval cez majstra na vedúceho dielne, dis-
pečera podniku, vedúceho plánovacieho odboru 
výrobno-hospodárskej  jednotky  pre  celý  pletiar-
sky priemysel na Slovensku. V r. 1964 bol pove-
rený prípravou výstavby závodu Tatrasvit v Spišskej  
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Už tradične na Veľký piatok 
dňa 2. 4. 2010

sa uskutoční pre všetkých veriacich 
kresťanských cirkví

PAŠIOVÝ 
EKUMENICKÝ 

SPRIEVOD MESTOM
so začiatkom o 14.00 hod. 

pred Evanjelickým kostolom 
v Sp. Novej Vsi.

1. zastavenie: krátke zamyslenie;
2. zastavenie: Rímskokatolícky farský kostol 
Nanebovzatia Panny Márie – krátke zamyslenie;

3. zastavenie: Gréckokatolícky chrám Pre-
menenia Pána – krátke zamyslenie, spoločné 
odrieknutie modlitby a vyvrcholenie sprievodu 

záverečným požehnaním.

Hlavná myšlienka:  
„Láska Kristova nech nás spája.“

Nech je Váš dom plný pokoja,
stôl hýri hojnosťou

a srdcia blízkych sú naplnené
láskou a porozumením.

Krásne prežitie
veľkonočných sviatkov

praje redakcia.
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Novej Vsi, ktorý bol do prevádzky uvedený v r. 1969 
s 2 500 pracovníkmi a zameraním na výrobu pletiar-
skeho vrchného a spodného ošatenia. Významne 
sa podieľal na sociálnom programe závodu, na bu-
dovaní predškolských zariadení, rekreačných za-
riadení, ale i ubytovní a bytov pre zamestnancov. 

V závode pôsobil 20 rokov ako riaditeľ až do r. 1989. 
Tatrasvit bol jedným z rozhodujúcich vývozcov ple-
teného ošatenia do krajín bývalého RVHP, zabezpe-
čoval zamestnanosť ľudí z mesta i regiónu, pomáhal 
mestu napr. aj pri vykurovaní sídliska Tarča. Valent 
Varga aktívne pracoval aj ako poslanec v bývalom 
MsNV i ONV. Bol výborným manažérom, vychoval 

veľa odborníkov v textilnom priemysle. Významne 
sa zapísal do novodobej histórie mesta. I vtedy, keď 
bolo potrebné regulovať Hornád pri Tatrasvite, či 
budovať parkovisko pri mlyne.
Obom držiteľom Ceny mesta za rok 2009 srdečne 
blahoželáme!

ing. Lucia Kormošová, foto: autorka / Fi

SPRAVODAJSTVO

LAuREÁTI CENy MESTA
(dokončenie z 1. strany)

Výber najlepších z najlepších nebol ľahký. Nomi-
nácií bolo v každej kategórii mnoho. Veď len spo-
medzi kolektívov vlani až päť spišskonovoveských 
družstiev reprezentovalo naše mesto v najvyšších 
slovenských súťažiach. Úspech za úspechom na 
prestížnych súťažiach však žali aj naši individuálni 
športovci. Z tajného hlasovania členov Komisie 
pre mládež a šport pri mestskom zastupiteľstve 
a členov Rady športových klubov mesta vzišli na-
koniec tieto výsledky:

JEDNOTLIVCI DO 20 ROKOV:
1. Tatiana Bodová, Športový klub STEZ SNV,  
oddiel short track (114 b.)

2. Johann Schwabik,  Cykloklub  Schwabik 
SNV, cestná cyklistika juniori (97 b.)

3. Lucia Staneková, Športový klub basketbalu 
dievčat SNV (67 b.)

4. Daniel Demečko, Letecko-modelársky klub 
SNV, rádiom riadené vetrone, kat. F3J (61 b.)

5. David Klubert, TJ Tatran SNV, kolkársky oddiel  
(46 b.)

JEDNOTLIVCI NAD 20 ROKOV:
1. Bc. Tomáš Benko, TJ Tatran SNV, atletický  
oddiel, beh (140 b.)

2. Martin Bartalský, Klub  vodného  lyžovania 
SNV, vodné lyžovanie za člnom (111 b.)

3.  Stanislava Klučárová, TJ Tatran SNV, atle-
tický oddiel, beh (90 b.)

4.  Ing. Peter Mlynarčík,  Športovo-strelecký 
klub Rušňové depo SNV (78 b.)

5. Mgr. Eva Fabiánová, Volejbalový klub SNV  
(71 b.)

KOLEKTÍVY:
1. Hokejový klub SNV, muži (142 b.)
2. Basketbalový klub 04 AC LB SNV, muži  
(120 b.)

3. Basketbalový klub 04 AC LB SNV, chlapci, 
ročník 97 (119 b.)

Novinkou  slávnostného  večera  venovaného 

športovcom bolo špeciálne ocenenie športov-
cov, ktorí úspešne reprezentovali v roku 2009 
naše mesto. Pre nich bolo pripravené prekvape-
nie v podobe udelenej Ceny primátora mesta 
Spišská Nová Ves. Z rúk primátora PhDr. Jána 
Volného, PhD. si toto ocenenie za reprezentáciu 
mesta, podporu a rozvoj športu prevzali: bodyfit-
nesska Monika Korbová, družstvo žien - „Osy“ 
Hokejového klubu SNV a ženy Volejbalového 
klubu SNV.
Slová vďaky patrili aj siedmim jubilantom, ktorí sa 
pričinili o rozvoj športu v našom meste: Gabriele 
Kuchárovej (50 rokov), Vincentovi  Spišákovi 
(55  rokov), Eduardovi Kesselovi  (65  rokov), 
Ing. Vojtechovi Královi (65 rokov), Jánovi Tom-
šíkovi (70 rokov), MuDr. Richardovi Progne-
rovi (75 rokov) a Jánovi Milčákovi (80 rokov).
Všetkým oceneným i nominovaným športovcom 
srdečne  blahoželáme  a  prajeme  ešte  mnoho 
športových úspechov!  LucK

NAJLEPší šPORTOVCI MESTA zA ROK 2009
Bodku za úspešným športovým rokom dalo 25. februára v Koncertnej sieni Reduty slávnostné vyhlásenie výsledkov ankety o najlepších špor-
tovcov Spišskej Novej Vsi za rok 2009.

Proces  obnovy  národnej  kultúrnej  pamiatky  
Mariánskeho morového stĺpa so sochou Panny 
Márie  -  Immaculaty sa začal ešte v  roku 2008. 
Mesto  na  základe  odporúčania  Krajského  pa-
miatkového úradu (KPÚ) Košice vypísalo súťaž na 
spracovanie návrhu na vykonanie rekonštruk-
cie Immaculaty. Výzva do súťaže bola doručená 
týmto subjektom:
1.  Pamiatkový  úrad  -  oblastné  reštaurátorské  

ateliéry Levoča
2.  Akad. sochár Štefan Kovaľ, Vyšné Ružbachy
3.  Mgr. art. Ľubomír Kuc, Spišská Nová Ves
Najvýhodnejšiu ponuku predložil Akad. so-
chár štefan Kovaľ, s ktorým Mesto Spiš. N. Ves 
uzatvorilo zmluvu na spracovanie návrhu reštau-
rátorských a rekonštrukčných prác na Immacu-
late.  Predmetom  návrhu  bolo  stanoviť  detailný 
postup na vykonanie rekonštrukcie Mariánskeho 
morového  stĺpa,  ako  aj  určenie  rozsahu  rešta-
urátorských  prác  na  rekonštruovanej  národnej 
kultúrnej  pamiatke  (NKP).  Návrh  riešil  proble-
matiku komplexnej výmeny, prípadne dotvorenia 
poškodených kamenných častí morového stĺpa 
a rozsah nevyhnutnej stavebnej úpravy exteriéru 
(balustráda, schodište, kamenná dlažba a pod). 
Bol zaslaný na posúdenie KPÚ Košice, ktorý svo-
jím rozhodnutím zo dňa 13. 7. 2009 návrh na reš-
taurovanie NKP schválil. 
Po odsúhlasení návrhu na rekonštrukciu Mesto 
Spiš. N. Ves  vypísalo súťaž na vykonanie re-
konštrukčných a reštaurátorských prác. V nej 
najlepšiu ponuku predložil kolektív reštaurá-

torov Akad. sochár štefan Kovaľ, Vyšné Ruž-
bachy, Mgr. Mária Kovalová, Vyšné Ružbachy, 
Mgr. art. Annamária Mikulíková, Stará Ľu-
bovňa, s ktorými bola uzatvorená zmluva o dielo. 
Víťazná ponuka obsahovala práce zaoberajúce sa 
komplexnou rekonštrukciou stavebnej časti a vy-
konaním reštaurátorských prác. 
Stavebné práce obsahujú: 
• kompletnú  demontáž  Immaculaty,  stĺpa,  ba-
lustrády a pod.,

• búranie pôvodnej základovej konštrukcie, 
• realizáciu  novej  železobetónovej  základovej 
konštrukcie,

• kompletnú montáž Immaculaty, stĺpa, balustrády 
a pod.

Reštaurátorské práce predstavujú:
• domodelovanie  originálu  sochy,  spevnenie, 
očistenie,  odsolenie  a  nakonzervovanie  (pô-
vodná socha bude potom umiestnená v interiéri 
Radnice),

• vysekanie identickej kópie sochy z prírodného 
materiálu, jej nakonzervovanie,

• reštaurovanie stĺpa, balustrády, schodišťa a ka-
mennej dlažby,

• reštaurovanie  kovových  prvkov  (svätožiara 
a pod.),

• výroba nových kovových prvkov.
zmluva o dielo uzatvorená s kolektívom reštau-
rátorov predstavuje čiastku 128 536 €. Termín 
ukončenia diela je do 31. 10. 2010.
Rekonštrukcia historického umeleckého diela je 
financovaná z rozpočtu mesta, no súčasne sa 

rozbieha aj verejná zbierka pre inštitúcie a ob-
čanov, ktorí sa chcú na záchrane našej pamiatky 
osobne podieľať.
Ako prvý do zbierky prispel 1. 3. 2010 primátor 
mesta Ján Volný, ktorý na účet vložil 1 000 €. Na-
sledovala ho poslankyňa NR SR Lea Grečková 
a viceprimátor Miroslav Semeš. Hneď v prvých 
dňoch prispela aj väčšina poslancov mestského 
zastupiteľstva, ktoré zbierku vyhlásilo - autor myš-
lienky Ján Mokriš (SDKÚ), ďalej poslankyne a po-
slanci Janka Brziaková, Jolana Prochotská, Ján 
Pukluš, Pavol Bečarik, Michal Demečko, Ondrej 
Majerník, Jozef Para, Milan Varga, Juraj Beňa,  
Michal Beharka, Marián Bubeník (všetci Smer-SD, 
SNS, ĽS-HZDS), Adnan Akram (OKS), nezávislí 
Kvetoslava Kucharovičová a Michal Komara.
Prispeli i rôzne inštitúcie, napr. Mestská organi-
zácia Jednoty dôchodcov Slovenska v Spišskej 
Novej Vsi, Okresná rada SNS, členovia Komisie 
kultúry pri Mestskom zastupiteľstve v Spišskej No-
vej Vsi (Rudolf Tirpák, Ján Petrík, Štefan Melikant, 
Milada Wembo, Táňa Stašíková, Dana Rosová, 
Emil Labaj), Okresná organizácia strany Smer-SD, 
Klub  dôchodcov  Lipa,  občania  Gustáv  Krajči,  
Richard Progner, Monika Semaňáková Lorková 
a ďalší. Medzi prispievateľmi je i firma Coca-Cola. 
Doteraz najväčšou sumou - 2 000 € prispela firma 
Embraco Slovakia. V čase uzávierky Ička sa už 
vyzbieraná suma blížila k 5 000 €.
Zverejnené mená darcov budú po stáročia pripo-
mínať ich vzťah k nášmu mestu.

Gon / redakcia

PRÁCE POKRAčuJú, zBIERKA SA ROzBIEHA
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FuTBALOVé IHRISKO S uMELýM TRÁVNIKOM

Spomínaný  článok  uvádza  hneď  v  názve,  ale  aj 
ďalej  v  texte,  že  počas  výstavby  futbalového  
ihriska s umelým trávnikom bol porušený zákon, čo vraj 
konštatoval Úrad pre verejné obstarávanie (ÚVO). Úrad 
pre verejné obstarávanie v liste č. 473-2000/2008 
okrem  iného uvádza: „Definovanie predmetu zá-
kazky je plne v kompetencii verejného obstará-
vateľa. Pri definovaní a špecifikovaní predmetu 
zákazky verejný obstarávateľ vymedzuje pred-
met zákazky na základe jeho podrobného popisu 
s uvedením technických špecifikácií, z čoho vy-
plýva, že verejný obstarávateľ si vymedzí pred-
met zákazky tak, aby spĺňal ním určený účel. 
Zákon o verejnom obstarávaní nekonkretizuje 
predmet zákazky čo do obsahu a rozsahu, toto 
je v kompetencii verejného obstarávateľa.“ Mi-
mochodom, toto vysvetlenie si od Úradu pre verejné 
obstarávanie  vyžiadalo  vedenie mesta ešte pred 
dvoma rokmi a v súlade s ním bola vtedy táto zále-
žitosť uzavretá.
1)  Na vysvetlenie treba zdôrazniť, že snaha vedenia 

mesta aj poslancov pri  schvaľovaní celého pro-
jektu bolo zabezpečiť náhradnú futbalovú hraciu 
plochu pre prípad, že by Mesto Spišská Nová Ves 
v súdnom spore o riadnu hraciu plochu neuspelo. 
(V ČASE UZÁVIERKY IČKA SME SA DOZVEDELI, 
ŽE MESTO PO SÚDNOM ROZHODNUTÍ O Pô-
VODNý  „STARý“  ŠTADIÓN  TRESTUHODNOU 
NEZODPOVEDNOSŤOU NAŠICH PREDCHOD-
COV  DEFINITÍVNE  PRIŚLO,  ČO  LEN  POTVR-
DZUJE SPRÁVNOSŤ NÁŠHO ROZHODNUTIA). 
Prvý projekt predpokladal,  že  sa  iba upraví  tré-
ningová škvarová plocha na zatrávnenú a že bude 
postačovať na celý projekt suma 3 650 tis. Sk. 
Keď sa však začali zemné práce, prišlo vedenie 

Futbalového klubu Spišská Nová Ves (s podporou 
športovej aj finančnej komisie pri mestskom zastu-
piteľstve) s návrhom, aby sa na uvedenom mieste 
zrealizoval projekt moderného futbalového ihriska 
s umelým povrchom hracej plochy, ktorý by spĺ-
ňal všetky súčasné požiadavky na takýto štadión. 
Tretia požiadavka na zmenu projektu vyplynula zo 
žiadosti o zabezpečenie vonkajšieho osvetlenia ih-
riska.

  Teda možno povedať, že sa v skutočnosti realizovali 
tri projekty. Až po komplexnom ukončení všetkých 
prác sa zhotovené dielo javí ako jeden celok. Preto 
aj spomínaný list ÚVO vo svojom závere konštatuje, 
že „...rozdelenie predmetu zákazky môže viesť 
ku konaniu, ktoré nie je v súlade s § 5 ods. 12 
zákona o verejnom obstarávaní.“

 Ani jedným slovom uvedený list neuvádza, že 
bol porušený zákon (!) a treba zdôrazniť, že 
každá zmena bola odsúhlasená mestským za-
stupiteľstvom (vrátane aj dnes kritizujúcich po-
slancov).

2)  Článok ďalej uvádza čitateľa do omylu tvrde-
ním, že stavba bola predražená, bez toho, aby 
uviedol aspoň jeden porovnateľný projekt. 
článok bez akéhokoľvek preukázania skutoč-
ností vydáva domnienku za fakt. Mesto Spiš-
ská Nová Ves vykonalo porovnanie zrealizovaného 
diela s obdobnými projektmi, ako je náš, v rámci 
celého  Slovenska.  Porovnaním  cien  projektov 
sme jednoznačne zistili, že projekt v Spišskej No-
vej Vsi bol realizovaný výhodne!!! Porovnateľné 
stavby na Slovensku sa pohybujú v cenách nad  
700 tis. EuR! Tak ako prišli kritici na to, že stavba 
bola predražená??? Domnienka opozičného po-
slanca je automaticky považovaná za fakt??!!

3)  Autorka článku musí vedieť, že investorom stavby 
nebola  Radnica,  ale  príspevková  organizácia 
mesta - Správa telovýchovných zariadení (STEZ), 
ktorá celú stavbu aj verejné obstarávanie riadila. 
Verejné obstarávanie bolo vykonané prostredníc-
tvom certifikovanej osoby, čím bola zabezpečená 
objektivita a zákonnosť.

4)  Uvedený článok uzatvára poznámka nejakej Klau-
die Jurkovičovej. K tejto poznámke sa radšej ne-
budem vyjadrovať, pretože tu nejde o poznámku, 
ale o znôšku nadávok a vulgárností nehodných po-
všimnutia. Z poznámky je jasná iba nenávisť voči 
súčasnému vedeniu Mesta Spišská Nová Ves.

5)  Futbalové ihrisko s umelým povrchom je už tretí 
rok hojne využívané do večerných hodín (najmä 
v zimnom období) športovcami nielen zo Spišskej 
Novej Vsi a jej okolia, ale aj zo susedných okresov. 
Niekto má z toho radosť, niekto zlosť... 

  Napriek všetkým obdobným negatívnym článkom 
ubezpečujeme verejnosť, že vedenie mesta bude 
pokračovať v realizácii volebného programu a ne-
odradia nás od toho žiadne ohováračské články, 
či kampane. 

Na záver chcem doložiť iba jeden príspevok z interne-
tovej diskusie k predmetnému článku:
„Boh vie, že som už čítal veľa hlúpych článkov... 
Zlé články blogerov ma však netrápia tak, ako 
zlé články..., ktoré sa snažia tváriť ako... seriózne 
a autori za svoju prácu získavajú nemalú plácu. 
Povahou som skôr človek pokojný, dalo by sa 
povedať, flegmatik. Jedna z vecí, ktorá ma však 
dokáže vytočiť, je hlúposť a podávanie hlúposti 
masám, bez toho, aby si spravili vlastný názor...“

PhDr. Ján Volný, PhD.
primátor mesta

Denník Korzár dňa 3. 3. 2010 uverejnil článok pod názvom „Fico otváral ihrisko, pri ktorom bol porušený zákon“. Vzhľadom na to, že celý 
článok je tendenčný, osočujúci a narúšajúci dobrú povesť právnickej osoby Mesta Spišská Nová Ves, rád by som naň reagoval (okrem zasla-
nia stanoviska do uvedeného denníka) aj touto formou.

KALENDÁR „SPIšSKÁ NOVÁ VES 2010“ 
VíťAz CELOSLOVENSKEJ SúťAžE

Prestížnu - a jedinú svojho druhu v Slovenskej repub-
like - súťaž slovenskej kalendárovej tvorby vyhlasuje 
každoročne  Klub fotopublicistov Slovenského 
syndikátu novinárov v Slovenskej Ľupči. Tento rok 
sa konal už jej 18. ročník.
Súčasne bol vyhlásený i 3. ročník súťaže „Najkraj-
šie knihy a propagačné materiály o Slovensku 2007 
- 2009“. 
Kalendár „Spišská Nová Ves 2010“, ktorého vy-
davateľom  je Mesto Spišská Nová Ves, autorom 
šiestich perokresieb dominánt nášho mesta (s ná-
zvami - Rímskokatolícky kostol Nanebovzatia Panny 
Márie; Klenoty mesta; Galéria umelcov Spiša; Evan-
jelický  kostol; Domčeky; Reduta,  koncertná  sieň) 
je  Ing. Emil Labaj,  jeho dizajnového spracovania  
BSP Magnetica, s. r. o.,  je obohatený šiestimi ci-
tátmi, prihlásilo mesto za stanovených podmienok do 
súťaže v decembri minulého roka. 
Kalendár bol spracovaný a vydaný v ďalších jeho dvoch 
podobách - ako jednolistový, formátu A2 s dominant-
nou kresbou veže rím.-kat. kostola spolu s menším 
obojstranným vyhotovením s dvoma kresbami (Rím.-
kat. kostol; Dominanty mesta) - tento našli občania 
nášho mesta vložený v januárovom čísle Ička.  
Nominované kalendáre hodnotí porota zložená z vý-

tvarníkov, grafikov, fotografov, polygrafov a iných od-
borníkov. Súťaž každoročne  (vždy  v marci)  vrcholí 
vyhodnotením v Banskej Bystrici a pri tejto príležitosti 
sú zároveň najkrajšie kalendáre i vystavené. 
Slávnostné  vyhodnotenie,  vyhlásenie  výsledkov, 
odovzdanie  diplomov  a  otvorenie  výstav,  ktorých 
sa zúčastnili aj zástupcovia nášho mesta, sa konalo  
23. marca v štátnej vedeckej knižnici v Banskej 
Bystrici (hlavný spoluorganizátor súťaže a výstavy).
Zo  štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bys-
trici,  kde  budú  víťazné  kolekcie  kalendárov,  kníh 
a  propagačných materiálov  premiérovo  vystavené  
do 13. 4. 2010, potom dve výstavné kolekcie naj-
krajších slovenských kalendárov súbežne putujú 
počas celého roka 2010 po rôznych mestách Slo-
venska - Bardejov, Levice, Piešťany, Rožňava, 
Stará Ľubovňa, Veľký Krtíš, zvolen a žilina, aby 
ich tak mohli obdivovať aj ľudia v rôznych kútoch na-
šej republiky. 
Výsledkové  listiny,  ako  i  samotný  víťazný kalendár 
môžete nájsť na www.spisskanovaves.eu v sekcii 
Aktuality. Viac informácií o súťažiach získate tiež na  
www.najkalendar.sk a www.najkrajsieknihy.sk.

ing. marcela Balúchová
kancelária primátora

Kreslený kalendár „Spišská Nová Ves 2010“ získal 1. miesto v súťaži „Najkrajší kalendár Slovenska 2010“ v kategórii A - Nástenné viaclistové 
kalendáre, podkategórii A/5 - Mestá.
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OZ činnosti PZ v SNV
Podľa  trestného  oznámenia  63-roč.  muža  
10. 3. 2010 o 18.00 hod. bolo kriminálnou polí-
ciou šetrené lúpežné prepadnutie, kde poškodený 
uviedol, že na sídl. Mier ho v danom čase prepa-
dol jemu neznámy páchateľ, ukradol mu hotovosť 
336 €  a  spôsobil  práceneschopnosť  2  dni.  Na  
základe previerok kamerového systému bolo  zis-
tené, že k tejto lúpeži nedošlo, avšak na opačnom 
konci mesta poškodený v  rovnakom čase konzu-
moval alkoholické nápoje v reštauračnom zariade-
ní, pričom ho okradol jeho spolukonzument. 

Kriminálna  polícia  zaistila  15.  3.  2010  17-roč. 
Adama  a  Stanislava  a  16-roč.  Romana  z  Rud-
nian,  ktorí  ako  spolupáchatelia  12.  3.  2010  
o  23.30  hod.  na  chodníku  od  OC  Kaufland 
v smere na sídl. Mier prepadli 29-roč. Spišsko-
novovešťana  tak,  že ho údermi do  tváre  zhodili 
na  zem, kopali doň,  z  vrecka mu ukradli mobil, 
peňaženku, cigarety a osobné doklady. Poško-
dený  utrpel  zranenia,  ktoré  si  nevyžiadali  prá-
ceneschopnosť,  spôsobená  škoda  predstavuje 
170 €. Zároveň bolo zistené,  že  tí  istí muži pre-
padli  v  ten  istý deň o 20.30 hod. aj manželský 
pár v Rudňanoch tak, že oboch zhodili na zem, 
prehľadali  ich  a  ukradli  im  cigarety,  hotovosť 
200 €, osobné doklady. Poškodený muž po úde-
roch päsťami utrpel drobné  tržné  rany na hlave 
s dobou liečenia 7 dní. V rámci vedeného vyšet-
rovania bolo tiež zistené, že trojica spáchala ďal-
šiu lúpež 25. 2. 2010 o 21.30 hod. pri Obecnom 
úrade v Rudňanoch, kde prepadli 39-roč. muža 
z  okresu  Lipt.  Mikuláš  podobným  spôsobom, 
zhodili ho na zem, udierali po hlave a kopali po 
celom  tele,  ukradli  mu  peňaženku  s  osobnými 
dokladmi,  z  ruky  mu  strhli  náramkové  hodinky 
a  spôsobili mu celkovú  škodu 144 €. Poškode-
ný sa zo zranení liečil 13 dní. Vo všetkých troch 
prípadoch  vyšetrovateľ  Úradu  justičnej  a  krimi-
nálnej polície v SNV vzniesol všetkým trom obvi-
nenie zo zločinov lúpeže, za ktoré im hrozí trest 
odňatia slobody do 4 rokov. 

V dobe od 18.00 hod. 11. 3. 2010 do 7.45 hod. 
12. 3. 2010 sa neznámy páchateľ vlámal do pre-
dajne ovocia a zeleniny na sídl. Západ  I  tak, že 
nezisteným  predmetom  a  spôsobom  odstránil 
visiaci  zámok  kovovej mreže,  vypáčil  vchodové 
dvere predajne, vnikol dnu a odcudzil rôzne dru-
hy  alkoholu,  cigariet,  čokolády,  žuvačky,  šuflík 
registrač. pokladne s hotovosťou 300 €, čím pre 
poškodeného  spôsobil  predbežnú  škodu  cca 
3 500 €.

Doposiaľ neznámy páchateľ 12. 3. 2010 v rozpätí 
15 minút po 15.00 hod. v šatni sauny krytej plavár-
ne zobral z ležadiel odpočivárne kľúče, ktorými si 
odomkol 2 skrinky a z tých ukradol spolu 625 €. 
Poškodení boli zákazníci 46-roč. muž z Jamníka 
a 41-roč. muž z Chraste nad Hornádom.

16.  3.  2010  o  21.00  hod.  na  sídl.  Západ  I  na 
Hutníckej  ul.  došlo  k  lúpežnému  prepadnutiu 
47-roč. matky a jej 17-roč. dcéry, ktoré po tom, 
čo zrealizovali výber hotovosti z bankomatu, boli 
prepadnuté  dvoma  neznámymi  páchateľmi  tak, 
že  títo  ich  ohrozovali  nezistenou  strelnou  zbra-
ňou a pod hrozbou jej použitia im ukradli 120 €. 
Dopustili sa tak zločinu lúpeže, za ktorý im hrozí 
trest odňatia slobody až do 12  rokov. Policajný 
zbor SR napriek tomu, že v čase uzávierky Ička 
eviduje páchateľov ako neznámych, ďakuje oby-
vateľom sídl. Západ I za už poskytnutú súčinnosť 
a  informácie, ktoré môžu viesť k  vypátraniu da-
ných páchateľov.

OPäť V BuDAPEšTI, PO ôSMICH 
ROKOCH AJ V BERLíNE

KALENDÁRIuM PODuJATí 
BANíCKEHO SPOLKu SPIš 
NA ROK 2010

V  dňoch  4.  -  7.  marca  2010  sa  delegácia 
mesta Spišská Nová Ves pod vedením primá-
tora  PhDr.  Jána  Volného,  PhD.  a  Turistické 
informačné centrum Spišská Nová Ves zúčast-
nili spoločne 33. veľtrhu cestovného ruchu  
uTAzÁS v Budapešti.  Tohtoročný  veľtrh  sa 
niesol v duchu sloganu „Vstúp do čarokrásnych 
krajín a objav ich...!“
Veľtrh Utazás je najväčším veľtrhom cestov-
ného ruchu v Maďarsku, koná sa raz ročne, je 
určený odbornej aj širokej verejnosti. Je mies-
tom na utužovanie už existujúcich,  ako aj  na 
vytváranie nových obchodných kontaktov nie-
len pre odbornú verejnosť, ale priamo aj pre  
návštevníkov. Výstava umožnila v krátkom čase 
a  na  jednom mieste  oboznámiť  sa  s  novými 
trendami v oblasti cestovného  ruchu, vytvoriť 
si prehľad o situácii na  trhu, porovnávať úro-
veň  vlastných  produktov  s  produktami  ostat-
ných  krajín,  vymieňať  si  skúsenosti,  zbierať 
nápady.  Tohtoročná  návštevnosť  výstavy  na 
úrovni 60 000 návštevníkov prelomila rekord 
za ostatné tri roky.

Najväčší  záujem  verejnosti,  z  pohľadu  nášho 
mesta, bol tradične o Národný park Slovenský 
raj, región Spiš a pamiatky Gotickej cesty. Stá-
nok nášho mesta počas veľtrhu navštívil aj veľvy-
slanec SR v Maďarsku PhDr. Peter Weiss, CSc.
V  dňoch  10.  -  14.  marca  2010  sa  konal  
Medzinárodný veľtrh cestovného ruchu  
ITB v Berlíne, ktorý so svojou 40-ročnou tra-
díciou opäť priniesol celosvetový prehľad naj-
novších trendov v cestovnom ruchu. Na celkovej 
ploche 160 000 m2 sa predstavilo 11 000 vy-
stavovateľov zo 180 krajín a výstavu navštívilo 
cca 180 000 návštevníkov.
Po  ôsmich  rokoch  sa  na  výstave  ITB  Berlín 
prezentovali opäť aj Mesto Spišská Nová Ves 
a Turistické informačné centrum Spišská Nová 
Ves. Pod vedením zástupcu primátora PhDr. Mi-
roslava Semeša, PhD. predstavili svoju ponuku 
kultúrnych  aktivít  mesta,  národných  parkov 
a gotických pamiatok, o ktoré bol z hľadiska ve-
rejnosti veľký záujem.

ing. Zuzana Kóšová
tiC v snV

19. 5. 2010, Spišská Nová Ves 
Valné zhromaždenie členov 
OZ Banícky spolok Spiš

Júl 2010, Spišská Nová Ves 
Vydanie publikácie „Baníctvo mesta 
Spišská Nová Ves“ 

27. - 28. 8. 2010, Spišská Nová Ves 
3. stretnutie banských miest a obcí Slovenska 
organizované v spolupráci s Mestom 
Spišská Nová Ves a Združením baníckych 
spolkov a cechov Slovenska 

September 2010, Banská Štiavnica
Účasť na oslavách Dňa baníkov 

1. - 2. 12. 2010, Spišská Nová Ves 
Barborské slávnosti na Spiši 
- prehliadka baníckych piesní 
- banícky šachtág 

V  rámci pracovných aktivít Banícky spolok Spiš 
aktualizuje internetovú stránku, pokračuje v pro-
jekte „Slovenská banská cesta - časť Spiš“, infor-
muje verejnosť prostredníctvom článkov o  histórii 
baníctva a hutníctva na Spiši. V spolupráci s re-
dakciou  časopisu  Montanrevue  pripravuje  pe- 
riodikum venované 3. stretnutiu banských miest 
a obcí Slovenska. Spolok bude i naďalej hľadať 
možnosti zvukového a optického oživenia banskej 
veže Klopp Orth, so zameraním na významné dni 
spojené s históriou baníctva.  

SOBÁšNE DNI NAVyšE 
- 10. a 20. 10. 2010
Podľa  platnej  legislatívy  Slovenskej  republiky 
možno  na  Slovensku  uzavrieť  manželstvo  cir-
kevne, pred orgánom registrovanej cirkvi alebo 
civilne, pred orgánom obce alebo mestskej časti, 
ktoré vedie matriku. 
V roku 2009 bolo uzavretých v meste Spišská 
Nová  Ves  celkom 251 manželstiev, z toho  
142 cirkevných a 109 civilných.
Civilné manželstvá sa v Spišskej Novej Vsi uzatvá-
rajú v Radnici mesta, v obradnej miestnosti, 
ale môžu sa uzatvárať i mimo tohto určeného 
priestoru, mimo soboty a za poplatok.
Sobášne dni v Spišskej Novej Vsi, za ktoré sa ne-
platí poplatok, sú určené na piatok a sobotu. Za 
ostatné dni, ak sa počas nich snúbenci rozhodnú 
sobášiť, zaplatia určený poplatok.
Každý rok je pre budúcich manželov v kalendári 

nejaký zaujímavý dátum, o ktorom si myslia, že 
im prinesie šťastie do spoločného života alebo sa 
minimálne stane nezabudnuteľným dátumom. Aj 
v tohtoročnom kalendári sú také dátumy a preto 
pre rok 2010 Mesto Spišská Nová Ves okrem 
obvyklých sobášnych dní určilo ako sobášne 
dni termíny 10. 10. 2010 a 20. 10. 2010. 
V  uvedené  dni  sa  bude  v Radnici  sobášiť bez 
poplatku.  Treba  sa  len  rozhodnúť,  na Matrič-
nom úrade Mestského úradu Spišská Nová Ves, 
Štefánikovo  nám.  1  (prízemie)  vyzdvihnúť  Žia-
dosť o uzavretie manželstva, vyplniť ju, odovzdať 
na matrike a dohodnúť si hodinu uzavretia man- 
želstva. A na sobášnom liste sa vám bude skvieť 
dátum 10. 10. alebo 20. 10. 2010! Rozhodnite 
sa, ktorý je zaujímavejší! 

mária Findurová
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olympijských hier sa na zš na Lipovej ul. kona-
la vedomostná súťaž s názvom Ja a olympij-
ské hry. Žiaci 5. a 6. ročníka súťažili v 3-člen-
ných družstvách v rámci štyroch kôl, z ktorých 
každé preverilo nielen vedomosti z histórie a sú-
časnosti  ZOH,  ale  aj  šikovnosť  a  pohotovosť 
súťažiacich. Hoci bodové rozdiely  jednotlivých 
družstiev neboli veľké, prvenstvo nakoniec pat-
rilo družstvu dievčat zo 6. C triedy.

Valentínska kvapka krvi pritiahla aj tento rok 
na  hematologicko-transfúzne  oddelenie  Ne-
mocnice s poliklinikou v SNV od 8. 2. do 25. 2. 
mnoho darcov tejto životodárnej tekutiny. 

Jeden  z  milých  sviatkov,  ktorý  sa  postupne 
udomácňuje  aj  u  nás,  je  sviatok  sv.  Valentína 
(14. 2.). Pre žiakov na zš na Lipovej ul. bolo 
pri  tejto príležitosti pripravených  viacero súťa-
ží.  Jednou  z  nich  bola  výtvarná  súťaž  žiakov 
II.  stupňa  Valentínske srdiečko. Zapojili  sa 
do  nej  dievčatá  i  chlapci.  Využívali  podobnú 
techniku ako pri zdobení perníčkov. Na farebný 
papier  si  nakreslili  tvar  srdiečka,  ktoré potom 
ozdobovali vytláčaním temperovej  farby z  tuby 
priamo na papier. Každý zo súťažiacich prejavil 
pri  zdobení  svojho  srdiečka  nápaditosť  a  vý-
sledkom boli srdiečka ozdobené ornamentami 
od výmyslu sveta. Vybrať tie najkrajšie nebolo 
jednoduché, no porota po dlhom rozhodovaní 
nakoniec  najzaujímavejšie  výtvory  odmenila 
peknými cenami.

zO zASADNuTIA MESTSKéHO 
zASTuPITEĽSTVA

Vo štvrtok 25. februára sa stretli poslanci mestského zastu-
piteľstva (MsZ) na v poradí 26. riadnom rokovaní.
Prvým bodom programu bola tradične Správa o výsled-
koch kontrol,  ktorá  sa  týkala  výsledkov  následných 
finančných kontrol: č. PK-10/2009 v Správe telovýchov-
ných zariadení so zameraním na „Efektívnosť čerpania fi-
nančných prostriedkov na investičnú akciu Rekonštrukcia 
tréningového  futbalového  ihriska  s  umelým  trávnikom“;  
č. PK-12/2009 „Splnenie opatrení prijatých na nápravu 
zistených nedostatkov a na odstránenie príčin ich vzniku“; 
č. NK-11/2009 „Vybavovanie sťažností, petícií a informá-
cií v pôsobnosti Mesta SNV v r. 2009“. Prerokovaná bola 
i Správa o sťažnostiach, petíciách a podaných informáciách 
od 1. 9. do 31. 12. 2009 a Správa o kontrolnej činnosti 
hlavnej kontrolórky mesta a Útvaru hlavného kontrolóra za 
r. 2009.
Poslanci ďalej prekontrolovali plnenie uznesení Msz 
k 31. 12. 2009.
Na rokovací stôl sa dostalo Hodnotenie plnenia zmluvy 
č. 209/2008, ktorú Mesto SNV v apríli 2008 uzatvorilo so 
spoločnosťou Tescar, s. r. o., SNV v súvislosti s plánova-
nou revitalizáciou Domu služieb na Štefánikovom námestí. 
Ako sme už v Ičku informovali, v apríli 2009 bol investo-
rovi, vzhľadom na zdĺhavé riešenie zapojenia sa pobočky  
Dexia banka Slovensko do projektu, predĺžený termín plne-
nia zmluvy do 31. 12. 2009. Ani v tejto lehote však nebol 
zaznamenaný žiadny posun v plnení predmetu zmluvy, čo 
investor odôvodnil dopadmi celosvetovej finančnej krízy na 
participujúce subjekty v projekte a problematickým majet-
kovo-právnym vysporiadaním pozemkov, na ktorých Dom 
služieb stojí. Msz vo februári spoločnosti Tescar termín 
opätovne nepredĺžilo, ukončilo s investorom zmluvný 
vzťah s uplatnením zmluvných pokút a rozhodlo o vypí-
saní novej verejnej súťaže na využitie Domu služieb 
s termínom do 30. 6. 2010.
MsZ ďalej vzalo na vedomie Vyhodnotenie plnenia Akč-
ného plánu rozvoja mesta za r. 2009. Akčný plán  je 
krátkodobý (ročný) plánovací rozvojový dokument, ktorý 
vychádza a je v súlade s dlhodobým strategickým Progra-
mom hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta (PHSR) 
a s Územným plánom mesta. Akčný plán mesta na r. 2009 
obsahoval  spolu 77  rozvojových aktivít  v 11 oblastiach. 
Z  toho  zrealizovaných vlani bolo 44 aktivít, z časti  
zrealizovaných 18. 15 aktivít sa nerealizovalo z dôvodu 
prijatých úsporných opatrení alebo z dôvodu, že pre danú 
aktivitu nebola vlani vyhlásená žiadna relevantná výzva na 
získanie externých zdrojov. Do r. 2010 sa presunulo, resp. 
pokračuje spolu cca 40 projektov a aktivít. MsZ pri tomto 
bode odobrilo návrh, aby sa pre r. 2010 nevypracovával 
samostatný Akčný plán, nakoľko je už súčasťou schvále-
ného Programového rozpočtu mesta na tento rok. Priori-
tou manažmentu rozvoja mesta pre r. 2010 je kvalitná 
realizácia úspešných projektov, o ktorých sme v Ičku 
priebežne  informovali, a v zmysle zákona o podpore re-
gionálneho rozvoja vypracovanie a schválenie nového 
PHSR mesta na r. 2010 - 2016 (2018).
Väčšinou prítomných poslancov bol schválený Návrh prí-
pravy a realizácie akcií na r. 2010, ktoré sa pôvodne 
nedostali  z  dôvodu  nedostatku  zdrojov  do  rozpočtu 
mesta na r. 2010. Ich vyfinancovanie a realizáciu umožnia  
zostatkové prostriedky z hospodárenia mesta v r. 2009 vo 
výške 656 402,40 €. Medzi pripravované akcie patria: re-
konštrukčné práce v hoteli Preveza (130 000 €), odkúpenie 
pozemkov od ŽSR pod Autobusovou stanicou (68 000 €), 
rekonštrukcia cesty na Muráňskej ulici  (100 000 €), re-
konštrukcia parkovacieho systému pri Pošte 1 (15 000 €), 

požiadavky mestských výborov (273 400 €) a  technická 
vybavenosť  pre  104  garážových  boxov  na  sídl.  Mier  
(70 000 €), ktoré tam plánuje postaviť spoločnosť Expo-
credit z Košíc.
MsZ tiež odobrilo udelenie Ceny mesta za r. 2009 dvom 
laureátom: Valentovi Vargovi a Ing. Alexandrovi Barčá-
kovi. Bližšie sa týmto osobnostiam venujeme na str. 1 a 3. 
Do funkcie riaditeľa Domova dôchodcov  v  SNV  bol 
slávnostne menovaný Ing. štefan šiška. O tento post sa 
vo výberovom konaní uchádzalo celkovo 29 záujemcov. 
Ing. Šiška zasadol na riaditeľskú stoličku k 1. 3. 2010.
Schválené bolo vyhlásenie dobrovoľnej zbierky na re-
konštrukciu národnej kultúrnej pamiatky Mariánsky morový 
stĺp s Immaculatou, o ktorej sme informovali v marcovom 
Ičku. Ako zbierka prebieha a kto už do nej prispel, sa do-
čítate na str. 3.
MsZ vo februári riešilo aj organizačné záležitosti - od-
súhlasilo zmenu člena Valného zhromaždenia spoločnosti 
Šport, s.  r. o., SNV, zmenu delegovania poslanca MsZ 
v Rade Materskej školy na Ul. I. Krasku a zmenu v zložení 
komisie MsZ pre mládež a šport.
Odsúhlasená bola úprava štatútu ocenenia „Najlepší 
športovci mesta SNV“.  Po  novom  sa  napr.  do  ankety 
o najlepších športovcov mesta môžu zapojiť aj športovci, 
ktorí síce nie sú členmi niektorého mestského športového 
klubu, ale majú v SNV trvalé bydlisko najmenej 1 rok pred 
nominovaním,  alebo  sú  členom  tunajšieho  športového 
klubu, ale počas sezóny hosťovali inde a dosiahli výrazné 
úspechy. Novinkou je aj udeľovanie Ceny primátora mesta 
s finančnou odmenou a diplomom tým jednotlivcom a kolek-
tívom, ktorí v danom roku reprezentovali naše mesto a zvlášť  
významným spôsobom prispeli k rozvoju športu a zviditeľne-
niu športových aktivít mesta. Aké sú mená našich najúspeš-
nejších športovcov za r. 2009, sa dozviete na str. 3.
Na vedomie MsZ vzalo Informáciu o novelizácii zákona 
č. 369/1990 zb. o obecnom zriadení, ktorá po nado-
budnutí účinnosti prinesie niektoré podstatné zmeny týka-
júce sa postavenia, právomocí a povinností starostu obce 
a obecného zastupiteľstva.
Poslanci  sa  zaoberali  aj  zmenou zásad hospodáre-
nia s majetkom mesta, ktorá vyplynula z novely zákona 
o majetku obcí č. 258/2009 Z. z. a nadobúda účinnosť  
k 1. 7. 2010. 
V rámci Vysporiadania vlastníctva nehnuteľností sa ro-
kovalo aj o odpredaji dvoch mestských budov na ná-
mestí, konkrétne objektov zimná ul. č. 71 a zimná ul. 
č. 72. Budovy sa nachádzajú v centre mesta v pamiatko-
vej zóne a sú v zlom technickom stave. Nakoľko mesto 
nemá na ich rekonštrukciu potrebné investície, rozhodlo 
sa obe budovy odpredať aj s prislúchajúcimi pozemkami. 
Minimálna akceptovateľná cena, ktorú bude mesto žiadať 
za nehnuteľnosti v obchodnej verejnej súťaži, je 161 000 € 
za objekt Zimná ul. č. 71 a 225 000 € za objekt Zimná 
ul. č. 72.
Záver rokovania patril interpeláciám a otázkam poslan-
cov. V rámci nich poslanci Ing. Stanislav Čurný a Ing. On-
drej Majerník navrhli venovať sa tomu, aby aj mestská časť 
Novoveská Huta mala  v MsZ  svojho  poslaneckého  zá-
stupcu, a poslanec RSDr. Juraj Beňa sa prihovoril v mene 
záhradkárov lokality Holubnica na Ferčekovciach, ktorým 
v odkúpení pozemkov ich záhrad bráni nevytýčená oblasť 
ochranného pásma povodia Holubnice.
Predložené materiály, prijaté uznesenia, hlasovanie po-
slancov a zvukový záznam nájdete na www.spisskanova- 
ves.eu - modrá sekcia SNV - Samospráva - MsZ.

ing. Lucia Kormošová

zrušená bola zmluva s investorom, ktorý mal rekonštruovať Dom služieb, mesto vypíše novú verejnú 
súťaž. čaká nás spracovanie Plánu hospodárskeho a sociálneho rozvoja mesta na roky 2010 - 2016 
(2018). zostatkové prostriedky z hospodárenia mesta v roku 2009 umožnia realizáciu aktivít, ktoré 
sa pôvodne do tohtoročného rozpočtu mesta nedostali. Domov dôchodcov má nového riaditeľa. 
Mesto odpredáva dve budovy na námestí.
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1.  3.  2010  počas  služobného  zákroku  hliadok 
MsP na Potočnej ul. bolo zistené, že na mieste 
sa  nachádza  21-roč.  Ján  H.  z  Vrútok,  hľadaný 
v súvislosti so spáchaním trestného činu lúpeže 
a  trestného činu marenia výkonu úradného roz-
hodnutia v súvislosti s nenastúpením do výkonu 
trestu  odňatia  slobody.  Po  telef.  preverení  veci 
cestou OO PZ SR vo Vrútkach bola hľadaná oso-
ba obmedzená na slobode, pričom pri bezpeč-
nostnej  kontrole  bola  u  nej  nájdená  cca 23 cm 
dlhá čepeľ noža bez rukoväte, a následne odo-
vzdaná hliadke PZ SR v SNV.

3.  3.  2010  o  15.00  hod.  hliadka  MsP  zistila 
a  objasnila  priestupok  na  úseku  ochrany  pred 
alkoholizmom a inými toxikomániami, ktorého sa 
dopustil mladistvý 15-roč. Marek M. z Potočnej 
ul. tým, že v predajni Farby Laky na Štefánikovom 
nám. zakúpil fľašu lekárskeho toluénu a tento pri 
OC Kaufland sám užil vdychovaním cez tkaniny, 
pričom látku podal k užitiu aj maloletému 11-roč. 
Michalovi Č. z Potočnej ul. Hliadka MsP oboch 
prichytila pri čine. V súvislosti s priestupkom boli 
riešení aj matka maloletého za nezabezpečenie 
dozoru nad synom a zodpovedný vedúci predaj-
ne  za  nepreverenie  si  veku  zákazníka  a  predaj 
fľaše návykovej  látky  zjavne nedospelej  osobe, 
u ktorej sa dalo predpokladať, že ju zneužije.

Hliadka  MsP  počas  hliadkovacej  činnosti  
8. 3. 2010 o 14.55 hod. na Harichovskej ces-
te  zistila  priestupok  proti  majetku,  ktorého  sa 
dopustili  32-roč. Marek M.,  29-roč. Marek  K., 
26-roč.  Ján  K.,  24-roč.  Štefan  Š.  a  23-roč. 
František  Š.,  všetci  zo  Smižian,  tým,  že  odcu-
dzili pri Nemocnici s poliklinikou v SNV zdvojený 
kovový  nosník  o dĺžke 5 m,  šírke 60 cm a  váhe 
asi 600 kg, čím majiteľovi spôsobili škodu 100 €. 
Menovaným bola odcudzená vec odňatá a vráte-
ná poškodenému. Vec v riešení.
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y15.  2.  sa  konal  jubilejný 5. ples Centra voľ-
ného  času Adam.  Zabaviť  sa  naň  cez  jarné 
prázdniny prišlo až 270 účastníkov.

„Vlasy, korunka našej krásy“  -  tak v  tomto du-
chu sa 19. 2. niesla veľká Wella vlasová show 
v OC Madaras. Svoju kreativitu na nej predsta-
vili  vlasové  stylistky  Iveta Weiselová,  Karolína 
Janicsek-Kalmár  a  Alena  Tomalová-Dutková. 
Sprievodnými  akciami  bola módna  prehliadka 
a svetelná show.

Nemilé prekvapenie čakalo  vo  februári  na 
majiteľku kníhkupectva na sídl. Mier. V so-
botu 20. 2. neznámy páchateľ rozbil sklenenú 
výplň  vchodových  dverí  predajne  a  vlámal  sa 
dnu. Neprišiel však kvôli knižným publikáciám. 
Ulakomil sa na pokladničku a hotovosť. Majiteľ-
ke spôsobil celkovú škodu vyše 500 €.

22. 2. po prvýkrát na detské lôžkové odde-
lenie  našej  nemocnice  s  poliklinikou  zavítali 
dvaja milí klauni z prešovského občianskeho 
združenia Červený nos. Vďaka nim sa oddele-
ním rozhostila príjemná pohoda, dobrá nálada 
a veselý detský smiech a džavot. Hospitalizo-
vané choré deti od klaunov s červenými nosmi 
dostali na pamiatku balónové talizmany. 

Na Základnej umeleckej škole v SNV sa 26. 2. 
uskutočnilo krajské kolo medzinárodnej súťaže 
Hnúšťanský akord 2009/2010  v  predmete 
Hudobná náuka. V troch vekových kategóriách 
tu družstvá súťažili o postup na celoslovenské 
kolo.  Ich úlohou bolo v krátkom časovom  limi-
te správne odpovedať na súťažné otázky. ZUŠ 
SNV úspešne  reprezentovali 2 družstvá, ktoré 
pripravil  učiteľ  Mgr.  Stanislav  Dvorský.  Druž-
stvo A  -  Lucia Kubovičová, Katarína  Valasová, 
Tadeáš  Bochňa  -  získalo  vo  svojej  kategórii  
1. miesto a postup na celonárodné kolo, druž-
stvo B  - Michaela Kubáňová, Lea Pisarčíková, 
Matej Šmida - obsadilo pekné 2. miesto.

Cineama  je  názov  regionálneho minifestivalu 
amatérskeho filmu, ktorý sa 26. 2. konal v Ga-
lérii umelcov Spiša. Zorganizovalo ho Spišské 
osvetové  stredisko  pre  filmárov  -  amatérov. 
V  troch  vekových  kategóriách  súťažilo  spolu 
7  autorov  s  10-imi  snímkami.  Víťazom  súťaže 
sa  stal  Štefan  Bartko  s  poeticko-technickým 
filmom Spanilá  jazda stejšna. Najlepšie súťaž-
né filmy postúpili do aprílového krajského kola 
súťaže v Rožňave.

27.  február  sa  v našom meste niesol  v duchu 
country.  Spišskonovoveská country skupina 
The Colt slávila svoje okrúhle 10. narode-
niny. Samozrejme veľkým koncertom, na ktorý 
prišli hostia z celého Slovenska aj Česka. Špe-
cialitkou  večera  bol  slávnostný  krst  prvotiny 
„Colťákov“ s názvom Prvý výstrel. CD predsta-
vuje  prierez  tvorby  skupiny  za  uplynulé  roky. 
Krstilo  sa  za  prítomnosti  300  hostí.  Krstným 
otcom  CD-čka  sa  stal  Peter  Meluš,  asistoval 
mu pri  tom primátor Ján Volný. Hudobníci ne-
zabudli  ani  na  svojho  dvorného  textára  Emila 
Labaja, ktorému za odmenu udelili čestné člen-
stvo v skupine.

Dobré meno nášmu mestu urobili mladí ha-
siči zo zš Hutnícka ul.  na  najväčšej  halovej 
súťaži mladých hasičov v ČR a SR. 27. 2. sa zú-
častnili XIX. ročníka neoficiálnych Majstrovstiev 
Čiech, Moravy, Sliezska a Slovenska v Havířo-
ve. V kategórii starších žiakov vyhrali, družstvo 
mladších  žiakov  obsadilo  12. miesto.  Spišskú 
Novú Ves reprezentovali: Dalibor Gonda, Viktor 

SPRAVODAJSTVO

OD 1. 2. 2010 PLATí NOVý zÁKON 
NR SR č. 9/2010 O SťAžNOSTIACH
Zákon č. 152/1998 Z. z. o sťažnostiach v znení zá-
kona č. 164/2008 Z. z. bol NR SR prijatý v roku 1998. 
V čase od jeho prijatia až po súčasnosť došlo k mno-
hým legislatívnym zmenám, na ktoré je potrebné rea-
govať, aby zákon o sťažnostiach bol naďalej účinným 
nástrojom ochrany práv fyzických a právnických osôb 
v prípade, ak boli porušené činnosťou, respektíve ne-
činnosťou orgánu verejnej správy alebo iného orgánu 
Slovenskej republiky.
Dňa  1. februára 2010  nadobudol  účinnosť  zákon 
č. 9/2010 o sťažnostiach,  ktorý  nahradil  zákon  
č. 152/1998 Z. z. v znení zákona č. 164/2008 Z. z. 

základné zmeny zakotvené v novom zákone o sťaž-
nostiach:
§ 5, ods. 1 
Sťažnosť možno podať písomne, ústne do záznamu, 
telefaxom alebo elektronickou poštou.

§ 5, ods. 2  
Ak sťažnosť podáva fyzická osoba, musí obsahovať 
meno, priezvisko, adresu trvalého pobytu alebo pre-
chodného pobytu sťažovateľa. 
Ak sťažnosť podáva právnická osoba, musí obsahovať 
jej názov a  sídlo, meno a priezvisko osoby oprávnenej 
za ňu konať.
Od 1.  februára 2010 ak sťažnosť neobsahuje údaje, 
ktorými je identifikovaný sťažovateľ, sťažnosť sa odloží 
podľa § 6 ods. 1 písm. a) zákona o sťažnostiach bez 
prešetrenia.

§ 5, ods. 7 
Sťažnosť  zaslaná  telefaxom alebo elektronickou 
poštou sa považuje za písomnú iba vtedy, ak ju sťažo-
vateľ do piatich pracovných dní od jej podania písomne 

potvrdí podpisom, inak sa sťažnosť odloží.
Sťažnosť podaná orgánu verejnej správy elektronickou 
poštou so zaručeným elektronickým podpisom sa 
považuje sa písomnú sťažnosť.

§ 13, ods. 1 
Príslušný orgán verejnej správy je povinný sťažnosť vy-
baviť do 60 pracovných dní. Lehota začína plynúť pr-
vým pracovným dňom nasledujúcim po dni jej doručenia 
orgánu verejnej správy príslušnému na jej vybavenie.

§ 13, ods. 2 
Ak  je sťažnosť náročná na prešetrenie, môže vedúci 
orgánu  verejnej  správy  alebo  ním  splnomocnený  
zástupca lehotu predĺžiť pred jej uplynutím o 30 pra-
covných dní. 

§ 18, ods. 2
Ak podanie obsahuje viacero častí, z ktorých niektoré 
nie sú sťažnosťou podľa § 4 zákona o sťažnostiach, or-
gán verejnej správy vybaví ako sťažnosť iba tie časti po-
dania, ktoré sú sťažnosťou podľa tohto zákona. 

§ 25, ods. 4
Na postup orgánov verejnej správy pri vybavovaní sťaž-
ností  sa  všeobecný  predpis o správnom konaní 
nevzťahuje. Výnimkou z uvedeného  je konanie o po-
riadkovej pokute podľa zákona o sťažnostiach. 

§ 26, ods. 1
Podanie doručené orgánu verejnej správy predo dňom 
nadobudnutia  účinnosti  tohto  zákona  sa  vybavuje 
podľa predpisov účinných do 31. januára 2010 (Zákon  
č. 152/1998 Z. z.).

Útvar hlavného kontrolóra mesta snV

zEMETRASENIE PREVERILO 
PRIPRAVENOSť zÁCHRANNýCH zLOžIEK

Riešenie mimoriadnej situácie s veľkým počtom zra-
nených osôb bolo cieľom marcového praktického cvi-
čenia záchranných zložiek v našom meste. Išlo o prvé 
cvičenie takéhoto rozsahu. Cvičenie preverilo pripra-
venosť  záchranárov na  živelnú pohromu a núdzový 
stav, akým je napr. aj zemetrasenie. 
Našťastie  len  simulované  zemetrasenie  vypuklo  
5. marca ráno krátko po deviatej hodine v areáli nedo-
stavaného mäsokombinátu vo východnej časti nášho 
mesta a spôsobilo zosuvy pôdy, požiare, úniky plynu, 
narušilo  statiku  budov  a  infraštruktúru.  Na  miesto 
ihneď vyrazila s technikou viac ako stovka dobrovoľ-
ných aj profesionálnych záchranárov, ktorí mali jasný 
cieľ  -  dostať  sa čo najrýchlejšie na miesto nešťas-
tia, zlikvidovať požiare a škody po zemetrasení, nájsť 
v troskách všetkých zranených, evakuovať ich do bez-
pečia a následne zabezpečiť ich lekárske ošetrenie. 

Každá zložka mala v cvičení stanovené úlohy, ktoré 
boli náročné nielen z fyzického, ale aj psychického 
hľadiska. Vierohodne vyzerajúce prostredie a zrane-
nia dali všetkým poriadne zabrať a dôkladne vyskúšali 
koordináciu a súčinnosť medzi jednotlivými záchran-
nými zložkami. Po dvoch hodinách boja s nástrahami, 
ktoré prichystala živelná pohroma, sa hasičom, zdra-
votníkom, kynológom, dobrovoľníkom a samaritánom 
za asistencie bezpečnostných zložiek podarilo dostať 
všetkých 60 ranených osôb do bezpečia a epicentrum 
zemetrasenia stabilizovať.
Takéto praktické cvičenie a jemu podobné pomáhajú 
pripraviť záchranárov na prípadné udalosti podobného 
charakteru, o ktorých často počúvame z iných častí 
sveta, a vychytať nedostatky vo vzájomnej komuniká-
cii a súčinnosti.

L. Kormošová, foto: V. Štubňa

Vyše 100 záchranárov z dobrovoľných záchranných zložiek a integrovaného záchranného sys-
tému v prvý marcový piatok absolvovalo v Spišskej Novej Vsi rozsiahle praktické cvičenie.
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y Gonda,  Diana  Krempaská,  Patrik  Urban,  Ema 

Strelová, Vladimír Bolf, Štefánia Olejárová, Jana 
Bogusová,  Samuel  Kubinský,  Matej  Špalda, 
Georgios  Tsilimigkas,  Róbert  Hradiský,  Boris 
Strela a Marián Rerko. Záujemcovia sa do krúž-
ku môžu prihlásiť každý pondelok o 17.00 hod. 
v telocvični školy.

27. 2. pedagogickí zamestnanci 1. - 4. roč. zš 
na ul. Ing. Kožucha pripravili pre budúcich 
prváčikov hravé testovanie. Deti sa podrobili 
testu školskej zrelosti hravým spôsobom. V tvo-
rivých  dielňach  mohli  prejaviť  svoje  nadanie, 
naučili  sa  veselú  pieseň  o  škole,  pri  skladaní 
písmen  a  hľadaní  číslic  sa  zahrali  na  veľkých 
školákov. Hravo zvládli aj pohybové a rytmické 
úlohy  či  výučbové  programy  v  informatike.  Za 
zvládnutie  prvých  úloh  v  školských  laviciach 
získali certifikát. Pre ich rodičov bola pripravená 
prehliadka školy a prezentácia knižnice a jazy-
kového laboratória.

„To sú ale zvery!“ - hromžili určite 3. 3. v duchu 
pracovníci Veterinárnej kliniky na sídl. Západ I, 
keď prišli do práce. Nie však kvôli ošetrovaným 
zvieratám,  ale  kvôli  neznámym  zlodejom,  ktorí 
sa už po štvrtýkrát vlámali do veterinárnej 
kliniky. Tentokrát si páchatelia na mušku vzali 
kanceláriu, odkiaľ zo skrine ukradli trezor s ho-
tovosťou. Ako bonus  (o ktorom asi  v čase vlá-
mačky ani len netušili) si z „veteriny“ odniesli aj 
2 ampulky ketamínu na uspávanie zvierat, ktoré 
boli v trezore uzamknuté...

V dňoch 4. - 6. 3. sa v hoteli Čingov k projektu 
„7DEM s, r, o“ uskutočnilo školenie - odborný 
seminár  so  zameraním  na  prípravu  učiteľov, 
členov  predmetových  tímov,  ktoré  pripravujú 
školské  vzdelávacie  programy  pre  jednotlivé 
predmety základných škôl.

V Spišskej knižnici  si  nedávno mali možnosť 
vychutnať deti  i dospelí putovnú výstavu čes-
kej spisovateľky, grafičky, ilustrátorky a známej 
objaviteľky rozprávkovej krajiny plnej strašidiel, 
škriatkov,  víl  a  rusaliek  Vítězslavy Klimtovej. 
Výstava známej umelkyne už prechodila české 
hrady, zámky i galérie a teraz putuje po sloven-
ských knižniciach. V Spišskej Novej Vsi ju nav-
štívilo takmer 600 zvedavcov, ktorí sa prostred-
níctvom  rozprávkových  bytostí  oboznamovali 
s tvorbou originálnej umelkyne. Jedinečné báb-
ky,  knihy  a  obrazy  z  dielne  Vítězslavy  Klimto-
vej  si môžete pozrieť a dokonca  i objednať na  
www.pohadkovazeme.cz.  A  kto  by  chcel, 
môže sa prihlásiť i do jej Klubu strašidiel.

5. 3. sa v Spišskom osvetovom stredisku konala 
vernisáž výstavy Vesmír očami detí. Výstava 
prezentuje najlepšie práce s tematikou astronó-
mie, ktoré do výtvarnej súťaže zaslali deti z ma-
terských, základných i umeleckých škôl nášho 
regiónu. Súčasťou vernisáže bolo  i slávnostné 
vyhlásenie  výsledkov  súťaže,  v  ktorých  domi-
novali  deti  z  nášho  mesta.  Výstavu  si  môžete 
pozrieť  vo  vstupných  priestoroch  Spišského 
osvetového strediska na Zimnej ul. č. 47 v SNV 
do 31. 5. 2010.

Netradičné oslavy Medzinárodného dňa 
žien  (8. 3.) zažilo  tento rok naše mesto vďaka 
Akadémii vzdelávania SNV, obč. združeniu Ju-
rojin  a  mimovládnej  organizácii  Proxima.  Deň 
venovaný  nežnejšiemu  pohlaviu  poňali  predo-
všetkým  z  hľadiska  jeho postavenia  v  dnešnej 
spoločnosti  a  zamerali  preto  svoju  pozornosť 
na otázky rodovej rovnosti a ochrany ľudských 

BILANCIA STANICE PRE ODCHyT 
TúLAVýCH zVIERAT
V rámci problematiky dodržiavania zákona č. 282/2002 
Z. z., ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania 
psov, ako aj Zákona č. 39/2007 Z. z. o veterinárnej sta-
rostlivosti príslušníci Mestskej polície v Spišskej Novej 
Vsi v priebehu r. 2009 vykonávali pravidelné kontroly evi-
denčných známok psov, ako aj voľne sa pohybujúcich 
psov na miestach, kde je to všeobecne záväzným naria-
dením mesta zakázané.
Porušenie VzN č. 4/2009 bolo vlani zistené v 87 prí-
padoch (- 28 priestupkov oproti r. 2008), pričom pokles 
v porušení bol ovplyvnený výhradou prokurátora k likvi-
dácii exkrementov.
Stanica pre odchyt túlavých zvierat (ďalej len SPOTZ), 
bola zriadená 1. 7. 1995. Pracovníci, ktorí sa podieľajú 
na odchyte túlavých a zabehnutých zvierat, sa v priebehu 
roka zúčastnili odborného školenia organizovaného In-
štitútom vzdelávania veterinárov v Košiciach. Karanténnu 
stanicu, prípadne útulok pre umiestnenie odchytených 
zvierat má v rámci SR zriadených 31 mestských alebo 
obecných polícií.
V  priebehu  r.  2009  bolo odchytených 206 zvierat 
(+ 31 oproti  r.  2008),  pričom  v  skladbe  odchytených 
zvierat  prevládajú psy,  ktorých  bolo  odchytených  
143 (- 5 oproti r. 2008). Z uvedeného počtu bolo 47 psov 
odchytených na základe dohody pre potreby obce Smi-
žany. Vrátených pôvodným majiteľom bolo po uložení 
sankcie 60 psov. Zverejňovaním odchytených psov na 
www.spisskanovaves.eu v sekcii „Zvieratká na adopciu“ 
s popisom a  fotografiou psa sa odpredalo 29 psov. 

Na základe posudku veterinárneho lekára bolo utrate-
ných 14 psov (- 8 psov oproti r. 2008). Pokračovalo sa 
v spolupráci s útulkom v Kežmarku, kde bolo umiest-
nených 5 psov, ktoré sa počas karantény nepodarilo 
odpredať. 
Správnou koordináciou činnosti v rámci SPOTZ od od-
chytu až po konečné riešenie sa v rámci mesta nevy-
skytujú závažnejšie problémy na úseku voľného pohybu 
túlavých zvierat, ako  je  to medializované v  iných mes-
tách.
Náklady na veterinárne vyšetrenia, výživu odchytených 
zvierat za r. 2009 predstavovali sumu 4 039,61 €. Príjem 
za odpredaj, uložené sankcie bol vo výške 3 266,26 €. 
Začiatkom r. 2010 bola daná dotácia útulku v Kež-
marku vo výške 300 € ako kompenzácia za umiestne-
nie psov v uplynulom roku.

mestská polícia snV

čO NOVéHO V EMBRACu SLOVAKIA

Napriek  svetovej  ekonomickej  recesii  potvrdil  sloven-
ský závod korporácie Embraco svoju stabilnú pozíciu. 
Vlani zaznamenal tržby v objeme 142 mil. EuR, čo je 
15 %-ný pokles oproti roku 2008. Kvôli nižšiemu dopytu 
došlo aj k medziročnému zníženiu výroby o 13 %, pri-
čom spišskonovoveská firma vyprodukovala 3,11 milióna 
kusov kompresorov a kondenzačných  jednotiek a cel-
kove predala 3,15 milióna kusov. Korporácia so síd-
lom v Brazílii si však stále drží približne 20 %-ný podiel 
na svetovom trhu. „výsledky nás potešili, pretože ešte 
na jeseň sme nepredpokladali, že za vlaňajšok prekro-
číme počet troch miliónov výrobkov,“ vyjadril na  feb- 
ruárovom stretnutí spokojnosť Carlos Xavier, generálny 
riaditeľ Embraca Slovakia. 
Cieľ pre rok 2010 znie: 3,5 milióna kusov.
Dvanásť rokov po príchode na Spiš má Embraco prácu 
pre 1 800 kmeňových pracovníkov, ďalších 338 si mo-
mentálne prenajíma od agentúry dočasného zamestna-
nia. Dohromady je to v súčasnosti 2 138 ľudí.

Od mája nové úsporné kompresory
V týchto  týždňoch vrcholí v Embracu Slovakia príprava 
výroby dvoch ekologických kompresorov pre zákazníkov 

zo  všetkých kútov sveta. „od mája bude k dispozícii 
kompresor vnek pre komerčné chladenie s technoló-
giou vCC (variabilná kapacita) so zvýšenou účinnos-
ťou a znížením spotreby energie od 10 do 40 %. Bude 
sa vyrábať len u nás,“ konkretizoval vedúci oddelenia 
vývoja Norbert Brath. „v júni bude nasledovať sériová 
výroba kompresora ntu, ktorý má vyššiu účinnosť 
a nižšiu spotrebu elektriny až o 30 %.“
Na svete je aj ďalšia novinka radu NE, pri vývoji ktorej sa 
rovnako ako pri NTU výrazne uplatnili slovenskí odborníci. 
Vo vývojovom oddelení spišského Embraca ich v súčas-
nosti pracuje 81.
Slovenský  závod  medzitým  chystá  aj  ďalšie  novinky. 
Otázkou je, či nájde partnera na spoluprácu na sloven-
skej akademickej pôde. „snažíme sa aj o vyššiu úro-
veň odbornej spolupráce s vysokými školami. Zatiaľ 
to vyzerá skôr na niektorú zo zahraničných univerzít,“ 
doplnil N. Brath.

Ďalšia investícia?
Okrem toho brazílska korporácia zvažuje ďalšiu in-
vestíciu vo výške 20 miliónov EuR. V hre je aj náš spiš-
skonovoveský závod. V tejto súvislosti sa začiatkom marca 
stretli predstavitelia Embraca s ministrom hospodárstva 
Ľubomírom Jahnátkom (na snímke), aby s ním rokovali 
o možnosti rozšírenia závodu o špičkové technoló-
gie. Minister Jahnátek podrobne vysvetlil politiku štátnej 
pomoci a zdôraznil, že Slovensko má „záujem predo-
všetkým o špičkové technológie a projekty s vyššou 
pridanou hodnotou,“ informovalo po stretnutí na svojom 
webe MH SR. Predstavitelia Embraca vyjadrili nádej, že 
sa podarí dostať túto investíciu na Slovensko.

a. Oberhauser, C. H. / LucK
foto: www.economy.gov.sk

V závere februára na stretnutí s médiami a predstaviteľmi regiónu najväčší zamestnáva-
teľ na Spiši bilancoval uplynulý rok a predstavil svoje aktivity plánované v 12. roku svojej 
existencie.
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ypráv.  Oslavu  MDŽ  sprevádzal  3-dňový  regio-
nálny  filmový  festival  dokumentárnych  filmov 
s  danou  tematikou  pod  názvom  „Jeden  svet“, 
ale napr. aj neformálne besedy so zaujímavými 
hosťami nazvané „Živá knižnica“ a mnoho ďal-
ších sprievodných akcií.

10.  3.  čakalo  na  všetkých  deviatakov  našich 
základných škôl tzv. Testovanie 9 z predmetov 
matematika a slovenčina.

11. 3. sa v obradnej sieni Radnice uskutočnilo 
slávnostné prijatie účastníkov 4. stretnutia 
v rámci projektu Cosefamie - kompetencie 
v službách rodiny a zamestnanosti. Na Slo-
vensko a do nášho mesta prišlo 14 hostí z Fran-
cúzska, Belgicka, Írska, Španielska, ba i Talian-
ska. Udialo sa tak vďaka Akadémii vzdelávania 
zo SNV, participujúcej na tomto európskom pro-
jekte týkajúcom sa opatrovateľských služieb.

16. 3. sa v Múzeu Spiša konala prednáška na 
zaujímavú a v dnešnej dobe veľmi diskutovanú 
tému Jadrová energetika, ťažba rádioaktív-
nych surovín, áno či nie? Prednáška bola jed-
nou z cyklu sprievodných akcií k výstave „Pla-
néta, na ktorej žijeme“. Prednášajúci odborník 
Ing.  Jozef  Daniel  informoval  o  otázkach  ener-
getickej bezpečnosti  a energetickej  sebestač-
nosti krajín, priblížil zdroje energie a špeciálne 
sa pokúsil zhrnúť všetky prínosy a riziká spoje-
né s prípadnou ťažbou uránu. V tejto súvislosti 
odznelo  z  jeho úst  aj  presvedčenie,  že  kvalita 
uránovej  rudy  v  našej  Novoveskej  Hute  nie  je 
(v  porovnaní  napr.  s  lokalitou  Jahodná)  dosta-
točne  vysoká na  to,  aby bola  táto  ruda  reálne 
ťažiteľná. Zároveň však upozornil, že okolo urá-
nu sa celosvetovo točia veľké peniaze a možno 
teda očakávať v tejto oblasti tvrdý lobing.

V  tretí  marcový  týždeň  absolvovali  spišskono-
voveskí  maturanti  písomnú časť maturitnej 
skúšky.

Kým 17. 3. na Hotelovej akadémii v SNV skladali 
najstarší študenti písomné maturity,  ich mladší 
kolegovia  strávili  deň s kuchárom Stanisla-
vom Marušincom, ktorý varil  tradičné sloven-
ské  dobroty  športovcom  a  návštevníkom  Slo-
venského domu počas ZOH vo Vancouveri.

Na  pôde  nášho  mesta  sme v marci privíta-
li radcu-vyslanca Veľvyslanectva Ruskej 
federácie v SR Gennadija Askaldovicha, 
ktorý  k  nám  zavítal  s  cieľom  slávnostne  odo-
vzdať  pamätné  medaily  dvom  priamym  účast-
níkom  zahraničného  odboja  v  ZSSR  v  rokoch  
1941 - 1945. Z jeho rúk si pamätné medaily od 
Ruskej federácie 18. 3. prevzali Michal Vajnagi 
a Jozef Sokolský.

Už  71. výročie bombardovania mesta hor- 
tyovskými letcami počas tzv. Malej vojny 
sme si pripomenuli 19. 3. na starom cintoríne 
pri Martýriu v rámci pietnej spomienkovej sláv-
nosti. Zúčastnila sa jej aj delegácia NR SR, ve-
dená predsedom SNS Jánom Slotom.

19. 3. sa v koncertnej sieni Reduty uskutočnil 
veľký koncert v podaní populárnej sloven-
skej á cappelly Fragile. Úspešná bratislavská 
8-členná zostava známych hercov a muzikálo-
vých  spevákov  (Soňa  Norisová,  Helena  Kraj- 
čiová, Viliam Csontos, Kamil Mikulčík a iní) pod 
vedením  Branislava  Kostku  potešila  divákov 
svojimi interpretáciami známych svetových rock 
- pop - jazz hitov, černošských spirituálov a go-
spelov  v  zaujímavých  aranžmánoch  úplne  bez 
hudobných nástrojov. 

ANKETOVý PRIESKuM 
TV REDuTA SPIšSKÁ NOVÁ VES
V období od 1. 2. 2010 do 25. 2. 2010 sa uskutočnil 
na webovej stránke televízie Reduta www.snv.sk divácky 
anketový prieskum. Zúčastnilo sa ho celkovo 1 028 res-
pondentov, ktorí odpovedali na 7 otázok. Zaujímavos-

ťou je zistenie, že ankety sa vyrovnane zúčastnili muži 
i ženy.
Výsledky ankety budú východiskom pre pracovníkov te-
levízie Reduta pri plánovaných zmenách dramaturgie do 
budúcna, aby sa čo najviac priblížili diváckym požiadav-
kám. Výsledky si môžete pozrieť v tabuľke. 

marcel Blahut, vedúci televízie reduta

PREDCHÁDzAJME 
JARNýM POžIAROM
Z poznatkov rozborov požiarovosti a samotného života 
vieme, že najviac požiarov vzniká práve v jarných mesia-
coch, ktoré predstavujú obdobie, kedy sa nová vegetácia 
začína rozvíjať a zostatky minuloročnej suchej trávy, lís-
tia, ihličia a konárov predstavujú veľké nebezpečenstvo 
vzniku požiarov. Že toto nebezpečenstvo je reálne, sved-
čia aj štatistiky požiarovosti. 
Častou príčinou požiarov v lesoch býva fajčenie a zakla-
danie ohňov. Túto skutočnosť je potrebné mať na mysli pri 
jarných vychádzkach do prírody. Aby sme vzniku lesného 
požiaru predišli, je v prvom rade potrebné dodržiavať zá-
kaz kladenia ohňa, ktorý býva vyznačený na tabuľkách 
pred vstupom do lesa. Zvlášť opatrne si treba počínať pri 

uhášaní  ohnísk.  Zdanlivo  uha-
sené ohnisko  totiž môže  vietor 
rozfúkať tak, že začne opäť horieť 
a následne už môže spôsobiť požiar 
v lese. 
Touto cestou opätovne upozorňujeme na zákaz vypa-
ľovania porastov bylín, kríkov a stromov, na zákaz za-
kladania ohňa a fajčenia na miestach, kde by mohlo 
dôjsť k jeho rozšíreniu. 
Odhliadnuc od paragrafov zákona o ochrane pred po-
žiarmi,  lesy sú obrovským prírodným, ale aj národným 
bohatstvom, preto si ich spoločne chráňme. 

mjr. ing. Ľudmila Vozárová, Or HaZZ v snV

MEDzINÁRODNÁ KONFERENCIA

Za Slovensko sa akcie zúčastnilo 15 zástupcov, z toho 
9 učiteľov a 6 pracovníkov Národnej služby pre elektro-
nickú spoluprácu škôl (NSS) v Žiline. Kritériom pre výber 
učiteľov bola ich zapojenosť do ETW projektov a propa-
gácia  myšlienok  internetovej  spolupráce  škôl  medzi 
študentmi. Konferencie sa zúčastnila aj RNDr. Darina 
Kovaličová, učiteľka Obchodnej akadémie a Stred-
nej odbornej školy poľnohospodárstva a služieb  

na vidieku, Stojan 1 zo Spišskej Novej Vsi. Počas pre-
zentácie projektov dostali tak prítomní aj propagačné ma-
teriály o našom meste a jeho okolí. 
Študenti školy sa prostredníctvom internetu zapojili svo-
jimi prácami v priebehu dvoch rokov do šiestich projek-
tov, v ktorých boli v kontakte so študentmi Poľska, 
Grécka, španielska, Francúzska, Rumunska, Maďar-
ska, Malty, Portugalska a čiech. Pri projektoch s part-
nerskou školou OA Olomouc sa uskutočnili aj vzájomné 
výmenné pobyty študentov a učiteľov.
Obsahom projektov boli problémy separácie odpadov 
v mieste bydliska, otázky postavenia žien v krajine, ná-
rodné recepty jedál a vzájomné poznávanie zúčastne-
ných krajín prostredníctvom videí a prezentácií.
Študenti pri tvorbe prezentácií a štúdiu materiálov získali 
nové poznatky a zdokonalili sa v komunikácii v nemec-
kom a anglickom jazyku.

rnDr. D. Kovaličová
Oa a sOŠ poľnohosp. a služieb na vidieku,

stojan 1, spišská nová Ves

Pri príležitosti 5. výročia vzniku eTwinningu, ktorý predstavuje elektronickú spoluprácu škôl 
prostredníctvom ETW projektov, sa konala v dňoch 5. - 7. 2. 2010 v španielskom meste Se-
villa medzinárodná konferencia za účasti približne 500 učiteľov a pracovníkov NSS.

Pohlavie počet  %
muž 521 50,68
žena 507 49,32
spolu 1 028 100,00
Vek počet %
 0  - 17 121 11,77
18 - 24 282 27,43
25 - 39 377 36,67
40 - 59 227 22,08
60 a viac 21 2,04
Ako často sledujete 
TV Reduta? počet %

každý deň  107 10,41
viackrát do týždňa 386 37,55
1 x týždenne 242 23,54
1 x mesačne 186 18,09
nesledujem 107 10,41
Vyhovuje Vám programová 
štruktúra TV Reduta? počet %

áno 835 81,23
nie  193 18,77

Aké informácie Vás 
najčastejšie zaujímajú? počet %

zo spoločenského života 566 55,06
z politiky 50 4,86
z kultúry 143 13,91
zo športu  183 17,80
iné 86 8,37
Vyhovuje Vám vysielací čas 
TV Reduta? počet %

áno 880 85,60
nie 148 14,40
Ohodnoťte vysielanie 
TV Reduta: počet %

výborné 130 12,65
veľmi dobré 381 37,06
dobré 402 39,11
dostatočné 71 6,91
nedostatočné 44 4,28

účastníčky konferencie etW 2010, 
zľava: manažérka projektu Ľ. sokolíková, 
ing. G. Bodíková, mgr. i. čepová, 
mgr. J. Bokorová, rnDr. D. kovaličová
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	 Milí	Spišskonovovešťania,	táto	rubrika	poskytuje	
priestor	pre	Vaše	listy,	resp.	otázky,	pripomienky,	pod-
nety,	a	samozrejme,	aj	odpovede	na	ne	od	kompetentných.	
Prosíme	Vás,	aby	ste	sa	na	všetky	listy	podpisovali,	odpo-
vede	tak	budete	môcť	dostať	čo	najskôr.	 Ďakujeme!	

„Chcel by som sa opýtať, kedy začne mesto 
s opravou výtlkov na komunikáciách v meste, 
nakoľko sneh sa už čiastočne roztopil a mesto 
je ‚samá jama‘.“ patto, e-mail, 22. 2. 2010
 
Najakútnejšie prípady sme už začali riešiť v ja-
nuári na Rázusovej ul. Použitá technológia opráv 
cestou tzv. studeného asfaltu  je krátkodobým 
dočasným  riešením.  Klasické  vysprávky  bu-
deme robiť po oschnutí komunikácií a za predpo-
kladu plusových denných teplôt. Samozrejme, 
že hlavnou podmienkou je, že dodávatelia začnú 
vyrábať asfalt. Na vykonávanie prác v exteriéri sú 
potrebné vhodné podmienky, platí to i o vyspráv-
kach miestnych komunikácií.

Ing. Jozef Gonda, vedúci odb. výstavby, 
územ. plánovania a dopravy, Msú 

„ako obyvatelia sídliska východ denne prechá-
dzame pasážou obytno-obchodného objektu 
overal-sintra. Denne v ranných a poobedňaj-
ších hodinách sa tam zdržiavajú desiatky faj-
čiacich študentov, väčšina pod 18 rokov, ktorí 
ju zanechajú kompletne znečistenú od ohor-
kov z cigariet, pľuvancov a zvyškov jedál. kam 
sa obrátiť, požiadať o nápravu?“ 

obyvateľ sídl. východ, e-mail, 26. 2. 2010

V  zmysle  Všeobecne  záväzného  nariadenia 
mesta SNV č. 6/2003 je zakázané odhadzovať 
akýkoľvek druh odpadu, ohorky z cigariet, obaly, 
zvyšky jedál, zeleniny a iné nepotrebné veci a od-
padky mimo nádob k tomu určených. Obdobne 
je  zakázané  fajčiť  v  čakárňach,  prístreškoch 
a na zastávkach hromadnej dopravy, ktorá v da-
nom prípade sa v územnej časti taktiež nachá-
dza. Mestská polícia denne v rámci kontrolnej 
činnosti venuje zvýšenú pozornosť dodržiava-
niu  citovaného nariadenia mesta.  V priebehu 
roka 2009 bolo takto riešených 1 430 prípa-
dov. V nasledujúcom období v rámci hliadkovej 
služby budeme uvedenej územnej časti venovať 
väčšiu pozornosť. 

JuDr. Vladislav Chroust, 
náčelník MsP v SNV

„už som písala o tom, aké je špinavé sídlisko 
Západ i. Bola mi daná odpoveď, že sídlisko je 
čistené tak, ako ostatné časti mesta. ale to 
nemôže byť predsa pravda. teraz, ako zmizol 
sneh, je to neuveriteľné. tá špina, ktorá tu bola 
ešte pred snehom, je tu aj teraz. čiže čistené 
nie je skoro vôbec. v meste vidím každý deň 
pracovníkov, ktorí sa starajú o čistotu mesta, 
ale Západ? tak to určite nie... písali ste mi, 
že raz za 2 týždne. nevidím nikoho, kto by 
tu upratoval verejné priestranstvá. veď je to 
hanba mesta, že sa upratuje iba námestie 
a sídliská sú v otrasnom stave, pieskoviská 

sú zanedbané, pohádzané odpadkami, ktoré 
tam ležia mesiace. taká odpoveď, ktorú ste 
mi už dali, vôbec neprichádza v úvahu, pre-
tože to nie je pravda, že sa sídliská čistia každé 
2 týždne, pretože by to vyzeralo trochu inak. 
toľko máme nezamestnaných, tak prečo ich 
v rámci aktivačných prác mesto nepošle na 
vypratávanie a skrášlenie sídlisk?...“

Darina tomašková, e-mail, 27. 2. 2010

Sídlisko Západ je začlenené do rozpisu čiste-
nia mesta tak, ako ostatné obytné časti v meste, 
dokonca v jesenných mesiacoch sme čistenie 
na sídlisku Západ posilnili. Dôvodom bolo oveľa 
väčšie znečistenie, ako je tomu v iných častiach 
mesta. Príčiny tohto stavu poznáme a na posled-
nom zasadnutí Mestského výboru č. 5 - Západ 
(24. 2. 2010) sa prijali určité opatrenia na zlep-
šenie tohto stavu: bola vykonaná obhliadka ce-
lého sídliska so zástupcom a predsedom MsV, 
kde priamo na mieste boli dohodnuté úpravy 
stanovíšť na zber komunálneho a separovaného 
odpadu, osadenie kvetináčov na sporné miesta 
a vytipovanie orezu a výrubu drevín. Všeobecne 
po roztopení snehu sa objavuje väčšie znečis-
tenie, ktoré  riešime v  týchto dňoch zvýšenou 
aktivitou pri čistení mesta. Blíži sa aj „jarné upra-
tovanie“,  kedy Mesto SNV podľa požiadaviek 
mestských  výborov  zabezpečuje  vo  všetkých 
častiach mesta veľkokapacitné kontajnery. Sku-
točnosť, že v dlhodobom sledovaní sa zo sídliska 
Západ počas „jarného upratovania“ vyváža naj-
menej odpadu, však tiež o niečom svedčí.

PaedDr. Ján Olejník, vedúci odd. 
komunál. servisu, Msú

„pán primátor, boli ste v anglicku. môžete zve-
rejniť, aký bol program, čo ste tam vlastne ro-
bili, videli a vybavili?“

vlado petr, e-mail, 1. 3. 2010
 
Rokovanie  s  predstaviteľmi  spoločnosti  Dor-
chester  Group  of  Companies  v  Anglicku  sa 
uskutočnilo  na  základe opakovaných pozvaní 
z ich strany. Zástupcovia spoločnosti navštívili 
Spišskú Novú  Ves  už  niekoľkokrát,  predchá-
dzajúce vedenie mesta im návštevu opätovalo 
a  predstavitelia  spoločnosti  opakovane pozý-
vali  na  pracovné  rokovanie  aj  súčasné  vede-
nie  a  zástupcov  poslancov.  Služobnej  cesty 
sa zúčastnili  tiež prednosta mestského úradu 
Ing. Peter Petko a poslanci mestského zastu-
piteľstva  Adnan  Akram  a  MUDr.  Ján  Pukluš.  
Cieľom návštevy bolo najmä oboznámiť sa s ak-
tivitami a už realizovanými projektmi, ktoré má 
spoločnosť v materskej krajine, dohodnúť ďalší 
postup pri realizácii projektu Spišský raj a rozdis-
kutované boli aj návrhy a možnosti spolupráce 
v ďalších oblastiach. V rokovaniach sa bude po-
kračovať. Veríme, že napriek celosvetovej kríze, 
ktorá poznačila aj tento projekt, sa jeho realizá-
cia len oneskorí. O jeho ďalšom vývoji budeme 
verejnosť priebežne informovať.

PhDr. Ján Volný, PhD.
primátor mesta

„Zaujímalo by ma, kde sú tie vami toľko ospe-
vované zamknuté kontajnery na sídlisku 
tarča? Do konca roku 2009 mali byť všetky 
zamknuté a malo to stáť 17 aj niečo eur a ja 
som tu videl asi 5 zamknutých, aj to tie na se-
parovaný odpad...“ repkin, e-mail, 2. 3. 2010

Kontajnery  sa  na  sídlisku  Tarča  budú  zamy-
kať. Časť sídliska Tarča už kontajnery uzamyká 
niekoľko  mesiacov.  Zamykať  budeme  ďalšie 
vybrané stanovištia kontajnerov podľa požiada-
viek, ktoré nám dodal Mestský výbor č. 2. Po 
dohode s dodávateľom prác,  firmou Brantner 
Nova, s. r. o., sme zamykanie rozdelili do via-
cerých etáp. Pri požiadavke väčšieho množstva 
uzamykateľných kontajnerov bolo potrebné dať 
vyrobiť väčšie množstvo zámkov a kľúčov, preto 
vzniklo zdržanie. V najbližších týždňoch sa budú 
zámky na kontajneroch montovať. Začneme To-
poľovou ulicou a budeme postupne pokračovať 
smerom k Agátovej ulici. Termín realizácie: apríl 
- máj 2010.

Ing. Slavomír Krieger, 
referát verejnoprospeš. prác, Msú

„Dňa 3. 3. 2010 som si v spišskom korzári 
na strane 3 prečítal článok k výstavbe fut-
balového ihriska s umelou trávou v spišskej 
novej vsi. aj ďalší článok „nehoráznosť!“ uve-
dený ako „poznámka“ je výplodom zaujatosti,  
absurdnosti, nevedomosti a neznalosti špor-
tovej problematiky, akou je nutnosť takýchto 
ihrísk.
keďže sa blížim vekom k sedemdesiatke 
a v športe sa pohybujem viac ako 50 rokov 
ako športovec, ďalej ako hlásateľ na ihriskách, 
dopisovateľ, komentátor rozhlasu a televízie, 
mám skúsenosti a prehľad o dianí v športe 
i spoločnosti v krajine. športovcov vždy zaují-
malo jediné, aby mali kde hrať a športovať.
Postup mesta, jeho vedenia bol a je správny, 
pružný z hľadiska časovej tiesne. Zákon sa 
neporušil. Hľadanie chýb a porušení zákona 
je ako hľadať ihlu v kope sena. Je to zámer, 
krajne neseriózny. 
Denne sa stretávam s mládežou, ako aj ďal-
šími občanmi mesta spišská nová ves. ešte 
ani jeden občan spišskej novej vsi nepovedal, 
že výstavba ihriska s umelou trávou bola zlá in-
vestícia. naopak, občania a mládež, ktorí vy-
užívajú toto ihrisko, akciu vysoko a kladne 
hodnotia.
názor mládeže a občanov je pre mňa abso-
lútne rozhodujúci a nie želanie autorky článku 
o trestných oznámeniach, že budú padať hlavy 
a podobne. občania spišskej novej vsi nepo-
trebujú urážlivé vyjadrenia na adresu ľudí, čo 
pre šport v meste robia dobrú prácu. a že pre-
miér otváral ihrisko, to bolo vecou organizá-
tora a nie autorky tohto úbohého článku.
oba články sú zámerne zavádzajúce, neko-
rektné, o také mládež, ktorá ihrisko využíva, 
nemá vôbec záujem.“
 občan vendelín ivančík, 

spišská nová ves
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OZNAMY

 MsV č. 1, Novoveská Huta 

1.   pred RD p. Mišendu (č. d. 9227)  26. 4.
2.   pri parku (námestie v Nov. Hute)  27. 4. - 28. 4.
3.   bytovka býv. VKaŠ    28. 4.
4.   pri Pionierskom tábore    26. 4.
5.   pred RD p. Bosáka a p. Zajacovej  

(č. d. 9190 a 9191)   27. 4.
6.   pred RD p. Jasečkovej (č. d. 9177)  27. 4.
7.   pri Požiarnej zbrojnici  26. 4.
8.   pred RD p. Schlossera (č. d. 9254)  28. 4.
 
 MsV č. 2, Sídl. Gen. Svobodu 
1.   Gaštanová ul. - býv. Overall  3. 5. - 4. 5.
2.   Lipová ul.  3. 5. - 4. 5.
3.   Kamenný obrázok  5. 5. - 6. 5.
4.   Agátová ul.  5. 5. - 6. 5.

 MsV č. 3, Ferčekovce

1.   Muráňska ul. 2  6. 4.
2.   Muráňska ul. 26    7. 4. - 8. 4.
3.   križovatka ulíc Muráňskej a Trenčianskej   7. 4.
4.   Muráňska ul. 60    8. 4.
5.   Nitrianska ul.    6. 4.
6.   Laborecká ul.    8. 4.
7.   Trnavská ul.     6. 4.
8.   Dunajská ul.    7. 4.

 MsV č. 4, Sídl. Mier

1.   Komenského ul.    19. 4. - 20. 4.
2.   Z. Nejedlého     21. 4. - 22. 4.
3.   Štúrovo nábrežie  

- parkovisko pri OD Prima   19. 4. - 20. 4.

4.  Jilemnického - garáže pri Fľúdri  21. 4.
5.  Štúrovo nábrežie 11 - 13    22. 4.

 MsV č. 5, Sídl. Západ

1.   Hutnícka ul. - pri ZŠ    23. 4. - 25. 4.
2.   Strojnícka ul.     23. 4. - 25. 4.

 MsV č. 6, Staré mesto - juh

1.   Fándlyho ul. - Železorudné bane   14. 4.
2.   Kozí vrch        12. 4. - 13. 4. 
3.   E. M. Šoltésovej     13. 4.
4.   Hurbanova ul. - pri kotolni  14. 4. - 15. 4.
5.   pred Zimným štadiónom 
  - Hotel Šport  14. 4.
6.   Tehelná ul. - obchod   13. 4.
7.   Za Hornádom - zadná strana obchodu  14. 4.
8.   Medza - pred obyt. domom Panoráma   15. 4.
9.   Gorkého ul.     12. 4.
10. križovatka ulíc Hurbanova a Letecká  12. 4.

 MsV č. 7, Staré mesto - východ 

1.   Sídl. Východ - Ul. Fr. Kráľa  19. 4.
2.   križovatka ulíc Hanulova a Škultétyho  19. 4. - 20. 4.
3.   Pod Tepličkou    21. 4. - 22. 4.
4.   Drevárska ul. - garáže 
  Nového domova  21. 4.
5.   Zábojského ul.     19. 4. - 20. 4.
6.   Zvonárska ul.    21. 4. - 22. 4.
7.   MPC starý vchod    22. 4.

 MsV č. 8, Staré mesto - sever

1.   Vajanského ul.    26. 4.

2.   Park SNP pri MŠ    27. 4.
3.   pri ZIO bare     28. 4.
4.   J. C. Hronského    26. 4. - 27. 4.
5.   Sídl. Východ, Slovenská ul. 44,  

pri kotolni    26. 4.
6.   Koceľova ul.    27. 4.
7.   pri garážach  

za Židovským cintorínom  28. 4.

 MsV č. 9, Telep

1.   Bernolákova ul.     29. 4. - 30. 4.
2.   Kuzmányho ul.    29. 4. - 30. 4.
3.   Hollého ul.     29. 4. - 30. 4.
4.   Filinského ul. - bytovka  1. 5. - 2. 5.
5.   Jánskeho ul.  1. 5. - 2. 5.
6.   križovatka ulíc Ľaliová 
  a Púpavová  1. 5. - 2. 5.

Vyzývame občanov, aby nepotrebný veľkoobjemový od-
pad umiestňovali do pristavených veľkokapacitných kon-
tajnerov. upozorňujeme, že kontajnery nie sú určené 
na ukladanie stavebného odpadu, zeminy a nebez-
pečného odpadu (akumulátory, „vyjazdený“ olej, 
žiarivky, televízory, monitory...). V lokalite, kde sa 
takýto druh odpadu bude nachádzať v kontajneri, 
resp. dôjde k preťaženiu kontajnera, mesto prehod-
notí opätovné umiestnenie veľkokapacitného kon-
tajnera v danej lokalite a pôvodcovi odpadu môže 
byť uložená sankcia. 
Pripomíname, že drobný stavebný odpad vznikajúci pri 
udržiavacích prácach a nebezpečný odpad sú obča-
nia v zmysle Všeobecne záväzného nariadenia mesta  
č. 5/2006 o nakladaní s komunálnym a drobným staveb-
ným odpadom povinní odovzdať na zbernom dvore 
na Sadovej ulici (Ut - Pi 9.00 - 11.30; 12.00 - 17.00; So 
7.00 - 13.00). Tento odpad im tam bude prevzatý bez-
platne po predložení občianskeho preukazu.

msÚ, oddelenie komunálneho servisu

Mestský úrad, oddelenie komunálneho servisu, oznamuje obyvateľom mesta Spišská Nová Ves, že tohtoročné jarné 
pristavenie veľkokapacitných kontajnerov v jednotlivých častiach mesta podľa požiadaviek príslušných mestských vý-
borov bude realizované v týchto termínoch:

Pristavenie veľkokapacitných kontajnerov

OzNAM O VýKONE TRHACíCH PRÁC V LOME GRETĽA
Vedenie organizácie VSK MINERAL, s.  r. o., Lom 
Gretľa v Novoveskej Hute upozorňuje všetkých ob-
čanov na výkon trhacích prác malého a veľkého 
rozsahu v Lome Gretľa v Novoveskej Hute v roku 
2010.
Trhacie práce malého a veľkého rozsahu boli schvá-
lené Obvodným  banským  úradom  v  Spišskej  No-
vej Vsi. V súlade so zákonom SNR č. 51/1988 Zb. 
o banskej činnosti, výbušninách a o štátnej banskej 
správe, vyhláškou SBÚ č. 71/1988 Zb. o výbušni-
nách je zabezpečený bezpečný výkon trhacích prác 
(odstrelov). Napriek  tomu  je prítomnosť nepovola-
ných osôb v blízkom okolí nežiaduca.

žiadame preto všetkých občanov (hlavne hubá-
rov), aby rešpektovali výstražné tabule na prístu-
pových cestách k dobývaciemu priestoru (hlavne 
od časti Pod Tepličkou, od hlavej cesty, ktorá vedie 
smerom  na Hnilčík,  a  od Novoveskej Huty),  upo-
zorňujúce na „zákaz vstupu“ do inkriminovaného 
priestoru.

Význam výstražných signálov pri trhacích prácach 
(odstreloch) sirénou je nasledovný:
Pred odpalom sa dáva signál v dvoch stupňoch:
•  prvý stupeň 2 x 20 sek. - je príkazom na odchod 
všetkých  nezúčastnených  osôb  z  ohrozeného 

priestoru a na odchod hliadok na určené stano-
vištia,

•  druhý stupeň 1 x 20 sek. - dáva sa po zistení, že 
ohrozené  územie  je  celkom  vypratané,  zabez-
pečené hliadkami a nálože sú pripravené na od-
strel,

•  odpal  nasleduje  spravidla 1 minútu po druhom 
stupni signálu.

Po ukončení trhacích prác, vykonaní prehliadky a za-
bezpečení pracoviska sa dáva:
•  signál 1 x 20 sek.

Vedenie VsK mineral, s. r. o.

SPP - distribúcia, a. s., v rámci skvalitnenia služieb pre svojich zákazní-
kov sprevádzkovala zákaznícku linku pre pripájanie k distribučnej sieti 
0850 269 269, ktorá je k dispozícii počas pracovných dní v čase od 
7.30 do 15.30 hod. 
Linka bude slúžiť pre potreby žiadateľov o plynofikáciu nových objektov 
a pre technické zmeny na existujúcom odbernom plynárenskom zaria-
dení. Na požiadanie je možné zaslať vzory potrebných tlačív.

V mesiacoch apríl až máj 2010 pracovníci SPP, a. s., vykonávajúci práce 
v rámci merania a kontroly stavu protikoróznej ochrany vysokotlakového ply-
novodu budú vstupovať na pozemky, ktorými plynovod prechádza. Meranie sa 
vykonáva bez zásahu do pozemkov. Ďakujeme za pochopenie.

slovenský plynárenský priemysel, a. s.
mlynské nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

OzNAM O VSTuPE NA POzEMKy 
v rámci vykonania merania a kontroly stavu protikoróznej 

ochrany vysokotlakových plynovodov

zRIADENIE NOVEJ 
zÁKAzNíCKEJ LINKy
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10. 4. 2010
sa dožíva svojich 80-tych narodenín PhDr. anton Kret, Csc. 
- teatrológ, dramaturg, prekladateľ a publicista. 
Rodák  z neďalekých Smižian,  ukončil  gymnaziálne  štúdiá  v Spiš-
skej Novej Vsi. Absolvoval štúdium divadelných vied a dramaturgie 
na VŠMU v Bratislave a filogické a aspirantské štúdium na Akadémii 
spoločenských vied v Moskve. Pôsobil ako hlavný dramaturg Sloven-
ského národného divadla v Bratislave (1959 - 1963 a 1971 - 1992). 
Prednášal na VŠMU v Bratislave a na Akadémii umení v Banskej Bys-
trici. V  rokoch 1992 - 1996 bol šéfredaktorom časopisu Javisko. 

Je autorom mnohých rozhlasových prozaických diel, preložil z ruštiny takmer 150 divadel-
ných hier a tiež 10 teoretických prác o divadle. Celoživotne sa venuje ochotníckemu divadlu.  
Od založenia v roku 1990 je predsedom Spolku priateľov Spiša v Bratislave (www.spisiaci.eu), 
vydávajúceho náučné a propagačné publikácie. Pri príležitosti 740. výročia prvej písomnej 
zmienky o meste Spišská Nová Ves napísal inscenáciu Na Mescickym tarhu, ktorá bola veno-
vaná tradíciám a zvyklostiam mestských trhov na Spiši s pripomenutím spišského nárečia. Hra 
bola slávnostne uvedená za účasti autora divadelným súborom Hviezdoslav v októbri 2008.
Majstrovi k jubileu úprimne blahoželáme!  Pripravila: PhDr. ružena Kormošová

Miestny odbor Matice slovenskej v Spišskej Novej Vsi
pri príležitosti 90. výročia svojho založenia a 20. výročia Domu Matice slovenskej pozýva na

4. ročník súťaže NAŠE MESTO určenej pre základné školy.
Súťažia žiaci v trojčlennom družstve za I. stupeň a družstvo žiakov za II. stupeň.

Súťaž sa uskutoční 13. 4. 2010 (utorok) o 9.00 hod. v Galérii umelcov Spiša.

3. ročník literárno-výtvarno-vedomostnej súťaže 
MATICA SLOVENSKÁ NA SPIŠI 

určenej pre stredné školy.
Vo vedomostnej časti súťaží trojčlenné družstvo za školu.

Súťaž sa uskutoční 13. 4. 2010 (utorok) o 12.00 hod. v Galérii umelcov Spiša.
V rámci vyhodnotenia oceníme aj literárno-výtvarnú prezentáciu.

Program je realizovaný v spolupráci s Mestom Spišská Nová Ves, 
Galériou umelcov Spiša a Múzeom Spiša v Spišskej Novej Vsi.

Miestny odbor Matice slovenskej Spišská Nová Ves
Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. Spišská Nová Ves

Spoločnosť M. R. Štefánika Brezová pod Bradlom
pozývajú na

DEŇ MILANA RASTISLAVA ŠTEFÁNIKA,
ktorý sa uskutoční 2. 5. 2010 (nedeľa) o 9.00 hod. v Evanjelickom kostole v Spišskej Novej Vsi.

Program: Slávnostné služby Božie, príhovor, spomienka na M. R. Štefánika, hudobné vstupy
Zastavenia: Pamätník M. R. Štefánika, Pamätná tabuľa matky, hrob brata Ladislava

Program je realizovaný v spolupráci s Mestom Spišská Nová Ves,  
PhDr. Ruženou Kormošovou a Mgr. Dagmarou Juráškovou z Gymnázia Školská 7, 

Základnou umeleckou školou a zmiešaným speváckym zborom Chorus Iglovia.

DIVADELNé ŠTúDIO 
pri Dome Matice slovenskej
Zimná ul. č. 68, 
Spišská Nová Ves
vás srdečne pozýva 

8. 4. 2010 o 17.00 hod. 
I. Liptáková a kolektív:  
SYMPÓZIUM
Hra o tom, ako sa malí pokúšajú zostaviť 
návod na použitie dieťaťa pre veľkých...

16. 4. 2010 o 19.00 hod.
Raymond Queneau:  
ZAZIE V METRE
Absurdná groteska prostorekej Zazie, ktorá 
s pôžitkom komplikuje život dospelým.

účinkujú: Majka Marchynová, Vlado 
Kunst, Peter Škabla, Alexandra Marchyno-
vá, Miloš Dzurilla, Patrícia Staňová, Janes 
Mackovjak a kol.
Dramatizácia: Janes Mackovjak
Réžia a scénografia: Iva Liptáková

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

Rozpis pohotovostných 
služieb lekární

29. 3. - 4. 4. 2010
Lekáreň FIDA, Hviezdoslavova 27,  

tel.: 053/441 29 66

5. 4. - 11. 4. 2010
Lekáreň NA NÁMESTÍ, Letná 54, 

tel.: 053/441 33 44 

12. 4. - 18. 4. 2010
Lekáreň HORNÁD, Hviezdoslavova 24 

19. 4. - 25. 4. 2010
Lekáreň BLAUMONT, Jánskeho 1, 
tel.: 053/419 91 80, 419 94 12 

26. 4. - 2. 5. 2010
Lekáreň HARMÓNIA, Zimná 55, 

tel.: 053/441 16 37 

 KLUB ZDRAVIA
v Spišskej Novej Vsi

Pripravili sme pre vás vzdelávací program 
zameraný na prevenciu civilizačných 

ochorení a zdravý životný štýl.

PROGRAM
• prednáška, diskusia 

• príprava zdravých jedál
• ochutnávky a recepty 

 20. 4. 2010
Detoxikácia organizmu

Emília Katonová
KDE: Školská 22, Spišská Nová Ves 

KEDy: vždy v utorok o 17.00 hod.
KONTAKT: 0903 518 328

Vstup voľný!

VÍKENDY ŽIVOTNÝCH 
PRÍBEHOV

OBYČAJNÍ ĽUDIA, KRAJNÉ SITUÁCIE, 
NEČAKANÉ RIEŠENIA
Príďte si vypočuť príbehy, 
ktoré napísal sám život.

KDE: Spišská Nová Ves, Školská 22
začiatok vždy o 18.00 hod.

piatok 23. 4. 2010
„Šikmá plocha – nečakané 

stretnutie s Bohom“ 
príbeh Jozefa Kopilca

Organizuje: Maranatha o. s. v spolupráci 
s Cirkvou adventistov s. d.

www.odhaltesvetbiblie.sk
Vstup voľný.

Výbor Slovenského zväzu protifašistických 
bojovníkov v Spišskej Novej Vsi 

pozýva členov SZPB na výročnú členskú 
schôdzu s kultúrnym programom, 

ktorá sa uskutoční dňa 20. apríla 2010 
(utorok) o 13.30 hod. vo výškovej budove AB 
(oproti Domu kultúry), Štefánikovo nám. č. 5, 

v zasadačke na 1. poschodí.
Účasť každého člena žiaduca. 

So sebou si prineste členskú legitimáciu!
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PRogRAm mAteRsKého centRA DIetKA 
na mesiac apríl 2010 
„láska matiek dokáže zmeniť svet, tak skúsme to spolu!“

9. 4., piatok o 16.30 hod.

tVoRIVá DIeLňA  
„Učíme sA hRAVo“

Chcete sa naučiť niečo nové, pripraviť darček či 
prekvapenie pre svojich blízkych? materské cen-
trum Dietka pre vás pripravilo tvorivý piatkový ve-
čer. pozývame rodičov spolu s deťmi. 
Vašu účasť, prosíme, nahlásiť 
do 7. 4. 2010 na tel. č.: 0905 938 774.
téma: „veselý stojan na ceruzky“ 
(papierová mozaika)
Kde: Herňa mC Dietka, Zdravotnícke stredisko 
sídl. mier, šafárikovo nám. 3
Poplatok: 2,50 €/dieťa 

stáLA PRogRAmoVá  
PonUKA:

heRňA mc DIetKA 
Zdravotné stredisko  
sídlisko mier, Šafárikovo nám. 3
utorok, streda, štvrtok: 
16.00 - 18.30 hod.
Poplatok za jednorazový vstup: 1 €/rodina
Členské (apríl - jún 2010): 6 €/rodina
návštevníkov prosíme, 
aby si nosili so sebou prezuvky! 
Poistenci VZP majú 20 % zľavu  
na jednorazovom vstupe do herne.

AngLIcKý KLUB BAtoLIAt  
pre deti od 2 r.

Kde: Herňa mC Dietka, 
Zdravotné stredisko sídl. mier, šafárikovo nám. 3
Kedy: každá sobota o 9.00 hod. (1 skupina)

Lektorka: ing. mária klimová 
(tel. č.: 0904 887 239)

PonUKA sLUžIeB:

oRgAnIZoVAnIe  
nARoDenInoVých osLáV  
- soBotA, neDeľA
Za dohodnutý poplatok zabezpečíme: 
priestor + výzdobu, tortu, občerstvenie, 
animátorské aktivity (maľovanie na tvár, 
tvorivé dielničky pre deti).
informácie na tel. č.: 0905 938 774

PRIPRAVUjeme:

KLUB „cVIčenIe nA fItLoPtách 
PRe DetI oD 1,5 Do 3 r.“
rytmické cvičenia rodičov s deťmi pri pesnič-
kách a riekankách - hravou formou. 
rozsah: 10 lekcií + 1 bonusová lekcia/20 €
Kde: Herňa mC Dietka, Zdravotnícke stredisko 
sídl. mier, šafárikovo nám. 3
Kedy: pondelky o 16.30 hod.
Lektor: Bc. marián vytykáč 
(tel. č.: 0907 973 950)
v prípade záujmu kontaktujte lektora. 
kurz sa otvorí po naplnení (5 - 8 detí).

ÚčAsť nA PoDUjAtí  
ÚnIe mAteRsKých centIeR  
- „míľA PRe mAmU“
Kde: košice - centrum mesta
Kedy: v sobotu 8. 5. 2010
Bližšie informácie: silvia Hrušovská 
(tel. č.: 0905 938 774)

KULTúRA
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APRíL 2010 
Program Spišského osvetového strediska 

Spišské osvetové stredisko, Zimná č. 47, 052 01 Spišská Nová Ves, tel.: 053/442 52 50,
fax: 053/442 40 92, e-mail: osvetasnv@osvetasnv.eu, www.osvetasnv.eu

13. 4. 2010, AB, zasadačka, 
Štefánikovo nám. č. 5, SNV (1. posch.)

ČO VIEŠ O hVIEzDACh?
Okresné kolo postupovej vedomostnej súťaže 
v troch kategóriách.

25. 4. 2010, Galéria umelcov Spiša 

hVIEzDOSLAVOV KubíN 
IV. - VI. KATEGóRIA 
Okresné kolo súťaže v umeleckom prednese 
poézie a prózy.

27. 4. 2010, Dom Matice slovenskej 

ŠTúROV zVOLEN 2010
Regionálne kolo súťaže v rétorike I. - III. kat. 
pre okresy SNV a GL. 

VZdEláVACiE PodujAtiA
13. 4. 2010, SOS

ČO VIEŠ O hVIEzDACh?
Vyhodnocujúci seminár s ocenením víťazov 
okresného kola súťaže. 

23. 4. 2010, ZŠ Nad Medzou SNV 
(osem tried) 

PEER AKTIVISTI V AKCII 
Ku Dňu Zeme (tradičné podujatie).

VýStAVy

VESMíR OČAMI DETí
Okresná výtvarná súťaž.
do 31. 5. 2010, SOS 

4. 4. 2010 (nedeľa) o 19.00 hod., 
Spol. a banketová sála

VEľKONOČNÁ zÁbAVA
Návrat k tradičným veľkonočným zábavám 
v spolupráci s Fsk Smižančanka.
Účinkuje: Ľudová hudba FS Železiar
Vstupné: 5 €

13. 4. 2010 (utorok) o 17.00 hod., 
Spoločenská sála

MLADí huDObNíCI
Koncert žiakov a pedagógov hudobného 
odboru ZUŠ D. Štraucha.
Organizuje: ZuŠ d. Štraucha

16. 4. 2010 (piatok) o 17.00 hod., 
Spoločenská sála

FAME – CESTA 
zA SLÁVOu 

– filmové predstavenie
USA, 2009, 107 min.
Réžia: Kevin Tancharoen 
Hrajú: Kay Panabaker, Kelsey Grammer, 
Megan Mullally, Bebe Neuwirth, Charles 
S. Dutton, Asher Book, Cody Longo
Nové spracovanie slávneho muzikálového 
filmu z roku 1980 o talentovanej skupine 
spevákov, tanečníkov a hercov na strednej 
škole hereckých umení. Študenti zo všetkých 
spoločenských vrstiev tu prežívajú svoje 
sny o skutočnej sláve. Tá však prichádza 
len s talentom a tvrdou prácou. Film plný 
chytľavých piesní tiež súvisí so všetkým, čo 
k strednej škole patrí – s búrlivým časom 
školských úloh, hlbokých priateľstiev 
a nádejných lások.
Vstupné: 2 €

24. 4. 2010 (sobota) o 20.00 hod., 
Spoločenská sála

APRíLOVÁ 
SEMTEx DISCOPARTy

Ďalšia zo série pravidelných diskoték 
s dobrou hudbou, barom, súťažami o ceny 
a s programom.
Účinkuje: dj jaro lipták
Vstupné: 2 €

30. 4. 2010 (piatok) o 19.00 hod.
SENIOR DISCOPARTy

Prvá zo série pripravovaných diskoték pre 
seniorov s ich hudbou a barom pre dobrú 
náladu.
Účinkuje: jl music - jaro lipták
Vstupné: 3 €

Zmena programu vyhradená! 
informácie, rezervácia 

a predpredaj vstupeniek: 
Kultúrny dom, tatranská 80, Smižany, 

tel.: 053/429 89 39, 0908 982 722

KultÚRNy doM SMiŽANy

PROGRAM 
APRíL 2010
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KULTúRA

GALéRIA 
UMELCOV 

SPIŠA 
Zimná 46, spišská nová ves

pozýva širokú kultúrnu verejnosť na prehliadky 
výstav v mesiaci apríl 2010

stáLe eXPoZícIe:
• joZef hAnULA Kresba/maľba 
• ZáhRADA UmenIA 

VýstAVy: 
DIALÓgy - VýstAVA fotogRAfIí
od opátstva escaladieu v Bigorre vo Fran-
cúzsku po červený kláštor na spiši. 

do 27. 4. 2010

VIKtÓRIA 
ŠoLtIsoVá 
- fABRIcA 
BRItAnnIcA
výstava počítačových 
grafík.
vernisáž výstavy 
- 8. 4. 2010 
o 16.00 hod.  do 15. 5. 2010

Otváracie hodiny: 
pondelok  8.00 - 16.00 hod. 
utorok - piatok  8.00 - 17.00 hod.
sobota  8.00 - 12.00 hod.
nedeľa  zatvorené
Vstupné: 
dospelí   1 €
deti, dôchodcovia   0,50 €
rodinná vstupenka (2 + 2)  2 €

akceptujeme kultúrne poukazy na rok 2010. 

w
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www.muzeumspisa.com

MúzEuM SPIšA V SPIšSKEJ NOVEJ VSI
vás pozýva
Výstava 

DIALÓGY
OD OPáTSTVA ESCALADIEU 

V BIGORRE PO ČERVENÝ 
KLáŠTOR NA SPIŠI

16. 2. – 27. 4. 2010
Múzeum Spiša, Letná 50, výstavná sieň

Výstava je realizovaná v rámci Roka kresťanskej 
kultúry v spolupráci s Ľubovnianskym múzeom 

v Starej Ľubovni.

Konferencia pod záštitou 
primátora PhDr. Jána Volného, PhD.

STREDOVEKé KLáŠTORY 
NA SLOVENSKU

17. 4. 2010 o 10.00 hod.
Štefánikovo nám. 1, veľká zasadačka 

mestského úradu
Konferencia sa uskutoční v rámci Roka kresťanskej 
kultúry v spolupráci so Spišským dejepisným  

spolkom a Mestom Spišská Nová Ves.

Prednáška

BOTANICKé ZAUJÍMAVOSTI 
PIENIN A MNÍCH CYPRIáN

RNDr. MARTA NIžNANSKá
27. 4. 2010 o 16.00 hod.
Múzeum Spiša, Letná 50, 
prednášková miestnosť

Prednáška sa uskutoční k Roku kresťanskej 
kultúry a k výstave Dialógy.

Výstava

PLANéTA, NA KTOREJ žIJEME
14. 1. - 30. 9. 2010

Múzeum Spiša, Letná 50, expozičné priestory
Výstava je pripravená v rámci Medzinárodného roka 

planéty Zem v spolupráci 
so SNM - Prírodovedným múzeom v Bratislave, 

Slovenskou akadémiou vied, 
Geologickým ústavom SAV.

Deň zeme 22. apríla 2010 je dňom, kedy si viac 
ako inokedy všímame, aká zraniteľná je naša Zem 
a spolu s ňou aj život na našej planéte. Zároveň si 
čoraz hlbšie uvedomujeme, že zemské zdroje nie sú 
nevyčerpateľné. Rovnováha a previazanosť geosfér 
Zeme (atmosféra, hydrosféra, litosféra a biosféra) je 

vzácna, obdivuhodná, no veľmi krehká.

K výstave „Planéta, na ktorej žijeme“ 
sú pripravené sprievodné akcie:

22. 4. 2010 a 23. 4. 2010
Lektorka: RNDr. Natália Hudáčková, 

PFúK Bratislava

žIVOT ZAKLIATY 
V KAMENI

Tvorivé dielne s odborným výkladom 
lektora, prezentácia získavania skamenelín 

z horniny plavením, 
pozorovanie mikrofosílií pod mikroskopom, 
určovanie skamenelín, modelovanie...

Bližšie informácie o čase konania a objednávky 
na t. č.: 053/442 37 57.

MúzEuM SPIšA V SPIšSKEJ NOVEJ VSI 
- POBOčKA LETOHRÁDOK DARDANELy 

V MARKušOVCIACH
vás pozýva na výstavu

DROBNá A SAKRáLNA 
ARCHITEKTúRA 

NA STREDNOM SPIŠI
1. 1. - 18. 4. 2010

Letohrádok Dardanely v Markušovciach, 
expozičné priestory

Výstava prezentuje drobnú sakrálnu 
architektúru - kaplnky a prícestné kríže 

v obciach stredného Spiša.
Výstava je realizovaná v spolupráci 

so SNM - Spišským múzeom v Levoči.

VEĽKONOČNÝ KONCERT
5. 4. 2010 o 18.00 hod. 
na Veľkonočný pondelok 

Letohrádok Dardanely v Markušovciach, 
koncertná sála.

V sviatočne ladenom programe z tvorby európskych 
majstrov sa predstavia mladí sólisti 
Opery Štátneho divadla v Košiciach:

Katarína Kubovičová Sroková a Matúš Tomko - spev 
s klavírnym sprievodom Márie Draveckej. 

Koncert je venovaný Roku kresťanskej kultúry.  
Organizované v spolupráci 

s Obecným úradom Markušovce.

MúzEuM SPIšA V SPIšSKEJ NOVEJ VSI  
- POBOčKA NÁRODOPISNé MúzEuM 

V SMIžANOCH
vás pozýva na výstavu

VEĽKé CICAVCE SPIŠA
1. 1. - 30. 9. 2010

Národopisné múzeum v Smižanoch, 
výstavné priestory

Na Spiši žije 58 druhov cicavcov. 
Ale videli ste už zblízka diviaka, jeleňa, 
kamzíka, vlka, jazveca či zubra?

APRÍL 2010
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Milí Spišskonovovešťania, aj v tomto čísle prinášame krížovku o zaujímavú cenu. Znenie tajničky nám spolu s adresou posielajte najneskôr do 15. apríla na adresu 
redakcie s heslom „krížovka“. Meno výhercu uverejníme v májovom Ičku. Správne znenie tajničky z minulého čísla: 1. tajnička ... zriadený vikariát, 2. tajnička ... 
barokovou klenbou. Do redakcie bolo doručených 15 vyplnených krížoviek. Z 12 správnych odpovedí sa výhercom stáva Helena GADušOVÁ zo Sp. Novej Vsi, 
ktorá získava CD Romantic melody. Blahoželáme!

skúška podarovali odbi ostal sám

omotalo

kredit

1. tajnička

zástup ľudí

nepriznám

chodec

morský rak

naparuj zmlátil vôkol (bás.)

arzén

násypy

2. tajnička

ofúkol 1 000 ml

oceán

Autor: 
František 
Cvengroš

morský 
živočích, 
vajcovka

od tejto 
chvíle

pomôcky: 
aal, 

amarant, 
iroko

blaho-
želanie

Dietlova 
sestrička

mrzutosť, 
mali-

chernosť

bocia-
novitý vták

domácky 
Mária

zotrel 
z povrchu

kohút   
(nár.)  

upevní do 
správnej 
polohy

vokali-
zovaná 

predložka

tropické 
ťažké 
hnedé 
drevo

dotieravý 
hmyz

žiaru-
vzdorná 
hmota

mamľas, 
truľo
druh 

zmetáka

po troške 
leješ

cudzie 
muž. m.
natriem 
nabielo

statampér

stopa 
po rezaní

poolepuj 
(zastar.)

úctivo 
žiadal

nasiakla 
vlahou

mužský 
spevný 

hlas

košický 
ľudový 

rozprávač

odborné 
článkyhlučný 

hovor úhor, 
po nem.

bystrý, po 
angl.

pevnosť, 
po česky

typ nákl. 
auta

kosák, po 
česky

jemenský 
prístav

lietadlo 
(hovor.)

domácky 
Erik

latinský 
pozdrav

izb. rast. 
láskavec

talianský 
(skr.)

air-to-air  
(skr.)

starší   
český   

hádzanár

autom. 
preteky

milenec 
(kniž.)

Kultúrno-historické pamiatky nášho mesta - Morový stĺp
Na námestí, pred  rímskokatolíckym  farským kostolom, donedávna stál Mariánsky morový stĺp  s kamennou sochou Nepoškvrnenej 
Panny Márie, tzv. Immaculatou (v preklade Nepoškvrnenou). Táto národná (1. tajnička) má neodmysliteľné miesto na našom námestí 
už od roku 1724. Bol to prvý morový stĺp postavený na základe donácie (darovania) vtedajšieho poľského starostu Teodora Konštantína 
Lubomirského, ktorý dal potom postupne postaviť morové stĺpy aj vo všetkých trinástich spišských mestách vo vtedajšom poľskom zálohu. 
Immaculatu vytesal levočský kamenosochár Friedrich Horn. Stalo sa tak po najzhubnejšej morovej epidémii v rokoch 1709 - 1712. Vtedy 
po krutých bojoch počas povstania Františka Rákoczyho (2. tajnička), čo bolo živnou pôdou pre šírenie strašnej choroby, ktorej za obeť 
padli celé rodiny i rody. Hoci presný počet obetí sa nikdy nezistil, v našom meste sa odhaduje na vyše 3 300 ľudí. Keďže naposledy bol mo-
rový stĺp s Immaculatou „reštaurovaný“ talianskym kamenárom J. Miglierinim z Gánoviec v roku 1897 a obhliadkou odborníkov bolo zistené 
jeho značné poškodenie, mestské zastupiteľstvo rozhodlo o reštaurovaní tejto pamiatky. Preto boli stĺp i socha 2. 12. 2009 demontované 
a prevezené do ateliéru akademického sochára Š. Kovaľa vo Vyšných Ružbachoch na komplexnú rekonštrukciu s následným vytvorením 
novej  identickej plastiky  Immaculaty, ktorá bude osadená na pôvodný, no zreštaurovaný morový stĺp. Keďže predpokladaný náklad na 
obnovu tejto pamiatky je približne 123 000 €, Mesto Spišská Nová Ves v tejto súvislosti vyhlásilo aj dobrovoľnú zbierku. Pôvodná socha bude po zreštaurovaní vhodne 
deponovaná v budove Radnice, aby odolala zubu času čo najdlhšie. Obnovená historická pamiatka by mala byť inštalovaná na svoje pôvodné miesto pred kostolom do 
najbližšieho Sviatku všetkých svätých.

Mestská organizácia Jednoty dôchodcov Slovenska Sp. Nová Ves

14. 4. 2010, streda
XIII. ročník výstupu na Dreveník

Odchod osobným vlakom smer Košice o 7.34 hod.

23. 4. 2010, piatok
Spišské divadlo o 9.00 hod. ponúka pre dôchodcov mesta 

divadelné predstavenie Jarné prebudenie. Vstupné: 2 €. 
Vstupenku si každý účastník zakúpi sám v pokladni divadla alebo v predpredaji.

28. 4. 2010, streda
Turistická vychádzka: 

Stratená - Občasný prameň - Havrania skala - Stratená. 
Odchod autobusom do Nálepkova o 5.30 hod.

KLUB DôCHODCOV 
KOMENSKÝ
pozýva všetkých pedagogických 
pracovníkov, dôchodcov 
na stretnutie, ktoré  
sa uskutoční 12. 4. 2010 
(pondelok) o 10.00 hod. 
v Klube dôchodcov 
na Levočskej ul.
Tešíme sa na vás. 

KRÍžOVKA
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MKC KINO MIER

KINO BANÍK

1. 4. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2,2 €
VLKOLAK

legenda o krvilačnom monštre s nadľud-
skou silou, ktoré sa po nociach túla po 
okolí a vraždí. veľká Británia/usa, 2010, 
horor, 125 min., mp-15, st, tatrafilm.

2. - 5. 4. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2,3 €, 
dňa 5. 3. 2010 vst.: 2 €

VALENTÍN
niektorí ho milujú. niektorí ho nenávidia. 
ale nikto ho nemôže ignorovať... usa, 
2010, romantická komédia, 125 min., 
mp-12, st, Continental.

6. - 8. 4. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2,2 €
MORGANOVCI

príbeh úspešného manželského páru 
morganovcov z manhattanu, ktorého 
dokonalý život má len jedinú chybičku – 
rozpadáva sa im manželstvo. usa, 2009, 
romantická komédia, 103 min., mp-12, 
st, itafilm.

9. - 12. 4. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2 €, 
dňa 12. 4. 2010 vst.: 1,8 €

SAMEC
túži po ňom každá, ale nie každá ho môže 
mať... nikki (ashton kutscher) si je veľmi 
dobre vedomý svojich kvalít a vie ich pa-
trične využiť. Jedného dňa však padne 
kosa na kameň a nikkimu zamotá hlavu 

práve ona. usa, 2009, komédia, 97 min., 
mp-15, čt, magicBox.

13. - 15. 4. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2 €
ČAS UMIERAť

komorná monodráma poľskej režisérky 
Doroty kędzierzawskej je burcujúcim fil-
mom o ľudskej dôstojnosti, vzoprení sa 
osudu, intrigách a bezmocnosti. poľsko, 
2007, komorná dráma, 104 min., mp, 
čierno-biely, čt, asFk.

16. - 19. 4. 2010 o 17.00 hod., vst.: 2 €, 
dňa 19. 4. 2010 vst.: 1,8 €
ARTUR A MALTAZARDOVA POMSTA
artur je natešený, pretože dnes večer sa 
naposledy môže vrátiť do ríše minimo-
jov a stretnúť sa tam s princeznou selé-
niou. nečakane nájde zrnko ryže, kde je 
napísané sos. nie je pochýb o tom, že 
princezná selénia je v nebezpečenstve! 
Francúzsko, 2010, rodinný animovaný,  
93 min., mp, český dabing, magicBox.

16. - 19. 4. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2 €
DOKTOR OD JAZERA HROCHOV

s komediálnym nadhľadom typickým pre 
Zdeňka trošku sledujeme príbeh sluš-
ného, dobrého, ale do dnešného života 
skoro nepoužiteľného lekára čeňka Do-
beška. česká republika, 2009, komédia, 
102 min., mp-12, spi international.

20. - 22. 4. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2 €
ZúFALCI

pozoruhodné herecké výkony na čele so 
simonou Babčákovou v realistickej komé-
dii o šestici bilancujúcich tridsiatnikov. 
česká republika, 2009, komédia/dráma, 
97 min., mp-12, Continental.

23. - 26. 4. 2010 o 19.00 hod., 
vst.: 2,3 €, dňa 26. 4. 2010 vst.: 2 €

KNIHA PREžITIA
v nie príliš vzdialenej budúcnosti prechá-
dza pustatinami kontinentu, ktorý bol ke-
dysi amerikou, osamelý muž. eli sa nestal 
bojovníkom z vlastnej vôle, ženie ho viera, 
že môže ľudstvo zachrániť. usa, 2010, 
akčná dobrodružná dráma, 118 min.,  
mp-12, st, itafilm.

27. - 29. 4. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2 €
BRATIA

pýchou rodiny Cahillovcov je starší syn 
sam - otec dvoch malých dcér, vzorný 
manžel a hlavne mariňák, ktorý trávi dve 
tretiny roka na zahraničných misiách. Za 
to mladšiemu synovi, ľahkomyselnému 
tommymu, nemôže otec Cahill prísť ani 
na meno. usa, 2009, dráma, 105 min., 
mp-15, čt, palacepictures.

30. 4. - 3. 5. 2010 o 17.00 hod., 
vst.: 2,2 €

ALICA V KRAJINE ZáZRAKOV
alica má už devätnásť rokov a vracia 
sa do tajomného sveta, ktorý prvýkrát 
navštívila ešte ako dieťa. Znovu stre-
táva množstvo prazvláštnych bytostí 
i svojich starých priateľov. usa, 2010,  
dobrodružné fantasy, 103 min., mp, slo-
venský dabing, saturn.

30. 4. - 3. 5. 2010 o 19.00 hod., vst.: 2 €, 
dňa 3. 5. 2010 vst.: 1,5 €

NA HRANE TEMNOTY
prepracovaný detektívny thriller s me-
lom Gibsonom, ktorý sa v hlavnej filmo-
vejúlohe objavuje prvýkrát od roku 2002, 
kombinuje skvelý scenár priamočiarou 
akciou. usa/veľká Británia, 2010, thriller, 
108 min., mp-15, čt, palacepictures.

Pripravujeme na máj: 
Prekliaty ostrov – thriller • Princezná 
a žaba – animovaná rodinná komé-
dia • imaginárium Dr. Parnassa – do- 
brodružné mystery • Pevné puto – ko-
média • ako si vycvičiť draka – ani-
movaný • 3 sezóny v pekle – milostná 
dráma • Priestupný rok – romantická 
komédia • the Box – sci-fi thriller • Lé-
gia – sci-fi • Lov na exmanželku – ro-
mantická komédia.
 

Bližšie informácie na www.dksnv.sk

milí priaznivci filmového klubu, po-
núkame vám možnosť zakúpiť si 
členský preukaz, ktorý vám platí 
celý rok 2010 na celom sloven-
sku, stojí 3 € a na každý klubový 
film máte zľavu. Vstup pre neklubis-
tov je neobmedzený, ale za drahšie 
vstupné. tešíme sa na stretnutie 
s vami každý piatok pri dobrom 
filme v Kine mier.

1. 4. o 17.00, vst.: 2 €
AVATAR

vitajte v novom svete za hranicou vašej 
fantázie. najväčšia filmová udalosť roka! 
akčný, sci-fi, usa, slovenský dabing,  
166 min., nevhodné pre vekovú skupinu 
do 12 rokov.

6. - 7. 4. o 19.00, vst.: 2 €
NEJAKO SA TO KOMPLIKUJE

Jane adler (meryl streep) má tri dospelé 
deti, prosperujúcu reštauráciu a priateľ-
ský vzťah s bývalým manželom Jakom 
(alec Baldwin), ktorému už odpustila, že 
ju pred desiatimi rokmi podvádzal s vý-
razne mladšou šťabajzňou. romantická 
komédia, usa, 117 min., slovenské ti-
tulky, nevhodné pre vekovú skupinu do 
12 rokov.

FILMOVÝ KLUB
9. 4. o 19.00, 
vst.: člen.: 1,5 €, nečlen.: 2,15 €

ZúFALCI
pozoruhodné herecké výkony na čele 
so simonou Babčákovou v realistickej 
komédii o šestici bilancujúcich tridsiat-
nikov. komédia, čr, 97 min., česká ver-
zia, nevhodné pre vekovú skupinu do  
12 rokov.

ROZPRáVKA 
- SLOVENSKÝ DABING
10. - 11. 4. o 17.00, vst.: 2 €

ALVIN A CHIPMUNKOVIA 2
tentoraz alvin, simon a teodor stretnú 
nových kamarátov, vlastne kamarátky, 
z ktorých sa možno stane i niečo viac 
– môžete sa tešiť na dievčenské trio 
Chipettky. usa, animovaná rodinná ko-
média, 88 min., vhodné pre všetky ve-
kové kategórie.

10. - 12. 4. o 19.00, vst.: 2,30 €, 
12. 4. zľava vst.: 2 €

PREKLIATY OSTROV
izolovaný ostrov uprostred oceána. na 
ňom prísne strážená psychiatrická lie-
čebňa pre tie najťažšie prípady. thriller, 
usa, r. 2010, 138 min., nevhodné pre ve-
kovú skupinu do 15 rokov.

FILMOVÝ KLUB
16. 4. o 19.00, 
vst.: člen.: 1,5 €, nečlen.: 2,15 €

ANTIKRIST
príbeh manželského páru, ktorý odchá-
dza vyrovnať sa so stratou malého syna 
na opustenú chatu v hlbokých lesoch. 
Dánsko/Fran./nem./poľsko/švédsko/ta-
liansko, 2009, far., 104 min., nevhodné 
pre vekovú skupinu do 15 rokov.

RODINNÝ FILM - ČESKÝ DABING
17. - 18. 4. o 17.00, vst.: 2 €

MIKULáŠOVE ŠIBALSTVá
mikuláš, vendelín, Celestýn, kryšpín, 
albín, viktorín a ďalší hrdinovia senzač-
ných príbehov detských knižiek o mikulá-
šovi sa v hranej verzii konečne dostávajú 
na filmové plátna. rodinná komédia, Fr., 
r. 2009, 91 min., nevhodné pre vekovú 

skupinu do 12 rokov.

17. - 19. 4. o 19.00, vst.: 2,2 €, 
19. 4. zľava vst.: 2 €

VALENTÍN
neuveriteľné množstvo najslávnejších 
hereckých hviezd, ktoré prijali ponuku 
na účinkovanie v romantickej komédii 
valentín, je zárukou skvelej zábavy. 
romantická komédia, usa, slovenské 
titulky, 125 min., nevhodné pre vekovú 
skupinu do 12 rokov.

Divadlo PiKi Bratislava, vst.: 2 €
21. 4. o 10.00 a 14.00 hod.

O DEVIATICH MESIAČIKOCH 
o 17.00 hod.

ELá HOP 
22. 4. o 9.00 a 10.00 hod.

RozKRáVKA
Hudobný príbeh o tom, ako sa vďaka 
mlieku môže dobré na zlé obrátiť.

FILMOVÝ KLUB
23. 4. o 19.00, 
vst.: člen.: 1,5 €, nečlen.: 2,15 €, 
24. - 26. 4. o 19.00, vst.: 2 €

PROTEKTOR
rozhlasový reportér emil a herečka Hana 
sú manželia. píše sa rok 1938, Hana za-
žíva konjunktúru, hrá v divadle i vo filme. 
emil žiarli. Začiatok vojny a nemecká 
okupácia obrátia ich existenciu hore no-
hami. čr, dráma, 100 min., česká ver-
zia, nevhodné pre vekovú skupinu do  
12 rokov.

ROZPRáVKA 
- SLOVENSKÝ DABING
23. - 25. 4. o 17.00, vst.: 2 €

AKO SI VYCVIČIť DRAKA

akčná komédia rozpráva príbeh o viking 
teenagerovi Hiccupovi, ktorý nezapadá 
presne do svojho kmeňa s dlhoročnou 
tradíciou hrdinských zabíjačov drakov. 
usa, 97 min., vhodné pre všetky vekové 
kategórie.

FILMOVÝ KLUB
30. 4. o 19.00, 
vst.: člen.: 1,5 €, nečlen.: 2,15 €

MILOŠ FORMAN: 
ČO ťA NEZABIJE...

príbeh o krutosti, o strate rodičov 
a o strate synov, o sile premôcť zlé prí-
zraky. a túžbe uspieť a byť slobodný... 
čr, dokument, 110 min., česká verzia, 
nevhodné pre vekovú skupinu do 12 ro-
kov.

30. 4. o 17.00, 1. - 2. 5. o 19.00, 
vst.: 2,3 €

LéGIA
v super akčnom thrilleri légia sa zo 
všedného bistra pri ceste stáva bojisko 
o prežitie ľudskej rasy. usa, 96 min., slo-
venské titulky, nevhodné pre vekovú sku-
pinu do 12 rokov.

Pripravujeme: 
tri seZÓny V PeKLe, KeĎ sa muŽ 
VraCia DOmOV, na seVer, aLiCa  
V KraJine ZáZraKOV

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

sPRáVcoVsKá fIRmA, s. r. o.
voda a kúrenie: 
0905 215 732

BRAntneR noVA, s. r. o., snV
oprava verejného osvetlenia: 

053/446 62 66

BytoVé DRUžstVo snV 
výťahy • voda, ÚK • elektro: 

dispečing: 053/443 25 03 
mob.: 0905 499 881
plynové zariadenia:

nepárne týždne: 0905 534 800 
párne týždne: 0905 241 080

POHOTOVOSTNé SLUžBY 14. 4. 2010 (streda) 
od 20.00 hod.

v CAFE & RESTAuRANT 
NA STRECHE

DAVID KOLLAR
INTERNATIONAL 

PROJECT

5. 5. 2010 (sobota) o 19.00 hod. 
DOM KuLTúRy

HEAVY ROCK´N´ROLL MAJáLES
MALIGNANT TuNOuR (Ostrava) 

čAD (Svätý Jur)
KID NERO (Nemecko) 

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

7. 4. (streda) o 9.30 hod. VstUPné: 2 € 

V. Macek - J. PražMári: „O DOrOtke“ 
Príbeh Dorotky, ktorá cez zázračné dvere vstupuje do krajiny  fantázie. Stretáva sa  tam so Strašiakom, Železniakom, Cukrovou 
bábikou, zvieratkami a spolu s nimi zachráni všetkých pred zlou Tmou, ktorá chce všetko pohltiť. Dorotka porozumie a objaví to, čo 
je v človeku najcennejšie, a o tom je aj naša rozprávka, ktorá veľmi poetickou a deťom príťažlivou formou pretlmočí jeden z najkla-
sickejších rozprávkových príbehov európskej detskej literatúry.

9. 4. (piatok) o 19.00 hod.  VstUPné: 4 €

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

13. 4. (utorok) o 9.00 a 11.00 hod.   VstUPné: 2 €

štefan kasarDa: „MartinkO kinkaš“ 
Štefan Kasarda - známy rozhlasový autor, dramatik, dramaturg - napísal pre súbor Spišského divadla dramatizáciu známeho roz-
právkového príbehu škriatka Martinka. Dramatizátor však nevychádzal z Dobšinského rukopisu, ale z prózy Boženy Němcovej, ktorá 
hľadala  v  studnici  našich  rozprávok.  V  spišskonovoveskom  stvárnení Martinka Kinkaša  výrazne  dominuje  hudobno-inscenačná 
zložka a najmä pesničky oslovujúce publikum všetkých vekových i generačných vrstiev.

15. 4. (štvrtok) o 18.00 hod.  VstUPné: 4 € 

a. n. OstrOVskiJ: „BankrOt“
Jeden z klasikov politickej ekonómie povedal, že kde končí kapitál, nastupuje bankrot... Často to počúvame v dnešných časoch 
svetovej hospodárskej krízy, z ktorej sa stala výhodná psychologická „mantra“. Neustále vyvoláva v našich životoch nové vlny stra-
chu a neistoty, tie nás ochromujú a neraz vedú aj k zúfalstvu. Slávna klasická ruská komédia A. N. Ostrovského Bankrot je síce 
zasadená do kupeckého prostredia 19. storočia cárskeho Ruska, ale svojím dramatickým príbehom, situáciami a postavami ne-
pôsobí ako niečo dávno minulé, naopak, ako nám všetkým dôverne známe. Mladých dravcov, ktorí sa dnes pachtia za bohatstvom 
aj cez mŕtvoly a nerešpektujú žiadne morálne zásady, je aj dnes neúrekom. Bravúrne komediálne situácie a precízne vykreslené 
charaktery Ostrovského postáv sú zárukou kvalitného divadelného zážitku.

16. 4. (piatok) o 19.00 hod.  VstUPné: 4 € 

MirO GaVran: „VšetkO O ženách“ 20. rePríza
Ženy dokážu rovnakou intenzitou milovať i nenávidieť, dopriať si navzájom, ale aj nenáležite žiarliť na úspech tej druhej. M. Gavran 
sa zamýšľa, či je priateľstvo vôbec kódom ženských vzájomných medziľudských vzťahov. Dobrosrdečne, no s citom pre realitu, sa 
dotýka ženského sveta lásky, ktorý je pre ženu jediným možným svetom.

18. 4. (nedeľa) o 15.00 hod.  VstUPné: 2 € 

Lukáš harMaňOš: „POLárna rOzPráVka“
Zasnežený príbeh o malom sobíčati, ktorému nenarástli parohy. Príbeh o tom, ako sa rozhodlo ujsť do sveta, aby zistilo, kto vlastne 
je a aký je jeho údel na zemi. Aby zistilo, že sú aj dôležitejšie veci ako parožie. Poetická rozprávka s pesničkami. Divadlo masiek, 
ktoré u nás ešte nebolo. Na príprave inscenácie sa podieľali výtvarník a dramaturgička z Českej republiky. 

23. 4. (piatok) o 19.00 hod.  VstUPné: 5 € 

B. s. tiMraVa: „krása krás“ PreMiÉra 
Boženu Slančíkovú Timravu poznáme ako vynikajúcu prozaičku, no menej je už známe, že písala i divadelné hry. Naše divadlo sa 
rozhodlo uviesť  jej hru „Krása krás“, ktorá čerpá námet z mestského prostredia. V tejto komédii bohatý obchodník Bučinský sa 
rozhodne odísť na dôchodok a prenechať vedenie firmy mladším. Dospievanie jeho detí, syna Miloša, dcéry Zlatice a do rodiny 
prijatého Laja, ako aj Ruženy (Krásy krás), ktorá je ich sesternicou, vyvoláva mnoho komických situácií.

29. 4. (štvrtok) o 9.00 hod.  VstUPné: 2 €

karOL sPišák: „VraBec BrMBOLec“ 
Veselý a poučný príbeh o vrabcovi Brmbolcovi hovorí, že „všade je dobre, ale doma najlepšie“ - ale aj v školičke by sme sa mali 
cítiť ako doma. Pôvodný rozprávkový muzikál dlhoročného divadelného praktika s úsmevom sleduje neposlušných vrabčekov na 
ich dobrodružnej ceste po svete...

30. 4. (piatok) o 9.00 hod. VstUPné: 2 €

Jan Makarius: „Brána sLnka“ 35. rePríza
Bol raz jeden Waola, chudobný Indián s jazvou na tvári. Často spával pred stanom krásnej Taganity, ktorú ľúbil, ale neodvážil sa 
jej to povedať. Stránil sa ľudí, bál sa ich výsmechu. Taganita, dievča s čistým srdcom, si okrem svojej prenikavej krásy nosila na 
tvári aj zvláštny smútok. Boh Slnko jej jedného dňa vyveštil príchod vyvoleného, ten však neprichádzal. A otec Taganity čoraz viac 
naliehal, aby sa už vydala. 

30. 4. (piatok) o 19.00 hod. VstUPné: 4 € 

B. s. tiMraVa: „krása krás“ PreMiÉra

KULTúRA

Knižné
novinky 

spišskej knižnice  
v spišskej novej Vsi

Letná 28

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

centRáLnA BUDoVA, Letná ULIcA 28

PRe DetI  

Adam BLADe: tajomné príšery 3: Arkta - horský obor. 
avantiu ohrozuje strašný horský obor, ktorému čarodejník 
previazal oči čarovnou páskou. podarí sa tomovi priblížiť 
k obrovi a rozviazať mu čarovný uzol?
moony WItcheR: čarodejná kniha. nina - malá alchy-
mistka. vaša nová kamarátka vás vezme do úžasného sveta 
plného kúziel, elixírov a zaklínadiel.
jilly mAcLeoD: Ako ľudia vynašli takmer všetko. Zve-
davec so svojimi kamarátmi vás pozývajú na úžasnú cestu. 
Dozviete sa na nej všetko o dôležitých vynálezoch, ktoré 
zmenili náš život.

PRe DosPeLých - BeLetRIA  

travis hoLLAnD: Příběh Archiváře. príbeh archivára, 
odohrávajúci sa v sovietskom zväze, v nehostinnom väzení 
pre politických väzňov, v čase krutých stalinských čistiek.
Andreas WILheLm: Projekt Babylon. anglický historik 
a francúzsky archeológ skúmajú jaskyňu, ktorej steny po-
krýva spleť odkazov pradávnych svetových civilizácií.
jean D´AILLon: Zmizel mních od kartuziánu. napí-
navý detektívny román z roku 1659.

PRe DosPeLých - náUčná LIteRAtÚRA

juliana KRéBesoVá: moje najlepšie recepty. publiká-
cia obsahuje základné recepty jednotlivých jedál a vy máte 
možnosť pridať svoj tip, svoju variáciu daného receptu.
helen fosteR: Ako zbaviť telo jedov: 14 detoxikač-
ných programov. vďaka jednoduchým návodom, podrob-
ným cvičeniam a tipom na zmenu životného štýlu sa proces 
detoxikácie stane dokonca zábavou.
Pružný podľa Pilates. ak túžite získať ploché bruško, úzky 
pás, dlhé, štíhle, ale zato pevné končatiny a pružné pohyby, 
skúste cvičenie, ktoré nedopustí, aby ste sa nedočkali po-
zitívneho efektu.

PoBočKA mIeR, KomensKého 25

PRe DetI  

m. heLLstRom-KenneDy: o modrom kocúrikovi. 
roztomilý príbeh o radostiach i starostiach modrého kocú-
rika ming-tchinga z číny.

PRe DosPeLých - BeLetRIA  

Kathleen e. WooDIWIss: navždy v tvojom objatí. 
krásna a hrdá grófka synnovea, dcéra angličanky a ruského 
diplomata, odchádza po smrti svojho otca na cárovu žia-
dosť do moskvy... 

PRe DosPeLých - náUčná LIteRAtÚRA

Amanda o´neILL: Biblické časy. panoramatický po-
hľad na osudy národov a miesta dejov starého a nového 
zákona.

BURZA Kníh

spišská knižnica v spišskej novej Vsi oznamuje svo-
jej čitateľskej verejnosti, že na pobočke mIeR sa 
bude v termíne od 1. do 15. 5. 2010 konať BurZa KnÍH, 
v súvislosti s rušením pobočky na sídlisku mier.
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KULTúRA

DivaDlo 
Kontra 

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

pozýva svojich priaznivcov a všetkých tých, ktorí 
chcú zažiť kvalitné divadlo a svetový repertoár 
na vlastnej koži, do nových priestorov v Dome 

Matice slovenskej na zimnej ulici č. 68.

13. a 14. apríl 2010 o 19.00 hod.

M. Jones 

KaMene  
vo vrecKách

Jedna  z  najlepších  komédií  90-tych  rokov  na  sve-
te! Hit  z  Broadway  a West  Endu,  v  ktorom 2  herci 
odohrajú 13 postáv! Príbeh o tom, čo sa stane, keď 
Hollywood obsadí  írsky  vidiek:  konflikt  kultúr medzi 
arogantným  štábom,  hercami  a  domácimi  kompar-
zistami je neodvratný a neodvratne zábavný! Neska-
zený zdroj radosti, smiechu, sĺz a pôžitku. 
Réžia: Klaudyna Rozhin
Hrajú: Peter Čižmár a Mikuláš Macala
Vstupné: 4 €

Najnovšie predstavenie  
Divadla Kontra!

24. a 25. apríl 2010 o 19.00 hod.

conor McPherson 

Sv. MiKuláš
To  tu  ešte  nebolo!  Rozprávka  v  Divadle  Kontra! 
Len  pre  dospelých!  Ale  nielen  pre  tých,  čo  nezná-
šajú  divadelných  kritikov!  Alegorický  príbeh  o  tom, 
čo  znamená  byť  človekom,  prečo  je  lepšie  hovoriť 
vždy pravdu, nezamilovávať sa do herečiek a  večer 
čo  večer  rozsypať na parapete  ryžu. Doposiaľ ešte 
neuvádzaná hra autora úspešnej hry „Rum a Vodka” 
Conora McPhersona.
Réžia: Klaudyna Rozhin
Hrá: Peter Čižmár
Vstupné: 5 €

28. apríl 2010 o 19.00 hod. 

Samuel Beckett 

SMiech  
v teMnote

Po  prvýkrát  na  Slovensku  uvedené  3  jednoaktovky 
tohto  geniálneho  autora,  v  ktorých  nechýba  čierny 
humor ani sarkazmus.
Syntéza neopakovateľného beckettovského divadla, 
prehlbujúceho myšlienku  života  a  smrti,  pýtajúceho 
sa na zmysel existencie.
Réžia: K. Rozhin
Hrajú: M. Macala, P. Čižmár, V. Kunst 
Vstupné: 4 €

Kvôli klubovým priestorom 
je lepšie rezervovať si miesto vopred!

Rezervácie - denne na tel. č.: 
0907 908 986

DIVADLO KONTRA SA TEší NA VÁS!

9. 4. 2010 (piatok) o 17.00 hod., Divadelný klub Reduta
Divadelný súbor Hviezdoslav pri MKC Spišská Nová Ves pozýva svojich členov a priaznivcov na čítačky

huMor vo SvetoveJ literatÚre
21. 4. 2010 (streda) o 10.00 a 14.00 hod., Kino mier
DivaDlo PiKi BratiSlava

o Deviatich MeSiačiKoch
Organizované predstavenia pre deti.
Vstupné: 2 €
Kontakt: 442 87 66

21. 4. 2010 (streda) o 17.00 hod., Kino mier
DivaDlo PiKi BratiSlava

elá hoP
Obľúbený program pre deti v podaní známej dvojice z TV obrazovky Elá a Hop.
Vstupné: 2 €

24. 4. 2010 (sobota) o 16.00 hod., Koncertná sieň Reduty 
Mestské kultúrne centrum Spišská Nová Ves v spolupráci so Spišskou katolíckou charitou pripravuje

Xiv. PleS ľuDí S DoBrýM SrDcoM
účinkujú: deti z Domu charitas, žiaci ZUŠ, do tanca hrá Jožko Valkoššák a Ondrej Sakmár
Vstupné: dospelí: 10 €, deti do 12 rokov: 6,5 €, deti z DCHSJ a Klubu rodičov zdarma
Predaj vstupeniek: od 5. 4. 2010 v DCHSJ, Wolkerova ul. 41, p. Pavlíková - č. tel.: 053/419 06 14

24. 4. 2010 (sobota) o 19.00 hod., Športová hala snV 

iMt SMile
Koncert poprednej slovenskej hudobnej skupiny 
v rámci TURNÉ 2010: ODYSEA DVA.
Vstupné: 6 €

26. 4. 2010 (pondelok) o 19.00 hod., spišské divadlo

SlovenSKÉ DivaDlo tanca: carMen
Príbeh nespútanej andalúzskej Cigánky a vojaka Dona Jozého. Pohybová a filozofická štylizácia 
chce novým spôsobom ukázať šialene zamilovaného muža, ktorý pre lásku dokáže urobiť všetko.
V Carmen sa predstavia najlepší tanečníci súčasnej slovenskej scény a nevšedný zážitok ponúkne postava 
Escamilla v podaní sólistu Lúčnice.
Hudba: Georges Bizet/Rodion Štedrin. Choreografia a réžia: Ján Ďurovčík.
Predstavenie vypredané!

PRIPRAVUjeme:
17. 5. 2010 (pondelok) o 19.00 hod., spišské divadlo

halina PaWlovSKá: talKShoW 
BanánovÉ rYBičKY
Spisovateľka, scenáristka a moderátorka Halina Pawlovská dodáva svojím sarkastickým 
humorom energiu. A to nielen vo svojich knihách, ale i pri osobných stretnutiach.
Vstupné: prízemie 10 €, balkóny 9 €
Vstupenky sú už v predaji!

20. 5. 2010 (štvrtok) o 20.00 hod., Zimný štadión

Michael FlatleY: lorD oF the Dance
s najlepšími tanečníkmi súboru z Las Vegas.

Informácie a predpredaj vstupeniek: MKC - Reduta, 053/446 32 49, 429 92 51, 
Kino Mier - 053/442 87 66, TIC - Letná ul. 49, 053/161 86
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Koľko rokov sa pokúšali hoke-
jistky HC Osy SNV o titul v 1. ho-
kejovej lige žien?
„Ženský hokej sa začal v spiš-
skej novej vsi hrať v sezóne 
1993/1994. prvý úspech zazna-
menali naše hráčky v sezóne 
1999/2000, keď obsadili v lige 
2. miesto. aj v ďalších sezónach 
sa umiestňovali spišiačky na čel-
ných miestach 1. ligy. titul majstra 
sr však získali až teraz v sezóne 
2009/2010.“
Môžete nám predstaviť hráčky, 
ktoré sa o titul majstra Sloven-
ska pričinili?
„titul získal tento káder hráčok: 
lenka sroková, Janka čulíková, 
miroslava plencnerová, martina muchová, alexandra turscányiová, viktória ihnaťová, katarína výbošťo-
ková, Zuzana Findurová, lívia lesňáková, Barbora kežmarská, martina staroňová, nikola Balášová, stani-
slava pastvová, veronika kašperová, Beata Beníková, michaela majkuthová, elena kaliská, erika Hošíková, 
mária Fiffiková, romana kiapešová, marcela truhanová, nikola nováková; tréner pavol Findura, mana-
žérka Zuzana sroková, lekárka muDr. Zuzana Wolfová a prezident HC osy snv ing. miloš Jochman.“
Ostáva tento káder hráčok pokope?
„pre budúcu sezónu by základný káder mal ostať pohromade v spišskej novej vsi. Zahraničné angažmá 
sa črtá Janke čulíkovej. Do kádra sa vráti Jana Budajová z hosťovania v poprade.“
Aké sú plány pre budúcu sezónu?
„Ziskom titulu sme si vybojovali hrať v pem a obhajovať majstrovský titul bude ťažké a náročné. letná 
príprava začne 1. júna 2010. účasť v pem vyžaduje kvalitnú prípravu v každom smere.“
čo finančné zabezpečenie?
„Finančné prostriedky sa snažíme v klube šetriť, ako je len možné. naše poďakovanie patrí všetkým, ktorí 
bez nároku na odmenu zabezpečujú chod a priebeh majstrovských zápasov. rozpočet na majstrovskú 
sezónu (doprava a ostatné výdavky) bol vo výške 6 000 €. to sa nám podarilo zabezpečiť za pomoci 
mesta, sponzorov, rodičov a ďalších. všetkým ďakujeme! naším cieľom je úspešne hrať v pem, obhájiť 
titul a hlavne dôstojne reprezentovať klub a spišskú novú ves.“
Držíme teda palce pri napĺňaní spomínaných cieľov klubu a našim hokejistkám blahoželáme k fantastickému 
titulu!  Za rozhovor ďakuje V. ivančík, foto: mape
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HOKEJ: EXTRALIGA MužI: 48. kolo (26. 2.) HK 
SNV - HC 05 B. Bystrica a.s. 3 : 5, 49. kolo - voľno, 
50. kolo (5. 3.) HK Orange 20 - SNV 0 : 3, 51. kolo 
(7. 3.) SNV - HK ŠKP Poprad 3 : 4, 52. kolo (9. 3.) 
MHk 32 Lipt. Mikuláš - SNV 4 : 6. Umiestnenie v ta-
buľke po základnej časti: 11. miesto so 48 bodmi. 
Naši  hokejisti  sa,  bohužiaľ, musia  v  budúcej  sezó-
ne s extraligou rozlúčiť. Snáď sa im o rok podarí jej 
brány otvoriť opäť. Držíme palce a za nováčikovské 
účinkovanie v extralige ďakujeme!
BASKETBAL:  EXTRALIGA MužI:  36.  kolo  
(24. 2.) BK Svit - BK 04 AC LB SNV 71 : 77, 37. kolo  
(27.  2.)  SNV  -  AB  Cosmetics  Pezinok  80  :  72,  
38.  kolo  (3.  3.)  MBK  Handlová  -  SNV  103  :  73,  
39.  kolo  (6.  3.)  SNV  -  ŠKP  B.  Bystrica  98  :  70,  
40.  kolo  (10.  3.)  BK  Váhostav  -  SK  Žilina  -  SNV  
77 : 86, 41. kolo (14. 3.) AŠK Inter Bratislava - SNV 
58  :  103,  42.  kolo  (17.  3.)  SNV  -  Astrum  Levice  
86 : 64, 43. kolo (20. 3.) BC Prievidza - SNV 96 : 61.  
Priebežné  umiestnenie  v  tabuľke  po  43.  kole:  
4. miesto so 62 bodmi.
VOLEJBAL: EXTRALIGA žENy:  III. časť, play-off 
štvrťfinále, 1. kolo: 1. zápas (27. 2.) VK Senica - VK 
SNV 3 : 0, 2. zápas (3. 3.) SNV - Senica 0 : 3, 3. zá-
pas (6. 3.) Senica - SNV 3 : 0. Stav série 3 : 0 v pro-
spech Senice. Spišskonovovešťanky bojujú o 5. - 8. 
miesto: 1. zápas (20. 3.) SNV - COP Nitra 3 : 1.
KOLKY: EXTRALIGA MužI: 18. kolo (27. 2.) Tat-
ran Sučany A - TJ Tatran SNV 7 : 1, 19. kolo (6. 3.) 
SNV - Inter Bratislava „A“ 2 : 6, 20. kolo (13. 3.) SNV 
- Slavoj Veľký Šariš „A“ 5 : 3. Priebežné umiestnenie 
v tabuľke po 20. kole: 9. - 10. miesto.
LETECKé MODELáRSTVO: 27. 2. sa v telocvič-
ni  ZŠ  Nad  Medzou  uskutočnil  7.  ročník  okresnej 
letecko-modelárskej  súťaže  hádzadiel  s  názvom 
„Spišskonovoveská guma“. Žiaci ZŠ súťažili v 3 ka-
tegóriách. Najlepšie  sa  umiestnili:  1.  -  4.  roč. ZŠ, 
halové hádzadlá s rozpätím 300 mm - 1. Juraj Dikant 
(ZŠ Nad Medzou), 2. Martin Orinčák (CVČ Adam), 
3. Marcel  Kedžuch  (CVČ  Adam);  5.  -  9.  roč.  ZŠ, 
halové hádzadlá s rozpätím 500 mm - 1. Marek Ulič-
ný  (ZŠ Nad Medzou), 2. Peter Hus  (ZŠ Hutnícka), 
3. Tomáš Barna (ZŠ Nad Medzou); 1. - 9. roč. ZŠ, 
modely na gumový pohon - 1. Marek Uličný (ZŠ Nad 
Medzou),  2.  Damián  Šromek  (ZŠ  Nad  Medzou),  
3. Tomáš Barna (ZŠ Nad Medzou).

žENy HC OSy SNV 
MAJSTERKAMI SLOVENSKA!
Naše hokejistky sa konečne dočkali vytúženého majstrovského titulu. Pri tejto príležitosti 
sme poprosili ich trénera Pavla Finduru o pár slov k zisku titulu a zhodnoteniu sezóny 
2009/2010.

Za účasti plavcov z 12 klubov Slovenska a Poľska sa 
27. 2. 2010 konal jubilejný X. ročník medzinárodných 
plaveckých pretekov „Cena mesta Humenné“. Na 
týchto pretekoch úspešne reprezentovali naše mesto 
plavci Klubu plávania SNV, ktorí získali 43 medailí 
(20 zlatých, 12 strieborných a 11 bronzových). 
O tento úspech sa zaslúžili:
V kat. 9 - 10-roč.  žiakov Sára Havašová  zvíťazila 
v disc. 200 m osobný polohový pretek (OPP). Druhé 
miesto si vybojovala v disc. 100 m VS a 400 m VS. 
Tretia skončila v disc. 50 m VS. Jana Kuľová si od-
niesla 3 zlaté medaily za víťazstvá v disc. 100 m mot., 

50 m mot., 50 m znak a striebornú medailu na 50 m 
VS. Tomáš želikovský získal 6 zlatých medailí, keď 
nenašiel premožiteľa v disciplínach 50 m znak, 100 m 
znak, 50 m mot., 100 m mot., 50 m VS a 100 m VS.
V kat. 11 - 12-roč. žiakov želmíra Kuľová získala 
striebro a bronz v disc. 50 m znak a 100 m znak. Bar-
bora Mišendová zvíťazila v disc. 50 m VS, druhá bola 
na 50 m mot. a tretia na 100 m VS a 100 m mot.
V kat. 13 - 14-roč. žiakov majster SR Jozef štofan 
zvíťazil v disc. 50 m P (časom 36,00 s) a 100 m P 
(časom 1:17,73 min.). Striebro získal na 200 m OPP. 
Dagmara Tkáčová bola tretia na 50 m VS. Anetta 
Smiková získala 3 strieborné medaily v disc. 50 m 
mot., 100 m mot. a 100 m znak. Tretia bola v disc. 
50 m znak. Simona Barabasová vybojovala striebro 
v disc. 50 m a 100 m prsia. Bronz získala na 50 m 
mot. Lucia Havašová  si  odniesla 2  zlaté medaily 
v disc. 50 m P (časom 37,88 s) a 100 m P. Na 200 m 
OPP skončila tretia.
Skvelé výkony podali i naši juniori. Milan Klempay 
získal bronz na 100 m znak, Dávid Hanuščin zvíťa-
zil na 400 m VS, druhý bol v disc. 200 m OPP a tretí  
na 100 m mot. Reprezentant SR Marek Stanko bol 
zlatý v disc. 50 m VS (časom 25,34 s), 100 m VS, 
100 m mot. a 200 m OPP (časom 2:19,60 min).
  mK

MEDAILOVÁ žATVA PLAVCOV

6 zlatých medailí si z Humenného odniesol 
10 roč. tomáš Želikovský. Foto: kuľa

zÁMER zRIADIť 
BILIARDOVú HERŇu
Jožko Mrkvička chodí každý piatok hrať biliard do 
krčmy, kde zaň zaplatí, dajme tomu 10 € (niekto 5, 
niekto 30). Za mesiac 40 € (4 x 10). Domov chodí 
zakaždým zafajčený. Stoly v krčme sú malé, krivé 
a fľakaté od vyliateho piva. Do krčmy môže ísť hrať, 
len keď je otvorená a keď nie je obsadený stôl.
Si Jožko Mrkvička? Páčilo by sa Ti, ak by si cho-
dil hrať do slušných nezafajčených priestorov? 
Na 3 kvalitné, pravidelne čistené stoly? A to len za 
poplatok, dajme tomu 15 € mesačne (čím viac nás 
bude, tým menej! alebo ak nájdeme sponzora).
A ak by si mal záujem sa zlepšovať, tak by si sa 
mohol bezplatne zúčastňovať tréningov.
A ak by si mal záujem si zasúťažiť, tak nemaj 
strach, budeme organizovať rôzne turnaje.
A teraz vážne. Nemusíš byť profík. Stačí, že si oby-
čajný človek s chuťou občas si zahrať biliard za dôs-
tojnú cenu a za dôstojných podmienok. Zháňame 
priestor, za ktorý budeme musieť platiť nájom (preto 
ten poplatok, dajme tomu 15 €). Stoly zabezpečí  
1. Biliardový klub Spišská Nová Ves.

No musíme byť aspoň pätnásti!
Konzultácie na: 1bk.snv@gmail.com, 

www.bk-snv.tym.sk alebo na tel. č.: 0902 101 781.
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majsterky slovenska ocenené Cenou primátora
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www.stez.skSpráva telovýchovných zariadení Sp. Nová VesSTEZ
ZIMNÝ ŠTADIÓN t.: 053/446 10 86, 0903 630 982 

sobota 10. 4. 17.00 snV - P. Bystrica, juniori
nedeľa 11. 4. 14.00 snV - L. mikuláš, juniori
sobota 17. 4. 14.00 snV - trnava, juniori
nedeľa 18. 4. 10.30 snV - ružinov, juniori

KOLKáREň 
mestsKá LIgA neRegIstRoVAných hRáčoV V KoLKoch - RočníK 2010

POnDeLOK 12. 4.

17.00 steZ - sLZa

18.00 mV náBytOK - srt KeGL

19.00 miDaPa - OeLtO star

utOrOK 13. 4.
18.00 Parmas - DráČiK 10

19.00 nDH atyP - CHeLsea 60

POnDeLOK 19. 4.

17.00 srt KeGL - nDH atyP

18.00 sLZa - miDaPa

19.00 CHeLsea 60 - Parmas

utOrOK 20. 4.
18.00 DráČiK 10 - steZ

19.00 OeLtO star - mV náBytOK

POnDeLOK 26. 4.

17.00 Parmas - steZ

18.00 miDaPa - DráČiK 10

19.00 CHeLsea 60 - srt KeGL

utOrOK 27. 4.
18.00 nDH atyP - OeLtO star

19.00 mV náBytOK - sLZa

POnDeLOK  3. 5.

17.00 steZ - miDaPa

18.00 srt KeGL - Parmas

19.00 OeLtO star - CHeLsea 60

utOrOK  4. 5.
18.00 sLZa - nDH atyP
19.00 DráČiK 10 - mV náBytOK

ŠPORTOVá HALA t.: 053/442 62 40, 0903 381 380 
Piatok  2. 4. 8.00 - 17.00 Volejbalový turnaj tesKO
sobota  3. 4. 12.00 ŠKBD - sabinov, basketbal kadetky
sobota 10. 4. 9.00 LB - Košice „B“, basketbal mmŽ
sobota 10. 4. 11.30 LB - Junior Košice, basketbal mŽ
nedeľa 11. 4. 9.00 VK - HumennÉ, VOLeJBaL KaDetKy
sobota 17. 4. LB - Poprad, basketbal sŽ
sobota 17. 4. LB - michalovce, basketbal 1. liga muži
nedeľa 18. 4. 10.00 LB - Košice, basketbal 1. liga muži
nedeľa 18. 4. 12.00 ŠKBD - sp. Belá, basketbal kadetky
utorok 20. 4. Volejbal ZŠ 
streda 21. 4. Volejbal ZŠ
sobota 24. 4. LB - rožňava, basketbal mŽ
sobota 24. 4. LB - Košice „a“, basketbal juniori
nedeľa 25. 4. 10.00 LB - Košice „B“, basketbal juniori
nedeľa 25. 4. 13.00 VK - L. Hrádok, volejbal juniorky
utorok 27. 4. 9.00 - 16.00 Krajské kolo vo volejbale sŠ chlapci
Štvrtok 29. 4. 9.00 - 16.00 Krajské kolo vo volejbale sŠ dievčatá

termíny muži extraliga basketbal 3., 7., 10., 14., 17., 21., 24., 28. 4. 2010
termíny ženy extraliga volejbal 14., 17., 21. 4. 2010

VEREJNé KORČUĽOVANIE - HLAVNá PLOCHA
Štvrtok  1. 4. 18.00 - 19.30
nedeľa  4. 4. 18.00 - 19.30

Pondelok  5. 4. 18.00 - 19.30
nedeľa 11. 4. 18.00 - 19.30
nedeľa 18. 4. 18.00 - 19.30

MASážE 
klasická • reflexná • thajská • anticelulitídna • kozmetická lymfodrenáž 
• lymfodrenáž celého tela • detoxikačná medová masáž • segmentová masáž
utorok - piatok: 14.00 - 20.00 hod.; sobota - nedeľa: 9.00 - 20.00 hod.
mimo uvedený čas možnosť objednávky na t. č.: 
0903 675 380, 0905 954 792, 0904 325 343.

CERAGEM - masážne stoly

Piatok 9.00 - 19.00
sobota 8.00 - 19.00
nedeľa 8.00 - 19.00

Pondelok sanitárny deň
utorok 9.00 - 19.00
streda 9.00 - 19.00
Štvrtok 9.00 - 19.00

KRYTá PLAVáREň t.: 053/442 62 18
Dňa 4. 4. 2010 (Veľkonočná nedeľa) od 9.00 do 12.00 hod. 

- IV. ročník Deň otVoRených DVeRí -
Prístrojové potápanie za pomoci skúsených inštruktorov.

Prevádzková doba krytej plavárne
Ranné plávanie Školy Verejnosť

Pondelok 6.30 - 7.45 sanitár 15.00 - 20.30
utorok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
streda 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
Štvrtok 6.30 - 7.45 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
Piatok 8.00 - 12.00 13.00 - 20.30
sobota  9.00 - 20.30
nedeľa  9.00 - 20.30

Cenník: Celodenný vstup 1 hod. pred ukon-
čením prevádzky

Dospelí: 2,20 € 1,80 €
Deti od 3 do 15 rokov, 
dospelí nad 60 rokov, ZŤP a ZŤP-s 1,50 € 1,30 € 

otváracia doba krytej plavárne počas prázdnin a veľkonočných sviatkov

Štvrtok  1. 4.  9.00 - 20.30
Piatok  2. 4.  9.00 - 20.30
sobota  3. 4.  9.00 - 20.30

nedeľa  4. 4.  9.00 - 20.30
Pondelok  5. 4. 15.00 - 20.30
utorok  6. 4.  9.00 - 20.30

Poskytujeme zľavy pre poistencov VšZP od 7. 4. 2010.
Pondelok: 15.00 - 18.30 • streda: 13.00 - 20.30 • Zľava 0,50 € z ceny vstupného.

Štvrtok  1. 4. 10.00 a 12.00 snV - stropkov, sŽ 1. liga
Štvrtok  1. 4. 14.00 a 16.15 snV KaC Ke, mŽ 1. liga
sobota  3. 4. 14.00 snV - V. Folkmár, žiaci „C“
nedeľa  4. 4. 15.30 snV - Švedlár, 2. trieda
sobota 10. 4. 15.30 snV - moldava, 2. liga
sobota 17. 4. 11.00 a 13.15 snV - Žilina „B“, sD/mD 2. liga
sobota 17. 4. 14.00 snV - Hrabušice, žiaci „C“
nedeľa 18. 4. 10.00 a 12.00 snV - trebišov, sŽ 1. liga
nedeľa 18. 4. 10.00 a 11.45 snV - trebišov, mŽ 1. liga
sobota 24. 4. 10.00 a 12.15 snV - trebišov, sD/mD 2. liga
sobota 24. 4. 16.00 snV - mFK B. Bystrica, 2. liga
nedeľa 25. 4. 16.00 snV - sp. tomášovce, 2. trieda

FUTBALOVÝ ŠTADIÓN
umeLá tráVa iii. GeneráCie/Cenník prenájmu:
Hracia plocha 2 hod./1 zápas  .............................................................. 135 €
Hracia plocha s osvetlením 2 hod./1 zápas  .................................... 170 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke  ..................................................  70 €
Hracia plocha k tréningovej jednotke s osvetlením  ........................  85 €
1/2 hracej plochy k tréningovej jednotke  ...........................................  35 €
Podrobnejšie informácie u vedúceho futbalového štadióna.
Kontakt: Patrik Brezovaj, 0903 405 466 

NOVá NAFUKOVACIA TENISOVá HALA 
3 ANTUKOVé DVORCE 
V PREVáDZKE!
Tenisový klub, Jánskeho 1, Sp. Nová Ves
Objednávky: Peter Vlk - 0918 589 024

Otváracie hodiny: Po - Ne  7.00 - 22.00 hod.
Cenník: Po - Pia  7.00 - 16.00   10 €/hod.
  Po - Pia  16.00 - 22.00  13 €/hod.
  So - Ne   7.00 - 22.00   10 €/hod.

SAUNA t.: 053/442 62 18
sauna s ochladzovacím bazénom 1 sauna s ochladzovacím bazénom 2

Pondelok sanitárny deň  sanitárny deň
utorok 14.00 - 20.00 muŽi  14.00 - 20.00 Ženy
streda 14.00 - 20.00 Ženy  14.00 - 20.00 muŽi
Štvrtok 14.00 - 20.00 muŽi  14.00 - 20.00 Ženy
Piatok 14.00 - 20.00 Ženy  14.00 - 20.00 muŽi

sobota  7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

muŽi
Ženy

7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

Ženy
muŽi

nedeľa  7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

muŽi
Ženy

7.30 - 12.00
13.00 - 19.00

Ženy
muŽi
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čo čaká naše „A“ mužstvo FK SNV v jarnej 
časti? Aké ciele ste si stanovili?
„Zimná príprava pred jarnou odvetou prebehla 
v domácich podmienkach. v jarnej odvete čaká 
naše mužstvo po nie najlepšej jesennej časti 
úloha posunúť sa v tabuľke na priečky, na ktoré je 
náročný spišskonovoveský fanúšik za posledné 
roky zvyknutý. tréner mužstva marek petruš je 
presvedčený, že mužstvo po kvalitnej príprave 
má na to, aby v tabuľke po skončení sezóny 
2009/2010 obsadilo vyššie priečky, aj keď v tejto 
sezóne už do boja o postupové priečky pravde-
podobne nezasiahne.“
Nastali nejaké zmeny v hráčskom kádri?
„Hrajúcim trénerom mužstva ostal marek petruš, 
asistentom mgr. radoslav sirko. v hráčskom 
kádri nastal v zime pohyb, keď do ambiciózneho 
Bardejova odišiel po rokoch pôsobenia u nás na 
hosťovanie kandráč. podobne ukrajinec mel-
nyk odišiel do prvoligového lučenca a citeľný 
je odchod šikovného záložníka kováča za pra-
covnými povinnosťami do Bratislavy. ešte väč-
ším sklamaním sú nekončiace problémy opory 

rudolfa pavlíka, ktorého čaká ďalšia operácia 
kolena a pravdepodobne do konca roka je pre 
nás nepoužiteľný. okrem neho sú stále dlhodobo 
zranení maxim, Hamráček a šoltés. Do mužstva 
by v jarnej odvete mali pribudnúť obranca Jurčo 
z moldavy, inak bývalý hráč corgoňligového ru-
žomberka, na posilnenie brankárskeho postu 
Daniš z popradu a útočník palasiewicz, kme-
ňový hráč Dubnice a bývalý juniorsky reprezen-
tant. v tejto chvíli sú ešte vo vybavovaní niektorí 
hráči, kompletné zloženie kádra bude známe až 
tesne pred prvým stretnutím. k zmene došlo aj 
na poste vedúceho mužstva, ktorým sa stal ma-
rek Falatko.“
Aké je finančné zázemie celého FK SNV?
„najpodstatnejšou mierou sa na financovaní 
chodu Fk snv v súčasnosti podieľa mesto spiš-
ská nová ves, za čo by som sa chcel, vzhľadom 
na skúsenosti z nedávnej minulosti, poďakovať. 
na druhej strane by som však rád poznamenal, 
podobne ako aj účastníci nedávnej konferencie 
Fk, že priestory Futbalového štadióna, hlavne tri-
búna, potrebujú po rokoch nevyhnutne investí-

ciu do rekonštrukcie, 
aby naše mládežnícke 
mužstvá mohli produ-
kovať v primeraných 
podmienkach takých 
odchovancov, akými 
v poslednom období 
boli Jakub vojtuš (inter 
miláno) a miloš lačný 
(sparta praha).“
Na akej úrovni je využívaná plocha s umelou 
trávou?
„výraznou pomocou v tréningovom procese nie-
len v zimnom období je pre všetky mužstvá Fk 
snv využívanie umelého trávnatého ihriska. ide 
nielen o skvalitnenie samotného tréningového 
procesu, ale hlavne o šetrenie samotného zdra-
via hráčov. Dnes si už v klube nevieme predstaviť 
bez využívania tohto ihriska samotné zabezpeče-
nie tréningového procesu a v neposlednom rade 
aj odohratie stretnutí na kvalitnom teréne.“

Za rozhovor ďakuje V. ivančík
foto: mape

zAčALA ODVETVOVÁ JARNÁ čASť II. LIGy 2009/2010
Na otázky odpovedá manažér Futbalového klubu Spišská Nová Ves Patrik Brezovaj.

Tohtoročné Halové majstrovstvá SR v atle-
tike vyvrcholili 6. marca 2010 kategóriou 
žiačok a žiakov. 

Krytá atletická hala Elán v Bratislave bola svedkom 
súbojov  v  atletických  disciplínach,  ktoré  priniesli 
medailové a bodovacie umiestnenia aj žiakom AŠK 
Slávia Spišská Nová Ves pri Základnej škole na Li-
povej ul. 13.
Najúspešnejšia Barbora Plešavská (na snímke), 
zverenkyňa trénera Ľudovíta Stracheho, získala zlatú 
medailu v behu na 300 m, 2. miesto v behu na 60 m 
a 2. miesto v behu na 150 m.
Michaela Gondová  v  behu  na  2 km  dosiahla  
7.  miesto,  Samuel Bučák  v  chôdzi  na  2 km  
4. miesto, Jakub Petrovič si v skoku do výšky vy-
skákal 6. miesto a Stanislav Brutovský v behu na 
60 m prekážky obsadil 7. miesto.
V súťažiach medzi dorastenkami obsadili Barbora 
Plešavská v behu na 400 m 2. miesto a Dominika 
Márová v trojskoku 6. miesto.

mgr. Daniela Birošová, ZŠ Lipová

úSPEšNí ATLéTI 
AšK SLÁVIA SNV

zameranie: Grantový program sa ako jeden z pr-
vých na Slovensku zameriava na  ľudí  v postpro-
duktívnom veku, čím sa snaží flexibilne reagovať 
na súčasnú situáciu, kedy sa v dôsledku demogra-
fických zmien zvyšuje percento seniorov v spoloč-
nosti. Tento program si preto kladie za cieľ podporiť 
zaujímavé a inovatívne projekty, ktoré riešia integrá-
ciu a sebarealizáciu ľudí v dôchodkovom veku a pri-
spievajú k zvyšovaniu kvality ich života. Vítané sú 
projekty, ktoré sú zamerané na vzdelávacie aktivity 
či nachádzajú využitie životných skúseností star-
ších ľudí napr. formou dobrovoľníckych či umelec-
kých aktivít. Žiadatelia sa môžu o grant uchádzať aj 
s projektom, ktorý podporuje samostatnosť a nezá-

vislosť cieľovej skupiny či ich reintegráciu do spo-
ločnosti.
Okruh žiadateľov: mimovládne organizácie, sa-
mosprávy, zariadenia poskytujúce sociálnu staro- 
stlivosť a rozpočtové organizácie ako napr. kniž-
nice, múzeá a pod. 
Termín podávania žiadostí: do 20. apríla 2010 
Prostriedky programu: 50 000 EUR 
Maximálna výška grantu na 1 projekt: 
2 500 EUR, ktoré môžu žiadatelia využiť na mate-
riálne a organizačné zabezpečenie svojich aktivít.
Bližšie informácie: Centrum pre filantropiu, 
Kozia ulica 11, 811 03 Bratislava 
alebo na www.nadaciaorange.sk.

GRANTOVý PROGRAM NADÁCIE ORANGE
„zELENÁ PRE SENIOROV“

V našom meste sa nachádza niekoľko výnimočných pozoruhodností. 

Mesto Spišská Nová Ves preto vyhlasuje Anketu o sedem divov Spišskej Novej Vsi.

Skúsme ich spolu nájsť.

Námety očakávame na adrese redakcie: Mestský úrad, Kancelária primátora,  
Radničné námestie 7, 052 70 Spišská Nová Ves alebo radnica@mestosnv.sk do 15. júna 2010.

Následne Vám predstavíme zoznam Vami navrhnutých divov, o poradí ktorých budete môcť 
hlasovať prostredníctvom ankety uverejnenej v júlovom vydaní Ička a na www stránke mesta.

HĽADÁME 7 DIVOV NÁšHO MESTA 

Oficiálne oznámenie výsledkov sa uskutoční počas 
Dní mesta Spišská Nová Ves dňa 28. 8. 2010.
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Zavrela si oči, utíchol tvoj láskavý hlas, mala si rada život 
a všetkých nás. odišla si navždy, hoc túžila si žiť, nebolo do-
priate, aby si ďalej mohla s nami byť.
S hlbokým zármutkom v srdci oznamujeme, že dňa 30. 1. 2010 nás 
navždy opustila naša drahá a milovaná Ing. Lucia FARKAšOVSKÁ.
Vyslovujeme poďakovanie všetkým príbuzným a známym, priateľom 
a susedom, ktorí sa prišli s ňou rozlúčiť.
Vyslovujeme úprimné poďakovanie pracovníkom kolektívu Domova 
dôchodcov Spišská Nová Ves, Brezová 32, osobitne sestričkám 
z oddelenia pre ťažko chorých obyvateľov, za príkladnú, ľudskú 
a odbornú starostlivosť poskytovanú zosnulej počas jej krátkeho 
pobytu v tomto zariadení.
S láskou a úctou spomína smútiaca rodina.

Touto cestou úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové 
dary všetkým príbuzným, priateľom, susedom a známym, ktorí sa 
prišli dňa 19. 2. 2010 rozlúčiť s mojou drahou manželkou, našou 
mamkou a babičkou Helenou POLLÁKOVOu, ktorá nás opustila 
vo veku 77 rokov.
Zároveň ďakujeme pánovi dekanovi Rímskokatolíckeho farského 
úradu v SNV za dôstojnú rozlúčku.
S láskou a úctou manžel a smútiaca rodina.

ako tíško žil, tak tíško odišiel, skromný vo svojom živote, veľký 
vo svojej láske a dobrote.
Úprimne ďakujeme za prejavy sústrasti a kvetinové dary všetkým 
príbuzným, známym, susedom a priateľom, ktorí sa prišli rozlúčiť 
s mojím drahým manželom, naším milovaným otcom, dedkom, svok-
rom a strýkom šimonom KLORuSOM, ktorý nás navždy opustil 
dňa 2. 3. 2010 vo veku nedožitých 75 rokov.
smútiaca rodina

milovali sme ju, ona milovala nás, tú lásku v našich srdciach 
nezničí ani čas.
Dňa 4. 3. 2010 uplynulo 15 rokov, čo zakončila svoju pozemskú púť 
a odišla do večnosti naša drahá a milovaná mamka a stará mamka 
pani Katarína šIšKOVÁ.
S úctou a láskou spomíname a ďakujeme Bohu, že bola súčasťou 
našich životov.
Na  hrobe  kytice,  kahanček  svieti,  to  tichá  spomienka  Tvojich  
milujúcich detí. 

Dňa 16. 2. 2010 uplynulo 10  rokov, odkedy nás navždy opus-
tila naša milovaná mama Klára RuSNÁKOVÁ, rod. Fleischerová  
zo SNV.
Kto ste ju poznali, venujte jej s nami tichú spomienku.
synovia s rodinami

už stíchli kroky známe, niet hlasu, čo by k nám zavolal, niet už 
cesty, ktorá vedie k mame, cez hate riek a cez záveje skál.
S  hlbokou  bolesťou  v  srdci  vyjadrujeme  vrúcne  poďakovanie  
za prejavy sústrasti, kvetinové dary všetkým príbuzným, priateľom 
a známym, ktorí odprevadili moju drahú manželku, našu milovanú 
mamičku,  láskyplnú  starú mamu a  vzácneho človeka štefániu  
šuRCOVú, na poslednej ceste dňa 5. 2. 2010.
Stále ostávaš v našich srdciach.
manžel Štefan, syn Juraj, dcéra Annamária, vnúčatá Samuel, Natá-
lia, Viktória, Sophia Anna a ostatná smútiaca rodina

Touto cestou vyslovujeme poďakovanie všetkým príbuzným, pria-
teľom, susedom a známym, ktorí sa dňa 4. 3. 2010 prišli rozlú-
čiť  s  mojím  manželom,  otcom,  dedkom  MVDr. Františkom  
HARčÁROM, ktorý zomrel vo veku 75 rokov. Ďakujeme za prejavy 
sústrasti a kvetinové dary.
Ďakujeme personálu Oddelenia dlhodobo chorých pri Internom od-
delení NsP v SNV pod vedením MUDr. Eriky Zimovej za ošetrovanie 
a starostlivosť počas choroby.
Za dôstojnú rozlúčku ďakujeme i ZPOZ pri MsÚ v SNV a Pohrebným 
službám S. Badzíková.
manželka Eva, syn Jaromír a Slavomír s rodinou

odišli ste od nás navždy, no v našich srdciach 
a spomienkach stále žijete.
Dňa 9. 3. 2010 sme si pripomenuli 30. výročie 
smrti nášho otca, dedka a pradedka Vojtecha  
SEDLICKéHO.  Dňa  5.  2.  2010  uplynulo  
20. výročie od smrti našej mamy, babky a pra-
babky  Leopoldíny SEDLICKEJ,  rod.  Fre-
muthovej. 

Na Vašu dobrotu a lásku nikdy nezabudneme.
Ďakujeme všetkým, ktorí spomínajú na nich spolu s nami.
S úctou a láskou spomínajú synovia Peter a Pavol s rodinami. 

nezabudli sme a nikdy nezabudneme, len sa snažíme žiť s tým, že 
už nie si s nami. si očiam vzdialený, ale srdcu stále veľmi blízky.
Dňa 13. 4. 2010 uplynie 5 smutných rokov, kedy nás navždy opustil 
Daniel NOVOTNý.
Čas plynie ako tichej rieky prúd, kto ho mal rád, nevie zabudnúť. Spo-
mínajte s nami.
rodičia, brat, babka, priateľka
Zároveň si 9. 4. 2010 pripomíname 15. výročie úmrtia našej starostlivej 
mamky a babky Márie NOVOTNEJ.
Venujte jej s nami tichú spomienku.
syn a dcéra s rodinami

SPOMIENKy A POĎAKOVANIA

Ján Bendík 1920
Juliana vysopalová 1921
katarína Fedorová 1923
karol Bulej 1924
Ján vdovjak 1927

Božena sitková 1929
Ján Findura 1930
štefan Dorko 1930
Helena polláková 1932
František školníček 1934

irma Zastková 1939
Jolana Baluchová 1939
Jozef koprušák 1940
anna Hricová 1944
štefan renner 1947

tibor Jakubčo 1953
štefánia šurcová 1956
Jozef Gabčo 1956
milan lačný 1957
štefan merčák 1957

vlasta Gadušová  1958
peter klimek 1963
Jana Bujňáková 1966

VO FEBRuÁRI NÁS NAVžDy OPuSTILI

VITAJTE MEDzI NAMI VýzNAMNé žIVOTNé JuBILEÁ VO FEBRuÁRI OSLÁVILI
97 rokov
Ján ujházi

91 rokov
mária augustinová

90 rokov
veronika Hamráčeková
mária lorková

85 rokov
mária Harmanová
mária Ferencová
Július lindtner
karol vojtkovský
irena kolšovská
emília Dúbravská
Jozef slavkovský

80 rokov
Blažena počubayová
anna Ganovská
matilda Garbášová
anna Hlbinová
márie Bartoňková
Jozef Bajtoš
ondrej macejko
tibor Brziak
anna Drobná
Jozef vigaš
Helena mudráková
anna rimská
emil samoľ

75 rokov
anton Dračka 

emil pencák
margita Hricová
veronika ondirková
Cyril slivoš
Jozef valigura
Jozef kedžuch
valent novák
mária adamčiaková
Ján polom
katarína kovaľanová
Jozef kolcun
štefan Goliaš
rnDr. katarína okályová
leopold šmelko
margita škopová
radmila Hennelová

anna štefániková

70 rokov
edita stanková
Ján Hoferica
Helena szabová
anna mlynarčíková
valentín Hanisko
ernestína pekarčíková
rudolf sulák
pavol riš
alžbeta majchrovičová
Jozef Hennel
irena kováčová
mária smižanská
matej Hrušovský
mária tokarčíková

Dávid kováč
aneta Bryndzová
eliška pacanovská
roman pecha
tomáš rusnák
oliver koval
natália kacvinská
ema obšivanová
karin miroslava timko
sára popovičová
maroš Gally
Zdena polláková
timotej koperdák
Jakub Janík

Jerguš Hudaček

Damián matias varga

olívia Gombitová

patrícia koleková

adam melega

Daniel Jurčo

alex kozák

martina pustaiová

šimon mikuľak

adam kapsdorfer

kristína čatlošová

samuel Gonda

samuel pacák
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Deň tvojho odchodu bol plný sĺz a smútku. ostalo prázdno a ti-
cho. ten, kto Ťa poznal, si spomenie, ten, kto Ťa mal rád, ne-
zabudne.
Dňa 30. 3. 2010 sme si pripomenuli 1. výročie smrti môjho man-
žela, otca, starého otca Františka VARšu.
Za tichú spomienku ďakujú manželka, dcéra, synovia s rodinami. 

čas plynie, ale bolesť ostáva. 
Dňa 20. 3. 2010 uplynul rok, čo nás navždy opustil náš starostlivý 
manžel, otec, svokor a starý otec Ladislav NOVOTNý.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou, úctou a žiaľom spomína manželka Eva, syn Ladislav, dcéry 
Eva, Iveta, Andrea, vnúčatá, pravnúčatá a ostatná rodina.

človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám dal, v našich srd-
ciach ostáva. milovali sme ju, ona milovala nás, tú lásku nezničí 
ani čas.
Dňa 18. 3. 2010 uplynulo 8 rokov, čo zakončila svoju pozemskú púť 
a odišla do večnosti naša drahá a milovaná mamička, stará a pra-
stará mamka pani žofia čuJOVÁ.
S úctou a láskou spomíname a ďakujeme Bohu, že bola súčasťou 
našich životov.
Na  hrobe  kytice,  kahanček  svieti,  to  tichá  spomienka  Tvojich  
milujúcich detí. 

človek odchádza, ale všetko krásne, čo nám 
dal, v našich srdciach ostáva.
Dňa 4. 2. 2010 uplynulo 5 rokov od smrti nášho 
ocka, dedka, svokra Milana MIšENDu a dňa 
23.  4.  2010  uplynie  7  rokov  od  smrti  našej 
mamky, babky, svokry Margity MIšENDOVEJ 
z Novoveskej Huty.
Tí, ktorí ste  ich poznali, venujte  im tichú spo-
mienku.

S  úctou  a  láskou  spomínajú  dcéry  Anežka,  Vierka  a  Evička  
s rodinami.

prešli už roky, čo nie si medzi nami, no v našich srdciach žiješ 
spomienkami.
Dňa 21. 3. 2010 uplynulo 10  rokov, odkedy nás opustila naša 
babka, svokra, pani učiteľka Elena KANTOROVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S  úctou  a  láskou  spomína  nevesta Mária,  vnuk  Ľubo  a  Peter  
s rodinou. 

čas plynie, ale rana bolí. niet takého lieku, čo ju zahojí.
Dňa 2. 4. 2010 uplynie 1 rok, čo nás navždy opustil náš milovaný 
otec Vladimír KNIzNER.
S láskou spomínajú deti a vnuk Roland.

pri plamienku sviečky stojíme a na teba s láskou spomíname.
Dňa 3. 4. 2010 uplynie 20 rokov, odkedy nás navždy opustil milo-
vaný a starostlivý otec, starý a prastarý otec zoltán PETERLA.
Ten, kto Ťa poznal, si spomenie. Ten, kto Ťa mal rád, nezabudne.
deti s rodinami

odišli tíško, nečakane, tak ako vietor v búrke 
stromy láme. skromní vo svojom živote, veľkí 
vo svojej láske a dobrote. odišli tíško, nie sú 
medzi nami, ale v našich srdciach žijú spo-
mienkami.
Dňa 8. 4. 2010 uplynie 1 rok, čo nás opustila 
naša babka, prababka, mamka a svokra Anna 
HOVANčĺKOVÁ.

Dňa 5. 4. 2010 uplynie 9 rokov, čo nás opustil dedko, pradedko, 
otec a svokor Imrich HOVANčĺK.
S láskou a úctou spomína syn Pavol s rodinou.

Dotĺklo srdce, ktoré sme tak milovali, klesli ruky, čo pre nás pra-
covali, zhasli oči, stíchol hlas, vďaka ti, ocko, za všetkých nás.
Dňa 14. 4. 2010 uplynie piaty rok, čo nás navždy opustil náš milo-
vaný otecko Stanislav REžNICKý.
Žiarila z Teba láska a dobrota, budeš nám chýbať do konca života.
S láskou spomínajú dcéra Radka, syn Matej, manželka, rodičia, 
súrodenci a ostatná smútiaca rodina.

veľakrát už slnko zapadlo, tisíce sĺz mi z očí vypadlo, tvoja strata 
tak veľmi bolí, keď plameň sviečky tíško horí. snáď smútok ťaživý 
sa časom stratí, kus srdca môjho ti navždy patrí. úsmev nášho 
otecka a manžela je mojou nádejou, čo vlieva mi sily dňom, no-
cou. šťastie súdené nám nebolo, odišiel si od nás priskoro.
Dňa 4. 4. 2010 uplynie rok, čo nás opustil milovaný manžel, otec 
a dedko Jozef JAVORSKý.
S úctou a láskou spomínajú manželka, deti, vnúčatá a ostatná smú-
tiaca rodina.

sú ľudia, ktorí pre nás v živote znamenajú viac ako ostatní, o to 
ťažšie je naučiť sa žiť bez nich.
Dňa 4. 4. 2010 uplynie druhý smutný rok, čo nás navždy opustil 
náš milovaný manžel, otec, dedko, pradedko, brat, švagor Milan 
TöKöLy.
Kto ste ho poznali, venujte mu, prosíme, tichú spomienku.
S bolesťou v srdci a láskou spomínajú manželka Ruženka, syn Milan 
s rodinou, vnučky s rodinami, súrodenci Mária, Emil, Edita, Božena 
s rodinami a ostatná smútiaca rodina.

čas plynie, ale spomienka v našich srdciach zostáva.
Dňa 5. 4. 2010 si pripomenieme 10. výročie, čo nás navždy opustil 
môj milovaný manžel, otec a dedko Albín KRAVEC.
Tí, ktorí ste ho poznali a nezabudli, venujte mu s nami tichú spo-
mienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka Marta, syn Albín a dcéra  
Natália s rodinami.

Do večnosti odišiel si spať, zaplakal každý, kto Ťa mal rád. odi-
šiel si od nás, my ostali sme v žiali, no vždy budeš žiť v srdciach 
tých, ktorí Ťa milovali.
Dňa 9. 4. 2010 uplynie 5 rokov, čo nás navždy opustil môj manžel, 
otec, zať, dedko Anton VAĽKO.
Tí, ktorí ste ho poznali, venujte mu tichú spomienku.
S láskou a úctou spomínajú manželka, dcéry Ľubomíra, Janka, syn 
Peter s rodinami, priatelia, známi a ostatná smútiaca rodina.

mal rád život, mal rád smiech, veril v dobro a miloval svet.
Nestihol sa s nami rozlúčiť a jeho život ukončil vo veku 21 rokov 
nezodpovedný vodič.
Dňa 14. 4. 2010 si v smútku a s bolesťou v srdci pripomíname  
13 rokov od smrti milovaného syna Mária JANčuRu, ktorý zahynul 
pri dopravnej nehode.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
rodičia, brat Rišo s rodinou a sestra Tonka

prestalo tĺcť srdiečko tvoje, bolesťou ubolené prestalo biť, ne-
bolo lieku, aby si mohla žiť a s nami byť. čas plynie, ale zabud-
núť sa nedá. 
Neuveriteľných 30 rokov uplynie dňa 16. 4. 2010, kedy nám zá-
kerná choroba vytrhla z kruhu rodiny našu milovanú dcérku Bibku 
MOLNÁROVú, ktorá nás opustila vo veku 8 rokov. 
S láskou spomínajú rodičia a súrodenci.

prešli už roky, čo nie ste medzi nami, no v na-
šich srdciach žijete spomienkami.
Dňa  16.  4.  2010  uplynie  10  rokov,  od-
kedy  nás  opustil môj milovaný manžel,  otec, 
starý  otec  a  praotec štefan FILIP.  Zároveň 
dňa 9. 7. 2010 uplynie 6 rokov od smrti mo-
jej dcéry, matky, babky, sestry a tety Daniely  
SOMENTÁLOVEJ. 

Ďakujeme za tichú spomienku všetkým, ktorí ich poznali a neza-
budli.
S úctou smútiaca rodina.

odišla ticho, nie je medzi nami, v našich srdciach žije spomien-
kami.
Dňa 17. 4. 2010 si pripomíname 1. výročie úmrtia našej mamky, 
starej mamy, babky a prababky Anny HRICOVEJ.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S láskou syn Ján a ostatná rodina.

Zhasli oči, ktoré nám boli tak drahé, dotĺklo zlaté srdce, ktoré 
sme mali tak radi, stuhli ruky, ktoré pre nás tak usilovne pra-
covali.
Dňa 18. 4. 2010 uplynú 3 roky, odkedy nás navždy opustil môj 
drahý manžel, náš milovaný ocko, dedko, svokor a švagor Alfréd 
TAKÁč. 
Ďakujeme všetkým, ktorí spolu s nami nezabudli a venovali mu ti-
chú spomienku.
S láskou a úctou smútiaca rodina.

SPOLOČENSKá KRONIKA
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sú chvíle, ktoré ťažko prežívame, okamihy, na ktoré denne spo-
míname. ty si bol skromný vo svojom živote, veľký vo svojej láske 
a dobrote.
Dňa 19. 4. 2010 uplynie rok, čo nás nečakane navždy opustil náš 
syn, otec, brat, dedko, ujo a priateľ Milan GAVLAK.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu s nami tichú spo-
mienku.
S láskou dcéra Libuša s rodinou a syn Milan.

Dňa 27. 3. 2010 uplynulo 6 rokov od smrti môjho syna, brata, strýka 
Vladimíra HARčÁRA. Musel odísť navždy, i keď túžil žiť, lebo mal 
rád život a veril v dobro. Nič zlé nikomu neurobil, ale jemu bol vzatý 
jeho mladý život. Musel bez rozlúčky opustiť tých, ktorých mal rád. 
Človek, ktorý je zodpovedný za tento skutok, ktorý nám spôso-
bil takú veľkú bolesť, nepyká. Dokázal sa vyhnúť zodpovednosti  
za tento čin. Dokáže žiť s takým svedomím.
Ďakujeme  za  tichú  spomienku  všetkým,  ktorí  ste  ho  poznali  
a nezabudli.
S láskou spomínajú mama, bratia, synovci a ostatná rodina.

sú ľudia, ktorí pre nás v živote znamenajú viac ako ostatní. o to 
ťažšie je naučiť sa žiť bez nich.
Dňa 23. 4. 2010 uplynú 2 roky, čo nás navždy opustil môj manžel, 
otec a dedko Jozef šEFčíK.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku. 
S úctou a láskou spomínajú manželka, synovia Jozef, Branko, dcéry 
Eva, Zuzana s rodinou a ostatná rodina.

sú chvíle, ktoré ťažko prežívame. sú okamihy, na ktoré denne 
spomíname. čo nám bolo drahé, osud nám vzal, ostali len spo-
mienky a v srdciach veľký žiaľ. 
Dňa 24. 4. 2010 si s láskou pripomenieme 1. výročie úmrtia našej 
milovanej mamičky Gizely HMELÁROVEJ, rod. Mirekovej.
Tí, ktorí ste ju poznali a mali radi, venujte jej spolu s nami tichú 
spomienku.
S úctou a láskou spomínajú syn Igor s priateľkou Jarkou a deťmi, 
dcéra Iveta s rodinou a ostatní príbuzní.

odišla ticho, nečakane, tak ako vietor v búrke stromy láme. 
skromná vo svojom živote, veľká vo svojej láske a dobrote.
Dňa 28. 4. 2010 si pripomenieme 1. výročie, čo nás navždy opus-
tila moja sestra Erika JELEŇÁKOVÁ.
Tí, ktorí ste ju poznali, mali radi a nezabudli, venujte jej spolu s nami 
tichú spomienku.
S úctou a láskou spomína sestra Anna s rodinou.

ako tíško žil, tak tíško odišiel. skromný vo svojom živote, veľký 
vo svojej láske a dobrote.
Dňa 15. 4. 2010 uplynie 10 rokov, čo nás tragicky opustil náš mi-
lovaný syn Róbert čAJA.
Jeho život vyhasol vo veku nedožitých 22 rokov. Vyhasol vinou člo-
veka, ktorý vie, že je za tento čin zodpovedný.
Tí, ktorí ste ho poznali a mali radi, venujte mu spolu s nami tichú 
spomienku.
rodičia, sestra Edita a brat Marcel

SPOMIENKy A POĎAKOVANIA

máte ŠIKoVné DetI A chcete, ABy sA Ich tALent nAPLno RoZVInUL?
Riaditeľstvo Základnej umeleckej školy Ul. J. Fabiniho 1 v Spišskej Novej Vsi
pozýva všetky šikovné deti, ktoré majú zmysel pre krásu, hudbu a pohyb na

TALENTOVé SKúŠKY,
ktoré sa uskutočnia v priestoroch školy 3. a 4. mája 2010 od 13.00 do 17.00 hod.

Žiaci sú prijímaní na odbory:
• tanečný - klasický balet, moderný, scénický a ľudový tanec,
• výtvarný - kresba, maľba, grafika, modelovanie, paličkovaná čipka, počítačová grafika, keramika,
• literárno-dramatický - umelecký prednes, práca v divadelnom súbore, práca pred kamerou, práca s filmom,
• hudobný - klavír, husle, cimbal, spev, gitara, akordeón, keyboard, organ, zobcová flauta, priečna flauta,  
klarinet, lesný roh, trúbka, saxofón, trombón.

žiaci majú možnosť účinkovať: v populárnych hudobných skupinách, vokálnej populárnej skupine a v ľudo-
vých hudbách.

zuš ponúka možnosť štúdia aj pre dospelých. Bližšie informácie na tel. čísle: 053/446 12 40.

Jazyková škola, Javorová 16, 052 01 Spišská Nová Ves ponúka pracovnú pozíciu
uČITEľ/KA ANGLICKéhO jAzyKA 

NA PLNý PRACOVNý úVäzOK s nástupom 2. 9. 2010.
Podmienka: plná kvalifikácia a prax v odbore

Žiadosti posielajte na vyššie uvedenú adresu. Kontakt: 0905 727 558, e-mail: js@jssnv.sk

Oznamujeme širokej verejnosti, 
že Zoologická záhrada bude otvorená 

od 20. apríla 2010 od 10.00 do 18.00 hod. 
každý deň okrem pondelka. 

Radi sa s vami podelíme o radosť z nových 
prírastkov našej zvieracej rodiny.
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Spišská burza starožitností a kuriozít

Príďte predať, kúpiť alebo vymeniť starožitnosti, 
zberateľské predmety a predmety minulých čias

+ 421 53 42 98 110
+ 421 910 149 926
e-mail: spisskaburza@szm.sk

od 8.00 do 15.00 h 
na starom trhovisku 
oproti OC Sintra

10. 4. 2010

Potápačský klub MANTA SNV a Potápačské centrum 
ZPS Ing. Olivera Krajňáka v Spišskej Novej Vsi 

v spolupráci so STEZ Spišská Nová Ves
pozývajú širokú verejnosť na 

DEň OTVORENÝCH DVERÍ,
ktorý sa uskutoční 

4. 4. 2010 na Veľkonočnú nedeľu 
od 9.00 do 12.00 hod.

v Krytej plavárni v Spišskej Novej Vsi.

záujemcovia si môžu bezplatne vyskúšať  
prístrojové potápanie v bazéne pod vedením skúsených  

inštruktorov a asistentov CMAS a zistiť, ako chutí svet ticha pod hladinou.

Nenechajte si ujsť nezabudnuteľný zážitok.

NZZ psychologická ambulancia 
Mgr. Štefánia Harmaňošová

oznamuje od 6. 4. 2010 zmenu sídla ambulancie:
Poliklinika pri Hornáde

Chrapčiakova 1 (2. posch. nad lekárňou)
052 01 Spišská Nová Ves

Tel.: 053/41 66 139
(za Lidlom, za Panorámou 
- bývalá budova Villa Pharm)

Centrum voľného času Adam, Levočská 14, 052 01 Sp. N. Ves, tel.: 053/442 57 59, fax: 053/429 72 05;
Stredisko Domček, Hviezdoslavova 48, tel.: 053/442 21 20, e-mail: skola@cvcsnv.edu.sk, www.cvc.snv.sk

SLáVIK SLOVENSKA 2010
OBVODNé KOLO I
20. ročník Celoslovenskej speváckej súťaže detí
v interpretácii slovenskej ľudovej piesne
28. 4. 2010 od 9.00 hod. 
v CVČ Adam, Levočská 14.

SLáVIK SLOVENSKA 2010
OBVODNé KOLO II
20. ročník Celoslovenskej speváckej súťaže detí
v interpretácii slovenskej ľudovej piesne
29. 4. 2010 od 9.00 hod. 
v CVČ Adam, Levočská 14.

PRIPRAVUjeme: 

LETNÝ TáBOR KOŠARISKá
Športovo-rekreačný pobyt detí v Slovenskom raji
v termíne 25. - 30. 7. 2010
pre vekovú kategóriu od 7 do 13 rokov.
Cena: 78 €, info: Z. vaňová

OSEM HODÍN BEZ STAROSTÍ
Denný prímestský tábor 
pre deti ZŠ s množstvom rôznych činností.
Ráno dieťa prinesiete, 
poobede si ho vyzdvihnete. 
Termíny: 26. - 30. 7. 2010 a 2. - 6. 8. 2010
Cena: 5 €/deň, info: m. Buza

Centrum voľného času ADAM v Spišskej Novej Vsi pozýva

 NA VýSTAVu 

TUNING 2010 
KRESLENé AUTOMOBILY A MOTOCYKLE

12. 4. - 12. 5. 2010 
denne v CVč ADAM

od 10.00 do 17.00 hod.

Vyhodnotenie súťaže 
sa uskutoční 12. 4. 2010 o 15.00 hod. v CVč ADAM.
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 PREDáM - PRENAJMEM

 Predám slnečný 3 + 1 byt v osobnom vlastníctve na Tarči, 
Javorová ul., 4. poschodie, nové okná, bytovka po celkovej 
rekonštrukcii. Cena 42 000 €. T.: 0917 518 532

 Predám  3-izbový  byt  na  sídlisku Mier,  Ul.  J.  Wolkera, 
4. poschodie, výhľad na letisko, zateplený, eurookná. Cena 
45 900 €. T.: 0908 852 525

 Predám záhradku (prenajmem) v ZO Malé pole spolu s búd-
kou na náradie o rozlohe 333 m2. Cena dohodou. 
T.: 0944 154 484

 Predám slnečný 2-izbový byt v centre mesta SNV. Byt sa 
nachádza v malej tehlovej bytovke (bez výťahu), má balkón 
s výhľadom do záhrady a je situovaný na juh. Byt je po re-
konštrukcii a patria k nemu aj dve pivnice. Cena dohodou. 
T.: 0905 293 420

 Predám dvojgeneračný rodinný dom v Spišskej Novej Vsi 
- Telep. Dom je po čiastočnej rekonštrukcii. Cena dohodou. 
Info: 0915 943 244, 053/441 03 32

 Predám chatu Pod Tepličkou, poschodová 2 + 3, hala  
s krbom, kuchyňa, WC, kúpeľňa samostatne, garáž, ústredné 
kúrenie, vonku hojdačka, ohnisko. Cena 45 000 €. 
Viac na: www.bonavita.host.sk. T.: 0904 115 501

 Predám podkrovný byt s rozlohou 108 m2 v Tatranskej Lom-
nici, cena dohodou. Predám dom v historickom centre Kež-
marku na Hradnom námestí. T.: 053/446 43 24

 Dám do prenájmu alebo predám 3-izbový byt na sídlisku 
Západ II, Smižany, 13. poschodie. V byte sú plastové okná 
a presklený balkón. Cena dohodou. T.: 0903 341 037

 Dám do prenájmu byt 3 + 1 s garážou pri Kultúrnom dome 
v Smižanoch. T.: 0903 900 554

 Dám do prenájmu zariadený byt v centre Levoče jednotliv-
covi alebo páru. T.: 0903 607 179

 Výhodne prenajmem obchodné priestory na 1. poschodí 
v centre mesta na Letnej ulici. Veľkosť 14 m2 a 38 m2 spolu 
a osobitne 11 m2. Informácie na t. č.: 0904 408 718.

 Odstúpim ihneď obchodné priestory - 19 m2 v OC Ma-
daras. T.: 0915 868 615

 Predám plynovú gamatku. Cena 100 €. 
T.: 0908 852 525

 Predám novú trúbku B kornet zlatistý chróm, rodinný dôvod. 
T.: 0910 654 542 

 Predám PC Duron vhodný do kancelárie alebo pre deti na 
výučbu či hry. (Duron 1,2 GHz, 256 MB RAM, 40 GB pevný 
disk, 64 MB graf. karta, zvuková karta 5+1, sieťová karta, 
USB, CD-ROM, NAPAĽOVAČKA, disk. mechanika, MONI-
TOR, KLÁVESNICA, MYŠ, inštalačné CD-čka). Cena: 160 €. 
T.: 0918 389 318

 Predám sadu 4 ks letných pneumatík MICHELIN MXV3-A, 
rozmer 185/70R14 88H, dezén cca 5 mm. 
Cena 120 €/sada. T.: 0907 781 196

 Predám zachovalé piano zn. FORSTER, mahagon - vysoký 
lesk a husle staršej výroby, málo používané. Cena dohodou. 
Dám do prenájmu záhradku v osade „Malé pole“, za Židov-
ským cintorínom. Veľkosť 4 áre, zväčša ovocný sad. 
Volať od 8.00 do 13.00 hod. T.: 0948 025 201

 Predám solárium. T.: 0905 388 549

 HĽADáM

 Hľadám podnájom v rodinnom dome - 1 izba. Súrne. 
T.: 0915 616 094

 PRáCA

 ČSOB Poisťovňa obsadzuje pracovnú pozíciu profesionálny 
obchodný zástupca pre mesto Spišská Nová Ves. Životopis 
spolu  s motivačným  listom posielať  na  adresu:  Letná 49, 
052 01 SNV, lilasenkova@csob.sk, 0948 011 839.

 RôZNE

 KuRz - NEMčINA PRE OPATROVATEĽKy. začiatok 
kurzu 13. 4. 2010. GWA, s. r. o., Letná 47, SNV. 
T.: 0907 930 524, 0903 638 034

 HĹBKOVé čISTENIE KOBERCOV, SEDAčIEK. Aj u vás 
doma alebo vo firme! Ponúkame za rozumné ceny čiste-
nie: sedacích súprav, matracov, kobercov, autočalúnení. 
Kvalitnou čistiacou technológiou odstránime silné zne-
čistenie, nežiaduci zápach, oživíme farby. 
T.: 0905 705 113

 Doučím matematiku ZŠ, SŠ, mechaniku a stroje SŠ. 
T.: 053/446 18 80 alebo 0949 465 753

 Ponúkam PRESTAVBy ByTOVýCH JADIER: vybúranie 
s odvozom, vymurovanie z yTONG tvárnic, rozvody - vodo 
a elektro, obklady podľa výberu zákazníka, upratanie po 
stav. prácach. BONuS - umývadlo zdarma + batéria! Celá 
prestavba 8 - 10 dní. záruka na prácu. 
T.: 0905 282 678

 účTOVNíCTVO - ekonomické služby. Kompletné vede-
nie jednoduchého aj podvojného účtovníctva. Kvalitne - 
odborne - za prijateľné ceny. T.: 0915 941 557, 
e-mail: podvojsky.peter@gmail.com, www.uctaren.eu 

 Doučím slovenský jazyk, príprava na monitor a prijímacie 
skúšky. T.: 0908 385 281

 Maliarske natieračské práce, maľovanie a zatepľova-
nie fasád, minerálne omietky a stierky, montáž sadro-
kartónu, plávajúce podlahy, kompletné prerábky bytov, 
obklady, dlažby. Apríl - Máj 20 % zľava. 
T.: 0918 783 109, 0902 167 720

 Jazyková škola pri Dome Matice slovenskej otvára 
jazykový kurz pre záujemcov o nemecký jazyk: pre 
opatrovateľov, žiakov zš, ale aj pre študentov Sš. Kurz 
sa otvára od 1. 4. 2010, koniec kurzu je 31. 8. 2010.  
2 hodiny týždenne. Cena za celý kurz 60 €. študijný ma-
teriál poskytuje lektor. Info na tel. č.: 0911 195 785.

 Doučím matematiku ZŠ, SŠ aj VŠ. 
T.: 053/442 14 45, 0915 043 359

 Hodinový manžel alebo multifunkčný pomocník pre 
dom, byt, auto a záhradu. Vykonám pre vás vodoinšta-
lačné, elektroinštalačné, drobné stavebné, maliarske 
práce a opravy, opravy rôznych strojov a zariadení, 
montážne práce, servisné práce a opravy áut, práce 
v záhrade, okolo domu, na dome, resp. podľa dohody. 
Pomôžem pri nákupoch, montáži a oprave nábytku a po-
dobne. T.: 0918 153 292, 0904 477 406

 AuTOSERVICE GARAGE, Brezová 21, SNV. Potrebujete 
doviesť auto zo zahraničia? Dovezieme, vykonáme STK 
+ Eu + KO, prihlásime na DI. Prevádzkujeme podovozový 
servis - údržbu vozidla. T.: 0903 600 596, 
053/442 10 29 volať po 18.00 hod.
 Doučím matematiku ZŠ. T.: 0908 843 824 
 Ponúkam kvalitné murárske práce (stierkovanie, maľo-

vanie, kladiem plávajúcu podlahu) za dobré ceny. 
T.: 0907 339 682

 NECHTOVý DIzAJN „EXPA LADy“ - AKCIA! pri apliká-
cii umel. nechtov gélom al. acrylom pedikúra len za po-
lovicu! NOVINKA - modelovanie na typy Russia Stiletto 
- exkluzív. špicaté typy, gél. nechty - 17 €, živic. nechty 
- 15,60 €, vytvrdzovanie prír. a poškod. nechtov gélom 
s CA al. acrylom, francúz. špičky fareb. trblietav. práškom 
podľa vášho výberu 50 % zľava! / klas. manikúra + para-
fín zDARMA! / príležit. nechty + franc. man. - množstevná 
zľava, zdobenie (rôzne druhy a techniky). Možnosť zakú-
penia darček. poukážok. Dom kultúry, štefánikovo nám. 
4, SNV (prízemie, č. dverí 77). 
T.: 0902 891 534

 REVOLučNý SPôSOB zATEPLENIA - zATEPLENIE 
zVNúTRA!!! Jednoducho, lacno a účinne si sami zatep-
líte a zbavíte sa plesní pomocou termoizolačnej hmoty 
Q-THERM INTERIéR. Certifikovaný výrobok, kt. sa jedno-
ducho aplikuje maľovaním alebo stierkovaním. zateplite 
si váš dom, byt, chatu, garáž... za cenu 6,2 €/m2. 
Viac info na 053/441 44 82, 0902 477 937 
alebo www.emtrade.sk 

 Postreky ovocných stromov, ochrana rastlín proti ži-
vočíšnym škodcom a chorobám, ničenie hlodavcov 
a škodlivého hmyzu ponúka Milan KLEIN, Pribinova 93, 
Smižany. T.: 053/443 10 25, 0908 134 296

 HOBBy - KREATíV ponúka výtvarné, kreatívne a ume-
lecké potreby na Letnej ul. 59, SNV (v bráne): farby, laky, 
lepidlá, drevené výrobky, papiere, mal. plátna, servítky, 
polystyrénové tvarovky, stuhy, korálky... 
T.: 0918 994 867, www.hobby-kreativ.sk

 PEDIKúRA „EXPA LADy“ - ponúka všetko pre zdra-
vie vašich nôh - klas. mokrá pedikúra, korekcia zaras-
tajúcich nechtov, mediciálna pedikúra, odstraňovanie 
otlakov a kurích ôk, lakovanie aj francúzske, zdobenie, 
modeláž špec. gélom PEDI, parafín - najúčin. výživa pre 
pokožku a nechty. AKCIA! - pri aplikácii parafínu na nohy 
20 % zľava na klas. pedikúru, pri aplikácii pedikúry klas. 
manikúra len za polovicu. zĽAVA aj pre dôchodcov a zťP 
- 15 %. Možnosť zakúpenia darček. poukážok. Dom kul-
túry, štefánikovo nám. 4, SNV (prízemie č. dverí 77). 
T.: 0902 891 534

 VIETE, KTO NAJLEPšIE čISTí KOBERCE, SEDACIE 
SúPRAVy, AuTOSEDAčKy? čistiaca technológia - je-
diná v okrese SNV, vhodná najmä na silne znečistené 
koberce vo firmách. Odvoz a dovoz kobercov zdarma - do 
24 hodín + NOVÁ SLužBA - SťAHOVANIE NÁByTKu. za-
bezpečíme ľudí aj dopravu. záujemcovia o zaradenie sa 
do poradovníka na: *zimný orez ovoc. stromov, *čistenie 
náhrob. kameňov a obťahovanie písmen - hláste sa, čím 
skôr. T.: 0905 209 347, 0904 865 262

 CHCETE STAVAť, PRESTAVOVAť, MODERNIzOVAť? 
Ponúkam kvalitné stavebné práce - *prestavby bytových 
jadier, *keramické obklady a dlažba, *plávajúce podlahy, 
*omietky, *maliarske práce, *voda a elektroinštalácia, 
*autodoprava, *vyklápač. Naše služby, vaše ceny. 
T.: 0904 974 481, e-mail: kupelnemikolaj@centrum.sk

 NEOHRIEVA VÁM BOJLER dostatočné množstvo vody? 
Opravy bojlerov, *vodoinštalácia, *opravy - výmena vo-
dovodných batérií, *výmena - čistenie sifónov a odpa-
dových potrubí, *opravy WC nádržiek, *výmena WC mís 
a dosiek a *drobné opravy v byte. 
T.: 0904 974 481

 TANEčNÁ šKOLA Jany Plichtovej v SNV organizuje 
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 - prí-
prava na stužkovú slávnosť a plesy * tanca pre dospelých 
* tanca pre budúcich manželov a svadobných hostí. Nový 
kurz pre dospelých od 9. 4. 2010. zabezpečuje vystúpe-
nia na plesoch, zábavách, podujatiach. 
T.: 0905 635 792, plichtova@szm.sk 

 STAVEBNé PRÁCE - REGEC PETER. Prestavba byto-
vého jadra - na kľúč, sociálne kúpeľne, zatepľovanie, 
všetky stavebné práce, montáž teplovzdušných krbov. 
T.: 0903 373 486

 VýROBA KĽúčOV, BRúSENIE & zÁHRADKÁR.  
Akcia: v apríli 5 % zľava na všetky druhy fólií! V ponuke 
semená pre mlsné jazýčky, hnojivá, postreky. Pozor: pa-
nelákové schránky len za 13,30 €! Predajne: zimná 59 
(poniže OD Spišan) a Letná 46 (bývalá Sazka-športka). 
T.: 0907 259 489

 Kaderníctvo KATuSHENKA oznamuje svojím cteným 
zákazníkom a celej verejnosti, že od 1. 4. 2010 pracu-
jeme v nových priestoroch. Radi vás privítame na zimnej 
ul. č. 58 (v bráne na poschodí). Tešíme sa na vašu náv-
števu. T.: 0904 815 826 - Katka, 0905 708 405 – Lucia

 SPINNING - utorok a štvrtok o 17.30 hod., víkendy 
(podľa dohody) v Club fitness - Rolinec (pri plavárni). 
Informácie a objednávky na t. č.: 0908 268 568.

DROBNá INZERCIA, INZERCIA

STAVEbNINy NAjKA, 
ul. Odborárov 30, SNV

AKCIA!!!! DO 15. 4. 2010
Ponúkame:

• fasádny systém s polystyrénom 
hrúbka 50 mm len za 9,99 €/m2

Systém obsahuje: polystyrén, lepidlo, sieťku, 
penetrák, kotvy, farebnú omietku.

• kovové profily na sadrokartón - zľava 15 %
tel. č.: 053/442 82 09, 0905 739 195

www.bazarstavebnin.sk

Fotografický portál OKfoto pripravuje
kurzy fotografovania.

informácie a prihlášky nájdete na
www.okfoto.sk
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INZERCIA

Tieto dni by ste si mali  
v kalendári  

označiť červenou!
AKCIOVÁ PONUKA ZNAČKOVÉHO  

ŠPORTOVÉHO  
TOVARU

IBA

PONDELOK 26. 4 
UTOROK 27. 4 
STREDA 28. 4

Tričká krátky rukáv 
rôzne modely

ADIDAS TRIČKÁ

PONDELOK 12. 4 
UTOROK 13. 4 
STREDA 14. 4

Mikina basic, kapucňa,
tričko dlhý rukáv

CAMP DAVID

NAJLEPŠIE NÁKUPY NA SPIŠI!

IBA IBA

Mikina s kapucňou,
tričko dlhý rukáv

COLUMBIA

PONDELOK 19. 4 
UTOROK 20. 4 
STREDA 21. 4

od 9,99 €

30. 4. 2010 / piatok
SPIŠSKÁ NOVÁ VES PÓDIUM PRED REDUTOU
10.00 VESELÍ ŠIBALI - CVČ ADAM SNV
11.00 Ukážky Sokoliarskej skupiny sv. Bavona 
11.30 ZÁBAVNÁ HODINA - ZUŠ SNV
13.00 Ukážky Sokoliarskej skupiny sv. Bavona 
14.00 Divadlo na peróne:  Príbeh slaný - komédia pre mladších i starších 
15.00 Turistické vychádzky so sprievodcom NP SR

Zraz pred prezentačným stánkom NP SR pred Redutou
Trasa: SNV - Tisícročná kaplnka Sansousi - Modrý vrch - Smižany námestie - Stavanie mája
Zraz pred prezentačným stánkom NP SR pred Redutou
Trasa: SNV - Pieskovec - Slovenský dvojkríž - Ferčekovce - Novov. Huta

15.30 Ukážky Sokoliarskej skupiny sv. Bavona 
16.00 OTVORENIE LETNEJ TURISTICKEJ SEZÓNY

Peter Stašák - Hity z Kaviarne Slávia
18.00 SMOLA A HRUŠKY - HUDOBNÁ SKUPINA 
19.00 HORÚČKA SOBOTŇAJŠEJ NOCI - TANEČNÝ MARATÓN 

hlavná cena - romantický víkendový pobyt vo Vysokých Tatrách 
                Bližšie informácie a prihlášky na www.spisskanovaves.eu
Počas dňa:
Umenie na čerstvom vzduchu zo zbierok Galérie umelcov Spiša 
Tvorba mandaly študentmi SOŠ drevárskej pred budovou Radnice
Bezplatný výstup na vežu rím.-katol. kostola - každú celú hodinu v čase od 9.00 do 18.00 h
Prehliadka mesta so sprievodcom - zraz pred TIC, Letná 49, SNV: 10.00, 12.00, 15.00, 17.00 h
Prezentácie: 
Národného parku a Horskej služby Slovenský raj, historických vozidiel, 
ryžovania zlata, GUS - polovičné vstupné, Múzea Spiša

SMIŽANY, NÁMESTIE M. PAJDUŠÁKA
17.00 Stavanie májov

1. 5. 2010 / sobota 
ZOO, SPIŠSKÁ NOVÁ VES
10.30 Pestrý  program pre malých i veľkých spojený so súťažami 
16.30 Country skupina
Počas celého dňa maľovanie na tvár.
Pri príležitosti Roka tigra bezplatné vstupné pre každého v maske tigra spojené so žrebovaním o atraktívne ceny.

MADARAS PARK, SPIŠSKÁ NOVÁ VES
15.00 MÁJ, MÁJ, ZELENÝ MÁJ…

Tradičné prvomájové stavanie májov spojené s kultúrnym programom.
Účinkujú: Folk. súbor ČAČINA a ľudový rozprávač Jožko Jožka

SMIŽANY - FUTBALOVÝ ŠTADIÓN
15.00 Kultúrny program v štýle country, súťaže pre deti

ČINGOV - HRADISKO
16.00 Kultúrny program, o občerstvenie postarané

Turistická vychádzka so sprievodcom NP SR, zraz 10.00 hod. Čingov, spodné parkovisko
Trasa: Tomášovský výhľad, Letanovský Mlyn, Prielom Hornádu, Čingov

PODLESOK - HRABUŠICE
Prezentácia Národného parku Slovenský raj v Informačnom centre

2. 5. 2010 / nedeľa
PODLESOK - HRABUŠICE

Turistická vychádzka so sprievodcom NP SR, zraz 10.00 hod. Informačné stredisko Podlesok
Trasa: Prielom Hornádu - Kláštorská roklina - Kláštorisko - Podlesok

13.00 Hudobná skupina Únikový východ 
14.00 Hudobná skupina Kaskády
16.00 Country tance Spišský Štiavnik
KLÁŠTORISKO - Prehliadky kartuziánskeho kostola
12.00 Ľudová hudba Čačina

OTVORENIE LETNEJ TURISTICKEJ SEZÓNY 2010



Servis 053 / 44 25 830
Predaj Škoda 053 / 44 25 253
Požičovňa áut 0903 616 182

E-mail autoves@autoves.sk
 www.autoves.sk

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

Váš autorizovaný servisný partner Škoda:

PREKVAPUJÚCA
JARNÁ PONUKA

JAR SO ŠKODOU
OD 29. 3. DO 23. 4. 2010

Pripravte svoje vozidlo značky Škoda
na novú motoristickú sezónu
a objednajte ho na jarnú servisnú 
prehliadku. Nielenže dostane tú 
najlepšiu profesionálnu starostlivosť,
ale v prípade nájdenia poruchy
vám ponúkneme opravu za
prekvapivo výhodné ceny.

ŠkodaService®

ŠkodaOriginálne dielce®

ŠkodaOriginálne príslušenstvo®

www.skoda-auto.sk

Autosalón Nissan
na Duklianskej ulici

v Spišskej Novej Vsi 
Vám ponúka širokú ponuku 

vozidiel Nissan a ich servis.

Navštívte nás na Spiši!

Autosalón NISSAN Autoves s.r.o.
Duklianska 55 • 052 01 Spišská Nová Ves

Tel.: 053 / 44 14 140
Mobil: 0911 645 111

E-mail: predaj.nissan@autoves.sk
www.autoves.sk

PREDAJ A SERVIS
VOZIDIEL ZNAČKY NISSANV


